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Zhrnutie 
 
 
Analytici hodnotili rok 2017 ako napínavý, dramatický a bo-

hatý na dôležité udalosti. Čo v skratke priniesol vo svete, Eu-
rópe, na Slovensku i v samotnom meste Trenčín? 

Pôsobenie amerického  prezidenta Donalda Trumpa potvr-
dilo negatívne predpovede kritikov. Vinou jeho nevypočítateľ-
ných rozhodnutí sa USA dostávali vo svete do čiastočnej izolá-
cie. Pôdu pod nohami strácal aj na domácej scéne – stal sa re-
kordne nepopulárnym, dôverovalo mu iba 37 % Američanov.  

Ďalším dôležitým momentom vo svetovej politike bolo vý-
razné oslabenie Islamského štátu, ktorý prišiel takmer o celé 
obsadené územie. Vojna proti nemu si vyžiadala až 40 tisíc ci-
vilných obetí, milión ľudí prišlo o domovy. Islamský štát mal 
však stále svojich prívržencov, svedčili o tom teroristické útoky 
v Európe i USA. 

V roku 2017 rekordne pribúdalo utečencov, aj keď v Európe 
sa situácia čiastočne upokojila. Najhoršia situácia bola v Afrike 
(milión ľudí utieklo zo Sudánu do Ugandy vinou občianskych 
konfliktov a sucha) a v Ázii (útek státisícov mjanmarských Ro-
hingov vystavených teroru).  

Rok 2017 v Európe možno nazvať rokom dôležitých volieb, 
v ktorých sa rozhodovalo o budúcnosti liberálnej demokracie 
ohrozenej populistami a extrémistami. Nakoniec sa hrozivé 
scenáre nenaplnili. Extrémisti neuspeli v Holandsku a Francúz-
sku. V Nemecku opäť zvíťazili kresťanskí demokrati na čele 
s kancelárkou Angelou Merkelovou. Do Bundestagu sa síce pr-
výkrát dostali aj extrémisti z Alternatívy pre Nemecko, ale skla-
mal ich volebný výsledok (8 %). 

 Extrémisti napokon uspeli len v Rakúsku, odchod z Európ-
skej únie si však neželali. Rozporuplné pocity vyvolali voľby 
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v Česku – vyhral Andrej Babiš obviňovaný z populizmu a ex-
trémistická SPD dostala až 10 %. 

Aj na Slovensku sa začiatkom novembra 2017 konali voľby, 
aj keď „len“ komunálne. Župným voľbám sa nezvykne pripiso-
vať veľká dôležitosť, tentokrát sme však boli svedkami vý-
nimky. Voľby prepisovali vnútropolitickú mapu. Neonacistov 
zo strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko sa podarilo 
v banskobystrickej župe odstaviť a Smer – sociálna demokracia 
zaznamenal oslabenie svojich dlhoročných pozícií v regiónoch. 
Naopak, pravicové strany SaS, OĽaNO a KDH vyhrali až 
v šiestich krajoch. 

Zmienku si zaslúži aj skutočnosť, že poslanci Národnej rady 
SR zrušili Mečiarove amnestie z roku 1998 a milosť bývalého 
prezidenta Michala Kováča pre jeho syna. Ústavný súd zrušenie 
amnestií potvrdil. 

V júni 2017 sa v Bratislave a Košiciach konali protiko-
rupčné protesty  spojené s petíciou za odvolanie ministra vnútra 
Roberta Kaliňáka. 

V auguste 2017 vypovedal predseda SNS Andrej Danko ko-
aličnú zmluvu, ktorej predchádzala kauza ministra školstva 
Petra Plavčana s eurofondmi. Výsledkom vládnej krízy bol do-
datok ku koaličnej zmluve o zlepšení komunikácie medzi part-
nermi a odvolanie ministra školstva. 

Rok 2017 bol bohatý na významné udalosti aj v Trenčíne. 
V polovici marca sa spustila nová parkovacia politika. V súvis-
losti so zavedením regulovaného parkovania sa spočiatku obja-
vili aj nesúhlasné prejavy a emócie. Dňa 20. apríla sa začala 
komplexná rekonštrukcia Mierového námestia. Dňa 23. mája  
prešiel po novom železničnom moste prvý vlak.  

Dňa 19. júna sa Trenčania konečne dočkali otvorenia novej 
letnej plavárne na Ostrove; dokončili ju už v roku 2010, ale ne-
boli k nej dotiahnuté inžinierske siete. V polovici októbra dalo 
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mesto do predčasného užívania prvú cyklotrasu, ktorá spája síd-
lisko Juh s centrom. Koncom októbra Železnice Slovenskej re-
publiky potvrdili, že modernizáciu tretej etapy železničnej trate 
v úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá stavebne ukončili. 

Mesto počas roka realizovalo aj množstvo ďalších investič-
ných akcií.  Patrili k nim rekonštrukcie komunikácií, chodní-
kov, športovísk, detských ihrísk, krytej plavárne, vybudovanie 
nových parkovacích plôch, obnova interiérov i exteriérov zá-
kladných a materských škôl...  

Príbeh, ktorý prežívalo mesto v roku 2017, podrobnejšie pri-
náša táto kronika. 
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Činnosť orgánov mesta Trenčín 
 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Trenčín 
účinné v roku 2017 

 
 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2017, 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné odpady 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2017, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2017, 
O poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečis-
ťovania ovzdušia 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2017, 

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. 15/2017, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 o pravidlách času pre-
daja a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2017, 

Ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2017, ktorým sa schvaľuje 
Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území 
mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2017, 

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. 12/2017, 
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o ochrane verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej 
zelene 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2017, 

ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastkovú 
úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zaria-
dení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2017, 

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. 9/2017, 

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. 8/2017, 

ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre trhovisko č. 1 pri NS 
Družba 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017, 

ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre určené príležitostné 
trhy konané na území mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017, 

ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 
trhových miestach na území mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017, 

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. 4/2017, 

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. 3/2017, 

ktorým sa ruší VZN č 7/2013 Štatút zelene 
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017, 
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. 1/2017, 

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 alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené 
na území mesta 
- 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, 
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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, 
- 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, 
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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 
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. 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, 



12 
 

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. 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 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014, 

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, 
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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 
- 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 
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- 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, 
- 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. 8/2011, 
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o určení názvu verejného priestranstva v mestskej časti Juh 
- 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 referen-
dum) 
- 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  
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- Všeobecne záväzné nariadenie  č. 9/2009, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  č. 
14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo 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, 

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 
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- 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, 
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 
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- 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 

 
 
 

U z n e s e n i a 
z mimoriadneho  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 
Trenčíne, konaného dňa 08. februára 2017 na Mestskom 

úrade v Trenčíne 
 

 
Uznesenie č.800  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

a) vyhovuje 
 protestu prokurátora proti VZN č. 7/1991 Štatút 
zelene 
b) schvaľuje 
 VZN č. 3/2017, ktorým sa ruší VZN č. 7/1991 
Štatút zelene v zmysle preloženého návrhu 
c)  zaväzuje 
Mestský úrad v Trenčíne na vypracovanie no-
vého Štatútu zelene a jeho predloženie poslan-
com MsZ na schválenie do júna 2017 

Uznesenie č. 803 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 schvaľuje 
 predloženú Koncepciu rozvoja športu  
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U z n e s e n i a 
z mimoriadneho  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 
Trenčíne, konaného dňa 22. marca 2017 na Mestskom 

úrade v Trenčíne 
 
 
Uznesenie č. 818 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 adresuje 
 občanom a návštevníkom mesta Trenčín  
 „Otvorený list k novej parkovacej politike“  
Uznesenie č. 823 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 schvaľuje 
     Cenník mestskej hromadnej dopravy Trenčín
   
 

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

Trenčíne, konaného dňa 10. mája 2017 na Mestskom 
úrade v Trenčíne 

 
 
Uznesenie č. 870 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 schvaľuje 
     Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016 
Uznesenie č. 873 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 schvaľuje 

uzatvorenie Dohody o urovnaní so spoločnos-
ťou Asko Invest Slowakei  
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U z n e s e n i a 
z mimoriadneho  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 21. júna 2017 na Mestskom úrade 
v Trenčíne 

 
 

Uznesenie č. 930 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 schvaľuje 

uzatvorenie zmluvy o spolupráci medzi        
Mestom Trenčín, Trenčianskym samo-
správnym krajom a Slovenskou autobuso-
vou dopravou Trenčín 
 
 

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

Trenčíne, konaného dňa 29. septembra 2017 na Mestskom 
úrade v Trenčíne 

 
 

Uznesenie č.1048 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 schvaľuje 
VZN č. 13/2017, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 10/2016 o dočasnom parkovaní mo-
torových vozidiel na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií na území mesta 
Trenčín 

Uznesenie č.1049 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 schvaľuje  
VZN č. 14/2017, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 7/2017, ktorým sa schvaľuje Tr 
hový poriadok pre určené príležitostné trhy 
konané na území mesta Trenčín 
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U z n e s e n i a 
z mimoriadneho  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 08. novembra 2017 na Mestskom 
úrade v Trenčíne 

 
 

Uznesenie č.1064 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 schvaľuje  
Dodatok č. 10 k Zriaďovacej listine Mest-
ského hospodárstva a správy lesov. m.r.o. 
Trenčín s účinnosťou od 01.01.2018 

Uznesenie č.1173 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 menuje  
Ing. Editu Prekopovú do funkcie riaditeľa 
Sociálnych služieb mesta Trenčín. m.r.o. 
dňom 09.11.2017 
 
 

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

Trenčíne, konaného dňa 13. decembra 2017 na Mestskom 
úrade v Trenčíne 

 
Uznesenie č.1180 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 schvaľuje  
VZN č. 15/2017, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 6/2011 o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na 
území mesta Trenčín 

Uznesenie č.1197 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 schvaľuje  
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VZN č. 17/2017, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území mesta Trenčín v zmysle predlože-
ného návrhu 

Uznesenie č.1198 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 schvaľuje  
VZN mesta Trenčín č. 17/2017 o poplatku 
za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 
znečisťovania ovzdušia. 
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Verejno–spoločenský život 
 
Prvým Trenčanom roka 2017 je Adamko. Narodil sa 

v trenčianskej pôrodnici v nedeľu 1. januára 2017 o 12.04 
hodine Trenčianke Andrei Matuškovej. Adamko vážil 3350 
gramov a meral 50 centimetrov. 

Prvými bábätkami, ktoré v novom roku prišli na svet na Gy-
nekologicko-pôrodníckej klinike Fakultnej nemocnice v Tren-

číne, boli dvojičky 
Jany Valentovej 
z Považskej Bystrice. 
Narodili sa 40 minút 
po polnoci. Miško sa 
narodil prvý, meral 
47 centimetrov a vá-
žil 2360 gramov. Je-
ho sestrička Janka 
merala 43 centime-

trov a pri narodení vážila 2240 gramov. Už 2. januára 2017 
navštívil mamičky a ich bábätká na klinike primátor Richard 
Rybníček, aby im zaželal veľa zdravia a šťastný život. 

„V minulom roku sme mali 2142 pôrodov, pri ktorých sa 
narodilo 2186 detí, z toho 44 dvojičiek,“ povedal prednosta kli-
niky Peter Kaščák. Rodičkám pribudla ďalšia nadštandardná 
izba a na gynekologickom oddelení zrekonštruovali sociálne 
zariadenia.  

„Zaviedli sme bezplatnú epidurálnu analgéziu a ENTONOX 
plynu počas pôrodu. Na konci roku sme získali ako prví na 
Slovensku špeciálny prístroj na vyšetrovanie plodovej vody, čo 
umožní zavedenie nových postupov pri predčasnom odtoku 
plodovej vody a hroziacom predčasnom pôrode. A veľmi nás 
teší, že sme obhájili celkové prvé miesto medzi všetkými 
pôrodnicami na Slovensku,“ doplnil Peter Kaščák.  
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Trenčín vstúpil do nového roka s 55 tisíc obyvateľmi. K 1. 
januáru 2017 malo v meste Trenčín trvalý pobyt 26 290 mužov 
a 28 710 žien. V minulom roku sa narodilo 508 Trenčanov, 
zomrelo 495 občanov. Do nášho mesta sa prisťahovalo 798 ľudí 
a odišlo 898 obyvateľov. Za miesto svojej svadby si vybralo 
Trenčín 345 párov, z nich sa 162 rozhodlo pre cirkevný sobáš. 

 Hitparádu mien pre novorodencov v minulom roku na 
prvých miestach obsadili u chlapcov Jakub, Matej a Adam 
a u dievčat Nina, Ema a Viktória.  

Info 17.01.2017 
pomocná evidencia 001/1/2017 
 
Hasiči v Trenčianskom kraji absolvovali od večera v sobotu 

31. decembra do nedeľného novoročného rána celkovo sedem 
výjazdov. Zasahovali najmä pri požiaroch a poskytovali 
technickú pomoc. 

Ako informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v Trenčíne Marián Petrík, silvestrovsko-
novoročné udalosti si 
vyžiadali zásahy 25 
hasičov na 13 kusoch 
techniky. Ďalších 15 
hasičov so šiestimi 
kusmi techniky sa v 
Trenčíne zúčastnilo 
na cvičení. Mimo-
riadne udalosti si ne-
vyžiadali žiadny ľud-
ský život, zranenie utrpel jeden človek, ktorému poskytli hasiči 
pomoc v obci Horná Poruba v Ilavskom okrese. 

Osem minút po začiatku nového roku ohlásili hasičom 
požiar prístavby hospodárskej budovy pri rodinnom dome v 
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obci Ostratice v okrese Partizánske. Pri požiari boli použité 
dýchacie prístroje. 

www.teraz.sk 01.01.2017 
pomocná evidencia 002/1/2017 
 
Mesto Trenčín uspelo so žiadosťou o nenávratný finančný 

príspevok na obnovu dvoch materských škôl. V rámci Operač-
ného programu Kvalita životného prostredia zrekonštruuje 
mesto dve materské školy za takmer dva milióny eur.  

Ako informoval primátor Trenčína Richard Rybníček, na 
zníženie prevádzkových nákladov v materskej škole Opatovská 
získalo mesto viac ako 830 tisíc eur a na materskú školu Ša-
fárikova takmer 1,13 milióna eur. Obe materské školy čaká 
zateplenie obvodového a strešného plášťa, modernizácia vyku-
rovania, osvetlenia a vzduchotechniky.  

„Škôlku na Šafárikovej ulici navštevuje vyše 200 detí a škôl-
ku na Opatovskej ulici takmer 100 detí. Som veľmi rád, že sa 
nám podarilo s našimi projektmi uspieť. V našej zriaďova-
teľskej pôsobnosti máme 16 škôlok. Už dnes máme pripravené 
projekty pre ďalšie materské školy, s ktorými sa budeme pri 
najbližšej príležitosti uchádzať o podporu,“ doplnil trenčiansky 
primátor.  

www.teraz.sk 02.01.2017 
pomocná evidencia 007/1/2017 
 
Najväčšie trenčianske sídlisko sa k záveru roku 2016 

dočkalo vybudovania dvoch nových stojísk s polopodzemnými 
kontajnermi na komunálny a triedený odpad. Mesto za ne 
zaplatilo približne 28 tisíc eur, „južania“ by ich na sídlisku 
prijali oveľa viac. 

Stojiská pribudli na uliciach Šmidkeho a Mateja Bela. Podľa 
Patrika Žáka, poslanca mestského zastupiteľstva za mestskú 
časť Juh, ulice vybrali po opakových žiadostiach od občanov. 
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Najväčší problém klasických kontajnerov vidí v znečistení ich 
okolia, polopodzemné by mali problém sčasti vyriešiť. 

„Občania často vnímajú problém znečistenia okolia kontaj-
nerov. Tieto kontajnery tomu zabraňujú tým, že sú vyvýšené a 
otvory nie sú až také veľké. Takže ľudia nemajú takú potrebu 
dávať do nich veci, ktoré tam nepatria. Ďalšia pridaná hodnota 
je tá, že nádoby sú hlboké, majú objem 5000 litrov, a preto je 
veľmi ťažké pre ľudí bez domova vyberať z nich odpad a nejako 
s nejako s ním manipulovať a robiť neporiadok, čo sa nám opa-
kovane stáva,“ vysvetlil Patrik Žák, podľa ktorého v takýchto 
prípadoch musí zasahovať mestská polícia. 

Podľa Evy Mišovičovej z trenčianskeho mestského úradu 
prvé dve stojiská na území mesta vybudovali na sídlisku Pred 

Poľom a na Žilinskej 
ulici už v decembri 
2015. Vtedy ich zafi-
nancoval zmluvný part-
ner mesta, spoločnosť 
Marius Pedersen.  

„Mesto je v súčas-
nosti zapojené do veľ-
kého projektu, v ktorom 
je celkovo osem part-
nerov, väčšinou vysoké 

školy. Mesto je v ňom ako keby laboratóriom pre partnerov 
projektu, ktorí budú skúmať ,ako sa podarilo občanom mesta 
spriateliť s polopodzemnými kontajnermi, budú skúmať vzor-
ky,“ informovala Eva Mišovičová, ktorá dodala, že jeho výsled-
ky by mali byť známe v prvom polroku 2017. 

Ak sa podarí, v meste by mohlo pribudnúť celkovo 250 
stojísk s polopodzemnými kontajnermi, naprázdno by neobišlo 
ani sídlisko Juh. 
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„Polopodzemné kontajnery majú výhodu aj v čiastočnej 
úspore prostriedkov za vývoj, hlavnými výhodami je ale to, že 
sú estetické a pre občanov praktické. Po osadení kontajnerov na 
Šmidkeho ulici a Mateja Bela sa nám začali od občanov kopiť 
požiadavky na ďalšie stojiská, takže záujem zo strany občanov 
evidentne je,“ dodal Patrik Žák. 

Obyvateľom sídliska sa novinka páči, polopodzemné kon-
tajnery by prijali aj na ďalších uliciach.  

www.sme.sk 10.01.2017 
pomocná evidencia 036/1/2017 
 
Návštevnosť Trenčianskeho hradu v roku 2016 trhala 

rekordy. Kým v roku 2015 ho navštívilo približne 110 tisíc 
návštevníkov, minulý rok to bolo o 16 tisíc ľudí viac. Najviac 
ľudí si naň našlo cestu počas júla a augusta. 

 „Od roku 2003, keď spadol hradný múr, návštevnosť ne-
presiahla stotisíc návštevníkov, dá sa povedať, že od roku 2011 
aj klesala,“ informoval Peter Pastier z Trenčianskeho múzea. 

Zmena k pozitívnemu nastala o tri roky neskôr, keď hrad 
zaznamenal medziročný nárast o 19 tisíc návštevníkov. „Rok 
2015 bol v našej réžii oslavovaný ako rok, keď sme na hrade 
dosiahli vysokú návštevnosť, trend sa nám darí udržiavať a k 
31. decembru 2016 sme sa dostali na 126 015 návštevníkov,“ 
dodal Peter Pastier. 

Podľa štatistík múzea hrad hranicu stotisíc návštevníkov za 
rok prekonal v histórií päťkrát, tohtoročným číslam veľmi 
neublížila ani októbrová uzávierka hradu, keď bol sprístupnený 
iba počas víkendov. 

www.sme.sk 13.01.2017 
pomocná evidencia 046/1/2017 
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Na druhý sviatok vianočný opustil svojich najbližších 
Viliam „Willy“ Weber. Muž, ktorý počas celého svojho života 
šíril okolo seba humor, optimizmus a dobrú náladu.  

Willy Weber bol od roku 1989 jedným z tvorcov stoviek 
kreslených vtipov legendárnej dvojice Weber – Vrtík, ktorá 
dokázala rozosmiať priaznivcov humoru všetkých generácií. 
Svoje humoristické nápady prezentovali s úspechom na 
výstavách doma i v zahraničí. 
Willy Weber žil a tvoril predo-
všetkým v Trenčíne, ale aj v 
Kálnici. 

„Willy“ Weber sa narodil 
16. januára 1966 v Trenčian-
skych Tepliciach. Po skončení 
Strednej priemyselnej školy 
elektrotechnickej v Dubnici 
nad Váhom pracoval pôvodne 
ako elektrikár. Už v študent-
ských rokoch mu „prischla“ 
prezývka Willy, ktorú začal používať ako svoj umelecký pseu-
donym. Od roku 1989 sa spolu s Tiborom Vrtíkom špeciali-
zovali na kreslený humor so sprievodným textom, ktorý bol 
založený na dvojzmyselných a slovných hračkách. 

Snažil sa úplne vyhýbať politickej satire, pretože nechcel 
ľudí rozdeľovať na protichodné tábory. Túžil, aby humor ľudí 
spájal a výborne si pri ňom oddýchli a zabavili sa. „Zbožňoval 
som jeho štýl humoru aj v bežnom živote. Kresba v našom 
prípade nebola dominantná.  Podstatnou bola vtipná myšlienka, 
pointa, ktorá bola v našom prípade na 98 percent textová,“ 
povedal autor kreslenej časti vtipov Tibor Vrtík. 

V roku 1993 založil a stal sa „samozvaným a doživotným 
prezidentom“ recesistického Klubu nespravodlivo plešatých 
združujúcich plešatých ľudí nielen z nášho regiónu. Klub 
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organizoval zábavné kultúrno-spoločenské akcie, výstavy 
kresleného humoru, turistické pochody, súťaž Mr. Plešina s 
mnohými disciplínami i futbalové turnaje. Willy napísal aj text 
pre hymnu Klubu nespravodlivo plešatých, ktorého členmi bol 
aj prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella, speváci Peter Lipa a 
Vašo Patejdl, herec Peter Bzdúch či futbalový brankár Alexan-
der Vencel ml. 

Viliam „Willy“ Weber pôsobil aj ako novinár. Dva roky sa 
venoval písaniu spravodajských reportáží, písal aj pre Tren-
čianske noviny, pôsobil tiež v regionálnom športovom týž-
denníku. Priaznivci humoru si ho doteraz spájajú predovšetkým 
s humoristickým časopisom Woloviny bez ofiny. 

V roku 2000 vydal humoristický román z vojenského pro-
stredia Bol som Puchna XIII., v ktorom skvelým spôsobom po-
písal svoje nezabudnuteľné spomienky na roky strávené na 
základnej vojenskej službe na juhu Čiech v Novohradských 
horách v pohraničnej rote Cetviny.. 

V posledných rokoch pôsobil ako úspešný liečiteľ. Liečil aj 
niektorých hokejistov Dukly Trenčín, pomoc ponúkol aj pri 
liečení pilota formuly 1 Michaela Schumachera, organizoval 
mnohé liečiteľské semináre. Systém liečenia prostredníctvom 
doteraz neznámych energii popísal v knihe Niekto to povedať 
musí. 

www.sme.sk 15.01.2017 
pomocná evidencia 052/1/2017 
 
Primátor Trenčína Richard Rybníček poveril od pondelka 

16. januára výkonom funkcie druhého zástupcu primátora 
poslanca Patrika Žáka. 

Richarda Rybníčka doteraz zastupoval len Ján Forgáč, 
funkcia druhého viceprimátora v tomto volebnom období zatiaľ 
zriadená nebola. Patrik Žák bude podľa zásad odmeňovania 
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poslancov poberať odmenu 450 eur v hrubom, informovala 
hovorkyňa Trenčína Erika Ságová. 

„Po šiestich rokoch práce poslanca viem, ako funguje 
samospráva. Ponuku som s pokorou prijal, 
ale to je len začiatok, veľké množstvo prá-
ce stojí pred nami,“ reagoval na poverenie 
Patrik Žák. 

Druhému zástupcovi primátora určil 
Richard Rybníček zastupovanie v oblasti 
prípravy nového webového sídla Tren-
čína, v príprave mediálnych výstupov 
mesta, ďalej mu zveril koordináciu v 
oblasti IT technológií. 

„Cieľ novej internetovej stránky mesta 
Trenčín je užívateľsky prívetivo prezentovať informácie, ktoré 
občania potrebujú. Môže sa to dnes zdať ako samozrejmosť, ale 
internetové stránky samospráv majú k prehľadnosti ďaleko. 
Rovnako bude stránka pripravená na prezeranie cez mobilné 
zariadenia," povedal o svojich plánoch Patrik Žák. 

Podľa neho sú v tejto dobe čoraz väčšie nároky na ko-
munikáciu samosprávy cez internet a sociálne siete. 

„Jednou z mojich úloh bude viac priblížiť ľuďom ako sa-
mospráva funguje a čo pre nich robí. V tejto rýchlej dobe ľudia 
chcú vidieť výsledky a my im ich chceme ukázať,“ skonštato-
val. 

Ako druhý viceprimátor sa tiež plánuje zúčastňovať na 
rokovaniach o eurofondoch a iných investičných projektoch. 

Druhý zástupca primátora však podľa poverenia nemôže 
podpisovať zmluvy a akékoľvek iné dokumenty, z ktorých by 
Mestu Trenčín vznikali finančné záväzky. Nemôže tiež 
podpisovať rozhodnutia Mesta Trenčín. 

www.sme.sk 16.01.2017 
pomocná evidencia 

Patrik Žák 
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Takmer tridsiatku sociálne slabších obyvateľov, ktorí žijú na 

Kasárenskej ulici v Trenčíne, koncom minulého roka presťaho-
vali. Osemnásť montovaných unimobuniek posunuli o približne 
sto metrov ďalej od pôvodného miesta. 

Presťahovanie odsúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva 
ešte v roku 2015, prebehlo na základe zmluvy o spolupráci me-
dzi mestom a manželmi Oláhovcami. 

„Manželia Oláhovci sú majiteľmi penziónu Kerola, v blíz-
kosti ktorého boli ešte donedávna umiestnené unimobunky. Ich 
obyvatelia im znepríjemňovali život – robili neporiadok, hluk, 
zápach, poškodzovali im majetok, často bola upchatá kana-
lizácia, v okolí sa túlali zvieratá. Aby mesto zmiernilo tieto dl-
hodobé problémy – pripravilo investičnú akciu a presťahovalo 
unimobunky,“ informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová. 

Mesto pozemok pred sťahovaním oplotilo, vybudovalo tu 
verejné osvetlenie, na pozemok priviedlo elektrinu, vodu a 
kanalizáciu. Pozemok manželov Oláhovcov oddelilo od sociál-
ne slabších betónovým múrom. Celá akcia stála mesto viac ako 
75 tisíc eur. 

„Sťahovanie prebehlo bez akýchkoľvek problémov, v 
bunkách, ktoré sme premiestnili, momentálne žije šesť rodín a 
dvaja jednotlivci – spolu 29 ľudí,“ dodala Erika Ságová. 

Areál s unimobunkami bude podľa hovorkyne mesta skolau-
dovaný ako dočasná stavba na desať rokov. Zároveň odpredajú 
uvoľnený pozemok majiteľom penziónu, ako kompenzáciu za 
doterajšiu škodu a problémy, za symbolické euro . 

Jaroslav Oláh sa k téme odmietol vyjadriť, po dcére odká-
zal, že sa s médiami nebude baviť. 

Pred niekoľkými rokmi pre MY Trenčianske noviny 
povedal, že umiestnenie kolónie buniek s neprispôsobivými 
občanmi mu výrazne sťažilo podnikanie, v jeho reštaurácii mu 
klesla tržba tak, že sa dostal do straty. Klientela, skladajúca sa 
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zo zahraničných turistov, sa podľa neho kvôli unimobunkám 
vytratila a z jeho penziónu sa stal robotnícky hotel. 

„Úplne to zastavilo celý môj podnikateľský zámer,“ sťažo-
val sa Jaroslav Oláh v roku 2005, keď mesto unimobunky v 
susedstve penziónu postavilo. 

Názory obyvateľov unimobuniek na sťahovanie sa rôznia, 
Rudolfovi Pražienkovi sa na novom mieste páči viac, podľa 
neho je na novom mieste väčší pokoj. 

„S pánom Oláhom boli konflikty, niektorí ľudia mu robili 
zle, trhali plot, nadávali 
mu. Odkedy sme sa pre-
sťahovali, už sem ne-
chodia ani policajti, ne-
počul som, že by boli 
nejaké problémy,“ po-
vedal Rudolf Pražienka. 

Marián Rozkydal sa 
posťažoval na prístupo-
vú cestu a iné nedo-
statky: „Je to na figu, 
cesta je neposypaná, nedá sa chodiť. Nesvietia tu svetlá, dva dni 
sme mali zamrznutú vodu. Aj som písal na úrad, ale nič, žiadna 
ochota. Predtým, ako nasnežilo, sa tu dosť práši, po ceste jazdia 
kamióny. Je to rovnaké.“ 

Podľa hovorcu Združenia miest a obcí Slovenska Michala 
Kaliňáka je problém s ubytovaním sociálne slabších obyvate-
ľov najvypuklejší vo veľkých mestách. 

„V menších obciach kvôli silnej solidarite podobné prob-
lémy neexistujú, ľudia sa tu poznajú celé generácie a najslabším 
dokážu susedia pomôcť. Čím viac sa snažia niektoré samo-
správy pomôcť, tým viac tento problém rastie. Dávajú tak avízo 
ostatným ľuďom, aby sa presťahovali do ich mesta a zrazu zis-
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tia, že rozpočet už nedokáže pokryť neustále rastúci počet 
odkázaných osôb,“ povedal Michal Kaliňák. 

Riešením podľa neho je, aby každé mesto v rámci svojich 
možností vytváralo sociálne slabším čo najlepšie podmienky. 

www.sme.sk 19.01.2017 
pomocná evidencia 067/1/2017 
 
Primátor Trenčína Richard Rybníček je rád, že v súvislosti 

so zriadením zastávky InterCity (IC) vlakov v Trenčíne zvíťazil 
zdravý rozum. Reagoval tak na vyhlásenie Železničnej spo-
ločnosti Slovensko (ZSSK) zo štvrtka 26. januára, ktorá 
informovala, že od 1. februára budú IC vlaky zastavovať aj 
v Trenčíne, Ružomberku, Liptovskom Mikuláši a Spišskej 
Novej Vsi.  

„V prvom rade si veľmi vážim, že Trenčania, ale aj občania 
okolitých obcí a miest sa zapojili do petície a boli v tejto veci 
aktívni, pomáhali nám. Teším sa, že zvíťazil zdravý rozum. 
Takto to malo byť od začiatku,“ skonštatoval trenčiansky 
primátor. Richard Rybníček ešte minulý rok inicioval petíciu za 
zachovanie zastávky IC vlakov v Trenčíne. Podpísalo ju viac 
ako 4 tisíc ľudí. 

Štátna ZSSK pridá od februára tri páry nových InterCity 
vlakov na trase medzi Bratislavou a Košicami. Jeden pár ex-
presných IC vlakov, ktorý na trati jazdí v súčasnosti, však zruší. 
Cestujúci tak budú mať na trase k dispozícii štyri páry rýchleho 
spojenia oproti doterajším piatim takýmto spojom, keď vlaky 
vypravuje aj súkromný RegioJet.  

Pridané páry IC vlakov majú od februára nahradiť vlaky 
súkromného dopravcu RegioJet, ktorý od tohto dátumu z trate 
odchádza. Nové tri páry IC vlakov tak budú na trase zastavovať 
vo všetkých zastávkach ako doteraz súkromné spoje RegioJetu. 
Medzi Bratislavou a Košicami budú stáť v staniciach Trnava, 
Trenčín, Žilina, Vrútky, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, 
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Štrba, Poprad-Tatry, Spišská Nová Ves a Kysak. Trasu medzi 
východom a západom 
krajiny by mali zvlád-
nuť za 5 hodín a 11 mi-
nút. 

Zároveň zostane jaz-
diť aj jeden pár expres-
ných IC vlakov ZSSK, 
ktorý zvládne trasu me-
dzi Bratislavou a Koši-
cami za 4 hodiny a 42 

minút. Stáť budú v staniciach Trnava, Žilina, Poprad-Tatry 
a Kysak. Z Bratislavy bude tento spoj vyrážať o 15.47 h 
a v opačnom smere z Košíc pôjde o 07.31 h.  

www.teraz.sk 26.01.2017 
pomocná evidencia 089/1/2017 
 
Útulok pre ľudí bez domova na Nešporovej ulici v Trenčíne 

je počas posledných mrazivých dní a nocí plný. Oficiálne má 
kapacitu 28 ľudí, počas mrazivých nocí sa ich tu niekedy tiesni 
aj dvakrát viac. 

„Máme k dispozícii dve obytné izby, v mužskej je spolu 39 
mužov, postele máme skoro všetky nadstavené na tri poschodia. 
Žien je 14, je tam úplne plno. Chodia k nám poomŕzaní, pretože 
spávajú vonku, nutne by sme potrebovali väčšie priestory,“ ho-
vorí sociálna pracovníčka Lujza Roderová. 

Aj napriek zložitej situácii nedokážu odmietnuť pomoc 
ďalším ľuďom. 

„V mužskej izbe ešte vieme nadstaviť tri postele, problém je 
so ženami, ich izba je veľmi malá, už sa stalo, že v noci len 
presedeli na chodbe. Vonku je v noci aj mínus 20, pred dvoma 
týždňami nám jedna bývalá klientka zamrzla, obávam sa, že by 
sa to mohlo zopakovať,“ povedala Lujza Roderová. 
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Počas dňa je v dennom nízkoprahovom centre menej ľudí, 
mnohí chodia do práce a na brigády. Do nocľahárne môžu prísť 
len triezvi ľudia, čo je podľa Roderovej v niektorých prípadoch 
ťažké. 

„Je tu taký boj, na jednej strane máme privrieť oči v týchto 
mrazoch, byť ľudskí a zobrať 
aj tých, ktorí majú nejaký 
alkohol v krvi. Lenže, máme 
tu klientov, ktorí mesiac, dva 
krvopotne abstinujú, aby tu 
mohli byť. A teraz vezmeme 
klienta pod vplyvom alko-
holu, lebo je vonku zima?“ 
pýta sa. Na druhý deň by 
podľa nej nastala v nocľa-

hárni vzbura. Tí, ktorí sa alkoholu nedokážu vzdať, bojujú s 
mrazmi rôzne. 

„Jeden náš klient, ktorý padol do recidívy, sa vozil vlakom 
skoro týždeň, aby nezmrzol. Nemáme ten priestor pomôcť, aj 
keby sme veľmi chceli, tým, ktorí prídu pod vplyvom alkoholu. 
Ťažko sa o tom hovorí, najlepšie by bolo, aby zodpovední ľudia 
prišli a videli, v akých podmienkach tu tí ľudia žijú“ skonštato-
vala Lujza Roderová. 

Iveta z Trenčína žije na ulici už 17 rokov. Cez deň chodí 
predávať časopis Nota Bene, tuhá zima ju veľmi trápi. 

„Nie je to dobré, celý deň som vonku, je veľká zima. Človek 
trpí na nohy, rôzne choroby,“ hovorí. Nocľah na Nešporovej si 
pochvaľuje: „Tu sa však o nás dobre starajú, je tu teplo, môže-
me sa tu umyť, oprať si. Som rada, že som tu, že nám pomôžu,“ 
povedala. Čas, ktorý trávi v nocľahárni, využíva na rôzne práce. 

„Štrikujeme, upratujeme, teším sa, že som dokázala prestať 
piť. Neoplatí sa to, postávať a mrznúť kdesi len pre to, aby som 
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si vypila. Je to hrozné, koľkokrát som si poplakala,“ povedala 
Iveta. 

Aj podľa ďalšieho klienta Miroslava Baláža je útočisko v 
nocľahárni jedinou možnosťou, ako prežiť zimu. 

„Je to tu vynikajúce, každý má šancu, keď je v poriadku, 
môže sem prísť. Kto 
sa hanbí, nech zo-
stane vonku,“ pove-
dal. V dennom centre 
je už od mája. „Za-
chránil ma pán Ju-
ríček (zo Zboru dob-
rovoľníkov maltéz-
skeho rádu, ktorý sa o 
ľudí bez domova sta-
rá, pozn. red.), ak by 

som tu nebol, určite by som bol mŕtvy. Mám problémy so 
srdcom, musím ležať,“ dodal Miroslav Baláž. Nocľaháreň spo-
lu s denným nízkoprahovým centrom financuje zo svojho roz-
počtu mesto, v tomto roku sumou takmer 72 tisíc eur. 

„Žiaľ, momentálne nemáme priestory na rozšírenie nocľa-
hárne. Hľadáme však iné možnosti,“ povedala hovorkyňa Tren-
čína Erika Ságová. 

Ľudí bez prístrešia podľa nej monitoruje aj terénny sociálny 
pracovník – príslušník mestskej polície. „Bezdomovcom v 
Trenčíne pomáhajú aj dobrovoľníci, ktorí im priamo v teréne 
poskytujú teplú stravu a oblečenie,“ dodala Erika Ságová. 

Žijú tu vedľa seba starí, mladí, zdraví aj chorí, každý človek 
je iný a má iné potreby. Najťažšie je podľa Lujzy Roderovej 
pomôcť ľuďom nájsť zmysel života. 

„Niekedy je to ťažké, mávnu rukou, načo pôjdem do roboty, 
aj tak mi exekútor vezme všetky peniaze. Ich obľúbená veta je, 
nech už radšej skapem a bude pokoj. Skúšame ich rozveseliť, 
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hľadáme im prácu, aby videli, že sú potrební, mnohí majú deti, 
rodiny,“ hovorí Lujza Roderová. 

V dennom centre si varia sami, jedlo väčšinou dostávajú od 
sponzorov, chovateľov alebo od pekární. 

„Radi by sme vyzvali ľudí, ak by nám vedeli pomôcť – 
máme nedostatok všetkého. Chýbajú uteráky, plachty, z po-
travín ryža, cestoviny, ale dosť by aj pomohlo, ak by nám niekto 
vedel na večeru uvariť dvadsať litrov polievky. Ľudia väčšinou 
pomôžu počas Vianoc, teraz je toho trochu menej.“  

Paradoxne, ak môžu, pomáhajú oni. Pred Vianocami obda-
rovali starých ľudí v domove dôchodcov živými vianočnými 
stromčekmi, počas vianočného jarmoku zas predávali svoje vý-
robky. 

„Oni sami určili, čo s peniazmi, ktoré zarobili. Zrátali sme 
to, za niečo si nakúpili potraviny a drogériu. Klientky rozhodli, 
že za zvyšok kúpia dve tridsaťkilové vrecia s krmivom pre túla-
vé zvieratá z občianskeho združenia Trenčianske labky, majú 
totiž podobný osud,“ dodala Lujza Roderová. 

www.sme.sk 27.01.2017 
pomocná evidencia 091/1/2017 
 
Mrazivý charakter počasia od začiatku januára vyvolal zvý-

šené nároky na vykurovanie na viacerých miestach Slovenska, 
okolie Trenčína nevynímajúc. 

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal okrem Nitry, 
Košíc a Žiliny varovanie pred znečistením ovzdušia prachový-
mi časticami aj pre Trenčín. Podľa riaditeľky Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne Ľudmily Bučkovej 
smog najviac ohrozuje alergikov s astmou, deti s alergiami, ľudí 
pracujúcich vonku, ale aj fajčiarov. 

Silne znečistené ovzdušie je dôsledkom stabilného, zato 
chladného a prevažne bezveterného počasia.  
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„Takáto situácia má za následok hromadenie znečisťujúcich 
látok, obzvlášť pevných častíc PM10 a PM2.5 v nízkej prízem-
nej vrstve atmosféry,“ píšu meteorológovia vo svojej analýze 
o stave ovzdušia. 

Výstraha pre Trenčín sa týka pevných častíc PM10, ktoré sú 
menšie ako 10 mikrometrov (0,01 mm). Tieto častice sú pomer-
ne ťažké, pritom ale dokážu preletieť niekoľko desiatok metrov, 
pokiaľ dopadnú na zem. 

„Prachové častice menšie ako 10 mikrometrov prenikajú do 
dýchacích ciest, podľa 
veľkosti zasahujú nos, 
ústnu dutinu, oči. Men-
šie častice prenikajú 
hlbšie do dýchacích 
ciest, postupne do prie-
dušiek a tie najmenšie 
až do pľúcnych alveo-
lov,“ vysvetlila cestu 
pre oko neviditeľných 

častíc Ľudmila Bučková. Ako ďalej ozrejmila, počas zimy 
zohráva svoju úlohu aj chlad, kedy sa účinky smogu prejavia 
dráždením slizníc nosa, hrdla, očí, nezriedka sa pripojí aj zápal 
dýchacích ciest a kašeľ. 

„V takto narušenej sliznici sa ľahšie usídlia vírusy alebo iné 
mikroorganizmy. Aký zdravotný dopad majú prachové častice 
na organizmus, to je závislé nielen na veľkosti prachových 
častíc, ale aj na ich schopnosti naviazať na seba chemické látky 
a tie môžu mať vplyv na vznik onkologických ochorení,“ upo-
zornila Ľudmila Bučková. 

Monitorovacia stanica kvality ovzdušia je v Trenčíne 
umiestnená na frekventovanej Hasičskej ulici, po ktorej denne 
prejdú tisícky áut. Podľa ľudí pracujúcich v centre mesta bol 
vzduch v posledných dňoch o poznanie horší ako pred 
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nástupom mrazov na začiatku januára. Ján (45) dochádza do 
Trenčína za prácou každý deň autobusom, špinavý vzduch 
zacítil aj on.  

„Nie som alergik, ale dýchalo sa mi za posledné dni veľmi 
ťažko. Vzduch cítiť po spálenine, je to nepríjemné, keď sa 
nemôžete  zhlboka nadýchnuť čerstvého vzduchu,“ povedal. 

Trenčianka Klára (33) pracuje v širšom centre Trenčína ako 
lekárnička, smog jej ako alergičke spôsobuje problémy. „Veľmi 
trpím pri takomto počasí, keď kráčam po vonku bez šálu cez 
nos a ústa, hneď sa rozkašlem. Najradšej by som bola zavretá v 
dome a neotvorila okno pokiaľ sa nezmení počasie,“ posťažo-
vala si. 

Priveľmi vetrať obytné priestory Ľudmila Bučková v 
období, keď je ovzdušie znečistené, neodporúča. Namiesto čas-
tého vetrania radí vyvetrať krátko, najlepšie v ranných hodi-
nách. Na znečistení ovzdušia v trenčianskom regióne sa podľa 
nej podieľa hlavne energetika, nízka kvalita palivovo-energe-
tických zdrojov, uhlie s obsahom síry a doprava. 

V mestách kvalitu vzduchu zhoršuje stavebná činnosť, na 
dedinách sú lokálnymi zdrojmi znečisťovania domy a chatky, v 
ktorých majitelia spaľujú nekvalitné palivo. 

www.sme.sk 28.01.2017 
pomocná evidencia 098/1/2017 
 
Richard Rybníček je primátorom Trenčína od roku 2010. 

Na začiatku druhej polovice svojho druhého funkčného obdobia 
hovorí o svojich prioritách na najbližšie roky aj o tom, ako sa 
Trenčín za uplynulé roky zmenil. 

Ste primátorom od konca roku 2010. Ako sa podľa vás 
odvtedy zmenil Trenčín? 

„Zmenil sa dosť zásadne. Po mojom príchode sa netušilo, 
kedy a či vôbec postavia druhý cestný most. Rovnako sa začala 
modernizácia železničnej trate a už len tieto dve veľké stavby 
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zmenili trasy, po ktorých jazdíme. Pribudli podjazdy, nadjazdy, 
nový cestný most, kruhové križovatky, nové cestné prepojenia, 
cesty i chodníky. Len na pripomenutie, zmizla obrovská jama z 
centra, namiesto nej máme pekný zelený priestor. Dohodli sme 
sa na zrušení výstavby Auparku 
v centre mesta. Zaplnil sa nám 
priemyselný park. Firma Ake-
bono tu postavila veľký závod a 
v tomto roku tu vybudujú nové 
budovy a haly ďalší investori, 
ktorí prišli do Trenčína. Pre 
modernizáciu železnice i obnovu 
plynovodov je mesto rozkopané, 
špinavé a cítiť v ňom napätie. 
Ľudia toho majú plné zuby a ja ich chápem. Navyše ma hnevá, 
že toto všetko sme už mali mať za sebou.“ 

Je už Trenčín finančne stabilizovaný? 
„Dlh klesol zo 40 miliónov na 14,5 milióna eur. Dnes ne-

máme žiadne faktúry po lehote splatnosti, máme pod kontrolou 
priame financie a ich riadenie. Mesto si bez problémov plní 
svoje finančné záväzky a zároveň sa prikrýva takou perinou, na 
akú má. Pripomínam, že mesto bolo rozvrátené najmä z hľa-
diska finančného riadenia, nemali sme peniaze na výplaty ani 
na faktúry po lehote splatnosti, nemali sme hotovosť, ktorou by 
sme mohli disponovať. Dnes už niečo také nehrozí. 

Aké sú vaše priority na najbližšie dva roky? 
„Okrem toho, že v tomto roku chceme zrekonštruovať 

Mierové námestie a intenzívnejšie sa venovať čistote mesta, 
zostáva najdôležitejšou prioritou znižovanie modernizačného 
dlhu.V Trenčíne máme takmer 150 kilometrov ciest a vyše 450 
kilometrov chodníkov. Máme 16 materských a deväť základ-
ných škôl. Ak by sme všetko chceli naraz opraviť, potrebovali 
by sme vyše 100 miliónov eur, ktoré nikdy naraz mať nebu-
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deme. Preto sa snažíme znižovať modernizačný dlh škôl, 
škôlok, ciest a chodníkov postupne. To, že sme už veľa peňazí 
investovali do škôl a škôlok – do striech, okien, sociálnych za-
riadení, nie je pre verejnosť viditeľné, ale je potrebné to riešiť. 
Pred mojím nástupom do funkcie primátora boli zateplené tri 
základné školy, ale na ostatných sa nič zásadné nerobilo. My to 
teraz musíme dobiehať. Veľmi sa teším, že sa nám darí získavať 
i peniaze z európskych fondov, naposledy napríklad na dve 
materské školy. A podali sme projekty na ďalšie škôlky. V 
minulom roku sme kompletne opravili niekoľko komunikácií a 
budeme pokračovať i v tomto roku. Chceme byť i naďalej ná-
pomocní pri výstavbe futbalového štadióna. Mojou prioritou 
zostáva i projekt Trenčín Si Ty, ktorý rieši budúcnosť dopravy 
v centre mesta a aj rozvoj centra na obidvoch brehoch Váhu. 
Sme pripravení poslancom a potom i verejnosti predstaviť 
návrh riešenia dopravy a centra. To je alfa a omega pre Trenčín 
na najbližších 30 rokov.“ 

V mestskom parlamente je väčšina nezávislých poslan-
cov, vznikol jeden poslanecký klub. Ako hodnotíte spolu-
prácu mesta a zastupiteľstva? 

„Na presadenie mojich priorít potrebujem podporu zastu-
piteľstva. A práve jedna z vecí, ktorá sa zmenila je, že väčšina 
poslancov je naozaj veľmi aktívnych. Chodia do terénu, zau-
jímajú sa o dianie v meste, upozorňujú ma na problémy, sú 
iniciatívni. Som vďačný, že sa mi podarilo nájsť reč s pomerne 
veľkou časťou poslancov, s ktorými môžem spolupracovať, 
niekedy aj tvrdo vyjednávať, ale ktorí robia a hlasujú v pros-
pech záujmov občanov, nevyvolávajú zbytočné konflikty, ne-
hľadajú vo všetkom problémy, ale skôr sa ich snažia riešiť. V 
minulom volebnom období stačilo, aby zasadol jeden posla-
necký klub, bol daný stranícky príkaz a bolo vybavené. Ja som 
sa mohol len prizerať. Teraz je to o množstve stretnutí i s jed-
notlivcami, ktorí prichádzajú so svojimi návrhmi a tie treba 
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zladiť a vydiskutovať s návrhmi vedenia mesta a nájsť najlepšie 
riešenie pre Trenčín a Trenčanov. Tu presne platí, že ťažko na 
cvičisku, ľahko na bojisku. Je to náročné, ale veľmi dobré. 
Fungujeme ako dva rovnocenné orgány – zastupiteľstvo a 
primátor. Uvedomujeme si, že sme povinní spolupracovať a 
pracovať, aby sme občanom priniesli želaný výsledok. Na oko 
to môže vyzerať niekedy aj dramaticky, ale ja som na toto 
zastupiteľstvo hrdý. Sme vzájomne na seba nároční, poslanci na 
mňa a ja na nich. Mrzí ma, že je tam zopár jednotlivcov, ktorým 
sa pracovať nechce a využívajú sociálne siete, aby sa predviedli 
a vyvolávali napätie namiesto toho, aby tímovo pracovali.“ 

Jednou z priorít vášho programu bolo budovanie nájom-
ných bytov. Aktuálne sa dokončuje 26 jednoizbových a 22 
dvojizbových bytov v budove bývalej Ozety. Sú vo výhľade 
aj ďalšie možnosti výstavby? 

„Jeden z mojich prvých krokov hneď po nástupe do funkcie 
bola snaha podpory projektu Idea Grande, v rámci ktorého sme 
mohli mať 220 nových bytov. Dodnes ma mrzí, že sa vtedy pos-
lanci za SMER-SD k tejto veci nepostavili konštruktívne a 
odvážne. Na tomto je vidieť, že primátor bez poslancov ne-
zmôže nič a platí to aj naopak. V tomto roku bude hotových 48 
nájomných bytov v Zámostí. Čo sa týka nájomcov v reštituova-
ných domoch, vyriešili sme 21 z 27 bytov. Dnes nájomcovia 
bývajú v mestských náhradných nájomných bytoch. Tu chcem 
vyzdvihnúť prácu viceprimátora Jána Forgáča, ktorý pripravil 
model, keď si ľudia sami vybrali, kde chcú bývať. V budúcom 
roku chceme zabezpečiť kúpu ďalších 25 nájomných bytov. 
Predsavzali sme si, že do konca tohto volebného obdobia 
dokončíme prípravu územia pod Juhom v areáli mestského 
hospodárstva, kde už máme projekty napojenia územia na sieť 
pozemných komunikácií. Tu počítame s približne 130 mests-
kými nájomnými bytmi. Máme ambíciu ich výstavbu finan-
covať cez dotácie a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.“ 
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Počet obyvateľov Trenčína pomaly klesá, aké sú možnos-
ti mesta tento trend zvrátiť? 

„Od začiatku som upozorňoval, že musíme riešiť demogra-
fický deficit, a teda zabezpečiť ľuďom bývanie a prácu. Prí-
chodom investorov do priemyselného parku sa nám darí zabez-
pečovať prácu, ale pomalšie nám to ide s bývaním. Som však 
rád, že sa to rozbehlo. Napriek tomu, že nevieme zastaviť úby-
tok ľudí zo dňa na deň ani z roka na rok, môžem garantovať, že 
projekt Trenčín Si Ty a jeho schválenie na budúci rok v rámci 
územného plánu mesta v budúcnosti nielenže zastaví ubúdanie, 
ale zabezpečí pribúdanie obyvateľov. Je to strategický a zásad-
ný projekt pre budúci rozvoj mesta, na ktorom robíme už šesť 
rokov.“ 

Modernizácia železničnej trate trápi občanov už viac 
rokov – meškajú termíny, opäť nebola otvorená plaváreň. 

„Toto je do značnej miery o vzťahu mesta a štátu. A ten je 
veľmi zložitý. Za nedodržanie termínov nesie zodpovednosť 
štát, ale obviňované je mesto, respektíve ja. To je aj príklad 
letnej plavárne, kde sme boli pripravení ju otvoriť, ale kvôli 
nedodržaniu termínov zo strany stavby sme tak nemohli urobiť. 
S bývalým ministrom dopravy sa nám však podarilo vyrokovať 
približne osem miliónov eur pre Trenčín navyše. Konkrétne na 
rekonštrukciu mosta na Ostrov, dotiahnutie sietí k plavárni a na 
novú cestu medzi Záblatím a Zlatovcami. Verím, že do konca 
tohto roka bude v Trenčíne dokončená modernizácia železnice 
a zlepší sa dopravná situácia okolo futbalového štadióna 
smerom k plavárni, podarí sa otvoriť Bavlnársku ulicu a 
podobne. 
Veci, ktoré robí mesto, vieme mať pod kontrolou, ale tam, kde 
je investorom štát, je to komplikované. V niektorých prípadoch 
sa ale spolupráca so štátom ukázala aj v pozitívnom svetle. 
Podarilo sa nám vybaviť rekonštrukciu mosta v Opatovej, vý-
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stavbu nového cestného mosta i vybaviť odbočku zo Zlatovskej 
ulice na nový most.“ 

Kedy sa Trenčania dočkajú slušnej autobusovej a 
železničnej stanice? 

„Nikto nepochybuje o potrebe zrekonštruovať autobusovú a 
železničnú stanicu. Nie je to však len vecou mesta, ale aj 
majiteľa pozemkov a štátu. Nájsť vzájomnú zhodu je mimo-

riadne náročné. Po-
zemky, kde kedysi 
stálo ginko a pozemky 
autobusovej stanice, 
už patria súkromnému 
investorovi. Rekon-
štrukciu vstupu do že-
lezničnej stanice majú 
na starosti Železnice 
SR, nie mesto. Záro-

veň 60 percent Parku M. R. Štefánika patrí Železniciam SR, a 
tak ako žiadame o starý železničný most, požiadali sme aj o 
prevod 60 percent parku pod správu mesta. Sú to ale zložité 
procesy a trvajú dlho. Čo sa týka Terminálu, nedohodli sme sa 
na požiadavkách vyvolaných investícií. Investor sa rozhodol, že 
projekt Terminál bude menší.“ 

Ľudia nie sú spokojní s čistotou mesta. Plánujete v tejto 
veci niečo vylepšiť? 

„Čistota je vysokou prioritou na najbližšie obdobie, a to aj 
preto, lebo v tomto roku sa končí modernizácia železnice. V 
rozpočte je o 400 tisíc eur viac práve na čistotu, vrátane údržby 
komunikácií a verejnej zelene. A tu chcem povedať, že čistotu 
mesta budem osobne kontrolovať. Podobne ako pri zimnej 
údržbe však vyzývam obyvateľov i majiteľov nehnuteľností, 
aby si v ich okolí tiež udržiavali čistotu. To, čo má urobiť 

Na stavbe nového železničného mosta vo februári 2017. 
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mesto, musí mesto urobiť, ale všade v civilizovaných krajinách 
sú pri starostlivosti o čistotu nápomocní aj občania.“ 

Ako funguje spolupráca a komunikácia s občanmi? 
„Aj to je iné, ako pred šiestimi rokmi. Ktorýkoľvek občan sa 

vie so mnou spojiť napríklad cez sociálne siete i počas dní 
otvorených dverí. Dnes sme pod oveľa väčšou kontrolou oby-
vateľov ako kedykoľvek predtým. Občania môžu byť na roko-
vaniach komisií a môžu sa zapojiť do diskusie. Náš mestský 
parlament schvaľuje každý jeden zámer vyhlásiť verejné obsta-
rávanie, na rozdiel od možno 90 percent miest a obcí, kde ich 
primátor alebo starosta bez vedomia poslancov rovno vyhla-
suje. Mrzí ma, že sme zo šiestich rokov minimálne dva roky 
stratili pre nezodpovednú finančnú politiku mesta. Museli sme 
šetriť a peniaze dávať na splácanie dlhov a nie do rozvoja. A z 
tých šiestich rokov sa už piaty rok stavia železnica. Ja to 
vnímam ako príležitosť, ale je fakt, že som primátorom v jed-
nom z najťažších období mesta. Teraz je ale dôležité, že v tomto 
roku z mestského rozpočtu ide do rozvoja 11 miliónov eur. Ak 
k tomu prirátame ďalšie dva milióny z eurofondov na škôlky, 
plus ďalšie financie, ktoré prídu napríklad aj na cyklotrasy, 
bude sa to šplhať k 15 miliónom eur. Verím, že Trenčínu sa 
bude stále lepšie dariť.“ 

www.sme.sk 03.02.2017 
pomocná evidencia 108/1/2017 
 
Termín rekonštrukcie starého cestného mosta v Trenčíne je 

stále neznámy. Viac ako 60-ročný most je pritom už päť rokov 
v šiestom zo siedmich stupňov stavebno-technického stavu, čo 
znamená veľmi zlý stav. 

Ak by klesol o ďalší stupeň, most by museli uzavrieť, 
pretože by už bol v havarijnom stave. Bývalý generálny riaditeľ 
Slovenskej správy ciest Pavel Pavlásek pritom o potrebe 
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rekonštrukcie hovoril už pri začiatku výstavby druhého 
cestného mosta v Trenčíne v roku 2012. 

„Len čo dokončíme nový cestný most, začína sa etapa 
modernizácie starého mosta v Trenčíne. Tá by mala trvať asi 12 
mesiacov,“ sľúbil vtedy Pavel Pavlásek. 

Slovenská správa ciest stále nevie, kedy sa rekonštrukcia 
starého cestného mosta v Trenčíne začne. 

„Momentálne sa mostný objekt nachádza v stave šesť, stavba 
sa pripravuje. Dúfame, že stavebné práce sa začnú skôr, ako 

bude mostný objekt 
preradený do stavu 
sedem,“ povedala 
hovorkyňa Sloven-
skej správy ciest Zu-
zana Hromcová. Už 
pred dvoma rokmi 
pritom tvrdila, že 
Správa ciest spracú-
va súťažné podklady 

na zabezpečenie projektovej dokumentácie. Projekt však do-
dnes nie je hotový, aktuálne naň zo štátneho rozpočtu požadujú 
600 tisíc eur. Ďalších 100 tisíc eur by mali stáť výkupy a 
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov. 

„Samozrejme, v tejto chvíli nevieme uvedené finančné 
prostriedky garantovať, nakoľko nie je podpísaný kontrakt na 
rok 2017 medzi ministerstvom dopravy a Slovenskou správou 
ciest. Aké práce bude rekonštrukcia mostného objektu zahŕňať, 
napovie až projektová dokumentácia,“ uviedla Zuzana Hrom-
cová s tým, že predpoklad začatia stavebných prác je napláno-
vaný v roku 2019. 

Celkové náklady prestavby mosta odhadujú na 26,6 milióna 
eur, Zuzana Hromcová predpokladá financovanie z prostried-
kov Európskej únie. 
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Pri príprave projektovej dokumentácie by chcelo byť aj 
mesto Trenčín. 

„Rekonštrukcia starého cestného mosta je záležitosťou Slo-
venskej správy ciest, ale mesto pracuje v súvislosti s moder-
nizáciou železničnej trate na novom riešení dopravy v meste a 
to sa týka aj tohto mosta,“ uviedla hovorkyňa Trenčína Erika 
Ságová. 

Trenčiansky primátor podľa nej požiadal ešte pred-
chádzajúceho ministra dopravy o to, aby mesto bolo od začiatku 
pri príprave projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mosta. 

„Podľa našich informácií ešte štát nevyčlenil financie na jej 
vypracovanie, v tejto súvislosti požiada primátor Richard Ryb-
níček súčasného ministra dopravy o stretnutie,“ dodala Erika 
Ságová. 

O tom, že most potrebuje opravu, hovoria odborníci aj 
trenčianski motoristi. Podľa odborníka na mosty Petra Paulíka 
je nutné opraviť most čím skôr. 

„Ak sa bude čakať, oprava bude drahšia. Môže to dospieť až 
do takého štádia, že most sa nebude dať zrekonštruovať a bude 
sa musieť celý zhodiť a postaviť nanovo. Pri takejto pokročilej 
degradácii je oprava účinnejšia, o čo skôr sa spraví,“ skonštato-
val Peter Paulík. 

Starý cestný most začali stavať v lete 1953. Doprastav do-
končil jeho výstavbu v novembri 1956. Náklady na vtedy naj-
väčší most na Slovensku, dlhý 346 a široký 15 metrov, boli 27 
miliónov korún. Váh je pod ním široký približne 205 metrov. 

www.sme.sk 07.02.2017 
pomocná evidencia 114/1/2017 
 
Po prvýkrát v tomto roku sa mestskí poslanci stretli na 

spoločnom rokovaní v stredu 8. februára.  
Primátor Trenčína Richard Rybníček informoval poslan-

cov o finančnej situácii mesta. „Celkový dlh mesta k 31. de-
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cembru 2016 bol vo výške 14,39 milióna eur, teda 261 eur na 
obyvateľa,“ uviedol primátor. Celková suma dlhu Mesta Tren-
čín definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách k 31. 12. 
2016 predstavovala 35,25 percenta bežných príjmov mesta za 
rok 2015, pričom zákonná maximálna možná miera zadlženosti 
je 60 percent. 

Poslanci mestského zastupiteľstva zrušili VZN Štatút zelene. 
Urobili tak na základe protestu prokurátora, ktorý upozornil na 
jeho neaktuálnosť. Od jeho prijatia uplynulo 25 rokov. Mesto 
Trenčín predloží návrh nového Štatútu zelene na júnové roko-
vanie zastupiteľstva. 

Mesto Trenčín má svoju Koncepciu rozvoja športu. Mestský 
parlament ju schválil na svojom rokovaní 8. februára.  

Mestské zastupiteľstvo odobrilo niekoľko zámerov verej-
ných obstarávaní. Mesto v najbližšom čase vyhlási podlimitné 
zákazky na detské ihrisko na Karpatskej ulici s predpokladanou 
hodnotou maximálne 151 666 eur bez DPH a na športové ihris-
ko v areáli ZŠ na Východnej ulici s predpokladanou hodnotou 
maximálne 139 583 eur bez DPH. Školské zariadenia mesta 
Trenčín vyhlásia podlimitnú zákazku na výmenu okien v MŠ 
na Šmidkeho ulici s predpokladanou hodnotou maximálne 
166 666 eur bez DPH.  

Info 07.03.2017 
pomocná evidencia 131/1/2017 
 
V posledný januárový pondelok dotĺklo srdce svetoznámeho 

trenčianskeho rodáka Ivana Englera. Lekár, vedec, cestovateľ, 
fotograf a spisovateľ zomrel v Salzburgu vo veku 85 rokov. 

Ivan Engler sa narodil 13. júna 1931 v Trenčíne v obchod-
níckej rodine. Detstvo prežil na Gemeri – ľudovú školu navšte-
voval v Hnúšti, gymnázium v Tisovci. Zmaturoval na gymnáziu 
v Prešove. 
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V štúdiu pokračoval na Lekárskej fakulte v Košiciach. V 
bielom plášti najprv pôsobil ako mikrobiológ, pacientov 
následne liečil na Klinike detskej chirurgie a neurochirurgie 
Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave, kde sa stal v roku 
1963 ordinárom traumatológie. Napriek vedúcej pozícii a 

kariérnej perspektíve o dva 
roky neskôr demonštroval ne-
súhlas s komunistickým reži-
mom v Československu emi-
gráciou do Viedne. 

Začiatkom sedemdesia-
tych rokov sa usadil v Salz-
burgu. V meste pod Alpami 

úspešne viedol výskumný ústav pre prírodné liečiteľstvo. V ro-
ku 1980 založil terapiu ionizovaným kyslíkom (IO2Th/Engler), 
ktorá údajne dokáže predĺžiť život človeka aj o desať rokov. Jej 
využitie je preventívne i terapeutické, pričom patrí do komple-
xu liečebných metód proti rakovine.  

„Ionizovaný kyslík nie je žiaden zázrak, zázračný liek nee-
xistuje. Už starí Číňania pred tritisíc rokmi poznali sily Yin a 
Yang, čiže dva náboje – pozitívny a negatívny. Na tejto jedno-
duchej symbolike som založil svoju terapiu, pri ktorej sa zlep-
šuje zásobenie organizmu kyslíkom,“ vysvetľoval Ivan Engler 
s obľubou počas besied s verejnosťou. 

Odozva na seba nenechala dlho čakať. Jeho ordináciu začali 
navštevovať prominentní pacienti na čele s Franziskou von 
Habsburg, Brigitte Bardotte, Guntherom Sachsom či To-
mášom Baťom. Terapiu u renomovaného profesora si vyskúšal 
aj slovenský herec Ladislav Chudík. 

Ivan Engler pracoval ako vedúci chirurg v Rakúsku, Ne-
mecku, Švajčiarsku. Bol tiež hlavným vedúcim chirurgom v 
poľnej nemocnici OSN na Cypre, vďaka čomu s ďalšími prí-
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slušníkmi Mierových síl OSN získal v roku 1988 kolektívnu 
Nobelovu cenu za mier. 

Napísal desiatky vedeckých prác, publikoval monografie a 
populárno-náučné knihy o zdravom životnom štýle, spolupra-
coval na medzinárodných výskumných projektoch, učil na 
viacerých vysokých školách. V roku 1997 sa stal sa čestným 
členom Spolku slovenských spisovateľov. 

Nostalgické spomienky na domovinu zakomponoval naprí-
klad do románov „Doktor, ten Slovák“, „V zlatej klietke“, „Ne-
mocnica pri Moste lásky“. 

Študijné i pracovné pobyty v zahraničí vzbudili v Englerovi 
náruživého cestovateľa. Fotograficky zdokumentoval nespo-
četné množstvo prírodných scenérií na všetkých kontinentoch. 
V roku 2014 mu na Slovensku vyšla cestopisno-zážitková auto-
biografia s bohatou fotodokumentáciou „Nekonečné hľadanie“. 
Celosvetovo uznávaný odborník však nezabúdal, odkiaľ pochá-
dza. 

„Vyrastal som v Trenčíne v dome mojich starých rodičov 
Kontšekovcov. Som poctený, že mojich sedem kníh je do-
stupných čitateľom práve v tamojšej Verejnej knižnici Michala 
Rešetku, v mojom milovanom rodisku so Studňou lásky pod 
hradom Matúša Čáka,“ povedal nedávno pri príležitosti 90. 
výročia založenia trenčianskej knižnice. 

Ivan Engler, otec dvoch detí, zomrel 30. januára 2017. Česť 
jeho pamiatke! 

www.sme.sk 14.02.2017 
pomocná evidencia 149/1/2017 
 
Prokurátorka Krajskej prokuratúry (KP) v Trenčíne zasta-

vila trestné stíhanie obvineného bývalého primátora Trenčína 
Branislava C. a bývalého prednostu mestského úradu Františka 
O., ktorí boli stíhaní pre obzvlášť závažný zločin zneužívania 
právomoci verejného činiteľa a obzvlášť závažný zločin poru-
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šovania povinností pri správe cudzieho majetku. Informoval 
o tom hovorca KP Marián Sipavý. 

„Skutky nie sú trestným činom a nie je dôvod na postúpenie 
veci. Bolo preukázané, že nedošlo k naplneniu subjektívnej ani 
objektívnej stránky oboch trestných činov. S rozhodnutím pro-
kurátorky sa stotožnila aj Generálna prokuratúra SR, ktorá 
zamietla sťažnosť poškodenej strany – mesta Trenčín - voči uz-
neseniu o zastavení trestného stíhania,“ povedal Marián Sipa-
vý. 

„Krajský policajný vyšetrovateľ ukončil spisový materiál 
návrhom na podanie obžaloby na 49-ročného Branislava C. 
a 54-ročného Františka O. pre obzvlášť závažný zločin zneuží-
vania právomoci verejného činiteľa spáchaný formou spolu-
páchateľstva a obzvlášť závažný zločin porušovania povinností 
pri správe cudzieho majetku. V jednom prípade mala byť škoda 
spôsobená mestu vo výške takmer 670 tisíc eur a v druhom 
prípade vyše 180 tisíc eur,“ uviedla trenčianska krajská policaj-
ná hovorkyňa Elena Antalová. 

Trestné oznámenie na bývalé vedenie mesta podal po svo-
jom nástupe do funkcie primátora a následnom audite v roku 
2011 súčasný primátor Trenčína Richard Rybníček. Mesto si 
podľa neho objednalo práce, ktoré neboli kryté rozpočtom. 
Podvod sa mal podľa neho týkať verejného obstarávania na re-
konštrukciu tepelných zariadení a údržbu verejnej zelene. Krát-
ko pred skončením volebného obdobia predchádzajúceho ve-
denia mesta mali byť podpísané dokumenty výrazne navyšu-
júce zazmluvnené sumy. 

„V súvislosti s kotolňami to bolo vyše milión eur a v súvis-
losti z údržbou zelene to bolo 4,4 milióna eur, čiže spolu vyše 
5,2 milióna eur. Celé to prvé volebné obdobie od roku 2011 do 
roku 2014 mesto popri normálnom kosení splácalo ročne 700 
tisíc eur za kosenie v roku 2010. V tom bolo to poškodenie mes-
ta. Polícii to stačilo, prokuratúre to však nestačilo a nevyhod-
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notila to ako trestný čin,“ skonštatoval Richard Rybníček s tým, 
že proti rozhodnutiu prokuratúry sa nedá odvolať a celá zále-
žitosť je uzatvorená. 

Podľa Danici Birošovej z právnej kancelárie zastupujúcej 
trenčianskeho exprimátora, nešlo o sumy, ktoré by boli vyho-
dené von oknom.  

„Boli to sumy, ktoré boli riadne dohodnuté podľa platne 
uzatvorených a schválených zmlúv. Bývalé vedenie bolo riadne 
potrestané tým, že si ich občania nezvolili. To je trest prime-
raný. Oni neukradli peniaze. Každý občan môže byť potrestaný 
iba za to, čo trestným činom je. Ak sa aj nejaký skutok udeje 
a nie je trestným činom, nemôže za to byť niekto potrestaný,“ 
okomentovala rozhodnutie prokuratúry Danica Birošová.  

www.teraz.sk 15.02.2017 
pomocná evidencia 
 
Na pôde Strednej odbornej školy Pod Sokolicami 14 sa už 

po dvanástykrát konal Trenčiansky robotický deň. Do medzi-
národnej súťaže robotov sa v dňoch 15. a 16. februára zapojilo 
131 tímov zo 40 škôl zo Slovenska, Maďarska a Nemecka. 

Oproti roku 2016 sa ich počet zvýšil takmer dvojnásobne. 
Podľa riaditeľa hostiteľskej školy Ľuboša Chochlíka zásluhu 
majú na tom aj základné školy, ktoré žiakov vedú viac k vede a 
technike, ale aj požiadavky trhu práce. 

Cieľom súťaže je podľa Ľuboša  Chochlíka spopularizovať 
techniku deťom a mladým ľuďom v trenčianskom regióne. 

„Robíme to dvomi spôsobmi. Prvá časť je súťaž, máme tri 
súťažné kategórie v oblasti robotiky a automatizačnej techniky. 
Druhá časť je prezentačná, zameraná na predstavenie stredných 
a vysokých škôl a podnikov, ktoré sú zamerané na techniku. Je 
to také previazanie súťažných tímov a mladých ľudí, ktorí sú 
výborní v programovaní, robotike, automatizácií,“ vysvetlil. Na 
podujatí sa prezentovali vysoké školy aj zamestnávatelia, 
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spomedzi súťažiacich si vytypovali budúcich kandidátov na 
štúdium či prácu. 

Trenčianske robotické dni 2017 privítali aj rekordne veľa 
detí zo základných škôl, prínosom bolo zavedenie nových 
podkategórií s ľahšou aj ťažšou náročnosťou. Podľa Ľuboša 

Chochlíka rastúci zá-
ujem možno pripísať 
i práci základných 
škôl. „V oblasti vy-
učovania techniky zá-
kladné školy začali 
niečo robiť, je to 
ovplyvnené aj potre-
bami trhu práce,“ do-
plnil. 

Učiteľ fyziky Mi-
loš Marko vidí v súčasnosti problém s humanitnými študijnými 
odbormi, namiesto nich by uvítal viac študentov na technických 
odboroch.  

„Problém je, že okolie málo pracuje na tom, aby sa študenti 
viac brali k technickým odborom a nie humanitným a podob-
ným, ktoré v republike nepotrebujeme v takom množstve, v 
akom sú,“ myslí si Miloš Marko. 

Súťažiace deti ho pozitívne prekvapili, z technických no-
viniek posledných rokov učiteľa fyziky nadchli najmä 3D 
tlačiarne a roboty. „Roboty sú budúcnosťou, ktorej sa možno 
musíme trochu báť, ale nemáme inú možnosť, pretože technika 
ide dopredu a musíme ísť s ňou,“ predpovedá Miloš Marko. 

www.sme.sk 16.02.2017 
pomocná evidencia 195/1/2017 
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Okresný úrad čaká sťahovanie pod jednu strechu. O týchto 
témach, ale napríklad aj o tom, že Trenčiansky samosprávny 
kraj (TSK) dosahu-
je najlepšie štatis-
tiky pokiaľ ide 
o znižovanie počtu 
dopravných nehôd, 
sa  hovorilo v TSK 
za účasti predsedu 
vlády SR Roberta 
Fica. 

V okrese Tren-
čín sa v piatok 17. 
februára uskutočnila pracovná výjazdová návšteva premiéra 
Slovenskej republiky Roberta Fica, podpredsedu vlády SR pre 
investície a informatizáciu Petra Pellegriniho a štátnej tajom-
níčky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Denisy Sako-
vej. Tí navštívili viacero firiem, škôl a spoločností na území 
okresu Trenčín. 

Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
sa univerzitný život začal diskusiou na tému zahraničnej 
politiky. Stretnutie so študentmi na tému Slovensko a Európska 
únia a zahraničná politika Slovenska voči štátom, ktoré nie sú 
členmi EÚ a Severoatlantickej aliancie, absolvoval premiér 
Slovenskej republiky Robert Fico v sprievode trenčianskeho 
župana Jaroslava Bašku.  

„Mali by sme hovoriť  a presviedčať mladých ľudí, že 
Európska únia je pre nás jediné riešenie, že je to náš životný 
priestor,“ kvitoval záujem mladých o túto tému premiér Robert 
Fico a zdôraznil potrebu dodržiavania pravidiel fiškálnej 
disciplíny. 

Významné postavenie v štruktúre priemyselného Považia 
má firma Konštrukta – Industry, a. s., ktorá sa zaoberá výrobou 

Privítanie Roberta Fica v TSK, v strede župan Jaroslav Baška. 
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strojných zariadení v oblasti výroby pneumatík a poskytuje 
prácu asi 300 ľuďom z regiónu.  

„Chcem zablahoželať tejto firme, pretože je to spoločnosť, 
ktorá robí neuveriteľne precíznu strojársku robotu. Čo je 

najpodstatnejšie, pre-
sadila sa vo veľmi ťaž-
kej konkurencii a dnes 
dodáva strojné zaria-
denia päťke najvýz-
namnejších výrobcov 
pneumatík na svete,“ 
komentoval premiér. 
Spoločnosť Konštruk-
ta – Industry, a. s., 

spolupracuje na základe memoranda o spolupráci s dvomi 
strednými odbornými školami, ktoré má kraj vo svojej zria-
ďovateľskej pôsobnosti, a to so Strednou priemyselnou školou 
v Dubnici nad Váhom a so Strednou odbornou školou Trenčín.  

Ďalšou zastávkou predsedu vlády SR bola spoločnosť VRM, 
a. s., ktorá sa zaoberá výrobou leteckých simulátorov pre po-
zemnú ozbrojenú techniku a nachádza uplatnenie na celom 
svete. Tovar dodáva napr. aj do Spojených štátov amerických. 

„Opäť sa ukázalo, že výrobky, ktoré majú vysokú pridanú 
hodnotu a sú založené na výskume a vývoji, sa môžu presadiť 
v celom svete,“ zhodnotil Robert Fico. Návšteva neobišla ani 
Vojenský opravárenský podnik v Trenčíne. „Spoločnosť sig-
nalizuje, že je okamžite schopná a pripravená rozšíriť portfólio 
výroby a zamestnať ďalších 50 až 70 ľudí, čím by sa  zamest-
nanosť v tomto podniku  vyšplhala  až na úroveň 370 ľudí. Jej 
trenčianska pobočka asi až 95 percent svojich výrobkov rea-
lizuje na zahraničných trhoch, 5 percent tvorí domáci dopyt,“ 
špecifikoval podpredseda vlády Slovenskej republiky pre in-
vestície a informatizáciu Peter Pellegrini, ktorý dnes svojou ná-

Vo výrobnej hale Konštrukty – Industry. 
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vštevou poctil aj študentov Gymnázia Ľudovíta Štúra v Tren-
číne. Zároveň sa  stretol aj so starostami a primátormi miest 
a obcí okresu Trenčín, s ktorými sa dotkol aj témy zníženia 
byrokratickej záťaže miest a obcí v rovine elektronizácie verej-
nej správy  s cieľom, aby štát opätovne nežiadal od obcí a miest 
informácie, ktoré už vo svojich databázach má. 

V debatách dominovala oprava štátnej cesty I/9, ktorá spája 
Českú republiku s Bánovcami nad Bebravou a ďalšími mestami 
hornej Nitry. „Som veľmi rád, že po diskusiách s predsedom 
TSK sa v krátkej dobe uskutoční rokovanie na najvyššej úrovni 
s predstaviteľmi Slovenskej správy ciest, aby sa konečne začalo 
s komplexnou rekonštrukciou tejto cesty,“ konštatoval Peter 
Pellegrini s tým, že začiatok prác je odhadovaný na rok 2018. 

„Súčasťou tejto cesty je aj tzv. križovatka smrti medzi 
obcami Trenčianska Turná a Trenčianske Stankovce, na ktorej 
sa stretáva cesta I., II. a III. triedy. TSK s okolitými obcami ešte 
v roku 2015 pripravil zámenu pozemkov aj projektovú do-
kumentáciu na túto križovatku z financií TSK  a požiadal o vy-
danie stavebného povolenia. Križovatka bola zahrnutá do cel-
kovej rekonštrukcie cesty I/9. Od súčasného ministra dopravy 
som dostal prísľub, že táto cesta by sa mala rekonštru-
ovať  v priebehu budúceho roka,“ dodal k téme trenčiansky žu-
pan Jaroslav Baška s tým, že predpokladané náklady sú vo výš-
ke asi 20 miliónov eur bez DPH. 

So študentmi Strednej odbornej školy leteckej sa dnes roz-
právala štátna tajomníčka Ministerstva vnútra Slovenskej re-
publiky Denisa Saková. „Je to jedinečná škola svojho druhu na 
Slovensku, pretože od svojich počiatkov vychováva absol-
ventov na to, aby Vojenské letecké opravovne mali dostatočný 
počet leteckých mechanikov. Diskusia bola veľmi živá,“ oce-
nila Denisa Saková. „Pre Trenčiansky kraj sme od roku 2012 
celkovo preinvestovali zhruba 25 miliónov eur. Hovoríme o in-
fraštruktúrnych nákladoch či o obmene automobilovej techniky 
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a preventívnych opatreniach. Trenčiansky kraj je jeden z po-
predných krajov, pokiaľ ide o objasnenosť trestných činov na 
Slovensku. Dosahuje najlep-
šie výsledky v znižovaní poč-
tu dopravných nehôd a minulý 
rok dosiahol aj najnižší počet 
usmrtených pri dopravných 
nehodách. Takisto evidujeme, 
že aj Hasičský záchranný zbor 
má v Trenčianskom kraji naj-
nižšie číslo výjazdov spomedzi ostatných krajov v dôsledku 
dôkladnej preventívnej činnosti. Celkovo sme do dobrovoľných 
hasičských zborov v Trenčianskom okrese investovali asi 2,5 
milióna eur a tešíme sa veľkej popularite tejto dobrovoľnej 
činnosti. Evidujeme 37 dobrovoľných hasičských zborov  v 
okrese Trenčín,“ dodala ďalej tajomníčka s tým, že občanov 
okresu Trenčín poteší presťahovanie sídla Okresného úradu 
Trenčín pod jednu strechu z troch súčasných adries. Sťahovanie 
by sa malo začať už v lete tohto roku.  

„Takisto by sme chceli otvoriť klientske pracovisko, ktoré 
začne občanom poskytovať agendy v oblasti živnostenského 
podnikania, cestnej dopravy pozemných komunikácií, agendy 
lesnej, pozemkovej, životného prostredia a ďalších. Následne 
v roku 2018 by sme chceli otvoriť druhú zrekonštruovanú časť 
klientskeho pracoviska, ktorá sa venuje najmä poskytovaniu 
služieb ohľadom evidencie vozidiel a vydávania dokladov,“ 
priblížila na záver. 

www.tsks.sk 17.02.2017 
pomocná evidencia 168/1/2017 
 
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Tren-

číne Jozef Habánik privítal  predsedu vlády Slovenskej repub-
liky, Roberta Fica, ktorý prišiel medzi študentov a zamest-

Štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR v Trenčíne D. Saková. 
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nancov diskutovať na aktuálnu tému Slovensko v Európskej 
únii.  

Predseda vlády Robert Fico sa v prednáške zameral na 
problematiku členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. 

Zhodnotil naše pred-
sedníctvo, priority 
a úlohy, ktoré sme 
predniesli Rade EÚ. 
Dotkol sa tiež otázky 
migrácie, vzájomných 
vzťahov medzi krajina-
mi Európskej únie 
a zdôraznil potrebu 
vzájomnej spolupráce.  

„Domnievam sa, že by bola chyba prispievať našim vnú-
torným správaním rozkladným procesom, ktoré dnes v Eu-
rópskej únii vidíme. Musíme naopak - ak chceme byť v jadre 
Európskej únie - vnútornou stabilitou, fiškálnou zodpoved-
nosťou, ale aj tým, ako žijeme, dávať najavo, že chceme byť 
v tomto európskom priestore“, uviedol vo svojom príhovore 
predseda vlády Robert Fico.  

Prednášku sprevádzala živá a aktívna diskusia moderovaná 
členom Katedry politológie Miroslavom Řádkom.  

www.tnuni.sk 17.02.2017 
pomocná evidencia 169/1/2017 
 
V piatok 17. februára bol predseda Vlády SR Robert Fico 

na pracovnom výjazde v krajskom meste Trenčín, no nenašiel 
si čas a ani nemal v pláne sa stretnúť s primátorom Richardom 
Rybníčkom. 

Richard Rybníček na túto skutočnosť reagoval 20. februára 
2017 otvoreným listom adresovaným premiérovi.  

Jaroslav Baška, Robert Fico a Jozef Habánik počas návštevy univerzity. 
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Vážený pán premiér, som rád, že ste si našli minulý piatok 
čas na návštevu nášho krajského mesta a aj to, že ste dnes opäť 
v našom regióne.  Ro-
zumiem, že nemáte veľkú 
chuť sa so mnou stretnúť 
ako s osobou. Ale pred-
pokladal som, že si náj-
dete čas na stretnutie so 
mnou ako primátorom 
krajského mesta. Rešpek-
tujem Vás ako premiéra 
tejto krajiny, v ktorej je Trenčín jej dôležitou súčasťou.  Vďaka 
veľkému projektu štátu, ktorým je modernizácia železničnej 
trate, som sa domnieval, že budete mať záujem vypočuť si ma, 
akým spôsobom tento projekt už piaty rok zasahuje do 
životov  Trenčanov a ľudí z okolia.  Verte, že by som Vám rád 
aj osobne ukázal stav a dopady, ktoré tento projekt štátu kvôli 
meškaniu zanecháva v našom meste.  Rovnako by som Vám rád 
ukázal starý cestný most, ktorý je kľúčovým dopravným uzlom 
do centra mesta a ktorý už je v havarijnom stave. Rovnako tak 
by som Vám rád ukázal stav Zimného Štadióna Pavla Demitru 
a opätovne by som Vás zdvorilo požiadal o štátny príspevok na 
jeho dôkladnú rekonštrukciu. A rovnako by som si Vás aj uctil 
ako premiéra tejto krajiny.  

Teším sa, že ste sa na univerzite stretli so študentami a aj ich 
hokejovým tímom, že ste navštívili naše úspešné firmy, a že ste 
sa v Trenčíne dobre cítili. Ale prosím Vás, keď nabudúce 
prídete do Trenčína, verím, že si ako slovenský premiér budete 
chcieť vypočuť názor mňa ako primátora krajského mesta o 
tom, kde by sme nutne potrebovali aj Vašu autoritu a 
angažovanosť vo veciach, ktoré rieši alebo môže vyriešiť vláda. 

www.trencin.sk 20.02.2017 
pomocná evidencia 176/1/2017 

Premiér Robert Fico počas návštevy Trenčína. 
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Za desať rokov prišla metropola Turca takmer o štyritisíc 
ľudí. Problémom je demografia, drahé bývanie i sťahovanie 
Martinčanov na vidiek. Často sa Turčania  hrdili tým, že Martin 
je ôsmym najväčším mestom na Slovensku. Už to neplatí, 
predbehol ho Trenčín. 

K 1. januáru tohto roku eviduje martinská radnica 54 360 
obyvateľov, trenčianska rovných 55 tisíc. Paradoxne, obidve 
mestá dlhodobo zápasia s poklesom občanov, ale v Martine to 
má rýchlejší spád. Za desať rokov stratila metropola Turca 3 
928 ľudí, Trenčín 1 735. 

„S týmto trendom zápasí celá republika, nie je to len problém 
nášho mesta. Súvisí to s nepriaznivým demografickým vý-
vojom, ale aj s ďalšími faktormi. Ľudia si hľadajú lepšie platenú 
prácu v zahraničí alebo uplatnenie vo väčších metropolách 
Slovenska, ďalší sa sťahujú na vidiek. Najčastejšie v okruhu 
pätnástich kilometrov od mesta,“ povedal Imrich Žigo, vice-
primátor Martina. 

Trenčania, ktorí už majú viac obyvateľov ako Martin, 
demografický deficit riešia najmä tým, že sa snažia ľuďom 
zabezpečiť prácu a bývanie. Priemyselný park sa zapĺňa, roboty 
je viac a viac. Pomalšie to zatiaľ ale ide s bývaním, hoci aj to sa 
podľa slov Eriky Ságovej, hovorkyne mestského úradu, zlep-
šuje. 

„V tomto roku bude hotových 48 nájomných bytov v 
Zámostí, ďalší rok samospráva zabezpečí ďalších 25. Do konca 
tohto volebného obdobia bude dokončená príprava územia v 
areáli mestského hospodárstva, kde už má mesto pripravené 
projekty napojenia územia na sieť pozemných komunikácií. Tu 
počíta s približne 130 mestskými nájomnými bytmi,“ povedala 
hovorkyňa. 

Ani mesto Trenčín nevie zastaviť úbytok ľudí zo dňa na deň, 
ani z roka na rok, veľa si však sľubuje od projektu „Trenčín si 
Ty“, ktorý sa má schvaľovať v budúcom roku v rámci územ-
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ného plánu mesta. „Je to strategický projekt pre budúci rozvoj 
mesta, na ktorom mesto pracuje už šesť rokov,“ dodala Erika 
Ságová. 

Turčianske noviny 21.02.2017 
pomocná evidencia 179/1/2017 
 
Presne 138 299 hlasov získalo mesto Trenčín vo verejnom 

internetovom hlasovaní o desať detských ihrísk, ktoré na 
Slovensku postaví spoločnosť Lidl.  

Mestu Trenčín to oznámili konatelia spoločnosti Matúš 
Gála a Martin Nagy. V gratulačnom liste píšu: 

„Vážený pán primátor, milí obyvatelia mesta Trenčín! 
Vaše mesto uspelo v rámci projektu Lidl Ihrisko Žihadielko 

a v kategórii miest s počtom obyvateľov nad 35 tisíc obsadilo 
1. miesto s celkovým počtom 138 299 odovzdaných hlasov. 
Mesto Trenčín tak získalo realizáciu krásneho Lidl ihriska 
Žihadielka v hodnote 87 tisíc eur. Veľmi si vážime všetky 
aktivity vášho mesta a prejavenú podporu obyvateľov pri 
samotnom hlasovaní.“ 

Hlasovanie trvalo od 16. januára do 28. februára.  Trenčín sa 
v skupine miest s viac ako 35 tisíc obyvateľmi už po prvom 
týždni hlasovania prebojoval na tretie miesto za Prešovom 
a Trnavou. Získať ihrisko však znamenalo postúpiť aspoň na 
druhé miesto. 

Mesiac pred ukončením súťaže 28. januára ráno o 8:47 mal 
Trenčín 14 912 hlasov a na druhé výherné miesto mu chýbalo 
už len 300 hlasov. Druhý bol Prešov, prvá Trnava. O dve ho-
diny bolo však už všetko inak. Naše mesto sa prehlasovalo na 
druhé miesto a o dva dni neskôr 30. januára s 25 301 hlasmi sa 
vytiahlo dokonca na prvé miesto pred Prešov aj Trnavu. A18. 
februára má Trenčín 105 852 hlasov, stále sa drží na 
fantastickom prvom mieste a má dokonca tretí najlepší 
výsledok na Slovensku!  
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„Výsledky boli pre napínavosť počas posledného týždňa 
skryté,“ povedal viceprimátor Patrik Žák. „Napriek tomu 
hlasujúci nepoľavili a vďaka ich hlasom sme skončili na prvom 
mieste. Bola to fantastická tímová spolupráca samosprávy 
a obyvateľov. Každý sa svojou troškou zaslúžil o dobrú vec.“ 

www.trencin.sk 08.03.2017 
pomocná evidencia 211/1/2017 
 
Všeobecne záväzné nariadenie 10/2016, ktoré upravuje 

dočasné parkovanie je od 15. marca platné a účinné. Kon-
štatovali to v spoločnom vyhlásení mesto Trenčín aj Okresné 
riaditeľstvo PZ v Trenčíne. 

Celý proces prípravy a realizácie nového parkovania riešilo 
Mesto od začiatku v súčinnosti s políciou a reagovalo na všetky 
pripomienky a podnety. Takto postupovalo aj v prípade 
previerky, podľa ktorej nebolo dopravné značenie na 
niektorých komunikáciách detailne v súlade s odsúhlasenou 
projektovou dokumentáciou.  

Dôvodom boli niekde rozdielne šírkové dispozície ulíc ako 
aj zložitejší prejazd hasičskej techniky pri testovacích jazdách. 
Tie sa robili na požiadanie Mesta Trenčín aj Okresného doprav-
ného inšpektorátu Tren-
čín. Zistené nedostatky 
Mesto rieši. Na mies-
tach, kde ešte pre-
biehajú stavebné úpra-
vy, zatiaľ neplatí re-
gulované parkovanie a 
značky sú dočasne pre-
lepené oranžovými pás-
kami. 

Ako uvádzajú odborníci na parkovanie, po zavedení 
regulácie sa z verejného priestoru „stratí“ približne desať per-
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cent vozidiel. Toto nastalo aj v Trenčíne. Ulice sú voľnejšie, 
preukázateľne menej áut je na miestach, kde sa nedalo od sko-
rého rána nájsť voľné miesto na zaparkovanie. Súdna, Električ-
ná, Soblahovská, Rázusova, K dolnej stanici a ďalšie sú aktuál-
ne poloprázdne. 

Vodiči preparkovali do dvorov rodinných domov, garáží, 
nejdú autom do centra, použili MHD  alebo tam neparkujú celý 
deň. Časť vodičov presunula autá do najbližšej „bezplatnej“ 
lokality. Tento ich očakávaný postup dokazuje, že spustenie 
regulácie iba v širšom centre, v pásmach A a B, ako to 
navrhovali niektorí poslanci, by bolo neuvážené. Autá  
„vytlačené“ z centra, by začali obsadzovať ulice v susediacich 
lokalitách a doslova by zahltili celý priestor. 

„Pri súčasnom náraste automobilizmu samosprávy už nemô-
žu uvažovať, či regulovať alebo nie. Otázka nestojí, či zaviesť 
reguláciu? Otázka je, ako to riešiť, na akom veľkom území a 
ako zabezpečiť spokojnosť rezidentov,“ upozorňuje Slovenská 
parkovacia asociácia. Zároveň varuje pred populizmom v tak 
odbornej oblasti, akou je regulácia parkovania. „Zavádzanie 
regulovaného parkovania je predmetom vášnivých diskusií, 
často ani nie obyvateľov, ktorí chápu potrebu niečo s parko-
vaním urobiť, ako skôr ich volených zástupcov, ktorí chcú byť 
znova volení so sľubmi o parkovaní zadarmo.“ 

Trenčín sa do priekopníckeho projektu regulovania statickej 
dopravy pustil ako jedno z prvých miest na Slovensku. Riade-
nie celého procesu parkovania nezveril žiadnej súkromnej 
spoločnosti a od 15. marca 2017 je prevádzkovateľom parko-
vacích miest. Všetky výnosy z parkovania sa sústreďujú na špe-
ciálne zriadenom účte a sa vrátia sa späť do ulíc, použité môžu 
byť iba na cyklotrasy, chodníky a nové parkovacie miesta.  

Info 04.04.2017 
pomocná evidencia 231/1/2017 
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V Trenčianskom samosprávnom kraji v minulom roku 
dokončili výstavbu 1527 bytov. Je to o 144 viac ako v roku 
2015. Podiel dokončených bytov v Trenčianskom kraji tvoril v 
minulom roku 9,7 % z celkove dokončených bytov na Sloven-
sku. 

Ako informoval riaditeľ pracoviska Štatistického úradu SR 
v Trenčíne Pavol Arpáš, kým v rokoch 2008 - 2010 dominovali 
medzi dokončenými bytmi v kraji dvojizbové byty, od roku 
2011 to boli štvorizbové byty. 

Z dokončených bytov tvorili štvorizbové 34,3 %, trojizbové 
21,7 %, päť- a viacizbové 19,3 %, dvojizbové 18,1 % a jed-
noizbové a garsónky 6,6 %. Najvyšší medziročný nárast za-
znamenali pri dvojizbových bytoch o 34,6 %, pokles bol iba pri 
jednoizbových bytoch a garsónkach, uviedol Pavol Arpáš. 
Najviac bytov bolo dokončených v okrese Trenčín (23,2 %), 
Prievidza (17,3 %) a Nové Mesto nad Váhom (17,2 %), naj-
menej v okrese Myjava (2,3 %). 

Najvyšší medziročný nárast dokončených bytov bol v okrese 
Púchov a Považská Bystrica, najnižší v okrese Nové Mesto nad 
Váhom. Medziročný pokles zaznamenali v okresoch Partizán-
ske, Myjava a Trenčín. 

V roku 2016 bolo v kraji dokončených 1034 bytov v 
rodinných domoch, medziročne ich počet vzrástol o 117. 
Medziročný nárast bol vo všetkých okresoch kraja okrem 
okresu Nové Mesto nad Váhom. Najvyšší podiel dokončených 
bytov v rodinných domoch z celkového počtu dokončených 
bytov bol v okresoch Partizánske, Trenčín a Bánovce nad Beb-
ravou, najnižší v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Ilava a Po-
važská Bystrica, doplnil riaditeľ. 

V rodinných domoch v Trenčianskom samosprávnom kraji 
sa podľa neho dlhodobo dokončujú najmä štvorizbové byty. V 
roku 2016 v rodinných domoch dokončili 50,1 % štvorizbových 
bytov, 28,1 % päť- a viacizbových bytov, 17,6 % trojizbových 
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bytov, 3,3 % dvojizbových bytov a 0,9 % jednoizbových bytov 
a garsónok. 

www.sme.sk 17.03.2017 
pomocná evidencia 236/1/2017 
 
Ako dostať ľudí späť do centra, ako ho prepojiť s riekou a 

ako vyriešiť dopravu v centre mesta, ukázali architekti a do-
pravný inžinier. Nové budovy v centre Trenčína so zelenými 
strechami, divadlo, hotel či vyhliadková veža. A úplne nový 
koncept dopravy. Aj tak by mohol vyzerať v budúcnosti Tren-
čín. 

Hlavný architekt mesta spolu s tímom spolupracovníkov na 
verejnej diskusii prezentovali vízie pre centrálnu mestskú zónu, 
jej prepojenie s oboma brehmi Váhu a štúdiu nového doprav-
ného riešenia. Podkladom boli výsledky ideovej súťaže Trenčín 
mesto na rieke z roku 2014. 

Predseda odbornej poroty architekt Drahan Petrovič ocenil 
proces, ktorý v Trenčíne už 6 rokov prebieha. 

„Z môjho pohľadu je to absolútne unikátna situácia minimál-
ne v rámci Slovenska. Príprava celej súťaže, participácia obyva-
teľov by mohla byť vzorom pre ktorúkoľvek samosprávu,“ 
skonštatoval Drahan Petrovič. 

Zo súťaže podľa neho vyplývajú pre mesto a obyvateľov dve 
najdôležitejšie úlohy. 

„Prvou je dostať ľudí späť do centra mesta, čo je momentál-
ne najpreferovanejší princíp územného plánovania vo svete. 
Nerozťahovať mestá do polí, ale snažiť sa stavať tam, kde je 
hotová infraštruktúra. Mesto má unikátnu pozíciu, že tu vlastní 
pozemky, malo by byť cieľom dostať sem ľudí,“ povedal 
Drahan Petrovič. 

Druhou úlohou je podľa neho spojenie historického centra s 
Váhom, jeho rozšírenie tak, aby bolo čo najmenej bariérové. 
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„Dnešná Hasičská ulica tvorí veľmi výraznú prekážku medzi 
Váhom a centrom, druhým najzásadnejším prvkom pri 
rešpektovaní intenzity dopravy je, aby sa to centrum rozšírilo a 
spojilo s Váhom,“ dodal Drahan Petrovič. Mix najlepších 
myšlienok z víťaz-
ných návrhov spra-
covali odborníci spolu 
s hlavným architek-
tom do nového urba-
nistického riešenia. 

„V štúdii sme v 
centre mesta zadefi-
novali dôležité pries-
tory a funkcie, na kto-
rých nám záleží. Kon-
krétne je to poloha nového hotela, divadla a tiež poloha škôlky 
a športových hál. Tieto funkcie máme presne zadefinované, 
ostatné bude polyfunkčná zóna,“ hovorí hlavný architekt Tren-
čína Martin Beďatš. 

V kompiláte podľa neho nejde v prvom rade o architektúru, 
urbanistická štúdia má byť podkladom pre zmenu územného 
plánu. 

Ďalšiu časť plánu tvorí dopravný model mesta. Ten hovorí o 
tom, ako sa bude vyvíjať doprava v Trenčíne najbližších 30 ro-
kov. „Vieme, aké dopravné opatrenia bude treba prijať, ktorým 
treba dať prioritu,“ skonštatoval Martin Beďatš. 

Najkľúčovejšie sú podľa neho štyri základné opatrenia – 
preložka cesty 1/61 – Hasičská a Štefánikova k železničnej trati 
až po križovatku pri Bille v Kubrej. Druhé opatrenie je vybu-
dovať most z Ostrova do Orechového, aby sa odľahčil starý 
most a vznikol vnútorný mestský dopravný okruh. 
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Tretie opatrenie je diaľničný privádzač východ, pričom 
diaľnica by mohla fungovať ako obchvat a štvrté opatrenie je 
juhovýchodný obchvat. 

„Kombináciou týchto opatrení vieme, ako sa budú autá 
správať. Treba však povedať, že ani jedno z týchto opatrení, ak 
sa spraví samostatne, nebude do tých 30 rokov stačiť,“ povedal 
hlavný architekt mesta s tým, že to bude zložitý proces. 

Dopravný projektant Igor Ševčík hovorí, že mesto Trenčín 
má atypický tvar, polohu aj dopravné usporiadanie. 

„Veľkou výhodou z minulosti je, že väčšina tranzitnej 
dopravy je presmerovaná na diaľnicu, ktorá tvorí časť obchvatu 
mesta, ktorý dnes už nemusíme riešiť. Potrebujeme začleniť 
dopravu, ktorá sa pohybuje po území mesta,“ uviedol na pre-
zentácii Igor Ševčík. 

Doprava v meste musí mať podľa neho logiku a štruktúru, 
tak, aby nebola sústredená do jedného uzla, ako je to dnes 
v Trenčíne. „V prvom rade bolo treba analyzovať stav dopravy 
v meste a z neho aby vyplynul ďalší postup pri navrhovaní a 
výber jednotlivých dopravných stavieb.“ 

Počet áut na Hasičskej ulici narástol za posledné tri roky o 
viac ako štyritisíc. V máji 2016 prešlo po Hasičskej ulici 38 700 
áut. Týmto tempom by podľa neho mohlo ku kolapsu dopravy 
v tomto mieste dôjsť už o 10 rokov. 

„Predpoklad v roku 2045 je okolo 56-tisíc áut na Hasičskej 
ulici, čo by bolo absolútne nezvládnuteľné,“ dodal. 

Podľa hlavného architekta Trenčína Martina Beďatša bude 
proces zmeny územného plánu prebiehať asi do jesene bu-
dúceho roka. Po jeho schválení by sa mali začať práce na pro-
jektoch pre územné rozhodnutie. 

www.sme.sk 18.03.2017 
pomocná evidencia 238/1/2017 
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V utorok 21. marca vydali Mesto Trenčín a Okresné riadi-
teľstvo Policajného zboru SR (OR PZ SR) v Trenčíne spoločné 
stanovisko v súvislosti so zavedením regulovaného parkovania. 

Mesto Trenčín a OR PZ SR v Trenčíne konštatujú, že VZN 
10/2016 o dočasnom parkovaní je od 15. marca 2017 platné 
a účinné. Pri previerke dopravného značenia bolo zistené, že na 
niektorých komunikáciách nebolo úplne v súlade s odsúhlase-
nou projektovou dokumentáciou.  Dôvodom boli niekde 

rozdielne dispozície 
komunikácií ako aj 
komplikovanejší pre-
jazd hasičskej techni-
ky pri testovacích 
jazdách, ktoré si vy-
žiadalo Mesto aj Ok-
resný dopravný in-
špektorát (ODI) Tren-
čín. 

Mesto Trenčín zistené nedostatky rieši. Regulácia zatiaľ 
neplatí na komunikáciách, kde prebiehajú alebo budú prebiehať 
stavebné úpravy. V týchto miestach značky zostávajú dočasne 
prelepené oranžovými páskami.  

Konštatujeme, že spolupráca Mesta a ODI v Trenčíne po-
kračuje. Mesto bude i naďalej riešiť všetky podnety a pripo-
mienky, ktoré mu oznámi ODI. Ich súčinnosť bude pokračovať 
aj pri príprave regulovaného parkovania v ďalších častiach 
mesta, vrátane Sihote III, IV, Juhu a ulice Kvetnej na Zámostí.  

Tak zložitý systém zmien v doprave by nebolo logisticky 
ani procesne možné realizovať bez účinnej spolupráce s ODI. 
Mesto aj ODI dbali pri príprave i počas realizácie na bez-
pečnosť a plynulosť cestnej premávky, čo bolo pre obe strany 
absolútnou prioritou. 
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Vodorovným dopravným značením sa vyznačilo takmer 20 
km modrých čiar, osadených bolo viac než 1 000 nových do-
pravných značiek. Odstránených bolo množstvo pôvodných 
zákazových značiek státia a zastavenia. Pre vytvorenie nových 
parkovacích miest s využitím uličného priestoru bolo 15 
miestnych komunikácií úplne alebo sčasti zjednosmernených. 
K predchádzajúcim 2 200 vyznačeným parkovacím miestam 
pribudlo ďalších 2 000 nových státí.  

Vzájomnou spoluprácou boli vytipované a následne upra-
vené tri nebezpečné priechody pre chodcov, ktoré boli za-
bezpečené deliacimi ostrovčekmi. Dva z nich boli osvetlené. 
Pre cyklistov boli, v súlade s Generelom cyklistickej dopra-
vy,  navrhnuté jednosmerné jazdné pruhy v centre mesta. S cie-
ľom upokojenia dopravy a zlepšenia bezpečnosti v obytnej 
lokalite v Dolnom meste bola zavedená Zóna 30, v ktorej je 
obmedzená rýchlosť na 30 km/h, pričom platí pravidlo pravej 
ruky a cyklisti môžu jazdiť v protismere. 

Prognózy vývoja automobilizmu upozorňujú na nárast počtu 
áut a v súvislosti s problémami parkovania nastoľujú potrebu 
jeho regulácie. Zámer uviesť do praxe regulované parkovanie 
v Trenčíne vyplýva z dlhodobej koncepcie mesta, ktorá rieši 
dynamickú aj statickú dopravu. Reguláciu statickej dopravy 
výhľadovo do roku 2 040 odporúča aj strategický dokument 
mesta Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 

www.trencin.sk 21.03.2017 
pomocná evidencia 246/1/2017 
 
Strecha na Posádkovom klube v Trenčíne (bývalý Dom ar-

mády) je podľa ministerstva opravená, organizátorom divadel-
ných predstavení zatiaľ termíny nedali. Divadelnú sálu zatvorili 
ešte minulý rok, množstvo divadelných predstavení bolo zru-
šených, pre deravú strechu dokonca preložili filmový festival 
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HoryZonty do kina Hviezda. Podľa ministerstva obrany by už 
mali byť problémy so zatekaním strechy vyriešené. 

Na konci minulého roka spracovali znalecký posudok, na 
základe výsledkov sa ministerstvo obrany, ktoré budovu spra-
vuje, rozhodlo pre opravu strechy. 

„V súčasnej dobe je problém so zatekaním strechy vyrie-
šený. Po oprave strechy nad javiskom divadelnej sály v roku 
2015 nasledovala v závere minulého roka aj oprava strechy nad 
samotným hľadiskom,“ informovala hovorkyňa ministerstva 
Danka Capáková. 

Ministerstvo za opravu zaplatilo viac ako 30 tisíc eur. Nad 
výraznejšou opravou budovy v súčasnosti ministerstvo neu-
važuje. Kedy sa budú v divadelnej sále môcť konať akcie, je 
ešte otázne. 

„Termín opätovného sprístupnenia priestorov divadelnej sá-
ly verejnosti nie je možné momentálne stanoviť, keďže sa zatiaľ 
nerozhodlo o spôsobe a 
rozsahu opráv, ktoré 
vznikli v dôsledku za-
tekania strechy. Platí, 
že bezpečnosť návštev-
níkov je pre nás prvo-
radá. Ostatné priestory 
budovy sú v prevádzke 
a prístupné verejnosti,“ 
dodala Danka Capáko-
vá. 

Už rok v Trenčíne chýbajú predstavenia väčších reno-
movaných divadelných súborov. V krajskom meste totiž nie je 
okrem Posádkového klubu žiadna divadelná sála, ktorá by bola 
na takéto predstavenia vhodná. 
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Veľké divadelné predstavenia prináša do Trenčína už viac 
rokov projekt Virtuálne divadlo, ktoré organizuje občianske 
združenie LampArt. 

Štatutár Branislav Hollý hovorí, že termíny na predstavenia, 
ktoré by mohli byť v Trenčíne ešte tento rok, im zatiaľ Po-
sádkový klub neponúkol. „Posledné predstavenie virtuálneho 
divadla sme odohrali v Posádkovom klube presne pred rokom, 
odvtedy pravidelne zisťujeme, komunikujeme o možnosti zor-
ganizovať ďalšie predstavenia, ale stále posádkový klub nové 
termíny na organizáciu ďalších predstavení nedáva, stále ča-
káme,“ povedal Hollý. 

Zatiaľ sa snažia nájsť menšie predstavenia, ktoré by mohli 
využiť aj alternatívne priestory. 

„Riešiť to v núdzových priestoroch si však vyžaduje ďalšie 
finančné riziká, ktoré nie sme schopní znášať,“ skonštatoval 
Branislav Hollý s tým, že ak sa dozvedia, že Posádkový klub je 
schopný poskytnúť termíny v najbližších mesiacoch, okamžite 
vstúpia do rokovaní s divadelnými súbormi.  

„Ak nájdeme prieniky termínov, v priebehu dvoch troch me-
siacov sme schopní zorganizovať aj veľké divadelné pred-
stavenie v Trenčíne,“ dodal Branislav Hollý. 

Problémy so strechou na Dome armády sa začali ešte v roku 
2014. Do priestorov divadelnej sály počas dažďov zatekalo. 
Prvýkrát ju opravovali pred dvoma rokmi, zatvorená vtedy 
zostala viac ako tri mesiace. 

Minulý rok na jeseň sa situácia zopakovala, pre deravú 
strechu museli preložiť aj miesto konania festivalu HoryZonty. 

„Snažili sme sa spraviť všetko, aby festival bol znovu v 
Dome armády, žiaľ, nepodarilo sa to,“ povedala v novembri or-
ganizátorka festivalu Mária Dutková. Posádkový klub ponúka 
viac ako 600 miest, Hviezda len 400. 

www.sme.sk 21.03.2017 
pomocná evidencia 247/1/2017 
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Priemerná mesačná mzda v podnikoch s 20 a viac zamest-
nancami v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) dosiahla 
v minulom roku sumu 921 eur, čo bolo o 117 eur menej, ako 
celoslovenský priemer. Informoval riaditeľ Pracoviska Šta-
tistického úradu SR v Trenčíne Pavol Arpáš. 

„Najvyššie priemerné mesačné mzdy boli v TSK okresoch 
Púchov (974 eur), Nové Mesto nad Váhom (971 eur), Trenčín 
(949 eur) a Ilava (939 eur). Pod priemerom kraja sa pohybovala 
mzda v okresoch Myjava (901 eur), Považská Bystrica 
(900 eur), Prievidza (881 eur), Bánovce nad Bebravou 
(866 eur) a Partizánske (783 eur),“ uviedol Pavol Arpáš. 

Priemerná mesačná mzda podľa neho stúpla v minulom roku 
vo všetkých okresoch TSK s výnimkou okresu Považská Bys-
trica, kde priemerná mzda klesla o 6,3 %. Najvýraznejšie stúpla 
v okrese Ilava – o 7,4 %. 

„V odvetviach rástli mzdy od 0,6 % vo finančných a poi-
sťovacích činnostiach do 30,3 % v dodávke elektriny, plynu 
a pary. Medziročne mzdy klesli v odborných vedeckých, tech-
nických činnostiach (o 25,7 %), v činnostiach v oblasti nehnu-
teľností (o 19,8 %), v ubytovacích službách a v administratív-
nych službách (o 13,4 %) a v dodávke vody (o 1,2 %),“ doplnil 
Pavol Arpáš. 

Najvyššie mzdy v podnikoch s 20 a viac zamestnancami boli 
v TSK v minulom roku v odvetví dodávka elektriny, plynu a 
pary - 1163 eur, vo verejnej správe a sociálnom zabezpečení - 
1080 eur. Najnižšie platy boli v administratívnych službách - 
590 eur, v ubytovacích a stravovacích službách - 610 eur 
a v umení, zábave a rekreácii - 636 eur.  

www.teraz.sk 21.03.2017 
pomocná evidencia 248/1/2017 
 
Aj v marci rokovali trenčianski mestskí poslanci. Riadna 

schôdza mestského zastupiteľstva sa konala 22. marca 2017.  
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Primátor Trenčína Richard Rybníček informoval poslan-
cov o finančnej situácii. „Celkový dlh mesta k 28. februáru 
2017 bol vo výške 13,7 milióna eur, teda 250 eur na obyvateľa,“ 
uviedol primátor. Celková suma dlhu Mesta Trenčín de-
finovaná zákonom o rozpočtových pravidlách k 28. 2. 2017 
predstavovala 31,02 percenta bežných príjmov mesta za rok 
2016, pričom zá-
konná maximálna 
možná miera za-
dlženosti je 60 
percent. 

Poslanci schvá-
lili i niektoré zme-
ny v rozpočte. 
Ušetrené financie 
z energií na pre-
vádzku mobilného 
klziska vo výške 5 tisíc eur budú použité na nákup ležadiel 
a slnečníkov na letnú plaváreň. Zastupiteľstvo navýšilo peniaze 
na výmenu okien v MŠ Považská na 22 500 eur a odsúhlasilo 
dotáciu 15 tisíc eur pre TJ Družstevník Opatová na výstavbu 
automatického zavlažovania trávnika a rekonštrukciu toaliet na 
futbalovom štadióne v Opatovej. Štadión vlastní mesto, TJ ho 
má vo výpožičke.  

Na modernizáciu kamerového systému mestskej polície 
pôjde z rozpočtu 23 tisíc eur a na nákup traktorovej vretenovej 
kosačky so zberom pre intenzívne kosenie športových ihrísk a 
iných vhodných plôch verejnej zelene 17 000 eur. 

Doteraz schválené financie na rekonštrukciu a rozšírenie 
detského ihriska na Karpatskej ulici (182 tisíc eur) poslanci 
navýšili o 22 600 eur. „V rozpočte na túto investičnú akciu sa 
totiž nepočítalo s trávovými kobercami, zavlažovaním, vrátane 
studne a ani s  prípojkou elektrickej energie. Vypracovanie 
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projektovej dokumentácie na tieto záležitosti bude stáť ďalších 
1 400 eur,“ povedal zástupca primátora Ján Forgáč.  

Info 04.04.2017 
pomocná evidencia 256/1/2017 
 
Mestské zastupiteľstvo sa v stredu 22. marca venovalo aj 

parkovaniu. Informácie o aktuálnej situácií po zavedení regu-
lovaného parkovania v meste Trenčín si prišli vypočuť aj ob-
čania. 

Ich počet, odhadom dvesto, kapacitne výrazne prevyšoval 
možnosti priestoru pre verejnosť na balkóne zasadacej miest-
nosti. Tam môže vojsť ma-
ximálne 30 osôb. Primátor 
mesta preto požiadal 
o ozvučenie priestoru pred 
mestským úradom, aby si 
záujemcovia vonku na ná-
mestí mohli vypočuť po-
trebné informácie.  

Poslanci odsúhlasili vy-
stúpenie dvoch občanov k téme parkovania. Po nich vystúpila 
Iveta Marčeková z odboru dopravy a informovala o priebehu 
prípravy a realizácie regulovaného parkovania. Odborne objas-
nila aj otázky, na ktoré sa občania pýtali. Doplnil ju primátor 
mesta, podrobne a dôkladne vysvetlil zásady mestskej parko-
vacej politiky.  

Po jeho odchode na pohreb rodinného priateľa (o ktorom 
informoval a ospravedlnil sa vopred) zastupiteľstvo o novom 
parkovaní rokovalo ešte takmer dve hodiny. Ľudia, ktorí sa 
dožadovali informácií, však už odišli. Po ukončení rozpravy 
boli vypnuté aj reproduktory ozvučujúce námestie.  

Info 04.04.2017 
pomocná evidencia 257/1/2017 
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Novým veliteľom Pozemných síl Ozbrojených síl (OS) SR 

bude od 1. apríla 54-ročný generálmajor Jindřich Joch. 
Velenie pozemných síl mu v piatok 24. marca v Trenčíne 
odovzdal doterajší veliteľ generálmajor Ondřej Novosad, 

ktorý funkciu vykonával 
od septembra 2012. On-
dřej Novosad bude od 1. 
apríla pôsobiť ako vojen-
ský predstaviteľ pri Vo-
jenskom výbore NATO 
v Belgicku. 

Podľa náčelníka Ge-
nerálneho štábu OS SR 

Milana Maxima je výmena vo vedení pozemných síl súčasťou 
tohtoročných a budúcoročných rozsiahlejších personálnych 
zmien v OS. 

„Išlo o plánovanú zmenu, rozkazy som podpísal už v januá-
ri. Obaja kandidáti – aj do zahraničia odchádzajúci generál 
Novosad, aj generál Joch, sú spôsobilí, spĺňajú všetky kritériá 
od vzdelania, cez prax až po hodnosť. Tých zmien na význam-
ných funkciách v OS SR bude v tomto roku viac, verím, že 
povedú k tomu, aby OS ďalej napredovali,“ povedal Milan 
Maxim. 

Z odchádzajúceho veliteľa Novosada podľa vlastných slov 
opadlo napätie a starosti, ktoré s velením pozemných síl sú-
viseli. „Na druhej strane mám pred sebou veľkú výzvu, pretože 
sa stanem reprezentantom OS SR a budem rokovať vo Vo-
jenskom výbore Severoatlantickej aliancie a Európskej únie 
v mene náčelníka Generálneho štábu,“ skonštatoval odchá-
dzajúci veliteľ. 

Funkcia šéfa Pozemných síl OS SR je pre nového veliteľa 
rovnako výzvou. „Profesionálny život vojaka je zložitý, má 
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veľa odbočiek. Čo sa týka pozemných síl, prešiel som všetkými 
funkciami. Začínal som ako veliteľ čaty, vykonával som 
funkciu náčelníka štábu Veliteľstva Pozemných síl, takže po-
zemné sily poznám veľmi dobre. Prešiel som rôznymi funk-
ciami na Generálnom štábe OS SR a verím, že teoretické 
a praktické skúsenosti dokážem využiť v tejto náročnej funk-
cii,“ doplnil Jindřich Joch.  

Generálmajor Jindřich Joch sa narodil v Přerove, je ženatý, 
má dvoch synov. Profesionálnym vojakom je od roku 1986. Bol 
veliteľom tankového práporu v Strašiciach i Kežmarku, neskôr 
náčelníkom oddelenia plánovania operácií na Generálnom 
štábe (GŠ) OS SR v Bratislave. Následne prešiel na GŠ viace-
rými funkciami, naposledy pôsobil ako druhý zástupca ná-
čelníka Generálneho štábu OS SR v Bratislave.  

www.teraz.sk 24.03.2017 
pomocná evidencia 267/1/2017 
 
Brazílske mäso od podozrivého výrobcu našli hygienici 

zatiaľ v jednej trenčianskej stravovacej prevádzke. Tá sa po ve-
rejnej mediálnej výzve prihlásila hygienikom sama. Hygienici 
nariadili mäso stiahnuť z používania a vrátiť dodávateľovi. 
Informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) 
SR Zuzana Drobová. 

Išlo o solené kuracie prsia. Prevádzkovateľ nakúpil 120 kíl 
takéhoto mäsa. Hygienici mu na sklade našli už iba 56 kíl. 

„Regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadil mäso 
stiahnuť z používania a vrátiť dodávateľovi,“ povedala Zuzana 
Drobová. Hygienici o tomto rozhodnutí informovali príslušnú 
regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v piatok 24. mar-
ca. Dodávateľa podozrivého mäsa čakajú podrobné šetrenia. 

Hygienici urobili do utorka 28. marca 2244 kontrol v 2187 
zariadeniach spoločného stravovania. Mäsové výrobky našli v 
495 zariadeniach. Iba v jednom prípade však šlo o mäso od 



78 
 

podozrivého výrobcu. Najčastejšie to boli mrazené solené 
kuracie prsia bez kosti a kože a kuracie pečienky hlboko 
zmrazené a kuracie rezne hlbokozmrazené. Regionálne úrady 
sa s prevádzkami nekontaktovali len osobne, ale aj cez telefón 
či e-mail. Takto komunikovali s 986 zariadeniami. V kontro-
lách chcú hygienici pokračovať. Laboratóriá momentálne ana-

lyzujú 42 odobratých 
vzoriek mäsa, výsled-
ky zatiaľ nie sú k dis-
pozícii. 

V prípade mäsa, či 
už od domácich vý-
robcov, producentov 
z členských krajín 
alebo z tretích krajín, 
ako je Brazília, kon-

trolu na trhu v obchodnej sieti, hypermarketoch, veľkoskla-
doch, ako aj hraničné kontroly vykonávajú výhradne orgány 
veterinárnej a potravinovej správy. Brazília je najväčší svetový 
vývozca červeného mäsa a svoje mäsové výrobky, ako aj 
produkciu vyváža do 150 krajín sveta. Medzi obvinenými 
firmami je aj najväčší svetový vývozca hovädzieho mäsa – 
spoločnosť JBS a popredný brazílsky producent hydinové-
ho mäsa BRF. Výrobcovia mali používať kyseliny a ďalšie che-
mikálie, aby zamaskovali, že tovar je pokazený. V niektorých 
prípadoch dokonca do hydinového mäsa primiešavali pre zisk 
aj zemiaky, vodu či lepenku. Niektoré exportné dodávky vyka-
zovali stopy salmonely. 

www.topky.sk 29.03.2017 
pomocná evidencia 284/1/2017 
 
Počet predaných parkovacích kariet prekročil koncom marca 

hranicu 3000, rezidenti zakúpili 2659, najviac mali záujem 
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o kartu do pásma trvalého pobytu. Z nich si karty zakúpilo aj 
600 občanov - rezidentov, ktorí žijú v ešte neregulovaných 
častiach mesta.  

Abonenti – dochádzajúci, ľudia žijúci v podnájmoch a bez 
trvalého pobytu v Trenčíne a právnické osoby si vybavili 386 
kariet (údaj k 28. marcu). Záujemcom o vybavenie parkovacej 
karty, prípadne hlásenie zmien zostávajú k dispozícii 
pracoviská v klientskom centre.  

Info 04.04.2017 
pomocná evidencia 294/1/2017 
 
S ambíciou nadviazať na svoju slávnu tradíciu a odpre-

zentovať širokej verejnosti to najkvalitnejšie, čo v oblasti módy 
ponúka domáci a český trh, sa po rokoch vracia veľtrh Trenčín 
mesto módy (TMM).  

Jeden z najznámejších veľtrhov v bývalom Československu 
sa po takmer desaťročnej odmlke predstaví od 22. do 23. 
septembra na výstavisku Expo Center v Trenčíne. Návštevníci 
sa môžu tešiť na prezentácie vychytených značiek, uznávaných 
módnych návrhárov, ale i malovýrobcov či šikovných hand-
made tvorcov. 

História veľtrhu, vďaka ktorému prischla Trenčínu prezývka 
Mesto módy, siaha do roku 1963. Vtedy sa veľtrh organizoval 
pod názvom Výstava výrobkov trenčianskeho textilného 
a odevného priemyslu a prezentovali sa tu len dve spoločnosti, 
firmy Merina Trenčín a Odevné závody Trenčín. Postupom ro-
kov sa veľtrh stal na Slovensku fenoménom s bohatou návštev-
nosťou a so stovkami vystavovateľov.  

Veľtrh prežil i zmenu režimu, no v roku 2008 zanikol. 
Obnoviť sa ho rozhodla Trenčianka Jana Jankovičová, ktorá 
sa s myšlienkou znovuzrodiť veľtrh pohrávala dlhší čas. Do 
projektu sa pustila s jeho hlavnou koordinátorkou Danielou 
Lelkes. 
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„Zostali sme prekvapené, koľko vzniklo veľmi kvalitných 
firiem, hand-madistov, módnych návrhárov, ktorí nemajú žiad-

nu platformu, kde by sa 
stretávali, prezentovali 
svoje slovenské kvalit-
né výrobky, a tak sme si 
povedali, že je to dobrá 
cesta a naštartujeme 
opäť legendu TMM,“ 
uviedla na tlačovej kon-
ferencii v Bratislave sú-
časná riaditeľka podu-

jatia Jana Jankovičová, ktorá na slávnom veľtrhu pôsobila ako 
modelka a v roku 1994 už ako majiteľka modelingovej agentúry 
organizovala módne prehliadky. 

K rozhodnutiu prinavrátiť módnej akcii zašlú slávu a 
usporiadať 45. ročník veľtrhu viedlo organizátorky i presved-
čenie, že sa zmenil postoj Slovákov k domácim výrobkom. 

 „Slováci sa vracajú k tradíciám. Po rokoch, kedy o kúpe 
tovaru rozhodovala cena a náš trh bol zaplavený nie vždy 
kvalitnými výrobkami z Ázie, si ľudia začínajú všímať dô-
veryhodnosť značky, preferovať domácich výrobcov,“ myslí si 
Jana Jankovičová. 

Lákadlom pre vystavovateľov je podľa organizátoriek i fakt, 
že v dnešných neosobných časoch, kedy sa množstvo tovaru 
nakupuje prostredníctvom internetu, chýba priamy kontakt 
výrobcu so zákazníkom, prípadne obchodným partnerom.  

„Výrobcovia môžu ukázať svoju jedinečnosť, aktívne 
prezentovať svoje výrobky, šíriť nové módne trendy, ale i zís-
kať prehľad o konkurencii, nadviazať nové obchodné vzťahy,“ 
vymenúva benefity vystavovania na TMM Jana Jankovičová. 

„Retro je zaujímavé, posledný rok veľmi rezonuje,“ uviedla 
Daniela Lelkes na margo oživenia legendárneho trenčianskeho 

Boris Hanečka, Daniela Lelkes a Jana Jankovičová. 
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veľtrhu. „Som presvedčená o tom, že my Slováci sme veľmi 
šikovní, múdri ľudia, nemusíme utekať do zahraničia a zháňať 
tam rôzne značky, máme ich aj doma,“ dodala hlavná koordi-
nátorka projektu.  

Jeho súčasťou zostáva hlavné ocenenie Zlatá Fatima, ktoré 
sa udeľovalo módnym tvorcom či talentom pôsobiacim v mód-
nom priemysle a podľa Daniely Lelkes ho Slováci vnímali ako 
Oscara. Tento rok sa bude súťažiť napríklad v kategóriách Naj-
lepší výrobok roka, Hand-made výrobca roka či Top odevná 
firma roka. Porote, ktorá bude vyberať mladého dizajnéra roka, 
bude predsedať módny návrhár Boris Hanečka.  

„Budem si hľadať konkurenciu, budem udeľovať Zlatú Fa-
timu. Myslím si, že je to prestížne ocenenie, pretože u Slovákov 
má minulosť a tradícia vážnosť. Mali by sme ju umocňovať a 
podporiť a postaviť na zlomkoch minulosti lepšiu budúcnosť, 
ako hovorí Goethe,“ povedal Boris Hanečka. 

Úlohu ambasádorky TMM prijala herečka Karin Haydu. 
„Som patriot, mám rada Slovensko, slovenské výrobky, sama 
mám rada ručné práce, tvorbu, a viem, čo stojí za tým vytvoriť 
kreatívny výrobok. Som pyšná na Slovákov, ktorí dokážu niečo 
vyrobiť a v ťažkých časoch sa na slovenskom trhu presadiť,“ 
komentovala účasť v projekte herečka s tým, že bude tiež mo-
derovať záverečný galavečer TMM, ktorý sa bude konať 23. 
septembra na Trenčianskom hrade. 

www.teraz.sk 04.04.2017 
pomocná evidencia 305/1/2017 
 
V utorok 4. apríla prebehlo v priestoroch trenčianskeho 

Gastrocentra stretnutie krajskej organizácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska, aby seniori spoločne oslávili 20. výročie založenia 
združenia, zosumarizovali doterajšie aktivity a predstavili 
plány do budúcna. 
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Podujatie slávnostne otvorila predsedníčka KO JDS Anna 
Prokešová, ktorá pochválila doterajšie fungovanie organizácie 
a vyslovila želanie: „Aby sme tú myšlienku, ktorú sme si kedysi 
dávno povedali, že nikdy nikto nesmie zostať sám, naplnili do 
posledného písmenka.“ 

Úvodné slovo tiež patrilo predsedovi Trenčianskeho 
samosprávneho kraja 
(TSK) Jaroslavovi 
Baškovi, ktorý po-
chválil združenie za 
to, že dokáže zjedno-
covať ľudí a konštruk-
tívne pracovať pre 
spoločné dobro veci.  

„Z pozície župana 
Trenčianskeho kraja môžem zhodnotiť, že naša spolupráca bola 
vždy veľmi dobrá. Navzájom sme sa vždy snažili vyjsť si 
v ústrety, napríklad pri organizácii rôznych podujatí,“ zhodnotil 
župan Jaroslav Baška. TSK pravidelne zo svojho rozpočtu 
aktivity seniorov podporuje. I tento rok plánuje cez dotačný 
systém podporiť Celoslovenské športové hry a turistický zraz 
seniorov JDS, ktorého tohtoročnú organizáciu zabezpečuje 
práve KO JDS Trenčín. 

Trenčiansky župan ďalej informoval hostí, že lekárska služ-
ba prvej pomoci pre dospelých zostane zachovaná v každom 
okresnom meste. Na záver symbolickým kvietkom poďakoval 
združeniu za ich významnú prácu a ocenil elán a aktivitu členov 
organizácie, ktorá môže byť inšpiráciou pre mladšie generácie. 
Ako prejav vďaky si od predsedníčky združenia prebral Ďa-
kovný list. Stretnutie pokračovalo prezentáciou správy, 
ktorá  sumarizovala 20 rokov činnosti organizácie a diskutova-
lo sa tiež o plánoch združenia do budúcnosti. 

Anna Prokešová víta župana Jaroslava Bašku. 
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Jednota dôchodcov na Slovensku je občianske združenie, 
ktoré vzniklo v roku 1990 z iniciatívy slovenských dôchodcov. 
V súčasnosti má približne 70 tisíc členov. Sídlom jej ústredia je 

Bratislava, ďalej sa 
člení na 8 krajských a 
67 okresných organizá-
cií. V obciach a mes-
tách je zastúpená pro-
stredníctvom ďalších 
800 základných organi-
zácií.  

JDS združuje obča-
nov staršieho veku, 

dôchodcov, bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, 
náboženstva či sociálneho pôvodu. Medzi hlavné úlohy a ciele 
združenia patrí pomoc pri príprave občanov na prácu a život v 
dôchodkovom veku, ochrana ich práv a presadzovanie opráv-
nených požiadaviek v ich prospech. JDS poskytuje svojim čle-
nom sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc v rámci 
svojich možností a pomáha tiež  pri realizácii systému celoži-
votného vzdelávania. 

JDS vydáva štvrťročne časopis Tretí vek a občasne aj 
časopis Informátor. Združenie vyvíja i rôzne aktivity na 
medzinárodnej úrovni. Je členom EURAG (Medzinárodnej 
organizácie seniorov Európy) a úzke kontakty má napríklad s 
dôchodcami v Česku, Maďarsku a Rakúsku. 

www.tsk.sk 04.04.2017 
pomocná evidencia 307/1/2017 
 
Kontrola v Muničnom sklade ozbrojených síl v Trenčíne - 

Kubrej zistila, že v ňom chýba časť materiálu. Prípadom sa 
bude zaoberať mimoriadny výbor pre obranu a bezpečnosť. 
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Jeho zasadnutie iniciovali opoziční poslanci na čele s 
Ľubomírom Galkom (SaS). Predseda výboru Anton Hrnko 
(SNS) musí rokovanie zvolať do siedmich dní. 

„Ku mne osobne sa dostávajú informácie, že zmizlo šesť 
dební ručných granátov a jedna debna tzv. reaktívnych proti-
tankových granátov. Ak by to bola pravda, situácia by bola mi-
moriadne vážna. Ja to neviem verifikovať, ale verejnosť má 
právo na informácie,“ zdôraznil Ľubomír Galko. 

Odmieta, že by prezradenie toho, čo zo skladu zmizlo, mari-
lo vyšetrovanie. 

Na výbore chcú poslanci vedieť, čo robilo a robí Vojenské 
spravodajstvo Ministerstva obrany SR a ako nakladá s takzva-
ným kľúčovými slovami, ktoré sa mohli v tejto súvislosti obja-
viť. 

„Opozícia aj koalícia sa mali dohodnúť, ako transparentne 
informovať verejnosť tak, aby nevznikla žiadna panika,“ podot-
kol opozičný poslanec. 

Ľubomír Galko chce otvoriť aj debatu ohľadom stráženia 
týchto objektov. 

„Vieme, že to strážia civilné bezpečnostné služby, lebo sa na 
tom šetrilo. Často sú tam bývalí vojaci v dôchodkovom veku, 
ale aj civilisti, ktorí vo-
jakmi nikdy neboli. Je 
potrebné hovoriť, či by 
nemali takéto objekty 
strážiť profesionáli. Bude 
to drahšie, ale bezpečnosť 
niečo stojí,“ uzavrel. 

Minister obrany Peter 
Gajdoš (nominant SNS) po rokovaní vlády vyhlásil, že ak 
došlo k hrubému porušeniu organizácie, riadenia a plnenia si 
povinností, tak to rezort bude musieť riešiť a prijme aj 
personálne opatrenia. 
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Minister na konci marca nariadil fyzickú kontrolu nielen v 
muničnom sklade v Kubrej pri Trenčíne, ale vo všetkých cen-
trálnych muničných skladoch Ozbrojených síl SR, vrátane 
skladov v jednotlivých útvaroch a vojenských zariadeniach. 
Výsledky inventarizácie ešte nemá v rukách, uviedol však, že o 
nich bude informovať. 

K incidentu sa minister bližšie nechcel vyjadrovať, odvolal 
sa pritom na prebiehajúce policajné vyšetrovanie. 

Národná kriminálna agentúra (NAKA) už v tejto súvislosti 
začala trestné stíhanie pre zločin nedovoleného ozbrojovania sa 
a obchodovania so zbraňami. Na prípade podľa Petra Gajdoša 
spolupracujú aj spravodajské zložky. 

Ministerstvo obrany minulý týždeň informovalo, že kontrola 
v Muničnom sklade ozbrojených síl v Trenčíne - Kubrej zistila, 
že v ňom chýba časť materiálu. 

„Pri výdaji materiálu bolo zistené, že v sklade chýba istá časť 
materiálu. Preto bola okamžite nariadená inventarizácia a 
zriadená vyšetrovacia komisia, ktorá preveruje skutkový stav. 
Nechceme, aby vznikla panika, preto budeme informovať, až 
keď budeme mať relevantné závery,“ povedala hovorkyňa re-
zortu Danka Capáková s tým, že ak sa potvrdí pochybenie, 
ministerstvo vyvodí zodpovednosť. 

Minister obrany Peter Gajdoš rozhodol, že vo všetkých vo-
jenských muničných skladoch na Slovensku robia fyzickú a 
administratívnu kontrolu materiálu. 

www.sme.sk 06.04.2017 
pomocná evidencia 312/1/2017 
 
Poslanci branno-bezpečnostného výboru potvrdili, že chý-

bajúcu muníciu v Muničnom sklade ozbrojených síl v Trenčíne 
- Kubrej niekto ukradol. 
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Rezort obrany odovzdal doterajšie závery inventúry v mu-
ničných vojenských skladoch Národnej kriminálnej agentúre 
(NAKA). Informovala hovorkyňa obrany Danka Capáková. 

Vyšetrovatelia tak majú k dispozícii informácie o počtoch a 
typoch chýbajúcej munície. Vzhľadom na to, aby nebolo mare-
né vyšetrovanie, nemôžeme v súčasnosti poskytnúť bližšie in-
formácie, zdôraznila hovorkyňa. 

V piatok 7. apríla ráno v parlamente k téme chýbajúcej 
munícii vo vojenských muničných skladoch zasadal branno-
bezpečnostný výbor. Poslanci potvrdili, že munícia bola odcu-
dzená. Novinárom to povedali podpredseda parlamentu Andrej 
Hrnčiar (Most-Híd) aj exminister obrany Ľubomír Galko 
(SaS). Politici rokovali za zatvorenými dverami a konkrétnejší 
byť nemohli. 

„Minister obrany Peter Gajdoš (nominant SNS) nás pod-
robne informoval o tom, čo sa stalo, aké opatrenia sa prijali a o 

tom, ako príslušné 
orgány v tejto veci 
konajú. Budeme tiež 
informovaní o vý-
sledkoch týchto kro-
kov. Chýbajúca mu-
nícia bola odcudze-
ná,“ povedal Andrej 
Hrnčiar. 

Na otázku, či by 
nebolo aj z hľadiska upokojenia verejnosti rozumnejšie pove-
dať, aká munícia chýba, Hrnčiar odvetil, že prebieha fyzická 
inventúra na celom Slovensku a keď bude ukončená, bude zrej-
me zverejnený typ aj množstvo odcudzenej munície. 

Konkrétnejší nebol ani minister: „Z dôvodu toho, že orgány 
činné v trestnom konaní začali trestné stíhanie pre zločin ne-
dovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, dal som 
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im všetky podklady vrátane materiálu, ktorý chýba a všetko 
ostatné nechávam na Národnej kriminálnej agentúre.“ 

Rezort obrany minulý týždeň informoval, že pri výdaji ma-
teriálu v muničnom sklade v Trenčíne - Kubrej zistili, že chýba 
istá časť materiálu. Podľa informácií TV Markíza zo skladu 
zmizlo 80 obranných granátov typu F 1 a jedenásť ručných 
protitankových striel. 

www.sme.sk 07.04.2017 
pomocná evidencia 317/1/2017 
 
Známy znalec starých kníh, majiteľ antikvariátu Juraj 

Holúbek (45) v piatok náhle zomrel. Smutnú udalosť potvrdil 
na sociálnej sieti jeho brat. 

Juraj Holúbek vlastnil antikvariát na Mierovom námestí v 
Trenčíne, mal rád knihy a literatúru.V minulosti bol poslancom 
mestského zastupiteľstva v Trenčíne, zaujímal sa o politické 
dianie. 

Angažoval sa v petícii za zachovanie zastávky pre IC vlaky 
v Trenčíne. 

www.sme.sk 08.04.2017 
pomocná evidencia 320/1/2017 
 
Nikdy nesmieme na to zabudnúť – tieto slová zazneli 

v pondelok 10. apríla pri Pamätníku umučených na Brezine 
niekoľkokrát.  Pietnej spomienky na historické udalosti sa 
zúčastnili predstavitelia kraja, zástupcovia mesta, Ozbrojených 
síl SR, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, 
Jednoty dôchodcov na Slovensku i žiaci základných škôl. 

Presne 10. apríla ráno pred 72 rokmi vstúpilo do nášho mesta 
oslobodzovacie vojsko. Išlo o súčasť bratislavsko-brnianskej 
vojenskej operácie sovietskej a rumunskej armády. Ako počas 
spomienkovej slávnosti pripomenul Miroslav Ondráš zo 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, na území 
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vtedajšieho Trenčianskeho okresu bojovali zväzky štyroch 
oslobodzovacích armád 2. ukrajinského frontu.  

Keď 5. apríla 
oslobodili Bá-
novce nad Bebra-
vou, potom 6. a 7. 
4. obce od Veľkej 
Hradnej po Mní-
chovu Lehotu, 8. 
apríla sa priblížili 
k Trenčínu, pre-
lomili nemecké 
pozície pri Hám-

roch, Kubrej a Trenčianskych Stankovciach.Útok na mesto 
Trenčín sa začal v noci z 8. na 9. apríla cez Kozí vrch na Brezine 
smerom na mesto. Postup osloboditeľov spomalili nemecké 
protiútoky. Večer 9. apríla obnovili oslobodzovacie jednotky 
svoj útok a v noci z 9. na 10. apríla prenikli do mesta od juho-
západu.  

Ustupujúci Nemci zničili v noci oba mosty cez Váh. Ráno o 
ôsmej hodine bola časť Trenčína na ľavom brehu rieky oslo-
bodená sovietskymi a rumunskými vojakmi.  Delostreleckej a 
mínometnej paľbe bolo mesto vystavené ešte ďalších dvadsať 
dní, veľké škody spôsobovali najmä zápalné granáty.  

Sovietski ženisti začali budovať most cez Váh. Po evakuácii 
ulíc pri rieke sa 28. apríla začala delostrelecká paľba na ne-
mecké pozície. Potom sa sovietski vojaci začali prepravovať 
cez Váh po vybudovanom pontónovom moste, ktorý pomáhalo 
stavať aj miestne obyvateľstvo. Nemci využívali na krytie 
svojho ústupu ochrannú hrádzu Váhu.  

V mene Trenčanov položili veniec primátor Richard Rybníček a viceprimátor Patrik Žák. 
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Posledné zvyšky okupačných vojsk vyhnali oslobodzovacie 
jednotky až 30. apríla 1945. Nový drevený most odovzdali 

Trenčínu 11. mája 1945  
Boje na území vte-

dajšieho okresu Trenčín 
si vyžiadali 1 380 pad-
lých Rumunov, 1 255 
Sovietov a zahynulo aj 
171 civilistov. Udalosti 
pripomína súčasníkom 

na cintoríne v Kubrej 
zabudnutý hrob rumun-

ského vojaka Floria Iona, pamätník pri cintoríne na Sobla-
hovskej ulici a pamätné tabule na Posádkovom klube v Tren-
číne a v Zlatovciach. 

Dva týždne po 
skončení vojny sa našlo 
na Brezine sedem 
hromadných hrobov. V 
nich bolo 69 tiel mužov aj 
žien - partizánov, ale aj 
civilistov s 
antifašistickým 
zmýšľaním. Nemci ich aj 
za pomoci Hlinkových gárd mučili v budovách terajšieho 
krajského súdu a štatistického úradu od októbra 1944 do apríla 
1945. Na Brezine ich potom zastrelili alebo uškrtili a hodili do 
hrobu. Najmladší Jozef Chrenko z Dubodiela mal len 19 
rokov. Po exhumácii identifikovali iba 43 obetí. Časť z nich si 
odviezli rodiny, ostatní sú pochovaní na cintoríne pri Pamätníku 
umučených. 

www.trencin.sk 11.04.2017 
pomocná evidencia 326/1/2017 
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Stal sa z neho otec. Bývalý šéf slovenskej televízie a 
úradujúci primátor Trenčína Richard Rybníček neskrýva 
radosť. Domov mu pribudol najkrajší prírastok. Dočkal sa totiž 
radostnej udalosti, v utorok 11. apríla sa mu narodil prvý 
potomok. „Môj život má od včera nový zmysel,“ uviedol. 

„Váži 3270 g a meria 52 cm. Ďakujeme Ti, Bože,“ prezradil 
niečo viac Richard Rybníček.  

„A ešte chcem dodať, milé ženy, máte môj obrovský obdiv 
a úctu,“ dodal čerstvý otec. 

Richard Rybníček a jeho Lucia si povedali áno ešte 
v auguste 2014. Pár sa bližšie spoznal pred siedmimi rokmi. 
Svadbu si vystrojili pod Trenčianskym hradom vo farskom 
Kostole. 

Obradu sa vtedy zúčastnila rodina, blízki priatelia a členovia 
hudobnej skupiny Bez ladu a skladu, v ktorej Rybníček v mi-
nulosti hrával na bicie. Oslavu si dopriali už priamo 
na Trenčianskom hrade. 

www.pluska.sk 12.04.2017 
pomocná evidencia 333/1/2017 
 
Jediná astronomická pozorovateľňa fungovala na budove 

Gymnázia Ľudovíta Štúra od sedemdesiatych rokov, posled-
ných šesť však bola mimo prevádzky. Dôvodom bol nefunkčný 
ďalekohľad, na ktorého sfunkčnenie nemalo gymnázium 
peniaze. 

Pomocnú ruku strednej škole podala Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka, ktorá sa postarala o jeho opravu. 
Pozorovanie nočnej oblohy bude dostupné počas letných 
mesiacov každú stredu od 20. hodiny. 
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Fungovanie hvezdárne bude mať na starosti Jozef Drga, 
opravu ďalekohľadu považuje za vydarenú. „Ďalekohľad je vo 
veľmi dobrom stave, upravili sme niektoré časti, ktoré boli zlé, 
bolo to vypodlož-
kované, nastavené, 
vymenili sme pru-
žinky, naolejovali. 
Zdá sa, že funguje 
bezproblémovo,“ 
povedal Jozef  Dr-
ga. 

Dominantným 
prístrojom je ďale-
kohľad Newtonového typu s priemerom zrkadla 310 mm a 
ohniskovou vzdialenosťou 1 500 mm, pôvodne ho získali z 
hvezdárne v Hlohovci. Hlavný ďalekohľad poslúži aj na 
pozorovanie rozsiahlejších hviezdokôp, pre menej náročných 
nadšencov astronómie pripravili pracovníci niekoľko menších 
ďalekohľadov. 

„Sú to menšie ďalekohľady, vhodné na pozorovanie slabších 
objektov. Máme ďalekohľad, ktorý je na takzvanej go-to 
montáži, čiže s automatickým pohonom sledovania objektov na 
oblohe,“ vysvetlil pracovník trenčianskej hvezdárne Stanislav 
Šimkovič. 

Verejnosti ju sprístupnia počas jarných, letných a jesenných 
mesiacov každú stredu od 20. hodiny, v zimných mesiacoch od 
18. hodiny. Otvorené bude aj každú druhú nepárnu sobotu. 

Podľa Jozefa Drgu sú možnosti, ako spopularizovať 
astronómiu, široké. „Na pláne je veľa podujatí, napríklad 
Hudobná hvezdáreň, keď pôjdeme na festivaly v okolí 
Trenčína. Každý mesiac bude akcia Mesačná streda, počas 
ktorej budeme pozorovať Mesiac a útvary na ňom, ako sú 
krátery, hory, chrbáty,“ ozrejmil. 

Opravený ďalekohľad si pozrel aj župan Jaroslav Baška (vpravo). 
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Vstúpiť do priestoroch pozorovateľne umožnia pracovníci 
mimo otváracích hodín školským exkurziám, počas dňa môžu 
pozorovať Slnko. 

Obnovenie astronomickej pozorovateľne privítal riaditeľ 
gymnázia Pavol Kováč. Ako po-
znamenal, gymnázium na opravu 
ďalekohľadu peniaze nemalo, chý-
bal aj pracovník, ktorý by zaň zod-
povedal, ponuku univerzity preto 
radi prijali. 

„Verím, že spoločná prevádzka 
pomôže aj jednej, aj druhej vzdelávacej inštitúcii. Bude to 
otvorené pre študentov gymnázia, univerzity, súčasne chceme 
poskytnúť možnosti aj pre verejnosť a vytvoriť aj priestor pre 
astronomické krúžky základných škôl,“ vysvetlil riaditeľ 
Gymnázia Ľudovíta Štúra. 

www.sme.sk 13.04.2017 
pomocná evidencia 334/1/2017 
 
Od polovice apríla môžu Trenčania cestovať autobusom bez 

prestupovania do dvoch najväčších miest v Českej republike. 
Nemecká spoločnosť FlixBus, poskytovateľ európskej mobility 
s najväčšou medzimestskou autobusovou sieťou, otvára dvakrát 
denne prvé priame spojenie Trenčína s Brnom a Prahou.  

Ako informovala hovorkyňa spoločnosti FlixBus Nina 
Göbbels, nové zelené autobusy spoja Trenčín priamo s des-
tináciami v Českej republike. Ďalšie medzinárodné linky sa 
podľa nej aktuálne pripravujú.  

„Trenčín bude prepojený s najväčšou európskou auto-
busovou sieťou. Zákazníci z Trenčína môžu cestovať novými 
komfortnými autobusmi do destinácií ako Praha či Brno priamo 
bez prestupu. Len s jednou zastávkou bude Trenčín spojený s 

Riaditeľ Gymnázia Ľ. Štúra Pavol Kováč. 
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viac ako 120 destináciami po celej Európe,” uviedla Nina Göb-
bels. 

Ako dodala, v rovnakom čase začína spoločnosť jazdiť na 
svojej prvej vnútroštátnej linke v rámci Slovenska, Trenčín bu-
de spojený priamymi autobusovými spojmi s Popradom, 
Prešovom či Košicami. Zákazníci majú možnosť si rezervovať 
cestovné lístky on-line prostredníctvom webových stránok, cez 
mobilnú aplikáciu, v spolupráci s cestovnými kanceláriami ale-
bo priamo u vodiča.  

Cena lístka zahrňuje Wi-Fi spojenie k internetu, využitie 
elektrickej zásuvky a klimatizované autobusy. 

www.teraz.sk 16.04.2017 
pomocná evidencia 337/1/2017 
 
Veľkonočnú nedeľu v Záblatí spestrila výstava kraslíc, kor-

báčov a pečených chlebov. Trenčiansky samosprávny kraj 
(TSK) do výstavy prispel 
218 veľkonočnými vajíč-
kami a jedným pečeným 
chlebom. 

V tomto období celé 
Slovensko žije nádherný-
mi ľudovými zvykmi 
a tradíciami. Obdobie 
Veľkej noci spája rodiny, 
ktoré spoločne spomínajú na život našich predkov. V mestskej 
časti Trenčína, v Záblatí, preto na veľkonočnú nedeľu zor-
ganizovali v kultúrnom dome výstavu kraslíc, korbáčov a po-
domácky pečených chlebov. 

Výstava mala poukázať na slovenské zvyky a tradície, 
ktorým sa žiadne iné vo svete nevyrovnajú a na ktoré by sme 
mali byť patrične hrdí. Občianske združenie Naše Záblatie sa 
rozhodlo tieto tradície oživiť, keďže v dnešnej dobe sa poma-
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ličky vytrácajú a naopak, udomácňujú sa tu sviatky iných 
národov. 

„Cieľom nášho podujatia je obnoviť tradície v Záblatí a zís-
kať si priazeň ľudí. Snažili sme sa spraviť rekord v počte za-
pojených jednotlivcov, ktorí nám priniesli veľkonočné vajíčka. 
Ľudia nám okrem kraslíc priniesli pečené domáce chleby, cepy, 

sväté obrazy, obrusy 
a kroje, takže svoj cieľ 
zapojiť ľudí do diania 
sme naplnili,“ uviedla 
Naďa Lorencová z ob-
čianskeho združenia Na-
še Záblatie. 

TSK sa do zberu kras-
líc taktiež zapojil. Za-

mestnanci Úradu TSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej 
pôsobnosti spoločne do výstavy venovali 218 kusov kraslíc. 
Trenčiansky župan Jaroslav Baška zase venoval domáci 
pečený chleba. Celkovo sa organizátorom podarilo vyzbierať 
takmer 1300 veľkonočných vajíčok od 500 jednotlivcov 
a približne 25 pečených chlebov. 

Podujatie zo svojho dotačného systému podporil aj TSK, 
čím znova potvrdil, že mu na uchovávaní tradícií a zvykov 
v kraji naozaj záleží.  

www.tsk.sk 16.04.2017 
pomocná evidencia 338/1/2017 
 
Najväčšia a najvýznamnejšia mestská investičná akcia dá 

novú tvár Mierovému námestiu. Historické srdce Trenčína si aj 
po rekonštrukcii zachová jedinečnú atmosféru.  

Trenčín je posledným slovenským krajským mestom, ktoré 
ešte nezrekonštruovalo svoje hlavné námestie. Čoskoro sa to 
však zmení. 
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S komplexnou obnovou Mierového námestia mesto začalo 
vo štvrtok 20. apríla. Termín dokončenia si stanovilo krko-
lomný. Trenčania by sa vynoveným centrom mesta mali pre-
chádzať už 1. decembra tohto roku. Primátor Trenčína Richard 
Rybníček však pripúšťa, že plány môže narušiť história. Pod 
námestím totiž archeológovia očakávajú významné nálezy. 

Drahoslav Hulínek, riaditeľ Slovenského archeologického 
a historického inštitútu, priznáva, že sa na výskum námestia 
teší. Trenčín označil za jedno z troch historicky najvýznam-
nejších starých slovenských miest, ostatnými dvoma sú Nitra a 
Bratislava.  

„Význam týchto troch miest presahuje rámec Slovenska. 
Všetky tri majú písomné zmienky o svojej existencii ešte pred 
vznikom Uhorského 
kráľovstva. Áno, oča-
kávame nálezy. Má-
me aj vytypované 
niektoré miesta. Zá-
hadné objavy, naprík-
lad objavenie hrobu 
Matúša Čáka alebo 
rímskeho tábora, sú 
však skôr na úrovni 
istej miery sci-fi. Urobíme všetko, aby sme námestie dôsledne 
preskúmali,“ vysvetlil Drahoslav Hulínek, Archeológ nevy-
lúčil, že historky z Trenčína o tom, že pod celým námestím sú 
tajné chodby a staré pivnice, môžu mať reálne základy. „Pre 
tento región je to typické,“ uzavrel. 

 „Súťaž na rekonštrukciu Mierového námestia trvala viac 
ako päť mesiacov. Vysúťažená cena je 2,75 milióna eur bez 
DPH s tým, že v porovnaní s predpokladanou hodnotou zá-
kazky ide o úsporu približne 371-tisíc eur. V cene nie sú za-
rátané peniaze na rekonštrukciu inžinierskych sietí, tie si budú 
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financovať samotní sietiari,“ vysvetlil primátor Trenčína Ri-
chard Rybníček. Priznáva, že termín dokončenia, ktoré si mesto 
stanovilo, je krkolomný.  

„Všetko bude pod dohľadom archeológov a pamiatkarov, 
vzhľadom na to, že ideme do územia, ktoré je historicky naj-
vzácnejšie. Chceme sa aj voči pamiatkam a všetkému, na čo na-
razíme, správať s náležitým rešpektom a úctou,“ povedal pri-
mátor. 

Súťaž na obnovu námestia vyhrala firma Cesty Nitra.  
„Pre nás je to obrovská výzva. Sme firma, ktorá sa zaoberá 

najmä výstavbou dopravných stavieb a inžinierskych sietí, ale 
radi sa zúčastňujeme aj 
takýchto projektov. Re-
konštruovali sme celé 
historické centrum Ska-
lice, Národnú ulicu v Ži-
line aj pešiu zónu a ná-
mestie v Nitre,“ vy-
svetlil výkonný riaditeľ 
firmy Juraj Serva. 
„Pôjde o kompletnú ob-

novu povrchov a odvodnenia, bude sa obnovovať fontána, budú 
tu umiestnené umelecké prvky, pribudne nové pódium. 
Námestie dostane nové osvetlenie, ozvučenie, malo by tam byť 
wi-fi pripojenie,“ uzavrel Juraj Serva. Rekonštrukciu však budú 
sprevádzať obmedzenia, pretože ju budú robiť za plnej 
prevádzky. 

Všetky nápady vzišli z ateliéru firmy RAW, ktorá vyhrala 
súťaž na projekt rekonštrukcie. „To, čo je na tomto námestí 
najcennejšie, je duch miesta,“ povedal architekt Tomáš Rusín.  

Na námestí pribudne fontána Marka Aurélia.  
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„Bude tu bronzový model mesta pred kostolom, uvažujeme 
o tom, že by mohol byť urobený z čias Matúša Čáka Trenčian-
skeho, aby ľudia videli, ako sa námestie posunulo ďalej. Čo je 
však na námestí najcennejšie, to je práve dlažba pošliapaná 
mnohými generáciami Trenčanov. Pokúsime sa ju vrátiť 
v maximálnej miere naspäť. Všade použijeme prírodné ma-
teriály a zachováme aj lipu, ktorá rastie na námestí. Ošetrené 
budú aj veľmi cenné 
stromy, ktoré tam ras-
tú, ako Celtis occi-
dentalis, čo je veľmi 
zaujímavý treťohorný 
strom a vytvára tak-
mer taliansku atmos-
féru,“ vysvetlil archi-
tekt. 

Podľa hlavného ar-
chitekta mesta Trenčína Martina Beďatša má rekonštrukcia 
umožniť, aby sa dianie v centre mesta posunulo ďalej, k ok-
rajovej časti námestia pri historickom hoteli.  

„Aby stredový ostrovček nepôsobil ako bariéra, ale aby tam 
bol voľný pohyb ľudí, možnosť stretávania sa, posedenia pri 
fontáne,“ vysvetlil hlavný architekt mesta. 

www.pravda.sk 20.04.2017 
pomocná evidencia 347/1/2017 
 
V utorok 25. apríla rektor Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik privítal na pôde univerzity 
prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. Na stretnutí 
s vedením univerzity boli predmetom diskusie aktuálne témy 
z oblasti vysokých škôl, vedy a výskumu.  
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Prezident vyzdvihol úspech Trenčianskej univerzity 
s projektom FunGlass v rámci programu Horizont 2020, ale aj 
ďalšie aktivity v oblasti internacionalizácie vzdelávania.  

Počas stretnutia so študentmi prezident rozprával o svojej 
životnej, podnikateľ-
skej a kariérnej ceste, 
ale vyjadril sa aj 
k aktuálnym otázkam 
v spoločnosti, ako sú 
zdravotníctvo alebo 
školstvo. Podľa slov 
Andreja Kisku je dô-
ležité nebáť sa zme-
ny, nebáť sa pádu, 

treba zobrať život do vlastných rúk a vyjsť zo zaužívaných ko-
ľají.  

Priestor počas stretnutia dostali aj študenti, ktorí kládli 
otázky z rôznych oblastí. Prezident na záver poďakoval štu-
dentom za ich záujem o aktuálne dianie a nabádal ich, aby 
pôsobili na Slovensku, pretože sú tu potrební. Na konci stret-
nutia bol pán prezident „vyspovedaný“ aj v študentskom rádiu.  

www.tnuni.sk 25.04.2017 
pomocná evidencia 355/1/2017 
 
Práce na rekonštrukcii Mierového námestia sa začali vo 

štvrtok 20. apríla, prvá etapa sa dotýka Farskej ulice a pravej 
strany námestia smerom od mestského úradu až po morový stĺp. 
Začiatkom týždňa zmizlo z námestia kovové pódium. 

Mesto ešte v stredu 19. apríla zorganizovalo informačné 
stretnutie s majiteľmi nehnuteľností a prevádzkarmi z Miero-
vého námestia a blízkeho okolia. Viacerí podnikatelia majú zo 
stavebných prác obavy, boja sa, že ľudia na rozkopané námestie 
počas roka neprídu. 

Prezidenta Andreja Kisku (vľavo) privítal rektor Jozef Habánik. 
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„Chápem, že je to veľmi zložité, mám však z toho veľké 
obavy. Tak, ako je to v Trenčíne zvykom, že sa všetko na-
sľubuje, ako napríklad naša plaváreň, no nakoniec to tak nie je. 
Ale bodaj by sa to 
do konca roka po-
darilo dokončiť,“ 
povedal po stretnutí 
Vlado Bystrický. 

Pre niektorých 
podnikateľov môžu 
byť podľa nej komp-
likácie doslova exis-
tenčné. 

Filip Briška prevádzkuje na Mierovom námestí kaviareň, po 
stretnutí bol spokojný. 

„Informácie, čo som počul, mi stačili. Nezdieľam názor, kto-
rý tu viacerí prezentovali, že nevieme, ako to bude vyzerať, že 
kto nás odškodní. Páči sa mi, že keď sa idú meniť siete, robí sa 
to v rámci jedného, bude prínos, že sa to vybuduje, bude nová 

optika,“ povedal. 
Aj on sa však obáva 
úbytku zákazníkov. 
„Ale keď to treba 
urobiť, tak nech sa 
to urobí. Čo s tým? 
Ako inak by to 
chceli ľudia riešiť?“ 
pýtal sa Filip Briš-
ka. 

Rekonštrukcia námestia sa dotkne aj množstva kultúrnych 
akcií, ktoré sa počas roka konali na Mierovom námestí. 
Organizátori niektoré zrušili, časť z nich presunú do priestoru 
pred Dom armády alebo na Štúrovo námestie. 



100 
 

Jedným z troch podujatí, ktoré budú pred Domom armády, 
je majáles, ktorý bude už 1. mája. 

„Má to svoje riziká v prípade zlého počasia, ale v meste sa 
nedá nájsť rozsiahlejšie miesto, ktoré by poňalo stánky, 
program či miesto na maškrtenie,“ povedala šéfka kultúrno-
informačného centra Janka Sedláčková. 

Súčasťou majálesu pri Dome armády bude aj prvý farmársky 
jarmok, pričom ďalšie jarmoky už budú na vyštrkovanej ploche 
na Hviezdovej ulici pri synagóge. Pre organizátorov je rekon-
štrukcia námestia organizačno-logistický oriešok a prinesie 
viacero komplikácií. 

„Naše sídlo na Mierovom námestí je hneď vedľa pódia, 
slúžilo ako hlavná šatňa, zázemie pre rôzne súbory. Na nových 
miestach to odpadne, pri Dome armády nám čiastočne vyšli v 

ústrety, ale ostatné podujatia 
sú bez zázemia. Budeme mu-
sieť improvizovať,“ dodala 
Janka Sedláčková. 

 „Námestie bude počas ce-
lého trvania rekonštrukcie 
priechodné, ľudia sa dostanú 
do všetkých prevádzok, prí-

stupné budú aj Farské schody i Matúšova ulica,“ informovala 
hovorkyňa mesta Erika Ságová s tým, že zásobovanie prevá-
dzok na Mierovom námestí bude počas rekonštrukcie rešpek-
tované. 

„Môže dôjsť len ku krátkodobému obmedzeniu na 
nevyhnutnú dobu počas prekrývania výkopov,“ uviedla. 

Po tom, čo v piatok 2. apríla odkryli časť námestia, v 
pondelok sa na tomto mieste začal archeologický prieskum. Ten 
zabezpečuje Slovenský archeologický a historický inštitút. 
Drahoslav Hulínek očakáva väčšie archeologické nálezy v 
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priestore pred piaristickým kostolom, od radnice po budúcu 
fontánu Marca Aurélia. 

„Potvrdilo nám to radarové preskúmanie zeme, ale aj staré 
mapové zobrazenia mesta. Naznačujú, že v tomto priestore 
môžu byť menšie architektúry, ako kupecké domčeky a stavby 
možno až z obdobia gotiky,“ uviedol Drahoslav Hulínek. 

Priestor od radnice do centra námestia bol však v minulosti 
narušený práve budovaním inžinierskych sietí, takže pamiatky 
môžu byť podľa neho narušené. Ďalší priestor, kde archeoló-
govia očakávajú nálezy, je v priestore od Trenčianskeho múzea 
po hotel Elizabeth. 

„Tu by mohlo byť tiež viacero nálezov, z tohto priestoru 
evidujeme z minulosti napríklad mince z rímskeho obdobia. 
Očakávame, že to tam bude zaujímavé. V ostatných častiach 
budeme len sledovať stavebné a výkopové práce počas rekon-
štrukcie námestia,“ dodal Drahoslav Hulínek. 

Ak by sa archeológom podarilo nájsť niečo významné, za-
sadne komisia zložená z odborníkov, pamiatkarov, mesta a 
zhotoviteľa, ktorá rozhodne, čo sa s nálezmi väčšieho charak-
teru bude robiť. 

www.sme.sk 27.04.2017 
pomocná evidencia 363/1/2017 
 
Detské mestečko v Trenčíne – Zlatovciach sa stane národnou 

kultúrnu pamiatkou. S návrhom, aby areál podliehal štátnej 
ochrane, prišli bývalí odchovanci detského domova, ktorí sa 
obávajú o jeho budúcnosť. Podporili ho architekti a odborná 
verejnosť. 

„Navrhli sme, aby Detské mestečko vyhlásili za kultúrnu 
pamiatku. Podľa našich informácií totiž hrozí jeho predaj ako 
prebytočného majetku štátu. Je to celosvetový unikát, podobný 
projekt neexistuje nikde vo svete, zaslúži si ochranu,“ hovorí 
odchovanec detského mestečka Branislav Ladický. 



102 
 

Ten žil v Detskom mestečku 18 rokov, momentálne pracuje 
ako učiteľ. Jemu aj s ďalšími odchovancami prekáža, v akom 
stave je areál v súčasnosti. 

„Býval som tu od svojich siedmich rokov, spravil som si 
maturitu, dokonca som 
chodil aj na vysokú školu,“ 
hovorí ďalší „domovák“ 
Martin Kubinec. 

Zažil, ako sa pred dva-
nástimi rokmi zmenil sys-
tém výchovy, keď man-
želské páry, ktoré vycho-
vávali deti, nahradili pro-
fesionálni vychovávatelia. 

„Za prvej éry, keď sa o nás starali manželské páry, som sa tu 
mal veľmi dobre. Bral som ich ako otca a mamu. Potom nastal 
ten zlom, teraz tu robia piati vychovávatelia, ktorí si sem len 
prídu odslúžiť zmenu, nemalo to nič spoločné s výchovou. S 
ľuďmi, s ktorými sme tu vyrastali, sme dodnes ako rodina, 
pomáhame si,“ povedal. 

Čo sa týka areálu, tu už ten pocit domova absentuje. 
„Pozrite sa, ako to tu teraz vyzerá, zničené, posprejované, 

súčasný stav ma veľmi mrzí, je to škoda,“ dodal. 
Návrh na vyhlásenie budov v Zlatovciach za národnú 

kultúrnu pamiatku riešil Pamiatkový úrad Slovenska, ktorého 
zástupcovia urobili pred mesiacom v Detskom mestečku 
obhliadku. 

„Pamiatkový úrad komisionálne prerokoval a odsúhlasil v 
odbornej rovine vyhlásenie areálu Detského mestečka Zlatovce 
za národnú kultúrnu pamiatku a v súčasnosti pripravuje odbor-
ný podklad, na základe ktorého sa bude ďalej viesť v tejto veci 
správne konanie v zmysle príslušných právnych predpisov,“ 
informoval vedúci odboru Peter Škulavík. 
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Ďalším krokom bude podľa Lucie Pastierovej z Pamiat-
kového úradu v Trenčíne spracovanie podkladu, po jeho schvá-
lení vydá definitívne rozhodnutie pamiatkový úrad. 

„V tomto momente začína režim ochrany objektu, už platia 
obmedzenia a nemôže byť vykonávaná žiadna stavebná 

činnosť. To čo tam 
prebieha, by malo byť 
po doručení oznáme-
nia o začatí konania 
pozastavené,“ skonšta-
tovala Lucia Pastiero-
vá. 

Časť budov, v kto-
rých je detský domov, 
spravuje Úrad práce, 
sociálnych vecí a ro-

diny. Podľa jeho hovorkyne Jany Lukáčovej ide o občiansku 
iniciatívu a je na kompetentných orgánoch, aby ju posúdili. 

„O budúcnosti objektov preto nemožno v súčasnosti 
špekulovať,“ uviedla Jana Lukáčová. 

Objekty sú v prevádzke už takmer 44 rokov, mnohé si vy-
žadujú investície do opráv. 

„Minulý rok boli opravované podlahy, strecha na jednom 
objekte, kúpeľne a prebehlo maľovanie v budovách. V tomto 
roku sa bude pokračovať v oprave ďalších striech, podláh a 
budú sa rekonštruovať ďalšie kúpeľne,“ skonštatovala Jana 
Lukáčová. 

Časť areálu Detského mestečka v Zlatovciach, ktorý už v 
minulosti štát vyhlásil za prebytočný majetok a ponúkal ho v 
dražbe, pripadol minulý rok bezodplatne mestu. Patrí sem 
budova školy, materskej školy, telocvične, jedálne a tiež bazén. 
Mesto aktuálne rekonštruuje šatne v priestoroch telocvične.  
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Snahy o vyhlásenie týchto budov za národnú kultúrnu 
pamiatku s mestom Trenčín podľa hovorkyne Eriky Ságovej 
nik až do dnešných dní nekomunikoval. 

„Budeme rešpektovať rozhodnutie orgánov, ktoré sú v tejto 
veci kompetentné,“ povedala Erika Ságová. 

Architekt Detského mestečka Peter Brtko je z rozhodnutia 
Pamiatkového úradu nadšený. 

„Zamedzí sa tomu, aby sa to ničilo a rozpredalo, ten zákon 
to snáď do tej miery uplatní,“ myslí si Peter Brtko. Podľa neho 
je však zároveň škoda, že nezabezpečí návrat budov a ich 
vybavenia do pôvodného stavu. 

 „Škola tu bola jedna z najlepšie vybavených strojmi, 
náradím, materiálom dielne na drevo, kov, elektro. Na chémiu, 
biológiu a fyziku boli kompletne vybavené laboratóriá, škola 
mala knižnicu, čitáreň a študovňu a jazykovú učebňu s 
magnetofónmi. Tie veci nikde neboli, ale stratili sa vďaka 
našim múdrym osnovám, skoro som plakal, keď som tam bol 
pred rokom. Na prevádzku bazéna nie sú peniaze, školu 
rozdelili. Nerozumiem tomu, všetko, čo fungovalo a bolo dobré 
pod hlavičkou, že to je relikt komunizmu, treba zničiť, ale nové, 
lepšie nevieme,“ povedal. 

Detský domov v Zlatovciach existuje už viac ako 40 rokov. 
V roku 1973 tu zaviedli unikátny systém výchovy. O deti sa 
starali manželské dvojice, ktoré mali vlastné deti, no zároveň sa 
starali aj o deti z detského domova. 

Od roku 2005 toto zariadenie funguje ako bežný detský 
domov, kde majú deti na starosti vychovávatelia. 

www.sme.sk 28.04.2017 
pomocná evidencia 369/1/2017 
 
Ešte nedávno museli žiaci Základnej školy na Potočnej ulici 

za každého počasia prechádzať k sociálnym zariadeniam cez 
dvor. Dnes to už neplatí.  
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 Po dohode poslancov za mestskú časť Sever Miloslava 
Baca a Ľubomíra Horného s primátorom Trenčína Richar-

dom Rybníčkom mesto 
investovalo do prístavby 
k budove školy a v nej 
vybudovalo nové sociál-
ne zariadenia.  Do uží-
vania bola prístavba odo-
vzdaná už pred koncom 
minulého roka, aby deti 
mali čím skôr zabez-

pečený pohodlný prístup k toaletám.  
V apríli boli ešte dokončené a upravené všetky detaily. 

Výška tejto mestskej investície bola 43 500 eur.  
Info 03.05.2017 
pomocná evidencia 373/1/2017 
 
Mierové námestie. Odzrkadľujú sa v ňom všetky stopy dejín 

Trenčína a je priestorom, s ktorým sa obyvatelia najviac 
stotožňujú. Jeho genius loci je mocný a nezameniteľný.  

Podoba námestia sa počas rokov menila. Poznamenaná bola 
predovšetkým meštianskou stavebnou aktivitou. V 1652 – 1657 
na ňom jezuiti postavili kostol a kláštor - dnes známy ako 
Piaristický kostol sv. Františka Xaverského. V 18. storočí boli 
pribudla socha sv. Jána Nepomuckého a Morový stĺp. Postupne 
pribúdali budovy – radnica, župný dom, pošta, kasíno, hotel… 

V minulosti malo rôzne pomenovania: Intra moenia, Civitas, 
Teatrum, Rink, Forum Publicum, Hauptplatz, Fópiac, Fóter, 
Szalavsky Gyulatér, Masarykovo námestie, Hlinkovo námestie, 
Stalinovo námestie a od roku 1962 Mierové námestie. V roku 
1987 bolo po rozsiahlom stavebnom a architektonickom 
výskume vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu.  
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Trenčín je dnes jediným krajským mestom, ktoré má pô-
vodné námestie – dlhé roky bez významnejšieho architek-
tonického zásahu. 20. apríla 2017 sa však začala jeho významná 
rekonštrukcia, ktorá bude spojená i s obnovou už opotrebova-
ných inžinierskych sietí.   

V súťaži architektonických návrhov budúcej podoby 
Mierového námestia sa o priazeň laickej i odbornej verejnosti 
uchádzalo sedem návrhov. Na konci hlasovania nastala vzácna 
zhoda a návrh architektonického Ateliéru RAW z Brna zvíťazil. 

Výsledkom spoločných konzultácií a práci projektantov, 
zástupcov mesta a ob-
čanov bude kvalitná 
rekonštrukcia námes-
tia so všetkým, čo vy-
tvára pobytovú pohodu 
a s tým súvisiacu po-
nuku obchodov, ka-
viarní, lavičiek, zele-
ne, fontány, peknej 
dlažby, zaujímavého 
osvetlenia... Všetko, čo z námestia urobí vyhľadávané miesto 
pre Trenčanov a čo podporí ich pozitívnu identifikáciu s mes-
tom, v ktorom žijú. 

„Námestie si zaslúži byť stretávacím priestorom. Momen-
tálne je rozdelené na tri tretiny. Po rekonštrukcii sa dianie 
v centre mesta posunie aj bližšie k hotelu Elizabeth, teda 
k začiatku námestia. Aby sa stalo jedným kompaktným celkom. 
Aby stredový ostrovček nepôsobil ako bariéra, ale aby tam bol 
voľný pohyb ľudí, možnosť stretávania sa, posedenia pri fon-
táne,“ uviedol hlavný architekt mesta Martin Beďatš.  

V rámci rekonštrukcie námestia budú prerobené i vonkajšie 
kamenné schody, ktoré sa nachádzajú pred farskými schodmi 
na Farskej ulici.  
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Jedným z výrazných prvkov námestia bude fontána Marka 
Aurélia v priestore súčasného zeleného ostrovčeka. Je navrhnu-
tá ako bronzová misa s padajúcou vodnou hladinou. Do misy je 
vnorená dvojitá bronzová zvlnená stena, ktorá má v hornej časti 
koryto, z ktorého voda prúdom padá do misy. Na zvlnenej stene 
je citát Marca Aurélia v latinčine a slovenčine: „Pamätaj, že 
každý stráca len ten život, ktorý prežíva a prežíva len ten, ktorý 

stráca.“ Okolo nej pribudne kamenný prstenec s lavičkami a na 
zemi tabuľky s významnými historickými udalosťami Trenčí-
na. Dôležitým prvkom bude nočné nasvietenie fontány.  

„Nasvietený bude vodný prúd, misa a aj stena s nápismi. 
Fontána a tečúca voda budú nielen estetickým prvkom, ale aj 
dôstojným pripomenutím slávnej histórie mesta,“ zdôrazňuje 
Martin Beďatš. 

Námestie dnes lemujú krásne stromy Celtis occidentalis 
strihané na hlavu, čo je pomerne vzácne a zostanú zachované.  

Aj lipa slobody bude mať na námestí stále svoje miesto. 
Okolo nej a aj na druhej strane ostrovčeka v strede námestia 
zostane trávnaté pozadie. Pôjde o odolný druh trávnika so za-
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vlažovaním, kde bude povolený voľný pohyb. Bude to funkčne 
využiteľná plocha. Ľudia sa budú môcť zložiť na deku a pikni-
kovať.  

Aj nové pódium bude koncipované tak, aby bolo možné sle-
dovať koncerty obojstranne. Bude pevné so skladacou strechou. 

„Ďalším z atraktívnych prvkov námestia bude bronzový 
plastický model mesta vo forme sochárskeho diela v blízkosti 
vstupu do kostola. Skúsenosť hovorí, že takýto model býva 
v pozornosti turistov a okrem svojej estetickej funkcie slúži i k 
lepšej orientácii v meste.  

Doplní sa i vybavenosť námestia – mobilné pódium, lavičky, 
osvetlenie, ozvučenie, stojany na bicykle, wifi a podobne,“ 
informoval hlavný architekt Trenčína Martin Beďatš. 

Všedné osvetlenie umožní dostatočnú hladinu svetla, ktoré 
budú distribuovať po obvode umiestnené osvetľovacie telesá. 
Svetelné lúče nebudú smerované priamo na zem, ale odrazom 
od reflexnej plochy. Priestor tak získa komornejší ráz. 
Slávnostné osvetlenie počíta s nasvietením ďalších prvkov - 
morový stĺp, lipa slobody a fontána, prípadne koruny stromov. 

Na dlažbu budú použité tri druhy povrchov. Súčasné 
asfaltové chodníky budú nahradené drobnou žulovou dlažbou. 
Všetko to budú prírodné materiály. Stredné plató bude sčasti 
nahradené trávnikom a štiepanou drobnou žulovou mozaikou. 
Ostatné plochy zostanú z pôvodného kameňa, ktorý sa vyberie, 
očistí a bude znova uložený.  

Info 03.05.2017 
pomocná evidencia 378/1/2017 
 
Vo štvrtok 4. mája opäť otvorili Bavlnársku ulicu v oboch 

smeroch. Informoval o tom Okresný dopravný inšpektorát 
Trenčín. 

Uzatvorenie Bavlnárskej ulice súviselo s modernizáciou 
železničnej trate. Vyvolané bolo budovaním podjazdu na Vlár-



109 
 

skej ulici, ktoré sa začalo v auguste 2014, a následnými prácami 
na budovaní podchodu na Hlavnej ulici.  

Po takmer troch rokoch od uzavretia je tak dopravný režim 
na tejto ulici opäť obnovený. 

www.trencin.sk 04.05.2017 
pomocná evidencia 391/1/2017 
 
Viac ako polovica z 588 816 obyvateľov s trvalým bydlis-

kom v Trenčianskom kraji žilo ku koncu minulého roka v mes-
tách. Najviac obyvateľov mali mestá Trenčín (55 593), Prie-
vidza (46 830) a Považská Bystrica (40 075). Celkový počet 
obyvateľov kraja medziročne klesol o 1119. V mestách kraja 
žilo 55,3 percenta obyvateľov. 

Z miest kraja žilo koncom minulého roka najmenej oby-
vateľov v Novákoch (4230) a v Trenčianskych Tepliciach 
(4196). Medziročný nárast počtu obyvateľov bol zaznamenaný 
iba v mestách Nové Mesto nad Váhom (15 osôb), Trenčianske 
Teplice (18 osôb) a Nemšová (35 osôb). V ostatných mestách 
bol úbytok obyvateľstva a dosahoval hodnoty od sedem osôb v 
Novákoch do 313 osôb v Prievidzi. 

Viac živonarodených ako zomretých bolo v mestách Prie-
vidza (o osem osôb), Nemšová (o 11 osôb), Dubnica nad Vá-
hom (o 12 osôb), Bánovce nad Bebravou (o 26 osôb) a 
Považská Bystrica (o 75 osôb). V Trenčíne sa narodilo aj zom-
relo zhodne 500 osôb. V ostatných mestách sa prirodzený úby-
tok pohyboval od ôsmich osôb v Brezovej pod Bradlom do 59 
osôb v Myjave. 

Migračný prírastok v roku 2016 bol v mestách Nováky (štyri 
osoby), Nemšová (24 osôb), Trenčianske Teplice (39 osôb) a 
Nové Mesto nad Váhom (45 osôb). 

Ostatné mestá migráciou obyvateľov strácali, migračný 
úbytok sa pohyboval od jednej osoby v Bojniciach do 373 osôb 
v Považskej Bystrici. Z dlhodobého pohľadu podiel mestského 
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obyvateľstva v kraji klesá, v roku 2016 medziročne o 1836 
osôb. 

Najvyšší medziročný celkový prírastok obyvateľov bol v 
obciach Trenčianska Turná (78 osôb), Dežerice (73 osôb), Čast-
kovce (62 osôb), Beluša (52 osôb), Lubina (46 osôb), Pečeňany 
(45 osôb), Borčice (44 osôb), Prečín (38 osôb) a Trenčianske 
Stankovce (36 osôb). 

www.sme.sk 08.05.2017 
pomocná evidencia 403/1/2017 
 
Schôdza mestského parlamentu v stredu 10. mája sa skončila 

okolo 23.00 h. Trvala 11 hodín.  
O finančnej situácii mesta informoval poslancov primátor 

Richard Rybníček. Celkový dlh Trenčína bol k  31. marcu 
2017 vo výške 13,5 milióna eur, teda 245 eur na obyvateľa. 
Celková suma dlhu definovaná zákonom o rozpočtových 
pravidlách k 31. 3. 2017 bola 30,40 percenta, pričom zákonná 
maximálna možná miera zadlženosti je 60 percent.  

Zastupiteľstvo odobrilo Záverečný účet Mesta Trenčín za 
rok 2016. Dlh ku koncu minulého roka poklesol o viac ako 64 
percent oproti stavu k 31. 12. 2010. Mesto hospodárilo s prebyt-
kom 5,82 mil. eur. Peniaze sa presunú do rozpočtu na tento rok 
a navýši sa i rezervný fond na sumu 902 848 eur.  

„V roku 2016 sme hospodárili zodpovedne,“ uviedol pred-
seda Finančnej a majetkovej komisie pri MsZ Peter Hošták. 
Najväčšia časť bežných výdavkov 45,1 percenta (13,98 mil. 
eur) šla na vzdelávanie. Medzi najväčšie investičné akcie patrili 
rekonštrukcia ciest na uliciach Šoltésovej, J. Zemana, Olbrach-
tova, Osloboditeľov, výstavba dvoch nových pavilónov v MŠ, 
Legionárska, rekonštrukcia strechy na MŠ, Stromová, výmena 
mantinelov, striedačiek, časomier a kotlov na zimnom štadióne. 

Poslanci schválili niekoľko zmien v rozpočte na tento rok. 
Vyčlenili financie na doplnenie svetelnej vianočnej výzdoby v 
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širšom centre mesta, na nový priechod pre chodcov pri Fiate 
v Kubrej, na vybudovanie šatní v ZŠ Kubranská, na hokejba-
lové ihrisko na Sihoti, na zasieťovanie hradného brala od Hotela 
Elizabeth po múzeum, na nové prvky do skate parku v Bis-
kupiciach, na úpravu námestia v Kubrej, na opravu strechy KS 
Hviezda, schválili i dotáciu na automatické zavlažovanie tráv-
nika a rekonštrukciu toaliet na futbalovom štadión v Opatovej 
a iné.  

Zastupiteľstvo odobrilo i dotácie pre podporu realizácie kul-
túrnych podujatí pre Dychovú hudbu Textilanka na Kultúrne 
leto na Zámostí 2017 vo výške 4 tisíc eur, O.z. Kolotoč pri 
Centre voľného času Trenčín na Dni Juhu 2017 v sume 4 500 
eur a pre KC Sihoť na Dni Sihote 2017 vo výške 5 tisíc eur. 

Mestský parlament súhlasil s uzatvorením Dohody o urov-
naní so spoločnosťou Asko Invest Slowakei, s.r.o. V minulom 
roku Mesto predalo tejto spoločnosti pozemky v priemyselnej 
zóne na vybudovanie logististickej prevádzky na zásobovanie 
predajní na celom Slovensku. Vo februári spoločnosť Asko 
oznámila, že pri prípravných prácach a geologickom prieskume 
našli na dotknutých pozemkoch v hĺbke vyše dvoch metrov 
skládku komunálneho i stavebného odpadu. Screening skládky 
potvrdil nutnosť jej odstránenia pred začiatkom stavby. Potvr-
dený bol i nález nebezpečného odpadu.  

Spoločnosť Asko požiadala Mesto o odstránenie skládky na 
vlastné náklady alebo poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej 
ceny. Predpokladané náklady na odstránenie skládky počítajú 
so sumou necelých 846 tisíc eur bez DPH. Poslanci súhlasili 
s tým, že Mesto poskytne spoločnosti Asko Invest Slowakei, 
s.r.o. 100-percentnú zľavu z uhradenej kúpnej ceny v sume 579 
600 eur a tá bude znášať všetky náklady na úplné odstránenie 
skládky odpadu. Ak náklady na odstránenie skládky budú nižšie 
ako poskytnutá zľava, Asko je povinné rozdiel vrátiť Mestu. 
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Poslanci vzali na vedomie i správu o činnosti Mestskej 
polície Trenčín v roku 2016. Polícia má od minulého roka nové 
vozidlo vybavené na prepravu odchytených psov do karan-
ténnej stanice.  

„Ako jediní vykonávame pešiu hliadkovú službu v piatok a 
sobotu od 22.00 do 04.00 h v centre mesta a preventívnu čin-
nosť na priechodoch pre chodcov pri školách,“ uviedol náčelník 
MsP Ivan Liptai. V roku 2016 napríklad prijali 126 sťažností 
na rušenie nočného kľudu, najmä z Juhu. Riešili 113 prípadov 
požitia alkoholu a návykových látok u mladistvých. Problema-
tiku bezdomovcov v meste rieši mestská polícia cez svojho te-
rénneho sociálneho pracovníka. 

Poslanci odsúhlasili obstaranie Zmien a doplnkov č. 4 
Územnému plánu mesta Trenčín – Centrálna mestská zóna.  

Info 30.05.2017 
pomocná evidencia 413/1/2017 
 
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili v stredu 10. 

mája päťročné predĺženie zmluvy na zabezpečovanie prevádz-
ky mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne Slovenskej auto-
busovej doprave. 

Verejnú súťaž, ktorá by mohla priniesť úsporu peňazí alebo 
zvýšiť kvalitu cestovania, mesto nevyhlási. Primátor Trenčína 
Richard Rybníček to zdôvodnil nejasnými a komplikovanými 
podmienkami súťaže. 

„Súťažiť sa majú náklady na kilometer, a tie sa majú zafi-
xovať. Ako dokážeme zafixovať náklady na kilometer na 
niekoľko rokov, keď vám o rok padne ekonomika, alebo sa zvý-
šia ceny ropy? Dopravca môže skrachovať, pretože si nedokáže 
riešiť náklady na kilometer, ktoré boli stanovené v zmluve,“ 
uviedol Richard Rybníček. 

Predĺžiť zmluvu s aktuálnym dopravcom je podľa neho v sú-
lade so zákonom, pretože Európska únia cez svoj predpis po-
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vedala, že takéto zmluvy s dopravcom môžu samosprávy 
predlžovať maximálne o 50 percent doby trvania pôvodnej 
zmluvy. 

„Európska únia odporučila do roku 2019 Slovensku 
pripraviť také súťažné podmienky, aby sa tieto veci dali 
normálne súťažiť v rámci verejnej dopravy. Robiť v tejto chvíli 
verejnú súťaž by bolo zbytočné riziko a problémy, ktoré tu 
nikto nechce,“ dodal primátor s tým, že predĺženie zmluvy je 

navyše pre mesto ekono-
micky výhodné. 

 „Ak by sme zmluvu 
vypovedali, nové auto-
busy, ktoré SAD nakúpi-
la v roku 2011, ešte nie 
sú doodpisované, my by 
sme im museli vrátiť 
milión eur na odpisoch,“ 

uzavrel Rybníček. Predseda finančnej a majetkovej komisie 
Peter Hošták vidí v predĺžení zmluvy so SAD Trenčín 
ekonomické výhody. 

„Zmluva sa pôvodne uzavrela na desať rokov, pričom ži-
votnosť autobusov je 15 rokov. Dnes sme boli pred voľbou zno-
vu súťažiť a nechať dopravcovi desaťročné autobusy, alebo 
zmluvu predĺžiť s tým, že tie autobusy sú z veľkej časti už odpí-
sané a my sa na tých autobusoch ešte povozíme. Náklady na 
odpisy už budú len nižšie,“ skonštatoval po rokovaní zastupi-
teľstva Peter Hošták. 

Podľa neho je práve nasledujúcich päť rokov najvýhodnej-
ších počas celého trvania zmluvy. 

Proti predĺženiu zmluvy hlasovali traja poslanci zastupiteľ-
stva. Michalovi Urbánkovi chýbala verejná súťaž, ktorá podľa 
neho mohla minimalizovať náklady mesta. „Aj keď nastavenie 
podmienok súťaže nie je jednoduché, mohla by priniesť finanč-
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ne priaznivejšie podmienky pre mesto,“ zdôvodnil hlasovanie 
Michal Urbánek. 

Absenciu verejnej súťaže kritizovala aj mimovládna organi-
zácia Transparency International Slovensko. 

„V prípade automatického predlžovania zmluvy samospráva 
vytvára pre aktuálneho poskytovateľa regionálny monopol, čo 
znižuje tlak na efektivitu poskytovania služby ako i nakladania 
s verejnými prostriedkami,“ uviedol projektový koordinátor 
organizácie Michal Piško. 

„Bez vykonania dôkladného prieskumu trhu môže byť pre 
samosprávu ťažko obhájiteľné, prečo nepristúpila k súťaži, kto-
rá je transparentnejšia. Mohla by priniesť kvalitnejšiu alebo 
lacnejšiu službu pre obyvateľov,“ dodal Michal Piško. 

www.sme.sk 19.05.2017 
pomocná evidencia 
 
Mesto Trenčín hospodárilo v minulom roku s prebytkom 

5,82 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 
2016, ktorý na zasadnutí v stredu 10. mája schválili poslanci 
trenčianskeho mestského zastupiteľstva. 

Ako informoval predseda finančnej a majetkovej komisie 
mestského zastupiteľstva Peter Hošták, na pozitívnom hospo-
dárení sa podpísalo vyššie plnenie príjmovej časti rozpočtu o 
2,4 milióna eur, ale aj nižšie kapitálové výdavky. 

V rozpočte na minulý rok sa počítalo s kapitálovými vý-
davkami 6,33 milióna eur, v skutočnosti sa vyčerpalo 3,45 
milióna eur. V rozpočte na rok 2016 počítalo mesto s nedočer-
paním kapitálových výdavkov vo výške 2,07 milióna eur na 
investičné akcie, ktoré sa dokončia, prípadne dofinancujú v 
tomto roku. 

Z prebytku minuloročného rozpočtu presunie podľa Hoštáka 
mesto do rezervného fondu 345 719 eur. Do príjmovej časti 
tohtoročného rozpočtu presunú takmer 5,33 milióna eur do 
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príjmových finančných operácií. Do príjmových finančných 
operácií presunie mesto aj sumu 132 843 eur (nevyčerpané 
dotácie mesta z roku 2015) a ďalších 14 290 eur určených 
účelovo na náhradnú výsadbu drevín. 

Celkový dlh mesta Trenčín predstavoval ku koncu minulého 
roka 14,39 milióna eur. Priemerná zadlženosť na jedného 
obyvateľa bola 261 eur. V porovnaní s koncom roka 2010 klesol 
dlh mesta o viac ako 64 %. Mesto malo k 31. decembru 2016 
po lehote splatnosti záväzky 150 eur, k 31. decembru 2010 to 
boli 3 milióny eur. 

www.sme.sk 11.05.2017 
pomocná evidencia 416/1/2017 
 
Mesto Trenčín vráti spoločnosti Asko Invest Slowakei tak-

mer 580 tisíc eur, ktoré dostalo za pozemky v priemyselnom 
parku. Investor objavil počas prípravných prác v pôde rozsiahlu 
skládku komunálneho a stavebného odpadu. 

Nemeckému predajcovi nábytku ale pozemky zostanú za-
darmo, environmentálnu záťaž však podľa dohody s mestom 
musí odstrániť na vlastné náklady. Dohodu odsúhlasili poslanci 
mestského zastupiteľstva v stredu 10. mája. 

Na pozemku je zhruba 12 tisíc metrov kubických odpadu, z 
toho asi 10 percent tvorí komunálny odpad ale aj ropné látky. 
Zástupca investora Peter Kysela hovorí, že hľadali viacero 
možností, ako sa vyhnúť konfrontácii s mestom. Jednou z nich 
bola zmena technického riešenia stavby. 

 „Bolo to však technicky aj finančne veľmi náročné, náklady 
by boli podobné ako pri odstránení skládky. Druhá vec je, že sú 
tam ropné látky, uniká tam metán, žiaden investor si nevezme 
na zodpovednosť, že tam postaví halu, kde budú pracovať ľudia 
a pod sebou budú mať nebezpečný odpad,“ uviedol Peter 
Kysela. 
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Spoločnosť žiadala mesto o riešenie situácie odstránením 
skládky na vlastné náklady alebo poskytnutím primeranej zľavy 
z kúpnej ceny. Celkové náklady na odstránenie skládky odha-
duje na viac ako milión eur. 

„Budeme musieť vynaložiť ďalšie náklady na odvoz odpadu, 
následne začneme s 
výstavbou logistickej 
haly za zhruba štyri 
milióny eur, ak všetko 
pôjde dobre, do konca 
roka by mohla byť 
hala postavená,“ 
dodal. 

Podľa viceprimá-
tora mesta Jána For-
gáča mesto o skládke 
odpadu nemalo žiadne informácie. „Pred zhruba desiatimi rok-
mi tam prebehla výstavba inžinierskych sietí, netušili sme, že 
sa tam niečo také nachádza. Nik nás na to neupozornil, napriek 
tomu, že tam sídli viacero firiem,“ skonštatoval. 

Mesto podľa neho uvažovalo nad viacerými variantmi rie-
šenia, po tom, čo sa na pozemkoch objavila kontaminácia rop-
nými látkami, mesto zmenilo filozofiu a trvalo na tom, že so 
skládkou nechce mať nič spoločné. 

„Chceli sme, aby sa zaviazali, že ten odpad odstránia a my 
im vrátime komplet kúpnu cenu,“ uviedol viceprimátor. 

Odkúpiť pozemok späť do vlastníctva mesta a žiadať pe-
niaze od ministerstva životného prostredia na likvidáciu sklád-
ky by bolo podľa Forgáča zbytočné. 

„Ministerstvo je zodpovedné iba za nebezpečný odpad, jeho 
sanáciu vyčíslili na 230 tisíc eur bez dane. Za komunálny, 
ktorého tam je podľa posudkov až 90 percent, zodpovedá mes-
to, ministerstvo by nám na to nedalo ani cent.“ 

Priemyselný park v Trenčíne. 
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Mesto podľa neho nechalo preskúmať skutočný rozsah 
skládky, podľa prvotných zistení sa nachádza aj na susedných 
pozemkoch. 

„Ak sa preukáže, že je tam odpad, mesto je ochotné sa spo-
lupodieľať na jeho likvidácii. Považujem to za zodpovedné a 
normálne,“ dodal Ján Forgáč. 

Poslankyňa Danica Birošová s návrhom vrátiť peniaze za 
predaj pozemku nábytkárskej spoločnosti nesúhlasí. 

„Je to vážna vec na to, aby sa takýto krok schválil len tak na 
zastupiteľstve, kde sa dostatočne nevysvetlil a nehľadalo sa iné 
riešenie. Vnímam to zle, občania, keď ma kontaktovali označili 
tento prípad za tunel,“ uviedla po hlasovaní Danica Birošová. 
Podľa nej mesto za vzniknutú škodu nezodpovedá. 

„Ak je pravdou, že o tejto záťaži nevedeli ani predchádzajúci 
spoluvlastníci, ktorí ich predali mestu, prečo by škodu mali 
znášať občania mesta? Je to precedens, budú sa sem hrnúť in-
vestori, urobia vrt, povedia koľko je tam environmentálnej zá-
ťaže a dostanú pozemok zadarmo,“ povedala Danica Birošová 
s tým, že legálne riešenie je len jedno. 

„Spoločnosť Asko mala vrátiť pozemok bez nároku na ná-
hradu škody a mesto sa malo uchádzať o eurofondy na od-
stránenie záťaže,“ dodala poslankyňa. 

Podľa predsedu finančnej a majetkovej komisie pri trenčian-
skom mestskom zastupiteľstve Petra Hoštáka sa naopak vráte-
ním peňazí spoločnosti Asko deje elementárna spravodlivosť. 

„Niekto kúpil pozemok, na ktorom sme mu niečo dekla-
rovali, zrazu tam našiel odpad. My mu ten odpad vyviezť ne-
vieme, stálo by to okolo milión eur. Prišiel s riešením, vráť mi, 
čo som ti zaplatil, a my mu na riešenie problému prispejeme 
sumou, ktorú zaplatil,“ povedal Peter Hošták. 

Podľa neho je v zmluve napísané, že majiteľ musí vydokla-
dovať sumu za likvidáciu odpadu. „Ak dokáže odpad zlikvi-
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dovať za 200 tisíc, mesto mu preplatí 200 tisíc, je to korektné,“ 
dodal Peter Hošták. 

Štát podľa hovorcu ministerstva životného prostredia môže 
na odstránenie nelegálnych skládok prispieť. Tento rok je na 
tento účel vyčlenených štyri milióny eur. 

„Podmienkou na získanie finančnej podpory pre obec je, aby 
sa nelegálna skládka nachádzala v jej katastri a jej existenciu 
potvrdil príslušný okresný úrad. V rámci aktuálneho kola mohli 
do polovice marca predkladať žiadosti aj samosprávy, ktoré v 
minulosti neboli úspešné,“ informoval hovorca ministerstva ži-
votného prostredia Tomáš Ferenčák. 

V jednej žiadosti sa môže riešiť sanácia viacerých miest, 
maximálne do výšky 50 tisíc eur pri dodržaní podmienky mini-
málneho päťpercentného spolufinancovania zo strany žiada-
teľa. 

Mestskí poslanci odsúhlasili predaj pozemku o výmere tak-
mer 20 tisíc metrov štvorcových za necelých 580 tisíc eur mi-
nulý rok v marci, Asko pôvodne plánovalo začať so stavbou lo-
gistickej haly za približne 2,7 milióna eur už na jar. 

Súčasťou projektu je dvojpodlažná hala so štyrmi logis-
tickými jednotkami. V priemyselnej zóne na okraji Trenčína by 
malo vzniknúť približne dvadsať nových pracovných miest. 

www.sme.sk 12.05.2017 
pomocná evidencia 419/1/2017 
 
Viac ako 120 fotografií Trenčína z vtáčej perspektívy priná-

ša nová kniha Trenčín z neba autorského kolektívu vedeného 
Milanom Paprčkom. Takmer 150-stranová fotokniha vyšla 
v náklade 6200 kusov a počas slávnostného otvorenia výstavy 
regionálneho cestovného ruchu Region Tour Expo v piatok 12. 
mája ju na trenčianskom výstavisku Expo Center pokrstil 
borovičkou primátor Trenčína Richard Rybníček. 
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„Všetky fotografie, ktoré sú v knihe, sú fotené výhradne 
z lietadla alebo z dronu. Hoci som z Banskej Bystrice, 
k Trenčínu mám blízko. Z tunajšej miestnej časti Kubrica je 
môj dedo, trávieval som tu prázdniny, takže všetky 
zaujímavosti Trenčína som spoznal už ako dieťa. Keď som 
začal fotiť, fotografoval som Trenčín zo zeme niekoľkokrát, 
keď som sa stal pilotom, tak som to mohol vidieť aj zo vzduchu. 
Potreboval som spoluprácu kolegov Števa Kačenu, Joža 

Priesola alebo Števa 
Valuša, ktorý nám dal 
z dronu fotografie. Aj 
s ich pomocou to na-
pokon vyšlo,“ pove-
dal pre TASR Milan 
Paprčka. 

Pohľad na krajinu 
a tvary, ktoré dávajú 
sídliská a jednotlivé 

ulice, sú podľa neho také, ako ich človek zo zeme nemôže nikdy 
vidieť. Kniha „Trenčín z neba“ je v poradí 28. Paprčkovou kni-
hou zachytávajúcou Slovensko z vtáčej perspektívy.  

V pláne má vydať celkovo 36 kníh s fotografiami Slovenska 
a budú súčasťou edície Slovensko z neba.  

„Sú to rôzne regióny, jedna je s tematikou hradov Slovenska, 
iná s tematikou slovenských hôr a potom sú to rôzne regióny 
Slovenska ako Spiš, Orava, Považie a väčšie mestá ako Košice, 
Trenčín, aj Bratislava bude mať vlastnú knihu. O tri týždne 
budeme krstiť aj knihu o Banskej Bystrici,“ doplnil Milan 
Paprčka.  

Podľa krstného otca knihy Richarda Rybníčka je publikácia 
zaujímavá aj tým, že je v nej aj mnoho záberov, ktoré budú 
onedlho historické.  

Richardovi Rybníčkovi asistoval pri krste Milan Paprčka. 
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„Je tu záber zo starého futbalového štadióna, ktorý bude 
onedlho nový. Je tu záber z centra mesta, ktoré o 10 – 15 rokov 
bude iné. Sú tu zábery, ktoré raz budú mať historickú hodnotu 
a ďalšie generácie si budú môcť pozrieť, ako Trenčín vyzeral,“ 
uzavrel trenčiansky primátor.  

www.teraz.sk 12.05.2017 
pomocná evidencia 420/1/2017 
 
Zhotoviteľ stavebných prác v pondelok 15. mája  umožnil 

prechod chodcov cez pod-
chod na Hlavnej ulici sme-
rom do alebo zo Zlatoviec.  

Občania si musia uve-
domiť, že stále však ide o 
stavbu. Na bezbariérových 
rampách ešte nie sú zábrad-
lia, preto je dôležité dbať na 
opatrnosť a zvýšenú pozor-

nosť. Železničné priecestie bude do týždňa odstránené. K dis-
pozícii bude teda len nový podchod. Mesto o tom informoval 
zhotoviteľ prác. 

www.trencin.sk 15.05.2017 
pomocná evidencia 433/1/2017 
 
Viac ako desiatka mladých ľudí z dvoch stredných škôl, 

ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samo-
správneho kraja, začala v rámci praktického vyučovania zve-
ľaďovať areál Trenčianskeho hradu. Táto spolupráca vychádza 
z memoranda uzatvoreného medzi múzeom a strednými ško-
lami 10.marca tohoto roku. 

Študenti Strednej odbornej školy stavebnej Emila Belluša v 
Trenčíne začali s výmenou starých, poškodených lavičiek v 
amfiteátri hradu. V rámci prác boli kompletne odstránené dre-
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vené sedacie časti lavičiek. V týchto dňoch študenti realizujú 
protikorózny náter kovových segmentov lavičiek. Nasledovať 
bude montáž nových drevených častí.  

„Ak bude vhodné počasie, chceme práce na amfiteátri ukon-
čiť už na konci mája,“ hovorí Ľuboš Hamaj z referátu marke-
tingu Trenčianskeho múzea. 

 Amfiteáter bude v tejto sezóne dejiskom niekoľkých veľ-
kých podujatí, z ktorých možno spomenúť „Trenčianske hrado-
vánky“, koncerty Kataríny Knechtovej, skupiny Gladiator či 
jesenný „Festival dobových chutí“.  

„Chceme požiadať návštevníkov o ohľaduplnosť a zhovie-
vavosť, keďže práce prebiehajú za plnej prevádzky hradu,“ 
uviedol Ľuboš Hamaj. 

Starostlivosť o zeleň zabezpečujú študenti Strednej odbornej 
školy Pruské v spolupráci s prcovníkmi Oddelenia prevádzky a 

správy budov Trenčian-
skeho múzea. Aktuálne 
prebieha prvé tohtoroč-
né kosenie a zber trávy. 
Hrad je charakteristický 
svojou členitosťou a 
preto práca s mechaniz-
mami je pomerne ná-
ročná, čo umožňuje štu-
dentom naučiť sa ovlá-
dať stroj i v ťažšie do-

stupnom teréne. Trenčianske múzeum v Trenčíne chce i týmto 
spôsobom napomôcť nadobúdaniu zručností študentov a roz-
voju stredného odborného školstva v regióne. 

www.muzeumtn.sk 17.05.2017 
pomocná evidencia 444/1/2017 
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V predvečer Dňa matiek sa v Trenčíne a v mnohých ďalších 
mestách na Slovensku konalo rodinné podujatie pre malých 
i veľkých Míľa pre mamu. V  Trenčíne  ju v sobotu 13. mája 
i tentoraz zorganizovalo Materské centrum Srdiečko pod zášti-
tou primátora Richarda Rybníčka.  

Ľudia sa opäť v jeden deň spojili, aby prejavili úctu a vďaku 
mamám za ich obetavosť a bezhraničnú lásku. Míľu pre mamu 
2017 prešlo v Trenčíne 892 ľudí, na Slovensku ich bolo spolu 
28 351.  

Počas celého podujatia prebiehala – okrem bohatého kultúr-
neho programu a rôznych aktivít pre deti - aj verejná zbierka 
„Ďakujem, že si mama“. Kúpou reflexnej nálepky s rovnakým 
nápisom mohol ktokoľvek podporiť sumou 1 euro činnosť 
domáceho Materského centra Srdiečko. Zbierka trvá stále, 
zapojiť sa do nej môže každý počas celého roka priamo v MC 
Srdiečko na Hviezdoslavovej ulici. 

Verejná oslava Dňa matiek sa tento rok niesla v štýle „Poďte 
s nami do rozprávky“. V Trenčíne si vybrali známy rozpráv-
kový príbeh Ako dedko ťahal repku a tak si deti budú môcť po 
tom, ako počas Míle pre mamu získali postupne 8 strán s textom 
a obrázkami, dotvoriť a potom zošiť alebo zlepiť malú knižku. 

Ak ju prinesú na Trenčianske vodnícke stretnutie 24. júna 
2017 na Štúrovo námestie, vodník ich osobne odmení.  

www.trencin.sk 19.05.2017 
pomocná evidencia 448/1/2017 
 
V utorok 23. mája krátko po 9.18 hodine prešiel po novom 

železničnom moste ponad rieku Váh v Trenčíne prvý vlak.  
Most začali stavať Železnice SR (ŽSR) ako súčasť 

modernizácie železničnej trate v júli 2013. Podľa ich vyjadrenia 
ide o jedinečný most v podmienkach Slovenska z viacerých 
pohľadov. 
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Most má dĺžku 343 metrov. Vlaky po ňom môžu jazdiť 
rýchlosťou do 140 km/hod. Je na ňom osadených 13 oblúko-
vých trakčných brán. Jeho celková hmotnosť aj s pevnou jazd-
nou dráhou je 54 834 ton. Na zhotovenie opôr, všetkých pilie-
rov a na nosnú kon-
štrukciu použili až 
17 300 m3 betónu.  

„Pre umiestnenie 
mosta v blízkosti 
centra mesta bo-
li kladené zvýšené 
požiadavky na jeho 
estetické stvárnenie 
a realizáciu detailov 
mostného vybavenia – netradičné oblúkové brány ako nosiče 
trakčného vedenia a k tomu tvarovo prispôsobené protihlukové 
steny s výškou 4,189 m od ukotvenia,“ informovali ŽSR. 

Most je od 23.mája v prevádzke a môžu po ňom jazdiť 
vlaky. Ako prvý po ňom prešiel vlak IC 520 Železničnej spoloč-
nosti Slovensko a. s. v smere Košice – Bratislava. Podľa pravi-
diel železničnej prevádzky po ukončení výluky išiel prvý vlak 
10 km rýchlosťou. Most je však stavaný na rýchlosť vlakov do 
140 km/hod. Zatiaľ je v prevádzke len druhá traťová koľaj, 
dokončenie prvej a jej uvedenie do prevádzky predpokladajú 
ŽSR v polovici leta. Až do ukončenia prác budú všetky vlaky 
cez most jazdiť 50 km rýchlosťou.  

„Celú modernizáciu III. etapy sprevádzali mnohé diskusie, 
viaceré pre aj proti tak zo strany stavebných firiem, médií, 
obyvateľov Trenčína. Dnešné spustenie nového železničného 
mosta je pre všetkých dosiahnutím dôležitého cieľa, je novou 
dominantou mesta a som rád, že sa toto zaujímavé stavebné 
dielo podarilo sprevádzkovať. V Trenčíne máme od dnes jeden 
z najmodernejších železničných mostov v Európe, verím, že sa 
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potvrdí jeho bezpečnosť, komfort a ocenia to najmä cestujúci,“ 
uviedol generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy. 

Podľa primátora mesta Richarda Rybníčka nový železnič-
ný most zvýši atraktivitu mesta v očiach turistov: „V priebehu 
šiestich rokov je to druhý kľúčový most v Trenčíne. Pozitívnym 
spôsobom mení charakter mesta ako dôležitého dopravného 
uzla. Po všetkých ťažkostiach a problémoch, ktoré sme museli 
riešiť, sme sa dočkali.“ 

Nový most nahradil pôvodný železničný oceľový most, kto-
rý sa nachádza približne o 110 m nižšie po toku rieky. 

www.trencin.sk 23.05.2017 
pomocná evidencia 453/1/2017 
 
Samosprávy slovenských miest majú ambície zapájať sa do 

konceptov inteligentných miest, takzvaných smart city. Po-
tvrdili to počas prezentovania svojich vízií, ako využiť moderné 
technológie v rozvoji mesta, na konferencii Metro ON Line, 
ktorá sa koná od stredy 24. mája do piatku 26. mája v Poprade. 

Na jeseň 2016 vznikol v Poprade Slovak Smart City Cluster 
(SSCC), ktorý sa snaží budo-
vať prostredie pre rozvoj 
inteligentných konceptov v 
mestách, prinášať investície 
do inovácií a podporovať 
spolupráce medzi samosprá-
vou mesta, akademickými i 
komerčnými partnermi a 
obyvateľmi mesta. Samo-
správy v Poprade, Nitre či 
Trenčíne plánujú v budúc-
nosti využívať verejné služby prostredníctvom najnovších tech-
nológií. Ide napríklad o modernizáciu technických zariadení, 
osvetlenie či o riešenie parkovacích a dopravných problémov.  

Primátor Popradu Jozef Švagerko. 
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Členovia SSCC zároveň počas konferencie ocenili mestské 
zastupiteľstvá tých miest, ktoré aktívne využívajú moderné 
technológie a dáta na vytváranie smart city konceptov. Certifi-
kát mestského smart lídra získali mestá Trenčín, Nitra a Poprad. 
Ocenenie získali pre svoj iniciatívny prístup ku smart rie-
šeniam, zavádzaní konceptu do reálnych projektov a je-
ho zavedenia do stratégie rozvoja mesta. 

Zástupcovia mesta Poprad zároveň predstavili spoluprácu s 
fínskym mestom Oulu, ktoré sa považuje za jedno z najlepšie 
fungujúcich smart miest na svete. „Oulu je považované za jedno 
z najprogresívnejších smart cities na svete. Veľmi sa tešíme zo 
spolupráce s mestom, ktoré je považované za takzvané 
laboratórium moderných technológií a efektívnych postupov,“ 
uzavrel popradský primátor Jozef Švagerko. 

www.teraz.sk 25.05.2017 
pomocná evidencia 459/1/2017 
 
Už aj v CSS Juh v Trenčíne môžu klienti využívať 

stimulujúcu miestnosť Snoezelen. Slávnostné otvorenie sa 
konalo v pondelok 22. 
mája za účasti pred-
sedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja 
(TSK) Jaroslava Baš-
ku. Ten pristúpil k 
slávnostnému prestrih-
nutiu pásky spolu s 
riaditeľkou Centra so-
ciálnych služieb (CSS) 

Juh v Trenčíne Miladou Kolárovou a zástupcami firiem, ktorí 
sa finančne spolupodieľali na vybudovaní miestnosti.  

„V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa 
finančne či materiálne zaslúžili o vybudovanie tejto špeciálnej 

Jaroslav Baška prestriháva pásku. 
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Snoezelen miestnosti, pretože bez ich podpory by to nebolo 
možné. Som rád, že sa aj v tomto prípade našli dobrí ľudia, 
ktorým nie je ľahostajný život klientov v centrách sociálnych 
služieb. Myslím si, že miestnosť pomôže množstvu klientov, 
ktorí budú potrebovať vzbudiť u nich znova záujem o život. 
Terapia trvá hodinu a klientov, ktorí ju budú využívať, je viac 
ako 140, takže to bude 
veľmi využívaná časť toh-
to zariadenia,“ uviedol 
trenčiansky župan.    

Snoezelen je multi-
funkčnou metódou, ktorej 
realizácia prebieha v ob-
zvlášť príjemnom a upra-
venom prostredí. V tejto 
multisenzorickej miestnosti sa prostredníctvom rôznych sve-
telných a zvukových prvkov, vôní a hudby vyvolávajú u klien-
tov rozličné zmyslové pocity. Na každého z klientov bude 
miestnosť pôsobiť inak, na niekoho stimulujúco, na niekoho 
aktivizačne a na niekoho uvoľňujúco.  

„Zmyslom celej miestnosti je, aby sme našim klientom 
ponúkli novú zážitkovú miestnosť, kde sa im na základe zmys-
lov dostanú nové zážitky, s ktorými sa bežne nestretávajú. Nie 
je to bežne dostupná miestnosť, preto dúfame, že to pre klientov 
bude niečo nové a veľmi prínosné. Miestnosť je bezbariérová, 
je plne vybavená tak, aby žiaden vozíčkar nemal problém sa 
sem dostať a nebol ochudobnený o tento nový zážitok,“ komen-
tovala asistentka sociálnej práce v CSS Juh v Trenčíne Renáta 
Gavendová s tým, že cieľom je, aby sa do miestnosti dostal 
každý jeden klient zariadenia, ktorých je v súčasnosti v zaria-
dení 142.       

www.tsk.sk 23.05.2017 
pomocná evidencia 454/1/2017 
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Rekonštrukčné práce Mierového námestia, ktoré sa začali v 
druhej polovici apríla, sprevádza archeologický výskum Slo-
venského archeologického a historického inštitútu (SAHI). 
Najväčším objavom prvej etapy prác je pôvodná dlažba z prvej 
polovice 17. storočia, ktorá obyvateľom slúžila viac ako 250 
rokov. 

Rozkopávka námestia sa začala v priestore medzi mestským 
úradom a sochou Jozefa Braneckého. Archeologicky najhod-
notnejší nález objavili pod úrovňou terénu z konca 19. až po-
čiatku 20. storočia. 

„Vo viacerých sondách sa potvrdila prítomnosť dlažby, 
ktorú pravdepodobne 
Trenčania vybudovali 
po katastrofálnej po-
vodni v roku 1625 a s 
opravami zrejme slú-
žila až do osemde-
siatych rokov devät-
násteho storočia,“ vy-
svetlili archeológovia 
SAHI Róbert Májsky 

a Roman Vávra. Odstránením povrchových vrstiev zeminy a 
dlažby odborníci objavili aj ďalšie fragmenty minulosti, jednou 
z nich je betónová plocha a podsýpka, ktoré vznikli ako podklad 
pre v súčasnosti už nedochovanú dlažbu z roku 1927. Na 
okrajoch výskumnej zóny analyzovali vrstvu zeminy s bohatým 
obsahom archeologického materiálu. 

„Fragmenty keramických, sklených, fajansových a porce-
lánových nádob, úlomky keramických kachlíc, tehál, železné 
predmety a početné zvieracie kosti a uhlíky. Tento horizont 
vznikol navezením požiarovej vrstvy premiešanej s hlinou, sú-
visiacej s vyhorením Mierového námestia v roku 1886,“ infor-
movali špecialisti Slovenského archeologického a historického 
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inštitútu. V strede plochy, na ktorej urobili archeologický výs-
kum, sa pod vrstvami betónu a piesku našla hrubá vrstva 
planírky (vrstva zeminy obsahujúca črepový materiál zo stre-
doveku a novoveku – pozn. red.). V nej objavili materiál pre-
važne z 19. storočia.  

„Popri ňom však boli zachytené aj elementy hmotnej kultúry 
z obdobia včasného novoveku – prevažne z 17. – 18., ojedinele 
16. storočia,“ ozrej-
mili Májsky a Váv-
ra a doplnili, že pla-
nírka vedúca stre-
dom námestia mala 
za účel vyplniť od-
tokový žľab, ktorý 
tadiaľ viedol po vy-
tvorení dlažby v ro-
ku 1888. 

Vrstvy planírky 
z konca 19. a začiatku 20. storočia okrem novšieho materiálu 
obsahovali aj fragmenty z obdobia renesancie až baroka. 

 „Tento jav je pochopiteľný, keďže pri úpravách terénu po 
požiari z roku 1886 sa do obsahu vrstvy museli dostať aj staršie 
elementy,“ vysvetlili archeológovia. 

Objav vo vrstvách zeminy má podľa nich súvis so staveb-
nými konštrukciami zaniknutých meštianskych domov z ob-
dobia včasného novoveku, akými sú klince a skoby spolu s 
fragmentmi kachľových pecí. Vekovo starším nálezom je pod-
kovička obuvi z priebehu 16. až počiatku 17. storočia spolu s 
fragmentom nádoby zo 17. storočia. 

Mladšími sú nájdené zlomky dvoch hlinených fajok. Podľa 
archeológov prvá z nich pochádza s banskoštiavnickej dielne L. 
Shmidta, ktorá ich vyrábala v druhej polovici 19. storočia. 
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Druhá fajka pochádza z konca 19. storočia, podľa polohy 
nálezu súvisí pravdepodobne s trenčianskou kaviarňou „Ster-

nova.“ Pamiatkou na veľký 
trenčiansky požiar z roku 
1886 je niekoľko nájdených, 
no zdeformovaných želez-
ných predmetov. 

Najviac archeológmi ob-
javeného materiálu predsta-
vuje úžitková keramika, 
nádoby a porcelán. 

„Medzi dôležité artefakty 
patrí polotovar novovekej 
železnej sekery, ktorý prav-
depodobne dokumentuje ko-
váčsku výrobu priamo na 
námestí. Tento fakt je nad-
mieru zaujímavý, pretože 
kováčske vyhne boli už v 

priebehu stredoveku z bezpečnostných dôvodov vymedzované 
za okrsok mestských hradieb. Nie je však vylúčené, že v prie-
behu konania trhov bolo povolené kováčom dočasne vykonávať 
svoje remeslo aj na námestí,“ prekvapili objavom archeológo-
via. 

Tí sledovali aj výkopové práce pre uloženie nových inži-
nierskych častí, výrazné nálezy ale neočakávali. Dôvodom boli 
plytké výkopové práce iba do hĺbky staršie natiahnutých sietí. 

Prekvapilo preto objavenie okutia obuvi, ktoré datujú do 
obdobia medzi 16. storočím až rozhraním 17. a 18. storočia. 
Fragment našli na Farskej ulici. 

www.sme.sk 29.05.2017 
pomocná evidencia 470/1/2017 
 



130 
 

Po minuloročnom úspechu graffiti výšivky v priestoroch 
átria pri Mestskej veži sa trenčianska samospráva rozhodla 
zasponzorovať alternatívne umenie aj v roku 2017. 

Zásluhou investície vo výške bezmála 2 700 eur vzniklo zo 
šedých schodov v areáli 
Základnej školy na Vý-
chodnej ulici originálne 
schodisko, ktoré chodia 
obdivovať ľudia zo ši-
rokého okolia. Názory 
občanov na sídliskovú 
novinku sa líšia, kým 
jedna skupina ju chváli, 
druhá vo farebných scho-

doch vidí možné nebezpečenstvo. Autorom návrhu a zho-
toviteľom je umelec Rastislav Jakubek, známy pod pseudony-
mom „Nomad.“ 

Iniciátorom oživenia priestorov pri škole boli podľa hovor-
kyne Trenčína Eriky Ságovej poslanci mestskej časti Juh, 
farebné schody sú podľa nej zaujímavým výtvarným dielom 
najmä vďaka overenému umelcovi Nomadovi. Ten sa minulý 
rok postaral o oživenie steny v priestoroch átria svojou graffiti 
výšivkou, tento rok vymenil stenu za schody. 

„Zistil som, že je to dosť fyzicky namáhavé a prácne. Schody 
sú veľmi farebné, naschvál som ich navrhol tak, aby spolu s 
nimi ožil okolitý priestor,“ priblížil umelec z Trenčianskych 
Teplíc. Finálnu podobu schodov označil za abstrakciu, ktorej 
grafika smeruje do stredu, ľudia v nej podľa Jakubeka môžu 
vidieť zvieracie motívy – najmä motýle a včely. 

Schodisko so 42 schodmi a stredovou asi dva metre širokou 
plošinou autor rozdelil na zhruba 4 tisíc malých obdĺžnikov, tie 
zafarbil všetkými základnými farbami. Vyzdobiť tisícky obdĺž-
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nikov trvalo Nomadovi asi 2,5 týždňa, ochranu farby zabezpečil 
lakom. 

 „Schody by mali vydržať dlho, samozrejme, pokiaľ sem 
nepríde nejaký vandal a nezačne ich ničiť. Normálne môžu vy-
držať roky,“ povedal Rastislav Jakubek, ktorý má s maľovaním 

pod holým nebom bo-
haté skúsenosti, keďže 
sa už od roku 1995 ve-
noval graffiti. Možnosť 
v skrášlení Trenčína vi-
dí hlavne v prípade in-
dustriálnych budov, ale 
aj mostov a dopravných 
stavieb. 

„Často sú sivé, smut-
né, bez života. Keď sa 

na to pozriem ako grafik, možností, ako skrášliť mesto, je veľa, 
musí sa to spraviť ale tak, aby to nebol gýč,“ vysvetlil umelec. 

www.sme.sk 31.05.2017 
pomocná evidencia 480/1/2017 
 
Historickú dlažbu  odokryli archeológovia Slovenského ar-

cheologického a historického inštitútu počas výskumu Miero-
vého námestia.  Dlažbu Trenčania pravdepodobne vybudovali 
po katastrofálnej povodni v roku 1625 a s opravami zrejme slú-
žila až do osemdesiatych rokov 19. storočia. Dlažbu archeo-
lógovia vyberú, uskladnia a opäť položia na plochu približne 5 
x 5 metrov v rámci rekonštrukcie Mierového námestia. Pôjde o 
priestor, kde bude na novom námestí osadený vianočný strom-
ček. O náleze bude informovať nápis na poklope pre stromček. 

www.trencin.sk 02.06.2017 
pomocná evidencia 487/1/2017 
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Aktivisti majú podozrenie, že v detskom domove pri 
Trenčíne otehotneli viaceré maloleté chovankyne. V domove 
už bola na kontrole aj detská ombudsmanka Viera Tomanová. 
Ústredie práce takýto podnet nedostalo. 

Maloleté chovankyne detského domova v Detskom mes-
tečku Zlatovce 
v Trenčíne rodia 
deti, niektorí cho-
vanci domova ne-
dokončujú školskú 
dochádzku. Tvrdí 
to Branislav La-
dický z občianske-
ho združenia Naša 

rodina Detské mestečko, podľa ktorého ide o systémové chyby. 
Občianske združenie sa s podnetom obrátilo na komisárku pre 
deti Vieru Tomanovú. 

„Teraz tam jedna porodila v máji a ostatné tam odrodili rok 
– dva roky dozadu. Jedna tam odrodila dve alebo tri deti 
s dvoma chovancami. Tu už je systémová chyba. Vieme aj 
o tom, že deti nedokončujú školy, končia zle, niektorí končia vo 
väzení, niektorí končia na ulici,“ povedal Branislav Ladický. 

V detskom domove podľa neho nie je jednota výchovného 
pôsobenia. „Kedysi tam bola stabilná manželská dvojica, ktorá 
tam bola nonstop. Teraz to ani nemôže fungovať, pretože je tam 
päť vychovávateľov v tom domčeku, každý z nich má inú 
predstavu o výchove. Teda vznikajú rozpory. Keď tam bol ten 
rodinný typ, keď sme tam vyrastali, nikdy sa nestalo, že by tam 
deti rodili deti, nikdy sa nestalo, že by tam nejaká dievčina 
odrodila, a nikdy sa nestalo, že by niekto nedokončil školu. 
Tam všetky deti skončili vzdelanie, na ktoré intelektuálne 
mali,“ zdôraznil bývalý chovanec domova. 

Branislav Ladický v areáli Detského mestečka. 
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Zariadenie navštívila tento týždeň aj komisárka pre deti 
Viera Tomanová. Potvrdila, že jej návšteva sa týka aj faktu, že 
niektoré chovankyne detského domova zostali v druhom stave 
a niektoré deti nedokončili školskú dochádzku.  

„To, čo nám bolo podané, signalizuje vážne porušenie práv 
dieťaťa. Môže to byť 
v jednom prípade, 
ale signalizuje to na 
viacej prípadov. Ne-
budeme špecifiko-
vať, lebo je to veľmi 
vážne,“ uviedla Vie-
ra Tomanová s tým, 
že preveria, či boli 
porušené práva detí. Ako dodala, urobia všetko pre to, aby sa 
dozvedeli čo najviac a aby boli prijaté účinné a účelné opatrenia 
na to, aby sa situácia riešila. 

Podľa riaditeľky kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia 
práce, sociálnych vecí a rodiny Jany Lukáčovej ústredie 
podnet s uvedeným obsahom neeviduje.  

„Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako zriaďovateľ 
detských domovov prešetruje každý podnet, ktorý dostane. 
Ústredie vykonáva plánované aj neplánované kontroly 
v detských domovoch a domovy sú aj pod dohľadom okresných 
prokurátorov,“ uviedla Jana Lukáčová s tým, že na základe 
výsledkov prešetrenia a kontroly prijíma konkrétne opatrenia. 

www.dennikn.sk 02.06.2017 
pomocná evidencia 488/1/2017 
 
V ubytovacích zariadeniach v Trenčianskom samosprávnom 

kraji (TSK) prenocovalo v minulom roku rekordných 322 022 
návštevníkov. Z nich bolo 84 627 osôb zo zahraničia, čo 
predstavuje medziročný nárast o 26,1 %. I napriek tomu bol 
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počet prenocovaných zahraničných návštevníkov v TSK 
najnižší spomedzi všetkých slovenských krajov. 

Ako informoval riaditeľ Pracoviska Štatistického úradu SR 
v Trenčíne Pavol Arpáš, až 92,1 % zahraničných návštevníkov 
TSK bolo v minulom roku z Európy. „Najviac zahraničných 
návštevníkov bolo z Českej republiky (33 728 osôb), 
nasledovali Nemecko (12 551), Rakúsko (4968) a Poľsko 
(4597),“ uviedol Pavol Arpáš. 

Návštevníci z Ázie sa na využití ubytovacích kapacít TSK 
podieľali 4,6 %. Najviac ázijských hostí bolo z Kórejskej 
republiky (975), Čínskej ľudovej republiky (821), Izraela (516). 
Z krajín amerického kontinentu bolo najviac obyvateľov 
Spojených štátov amerických (1452) a Kanady (279). 
Trenčiansky kraj v minulom roku navštívilo aj 59 Egypťanov 
a 103 Austrálčanov. 

Až 45,8 % zahraničných návštevníkov kraja zavítalo do 
okresu Trenčín. Ako cieľ svojej cesty si okres Prievidza vybralo 
21,9 % zahraničných návštevníkov kraja, zhodne po 8,5 % 
zahraničných návštevníkov pricestovalo do okresov Púchov 
a Nové Mesto nad Váhom, 5,6 % do okresu Považská Bystrica, 
4,2 % do okresu Ilava, 2,5 do okresu Myjava, 1,9 % do okresu 
Bánovce nad Bebravou a najmenej do okresu Partizánske 
(1 %). 

www.teraz.sk 04.06.2017 
pomocná evidencia 500/1/2017 
 
V rámci rekonštrukčných prác Mierového námestia 

v pondelok 5. júna v priestore stredového ostrovčeka vyrúbali 
päť javorov. 

„Mesto má povolený výrub a aj ornitologický posudok, 
ktorý aktuálne potvrdil, že na dotknutých stromoch nehniezdia 
vtáci,“ informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová. 
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Ako ďalej vysvetlila, na námestí v rámci náhradnej výsadby 
vysadia päť Brestovcov západných a päť hlohov – Lavallov. 
Lipa slobody zostáva na svojom mieste. 

Rekonštrukčné práce v Trenčíne pokračujú a v tomto týždni 
podľa Eriky Ságovej zhotoviteľ začína s búraním asfaltovaného 

povrchu chodníka v 
nevyhnutnej šírke 
na pravej strane ná-
mestia od Sloven-
skej sporiteľne po 
Mierové námestie 
14. 

„Po odstránení 
asfaltu začnú búrať 
aj podkladový be-

tón na chodníku v nevyhnutnej dĺžke, ale iba v jeho ľavej časti. 
Všetky prevádzky zostanú sprístupnené a pohyb občanov bude 
možný popri prevádzkach v minimálnej šírke 1,5 metra po 
betónovom podklade. V odkrytých úsekoch chodníka plynári 
vybudujú svoje nové siete a následne aj Trenčianske vodárne a 
kanalizácie,“ dodala hovorkyňa mesta. 

www.sme.sk 05.06.2017 
pomocná evidencia 504/1/2017 
 
Po Bratislave, Prešove, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach 

otvorili špeciálne centrum aj v trenčianskom regióne. V poradí 
šieste Centrum včasnej intervencie (CVI) otvorili minulý 
pondelok v obci Soblahov pri Trenčíne. 

Jeho úlohou bude poskytovanie pomoci prostredníctvom 
sociálnych služieb rodinám s deťmi so zdravotnými prob-
lémami. 

Centrum mali pôvodne otvoriť v Trenčíne, presun do Sob-
lahova bol podľa riaditeľa zastrešujúcej nadácie zapríčinený 
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nevyhovujúcou budovou v krajskom meste, ako aj vysokými 
nákladmi na prenájom. Trenčiansky kraj má tak po prie-
vidzskom centre sociálnych služieb ďalšie zariadenie, ktorého 
pracovníci zabezpečia sociálnou službou rodiny v okruhu 50 
kilometrov. 

Iniciátorom vzniku centier včasnej intervencie na Slovensku 
je nadácia Socia. Jej riaditeľ Vladislav Matej vysvetlil, že CVI 
je služba, ktorá je veľmi potrebná vzhľadom na 14 tisíc 
slovenských rodín, v ktorých žijú deti so zdravotným 
znevýhodnením. Táto služba je podľa neho na Slovensku 
jedinečná, keďže sa zaujíma nielen o dlhodobú podporu dieťaťa 
do siedmich rokov, ale aj o jeho rodinu, ktorá bola doteraz 
systémom prehliadaná. 

 „Rodina potrebuje dlhodobú podporu, hlavne sa zorientovať 
po pôrode. Je to šok, je to dlhodobé prevádzanie viacerými od-

borníkmi, ktorí rodinám 
podľa ich potrieb v menia-
com sa čase poskytujú to, 
čo potrebujú,“ opísal úlohu 
centier Vladislav Matej. 

CVI však rodinám nepo-
skytuje materiálnu pomoc, 
namiesto nej sa pracovníci 
snažia dostať do domáceho 

prostredia, v ktorom môžu nadviazať kontakt s dieťaťom a 
rodinnými príslušníkmi. Takáto forma pomoci má byť pre 
zasiahnutú rodinu a detského pacienta menej stresujúca ako 
presun do cudzieho prostredia. 

Funkciu špeciálneho pedagóga v Soblahove zastáva Helena 
Vlnková, tá pokladá šesť existujúcich centier za nedostatočný 
počet na množstvo rodín, v ktorých žijú choré deti. 

„Myslím si, že aj tak je to stále málo, keď chceme túto prácu 
robiť kvalitne. Čím viac centier vznikne, tým to bude kvalit-

Riaditeľ nadácie Socia Vladislav Matej. 
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nejšie a tým väčší počet rodín môže vyhľadať túto pomoc,“ 
myslí si Helena Vlnková. Podľa špeciálnej pedagogičky tvorí 
až 90 percent ich práce terénna práca, do rodín chodia vo 
dvojiciach v zložení pedagóg, psychológ, sociálny pracovník a 
fyzioterapeut. 

„Zisťujeme, čo potrebujú, aké sú ich očakávania, v čom by 
chceli, aby sme im pomohli. Ide aj o sieťovanie – hľadanie 
iných odborníkov a rodiny s podobným prípadom, ktorí majú 
skúsenosti. Je to skôr taká psychická podpora rodiny a snaha 
nájsť riešenie, ako im pomôcť,“ priblížila Helena Vlnková. 

Jedna z najlacnejších foriem sociálnej služby chýba na 
veľkej časti Slovenska, Trenčiansky kraj nie je výnimkou, čo 
potvrdil aj samotný župan Jaroslav Baška. 

„Myslím si, že ešte budú musieť byť ďalšie pobočky, pretože 
nemáme žiadnym 
spôsobom pokryté 
myjavské kopanice, 
Starú Turú alebo 
sever kraja – okolie 
Považskej Bystri-
ce,“ povedal Jaro-
slav Baška a pri-
sľúbil finančnú pod-
poru už v roku 2018. 

„Počnúc januá-
rom 2018 bude Trenčiansky samosprávy kraj kofinancovať 
alebo spolufinancovať Centrum včasnej intervencie v 
Soblahove. Myslím si, že takýmto spôsobom budeme vedieť 
prefinancovať jedného až dvoch zamestnancov,“ dodal župan. 

Vznik CVI ovplyvňujú aj počiatočné náklady, tie vo februári 
odhadol riaditeľ nadácie Socia na približne 140 tisíc eur. 

 „V centre Trenčína bol problém zohnať bezbariérový prí-
stup. Majiteľ v Soblahove bol veľmi ústretový čo sa týka ceny 
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a keďže je toto hlavne terénna služba, v podstate to tu bude 
slúžiť ako základňa pre pracovníkov,“ dodal Vladislav Matej. 

Služba včasnej intervencie je podľa riaditeľky centra v 
Soblahove Kataríny Mažárovej bezplatnou službou pre rodi-
ny s deťmi s problematickým vývinom alebo iným zdravotným 
znevýhodnením. Pracovníci doteraz navštívili päť rodín. 

„Systém práce je taký, že chodíme vo dvojiciach. Najprv tam 
idem ja s kolegyňou a po nás idú ďalšie dve kolegyne. Sadneme 
si a urobíme ponuku, čo by sme rodine vedeli poskytnúť, 
prizveme ju a spolu urobíme individuálny plán ich potrieb. 
Snažíme sa byť sprostredkovateľom informácii, sprievodcami 
pri hľadaní odpovedí na otázky,“ vysvetlila Katarína Mažárová. 

Aj keď je terénna forma práce časovo náročná, priestory 
Centra včasnej intervencie v Soblahove sú otvorené vzájom-
ným stretnutiam detí, rodín a ich súrodencov. 

www.sme.sk 13.06.2017 
pomocná evidencia 508/1/2017 
 
Protihluková stena zo starých pneumatík? Prečo nie. Na vla-

kovej stanici v čas-
ti Trenčína, v Zla-
tovciach, takúto 
unikátnu stenu po-
stavila česká firma 
a deti zo Základnej 
školy na Dolinách 
navrhli, ako ju po-
maľovať, aby sa 
stala umeleckým 
dielom. Unikát te-

raz okrem toho, že púta pozornosť cestujúcich, pôsobí ako 
bariéra proti hluku z vlakovej trate. Takéto steny by sa navyše 
mohli čoskoro objaviť aj na iných miestach Slovenska. 

Autorky návrhu Barbora Mičová a Martina Miškolciová. 
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Stenu vybudovala firma z Česka. Jej obchodný riaditeľ Petr 
Vavrouška vraví, že stena je unikátna tým, že je vyrobená 
z použitých pneumatík osobných áut.  

„Spočítali sme, že na jeden štvorcový meter steny 
potrebujeme štyri pneumatiky. Myslím si, že práve pre 
Slovensko je to ideálny materiál, pretože patrí k najväčším 
výrobcom osobných automobilov,“ vysvetľuje Petr Vavrouška 
s tým, že spolu so svojím tímom chcel vrátiť použitým 
pneumatikám „naspäť ich život“. 

Podľa neho sa pri výrobe protihlukových stien najčastejšie 
používa betón alebo hliník, oni však rozmýšľali nad úplne 
novým materiálom, ktorý by tie staré mohol nahradiť – a 
zároveň by dal možnosti celkom nového umeleckého 
stvárnenia. 

Príležitosť premeniť stenu na unikátne umelecké dielo 
napokon dostali malé deti. Podľa Vavrouška hľadala firma 
niekoho, kto okolo 
stanice chodí naj-
častejšie a aj preto 
im napadli deti, 
ktoré majú blízko 
stanice školu. 

„Spojili sme sa 
s deťmi z miestnej 
školy, pretože si 
myslíme, že je 
dobré, keď sa už 
v takomto mladom veku naučia, že môžu ovplyvňovať veci 
okolo nás. Aj verejné prostredie,“  pridáva. Neobyčajne di-
zajnovo navrhnutá stena je dlhá približne päťdesiat metrov a 
vysoká 2,2 metra. Zrejme však dlho nezostane jedinou. 

„Používame návrat do osemdesiatych rokov, sú to pixely, 
ktoré sa používali v počítačovej grafike pri prvých videohrách. 

Primátor Richard Rybníček medzi žiakmi zo ZŠ Na dolinách. 
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Zistili sme totiž, že to je ideálna možnosť, pri ktorej sa môže 
ktokoľvek umelecky vyblázniť a zvoliť si tam buď vlastný tex-
tový nápis, alebo akýkoľvek iný motív. Myslíme si, že takéto 
protihlukové steny majú svoju budúcnosť, pretože bývajú 
v zásade nutným zlom, no my takto ukazujeme, že existuje aj 
iná cesta. I to, že aj protihluková stena môže byť dizajnovou 
záležitosťou,“ zdôrazňuje Petr Vavrouška. 

Nápad vyrobiť protihlukovú stenu z použitých pneumatík 
oceňujú aj Železnice Slovenskej republiky. „Protihluková 
stena, ktorá sa v tejto stanici nachádza, plní okrem praktického 
účelu aj estetickú funkciu, čím je u nás naozaj výnimočná. 
Ponúka projektantom, verejnosti i architektom možnosť 
vytvoriť funkčné, ale aj originálne odhlučnenie. Výnimočný je 
aj jej ekologický rozmer,“ povedala hovorkyňa Železníc 
Slovenskej republiky Martina Pavliková. Tá nevylúčila, že 
takéto protihlukové steny sa objavia aj na iných miestach 
Slovenska. 

Umeleckú kresbu na stene navrhli piataci, šiestaci a siedmaci 
zo Základnej školy na Dolinách. Firma, ktorá ju stavala, prišla 
za riaditeľkou školy Annou Plachkou s návrhom požiadať 
deti, aby vymysleli dizajn. 

„Bola som dosť zmätená a vôbec som si nevedela predstaviť, 
ako môžu deti prispieť ku skrášleniu vlakovej stanice. Napodiv 
sa však zapojili deti až z troch ročníkov a nakoniec boli vybrané 
dva návrhy. Jedným motívom je vlak a pri tom druhom sa 
žiačka inšpirovala divadlom v anglickom jazyku aj 
s postavičkami, ktoré v ňom vystupujú, a tými sú tri prasiatka,“ 
poznamenala riaditeľka školy. Kresbu vlaku navrhla 11-ročná 
Martina Miškolciová. 

„Motív som si navrhla sama, pretože k stanici sa hodí vlak,“ 
podotkla Martina. „Trochu som vedela, čo je to protihluková 
stena,“ doplnila ju o dva roky staršia autorka návrhu troch 
prasiatok Barbora Mičová. 
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Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka modernizácia 
železnice, s ktorou súvisí aj stanica Zlatovce a protihluková 
stena, bola pre mesto mimoriadne bolestivou záležitosťou. 
Trenčín sa stal po dlhé mesiace doslova staveniskom, teraz sa 
však podľa neho všetko pomaly zlepšuje. 

„Máme za sebou ťažké obdobie, železnica nás veľmi bolela, 
ale začína to byť krásne a je dobré, že to tu máme aj 
s pričinením detí,“ dodal primátor. Ten dúfa, že stenu si 
nevezmú na mušku vandali a maľba na nej zostane čo najdlhšie. 

www.pravda.sk 05.06.2017 
pomocná evidencia 507/1/2017 
 
Cyklistické prepojenie centra mesta so sídliskom Juh bude 

mať dĺžku takmer 2 km. Ide o jednu z najväčších mestských 
investičných akcií. Stavba cyklotrasy je rozdelená na dve etapy. 
Kým prvú postupne dokončujú, práce na druhej etape sa začali 
v stredu 7. júna. 

Výstavba prvej etapy od kruhového objazdu pri Ke-
ramoprojekte do centra v dĺžke asi 990 metrov bude mesto stáť 
takmer 300 tisíc eur. Stavebne bola náročná, keďže práce sa 
diali v stiesnených pomeroch existujúcej zástavby. Rozširovali 
sa cesty, zužovali chodníky, upravovali križovatky a priechody 
pre chodcov na bezbariérové s dlažbou pre nevidiacich. 

 Na Námestí sv. Anny pribudli ostrovčeky pre lepšiu bez-
pečnosť chodcov. Ešte bude preasfaltovaný cyklopruh v smere 
od Poštovej banky po Slovenskú sporiteľňu a potom sa už len 
vyznačí a osadí dopravné značenie. Na Braneckého ulici 
aktuálne dokončujú oporný gabiónový múr, v dohľadnom čase 
popri ňom zhotoviteľ položí i asfaltový povrch. 
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Ďalší úsek cyklotrasy povedie od kruhového objazdu pri 
Keramoprojekte po úroveň kaplnky na cintoríne pod Juhom. 
Práce na 2. etape sa začali v stredu 7. júna s tým, že dôjde 

k rozšíreniu Sobla-
hovskej ulice i k úpra-
ve križovatky Sobla-
hovská - Cintorínska. 
Autobusové zastávky 
na Soblahovskej ulici 
budú zasunuté mimo 
komunikácie. Zhoto-
viteľ vybuduje i chod-
ník pri cintoríne. Za 

výstavbu druhej etapy tejto cyklotrasy mesto zaplatí 196 tisíc 
eur.  

www.trencin.sk 08.06.2017 
pomocná evidencia 518/1/2017 
 
Na trenčianskom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 

otvorili minulý týždeň sociálny bazár. Sociálne slabší a ľudia 
žijúci v hmotnej núdzi tu v dvoch miestnostiach nájdu zánovné 
oblečenie, obuv, hračky, knihy, školské potreby, hygienické a 
športové potreby. Ide o prvý takýto projekt na Slovensku. 

S myšlienkou zriadiť sociálny bazár prišli sociálne 
pracovníčky úradu, jedna z nich Katarína Čierniková hovorí, 
že túto službu privítajú stovky rodín v Trenčianskom okrese. 

„Chodíme po rodinách a vieme, akú kto potrebuje pomoc. 
Vieme ľuďom odporučiť, aby navštívili tento bazár, prípadne v 
rámci služobných povinností môžeme tieto veci doviezť rodine, 
ktorá je tak sociálne slabá, že si nemôže dovoliť sadnúť na 
autobus a prísť sem,“ povedala počas slávnostného otvorenia. 
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Deti z chudobnejších rodín sa podľa nej určite potešia najmä 
hračkám a školským pomôckam. „Niekde chýba aj oblečenie, 
ale najmä základné hygienické veci, ako zubné kefky, prach na 
pranie, čistiace prostriedky, 
sú rodiny, kde nie je chlad-
nička alebo vysávač, veci, 
ktoré sú pre nás samo-
zrejmé,“ dodala Katarína 
Čierniková. 

Podľa riaditeľa Úradu 
práce, sociálnych vecí a ro-
diny v Trenčíne Jána Gra-
matu budú môcť využiť služby bazáru klienti ich úradu alebo 
ľudia na sociálnych dávkach. „Tí, čo sú u nás zaevidovaní alebo 
sú preukázateľne v hmotnej núdzi. Chceme sa vyhnúť tomu, 
aby ľudia neskôr tie veci predávali alebo túto pomoc 
zneužívali,“ povedal Ján Gramata. 

Ľudia môžu do sociálneho bazáru nosiť veci dvakrát do 
týždňa. 

„Vytriedime ich a ľudia, ktorí prídu k sociálnym pra-
covníčkam, môžu prísť do bazáru a vybrať si zadarmo veci, 

ktoré potrebujú,“ uvie-
dol riaditeľ. Úrad práce 
avizuje činnosť rozšíriť 
aj na internet, kde chce 
ponúkať väčšie veci 
ako nábytok, sedačky 
alebo elektroniku. 

„Rozbiehame aj 
kampaň cez internet, kde budeme na našej stránke ponúkať 
nábytok, elektroniku, pričom naše sociálne pracovníčky vedia, 
ktorá rodina by to potrebovala, zabezpečíme prevoz a 
dopravíme to do konkrétnej rodiny,“ dodal Ján Gramata. 
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Podľa štátneho tajomníka ministerstva práce sociálnych vecí 
a rodiny Branislava Ondruša je trenčiansky projekt v rámci 
Slovenska unikátny. „Bola to iniciatíva terénnych sociálnych 
pracovníčok, ktoré prichádzajú do denného kontaktu s odká-
zanými rodinami,“ uviedol.  

Či sa rozšíri aj do iných miest na Slovensku, je podľa On-
druša otázne: „Budeme pozorne sledovať, ako sa mu darí v 
Trenčíne. Ak sa ukáže, že je to dobrý nápad, potom vymyslíme, 
ako to rozšíriť na ďalšie úrady.“ 

www.sme.sk 08.06.2017 
pomocná evidencia 519/1/2017 
 
Štyri desaťročia existencie Nemocnice pre obvinených a 

odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v 
Trenčíne potvrdili opodstatnenosť jej vzniku. Počas spomienky 
na 40.  výročie vzniku jediného špecializovaného zariadenia 
svojho druhu na Sloven-
sku v piatok 9. júna to 
povedal generálny ria-
diteľ Zboru väzenskej a 
justičnej stráže Sloven-
skej republiky Milan 
Ivan. 

Väzenská nemocnica 
v Trenčíne podľa neho 
spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky kladené na zariadenia na 
výkon trestu. 

„Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky 
kontinuálne vybavuje ústav prístrojovou technikou a zdra-
votníckym zariadením. Najviac zápasíme s problematikou 
personálu. Vďaka obetavosti a šikovnosti vedenia ústavu sa darí 
udržať schopný a odborne kvalifikovaný personál lekárov s 
potrebnými atestáciami. Je to stále zložitejšie, pretože mo-
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tivácia lekárov vonku je taká vysoká, že máme problém v rámci 
našich služobných predpisov zabezpečiť primerané ocenenie 
ich práce,“ zdôraznil generálny riaditeľ.  

Kapacita ústavu je podľa jeho riaditeľa Miloša Drgu 359 
osôb vo výkone väzby a výkone trestu, lôžková časť má 
kapacitu 189 lôžok. 

V zariadení pracuje 260 príslušníkov ZVJS a ďalších 60 
zamestnancov. Vä-
zenstvo je v prvom 
rade o bezpečnosti. 
Akýkoľvek pobyt 
väzňa mimo chrá-
nených objektov je 
vlastne riziko pre ci-
vilné obyvateľstvo a 
pre spoločnosť ako 
celok. Ústav je vy-
bavený všetkými bezpečnostnými prvkami aj na úrovni doži-
votných väzňov. Existencia zariadenia je úzko naviazaná na 
spoluprácu s Fakultnou nemocnicou v Trenčíne.  

Okrem obvinených a odsúdených s reálnymi zdravotnými 
problémami evidujú každoročne niekoľko desiatok prípadov 
simulantov a úmyselného sebapoškodzovania. Simulovanie je 
jedna z foriem, ktorá sa vyskytuje vo väzenstve. Berú to ako 
únik zo stresu z toho materského ústavu. Výhoda takéhoto 
zariadenia je, že to v nemocnici dokážu veľmi komplexne 
diagnostikovať a odhaliť takéto stavy.  

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon 
trestu odňatia slobody v Trenčíne sídli v centre Trenčína, necelý 
kilometer od fakultnej nemocnice a v tesnej blízkosti okresného 
súdu, polície a okresnej prokuratúry. Sídli v priestoroch starej 
väznice z roku 1912. Svojmu účelu slúžila až do roku 1960. V 
rokoch 1975-1977 bola opäť rekonštruovaná na väznicu. Nové 
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poslanie dostala v roku 1977, keď sa z nej po úpravách a 
inštalácii potrebnej techniky stala nemocnica pre obvinených a 
odsúdených. 

www.sme.sk 09.06.2017 
pomocná evidencia 522/1/2017 
 
Akadémia tretieho veku (ATV) zavŕšila svoj 30. ročník. 

Pozvanie na slávnostné ukončenie jubilejného ročníka ATV 
prijal aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 
Jaroslav Baška, prednosta Okresného úradu v Trenčíne 
a poslanec Zastupiteľstva TSK Jozef Stopka či rektor 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef 

Habánik.  
V úvode prí-

tomných pozdra-
vila predsedníčka 
ATV Trenčín Te-
rézia Drobná. 
Hostia vo svojich 
príhovoroch vy-
zdvihli najmä pre-
trvávajúci záujem 
seniorov o vzdelá-

vanie či získavanie nových skúseností a zapriali im veľa 
zdravia. Akadémia tretieho veku predstavuje spôsob, ako môžu 
seniori plnohodnotne prežívať svoj život a spríjemniť si svoju 
jeseň života.  

Na  záverečnom seminári boli poslucháčom odovzdané 
osvedčenia o absolvovaní 30. ročníka ATV. Rada ATV pri tejto 
príležitosti odovzdala prítomným hosťom pamätné a ďakovné 
listy za to, že akoukoľvek pomocou prispeli k zveľaďovaniu 
ATV – celoživotného vzdelávania seniorov trenčianskeho 
regiónu.    
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Seminár bol spestrený aj vystúpením Trenčianskeho spe-
váckeho zboru pod vedením Jozefa Vakoša a Detského 
folklórneho súboru Radosť pod vedením Emílie Šteinin-
gerovej.    

V poradí 30. ročník ATV zhodnotila prvá podpredsedníčka 
Rady ATV Anna Pinďáková. Počas školského roka bolo 
zorganizovaných 20 prednášok, ktoré prednieslo 23 lektorov 
z rôznych inštitúcií, a to bez nároku na honorár. Počas celého 
školského roka 2016/2017 na nich vystúpilo 12 speváckych 
a tanečných súborov i jednotlivcov. Záštitu nad ním prevzal 
Trenčiansky samosprávy kraj spolu s mestom Trenčín. 
Semináre hostili aj zástupcov z Ministerstva zdravotníctva SR 
či Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, prišiel 
aj Verejný ochranca práv SR.     

Záverom bola lupienkami ruží do života uvedená 
Informačná ročenka XXX. ročník. Predsedníčka ATV Terézia 
Drobná okrem želania pekných prázdnin a načerpania nových 
síl počas nich zároveň všetkých pozvala na otvorenie nového 
školského roka XXXI. ročníka ATV. 

www.tsk.sk 09.06.2017 
pomocná evidencia 523/1/2017 
 
Železnice v stredu 14. júna sprístupnili podchod pri Bille. 

Priecestie, ktoré umož-
ňovalo spojenie so Siho-
ťou, uzavreli. 

Podchod funguje 
s obmedzeniami, ešte 
približne týždeň budú 
dokončovať podlahu – 
chodci budú mať k dis-
pozícii polovicu šírky 
podchodu. Podchod pre peších pri Bille plánovali Železnice 
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pôvodne dokončiť v lete 2015. Železnice ale termín posunuli na 
jar 2016, neskôr na november minulého roka. Ani jeden termín 
nedodržali. 

Podľa posledných informácií by modernizáciu železničnej 
trate mohli dokončiť tento rok, predbežný termín odhadli na 
október. Nový harmonogram prác však nezverejnili. Železnice 
zriadili špeciálnu komisiu, ktorá má určiť, kto je za meškanie 
prác zodpovedný. 

Modernizácia trate na úseku Trenčín – Zlatovce má viac ako 
500 stavebných objektov, práce zabezpečuje firma TSS Grade 
spolu s českou firmou Bögl a Krýsl a chorvátskou spoločnosťou 
Konstruktor – Inženjering zo Splitu za 244 miliónov eur. 

www.sme.sk 15.06.2017 
pomocná evidencia 543/1/2017 
 
Po nedávnom náleze starej dlažby z prvej polovice 17. 

storočia spravili archeológovia v tesnej blízkosti Mierového 
námestia ďalší objav. 
Desiatky centimetrov 
pod povrchom obja-
vili stredovekú Hornú 
bránu, ktorá bola spo-
lu s Dolnou bránou 
(dnes Mestská veža) 
súčasťou mestského 
opevnenia. 

Hornú bránu obja-
vili na príjazdovej ceste k Mierovému námestiu, v miestach 
medzi hotelom Elizabeth a budovou Trenčianskeho múzea. 
Podľa archeológa Slovenského archeologického a historického 
inštitútu (SAHI) Róberta Májskeho v stredoveku bola brána 
neodmysliteľnou súčasťou mestského opevnenia. 
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„Našli sme základy brány, ktorá je v prameňoch nazývaná aj 
ako Vodná brána, pretože sa nachádzala v blízkosti bočného 
ramena rieky Váh,“ informoval Róbert Májsky. Podľa archeo-
lóga stredovekú bránu neskôr rozšírili o prístavbu, v 19. storočí 
ale mestské hradby, ktorých súčasťou brána bola, strhávali. 

„S tým, ako sa upravovalo mesto, tak sa strhávali aj poško-
dené mestské hradby. A v tejto súvislosti bola brána asano-
vaná,“ vysvetlil pracovník SAHI. 

Pred stovkami rokov bola Vodná brána jednou zo vstupných 
brán do mesta, vznikla v mieste prepojenia obchodnej spojnice, 
ktorá prechádzala pozdĺž Váhu. 

„Jeden zo vstupov na námestie a teda do mesta bol cez Dolnú 
bránu, ktorá bola rovnako ako Horná alebo Vodná brána súčas-

ťou hradieb. Ná-
mestie tak prepájali 
práve tieto dve brá-
ny,“ ozrejmil Ró-
bert Májsky. 

Nález časti stre-
dovekého opevne-
nia archeológov 
veľmi neprekvapil, 
odôvodňujú to exis-

tenciou písomných a ikonografických prameňov, v ktorých sa 
mestské opevnenie spolu s Hornou bránou spomína. Akú je 
budúcnosť stredovekej brány, nie je zatiaľ známe. 

„Vzhľadom k tomu, že archeologický výskum ešte nie je 
ukončený, je predčasné uvádzať plány čo s nálezom, ktoré budú 
determinované výsledkami pokračujúceho archeologického 
výskumu,“ informovala Daniela Nipčová z Krajského pamiat-
kového úradu v Trenčíne. 

Podľa Májskeho bude výskum pokračovať odkrývaním 
pozostatkov. „Bude sa robiť aj 3D model, následne bude brána 
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alebo jej zvyšky vykopaná po úroveň povrchu, asi tak 20 centi-
metrov od koruny a potom sa to ďalej zdokumentuje,“ skon-
štatoval archeológ. 

Do akej miery sa brána zachovala je podľa neho zatiaľ 
nejasné, najmä kvôli množstvu zásahov pri budovaní a úprave 
starších inžinierskych sietí v jej blízkosti. 

Práce na výstavbe mestského opevnenia začali podľa we-
bovej stránky mesta Trenčín pravdepodobne po roku 1421, teda 
približne sto rokov po smrti Matúša Čáka, keď bol Trenčín 
povýšený na slobodné kráľovské mesto s právom opevniť sa 
hradbami. Obvod mestského opevnenia dokončili v prvej 
polovici 15. storočia. 

www.sme.sk 17.06.2017 
pomocná evidencia 547/1/2017 
 
Trenčania sa po rokoch dočkali, po troch sezónach bez 

letného kúpaliska otvorili v pondelok 19. júna novú letnú 
plaváreň. Stará 
letná plaváreň, 
ktorú otvorili pred 
takmer osemde-
siatimi rokmi a 
prevádzkovali do 
leta 2013, musela 
ustúpiť moderni-
zácii železnice. 

Výstavba 
nového kúpaliska 

začala ešte na jeseň 2009, dokončili ju v roku 2010. Neboli k 
nej však dotiahnuté inžinierske siete, za čo je podľa primátora 
Trenčína Richarda Rybníčka zodpovedné bývalé vedenie 
mesta. 

Primátor Richard Rybníček na otvorení novej krytej plavárne. 
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„Ľudia z bývalého vedenia mesta plaváreň v roku 2010 pre-
vzali ako hotovú stavbu, akože je v poriadku. Mesto za ňu v 
podstate zobralo zodpovednosť. Ak niekto teraz volá po vyvo-
dení zodpovednosti, to sa teraz rieši ťažko,“ skonštatoval Ri-
chard Rybníček. 

Od dokončenia plavárne uplynulo už sedem rokov, čo podľa 
primátora znamená aj stratu akejkoľvek záruky. 

 „Keď som prišiel na úrad, jedna z veľkých káuz, ktoré som 
zdedil, bola táto plaváreň. Ani som v tej chvíli neveril, že by 
sme ju raz mohli otvoriť, neexistovali žiadne zmluvné záväzky 
k tomu, kto, kedy, za čo a ako by mal dokončiť siete a most na 
Ostrov. Je sedem rokov po tom, čo bola stavba odovzdaná ako 
hotové dielo, takže záruka ani nič neplatí, je to na našom krku 
a zodpovednosti,“ povedal primátor Trenčína na brífingu pria-
mo na letnej plavárni. 

Jej stavbu zhodnotil ako extrémne predraženú. 
„Bola extrémne predražená, celá stavba stála viac ako 7,3 

milióna eur, do konca roka 2020 splácame mesačne 10 tisíc 
eur,“ uviedolRichard Rybníček. 

Letná plaváreň má štyri bazény - rekreačný, plavecký, det-
ský a dopadový s tobogánmi. 

Plavecký bazén má plochu 425 metrov štvorcových, dopa-
dový viac ako 770 metrov štvorcových, rozloha oddychového 
je 1400 metrov štvorcových a detský má veľkosť 282 metrov 
štvorcových. V porovnaní so starou letnou plavárňou je však 
polovičná plocha plaveckého bazénu. Plavecké bazény mali 
viac ako tisíc metrov štvorcových. 

Podľa primátora je nová plaváreň celkovo väčšia ako tá 
stará. 

„Vodných plôch je o 266 metrov štvorcových viac, celková 
rozloha by mala zodpovedať rozlohe starej plavárne, je tu aj 
viac atrakcií,“ dodal primátor. 
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Jedným z prvých návštevníkov na plavárni bol aj Peter 
Urbánek (65), ktorý patril k posledným návštevníkom na starej 
plavárni. 

„Ako Trenčan som musel ten smútok prežiť. Táto však vy-
zerá dobre, voda je jak Špic-
bergy, ale vyhovuje mi to, je 
čistá. Som starší ročník, 25-
metrový bazén na plávanie mi 
vyhovuje,“ povedal. Na pla-
váreň plánuje chodiť každý 
deň. 

„Ešte sa tak dožiť diaľnice 
do Košíc a vidieť Benátky,“ dodal so smiechom. 

Oddychový bazén skúšali prvý deň aj Nikoleta Krajčiová a 
Kristína Malovcová. 

„Nie som z Trenčína, ale chodievam sem za rodinou. Som 
rada, že to otvorili, že sa tu môžeme kúpať. Chodili sme doteraz 
kúpať po okolí, čakanie bolo dlhé. Je to tu celkom pekné,“ 
povedala Nikoleta. 

Jej kamarátke Kristíne sa voda zdala spočiatku studená. „Ale 
keď som dlhšie v bazéne, je to lepšie. Za starou plavárňou mi je 
trochu ľúto, chodievali sme na ňu veľmi často. Museli sme 
potom veľa cestovať, do Podhájskej, Bánoviec nad Bebravou, 
potom aj do Nemšovej,“ skonštatovala. 

Niektorí návštevníci neverili, že sa plaváreň otvorí. „Už 
minulý rok to sľubovali otvoriť, no na Slovensku a v Trenčíne 
je to tak, slama seno. Každý deň je zajtra. Ani som neverila. 
Idem spraviť prieskum, tak uvidíme,“ povedala Katarína 
Sásková. 

Poslanec mestského zastupiteľstva Richard Medal hovorí, 
že označenie nového kúpaliska ako plavárne nie je celkom 
namieste. 

Jeden z prvých návštevníkov Peter Urbánek. 
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„Ak by sme to označili ako plaváreň, považujem to za trochu 
prehnané a dovolím si s tým nesúhlasiť. Pri počte návštevníkov 
a ploche bazénov sa tam plávať určite nebude dať. Radšej by 
som sa bavil o kúpalisku, kde sa bude dať trošku ovlažiť,“ 

komentoval otvo-
renie Richard Me-
dal. „V tejto sú-
vislosti by som dal 
do pozornosti, že v 
tridsiatych rokoch 
sa pôvodná pla-
váreň postavila za 
necelý rok. Skutoč-
ne by ma zaují-
malo, kto je za to 

zodpovedný, že sa to tak neskutočne predĺžilo a predražilo.“ 
Občania mesta Trenčín budú mať na kúpalisko zvýhodnené 

vstupné. Preto je dôležité, aby mali so sebou občiansky preu-
kaz. Trenčania zaplatia za celodenný vstup tri eurá, ostatní ná-
vštevníci o euro viac. Deti od 5 do 15 rokov zaplatia za celo-
denné kúpanie dve eurá. 

Kúpalisko bude v júni a júli otvorené počas pracovných dní 
od 9.00 do 19.00 h a cez víkendy od 9.00 do 20.00 h. V auguste 
od pondelka do piatku v čase od 10.00 do 18.00 h a počas 
víkendov od 10.00 do 19.00 h. 

Letná plaváreň ponúka návštevníkom bezplatne 100 lehátok 
a 50 slnečníkov, ihrisko na plážový volejbal, dva stolnotenisové 
betónové stoly, detské ihrisko s hracími prvkami pre deti od 2 
do 12 rokov a pitnú fontánu. K dispozícii sú aj dva bufety a 
prevádzka zmrzlinového občerstvenia, stánok na fresh nápoje, 
ovocné a zeleninové šaláty, varenú kukuricu. 
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Priamo pri kúpalisku je k dispozícii 62 parkovacích miest a 
neďaleko pri krytej plavárni ďalších 236 parkovacích miest, 
všetky bezplatne. Priamo pred vchodom stojany na bicykle. 

www.sme.sk 19.06.2017 
pomocná evidencia 553/1/2017 
 
Počas mája tímy zaregistrované v trenčianskej samospráve 

najazdili do práce na bicykli spolu 76 332,11 kilometra. 
V prepočte na jedného 
obyvateľa je to 1,388 km. 
Vďaka tomu Trenčín po-
skočil oproti minulému 
roku zo štvrtého na sú-
časné tretie miesto. 

Slávnostné vyhodno-
tenie štvrtého ročníka 
celoslovenskej kampane 

Do práce na bicykli sa uskutočnilo vo štvrtok 16. júna 
v Bratislave za účasti ministra dopravy a výstavby SR Árpáda 
Érseka. „Ďakujem všetkým, ktorí sa do tohto projektu zapojili 
a verím, že aj do budúcnosti bude jedným z ťahúňov rozvoja 
cyklodopravy na Slovensku,“ uviedol.  

Ocenenie za mesto Trenčín z rúk ministra prevzal druhý 
viceprimátor Patrik Žák. 

Súťaž, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj cyklo-
dopravy v slovenských mestách a obciach, posadila počas mája 
do sedadla bicykla 8531 ľudí.  

V našom meste bolo zaregistrovaných 118 tímov vytvo-
rených 401 cyklistami. Spolu najazdili 76 332,11 kilometra. 
V konkurencii 74 zapojených slovenských miest a obcí tak 
skončil Trenčín s 1,388 km na obyvateľa za víťazným Svitom 
(1,846 km/obyv.) a druhým Martinom (1,689 km/obyv.). 

Viceprimátor Patrik Žák s diplomom, vpravo minister Árpád Érsek. 
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V minulom roku sa Trenčín na výsledkovej listine súťaže 
umiestnil v TOP desiatke. Zo 60 zaregistrovaných samospráv 
obsadilo 4. miesto. V aktuálnom ročníku sa posunulo do prvej 
trojky.  

Kým v minulom roku jazdilo do práce 66 tímov, tento raz 
ich bol takmer dvojnásobný počet.  

www.trencin.sk 20.06.2017 
pomocná evidencia 557/1/2017 
 
Mesto Trenčín si na rekonštrukciu Mierového námestia 

vezme úver 3,12 milióna eur od Slovenskej záručnej a 
rozvojovej banky. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili 
úverové podmienky pre uzatvorenie zmluvy s bankou na 
svojom zasadnutí v stredu 21. júna. 

Ako informoval predseda finančnej a majetkovej komisie pri 
mestskom zastupiteľstve Peter Hošták, prijatie bankového 
úveru bolo súčasťou rozpočtu mesta na tento rok. 

„Zmenou rozpočtu schválenou mestským zastupiteľstvom v 
máji bol zmenený účel prijatia bankového úveru do výšky 3,12 
milióna eur na financovanie kapitálových výdavkov v roku 
2017 v súlade s Programovým rozpočtom mesta, ktorého bližšie 
podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu 
tohto roka,“ doplnil Peter Hošták. 

Slovenská záručná a rozvojová banka predložila mestu 
Trenčín záväznú ponuku na poskytnutie úveru na financovanie 
investičných zámerov mesta s možnosťou refundácie platnú do 
31. júla 2017. 

Splatnosť úveru je desať rokov, jeho čerpanie bude postupné 
na základe predložených faktúr v prospech účtu dodávateľa, v 
prípade refundácie na základe predložených faktúr a dokladov 
o úhrade faktúr. 

www.sme.sk 21.06.2017 
pomocná evidencia 561/1/2017 
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Posledná riadne plánovaná schôdza mestského parlamentu 
pred prázdninami sa konala v stredu 21. júna.  

O finančnej situácii mesta informoval poslancov primátor 
Richard Rybníček. Celkový dlh Trenčína bol k  31. máju 2017 
vo výške 13, 3  milióna eur, čo predstavuje 241 eur na obyvate-

ľa.  Celková suma dlhu 
definovaná zákonom o 
rozpočtových pravid-
lách k 31. máju 2017 
bola 29,16 percenta, pri-
čom zákonná maxi-
málna možná miera za-
dlženosti je 60 percent.  

Zastupiteľstvo odob-
rilo niekoľko zmien 

v rozpočte. Napríklad vyčlenilo peniaze na vybudovanie 33 no-
vých parkovacích miest pri ZŠ Novomeského, na rekonštrukciu 
chodníka na ul. Duklianskych hrdinov, komunikácie na Vlár-
skej ulici, na vodovod na cintoríne v Záblatí a napríklad aj na 
projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu cesty na Hanzlí-
kovskej ulici. 

Poslanci schválili podmienky prijatia úveru od Slovenskej 
záručnej a rozvojovej banky na investičné akcie mesta v r. 2017 
vo výške 3 120 tisíc eur so splatnosťou 10 rokov. 

Po tom, ako mestskí poslanci dali súhlasné stanovis-
ko,  Mesto v pondelok 26. júna predložilo 8 žiadostí na obnovu 
odborných učební v 8 základných školách o nenávratný finan-
čný príspevok, ktorý v celkovom súčte predstavuje 442 665, 63 
eur s povinnou spoluúčasťou mesta vo výške 23 298,14 eur. 

Mesto v júni podalo i ďalšie žiadosti o nenávratné finančné 
prostriedky – na revitalizáciu Parku M. R. Štefánika, na cyklo-
trasu na Karpatskej ulici, na strategické dokumenty Plán udr-
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žateľnej mobility a Stratégia adaptability mesta Trenčín na 
klimatickú zmenu. 

Na základe rokovaní Mesta Trenčín s Trenčianskym sa-
mosprávnym krajom (TSK) a SAD Trenčín schválilo mestské 
zastupiteľstvo zmluvu o spolupráci. Od 1. júla 2017 môže ces-
tujúca verejnosť mestskou hromadnou dopravou využívať na 
území mesta Trenčín aj autobusy prímestskej dopravy za 
jednotnú tarifu – totožnú s tarifou MHD. Výnimkou bude len 
kúpa základného jednorazového cestovného lístka v hotovosti 
u vodiča. Pri rokovaniach sa muselo v niektorých prípadoch 
prispôsobiť aj Mesto podmienkam svojich partnerov, preto je 
od 1. júla zrušená zľava pre občanov od 60 do 62 rokov a pre 
darcov krvi.  

Zmluva medzi Mestom, TSK a SAD Trenčín bola uzavretá 
na 5 rokov do konca augusta 2022 so skúšobnou dobou do kon-
ca tohto roka. 

 „Očakávame zvýšenie podielu verejnej dopravy voči indi-
viduálnej, eliminovanie dopravných zápch v meste, zníženie 
negatívnych dopadov na životné prostredie a najmä skva-
litnenie dopravnej obslužnosti územia,“ povedal primátor Ri-
chard Rybníček. Zmluvu môže počas jej trvania ukončiť TSK 
alebo Mesto aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 1 
mesiac.  

Info 04.07.2017 
pomocná evidencia 566/1/2017 
 
Mesto ocenilo najvýraznejšie detské osobnosti. Pamätný list 

a plaketu Detská osobnosť mesta Trenčín za rok 2017 si z rúk 
primátora mesta Richarda Rybníčka prevzalo v utorok 20. júna 
v sobášnej sieni 33 talentovaných žiakov. 
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Kategória predmetové olympiády  
Za najlepšieho matematika vyhlásený Jozef Tóth (Základná 

škola Dlhé Hony), ktorý získal 2. miesto v krajskom kole 
matematickej olympiády. 

Najlepším fyzikom a geografom sa stala Zuzana Blahušia-
ková z tej istej školy, ktorá v celoslovenskom kole geografickej 
olympiády dosiahla umiestnenie v prvej polovici štartového 
poľa (15. miesto), keď dosiahla 88 zo 100 bodov. V krajskom 
kole fyzikálnej olympiády obsadila 3. miesto. 

Najlepšou žiačkou v anglickom jazyku je Karolína 
Bystrická (ZŠ Dlhé Hony), ktorá obhájila 1. miesto na 
celoslovenskom kole olympiády z anglického jazyka. 

V nemeckom jazyku je najlepšia Maximiliána Muchová 
(ZŠ, Bezručova), ktorá získala 3. miesto v celoslovenskom kole 
olympiády nemeckého jazyka.  

V slovenskom jazyku skončila Natália Přibylová (ZŠ Dlhé 
Hony) na 3. mieste v krajskom kole olympiády zo slovenského 
jazyka a na Hviezdoslavovom Kubíne v prednese prózy sa 
v okresnom kole umiestnila na 1. mieste.  

Kategória umelecké súťaže  
Za reprezentáciu v súťaži Slávik Slovenska bola ocenená 

Petra Zichová (ZŠ Hodžova). Vyhrala krajskú súťaž 
a postúpila do celoslovenského kola. 

Za umelecký prednes prózy 
ocenili Tatianu Stašákovú 
(ZŠ Veľkomoravská), ktorá 
postúpila do celoslovenského 
kola recitátorskej súťaže 
Hviezdoslavov Kubín 
v Dolnom Kubíne. 

Za umelecký prednes 
poézie bol ocenený Jakub Chromiak (ZŠ Hodžova). Získal 2. 
miesto v krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. 

Petra Zichová preberá ocenenie z rúk primátora. 
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Izabela Mišáková (ZŠ Dlhé Hony) na súťaži Štúrov 
a Dubčekov rétorický Uhrovec zúročila svoje výrazné 
komunikačné, tvorivé, improvizačné  schopnosti a vynikajúcu 
predstavivosť a ako najmladšia zo svojej kategórie na okresnom 
aj krajskom kole získala 1. miesto, čím postúpila do 
celoštátneho kola.  

Kategória ZUŠ  
Huslistka Simona Jandová získala prestížne ocenenie 

„Laureát Husľovej dielne Žilina 2017“, vďaka čomu môže 
vystúpiť na slávnostnom otváracom koncerte nasledujúceho 
ročníka Husľovej dielne v sprievode Štátneho komorného 
orchestra Žilina. Na medzinárodnej súťaži Júliusa von Beliczay 
v Komárne získala 9. júna v najsilnejšie obsadenej kategórii 
zlaté pásmo. 

Klaviristka Sára Adamková sa umiestnila v celoštátnej 
súťaži Schneiderova Trnava v striebornom pásme, v súťaži 

Piano v modernom rytme 
v Bojniciach sa dostala až 
do pásma zlatého. Obe 
dievčatá sú zo Základnej 
umeleckej školy K. Pádi-
vého. 

Kategória športové sú-
ťaže  

Atlétka Tamara Bala-
jová (ZŠ Veľkomoravská) úspešne reprezentuje školu, ale aj 
atletický oddiel Slávia Športové gymnázium, kde preteká 
v skoku do diaľky, v behoch od 60 m do 600 m a v štafetových 
behoch na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. 

Bedmintonistky Ema Baďurová a Lucia Hríbiková (ZŠ 
Dlhé Hony) získali v krajskom kole v Ilave 2. miesto. 

Medzi ocenenými bola aj klaviristka Sára Adamková. 
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Bedmintonisti Jozef Mitocha a Matúš Čarnogurský (ZŠ 
Kubranská) vybojovali v krajskom kole bedmintonu žiakov 2. 
miesto.  

Gymnastky štvorbojárky Zuzana Mikušincová, Tamara 
Kvasnicová, Sara Ferancová, Romana Doričková a Kristína 
Sapáčková (ZŠ L. Novomeského) získali 1. miesto v okresnom 
i regionálnom kole a  2. miesto v krajskom kole.  

Za futbalistov mladších žiakov, ktorí sa v tomto školskom 
roku stali majstrami Slovenska, ocenenie prevzal kapitán 
Samuel Bagin (ZŠ L. Novomeského).  

Za tím futbalistov starších žiakov, ktorí vo Futbal Cup-e 
obsadili prvé miesto v krajskom kole a postúpili na 
Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia koncom júna 
v Prešove, ocenenie prevzal kapitán Adam Straka (ZŠ L. 
Novomeského). 

Za družstvo futsalistov starších žiakov, ktorí vybojovali 2. 
miesto v krajskom kole 
súťaže, cenu prevzal 
kapitán Michal Ku-
kučka (ZŠ L. Novo-
meského). 

Za tím hokejistov, 
ktorí získali v kategórii 
kadetov 2. miesto v ce-
loslovenskej súťaži 
v ľadovom hokeji, ka-

pitán Samuel Štofik (ZŠ Hodžova).  
Za volejbalistov starších žiakov, ktorí sa prebojovali až na 

krajské kolo, kde prehrali len so špecializovanou volejbalovou 
triedou z Púchova, cenu prevzal kapitán Matúš Martiška (ZŠ 
L. Novomeského). 

 
 

Kapitán hokejových kadetov Samuel Štofík. 
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Mimoriadne ocenenie  
Matej Suchý a Petra Svoreňová pracujú v  Centre voľného 

času vo fotografickom krúžku. Pravidelne sa zúčastňujú 
rôznych fotografických súťaží. Tento rok sa zapojili do 
medzinárodnej súťaže Zelený svet 2017, ktorú vyhlásilo 
Ministerstvo životného prostredia v kategórii animovaný film. 
Ich film O stratenom mravčekovi získal vo svojej kategórii 
hlavnú cenu. 

Ráchel Bučeková, Ema Jenčová a Alexandra Kmentová 
(ZŠ Kubranská) sa v tomto školskom roku zúčastnili finále 
súťaže Scratch Match, v ktorej sa predstavili ako tím Arpádovci 
s projektom Journey to the Moon. Programovacia súťaž 
v programovacom jazyku Scratch je určená pre všetky odvážne 
a zvedavé dievčatá vo veku 12 až 16 rokov. Obsadili 2. miesto.  

Agáta Bačová (ZŠ Hodžova) je dvojnásobnou kraso-
korčuliarskou majsterkou Slovenskej republiky a víťazkou 

Slovenského pohára pre sezónu 
2016-2017. Na medzinárodných 
pretekoch v Budapešti získala 1. 
miesto, v Ľubľane 2. miesto 
a v Záhrebe tiež 2. miesto. V súťa-
žiach na Slovensku zaradených do 
Slovenského pohára  sa umiestnila 

sedemkrát na 1. mieste a raz na 3. mieste. 
Adam Kováč (ZŠ Veľkomoravská) získal 2. miesto v kraj-

skom kole astronomickej súťaže a postup do celoslovenského 
kola. 

www.trencin.sk 22.06.2017 
pomocná evidencia 560/1/2017 
 
Trenčiansky hrad, ktorý je v správe Trenčianskeho múzea 

v Trenčíne, získal Certifikát výnimočnosti od spoločnosti 
TripAdvisor® za rok 2017. Toto ocenenie sa udeľuje už siedmy 

Agáta Bačová 



162 
 

rok ako uznanie zariadeniam z oblasti cestovného ruchu, ktoré 
za uplynulý rok dlhodobo dostávali pozitívne recenzie od 
cestovateľov na tomto webovom portáli. 

Certifikát výnimočnosti zohľadňuje kvalitu, množstvo 
a aktuálnosť recenzií, ktoré odoslali cestovatelia na 
TripAdvisore v priebehu ostatných dvanástich mesiacov. Me-
dzi zariadenia ocenené Certifikátom výnimočnosti patria 
ubytovania, reštaurácie a atrakcie všetkých veľkostí, ktoré 
nepretržite poskytujú kvalitné služby pre zákazníkov.   

„Toto uznanie nám umožňuje verejne oceniť zariadenia, 
ktoré aktívne komunikujú so zákazníkmi a na základe spätnej 
väzby pomáha cestovateľom rozpoznať a s dôverou si rezer-
vovať dokonalý výlet,“ hovorí Heather Leismanová, vicepre-
zidentka pre oblasť priemyselného marketingu spoločnosti 
TripAdvisor. 

TripAdvisor je najväčší cestovateľský portál na svete. S viac 
než päťsto miliónmi recenzií a názorov, ktoré pokrývajú 
najväčší svetový katalóg cestovateľských profilov na svete – 
vyše sedem miliónov ubytovaní, leteckých spoločností, atrakcií 
a reštaurácií – poskytuje TripAdvisor cestovateľom kombino-
vané vedomosti veľkého množstva návštevníkov a pomáha im 
rozhodnúť sa, kde sa ubytovať, ako letieť, čo robiť a kde sa stra-
vovať. 

Pre Trenčianske múzeum je udelenie certifikátu ocenením 
a záväzkom zároveň.  

„Momentálne prichádzame do obdobia, kedy sú pred nami 
veľké stavebné projekty na obnove hradu, preto nás teší, že naši 
návštevníci nám prejavujú svoju priazeň. Zároveň nás táto 
skutočnosť zaväzuje, aby sme všetky plánované projekty do-
viedli do úspešného konca,“ pripomína Peter Martinisko, 
riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne. 

 V tomto roku sa začne s realizáciou projektu sprístupnenia 
južného opevnenia hradu, posledné prípravné práce prebiehajú 
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na projekte rekonštrukcie administratívnej budovy (tzv. 
skleníka) na dolnom nádvorí hradu a návštevníci sa môžu tešiť 
aj na postupné obnovenie všetkých hradných expozícií.  

„V horizonte piatich rokov chceme zmodernizovať všetky 
expozície v priestoroch hradu, prvou z nich bude návštevnícky 
najobľúbenejšia Matúšova veža, ktorá sa obnovy expozície 
dočká už v tomto roku,“ prezrádza Lenka Heseková, poverená 
správou Trenčianskeho hradu. 

Trenčiansky hrad je obľúbenou turistickou destináciou na 
strednom Považí. Ročne prejde jeho bránami viac ako 120 tisíc 
návštevníkov. Hrad aktuálne ponúka dva prehliadkové okruhy 
s expozíciami i krátkodobými výstavami. Počas leta si môžu 
návštevníci pozrieť výstavy „Valaská kolonizácia“ a „Erbové 
beštie“, alebo zabaviť sa na vystúpeniach sokoliarov. Hrad je 
otvorený denne od 9. do 19. hodiny. 

www.muzeumtn.sk 24.06.2017 
pomocná evidencia 574/1/2017 
 
Vyhlásenie výsledkov ankety o Cykloosobnosť Trenčína za 

rok 2016 a lokálne vyhodnotenie súťaže Do práce na bicykli sa 
konalo vo štvrtok 29. júna na Štúrovom námestí.  

Do celoslovenskej kampane s názvom „Do práce na bicykli“ 
sa tento rok v Trenčíne zapojilo 401 súťažiacich v 118 tímoch. 
Najazdili spolu 76 332 km. 

Vo vyhodnotení jednotlivcov najviac kilometrov najazdili 
Martin Kováč z tímu Hrdzavá reťaz (2163 km) – 1. miesto, 
Daniel Križko z tímu Trenčiansky kraj (1224 km) – 2. miesto 
a Daniela Šimonffyová z tímu Fast green rabbits (1052 km) – 
3. miesto. 

Spomedzi tímov najazdili najviac kilometrov Hrdzavá reťaz 
(3546 km) na 1. mieste, Fast green rabbits, (3346 km) na 2. 
mieste a universal (2712 km) na 3. mieste.  
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Vyhodnotené boli aj zapojené spoločnosti a počet jázd ich 
zamestnancov. Na 1. 
mieste s počtom 1092 
jázd Adient Slovakia 
s.r.o., na 2. mieste 
Vaillant Industrial 
Slovakia s počtom 
914 jázd a na 3. mies-
te Trenčiansky samo-
správny kraj s poč-
tom jázd 495.  

Zo všetkých cyklistov, ktorí v máji absolvovali aspoň dve 
tretiny jázd do práce na bicykli, bol vyžrebovaný majiteľ 
nového bicykla. Stal sa ním Ján Holba z tímu PIO Kolektív 
Mobilných Približovačov. 

Anketu o naj... cyklistickú 
osobnosť Trenčína za rok 
2016 vyhlásilo Mesto Tren-
čín v spolupráci s Centrom 
environmentálnych aktivít 
Trenčín. Na základe výzvy 
prišlo 60 nominácií na 19 
osobností. 

Členovia Cyklokomisie pri Mestskom zastupiteľstve v 
Trenčíne vybrali spomedzi nich 3 ocenené cykloosobnosti. Sú 
nimi Oľga Lehotská, Damián Janiš a Pavel Babica. 

Osobitné ocenenie od Centra environmentálnych aktivít 
získal Jozef Mikloš, cyklista v každom ročnom období a v 
každom počasí aj v úctyhodnom veku 87 rokov. 

www.trencin.sk 07.07.2017 
pomocná evidencia 588/1/2017 
 

Cyklistické družstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Jánovi Holbovi blahoželá viceprimátor Patrik Žák. 
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Na Mierovom námestí pokračujú všetky práce podľa 
harmonogramu. Ich postup je prispôsobený archeologickému 
výskumu, ktorý doteraz nespôsobili žiadne omeškanie.  

Obnova vodovodu, kanalizácie i plynovodu pri Mestskej 
veži bola ukončená. Ply-
nári dokončili práce aj na 
ulici F. Xaverského a pre-
sunuli sa na Farskú ulicu, 
kde vo štvrtok 29. júna 
začali vodári robiť na pre-
pojoch vodovodných prí-
pojok. 

Rekonštrukcia vodovo-
du, vodovodných a kanalizačných prípojok pokračuje na pravej 
strane Mierového námestia pod hradom, kde súbežne plynári 
obnovujú svoje siete. Hlavný vodovod je už zatiahnutý v celom 
úseku od Mestskej veže po hotel Elizabeth. 

Info 04.07.2017 
pomocná evidencia 596/1/2017 
 
Hodiny na Matejovej veži Trenčianskeho hradu opäť 

odmeriavajú čas. Po desať-
ročí svojej nečinnosti sa v 
sobotu 1. júla všetky súkolia 
hodinového stroja dali do 
pohybu, aby Trenčanom aj 
návštevníkom mesta i hradu 
oznamovali presný čas. 

Po dvoch týždňoch v 
dielni sa hodinový stroj zo 

šesťdesiatych rokov minulého storočia opäť prebral k životu.  
„Pri odkrývaní nánosov špiny a holubieho trusu sa postupne 

odkrývali nové chyby – utrhnutá hriadeľ, chýbajúce časti... 
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Nakoniec sme to zvládli a už im bije srdiečko,“ s dobráckym 
úsmevom na tvári hovorí majster hodinár Zoltán Láncz. 

Ešte 14. júna putoval hodinový stroj z Matejovej veže do 
hodinárskej dielne. Po dvoch týždňoch sa viac ako sto kilo-
gramov vážiaci mechanizmus vrátil späť do vyčisteného a 
upraveného interiéru veže. Pracovníci údržby Trenčianskeho 
hradu vyniesli z jej priestorov počas upratovania niekoľko 
stoviek kilogramov sutiny, prachu a holubieho trusu. 

Práce na oprave hodín by podľa odhadu Zoltána Láncza 
trvali asi mesiac: „My sme to však museli stihnúť do dvoch 
týždňov, ako som sľúbil.“ 
Hodiny naposledy fungovali 
približne pred pätnástimi 
rokmi. Ostatné desaťročie sa 
ich ručičky už nepohli. 
Hodinár dáva k vykonanej 
práci aj desaťročný servis, 
počas ktorého sa bude starať 
o ich nastavenie a prema-
zanie. „Nasledujúcu opravu už bude mať na starosti môj syn,“ 
hovorí s úsmevom na tvári Zoltán Láncz. Na to aby hodiny 
spoľahlivo fungovali je potrebné správne mazanie a udr-
žiavanie čistoty v interiéri veže. 

Oprava hodín vyšla Trenčianske múzeum v Trenčíne na 
sedemsto eur, čo je podľa Lenky Hesekovej, poverenej 
správou Trenčianskeho hradu len zlomok ceny: „Teší nás 
prístup pána Láncza, ktorý urobil ústretový krok a ujal sa 
starostlivosti o hradné hodiny.“ 

 Zoltán Láncz sa venuje hodinárstvu už od svojich 
jedenástich rokov. 
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 „Nebol to až taký kumšt. Môj otec bol hodinár, ja som 
hodinár, aj môj syn je hodinár,“ vyznáva sa majster, ktorý svoje 

prvé hodiny opra-
voval už vo svojich 
jedenástich rokoch. 
Zoltán Láncz má za 
sebou opravy nespo-
četného množstva ho-
dín nielen doma, ale 
aj v zahraničí. 

Aj v zbierkach 
múzea sa nachádza 
niekoľko vzácnych 
hodín, ktoré si vy-

žadujú opravu. „Dohodli sme sa, že vyberieme niekoľko kusov, 
ktoré sa budeme snažiť opraviť alebo zakonzervovať,“ hovorí 
Zoltán Láncz.  

www.muzeumtn.sk 02.07.2017 
pomocná evidencia 603/1/2017 
 
Podujatie s názvom Prebudenie draka patrí k tradičným 

športovým sviatkom v Trenčíne. V areáli autocampingu na 
Ostrove sa stretli profesionálne aj amatérske tímy, ktoré 
pomáhajú budovať tradíciu dračích lodí aj v Trenčianskom 
kraji.  

Otvorenie samotných pretekov prebiehalo za účasti pred-
sedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslava 
Bašku a druhého viceprimátora mesta Trenčín Patrika Žáka. 
Preteky lodí, ktorých posádku tvorili družstvá obci, firiem 
a výkonnostných tímov, podporil TSK finančne zo svojho do-
tačného systému. Občianske združenie Matúš Čák organizuje 
Prebudenie draka už ôsmykrát. 

Majster Zoltán Láncz pod Matejovou vežou. 
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Dračie lode majú vo svete prastarú tradíciu. Ich história sa 
začala písať pred viac ako 2 200 rokmi na území Číny. Posádku 
tvorí približne 20 ľudí vrátane kormidelníka a bubeníka.  

Organizáciu podujatia Prebudenie draka 2017 vyzdvihol aj 
trenčiansky župan: „Som rád, že Slovensko je jedna z tých 
päťdesiatich krajín, v ktorých si dračie lode našli svoje miesto. 
Vládne tu naozaj pekná atmosféra a som rád, že sme mohli 
podporiť túto akciu. Chcem poďakovať organizátorom za to, že 
priviedli preteky dračích lodí aj na Slovensko.“   

www.tsk.sk 03.07.2017 
pomocná evidencia 604/1/2017 
 
Vo veku nedožitých 89 rokov zomrel Rudolf Tvaroška, 

bývalý náčelník výzbrojnej služby ministerstva národnej 
obrany a prvý muž československého futbalu. 

Rudolf Tvaroška sa narodil 5. júla 1928 v Chtelnici. Po 
štúdiu na gymnáziu v Trnave a 
vojenskej reálke v Martine po-
kračoval na Vojenskej akadémii 
v Hraniciach na Morave. Vo 
februári 1957 absolvoval De-
lostreleckú fakultu Vojenskej 
technickej akadémie v Brne s 
titulom strojný inžinier. Pôsobil 
vo výrobnom závode TOS Tren-
čín.  

Cez veliteľstvo Východného 
vojenského okruhu v Trenčíne a závod v Dubnici nad Váhom 
sa dostal do Prahy, kde bol v roku 1974 povýšený na 
generálmajora. Ustanovili ho za náčelníka výzbrojnej služby 
ministerstva národnej obrany. Vojenskú techniku predvádzal v 
Indii, Iraku, Pakistane, Turecku či Egypte. 
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Po dcérinej emigrácii Rudolfa Tvarošku preložili na post 
náčelníka Správy armádneho vrcholového športu. Na prahu 
dôchodku bol zvolený za poslanca Federálneho zhromaždenia 
ČSFR. Od apríla 1993 do decembra 1999 pôsobil ako technický 
poradca troch ministrov obrany Slovenskej republiky. S jeho 
menom bola tiež dlho spätá funkcia zakladateľa a čestného 
predsedu Klubu vojenských veteránov Zväzu vojakov v Tren-
číne. 

Hoci futbal v armáde spočiatku nepatril k ťažiskovým 
športom, Rudolf Tva-
roška si ho neobyčajne 
zamiloval. Aj vďaka ne-
mu Trenčín rozkvitol do 
žiarivých farieb v tak-
zvanej zlatej ére. Lop-
tový fenomén pod hra-
dom Matúša Čáka začal 
podporovať na podnet 
vtedajšieho predsedu 
TTS Jozefa Poláka v 
roku 1958. Po zlúčení 
Odevy a TTS tvoril od 
leta 1960 neodmysli-

teľnú súčasť legendárneho funkcionárskeho triumvirátu Raftl – 
Tvaroška – Blanár.  

Z pozície predsedu futbalového oddielu priviedol Jednotu 
Trenčín k druhému miestu v najvyššej československej súťaži 
v sezóne 1962/63, ako aj k zisku polovičného titulu na jeseň 
1967. Ako zvykol hovoriť, rozhodujúcim kritériom, ktoré dr-
žalo silný tím pokope, nebola výška prémií, ale rodinné zá-
zemie.  

„U nás mali hráči za víťazstvo 180 korún. Hendikep vo fi-
nančnom ohodnotení sme sa snažili kompenzovať starost-
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livosťou. Zabezpečili sme im zamestnanie, štúdium či bývanie. 
Cestovali sme po svete, v Trenčíne sa všetci šťastne poženili. S 
manželkami dostali do vena dobré svokry a taká babka v 
domácnosti je tiež veľký kapitál,“ doplnil s úsmevom. 

Riadiace schopnosti a kontakty doma i v zahraničí zúročil v 
hlavnom meste vtedajšej spoločnej republiky, kde stál v rokoch 
1970 – 1973 na čele Československého futbalového zväzu. No-
vé predsedníctvo po neúspechu reprezentácie na majstrov-
stvách sveta v Mexiku prehodnotilo aféru Adidas – Puma a 
všetkým potrestaným hráčom následne uvoľnilo činnosť v naj-
cennejšom drese. 

Rudolf Tvaroška zomrel 30. júna 2017 v Trenčíne. Súčasťou 
poslednej rozlúčky so zosnulým bol vojenský pohreb s poctami. 
Česť jeho pamiatke! 

www.sme.sk 10.07.2017 
pomocná evidencia 617/1/2017 
 
V Trenčianskom kraji sa v minulom roku narodilo 5341 detí, 

čo bolo najmenej spomedzi všetkých slovenských krajov. Počet 
živonarodených detí sa v kraji medziročne zvýšil o 139. 

Ako informoval riaditeľ pracoviska Štatistického úradu SR 
v Trenčíne Pavol Arpáš, najviac detí sa narodilo v okresoch 
Bánovce nad Bebravou, Považská Bystrica a Nové Mesto nad 
Váhom, kde pripadlo na 1000 obyvateľov 10 živonarodených 
detí. 

Nasledovali okresy Trenčín, Ilava, Prievidza a Púchov s 
deviatimi živonarodenými deťmi na 1000 obyvateľov. Naj-
menej, 8 detí na 1000 obyvateľov, sa živonarodilo v okresoch 
Partizánske a Myjava, čím sa tieto okresy zaradil medzi desať 
okresov s najnižšou mierou živonarodených detí na Slovensku. 

V manželstvách sa v roku 2016 narodilo 3213 detí, ich podiel 
dosiahol 60 percent a medziročne klesol o dva percentuálne 
body. V manželskom zväzku sa najviac detí narodilo v okre-
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soch Trenčín (69 percent), Púchov (67), Považská Bystrica (65) 
a Ilava (64). Pod priemerom kraja boli okresy Bánovce nad 
Bebravou 58 percent, Nové Mesto nad Váhom (56) a Prievidza 
(54). 

V okrese Partizánske sa v manželstve narodila polovica detí 
a v okrese Myjava iba 41 percent. V roku 2016 bolo v kraji 1413 
potratov, medziročne ich počet klesol o 23 prípadov. Umelých 
potratov bolo 929 a ich počet medziročne klesol o 84 prípadov. 
Počet spontánnych potratov medziročne vzrástol o 61 prípadov. 
Index potratovosti, ktorý hovorí koľko potratov pripadá na 100 
narodených deti, dosiahol hodnotu 26,4 percenta a medziročne 
klesol o 1,1 percentuálneho bodu. 

Nižšie hodnoty vykázal okres Bánovce nad Bebravou 17,9 
percenta, Nové Mesto nad Váhom (18,3), Ilava (19,3) a Po-
važská Bystrica (26,2), vyššie okres Partizánske(26,6), Trenčín 
(27,7), Prievidza (27,9) a Myjava (29,8). 

Index potratovosti v okrese Púchov dosiahol až 47,2 per-
centa, čo bola druhá najvyššia hodnota okresu v SR po okrese 
Levice, kde počet potratov predstavoval viac ako polovicu z 
narodených detí. 

www.teraz.sk 12.07.2017 
pomocná evidencia 619/1/2017 
 
Hrnčiarstvo je jedno z najstarších remesiel. Dnešné deti si už 

len sotva dokážu predstaviť, že šálky, taniere či vázy sa 
vyrábajú z kusa hliny točiaceho sa na hrnčiarskom kruhu. 
Presvedčili sa o tom v sobotu 15. júla na Trenčianskom hrade, 
kde si doslova na vlastnej koži vyskúšali prácu s hlinou 
i točenie na hrnčiarskom kruhu. 

Letná remeselná školička je podujatím, ktorým chce 
Trenčianske múzeum v Trenčíne počas letných prázdnin 
priblížiť deťom staré remeselné techniky. Viac ako stovka 
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malých remeselníkov sa počas soboty v priestoroch dolného 
nádvoria Trenčianskeho hradu zoznamovala s hlinou.  

„Deti si vyskúšali prácu s hlinou a na hrnčiarskom kruhu si 
za pomoci lektorky vyrobili svoj vlastný 
keramický výrobok v podobe tanierika, 
misky, svietnika či vázy,“ informovala 
Zuzana Varhaníková z referátu marke-
tingu a komunikácie Trenčianskeho mú-
zea v Trenčíne. Počas podujatia deti spo-
trebovali dvanásť kilogramov hliny. Svo-
je výtvory si mali možnosť odniesť do-
mov alebo ich nechať vypáliť.  

Lektorka Monika Porubčanová si at-
mosféru letnej školičky pochvaľovala: 
„Dielničky na hrade boli skvelé, prišlo ve-
ľa talentovaných detí, čo som ani neča-

kala. Vytvorili krásne predmety nielen na kruhu, ale dokázali 
ich aj vymodelovať.“  

Zahanbiť sa nenechali ani dospelí. Kým páni skôr otáľali po-
sadiť sa za hrnčiarsky kruh, nežnejšie pokolenie si neraz splnilo 
svoj detský sen. „Vyrobila som si takúto misku na guláš, nie je 
síce dokonalá, ale je moja,“ hrdo sa chváli so svojim výtvorom 
pani Zuzana. Letná remeselná školička spojila tak celé rodiny. 
To je jedným z cieľov letných podujatí na Trenčianskom hrade. 

www.muzeumtn.sk 15.07.2017 
pomocná evidencia 626/1/2017 
 
Mesto Trenčín poskytlo po šiestich rokoch Centru envi-

ronmentálnych aktivít (CEA) správu z právneho auditu mesta, 
ktorý si dalo vypracovať po nástupe úradujúceho primátora 
Richarda Rybníčka do funkcie. Podľa CEA samospráva audit 
poskytla až na základe návrhu exekúcie voči mestu Trenčín. 
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Podľa štatutárneho zástupcu CEA a poslanca trenčianskeho 
mestského zastupiteľstva Richarda Medala spor o sprístup-
nenie správy z právneho auditu mesta Trenčín sa ťahá od roku 
2011.  

„Všetky doterajšie súdy rozhodli v prospech aktivistov, žia-
dajúcich zverejnenie auditu. Vedenie mesta však ani jeden 
z rozsudkov nerešpektovalo a dostalo vec až do situácie, že pre 
nesprístupnenie správy z právneho auditu hrozila mestu Trenčín 
súdom nariadená exekúcia,“ uviedol Richard Medal. 

Aktuálnosť materiálu je podľa neho dnes už diskutabilná, ale 
zverejnenie právneho auditu považuje aj tak za dôležité víťaz-
stvo pre občanov. „Právo verejnosti na prístup k informáciám v 
zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám bolo v pl-
nej miere potvrdené. To je zásadná a pre spoločnosť veľmi 
dôležitá vec,“ dodal štatutár CEA s tým, že správa z právneho 
auditu bude verejnosti k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii 
CEA v Trenčíne. 

Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka bol právny 
audit majetkom advokátskej kancelárie GPL, ktorá ho vy-
pracovala. Mesto jej ho v snahe chrániť svoje záujmy predalo 
po tom, ako začala CEA požadovať zverejnenie dôverných 
informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k infor-
máciám. Richard Rybníček požiadal o poskytnutie auditu GPL.  

„To, že som požiadal GPL o audit, aby som ho mohol odo-
vzdať exekútorke, nebolo preto, aby som naplnil zákon 
o slobodnom prístupe k informáciám. Urobil som to preto, aby 
som zabránil hrozbe nezískania eurofondov na základe 
exekúcie, ktorú na mesto podal pán poslanec Richard Medal. 
GPL mi odovzdala audit, ja som ho odovzdal exekútorke, ktorá 
ho poskytla CEA. Čiže správu o audite som nedal k dispozícii 
verejnosti, ale prostredníctvom exekútorky Centru environ-
mentálnych aktivít,“ skonštatoval Richard Rybníček s tým, že 
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išlo o čas, pretože mesto mohlo prísť pre exekúciu o možnosť 
čerpať osem až desať miliónov eur z eurofondov. 

Audit z roku 2011 podľa Rybníčka riešil zmluvné vzťahy 
predchádzajúceho vedenia mesta, ktoré najviac ohrozovali 
Trenčín. Vo viacerých kľúčových prípadoch sú už dnes vypo-
vedané zmluvy, prípadne sú vyhraté súdne spory.  

„Súčasťou auditu boli odporúčania, ako postupovať v ťaž-
kých súdnych kauzách a ich nezverejnením som chránil mesto. 
Dnes by som to urobil znova,“ zdôraznil Richard Rybníček. 

Richard Medal pripadá primátorovi ako nastrčený niekým, 
kto sa potrebuje dostať k informáciám, ktorým bežný občan 
neporozumie.  

„Neviem, prečo to pán poslanec Medal robil. Mne to príde 
tak, že tou exekúciou v mene niekoho mesto vydieral. Z toho, 
čo som ja vycítil, on sa teší z toho, že takto vážny dokument 
môže zverejniť. Bez ohľadu na to, aké to má dosahy na mesto. 
Čiže klasický aktivistický príklad toho, kedy mu slovo zod-
povednosť nehovorí vôbec nič. A je mu jedno, aké dosahy to 
má. Keby mu to jedno nebolo, nedal by ako poslanec na svoje 
vlastné mesto exekúciu, čím ohrozil eurofondy,“ doplnil tren-
čiansky primátor. 

Podľa Petra Haňdiaka z advokátskej kancelárie GPL kan-
celária audit poskytla mestu preto, aby zabránila vysokým 
škodám, ktoré v dôsledku exekúcie a nemožnosti čerpania eu-
rofondov hrozili.  

„Krajský súd v minulosti rozhodol, že mesto nemusí sprí-
stupniť audit, keďže nebolo jeho vlastníkom. Keby sme mali 
čas, tak by súd pravdepodobne rozhodol o ukončení exekúcie, 
pretože mesto nebolo vlastníkom auditu. Keďže išlo o otázku 
hodín, rozhodla sa GPL okamžite správu poskytnúť.“ 

www.teraz.sk 25.07.2017 
pomocná evidencia 639/1/2017 
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Nové detské ihrisko na Soblahovskej ulici, ktoré hlasovaním 
pre Trenčín vyhrali ľudia, po prvýkrát privítalo deti v sobotu 5. 
augusta.  

„Som rád, že aj súkromný sektor sa spolupodieľa na in-
vestíciách do roz-
voja mesta. To 
najúžasnejšie bolo, 
ako sa Trenčania 
pustili do súboja 
s inými mestami 
o získanie tohto 
ihriska pre naše 
deti. Chcem sa za 
túto obrovskú sna-
hu a angažovanosť 

poďakovať,“ povedal primátor mesta Richard Rybníček.  
„Trenčín nazbieral viac ako 138 tisíc hlasov a s obrovským 

náskokom vyhral vo svojej kategórii. Ihrisko je teda v správ-
nych rukách a určite bude miestom detskej radosti,“ doplnil 
obchodný riaditeľ spoločnosti Lidl SR Filip Dvořák.  

Ihrisko má na ploche 16 x 20 m osem herných prvkov. Roz-
delené je do dvoch zón podľa veku detí – 2 až 6 rokov a 6 až 12 
rokov. Môžu sa zahrať na dvoch hradoch, pieskovisku, koloto-
či, hojdačkách či prevažovadlách.  

Info 05.09.2017 
pomocná evidencia 655/1/2017 
 
Rekonštrukcia Mierového námestia pokračovala ďalšími 

prácami.  
Čulý pracovný ruch sa presunul najmä na pravú stranu 

Mierového námestia pod hradom, kde bol odstránený chodník 
až po Ulicu M. Aurélia a správcovia sietí kladú takzvané 
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chráničky, ktoré zabezpečia ochranu sietí pred prípadným 
poškodením pri možných 
výkopoch v budúcnosti.  

Ďalej pokračuje arche-
ologický výskum v mies-
te trafostanice a fontány. 
Siete sú hotové pri Mest-
skej veži, na Farskej a F. 
Xaverského uliciach. Na 
Farskej ulici sú uložené 

obrubníky a na chodníkoch už ukladajú prvé dlažobné kocky. 
www.trencin.sk 10.08.2017 
pomocná evidencia 659/1/2017 
 
Pri príležitosti výnimočného životného jubilea prijal v uto-

rok 15. augusta primátor mesta Richard Rybníček na mest-
skom úrade Karolínu Maršálkovú, ktorá sa dožila 100 rokov. 

V Trenčíne žije od roku 1951. Do dôchodku pracovala na 
Strednej priemyselnej škole stavebnej ako ekonómka a spolu s 

vtedajším ria-
diteľom školu 
vybudovali. 

Veľmi rada 
číta a má pre-
hľad o všetkom, 
čo sa v našom 
meste deje. Sú-
ťažne sa veno-
vala stolnému 
tenisu, doma má 

slušnú zbierku medailí, donedávna bicyklovala. Šport miluje, 
ako povedala – v Trenčíne má asi najviac televíznych špor-

Jubilantka Karolína Maršálková s najbližšou rodinou. 
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tových kanálov. Najradšej sleduje hokej. Pani Maršálkovej 
želáme i naďalej dobré zdravie a veľa radosti zo života!  

Info 05.09.2017 
pomocná evidencia 669/1/2017 
 
V tomto týždni od pondelka 21. augusta boli vyznačené 

cyklopruhy na komunikácii od kruhového objazdu pri Kera-
moprojekte po bývalú Strednú zdravotnícku školu. Zároveň 
bolo vyznačené vodorovné značenie, vrátane priechodov pre 
chodcov. Cyklopruhy sú po oboch stranách komunikácie. Ri-
zikové úseky v križovatkách sú podfarbené nazeleno pre zdô-
raznenie bezpečnosti. Prvá etapa cyklotrasy má dĺžku približne 
990 metrov.  

Mesto do jej výstavby, vrátane rozšírenia komunikácie, zú-
ženia niektorých chodníkov, úprav križovatiek i priechodov pre 
chodcov na bezbariérové  s dlažbou pre nevidiacich a iných 
prác, investovalo takmer 300 tisíc eur.  

www.trencin.sk 24.08.2017 
pomocná evidencia 678/1/2017 
 
Morový stĺp na trenčianskom námestí pripomína epidémiu, 

ktorá zabila množ-
stvo ľudí, ale aj 
katastrofálny po-
žiar a povodeň, 
ktoré zasiahli oby-
vateľov mesta krát-
ko po sebe. Posta-
vili ho v čase, keď 
mesto stíhala jedna 
katastrofa za dru-
hou. V období, keď 

Trenčín najprv vyhladovalo vojsko, ktoré ho štyri a pol roka 
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obliehalo, potom prišiel ničivý požiar, strašná povodeň a nako-
niec už aj tak zdecimované obyvateľstvo postihla pliaga 
najstrašnejšia - veľká morová epidémia. 

Dva roky po nej dal vtedajší župan gróf Mikuláš Ilešházy 
postaviť na hlavnom námestí morový stĺp, ktorý mal zároveň 
mesto aj ochraňovať. V Trenčíne stojí už od roku 1712 a 
v týchto dňoch ho čaká prvá časť rozsiahlej opravy. 

Morový stĺp v Trenčíne je unikátny aj tým, že je stále 
rovnaký, ako keď ho pred 305 rokmi postavili. Teraz mesto 
získalo financie na to, aby sa táto významná pamiatka dočkala 
opravy. 

„Mesto získalo dotáciu z rozpočtu Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky v sume 15 tisíc eur na prvú etapu 
kompletnej reštaurácie spodnej časti morového stĺpa. O práce 
sa postará reštaurátor, ktorý sa v minulom roku podpísal aj pod 
reštaurátorský výskum tejto pamiatky, Martin Mikuláš,“ 
povedala hovorkyňa primátora Erika Ságová. Celková suma za 
rekonštrukciu v prvej etape činí podľa nej necelých 30 tisíc eur. 
Zvyšnú časť, teda 15 tisíc eur, zaplatí mesto. Prvú etapu 
ukončia do konca tohto roku, tak ako má byť ukončená aj 
obnova celého Mierového námestia. 

Mesto bude žiadať aj o dotáciu pre druhú etapu – samotný 
stĺp, nápisy a Svätú Trojicu, ktorá sa vyníma na jeho vrchole. 

„Rekonštrukciu morového stĺpa sme zvažovali už dávno 
vzhľadom na jeho viditeľné poškodenie. Využili sme preto 
možnosť získania financií z ministerstva kultúry a pamätali sme 
aj na to, že v tomto roku bude rekonštruované námestie,“ 
dodala Erika Ságová. 

Reštaurátor Martin Mikuláš včera spolu s chlapmi opatrne 
nakladali na prívesný vozík auta ťažké stĺpy balustrádového 
pieskovcového zábradlia.  
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„Trojičný stĺp reštaurujem po prvý raz. Viac-menej sa 
venujem reštaurovaniu sôch a kamenných článkov, keď sa 
nanovo stavali kasárne na Trenčianskom hrade,  reštaurovali 
sme všetky kamenné okná,“ vysvetlil nám Martin Mikuláš. 
Ozrejmil, že momentálne rozoberajú celú spodnú časť, ktorá je 
najviac poškodená 
vandalizmom, ale aj 
bežným užívaním 
pamiatky. 

Z minulých sto-
ročí podľa neho 
existujú záznamy 
o tom, že stĺp sa 
opravoval štyrikrát, 
pričom prvýkrát ho 
dal reštaurovať už 
vnuk Mikuláša Ilešházyho na konci 18. storočia. Neskôr ho 
opravovali ešte v 19. storočí a v 20. storočí v roku 1956 a 1979. 

„Zdemontovali aj časť zábradlia a celé to spájali cementovou 
maltou,“ dodal Martin Mikuláš.  

Schody okolo spodnej časti morového stĺpa už nie sú 
pôvodné, sú z umelého kameňa. Nahradia ich žulové. Podľa 
reštaurátora bude zaujímavá najmä druhá etapa obnovy, ktorá 
by mohla byť v budúcom roku. Vtedy by sa mali opraviť nápisy 
aj sochy na vrchu stĺpa.  

„To bude trošku problematické, pretože z dokumentácie zo 
sedemdesiatych rokov minulého storočia, keď Umelecké re-
meslá reštaurovali stĺp, je zmienka od statika o tom, že stĺp sa 
hýbal. Vtedy navrhol tri kotvy do pätky stĺpa, či to dobre 
zafixovali, uvidíme, až keď pôjdeme hore,“ hovorí s úsmevom 
reštaurátor. 

Morový stĺp sa viaže s mimoriadne pohnutou minulosťou 
mesta. Podľa historika z Trenčianskeho múzea Vladimíra Pin-
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ďáka krátko pred jeho vznikom postihli mesto obrovské 
nešťastia.  

„Stĺp vznikol v roku 1712 a pripomína nielen mor, ale aj 
predchádzajúce veľmi ťažké obdobie. Od roku 1704 sme tu ma-
li obliehanie Trenčianskeho hradu a mesta Trenčín vojskami 
povstalca Františka II. Rákociho, ktorý sa pokúšal získať hrad 
a mesto, ktoré vtedy podporovalo panovníka. Štyri a pol roka 
mesto obliehali, ľudia sa nemohli dostať k potrave, bol veľký 
problém tu prežiť. Aj keď si nejaké jedlo ľudia zohnali, na 
hrade bolo cisárske vojsko, teda nepriatelia Rákociho, a tí im 
všetko pobrali. Prišiel hladomor. Napokon Rákociho vojsko 
porazili vo významnej bitke v roku 1708. Mesto si však neod-
dýchlo, pretože vzápätí prišiel rozsiahly požiar,“ vysvetlil Vla-
dimír Pinďák. 

Podľa neho sa požiar rozšíril z jedného z domov v centre a 
celé mesto ľahlo popolom, zhorel dokonca aj piaristický kostol. 
Hrad vtedy odolal, aby mohol vyhorieť v roku 1790. Hneď po 
požiari, len čo Trenčania oplakali obete po tragédiách, na jar 
v roku 1709 sa navyše rozvodnil Váh a pobral všetky mosty, 
zomrelo množstvo ľudí. O rok nato v lete vypukla morová epi-
démia.  

„Boli veľmi veľké obete na ľudských životoch. V priebehu 
leta až do novembra roku 1710 prežilo v meste a okolí z pô-
vodných 7 844 obyvateľov iba 1 071 ľudí,“ povedal historik. 
Škody na majetku, ktoré spôsobilo Rákociho vojsko, mor aj po-
žiare, sa dostali k sume 460 tisíc zlatých.  

„Mesto sa z toho dlho spamätúvalo. Po strašných udalos-
tiach župan Mikuláš Ilešházy povolal do mesta viedenských 
majstrov, ktorí pravdepodobne opravovali aj vyhorený piaris-
tický kostol, a dal im vybudovať morový stĺp,“ vysvetlil Vladi-
mír Pinďák. 

www.pravda.sk 24.08.2017 
pomocná evidencia 679/1/2017 



181 
 

Na Trenčianskom hrade privítali v sobotu 26. augusta tohto-
ročného stotisíceho návštevníka. Boris Petkovič z Nového 
Mesta nad Váhom s rodinou chcel v sobotu pôvodne navštíviť 
ZOO v moravskej Lešnej, dlhší spánok však rozhodol, že sa vy-
dali na Trenčiansky hrad. 

Podľa Ľuboša Hamaja z referátu marketingu a komuni-
kácie Trenčianskeho múzea po dvoch rokoch, kedy sa sto-
tisícimi návštevníkmi stali českí turisti, odovzdali tento rok pa-
mätný list Slovákovi.  

„Je príjemné odovzdávať takéto ocenenie, no na druhej stra-
ne je to i veľký záväzok voči našim návštevníkom, aby sme im 
poskytovali len kvalitné služby,“ doplnil Ľuboš Hamaj.  

Stotisíci návštevník prišiel tento rok na Trenčiansky hrad 
opäť o niečo skôr ako vlani. Kým pred rokom vítali jubilejného 
návštevníka 30. augusta, v tomto roku to bolo o štyri dni skôr. 

„Návštevnosť Trenčianskeho hradu opäť rastie. Za prvý pol-
rok sa medziročne zvýšila o viac ako osem percent,“ uzavrel 
Ľuboš Hamaj.  

www.teraz.sk 27.08.2017 
pomocná evidencia 683/1/2017 
 
Trojicu ozbrojených lupičov, ktorí šarapatili najmä v Tren-

čianskom kraji, okresný súd v stredu 30. augusta poslal do 
vyšetrovacej väzby. Polícia 
ich zadržala v pondelok 28. 
augusta nadránom. Za do-
teraz zistenú trestnú činnosť 
mužom hrozí až 15-ročný 
pobyt za mrežami. 

Obvinení sú zo zločinu 
nedovoleného ozbrojovania a dvoch prípadov obzvlášť zá-
važného zločinu lúpeže spáchanej spolupáchateľstvom. Prvý 
prípad sa stal 19. júna 2017, keď v obci Horné Srnie lúpežne 
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prepadli vozidlo Slovenskej pošty. O necelý mesiac neskôr, 
10. júla, prepadli čerpaciu stanicu vo Veľkých Bierovciach ne-
ďaleko Trenčína. Z každého z týchto prepadov si odniesli 
sumu, ktorá prevyšovala 26 tisíc eur. Pri oboch sa vyhrážali po-
užitím strelnej zbrane. 

Lúpežnícke trio disponovalo celým arzenálom zbraní. Pri 
prehliadkach ich domov a ďalších priestorov polícia našla osem 
obranných granátov s naskrutkovaným zapaľovačom, tri útočné 
pušky – samopaly vzor 58, dva samopaly vzor 61 (tzv. škor-
pióny) aj s tlmičmi, jednu brokovnicu, štyri krátke guľové 
zbrane rôznych značiek, viacero zásobníkov a strelivo rôzneho 
kalibru v počte vyše 1 700 kusov. Na otázku, odkiaľ pochádza-
la táto výzbroj, polícia zatiaľ nechce odpovedať. 

„V tomto štádiu vyšetrovania to nebudeme komentovať,“ 
zareagoval Jaroslav Málik, prvý viceprezident PZ SR. 

Zadržaní muži nie sú pre políciu nové tváre a nie sú to žiadni 
mladíci. Milan Ž. (47) z Hornej Súče bol súdne trestaný už 10-
krát, Jaroslav K. (57) z Trenčína a Stanislav H. (46) boli trestaní 
dvakrát. 

Príprava na samotné zatknutie trvala niekoľko týždňov. 
Uskutočnilo sa v pondelok pod krycím názvom HAZUKA, čo 
má byť skratka priezvisk troch páchateľov. Zadržali ich v obci 
Horná Súča, v trenčianskej miestnej časti Opatová a v Ružom-
berku. 

„Na akcii sa zúčastnilo viac ako 150 policajtov KR PZ 
v Trenčíne a ďalších zložiek a špecializovaných útvarov polície 
a v súčinnosti s KR PZ v Žiline. Spolu bolo vykonaných 
13 domových prehliadok,“ dodal Vladimír Šramka, krajský 
policajný riaditeľ v Trenčíne. 

Polícia pracuje s verziou, že nejde o konečný sumár trestnej 
činnosti tejto skupinky, a nemusí ísť ani o konečný počet 
páchateľov. Vyšetrovaním sa môžu zistiť ďalšie zločiny, a tak 
trestná sadzba pre páchateľov môže byť napokon ešte vyššia. 
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Policajti zisťujú, či títo lupiči nemajú na svedomí napríklad aj 
prepadnutie predajne potravín v Dolnej Súči v decembri 2015, 
čo spáchali zakuklení muži so zbraňami a v policajných unifor-
mách alebo podobný prepad takisto z decembra roku 
2015 v Ružomberku. 

Podľa Jaroslava Málika je zadržanie tohto gangu veľkým 
úspechom, pretože sa podarilo zastaviť páchanie ďalšej násilnej 
trestnej činnosti. Polícia má informácie, že sa pripravovali na 
ďalšie zločiny. 

„Vzhľadom na arzenál zaistených zbraní je veľký úspech, že 
nedošlo k ohrozeniu života a zdravia. Každá z týchto zbraní 
bola veľkou hrozbou. Pri lúpežných prepadnutiach alebo pri 
následnom úteku si môžeme predstaviť akýkoľvek hrozivý 
scenár, napríklad keby obsluha nesplnila ich pokyny alebo keby 
ich niekto začal prenasledovať. Boli hrozbou pre širokú 
verejnosť,“ zdôraznil prvý viceprezident Policajného zboru SR. 

www.pravda.sk 30.08.2017 
pomocná evidencia 687/1/2017 
 
Koncom augusta boli vyznačené cyklopruhy na komunikácii 

od kruhového objaz-
du pri Keramopro-
jekte po bývalú 
Strednú zdravotnícku 
školu. Zároveň bolo 
vyznačené vodorov-
né značenie, vrátane 
priechodov pre chod-
cov. 

Cyklopruhy sú po 
oboch stranách komunikácie. Rizikové úseky v križovatkách 
majú pre zdôraznenie bezpečnosti zelené podfarbenie. Prvá 
etapa cyklotrasy má dĺžku približne 990 metrov. Mesto do jej 



184 
 

výstavby, vrátane rozšírenia komunikácie, zúženia niektorých 
chodníkov, úprav križovatiek i priechodov pre chodcov na bez-
bariérové s dlažbou pre nevidiacich a iných prác, investovalo 
takmer 300 tisíc eur.  

Info 05.09.2017 
pomocná evidencia 689/1/2017 
 
Pamätník oslobodenia Trenčína – vojenské delo na rohu 

Soblahovskej a Bezručovej ulice, chcú viacerí obyvatelia mesta 
vyhlásiť za národnú kultúrnu pamiatku. Pamätník má pre nich 

spoločenskú hodnotu 
ako technická pamiat-
ka, zároveň však pri-
znávajú, že sa obávajú 
zmeny územného plá-
nu, ktorá by v tejto časti 
mesta umožnila vý-
stavbu sedemposcho-
dovej bytovky na ved-
ľajšom pozemku. 

Podnet na vyhláse-
nie dela za kultúrnu pamiatku podal Juraj Benko. Mal pritom 
dve motivácie. 

„Pamätník, ktorý si pamätám z detstva, už nie je v najlepšej 
kondícii, je to pritom časť, ktorá čiastočne dotvára aj identitu 
mesta. Zároveň som sa nedávno dozvedel, že územie, ktoré je v 
okolí dela, bolo zahrnuté v rámci rokovania mestského za-
stupiteľstva do procesu zmien,“ zdôvodnil svoj návrh Juraj 
Benko. 

V ňom sa podľa neho uvažovalo nad zmenou územného 
plánu. „Padol návrh, aby sa na priľahlom pozemku, kde je 
súkromný penzión, mohla postaviť sedemposchodová bytovka. 
Bol to posledný impulz, povedal som si, že to treba začať riešiť. 
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Dal som preto podnet, aby pamiatkari posúdili, či sa to nemôže 
vyhlásiť za pamiatku, aby sa pre delo vytvorila ochrana,“ uvie-
dol s tým, že by bol rád, aby sa s pamätníkom začalo niečo ro-
biť, aby si mesto ujasnilo, aký má k nemu vzťah. 

„Na druhej strane nechcem, aby sa tam stavalo, aby neprišlo 
k takej salámovej metóde ten priestor zo strany developera zís-
kať, a začať na pozemku, kde je pamätník niečo robiť, napríklad 
s občianskou vybavenosťou k bytovke,“ dodal Juraj Benko. 

V Trenčíne je delo okrem pamätnej tabule na budove Posád-
kového klubu jediný pamätník na oslobodenie mesta a jeho 
okolia. 

S myšlienkou jeho pamiatkovej ochrany súhlasí aj Miroslav 
Ondráš zo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. 
Podľa neho je pamätník symbolom oslobodzovania mesta a 
jeho častí na druhom brehu Váhu. 

„Mal by sa stať objektom národnej kultúrnej pamiatky, aby 
bol uchovaný „na 
veky“ ako iné vý-
znamné pamätníky. 
Tak, ako odchádza-
jú účastníci odboja 
a oslobodzovania 
nášho územia, za-
čínajú sa upravovať 
dejiny a velebiť aj 
hodnoty vojnového 
štátu, počínajúc od 
Tisa až po miestnych funkcionárov HSĽS a Hlinkovej gardy,“ 
povedal Miroslav Ondráš s tým, že pokiaľ nebude zachovaný 
ako kultúrna pamiatka, hrozí jeho zánik. 

„Ak nie je dôvod na jeho zachovanie, tak je za tým asi iba 
snaha sa ho zbaviť kvôli pozemku, na ktorom stojí,“ dodal. 
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Symbolický pamätník v podobe dela na betónovom pod-
stavci venoval pravdepodobne niekedy v 70. rokoch 20. sto-
ročia mestu Trenčín vtedajší Agrostav.  

Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne podnet na vyhlásenie 
dela za kultúrnu pamiatku postúpil Pamiatkovému úradu SR. 

„Komisia pre posudzovanie pamiatkového fondu sa týmto 
podnetom zaoberala minulý mesiac a vyhlásenie veci za kul-
túrnu pamiatku neodporučila, pretože vec nespĺňa kritériá kul-
túrnej pamiatky a nevykazuje pamiatkové hodnoty,“ infor-
movala Lucia Pastierová z trenčianskeho krajského pamiat-
kového úradu s tým, že podľa vyjadrenia Vojenského his-
torického múzea v Piešťanoch neexistuje priama súvislosť 
s bojmi v danej lokalite. 

„Komisia odporučila v prípade záujmu mesta vyhlásiť pa-
mätník podľa pamiatkového zákona za miestnu pamätihod-
nosť,“ dodala Lucia Pastierová. 

Mesto so stanoviskom pamiatkarov nevyhlásiť delo za ná-
rodnú kultúrnu pamiatku podľa hovorkyne Eriky Ságovej 
súhlasí. Označením pamätníka za miestnu pamätihodnosť sa 
však plánujú zaoberať. 

„Tento krok vyžaduje širšiu diskusiu, ktorú sme ako mesto 
ešte neuskutočnili. Budeme sa tým zaoberať, ale potrebujeme 
na to čas,“ reagovala hovorkyňa Trenčína. 

Pozemok, na ktorom je delo umiestnené, je aktuálne v 
územnom pláne definovaný ako verejné parky a parkové 
úpravy bez možnosti výstavby. 

„Zámer mesta je, aby to zostala verejná parková úprava,“ 
uviedla. Podľa nej sa zmeny nedotknú ani vedľajšieho pozemku 
súkromného penziónu. „Napokon, tento pozemok penziónu zo-
stane v územnom pláne tak ako doteraz, teda ako nešpeci-
fikované komerčné vybavenie s výškou štyri nadzemné pod-
lažia,“ dodala Erika Ságová. 
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Podľa predsedu mestskej komisie kultúry Kamila Bystric-
kého by sa radnica mala o kultúrne pamiatky na svojom území 
viac starať. 

„Mesto investuje len veľmi málo do obnovy kultúrnych pa-
miatok, pritom ako vlastník má aj túto povinnosť. Ako komisia 
sme dali exekutíve signál, že máme záujem tento nelichotivý 
stav riešiť,“ povedal Kamil Bystrický. 

Požadujú, aby mesto v budúcoročnom rozpočte vyčlenilo 15 
tisíc eur na revitalizáciu ochranu kultúrnych pamiatok, ktoré má 
vo vlastníctve. Rovnako navrhli aktualizovať zoznam pamiat-
kových objektov, ktorý bol naposledy vypracovaný pred viac 
ako desiatimi rokmi. 

www.sme.sk 01.09.2017 
pomocná evidencia 692/1/2017 
 
Do kalendára podujatí trenčianskeho výstaviska Expo 

Center pribudla v septembrovom termíne ďalšia výstava ve-
novaná záhradkárom a záhradám. Vznikla vďaka spolupráci s 
tvorcami relácie Hurá do 
záhrady slovenskej verej-
noprávnej televízie. 

O priazeň širokej 
verejnosti, no najmä ľudí s 
blízkym vzťahom k zá-
hradám sa počas prvých 
dvoch septembrových dní 
uchádzal nový veľtrh v 
priestoroch trenčianskeho výstaviska Expo Center. Prvý ročník 
záhradkárskeho veľtrhu Hurá do záhrady vznikol na námet 
relácie s rovnakým názvom, ktorú môžu diváci vidieť na 
obrazovkách slovenskej verejnoprávnej televízie. 

„Mali sme tú česť spolupracovať s tvorcami tejto relácie, 
vďaka ktorej vznikol nový výstavný titul na Slovensku. Prvý 
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ročník tohto veľtrhu priniesol hneď niekoľko noviniek, pre-
miérovo sa v rámci veľtrhu uskutoční aj aukcia medu,” povedal 
generálny riaditeľ výstaviska Expo Center v Trenčíne Pavol 
Hozlár. 

Program veľtrhu bol zostavený pestro a rozmanito, nechý-
bali odborné prednášky na témy Herbár či pestovanie moruší, 
ochutnávka a aukcia medu, či prezentácia kvalitných remesel-
ných pivovarov. Najväčšej obľube návštevníkov sa už tradične 
tešia praktické ukážky, ktoré boli tentokrát na tému rez a strih 
okrasných drevín a stáčanie medu.  

Súčasťou slávnostného otvorenia veľtrhu bol aj krst knihy 
„Okrasná záhrada: Práce podľa mesiacov“, ktorej autormi sú 
redaktorka časopisu Záhradkár Lucia Harničárová a profesor 
Ivan Hričovský.  

„Táto publikácia vznikla na základe životných skúseností, 
ktoré sme spracovali v rozpätí troch až štyroch mesiacov. Kniha 
má obrovský význam, pretože je venovaná prácam v okrasnej 
záhrade v jednotlivých mesiacoch, no obsahuje aj pasáž o 
úžitkovo-okrasných záhradách,“ vysvetlil spoluautor knihy 
profesor Ivan Hričovský. 

Krstilo sa lupienkami z ruží, no a aby sa knihe darilo, krst-
ných otcov bolo hneď niekoľko. Nechýbal medzi nimi ani tren-
čiansky župan Jaroslav Baška.  

„Človek ide do záhrady s radosťou, že tam niečo urobí, 
oddýchne si, zrelaxuje, a zároveň spraví niečo užitočné pre 
prostredie, v ktorom žije. Preto je názov nového veľtrhu Hurá 
do záhrady viac ako výstižný,” doplnil župan, ktorému je 
tematika záhrad blízka. Trenčiansky samosprávny kraj má čo 
povedať aj k tejto oblasti vďaka svojmu grantovému programu 
Zelené oči. Dve školy v trenčianskom kraji, ktoré si v rámci 
neho požiadali o finančný príspevok, Spojená škola internátna 
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v Trenčíne a Stredná odborná škola v Pruskom, už majú vo 
svojom areáli certifikované Prírodné záhrady.  

„Určite by bolo dobré zapojiť aj školy a organizácie, ktoré 
už majú certifikát Prírodnej záhrady do tohto veľtrhu. Pevne 

verím, že sa nám to v 
ďalšom ročníku po-
darí,” povedal Jaro-
slav Baška. 

V priestoroch are-
álu výstaviska si 
návštevníci mohli po-
zrieť aj bonsaje a 
zaujímavé japonské 
záhrady. Na veľtrhu 
sa prezentovalo aj zá-

hradné centrum z Trenčína, ktoré zveľadilo vonkajšie priestory 
výstaviska, no a zaujímavý sortiment záhradnej techniky 
predstavili aj vystavujúce firmy. 

www.tsk.sk 03.09.2017 
pomocná evidencia 698/1/2017 
 
Trenčania sa dočkali a toto leto sa už mohli kúpať a slniť 

„doma“. Kúpalisko na Ostrove otvorilo svoje brány 19. júna 
a posledných návštevníkov privítalo 3. septembra. Otvorené 
bolo 66 dní. Pre zlé počasie mala prevádzka pauzu 18 dní.  

Kúpalisko v lete navštívilo 64 774 návštevníkov, najviac 
v auguste. Najpočetnejšiu skupinu tvorili deti od 5 do 15 rokov, 
dospelí Trenčania a dospelí návštevníci mimo Trenčína. 
Celková tržba zo vstupného predstavuje 167 529,50 eur. 

Počas sezóny sa ukázali niektoré nedostatky, na niečo 
upozornili i návštevníci. „Určite upravíme otváracie hodiny, 
doplníme šmýkačku do detského bazéna, tienidlo nad detským 
ihriskom, rozšírime bufety a sociálne zariadenia,“ povedal 

Krst knihy o okrasnej záhrade, vľavo Pavol Hozlár, v strede Jaroslav Baška. 
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správca kúpaliska Róbert Buchel s tým, že mesto uvažuje aj 
nad vybudovaním väčšieho tieňa v areáli, či už výsadbou 
väčších stromov 
alebo vybudovaním 
tieniacich konštruk-
cií.  

Návštevníci mali 
k dispozícii zdarma 
50 slnečníkov a 100 
ležadiel.  

„Žiaľ, po nece-
lých dvoch týžd-
ňoch bola väčšina slnečníkov poškodená alebo zničená úplne. 
Mrzí nás, že niektorí ľudia nerešpektovali naše upozornenia 
a počas silného vetra ich nestiahli. Skončili polámané,“ 
skonštatoval Róbert Buchel. 
Problematické bolo i parkovanie.  

„Viacerí vodiči zaparkovali všelijako, len aby boli najbližšie 
k vstupu do kúpalis-
ka. Pritom aj pri 
krytej plavárni, čo je 
naozaj len veľmi ma-
lá vzdialenosť, boli 
voľné parkovacie 
miesta zdarma,“ upo-
zornil správca kúpa-
liska.  

„Do budúcej sezó-
ny by sme chceli požiadať návštevníkov o rešpektovanie zá-
kazu fajčenia v areáli kúpaliska,“ dodal. 

Info 03.10.2017 
pomocná evidencia 699/1/2017 
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Trenčania si každoročne pripomínajú augustové udalosti z 
roku 1968 na Mierovom námestí pri Lipe slobody, ktorú tu 
zasadili na konci dramatického roka 1968. 

„Robím to každý rok aj s priateľmi, aby sme si uctili pa-
miatku ľudí, ktorí zahynuli a následne aj tých, ktorí po tom, čo 
prišlo k normalizácii, mali pre svoje aktivity „po chlebe“,“ 
povedal jeden z pamätníkov augustových udalostí Emil Sed-
lačko s tým, že chcú pripomenúť Trenčanom, že to, čo sa stalo, 
nikto nevyvráti. 

 „Bol to pokus o slobodu. V človeku to žije, dejiny už nikto 
neobráti ani nepoprie. Boli sme aktívne pri tom, sloboda, ktorá 
sa v tom čase otvorila, to bolo niečo fantastické,“ dodal Emil 
Sedlačko. 

Pod koreň Lipy slobody zakopali v roku 1968 dokumenty v 
uzavretom tubuse, ktoré majú pripomínať dobré vzťahy medzi 
Čechmi a Slovákmi. 

„Strom pripomína spolupatričnosť Čechov a Slovákov a má 
svoj historický význam. Lipu sme zasadili v silne emotívnom 
čase a dodnes je živým pamätníkom zrodu slobody,“ pripome-
nul Emil Sedlačko. 

Dňa 21. augusta 1968 obsadili armády Varšavskej zmluvy 
väčšinu dôležitých miest vo vtedajšom Československu. Vojen-
ská invázia Sovietskeho zväzu spolu s vojskami Poľska, Ne-
meckej demokratickej republiky, Maďarska a Bulharska bola 
najväčšou ozbrojenou akciou v Európe od konca druhej sve-
tovej vojny. Okupácia zastavila demokratizačný proces v ČSSR 
označovaný ako Pražská jar. 

www.sme.sk 04.09.2017 
pomocná evidencia 701/1/2017 
 
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) mal koncom minulého 

roka najnižší podiel obyvateľov v predproduktívnom a najvyšší 
v poproduktívnom veku na Slovensku. Ku koncu roku 2016 
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žilo v TSK 79 115 detí do 14 rokov a 97 081 osôb starších ako 
65 rokov. 

Ako informoval riaditeľ Pracoviska Štatistického úradu SR 
v Trenčíne Pavol Arpáš, už sedem rokov podiel obyvateľov 
v predproduktívnom veku vykazuje najnižšie hodnoty medzi 
krajmi, aj keď medziročne vzrástol o 0,1 percentuálneho bodu. 

„Ku koncu roku 2016 tvoril 13,4 percenta a v porovnaní so 
SR bol až o dva percentuálne body nižší. Podiel obyvateľov 
v produktívnom veku v kraji klesá od roku 2009, v roku 2016 
medziročne klesol o 0,7 percentuálneho bodu a tvoril 
70,1 percenta (v SR 69,6 percenta). Štvrtý rok má Trenčiansky 
kraj najvyšší podiel obyvateľov v poproduktívnom veku. Me-
dziročne vzrástol o 0,6 percentuálneho bodu a predstavoval 
16,5 percenta (v SR 15 percenta),“ uviedol Pavol Arpáš s tým, 
že koncom minulého roka žilo v TSK 412 620 osôb v pro-
duktívnom veku (15 – 64 rokov). 

Priemerný vek obyvateľov TSK predstavoval v minulom 
roku 42 rokov. Medziročne vzrástol o 0,3 percenta a bol naj-
vyšší spomedzi slovenských krajov. Populácia starne vo všet-
kých deviatich okresoch TSK.  

„Najpriaznivejšie vekové zloženie bolo v okresoch Považ-
ská Bystrica, Púchov a Bánovce nad Bebravou. V uvedených 
okresoch bol priemerný vek obyvateľa najnižší - 41 rokov, nao-
pak, najvyšší bol v okresoch Partizánske 43 rokov a Myjava 44 
rokov.  

Vo všetkých okresoch prevládali závislé osoby vo veku 65 
a viac rokov nad osobami vo veku do 14 rokov, najvyšší rozdiel 
bol v okrese Myjava - deväť osôb v neprospech detí, najnižší 
bol v okrese Púchov, jedna osoba v neprospech detí,“ doplnil 
Pavol Arpáš. 

www.teraz.sk 04.09.2017 
pomocná evidencia 702/1/2017 
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V stredu 6. septembra bol v priestoroch Kultúrneho centra 
Stred Dlhé hony v Trenčíne slávnostne otvorený už XXXI. 
ročník celoživotného vzdelávania seniorov trenčianskeho re-
giónu.  

Otváracieho seminára sa zúčastnilo 112 poslucháčov a 17 
hostí. Okrem vystúpenia seniorského speváckeho súboru Stan-
kovčanka prispeli k slávnostnému charakteru seminára aj prí-
hovory vzácnych hostí. Rektor Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik slávnostne otvoril 
nový školský rok 2017/2018, pričom ocenil kvalitné prednášky 
fundovaných lektorov.  

Pozdravy od ministra zdravotníctva Tomáša Druckera 
tlmočila Iva Blanáriková. Ten zaželal seniorom nielen pevné 
zdravie, ale nezabudol akcentovať potrebu dodržiavania zdra-
vého životného štýlu a starostlivosti o zdravie. 

www.tsk.sk 08.09.2017 
pomocná evidencia 715/1/2017 
 
V utorok 12. septembra krátko popoludní bola do 

upraveného spevneného výkopu v centre Mierového námestia 
osadená nová trafostanica, 
z ktorej sa bude napájať ce-
lé námestie a okolité ulice. 

Manipulácia s viacerým 
časťami približne 45-to-
nového kolosu bola ná-
ročná.  

Podobné, len menšie 
podzemné trafostanice sa 

nachádzajú v priestore medzi Priorom a budovou ČSOB a pri 
hoteli Elizabeth. 

www.trencin.sk 12.09.2017 
pomocná evidencia 721/1/2017 
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Čisté mesačné príjmy na osobu dosiahli v minulom roku 
v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) sumu 460,27 eura, 
medziročne stúpli o 4,4 % (19,55 eura). Čisté peňažné príjmy 
súkromných domácností v Trenčianskom kraji boli v roku 2016 
už druhýkrát po sebe druhé najvyššie na Slovensku po 
Bratislavskom samosprávnom kraji. 

Ako informoval riaditeľ pracoviska Štatistického úradu SR 
v Trenčíne Pavol Arpáš, čisté peňažné výdavky domácností 
v TSK medziročne vzrástli o 1,6 %, čo bol druhý najvyšší 
medziročný nárast po Nitrianskom samosprávnom kraji. Pred-
stavovali 400,46 eura na osobu a mesiac a tvorili 87 % z čistých 
peňažných príjmov.  

„Najvyšší medziročný nárast spotrebných výdavkov bol za-
znamenaný pri výdavkoch na hotely, kaviarne a reštaurácie (o 
5,9 %) a na zdravotníctvo (o 2,7 %). Nasledovali výdavky 
na alkoholické nápoje a tabak (o 2,4 %) a zhodne o 2,2 % me-
dziročne vzrástli výdavky na potraviny a nealkoholické nápoje 
s výdavkami na nábytok, bytové vybavenie a bežnú údržbu 
bytu. Pokles výdavkov domácností bol zaznamenaný iba pri 
výdavkoch na bývanie, vodu, elektrinu, plyn a iné palivá 
(o 1,3 %),“ doplnil Pavol Arpáš. 

Najvyššiu čiastku zo spotrebných výdavkov domácností na 
osobu a mesiac v roku 2016 odčerpali výdavky na potraviny 
a nealkoholické nápoje (76,33 eura), na bývanie, vodu, 
elektrinu, plyn a iné palivá (65,18 eura) a na dopravu (45,24 
eura). Nasledovali výdavky na rozličné tovary a služby (28,17 
eura), na rekreáciu a kultúru (27,34 eura), na odievanie a obuv 
(24,11 eura), na nábytok, bytové vybavenie a bežnú údržbu 
bytu (23,35 eura), na hotely, kaviarne a reštaurácie (21,25 
eura), na poštu a telekomunikácie (18,46 eura), zdravotníctvo 
(12,27 eura) a na alkoholické nápoje a tabak (11,48) eura.  

www.teraz.sk 13.09.2017 
pomocná evidencia 726/1/2017 
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V pondelok 18. septembra sa začali v rámci rekonštrukcie 
Mierového námestia výkopové práce v časti chodníkov pred 

Piaristickým kosto-
lom F. Xaverského 
a Kultúrno-informač-
ným centrom.  

Ako informoval 
zhotoviteľ, prístup do 
budov bude počas vý-
kopových prác čias-
točne obmedzený. Pri 
budovách bude vytvo-

rený koridor pre peších. Výkopové práce sa budú postupne 
presúvať v smere k Zlatej Fatime. 

Na pravej strane námestia pod hradom sa dokončujú 
chodníky, ktoré sú schodné pre peších. Elektrikári budú celý 
týždeň zapájať novú trafostanicu, ktorá bola osadená minulý 
týždeň. 

www.trencin.sk 18.09.2017 
pomocná evidencia 732/1/2017 
 
Po letných prázdninách sa v stredu  20. septembra opäť stret-

li mestskí poslanci na spoločnom rokovaní. 
Primátor Richard Rybníček informoval poslancov o fi-

nančnej situácii mesta. Celkový dlh Trenčína bol k 31. 7. 2017 
vo výške 12,8 milióna eura, čiže 232 eur na obyvateľa. Celková 
suma dlhu definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách k 
31. 7. 2017 bola 27,92 %, pričom zákonná maximálna možná 
miera zadlženosti je 60 %.  

Mestský parlament schválil zmeny v rozpočte. Odsúhlasil aj 
nákup technológie k autu pre mestskú políciu na kontrolu par-
kovania, na vypracovanie projektu na rozšírenie sociálnych 
zariadení a bufetov v areáli letného kúpaliska, na zakúpenie 
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stánkov a veľkoplošných informačných nosičov na Mierové 
námestie, na vytvorenie Betlehema alebo aj na oplotenie areálu 
MŠ Na dolinách. 

Poslanci odsúhlasili prenájom priestorov v kultúrnom stre-
disku Kubrá pre Občianske združenie Alegro za účelom vytvo-
renia priestoru na učenie pre deti, ktorým z rôznych dôvodov 
nevyhovuje bežná školská výuka a na činnosť popoludňajšieho 
klubu pre deti z okolitých škôl s podporou kreativity, pohybu a 
tradičných slovenských remesiel. Prenájom je na dobu neurčitú 
za 1 euro ročne. 

Vybudovanie priechodu pre chodcov pri Fiate je o veľký 
krok bližšie. Zastupiteľstvo odobrilo majetkovoprávne vyspo-
riadanie s 15 podielovými spoluvlastníkmi pozemkov, ktoré 
mesto na svoju investičnú akciu potrebuje. 

Mesto má Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2017 
o ochrane verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej 
zelene. Obsahuje zásady a postupy pri výsadbe, udržiavaní a 
ochrane verejnej zelene a aj podrobnosti vo veci ochrany dre-
vín.  

Poslanci súhlasili s tým, že mesto nakúpi svetelnú vianočnú 
výzdobu – anjelov, snehuliakov, zvieratká, dekoráciu fontány, 
priestorový prvok s námetom vianočnej priechodnej gule, ad-
ventné sviečky a dekoráciu stromčeka.  

Info 03.10.2017 
pomocná evidencia 737/1/2017 
 
Mestu Trenčín sa nepodarilo predať svoj majetkový podiel 

v historickej budove v centre Trenčína, kde sídli aj Art Kino 
Metro. Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí 
v stredu 20. septembra návrh na predaj mestského podielu 
súkromnému investorovi neschválili.  



197 
 

Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka získala 
jedna z najvýznamnejších budov v meste investora, ktorý ju 
chce zrekonštruovať do pôvodného historického stavu.  

„Investor nás požiadal, aby sme mu náš malý podiel predali. 
Chcel zrekonštruovať celú budovu vrátane kina, na ktorú mesto 

financie nemá,“ skonštatoval 
Richard  Rybníček s tým, že 
investor by sa zmluvne 
zaviazal s prevádzkovateľom 
kina, že svojmu účelu bude 
po rekonštrukcii slúžiť 
najbližších desať rokov. 

Ako dodal, v kine dnes 
vlhnú steny a potrebuje rekonštrukciu. Investor avizoval, že na 
ňu vynaloží 500 tisíc eur. „Obávam sa, že teraz nebude do bu-
dovy investovať, kým sa situácia nevyrieši, a že kino bude na-
ďalej chátrať. Možno sa dostaneme aj do situácie, že skôr ako 
za desať rokov bu-
deme musieť to kino 
zatvoriť. Alebo bu-
dú musieť poslanci 
schváliť stovky tisíc 
eur, aby tam to kino 
bolo,“ doplnil tren-
čiansky primátor. 

Podľa poslanca 
Richarda Ščepka 
nebola o takej dôležitej veci žiadna spoločenská diskusia. 
Prešlo to len finančnou komisiou, aj to bez schválenia, 
a materiál sa podľa neho neobjavil ani na výbore mestskej časti 
Stred. 

 „Myslím si, že to kino je tak zaujímavá vec, že sa týka 
celého Trenčína a dodnes nepoznám názor kultúrnej obce 
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mesta. Kino funguje od roku 1937 a je to alternatívne kino voči 
komerčným kinám. Benefitom je, že v centrálnej mestskej zóne 
máme kino, ktoré premieta zaujímavé a kvalitné veci,“ doplnil 
Richard Ščepko. Očakáva, že diskusiu o kine nebudú viesť iba 
politici, ale odborná umelecká obec. Tá by podľa neho mala 
vygenerovať argumenty, ktoré budú zohľadňovať spoločenský 
prínos aj možné ekonomické riziká. 

Podľa Richarda Rybníčka na zasadnutí zastupiteľstva 
zvíťazili emócie nad rozumným riešením. „Urobím všetko pre 
to, aby som sprostredkoval stretnutie poslancov s investorom. 
Aby videli, o koho ide, aby im vysvetlil svoje zámery. Urobím 
všetko pre to, aby sa tento návrh opätovne dostal do 
zastupiteľstva a schválil sa. Verím, že aj investor to pochopí 
a ešte chvíľu vydrží,“ uzavrel Richard Rybníček 

www.teraz.sk 21.09.2017 
pomocná evidencia 
 
Jedna z najvýznamnejších a najväčších slovenských výstav 

minulosti, Trenčín mesto módy (TMM) sa po desaťročnej 
pauze vrátila opäť pod hrad Matúša Čáka. Počas piatku 22. a 
soboty 23. septembra prinášala návštevníkom prehľad toho 
najlepšieho zo slovenského a českého módneho trhu. 

Na výstave s podtitulom Legenda sa vracia vystavovalo viac 
ako 140 vystavovateľov, najstarší z nich boli pravidelnými 
účastníkmi TMM už od 60. rokov minulého storočia. 

História veľtrhu siaha do roku 1963. Vtedy sa veľtrh 
organizoval pod názvom Výstava výrobkov trenčianskeho 
textilného a odevného priemyslu a prezentovali sa tu len dve 
spoločnosti, firmy - Merina Trenčín a Odevné závody Trenčín. 
Postupom rokov sa veľtrh stal na Slovensku fenoménom s 
bohatou návštevnosťou a stovkami vystavovateľov. Veľtrh 
prežil i zmenu režimu, no v roku 2008 definitívne zanikol. 
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Obnoviť sa ho rozhodla Trenčianka Jana Jankovičová, 
podnikateľka a riaditeľka módnej agentúry. 

 „Značku TMM milujem, nakoľko už ako malá som sem 
chodila s rodič-
mi. Potom som 
tu robila hostes-
ku, modelku a 
v roku 1994 som 
začala pre vý-
stavisko organi-
zovať módne 
prehliadky. Po-
tom sa TMM 
odmlčalo na dl-

hých desať rokov kvôli prívalu ázijských trhov,“ podotkla Jana 
Jankovičová. 

Myšlienka oživiť legen-
dárnu značku prišla po tom, 
čo si organizátorka uve-
domila, že neexistuje plat-
forma, na ktorej by sa ľudia 
stretávali. 

„Ide o obchodníkov 
i módnych návrhárov, chý-
balo miesto, kde by spojili 
sily látkari, gombikári i rukavičkári,“ povedala Trenčianka. 

Pásku slávnostne prestrihli (zľava) generálny manažér spoločnosti Expo Center a. s. Pavol 
Hozlár, primátor Richard Rybníček, organizátorka Jana Jankovičová a župan Jaroslav Baška. 
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Záujem o stánok na veľtrhu bol veľký, kvôli vystavovateľom 
dokonca vypratali jeden z pavilónov, ktorý doteraz slúžil ako 
sklad výstaviska. Niekoľkomesačné prípravy dvojdňového 
veľtrhu priniesli ovocie v podobe účasti vystavovateľov, 
ktorých meno je známe doma aj zahraničí. Podľa Jankovičovej 
zastúpenie mali známe 
značky s dlhoročnou 
tradíciou, aj mladšie fir-
my, ktoré sa svojou prá-
cou dokážu vyrovnať 
tým najlepším. 

„Prezentovali sa tu 
značky, ktoré boli na 
prvom ročníku v roku 
1963. Najväčší záujem 
o TMM bol v 80. rokoch a po revolúcii. Po roku 2000 záujem 
vystavovateľov úplne opadol,“ ozrejmila. 

Spomienky na časy minulé boli rovnako dôvodom, prečo sa 
pridala do organizovania veľtrhu Trenčín Mesto Módy i 
manažérka a tlmočníčka Daniela Lelkes. 

„Organizovanie veľtrhu vo mne vyvoláva jedny z 
najkrajších spomienok na časy, kedy som ho spolu s rodičmi 
navštevovala a odnášala som si z neho krásne nové oblečenie. 
TMM bol pojem, jeho hlavné ocenenie Zlatá Fatima bolo také 
prestížne, že ho Slováci vnímali ako Oscara. Bolo by smutné, 
keby niečo také navždy zaniklo,“ myslí si Daniela Lelkes. 

Slovenskí vystavovatelia neskrývali niekoľko hodín po 
otvorení veľtrhu radosť, prekvapila ich účasť i záujem 
návštevníkov. 

www.sme.sk 22.09.2017 
pomocná evidencia 741/1/2017 
 



201 
 

Prvý rebríček transparentnosti žúp zverejnila Transparency 
International Slovensko (TIS) v roku 2011, odvtedy otvorenosť 
samospráv hodnotí na základe stoviek indikátorov každé dva 

roky. Doteraz sa TSK 
vždy umiestňoval na 
chvoste tohto rebríčka. 
V aktuálnom hodnotení 
sa Trenčianska župa 
však stala absolútnym 
rekordmanom a vy-
švihla sa na prvé miesto 
rebríčka TIS. Môže za 
to séria protransparent-

ných opatrení a snaha súčasného vedenia župy na čele s pred-
sedom Jaroslavom Baškom spraviť ju otvorenejšou a trans-
parentnejšou.  

V rebríčku transparentnosti žúp 2017 TSK získal až 74,8  % 
skóre. Od druhého miesta si pritom TSK udržal náskok takmer 
až 20 %. V porovnaní s posledným hodnotením TIS v roku 
2015 TSK poskočil v tabuľke o neuveriteľných 7 miest 
a v percentuálnych bodoch sa zlepšil až o 34,1 %! TSK vďaka 
svojmu obrovskému zlepšeniu pozdvihla celkový priemer 
transparentnosti všetkých žúp na Slovensku.  

„Už medzi rokmi 2013 a 2015 sme boli najväčším sko-
kanom, keď sme v hodnotení transparentnosti poskočili až 
o 18%. Chcem preto poďakovať celému tímu na Úrade TSK, 
vďaka ktorému sme sa stali najtransparentnejšou župou s hod-
notením takmer 75 %. Pred 4 rokmi sme boli len na úrovni 28 
%, takže je to naozaj veľký progres. Uvedomujeme si, že župy 
narábajú naozaj s veľkým množstvom financií a majetkov, 
preto je dôležité, aby mala verejnosť nad nimi kontrolu,“ tešil 
sa po prevzatí ocenenia za najtransparentnejší kraj jeho 
predseda Jaroslav Baška. 

Ocenenie preberá predseda TSK Jaroslav Baška. 
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Kým podľa TIS ostatné kraje vo zvyšovaní svojej 
transparentnosti stagnujú, TSK sa verejnosti otvára čoraz viac. 

Robí tak aj vďaka projektu 
Otvorená župa, v rámci 
ktorého takpovediac pod 
jednou strechou zverejňuje 
množstvo materiálov, ktoré 
verejnosti umožňujú jed-
noducho sledovať a kon-
trolovať ako hospodárenie, 
tak aj rozhodovanie župy. 

Ktokoľvek a kedykoľvek sa pár kliknutiami ľahko dostane 
k zápisniciam z komisií, registrom investičných akcií, priebehu 
a výsledkom verejných obchodných súťaží či prenájmom 
majetku. Za Otvorenou župou stojí projektové riadenie a tím 
ľudí, ktorí sa pravidelne podieľa na napĺňaní cieľov projektu - 
v tomto prípade na zvyšovaní informovanosti verejnosti. 

Na webovom sídle TSK sú ďalej zverejnené majetkové 
priznania politikov aj zoznam pridelených dotácií, samo-
zrejmosťou sú videozáznamy a zápisnice z rokovaní zastu-
piteľstiev, ktoré župa navyše počas rokovania vysiela naživo 
on-line.  

„Zaviedli sme aj nové zásady hospodárenia s majetkom 
TSK, pristúpili sme k elektronickým aukciám, zmenili sme 
smernicu o verejnom obstarávaní, v ktorej sme v niektorých 
prípadoch dokonca prísnejší, ako nám ukladá zákon,“ dodal 
ďalej ocenený župan.  

K priekopníkom medzi krajmi TSK patrí aj v oblasti za-
vedenia Participatívneho-komunitného rozpočtu, v rámci 
ktorého verejnosť sama rozhodovala o využití časti župného 
rozpočtu. Nielen zamestnanci, ale aj samotní poslanci zastu-
piteľstva sa riadia prijatým Etickým kódexom, ktorých 
zaväzuje k nestrannému a odbornému výkonu verejnej správy. 
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Navyše každý zamestnanec, ktorý pracuje na Trenčianskej 
župe, prešiel riadnym výberovým konaním. 

Jednu z najväčších pochvál dostala Trenčianska župa za 
elektronickú úradnú tabuľu. Podľa TIS je jasne kategorizovaná, 
prehľadná a intuitívna a za príklad ju dáva aj ostatným 
samosprávnym krajom. Pozitívne hodnotený bol aj systém zve-
rejňovania zmlúv, faktúr a objednávok TSK, ktorý je prehľadný 
a užívateľovi umožňuje veľmi rýchlo nahliadnuť do danej 
faktúry a zistiť, na základe akej zmluvy a podmienok bola vy-
stavená. 

„Teší nás, že vedenie TSK si transparentnosť určilo ako svo-
ju prioritu a začalo sa jej očividne venovať. Zriadili samostatnú 
podstránku Otvorená župa, na ktorej začalo pribúdať mnoho 
informácií, ktoré predtým na stránke župy neboli. Vidíme veľa 
jednotlivých zlepšení, ktoré TSK dosiahol,“ pochválil TSK 
Michal Piško z TIS. 

Pri zostavovaní rebríčka transparentnosti žúp TIS vy-
chádzala z hodnotenia 11 oblastí na základe 117 indikátorov, 
pochádzajúcich z 10 typov zdrojov dát. K oblastiam, ktoré mali 
pri hodnotení najväčšiu váhu, patrí prístup k informáciám 
a financie vrátane verejného obstarávania. TSK od hodnotenia 
z roku 2013 dosiahol progres až o 47 percentuálnych bodov. 

www.tsk.sk 28.09.2017 
pomocná evidencia 747/1/2017 
 
Aj v tomto roku sa Dni Sihote tešili veľkému záujmu. Hlav-

ný program tejto kultúrno-spoločenskej akcie sledovali diváci 
v sobotu 30. septembra pred obchodným centrom Rozkvet. 

Tesne popoludní sa začalo rodinné popoludnie, ktoré 
spestrili hokejisti Dukly Trenčín a príslušníci Mestskej polície. 
Účastníkov prišli pozdraviť aj motorkári, deti sa vyšantili na 
skákacom hrade. 
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V bohatom kultúrnom programe sa na pódiu predstavili deti 
z materských škôl mestskej časti Sever, školáci pripravili 
netradičnú módnu prehliadku, vystúpil detský folklórny súbor 
Kubranček a mládež z ŠKD Sedmička predviedla Prvácku 
pasovačku. Nechýbali ani hudobné vystúpenia skupín Musica 
Poetica, Fistulatoris Consort a Vox. Podujatie moderoval rodák 
zo Sihote, populárny herec Štefan Skrúcaný. 

„Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na usporiadaní tejto 
akcie,“ povedal jeden iniciátorov a organizátorov podujatia, 
poslanec mestského zastupiteľstva Miloš Mičega. „Tento 
ročník potvrdil opodstatnenosť podujatia. Chápeme to ako 
záväzok pre zorganizovanie ďalších Dní Sihote.“ 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 749/1/2017 
 
Skalné bralo nad hotelom je zasieťované. V závere 

septembra boli ukončené práce, ktoré majú zabezpečiť bariéru 
pre uvoľnené kamene 
z hradného brala 
a zabrániť tak ich pá-
du. 

Inštalácii sietí na 
skalné bralo nad ho-
telom Elizabeth pred-
chádzalo jeho očis-
tenie od nesúdržných 
a zvetraných častí. 
Práce sa začali vo 
štvrtok 7. septembra 

a trvali necelý mesiac. Ich zhotoviteľom bola spoločnosť 
Gabriel Čmárik G Five, ktorá zvíťazila v elektronickej aukcii. 
Mesto táto investícia vyšla na 59 500 eur. 
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Na časť hradného brala nad parkoviskom hotela bola 
oceľová sieť proti padaniu kameňov pripevnená už v roku 
2014. V závere minulého roka mesto ako majiteľ hradného 
brala dalo na ňom odstrániť náletové stromy a kry.  

V tomto roku starostlivosť o bralo pokračovala zasieťo-
vaním ďalšej časti brala nad hotelom Elizabeth, kde vznikalo 
nebezpečenstvo pádu uvoľnených kameňov. 

www.trencin.sk 04.10.2017 
pomocná evidencia 757/1/2017 
 
Výstava Trenčín mesto módy, ktorá sa pod hrad Matúša 

Čáka vrátila po takmer desiatich rokoch, priniesla priestor i 
mladým tvorcom. S 
cieľom podporiť ta-
lentovaných dizajné-
rov mladších ročníkov 
v oblasti módneho ná-
vrhárstva vyhlásili or-
ganizátori súťaž Top 
dizajnér roka. 

V súťaži, ktorej 
úlohou je spojiť módu 
s každodenným živo-
tom a oživiť domácu 
tvorbu, získala prvé 
miesto 24-ročná Lu-

cia Sládečková z Trenčína. Čerstvá absolventka Univerzity To-
máša Baťu v Zlíne sa prezentovala kolekciou, ktorá bola 
súčasne jej diplomovou prácou. Víťaznú dámsku kolekciu 
„Pizza or Caviar?“ ukáže svetu i na budúcoročnom Filmovom 
festivale v Benátkach. 

Čo pre mladú módnu návrhárku znamená získať prvé 
miesto v kategóriiTop dizajnér roka? 

Lucia Sládečková pred sochou Tomáša Baťu v Zlíne. 
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„Pre mňa ako rodenú Trenčianku je pocta už len to, že som 
mohla svoju tvorbu prezentovať na znovuzrodenej legende, 
akou pre nás, Trenčanov, veľtrh Trenčín mesto módy rozhodne 
je. Ocenenie Top Designer roka je pre mňa obrovskou odmenou 
a zadosťučinením, tiež určitým hnacím motorom robiť to, čo 
ma baví, ďalej a lepšie.“ 

Aké modely ste ukázali návštevníkom výstavy? 
„Prezentovala som kolekciu, ktorá bola mojou diplomovou 

prácou. Dámska kolekcia, ktorú som nazvala „Pizza or 
Caviar?“, je inšpirovaná znak-
mi hierarchie. Otázka, či je aj 
dnes odev ukazovateľ so-
ciálnych a hierarchických roz-
dielov, ma zaujíma už dlhšiu 
dobu, preto som sa rozhodla 
spracovať ju i výtvarne. Ko-
lekcia reaguje na paradoxy a 
vzájomne prepájanie prvkov 
rôznych sociálnych vrstiev. 
Moja tvorba je z veľkej časti 
inšpirovaná tradíciou, histó-
riou, pričom však reaguje i na 
aktuálne spoločensko-sociálne 
témy. Vo svojej tvorbe kla-
diem dôraz na výtvarné spra-
covanie, ktoré je akýmsi pro-

tipólom môjho videnia súčasného sveta. Jednotlivé modely 
často dopĺňam vlastnoručne vytvorenými doplnkami – če-
lenkami, šperkami či korzetmi z netradičných materiálov.“ 

Stroje za vás doplnky nevyrobia... 
„Ručná práca je moja srdcovka, niečo ako osobná výpoveď. 

Takmer vždy mám potrebu zanechať na odeve svoju vlastnú 
stopu – zásah, väčšinou formou ručnej práce. Myslím si, že prá-

Z víťaznej kolekcie Pizza or Caviar. 
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ve rozsiahlou ručnou prácou som sa odlíšila od svojich kolegov 
dizajnérov a možno práve to zaujalo i porotcov.“ 

Komu sú modely vašej kolekcie určené? 
„Zameriavam sa na dámske odievanie. Aktuálna kolekcia 

hýri farbami, vzormi. Nájdu sa v nej však aj triezvejšie kúsky 
na bežné nosenie.“ 

Na módnych prehliadkach je vidieť finálny produkt. Čo 
všetko musí podstúpiť návrhár od zrodu myšlienky po jej 
realizáciu? 

„Tvorba kolekcie sa začína myšlienkou, nápadom, ktorý sa 
rozvíja tvorbou mood a 
story boardov, ďalej po-
kračuje kreslením skíc, 
konzultáciami, tvorbou 
strihov, zháňaním tých 
správnych materiálov a 
nakoniec samotným ši-
tím. Skrátka, je to dlhý a 
pomerne zložitý proces, 

keďže každý model realizujem, a teda aj šijem sama.“ 
Majú módni návrhári na Slovensku priestor na prezen-

táciu svojich modelov, i keď o tvorcoch verejnosť nevie? 
„Je pravda, že takýchto príležitostí je viac počas štúdia a je 

jednoduchšie, ak za vami stojí nejaká inštitúcia, napríklad 
škola. Mám za sebou viacero súťažných výstav, módnych 
prehliadok či iných prezentácií, do ktorých som sa zapojila 
samostatne alebo v rámci školy. Určite je veľké plus dávať 
takýmto spôsobom verejnosti o sebe vedieť čo najskôr, najmä 
ak sa chce človek v tejto brandži uchytiť aj v budúcnosti.“ 

www.sme.sk 08.10.2017 
pomocná evidencia 763/1/2017 
 

Z kolekcie Lucie Sládečkovej My Folklore. 
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V nedeľu 8. októbra zomrel vo veku 85 rokov bývalý dlho-
ročný primátor nášho mes-
ta Štefan Rehák. Posledná 
rozlúčka so Štefanom Re-
hákom bude vo štvrtok 12. 
októbra o 14.00  hodine 
v Dome smútku na sídlisku 
Juh. 

Štefan Rehák bol pred-
sedom Mestského národ-

ného výboru v Trenčíne od roku 1977. Primátorom mesta bol 
až do roku 1994. Česť jeho pamiatke! 

www.trencin.sk 09.10.2017 
pomocná evidencia 764/1/2017 
 
V pondelok 9. októbra začali v stredovej časti Mierového 

námestia ukladať prvé dlažobné kocky. Ide o pôvodné kocky, 
ktoré boli po vybratí z plochy námestia pretriedené a očistené 
v sklade u zhotoviteľa rekonštrukcie námestia. Ulomené 
a rozpadnuté kocky boli vyradené a nahradené novými. 

www.trencin.sk 09.10.2017 
pomocná evidencia 765/1/2017 
 
Na príležitostné napájanie elektrickej energie, napríklad 

počas trhov, budú na zrekon-
štruovanom Mierovom námestí 
v budúcnosti slúžiť elektrické 
výsuvné stĺpiky.  V stredu 11. 
októbra, ich začali osádzať 
v stredovej ploche námestia.  

Ako informoval zhotoviteľ, 
pokračujú v búraní ľavej strany 
námestia, ďalej odkrývajú pravú stranu hornej brány pri VÚB 
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banke. V strede námestia realizujú podklad pod dlažbu a po-
kračujú v samotnom ukladaní dlažobných kociek.  

Správcovia sietí pokračujú v ich obnove na ľavej strane 
námestia. 

www.trencin.sk 11.10.2017 
pomocná evidencia 769/1/2017 
 
Mesto Trenčín musí odstrániť náletové dreviny a stromy v 

sedemmetrovej vzdialenosti od mestského opevnenia. Mestu, 
ako vlastníkovi stredovekého opevnenia, to nariadil Krajský 
pamiatkový úrad (KPÚ). 

Konáre stromov podľa archeologičky KPÚ dlhodobo 
narušovali murivo, v 
dôsledku čoho je na 
niektorých miestach 
v havarijnom stave. 
Dodnes zachované 
murivo je súčasťou 
stredovekého mest-
ského opevnenia, kto-
ré vzniklo v druhej 
polovici 15. storočia. 

Podľa archeologičky Daniely Nipčovej súviselo s obranou 
mesta pred husitmi, neskôr ho rozšírili z obáv pred tureckými 
nájazdmi. 

V minulosti obkolesovalo Trenčín, jeho súčasťou bola Dolná 
brána, dnes Mestská veža a Horná brána. Tú čiastočne odkryli 
pred niekoľkými mesiacmi v rámci rekonštrukcie Mierového 
námestia. 

O vyčistení priestoru do vzdialenosti siedmich metrov od 
opevnenia rozhodol statický posudok a odporučenie na kon-
zerváciu hradobného múru. Výrub stromov mesto zrealizovalo 
v rámci projektu sanácie, náklady sa vyšplhali na 3500 eur.  
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„Sedem metrov je základná hranica pre ochranu mestského 
opevnenia. Malo by byť spracované posúdenie aj zo stromov 
vzdialených, či nie sú choré alebo nejakým spôsobom neo-
hrozujú opevnenie,“ povedala archeologička. 

Podľa nej je južný úsek zaujímavý zachovanými strieľňami, 
pozostatkami arkerirov (výklenky vyčnievajúce z múru), aj 
zvyškami omietky. 

Nariadený výrub sa začal už v utorok 15. augusta.  
„Ide o náročné orezy a výrub, musí byť použitá lezecká tech-

nika, aby sa mestské opevnenie nepoškodilo,“ informovala 
hovorkyňa Trenčína Erika Ságová. 

S priemerom kmeňa nad 20 centimetrov v prsnej výške od-
stránili 15 stromov, najčastejšie išlo o jaseň, javor a pagaštan. 
Stromy korunami podľa nej presahovali a poškodzovali opev-
nenie.  

„Vyčistená plocha bude upravovaná aj v budúcnosti tak, aby 
tento pás popri opevnení bol zachovaný,“ podotkla Erika Sá-
gová. 

Mestské hradby sú priamo napojené na areál Trenčianskeho 
hradu, do súčasnosti sa dochovala časť medzi južným opev-
nením a Karnerom sv. Michala. Práve karner je jedinou ne-
porušenou gotickou stavbou v meste okrem Trenčianskeho hra-
du. 

„Náš objekt, karner, priamo súvisí s hradbami, keďže jedna 
z jeho stien je mestská hradba. Jeho strecha, ktorá je drevená, 
sa nedostatočne vetrala a sušila a v časti od lesoparku je najviac 
poškodená, následkom čoho ju v najbližších mesiacoch čaká 
oprava,“ informoval riaditeľ Trenčianskeho múzea Peter Mar-
tinisko. 

www.sme.sk 11.10.2017 
pomocná evidencia 770/1/2017 
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Sú spolu už 65 rokov. Svadobným dňom manželov Jozefíny 
Miklošovej a Jozefa Mikloša bol 11. október. Pri príležitosti 
ich železnej svadby im primátor mesta Trenčín Richard 
Rybníček venoval 
pamätný list, v kto-
rom im zaželal pevné 
zdravie, veľa lásky, 
porozumenia, opti-
mizmu, elánu, radosti 
a spokojnosti v kruhu 
najbližších.  

Jozef Mikloš má 
za sebou bohatý ži-
vot. Ako inžinier ekonómie pôsobil prevažne v oblasti sta-
vebníctva. Bol členom Vládnej komisie pre výstavníctvo SSR 
v Bratislave. Zaslúžil o založenie výstavníckej tradície 
v Trenčíne, bol spoluautorom výstavného areálu Trenčín mesto 
módy. Inicioval a spoluzakladal Výskumno-vývojový ústav 
miestneho stavebníctva v Trenčíne. V rokoch 2000 - 2012 bol 
predsedom Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska 
v Trenčíne.  

Spolu s manželkou Jozefínou, rodenou Škytovou, vychovali 
tri deti, tešia sa zo šiestich vnúčat a piatich pravnúčat. 

Ako neúnavného cyklistu, ktorý svoj bicykel osedlá v 
každom ročnom období a v každom počasí aj vo svojom v 
úctyhodnom veku 87 rokov, bol v júni tohto roka ocenený 
v rámci ankety o naj cyklistickú osobnosť mesta Trenčín za rok 
2016 osobitným ocenením.  

Info 31.10.2017 
vlastné poznámky 
pomocná evidencia 771/1/2017 
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Začiatkom tohto roku zistili zamestnanci Trenčianskeho 
múzea, že v zbierkovom fonde chýbajú vzácne formy na mod-
rotlač z druhej polovice 19. storočia.  

Trenčianskym policajtom sa podarilo 21 vzácnych his-
torických predmetov vypátrať a vrátiť do múzea. Formy mala 
podľa polície odcudziť bývalá zamestnankyňa múzea ešte v 
roku 2014.  

 „Obvinená 53-ročná žena predala záujemcovi na stanici v 
Trenčíne viac ako 20 foriem za 150 eur, pričom znalec vyčíslil 
ich hodnotu na takmer 4000 eur,“ informovala trenčianska po-
licajná hovorkyňa Elena Antalová.  

Žena sa mala k formám dostať v čase, keď v múzeu robili 
digitalizáciu zbierkových predmetov. „Za krádež týchto vzác-
nych historických predmetov jej hrozí trest odňatia slobody od 
troch až do desať rokov,“  konštatovala Elena Antalová.  

„Počas prezerania fotografií z výstavy modrotlače v Dub-
nickom múzeu som si všimol, že formy použité na workshope 

majú označenie podobné 
tomu, aké používa naše 
múzeum,“ hovorí riaditeľ 
Trenčianskeho múzea 
Peter Martinisko. Ná-
sledne nariadil mimo-
riadnu revíziu zbierko-
vého fondu, ktorá od-
halila, že chýba dvad-

saťšesť modrotlačových foriem. Podľa etnografa Trenčianske-
ho múzea Martina Mala ide o vzácny súbor modrotlačových 
foriem z dielne J. Fojtíka z Bánoviec nad Bebravovu.  

„Pochádzajú z druhej polovice 19. storočia a múzeum ich 
získalo do svojich zbierok na prelome 60. a 70. rokov 20. 
storočia,“ povedal Malo. Modrotlačové formy sú veľmi vzácne 
najmä preto, že každá z nich je originálom. Tie z Trenčianskeho 
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múzea mali rôzne tvary a veľkosti a znázorňovali rôzne geo-
metrické a ornamentálne motívy. 

V Trenčianskom múzeu prebieha hĺbková inventarizácia 
zbierkového fondu už tretí rok. „Ide o veľmi náročný a zdĺhavý 
proces, keďže inventarizácia zbierok nebola vykonávaná nie-
koľko rokov,“ informoval Peter Martinisko.  

Ukončená je inventarizácia zbierkového fondu výtvarného 
umenia a tiež aj inventarizácia knižničného fondu. Tá bola pod-
ľa riaditeľa prvá komplexná od roku 1952.  

www.sme.sk 14.10.2017 
pomocná evidencia 776/1/2017 
 
Prvú cyklotrasu v Trenčíne, ktorá vedie spod najväčšieho 

sídliska Juh do centra mesta, dalo mesto do predčasného uží-
vania. Podľa výsledkov sčítania cyklistickej dopravy je práve 
trasa z Juhu do centra a späť najfrekventovanejšou trasou pre 
Trenčanov. 

Cyklotrasa má dva kilometre, s prácami začali tento rok na 
jar. Jej výstavbu rozdelili na dve etapy, prvú časť, ktorá vedie 
od kruhovej križovatky pri Keramoprojekte do centra mesta 
dokončili v lete, má necelý kilometer a mesto za ňu zaplatilo 
takmer 300 tisíc eur. 

„Stavebne bola náročná, keďže práce sa diali v stiesnených 
pomeroch existujúcej zástavby. Rozširovali sa cesty, zužovali 
chodníky, upravovali križovatky a priechody pre chodcov na 
bezbariérové s dlažbou pre nevidiacich, na Námestí sv. Anny 
pribudli ostrovčeky pre lepšiu bezpečnosť chodcov,“ infor-
movala pred časom hovorkyňa mesta Erika Ságová. 

Práce na výstavbe druhej etapy cyklotrasy spustilo mesto v 
lete, úsek vedie od kruhového objazdu pri Keramoprojekte po 
úroveň kaplnky na cintoríne pod Juhom. Súčasťou prác bolo 
rozšírenie Soblahovskej ulice a úprava križovatky Soblahovská 
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– Cintorínska, prišlo aj k zasunutiu autobusových zastávok mi-
mo komunikácie. 

Za výstavbu druhej etapy tejto cyklotrasy mesto zaplatilo 
takmer 200 tisíc eur. 

„V rámci jednej z dvoch etáp budovania cyklotrasy spod 
Juhu do centra rozšírili komunikáciu, upravili križovatku Sob-
lahovskej ulice s Cintorínskou, vybudovali chodník pod opor-

ným múrom cintorí-
na. V úseku cyklo-
trasy na Soblahovskej 
ulici sú dnes všetky 
autobusové zastávky 
zasunuté mimo ko-
munikácie,“ povedala 
hovorkyňa mesta. 

Stavba cyklotrasy 
zo sídliska Juh do 
centra Trenčína sa 

minulý mesiac mierne skomplikovala. Asfalt, ktorý stavbári po-
ložili na Soblahovskej ulici, nebol kvalitný. Povrch cyklo-
chodníka zostal zvlnený, radnica ho preto reklamovala. Zho-
toviteľ sa rozhodol asfalt vyfrézovať a položiť nanovo. Napriek 
tomu však niektorí cyklisti nie sú s kvalitou prác spokojní, 
mnohí stále jazdia po chodníkoch. Ďalší kritizujú kaluže vody 
po daždi. 

Podľa hovorkyne mesta je povrch cyklotrasy po preasfal-
tovaní v poriadku. 

„Áno, na križovatke Soblahovská – Olbrachtova býva po 
dažďoch kaluž, ktorá zasahuje aj do cyklotrasy, ale toto nie je 
spôsobené výstavbou cyklotrasy, ale zle navrhnutým odvodne-
ním Soblahovskej ulice, ktorá má takmer nulový pozdĺžny 
sklon a voda nemá kam odtiecť. Kaluže bude správca ko-
munikácií riešiť vybudovaním odvodňovacích vpustov,“ 
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reagovala na kritiku Erika Ságová. Rovnako v poriadku je 
podľa mesta aj šírka cyklochodníka. 

„Má šírku 1,25 metra a od jazdného pruhu je oddelená čiarou 
so šírkou 25 centimetrov – okrem časti pri gabionovom múre, 
kde má cyklotrasa šírku iba jeden meter – no v takýchto sties-
nených pomeroch to norma umožňuje,“ uviedla hovorkyňa 
Trenčína. 

V niektorých úsekoch zostala cyklotrasa nerovná s pôvod-
ným asfaltom len s namaľovanými čiarami. 

„Do nového povrchu sme tu neinvestovali, pod ním je starý 
70-ročný vodovod, ktorý je poruchový a pokiaľ nebude vyme-
nený, je neekonomické tu klásť nový povrch,“ uviedla Erika 
Ságová. Mesto podľa nej komunikuje so správcami vodovodu, 
aby ho vymenili v najbližšom možnom čase. 

Národný cyklokoordinátor Peter Klučka hovorí, že nekva-
litné povrchy cyklochodníkov sú častým problémom nielen pre 
cyklistov, ale aj pre ostatných účastníkov premávky. 

„Často tak môže prísť k odmietaniu jazdiť po nekvalitnom, 
hrboľatom povrchu,“ skonštatoval Peter Klučka. Ak je asfalt zle 
vyspádovaný, môže to byť podľa neho nebezpečné. 

www.sme.sk 15.10.2017 
pomocná evidencia 777/1/2017 
 
Autizmus vychádza z gréckeho slova autos = sám. Ľudia, 

ktorí touto diagnózou trpia a 
ukončili povinnú školskú 
dochádzku, v Trenčianskom 
kraji sami určite neostanú. 
Trenčiansky samosprávny 
kraj (TSK) je totiž prvým kra-
jom, ktorý z vlastných zdro-
jov postavil moderné špecia-

lizované zariadenie pre ľudí s diagnózou autizmus po ukončení 
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školskej dochádzky. Zariadenie za 1,6 milióna eur vytvorí 
druhý domov pre tridsiatku ľudí s touto diagnózou. 

Zariadenie pre ľudí s diagnózou autizmus začali v areáli 
Centra sociálnych služieb – DEMY v Trenčíne stavať minulý 
rok v auguste. Po 14 mesiacoch intenzívnych stavebných prác 
ho odovzdali zamestnancom, aby ho pripravili pre prvých oby-

vateľov. Tí spolu so širo-
kou laickou i odbornou 
verejnosťou prekročili je-
ho prah dnes po prvýkrát.  

„Otvorením tohto za-
riadenia reagujeme predo-
všetkým na požiadavky 
obyvateľov kraja. Obrátili 
sa na nás rodičia detí, 

ktoré sú postihnuté autizmom. Som rád, že sme im na TSK 
mohli vyhovieť. Investícia nás stála 1,6 milióna eur a bola plne 
hradená z rozpočtu TSK. Po tých všetkých peripetiách s 
umiestnením autistického centra sa nám podarilo jeho výstav-
bou splatiť dlh voči obyvateľom, ktorí služby tohto zariadenia 
potrebujú,“ komentoval predseda TSK Jaroslav Baška, ktorý 
bol pôvodcom a hlavným podporovateľom výstavby takéhoto 
zariadenia. 

Autistické deti, ktoré ukončili povinnú školskú dochádzku, 
do dnešného dňa v krajskom meste nemali nástupnícku orga-
nizáciu, v ktorej by mohli byť umiestnené. Odteraz je to inak. 

„Myslím si, že aj rodičia týchto detí si potrebujú istým 
spôsobom oddýchnuť. Aj oni starnú a potrebujú istotu, že o ich 
deti sa bude mať kto postarať,“ dodal k téme župan. Výstavbou 
zariadenia pre ľudí s autizmom po ukončení školskej dochádz-
ky sa tak uzatvoril kruh komplexnej starostlivosti o ľudí s touto 
diagnózou. Ako zdravé deti, tak aj deti s autizmom postupne 
dospievajú a spolu s nimi starnú aj ich rodičia.  
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„Keď vám dochádzajú sily, začnete rozmýšľať nad tým, čo 
bude ďalej. Kto sa o vaše dieťa postará? Z tohto dôvodu som 
naozaj rada, že budem môcť pokojne zostarnúť s tým, že moje 
dieťa bude v prostredí, ktoré pozná a zároveň viem, že starost-
livosť o neho bude prvotriedna po všetkých stránkach,“ komen-
tovala mama 22-ročného autistického syna Michala, ktorý v 
tomto centre nájde svoj druhý domov, Ida Vidanová. 

Podľa najnovších prieskumov je v súčasnosti jedno zo 45 
detí vo veku od 3 do 17 ro-
kov dieťa s poruchou autis-
tického spektra. Zachytiť 
túto diagnózu by mal práve 
detský lekár, rozhodujúci 
vplyv má však psychológ.  

„Rodičia takéhoto die-
ťaťa cítia a majú potrebu 
niekam ho zaradiť, aby bolo inštitucionalizovane chránené. 
Dôležité je dieťa liečiť nie liekmi, ale poznať aj tú psychickú 
stránku dieťaťa v sociálnom prostredí a v prostredí rodiny. Pre 
zamestnaného rodiča je to však nezvládnuteľné. Tu prichádza 
na rad obec, štát. Preto považujem za veľmi potrebné uznanie 
pre TSK, že situácii porozumel a akceptoval, že je potrebné 
takéto centrum postaviť a týmto adolescentom dať niečo, čo im 
patrí, aby mohli žiť kvalitný život,“ komentoval detský lekár 
Pavol Šimurka. 

Výstavbou špecializovaného zariadenia pri CSS – DEMY sa 
kapacita tohto zariadenia rozšírila o 30 miest.  

„Starostlivosť budeme poskytovať v dennom, týždennom aj 
celoročnom pobyte, pričom o klientov sa bude starať skupina 
20 zamestnancov. Budeme sa snažiť, aby sme tu klientom 
vytvorili pravé domáce prostredie s tým, aby štruktúra ich dňa 
bola čo najprirodzenejšia,“ prezradil po otvorení centra riaditeľ 
CSS – DEMY Tibor Gavenda s tým, že vo svojom 20-ročnom 

Riaditeľ CSS – DEMY Tibor Gavenda na otvorení centra. 
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kariérnom pôsobení bol deň, keď sa autistické centrum 
odovzdalo do užívania, preňho ten najkrajší.  

www.tsk.sk 17.10.2017 
pomocná evidencia 780/1/2017 
 
Od pondelka 16. októbra sa začala v centre Trenčína výsad-

ba krokusov, narcisov, tulipánov a ďalších atraktívnych a fa-
rebných cibuľovín. 
K ručnej výsadbe sa 
vo štvrtok 19. ok-
tóbra pridal aj malý 
upravený traktor, 
pričom ide o jednu 

z najmodernejších 
a najracionálnejších 
techník výsadby. 

Približne 8 a pol 
tisíca cibuliek ukladajú do zeme pracovníci Mestského 
hospodárstva a správy lesov ručne. Zvyšok vysádza priamo do 
trávy upravený malý traktor. Na výsadbu je použitých 12 zmesí 
cibuľovín, z toho jedna s obsahom trvaliek. Kvitnúť by mali 
postupne od februára do mája, v prípade zmesi s trvalkami od 
júla do októbra.  

Asi najzaujímavejšou plochou po zakvitnutí bude okolie 
fontány pri ZUŠ K. Pádivého, kde je použitá špeciálne 
pripravená zmes cibuliek kvetov. Rozkvitnú totiž vo farbách 
mesta Trenčín – červenej a bielej.   

www.trencin.sk 19.10.2017 
pomocná evidencia 782/1/2017 
 
Primátor Trenčína Richard Rybníček novú stranu nakoniec 

nezaloží. V rozhovore pre týždenník .týždeň povedal, že na jej 
vznik nemá peniaze. 
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Svoj plán založiť novú konzervatívnu stranu s názvom 
TOSKA predstavil Richard Rybníček minulý rok. Názov TOS-
KA znamenal tradícia, odbornosť, služba, komunikácia a am-
bicióznosť. Jeho hlavným cieľom bola decentralizácia moci 
z Bratislavy do regiónov. Zistil však, že nie je schopný od ľudí 
vyzbierať také množstvo peňazí, aby mohol stranu riadiť a roz-
víjať. 

Slováci však pod-
ľa neho nie sú 
pripravení financovať 
politickú stranu sys-
témom fundraisingu. 
Tvrdí, že na Sloven-
sku sa nedá založiť 
seriózna strana, ak 
nie ste milionár. 

„Nie sú na to zvyknutí a neveria tomu. Bez peňazí sa sku-
točnú stranu založiť nedá, je to nemožné. Sám si to zaplatiť ne-
môžem, nie som bohatý, aby som dal milión eur na založenie 
strany. Ešte sa môžete spojiť s niekým mocným, kto peniaze 
má, ale to je presne tá konštrukcia, ktorá je od začiatku do konca 
odsúdená na zánik,“ uviedol trenčiansky primátor. 

Svoj vstup do inej politickej strany nateraz vylúčil. 
 „Nechce sa mi teraz vstupovať do žiadnej politickej strany, 

lebo viem, že by sa uspokojili s tým, že som člen strany, že majú 
moju tvár, ale málo by ma počúvali v rámci môjho obsahu,“ 
skonštatoval Richard Rybníček. 

Zároveň však potvrdil svoj záujem uchádzať sa o funkciu 
primátora mesta Trenčín v budúcoročných komunálnych voľ-
bách. 

Stranu chcel Richard Rybníček financovať cez zaslanú pod-
poru od občanov a podnikateľov, pričom výšku príspevku chcel 
ohraničiť. 
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Fyzické osoby by napríklad mohli prispievať sumou najviac 
100 eur, právnické osoby maximálne 5000 eur, priblížil na 
tlačovej konferencii pred rokom Richard Rybníček. 

www.sme.sk 24.10.2017 
pomocná evidencia 788/1/2017 
 
Železnice Slovenskej republiky potvrdili, že modernizácia 

tretej etapy železničnej trate v úseku Zlatovce - Trenčianska 
Teplá je stavebne ukončená. 

„Aktuálne sa robia technické prehliadky, odovzdávacie a 
preberacie konania u 
tých objektov, ktoré 
sú ešte v predčas-
nom užívaní, prí-
padne kolaudačné 
konania. Zhotoviteľ 
odstraňuje zistené 
chyby a nedorobky,“ 
informovala nás ho-
vorkyňa Železníc 
Slovenskej republi-
ky Martina Pavliková. Modernizácia tretej etapy celkovo po-
zostáva z vyše 570 prevádzkových súborov a stavebných ob-
jektov, ukončenie všetkých procesov očakávajú podľa Pavliko-
vej najneskôr do konca roku 2017. 

Podľa Marcely Kmeťovej zo spoločnosti TSS Grade pre-
biehajú na väčšine stavebných objektov preberacie konania a 
dokončovacie práce. 

„Okrem toho sa na stavbe robia práce na objektoch, ktoré 
neboli z pohľadu obyvateľov nosnými objektmi,“ informovala 
Marcela Kmeťová. Tými sú úprava koryta potoka pri želez-
ničnom moste alebo sa asfaltuje most nad podjazdom Brnian-



221 
 

ska. Ten by sa podľa nej mal v budúcnosti využívať ako súčasť 
výhľadovej cyklotrasy. 

Dokončiť zostáva ešte parkovisko na Mládežníckej ulici pri 
Kolibe, tieto práce by mali urobiť spolu s mestom v priebehu 
novembra 2017. 

O novembrový termín asfaltovania parkoviska na Mlá-
dežníckej požiadalo TSS Grade mesto. „Vyjadrili sme prosbu, 
aby počkali s prácami na nás. Zhotoviteľ tu mal urobiť len istú 
časť, ale chceme riešiť celú plochu, vrátane chodníka. Tieto 
práce teda začnú v súčinnosti mesta a zhotoviteľa pravdepo-
dobne do dvoch týždňov,“ povedala hovorkyňa mesta Erika 
Ságová. 

Všetky stavebné objekty - podchody, podjazdy, cesty, chod-
níky, ktoré prejdú do správy a majetku mesta, sú podľa nej v 
predčasnom užívaní. 

„Pracuje sa už len na terénnych úpravách ich okolia,“ dodala 
hovorkyňa. Pôvodne mali byť práce na modernizácii trate v 
Trenčíne hotové v lete 2015. Železnice ale termín posunuli na 
jar 2016, neskôr na november minulého roka. Ani jeden termín 
nedodržali. 

Železnice zriadili špeciálnu komisiu, ktorá má určiť, kto je 
za meškanie zodpovedný. 

„Komisia je zložená z našich pracovníkov aj zo strany 
dodávateľa. Preberajú jednotlivé fakty, prečo prišlo k tomuto 
zdržaniu,“ skonštatoval vo februári riaditeľ Železníc Sloven-
skej republiky Martin Erdössy. 

Čo sa týka prípadných sankcií za meškanie, Martin Erdössy 
si chcel najprv počkať na dokončenie stavby. 

„Až keď to bude hotové, budeme mať tieto dôvody nestranne 
posúdené. Sankcie sú, samozrejme, možné,“ dodal. Trať na 
rýchlosť 160 kilometrov za hodinu modernizuje konzorcium 
okolo spoločnosti TSS Grade. Železnice s ňou podpísali zmluvu 
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na jeseň 2012 aj napriek tomu, že Skanska dala štátu o vyše 40 
miliónov lacnejšiu ponuku. 

www.sme.sk 31.10.2017 
pomocná evidencia 804/1/2017 
 
Rameno hornej brány, murivo mestského šľachtického pa-

láca a aj bývalej tlačiarne sú ďalšími významnými nálezmi na 
Mierovom námestí. Archeológovia od októbra pokračujú v od-
krývaní nálezov v priestore medzi Trenčianskym múzeom 
a bankou.  

„V prvej etape 
sa nám ešte v au-
guste a septembri 
podarilo zachytiť 
torzovité súčasti 
tzv. hornej, resp. 
vodnej brány a jej 
predbránia. Ďalšia 
sonda a prieskum 
na opačnej strane, 
pri budove banky, priniesli neočakávané výsledky,“ povedal 
Róbert Májsky zo Slovenského archeologického a historic-
kého inštitútu.  

Na základe získaných informácií sa v tejto časti mala 
nachádzať stavebná jama súčasného objektu banky (pôvodne 
filiálka Štátnej banky z r. 1949) a početné inžinierske siete. Na 
podobnú situáciu poukazovali aj výsledky geofyzikálneho 
prieskumu z roku 2016, ktoré naznačovali iba možnú prítom-
nosť sutín po zničenej architektúre.  

Odkrytie síce potvrdilo výrazné poškodenie terénu násled-
kom novodobých stavebných aktivít, no tie zničili archeo-
logické situácie iba čiastočne. V celej dĺžke sondy sú zachované 
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murivá viacerých stavebných objektov. Archeológovia našli 
jedno z dvoch dlhších ramien brány a aj murivo dvoch domov.  

„V prvom prípade ide o mestský šľachtický palác, postavený 
pôvodne hradným kapitánom Pavlom Baračkaiom v 50-tych 
rokoch 16. storočia. Budova postupne slúžila viacerým rodom 
(naposledy Maťašovským), až ju v r. 1790 odkúpila župa, 

prestavala a zriadila 
v nej súd, väznicu 
a sýpku. Objekt bol 
preto známy aj ako 
Malý župný dom 
a zanikol asanáciou 
v roku 1936. Druhý 
dom bol sídlom 
kníhtlačiarne Fran-
tiška Xavera Škar-
nicla mladšieho a 

neskôr jeho syna, ktorá tu existovala do roku 1919. Objekt 
stavebne pochádza z konca 50-tych až začiatku 60-tych rokov 
19. storočia. Aj ten bol zbúraný v roku 1936,“ priblížil nálezy 
Róbert Májsky. 

Výskumné práce prebiehajú vo forme základného odkrý-
vania, po jeho ukončení budú archeológovia detailne začis-
ťovať rozsiahle plochy zistených murív a podrobne dokumen-
tovať celú sondu. Z nej bude generovaný virtuálny 3D model, 
ktorý bude slúžiť ako podklad pre ďalšie dokumentačné výstu-
py a interpretáciu nálezov na Mierovom námestí. 

www.trencin.sk 03.11.2017 
pomocná evidencia 812/1/2017 
 
Vo volebnej miestnosti v budove Gymnázia Ľudovíta Štúra 

v Trenčíne bol v sobotu 4. novembra podvečer o voľby veľký 
záujem, ľudia čakali pred triedou v rade na chodbe. 
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Predsedníčka tamojšej volebnej komisie Zuzana Duncová 
odhadovala, že účasť by tu mohla prekonať 20 percentnú hra-
nicu. 

„Ľudia začali chodiť až teraz na večer, účasť by mohla na-
rásť. Tu je to zvykom, ľudia chodia na večerné prechádzky,“ 
povedala Zuzana Duncová. 

Veľký záujem ľudí o voľby prekvapil aj samotných Tren-
čanov. Na odvolenie čakali v rade na chodbe, predsedníčka 
volebnej komisie ich postupne púšťala do triedy. 

 „Sme veľmi prekvapení, takýto záujem sme nečakali. Na 
druhej strane je to dobrá vizitka. Chodievame voliť pravidelne. 
Teraz však nemôžem povedať, že by som bola dobre informo-
vaná, čo sa týka kandidátov,“ povedala počas čakania na 
chodbe Emília Bruch Nemcová. 

Podvečerný nával vo volebnej miestnosti prekvapil aj Petra 
Laca. 

„Keby sme vedeli, koľko ľudí tu bude, išli by sme voliť do-
obeda,“ povedal Peter Laco. Voliť má podľa neho zmysel. 

„Chodíme po cestách, po 
akých chodíme, zdravotná 
starostlivosť je taká, aká 
je. Treba s tým čosi spra-
viť,“ skonštatoval. 

Podvečer prišiel voliť 
aj primátor Trenčína Ri-
chard Rybníček. S výbe-
rom kandidátov problém 
nemal. 

„Kandidujú ľudia, ktorých osobne poznám. Sú to buď ka-
maráti, alebo tí, s ktorými spolupracujem. Domnievam sa, že 
slušní ľudia si zaslúžia hlas. Je lepšie, ak ho dostanú, ako by 
mal prepadnúť,“ povedal po odvolení trenčiansky primátor. 

Podvečer prišiel voliť aj primátor Richard Rybníček. 
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Obavy z nárastu extrémizmu po voľbách v Trenčianskom 
kraji nemá. 

„Každý extrémizmus je nebezpečný, ale stále som presved-
čený, že sa význam extrémistov preceňuje. Podpora, akú majú, 
je podľa mňa maximálna hranica, akú môžu dosiahnuť. Silnejší 
nebudú, naopak, som presvedčený, že budú len slabnúť,“ skon-
štatoval Richard Rybníček s tým, že sa okolo nich vytvára 
zbytočná hystéria. 

„Skôr sa obávam, že sa tam dostanú ľudia, ktorí na to nie sú 
psychicky vybavení, alebo ľudia, ktorí z toho chcú mať pros-
pech. To je oveľa väčšie nebezpečenstvo,“ dodal Richard Ryb-
níček. 

www.sme.sk 04.11.2017 
pomocná evidencia 816/1/2017 
 
Volieb do VÚC sa v sobotu 4. novembra na celom Slo-

vensku zúčastnilo 29,95 % oprávnených voličov. Volebná 
účasť v Trenčianskom kraji bola 26,32 %. 

Staronovým predsedom Trenčianskeho samosprávneho kra-
ja sa stal favorit vo-
lieb Jaroslav Baš-
ka (Smer – SD a 
SNS, 50 % - 62 807 
hlasov). Za ním 
skončili ďalší kan-
didáti Renáta Kaš-
čáková (SAS 
a OĽANO, 25,1 % - 
31 580 hlasov), Šte-
fan Škultéty (NE-

KA, 13,9 % - 17 403 hlasov), Petra Hajšelová (Sme rodina, 
4,8 % - 6032 hlasov) a Ferdinand Vavrík (NEKA, 3,2 % - 
4079 hlasov). 
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Zo 45 poslancov, ktorí sedeli v poslaneckých laviciach 
zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ob-
hájilo svoje pozície 29. V novom 47-člennom regionálnom par-
lamente sa objaví 18 nových tvárí.  

Zoznam poslancov zvolených do zastupiteľstva Trenčian-
skeho samosprávneho kraja: 

Abramovičová Anna NEKA, Bagin Pavol SMER-SD, 
SNS, MOST - HÍD, SZ, Beňová Viera NEKA, Bielik Ján 
NEKA, Bočincová Eva NEKA, Božik Jozef NEKA, Bublavý 
Dušan SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ, Cíbik Viliam 

NEKA, Daňo Peter SaS, 
OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, 
Zmena zdola, DÚ, Ďureje 
Michal NEKA, Dvonč Erich 
NEKA, Filo Eduard SaS, 
OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, 
Zmena zdola, DÚ, Fraňo 
Vladimír SMER-SD, SNS, 

MOST - HÍD, SZ, Habánik Jozef SMER-SD, SNS, MOST - 
HÍD, SZ, Hajšová Mária SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ, 
Halabrín Pavel NEKA, Halinárová Anna SMER-SD, SNS, 
MOST - HÍD, SZ, Hemza Mohamed SMER-SD, SNS, MOST 
- HÍD, SZ, Henek Rastislav NEKA, Hort Juraj NEKA, 
Hvizdák Roman NEKA, Janas Karol SMER-SD, SNS, 
MOST - HÍD, SZ, Máčeková Zuzana NEKA, Maláň Juraj 
SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, 
Marušinec Peter SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ, Matejka 
Ladislav SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, 
Matušík František NEKA, Merašický Tomáš SaS, OĽaNO, 
KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, Mičega Miloš NEKA, 
Novotná Rudolfa NEKA, Oulehle Peter SaS, OĽaNO, KDH, 
OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, Panáček Milan SMER-SD, 
SNS, MOST - HÍD, SZ, Porubcová Eleonóra SaS, OĽaNO, 
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KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, Procházka Ladislav 
NEKA, Randziaková Iveta SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, 
SZ, Smatana Juraj SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena 
zdola, DÚ, Steiner Igor SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ, 
Stopka Jozef SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ, Svatik 
Stanislav NEKA, Škultéty Štefan NEKA, Šramková Mária 
NEKA, Takáč Richard SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ, 
Tám František SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ, Trstenský 
Jozef SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ, Vaňo Tomáš 
NEKA, Zboranová Viera NEKA, Žiak Miroslav SaS, 
OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 818/1/2017 
 
Rezultát volieb predsedu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja (TSK) je výsledkom štvorročnej práce pre kraj a pre ľudí. 
V reakcii na volebné 
víťazstvo to povedal 
staronový predseda 
TSK Jaroslav Baš-
ka.  

„Výsledok nie je 
len môj, je to vý-
sledok aj všetkých 
ľudí, ktorí boli okolo 
mňa počas štyroch 
rokov. Chcem poďakovať rodine a všetkým, ktorí boli celé štyri 
roky pri mne. Veľmi si to vážim,  človek sám nikdy nič 
neurobí,“ skonštatoval Jaroslav Baška.  

Ako dodal, v ďalších piatich rokoch ich čaká ťažká práca.  
„Chceme pokračovať v tom, čo sme začali. Aj napriek 

prekážkam, ktoré sme mali počas štyroch rokov, sa nám v kraji 
podarilo urobiť veľa. Máme rozrobených veľa projektov, ktoré 
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chceme dotiahnuť do konca a pripraviť nové projekty, ktoré 
budú slúži obyvateľom kraja,“ zdôraznil Jaroslav Baška.  

Za priority svojho druhého volebného obdobia považuje 
Jaroslav Baška zdravotníctvo, dopravnú infraštruktúru 
a udržanie sa v líderskej pozícii v duálnom vzdelávaní. 

www.teraz.sk 05.11.2017 
pomocná evidencia 821/1/2017 
 
V novom zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho 

kraja (TSK) bude v porovnaní s predchádzajúcim menej žien, 
priemerný vek poslancov klesol.  

Kým po regionálnych voľbách v roku 2013 bolo v 45-
člennom zastupiteľskom zbore 13 žien (28,9 percenta), 
v novom 47-člennom zastupiteľstve je ich 11 (23,40 percenta). 
Žiadna žena nebude zastupovať Púchovský a Trenčiansky 
okres, komplet ženské zloženie „dodal“ okres Bánovce nad 
Bebravou. 

Priemerný vek Zastupiteľstva TSK, ktoré sa kreovalo v roku 
2013, bol 49 rokov, nový poslanecký zbor omladol na 47,55 
roka. Najstarší i najmladší poslanec je z okresu Prievidza. 
Najstarším je 69-ročný Mohamed Hemza, najmladším 29-
ročný Miroslav Žiak. 

Najväčšie zastúpenie v Zastupiteľstve TSK majú hlavy 
samospráv, obyvatelia kraja zvolili za poslancov deväť 
primátorov a primátoriek a sedem starostov a starostiek. Miesto 
v regionálnom parlamente si vybojovalo tiež osem lekárov 
a sedem pedagógov.  

Najväčšie zastúpenie majú nezávislí poslanci (22), nasleduje 
16 poslancov koalície Smer-SD, SNS, Most-Híd, SZ, deväť 
poslancov bude hájiť farby pravicovej koalície SaS, OĽaNO, 
KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola – DÚ.  

Celkovo mohlo v TSK voliť 493 851 ľudí, volebná účasť 
dosiahla 26,32 percenta. V prvom kole volieb do regionálnych 
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samospráv v roku 2013 bola volebná účasť v TSK 17,37 
percenta - najnižšia spomedzi slovenských krajov.  

www.teraz.sk 05.11.2017 
pomocná evidencia 822/1/2017 
 
Okresný súd v Trenčíne v piatok 3. novembra rozhodol, že 

mesto nemusí zaplatiť viac ako 320 tisíc eur spoločnosti 
Slovakia okolo sveta, ktorá prevádzkuje Televíziu Trenčín, za 
výrobu relácií v rokoch 2010 a 2011. Zmluvu mesta a televízie 
označil za neplatnú.  

Zmluvu uzavrelo mesto v roku 2000 na 12 rokov. Začiatkom 
roka 2010 upozornilo mesto televíziu, že zmluvu na ďalší rok 
neschválili poslanci mestského zastupiteľstva a peniaze 
nedostane. O rok neskôr potom zmluvu úplne vypovedalo.  
Riaditeľ televízie na súde tvrdil, že relácie pre mesto naďalej 
vyrábali ešte 19 mesiacov. Súd však nárok na zaplatenie viac 
ako 320 tisíc eur zamietol. 

„Žaloba o zaplatení sumy 320 tisíc eur sa zamieta v celom 
rozsahu ako nedôvodná. Súd posúdil zmluvu o zabezpečení 
prevádzky a vysielania televízie za absolútne neplatnú, keďže 
nebola schválená mestským zastupiteľstvom,“ skonštatovala v 
rozsudku sudkyňa Okresného súdu v Trenčíne.  

Zamietnutie odôvodnila aj uplynutím premlčacej doby na 
nárok. Záväzok mesta zanikol, pretože zmluvu nemohlo plniť. 
„Žalobca poskytoval v rokoch 2010 a 2011 predmetné plnenie 
bez právneho dôvodu,“ dodala sudkyňa. 

Riaditeľ Televízie Trenčín Peter Hlucháň s rozsudkom 
nesúhlasil, je presvedčený že zmluva s mestom bola právne 
nevypovedateľná.  
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„Mal som zmluvu na dobu určitú. Bývalý primátor 
Branislav Celler ju nevypovedal, pretože bola na dobu určitú, 
vedel, že sa nedá vypovedať. Vypovedal ju až primátor Richard 
Rybníček, plynula trojmesačná výpovedná lehota a dovtedy 
sme ju plnili. To je štandardný postup na trhu. V trhovom 
prostredí nikto nerobí 
bez nároku na hono-
rár,“ skonštatoval Pe-
ter Hlucháň. Roz-
sudok zhodnotil ako 
maximálne nespravod-
livý.  

Primátor Trenčína 
Richard Rybníček označil rozhodnutie súdu za vynikajúcu 
správu. „Víťazstvo v štyroch žalobách na mesto je vynikajúca 
správa. Vďaka našej právnej stratégii sa podarilo dokázať, že 
celý kontrakt mesta a televízie je jeden veľký nezmysel,“ 
uviedol.  

Televízia Trenčín podľa neho vyrábala produkty, ktoré si 
mesto neobjednalo. „Žiadali od nás, aby sme ich na základe 
neplatnej zmluvy zaplatili. Tých 300 tisíc, ktoré od nás pýtal, 
bolo na základe toho, že on sa tak rozhodol,“ dodal primátor. 
Riaditeľ Televízie Trenčín Peter Hlucháň informoval, že voči 
rozhodnutiu súdu sa plánujú odvolať, prípadom sa tak bude 
zaoberať krajský súd. 

www.sme.sk 07.11.2017 
pomocná evidencia 825/1/2017 
 
Členovia najstaršej a najväčšej okresnej organizácie Jednoty 

dôchodcov na Slovensku (OO JDS) v Trenčianskom kraji 
v stredu 8. novembra oslávili v priestoroch Gastrocentra 
v Trenčíne 25 rokov od založenia organizácie.  

Riaditeľ Televízie Trenčín Peter Hlucháň na súde. 
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Dva roky po vzniku Jednoty dôchodcov na Slovensku bola 
11. februára 1992 zriadená aj Okresná organizácia JDS v Tren-
číne. Tá je okrem najstaršej aj najväčšou okresnou organizáciu 
v Trenčianskom kraji. V súčasnosti združuje 31 základných 
organizácií a má 3 158 členov.  

Trenčiansky samosprávny kraj dlhodobo spolupracuje so 
seniormi, čo ocenila aj 
predsedníčka OO JDS 
Trenčín Emília Plš-
ková.  

„Kraju sme veľmi 
vďační za spoluprácu, 
ale i finančnú podporu 
napríklad pri organizo-
vaní Okresného náuč-
no-turistického zrazu 
seniorov, ktorý sa tento rok konal po 16.-krát,“ povedala 
predsedníčka OO JDS Trenčín. 

Medzi seniorov zavítal aj staronový trenčiansky župan 
Jaroslav Baška, ktorý si pre členov OO JDS Trenčín pripravil 
prekvapenie v podobe torty. „Seniorom želám veľa šťastia 
a zdravia. Za tých 25 rokov členovia okresnej organizácie 
spravili naozaj veľa poctivej práce. Teší ma, že sa stále 
stretávajú na rôznych podujatiach a aktívne pripravujú aj ďalšie 
aktivity,“ uviedol trenčiansky župan. 

Počet členov OO JDS Trenčín sa oproti minulému roku 
zvýšil o 74 aktívnych členov. Medzi najvýznamnejšie podu-
jatia, ktoré organizácia pripravuje, patrí už spomínaný Okresný 
náučno-turistický zraz seniorov či postupová súťaž senio-
rov  s názvom „Poézia, próza a spev jesene“. 

www.tsk.sk 08.11.2017 
pomocná evidencia 826/1/2017 
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Trenčianski poslanci sa zišli na predposlednom riadnom 
rokovaní mestského parlamentu v stredu 8. novembra. 

Primátor Richard Rybníček informoval o finančnej situácii 
mesta. Celkový dlh Trenčína bol k 30. 9. 2017 vo výške 12,54 
mil. eur, čo predstavuje 228 eur na obyvateľa. Celková suma 
dlhu definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách k 31. 9. 
2017 bola 26,68 percenta, pričom zákonná maximálna možná 
miera zadlženosti je 60 percent. 

Zastupiteľstvo odsúhlasilo vyčlenenie peňazí z tohtoročného 
rozpočtu na odkúpenie plochy pre in line hokej a tiež dvoch 
rolieb na úpravu ľadovej plochy od HK Dukla a.s. Zároveň 
zobralo na vedomie rozpočtové opatrenia vykonané primá-
torom, napríklad vyčlenenie financií na projekt dobudovania 
učební a rekonštrukciu jedálne a kuchyne ZŠ Dlhé Hony, na 
vypracovanie štúdie týkajúcej sa polopodzemných kontajnerov 
alebo na tribúnu pre futbalové ihrisko v Záblatí.  

Mestský parlament súhlasil s tým, že od nového roka bude 
správu miestnych komunikácií vykonávať Mestské hospo-
dárstvo a správa lesov, m.r.o., a to v rozsahu určenom mestom.  

Poslanci schválili predloženie žiadostí mesta Trenčín 
o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmen-
tálnych aspektov. Jednou z podporovaných aktivít vo výzve je 
revitalizácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických 
princípov tvorby a ochrany zelene. Mesto sa pokúsi uspieť 
s dvoma žiadosťami s cieľom vybudovať prvky zelenej 
infraštruktúry vo vnútroblokoch ulíc J. Halašu a Východná. 

Mesto Trenčín doposiaľ podalo v aktuálnej výzve minis-
terstva pôdohospodárstva dva projekty: „Zelené pľúca mesta - 
Revitalizácia Parku M. R. Štefánika“ a „Stratégia adaptability 
mesta Trenčín na klimatickú zmenu (STRADAKL)“. Oba 
projekty sú v procese schvaľovania. 

Info 28.11.2017 
pomocná evidencia 827/1/2017 
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Jedenásty novembrový deň nepatrí len Martinovi na bielom 

koni, ale aj spomienke na vojnových veteránov. Divé vlčie 
maky nevidíte 
vždy len v záhra-
dách či pri ces-
tách. Niekedy sa 
červenajú na ša-
tách žien a sakách 
mužov. Aby pri-
pomenuli preliatu 
krv tých, ktorí za 
nás bojovali vo 
vojne či ozbroje-

ných konfliktoch. Najčastejšie sa tak deje symbolicky 11. no-
vembra. Práve v tento deň bolo v roku 1918 o 11.11 h uzat-
vorené prímerie medzi Francúzskom a Nemeckom. Bez-
prostredne po ukončení prvej svetovej vojny bol 11. november 
vyhlásený za medzinárodný deň vojnových veteránov. Tí prijali 
červený mak ako symbol úcty k obetiam vojny, ktorý sa celkom 
prvýkrát objavil v známej protivojnovej básni Na flámskych 
poliach. 

Anglickú i slovenskú verziu tejto básne si v prespievanej 
forme dnes dopoludnia vypočuli aj v Trenčíne na Hlavnom 
cintoríne. V krajskom meste totiž pietna spomienka na 
vojnových veteránov patrí k už niekoľkoročnej tradícii. Okrem 
červených makov na cintoríne pod Juhom vždy v tento deň 
nechýbajú zástupcovia Ozbrojených síl Slovenskej republiky, 
samosprávneho kraja, krajského mesta, Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov, Jednoty dôchodcov Slovenska 
i širšej verejnosti.  

Účastníci pietnej spomienky pri Srbskej kaplnke. 
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„Na vojenskom cintoríne pri Srbskej kaplnke sa stretávame, 
aby sme si pripomenuli historicky veľmi dôležitý sviatok; deň 
vojnových veteránov. Tradícia osláv siaha do roku 1919, keď si 
v tento deň v Londýne, v Paríži i v mnohých iných mestách 
pripomenuli prvé 
výročie ukonče-
nia 1. svetovej 
vojny,“ pripome-
nul vo svojom 
príhovore Jaro-
slav Balocký, 
plukovník vo vý-
službe.  

Po úvodnej 
časti spomienky 
sa prítomné zhromaždenie presunulo k pamätníku, kde vzdalo 
hold obetiam vojnových konfliktov symbolickým položením 
vencov.  

www.tsk.sk 11.11.2017 
pomocná evidencia 830/1/2017 
 
V piatok 10. novembra sa na cintoríne 1. svetovej vojny 

v Trenčíne – Zábraní spomínalo nielen na padlých vojakov 
v prvej svetovej vojne, ale česť a pamiatku účastníci vzdali aj 
vojnovým veteránom, ktorí padli na bojiskách, v zahraničných 
vojenských operáciách a v mierových misiách.   
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Keďže obnovený cintorín prvej svetovej vojny v Trenčíne – 
Zábraní sa nachádza vo vojenskom objekte, je verejnosti 
neprístupný okrem 
jediného dňa v ro-
ku, keď ľudia majú 
možnosť prísť 
vzdať úctu padlým 
obetiam 1. svetovej 
vojny. Pietny akt 
kladenia vencov 
pripadol aj teraz na 
predvečer výročia 
ukončenia prvej svetovej vojny. Tento rok je to v poradí už 99. 
výročie ukončenia prvého masového konfliktu 20. storočia 
a jedného z najkrvavejších konfliktov v dejinách ľudstva. 

S myšlienkou obnovy cintorína v Trenčíne - Zábraní prišiel 
generálporučík vo výslužbe Pavel Honzek.  

„Keď som do priestorov vojenského cintorína prišiel na 
jeseň roku 2014, cintorín bol 
skutočne zanedbaný; dva-tri 
razy za rok bol pokosený, inak 
bolo všetko porozbíjané a bol 
doslova bezmenný, pretože na 
starých označeniach starých 
hrobov neexistovali žiadne 
menovky,“ povedal autor myš-

lienky, ktorý je zároveň aj členom Klubu generálov Slovenskej 
republiky. Ten sa v rámci svojich aktivít venuje aj obnove 
cintorínov či pamätníkov, a to nielen doma na Slovensku, ale aj 
v zahraničí.  

„V Klube generálov sme buď iniciovali, sami organizovali 
alebo sa podieľali na obnove a výstavbe pamätníkov sloven-
ským vojakom v Slovinsku, v Taliansku, v Ovruči na Ukrajine, 
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kde sme pred štyrmi rokmi postavili krásny veľký pamätník,“ 
uviedol.  

Po tom, ako Rada Klubu generálov odsúhlasila obnovu cin-
torína v Trenčíne, sa do nej v roku 2015 spolu s kolegami pustili 
naplno. Dôkazom, že to za ich úsilie naozaj stálo, svedčí 
každoročne sa zvyšujúci počet ľudí prítomných na pietnom 
akte. V piatok si cestu naň našlo približne 200 ľudí.  

Miesto svojho posledného odpočinku na vojenskom cinto-
ríne v Zábraní okrem 338 Čechov a Slovákov našli aj Rumuni, 
Taliani, Maďari, Poliaci, Turci, Rakúšania, Nemci či príslušníci 
ruskej armády. Spolu je na cintoríne, ktorého majiteľom je 
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, pochovaných 771 
vojakov. Česť ich pamiatke.        

www.tsk.sk 12.11.2017 
pomocná evidencia 832/1/2017 
 
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Ja-

roslav Baška sa v pondelok  13. novembra ako prvý z ôsmich 
predsedov krajských samospráv po zložení predpísaného sľubu 
ujal funkcie na nové, tentoraz päťročné obdobie. 

Spolu s ním zložilo na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľ-
stva sľub aj 45 poslancov kraja zo 47 zvolených. Štyridsať-
dvaročný Baška, ktorý je aj poslancom Národnej rady SR za 
Smer-SD, získal vo voľbách 50 percent hlasov voličov a s vý-
razným náskokom zvíťazil pred šiestimi protikandidátmi. 

Staronový župan Jaroslav Baška (Smer-SD, SNS, Most-Híd, 
Strana zelených) v úvode nového volebného obdobia sľúbil, že 
TSK bude pod jeho vedením pokračovať v spolupráci so 
zamestnávateľmi pri duálnom vzdelávaní, v projekte Zelená 
župa, v ešte väčšej otvorenosti krajskej samosprávy, ako aj v 
budovaní Vážskej cyklomagistrály. 
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Za najväčšie výzvy volebného obdobia označil zlepšovanie 
situácie v zdravotníctve a pokračovanie v investíciách do ciest 
II. a III. triedy. 

Kraj bude musieť podľa neho pracovať aj na zvyšovaní pla-
tov v zariadeniach sociálnych služieb, v školských jedálňach 
alebo na Správe ciest. 

„Zahoďme stranícke 
tričká, už je po kampani, 
po voľbách, a poďme sa 
venovať tým úlohám, ktoré 
má TSK vo svojej kompe-
tencii. Chcem naďalej spo-
lupracovať so všetkými 
zvolenými poslancami, za-
mestnancami úradu, ako aj so všetkými organizáciami v kraji,“ 
povedal Jaroslav Baška. 

Sľúbil, že aj naďalej sa bude stretávať s občanmi v úrade, ale 
nielen tam. 

„Tak ako doteraz, budem chodiť krížom – krážom cez celý 
kraj, aby som počul problémy ľudí, ktoré by sme mohli spo-
ločne riešiť,“ dodal predseda, ktorý po kraji často jazdí na bi-
cykli. S vládou chce spolupracovať pri riešení dopravnej 
infraštruktúry a pri transformácii baníckeho regiónu Hornej 
Nitry. 

Na margo 22 nezávislých poslancov v novom zastupiteľstve 
Jaroslav Baška skonštatoval, že bude komunikovať so všetkými 
poslancami, ak budú predkladať racionálne návrhy. 

„Ak sa to nebude zdať poslancom, vždy budeme o týchto 
racionálnych riešeniach diskutovať. Nie som tu sám, mám za 
sebou zamestnancov TSK, chcem spolupracovať so všetkými 
poslancami,“ zdôraznil Jaroslav Baška. 
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Za priority v novom päťročnom volebnom období považuje 
najmä zdravotníctvo, cestnú infraštruktúru a duálne vzdelá-
vanie. 

www.sme.sk 13.11.2017 
pomocná evidencia 835/1/2017 
 
Ako si spomínajú na trenčianske protestné zhromaždenia 

proti totalitnému režimu v novembri 1989 jeho priami aktéri?  
Peter Slovák: „Bolo to veľmi hektické, Dušan Guráň došiel 

z Prahy, že sa to tam melie. S dnes už nebohým Vladom 
Sládekom, Rudom 
Cvopom a ďalšími 
sme obtelefonovali 
známych, že musíme 
niečo urobiť. Stretli 
sme sa asi dvadsiati až 
tridsiati, každý donie-
sol, čo mohol. Mnohí 
sme sa spoznali až 
vtedy, spojila nás túž-
ba po lepšej budúcnosti. Potom už začali chodiť vysokoškoláci, 
niektorí spali aj u mňa, doniesli materiály, pomáhali orga-
nizovať mítingy. Ako pódium slúžila traktorová vlečka, ktorú 
nám požičali z technických služieb. Bolo to všetko také rýchle, 
že dnes už ani presne neviem, čo všetko sa dialo. Ale rozhodne 
to stálo ta to.“ 

Jaroslav Olah: „Bolo to desať šialených dní. Začali sme sa 
grupovať hneď na druhý deň po udalostiach v Prahe. Bolo to 
ako naša vlastná malá revolúcia a 26. novembra sa konal prvý 
míting. Počas pondelňajšieho štrajku bolo na námestí takmer 30 
tisíc ľudí z celého okresu. Mierové námestie nikdy nezažilo 
taký nápor ľudí. Nikto nevedel, čo sa bude diať, v jeden deň 
sme dokonca dostali hlášku z Bratislavy, že po nás budú strie-

Primátor R. Rybníček na otvorení výstavy k 17. novembru 1989 v mestskej veži. 



239 
 

ľať. Ľudia aj tak na námestí zostali. Bolo úžasné vidieť pokope 
toľko zanietených ľudí.“ 

Rudolf Cvopa: „My sme tu zakladali VPN len tak ama-
térsky. Vylepovali sme po meste plagáty a výzvy na generálny 
štrajk. Potom už nastúpili profesionáli, ktorí mali politické 

ambície a vedeli sa v politike 
obracať. Vtedy už nebolo tre-
ba takých ľudí ako ja, ktorých 
politika nelákala. Trochu som 
sklamaný zo súčasnosti. Ča-
kal som, že sa ľudia budú 
správať inak, s väčším poro-
zumením. No mnohí akoby 
dodnes nepochopili, o čo sme 
sa vtedy na námestiach sna-
žili. Veľa mladých ľudí dnes 
ani len netuší, čo sa vtedy 
udialo, ale možno je to tak 
lepšie, aspoň majú čisté 
hlavy. Naša generácia to ale 
robila najmä kvôli svojim 
deťom. Nechceli sme, aby 
vyrastali v atmosfére príslo-

via: Kto nekradne, okráda svoju rodinu.“ 
A čo vtedy písali Trenčianske noviny? Prečítajte si: 
V nedeľu krátko po 16. h. sa napriek silnému sneženiu a 

chladu zišli na Mierové námestie v Trenčíne stovky občanov a 
mládeže, aby spontánne pripojili svoj hlas k protestu študentov 
v celej republike proti zákroku poriadkových síl 17. novembra 
v Prahe a vyslovili svoje názory a stanoviská k súčasnej 
vnútropolitickej situácii a ďalšiemu vývoju v našej spoločnosti. 

Medzi diskutérmi na improvizovanej tribúne boli aj 
bratislavskí herci E. Vittek, Š. Skrúcaný, S. Dančiak, humorista 

Noviny Trenčianska verejnosť, ktoré vychádzali po nežnej revolúcii. 
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S. Radič, kultúrni a pedagogickí pracovníci a zástupcovia 
všetkých vrstiev spoločnosti. 

Všetci sa vyslovili za ďalšie urýchlenie a prehĺbenie demo-
kratizačného procesu, za pluralizmus a dialóg a vyzvali pracu-
júcich nášho okresu, aby sa v pondelok pripojili k manifestač-
nému štrajku takými formami, aby nedošlo k stratám v národ-
nom hospodárstve. 

Po zaspievaní štátnej hymny sa demonštranti pokojne rozišli. 
Hnutie Verejnosť proti násiliu teda pôsobí od nedele aj v našom 
okresnom meste. 

www.sme.sk 17.11.2017 
pomocná evidencia 842/1/2017 
 
V areáli Old Herold zbúrali dve budovy, spoločnosť ich plá-

nuje nahradiť modernou predajňou. Budovy garáží a kultúrneho 
domu postavili v 
šesťdesiatych rokoch 
minulého storočia, 
pamiatkovo chráne-
né neboli. 

Podľa vyjadrenia 
firmy zbúrané bu-
dovy už dlhodobo 
neslúžili svojmu pô-
vodnému účelu a ich 
využívanie v alterna-

tívnom režime bolo z pohľadu vlastníka veľmi neefektívne. 
„Počas posledných približne pätnástich rokov už kultúrny dom 
neslúžil svojmu účelu. Priestor kultúrnej sály sme rozdelili na 
dve časti – jednou bola predajňa nábytku a v druhej ordinácia 
praktického lekára a zariadenie spoločného stravovania pri-
márne pre zamestnancov firmy, bola tam jedáleň, kuchyňa, 
sklad potravín,“ hovorí riaditeľ spoločnosti Martin Spurný. 
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Objekty už dlhšiu dobu neslúžili svojmu pôvodnému účelu. 
„Spočiatku sme uvažovali, že by sme objekty zachovali a 

prispôsobili ich našim výrobným potrebám. Podrobným prie-
skumom sme však zistili, že by to nebolo efektívne pre naše 
aktuálne požiadavky. Vedenie spoločnosti sa rozhodlo pre ich 
zbúranie,“ skonštatoval Martin Spurný. 

Na uvoľnenom pozemku plánujú postaviť novú budovu. V 
jej priestoroch by sa mala nachádzať firemná predajňa. 

 „Cieľom je osadiť na miesto pôvodného kultúrneho domu 
nový objekt, ktorý bude 
architektom navrhnutý 
tak, aby z urbanistické-
ho hľadiska citlivo do-
tváral kolorit tejto 
lokality,“ dodal. 

Budovy garáží slúžili 
na parkovanie a servis 
obslužnej techniky. Kul-
túrny dom pôvodne po-
stavili ako účelovú budova s javiskom pre interné kultúrne 
účely závodu Slovlik. 

Neskôr tu pristavili ordináciu lekára, kuchyňu a jedáleň. V 
minulosti sa tu okrem pravidelných schôdzí konali aj plesy a 
zábavy , neskôr aj schôdze urbárnikov alebo družstevníkov.  

Podľa Jozefa Múdreho z Krajského pamiatkového úradu v 
Trenčíne zbúrané budovy neboli pamiatkovo chránené. Pa-
miatkari pred siedmimi rokmi posudzovali v areáli Old Heroldu 
šesť objektov. „Boli postavené za začiatku 30. rokov 20. sto-
ročia. Jednotlivé budovy boli z pamiatkového hľadiska znehod-
notené stavebnými úpravami, prístavbami a rekonštrukciou. 
Stratili tak svoje pamiatkové hodnoty,“ uzavrel Jozef Múdry. 

www.sme.sk 18.11.2017 
pomocná evidencia 844/1/2017 
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V Trenčíne sa aj v tomto roku opravovali cesty a chodníky. 
Väčšinou šlo o dobrú a odbornú prácu, no vyskytli sa aj 
prípady, ktoré ľuďom zdvihli tlak. Výsledkom sú opravy opráv, 
Mesto totiž nekvalitnú prácu neakceptuje.  

Správca komunikácií sa pri zadávaní opráv rozhoduje podľa 
urgentnosti a závažnosti poškodenia. Havarijný stav má vždy 
prednosť. Menšie výtlky riešia pracovníci mestského 
hospodárstva vlastným strojom a ostatnú stavebnú údržbu a tiež 
súvislé rekonštrukcie komunikácií zabezpečujú vysúťažení 
dodávatelia. Im má okrem dobre odvedenej práce záležať aj na 
získaní dobrých referencií od Mesta, pokiaľ sa chcú 
v budúcnosti zúčastniť verejných súťaží. A práve niektorí 
víťazi verejných obstarávaní zlyhali. Pritom ide o profesionálne 
stavebné spoločnosti.  

Príkladom je spoločnosť, ktorá mala upraviť výšku poklo-
pov na Soblahovskej 
ulici, no výsledok nebol 
dobrý a Mesto prácu re-
klamovalo s tým, že 
žiada opätovnú opravu. 
Tá istá spoločnosť pre-
kvapila naposledy aj 
tým, že „opravila“ časti 
povrchu na Šoltésovej 
ulici. Mesto túto prácu 

neobjednalo, preto ju ani nezaplatí. Komunikáciu na tejto ulici 
chce Mesto riešiť súvislou opravou v budúcom roku.  

Pri reklamáciách a následných opravách už vykonaných 
prác sú finančné náklady vždy na strane zhotoviteľa, v žiadnom 
prípade nie na strane Mesta. Taký postup bude aj pri Karpatskej 
ulici, kedy dodávateľ bude musieť odstrániť všetky nedostatky.  

Info 28.11.2017 
pomocná evidencia 847/1/2017 

Úprava výšky poklopov na Soblahovskej ulici. 
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V stredu 22. novembra dopoludnia osadili v zrekonštruova-

nej časti Mierového námestia vianočný stromček. Duglaska 
tisolistá vyrástla v Trenčíne, jej pôvodná výška bola asi 20 met-
rov. 

Podľa hovorkyne Trenčína Eriky Ságovej ihličnan vyrástol 
na mestskom pozemku. „Bol určený na výrub, tak sme využili 
príležitosť a máme pekný vianočný strom. Jeho pôvodná výška 
bolo okolo dvadsať metrov, výšku ale pracovníci Mestského 
hospodárstva a správy lesov upravili na asi 13,5 metra,“ 
informovala. Výzdoba stromčeka zostane tak, ako pominulé 
roky nezmenená, prešla však obnovou. 

Vianočný stromček rozsvieti po prvýkrát sv. Mikuláš 5. 
decembra, ihličnan na námestí zostane až do Troch kráľov. 

Vlaňajším symbolom Vianoc bola trinásť metrov vysoká 
jedľa srienistá. 

www.sme.sk 22.11.2017 
pomocná evidencia 850/1/2017 
 
Členovia Poľovníckeho združenia Ostrý vrch v Soblahove 

odstrelili v rámci spoločnej poľovačky vo štvrtok 23. novembra 
v lesoparku Brezina a v okolí 
Trenčína 12 kusov diviačej zveri. 
Informoval o tom poľovný hos-
podár združenia Ján Kováč. Dô-
vodom bola redukcia premno-
ženej zveri.  

„Podarilo sa nám zredukovať 
časť premnoženej dospelej popu-

lácie diviačej zveri, ušlo niekoľko mladších kusov, čo nás 
trochu mrzí, pretože tá redukcia je najúčinnejšia práve v 
kategóriách najmladších jedincov. V tejto sezóne máme do 15. 
januára naplánované ešte dve spoločné poľovačky, dúfam, že 
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redukcia bude mať význam,“ skonštatoval Ján Kováč. Ako do-
dal, poľovali v bezprostrednej blízkosti mesta, vďaka bezpeč-
nostným opatreniam nedošlo ku žiadnej mimoriadnej udalosti.  

„Mestskí i štátni policajti dôsledne zabezpečili prístupové 
cesty do lesoparku Brezina a prípadných návštevníkov leso-
parku odradilo od vychádzok zrejme aj nepriaznivé počasie,“ 
doplnil Ján Kováč. 

Spoločnú poľovačku na nepoľovných plochách v lesoparku 
Brezina v Trenčíne a na poľnohospodárskych pozemkoch v ju-
hovýchodnej časti mesta povolil na základe žiadosti mesta 
Trenčín a Poľnohospodárskeho družstva Trenčín - Soblahov 
Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu v Trenčíne. 

www.teraz.sk 24.11.2017 
pomocná evidencia 858/1/2017 
 
Mesto Trenčín bolo úspešné pri podávaní žiadostí o ne-

návratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho 
operačného programu. Na dva projekty, ktoré sa týkajú cyklo-
trás, získa takmer 315 tisíc eur.  

Časť z nich pôjde na výstavbu cyklotrasy na Karpatskej 
ulici, druhá na preplatenie investície do už vybudovanej 2. 
etapy cyklotrasy z centra mesta na sídlisko Juh. Ide pritom 
o dva zo 14 podaných projektov v tomto roku.  

www.trencin.sk 27.11.2017 
pomocná evidencia 862/1/2017 
 
Vo víkendových dňoch 2 a 3. decembra sa v známom 

švajčiarskom stredisku St. Moritz udeľovali ceny World Lu-
xury Hotel Awards za rok 2017. Slávnostného večera sa zú-
častnili hotelieri zo všetkých kútov sveta, medzi nimi aj vedenie 
slovenského secesného hotelu Elizabeth v Trenčíne. A naprázd-
no zástupcovia hotelu neodišli. Hotel Elizabeth totiž zvíťazil v 
jednej z top kategórií.  
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Po minuloročnom úspechu v Katare si hotel Elizabeth odnie-
sol ocenenie v kategórii „Luxury Cultural Retreat“ za zacho-
vanie kultúrneho dedičstva (predovšetkým v súvislosti so zná-
mym rímskym nápisom z roku 179 a secesnou architektúrou). 

„Fakt, že naše investície v oblasti hotelierstva často zbierajú 
prestížne medzinárodné ocenenia, ma teší. Tieto úspechy 
poukazujú nielen na dobre odvedenú prácu architektov a sta-
vebných firiem, ale i na kvalitu poskytovaných služieb, vyba-
venie objektov, kvalitnú infraštruktúru a v neposlednom rade 
ústretovosť personálu ku klientom, a to je pre mňa veľmi dôle-
žité. Všetkým, ktorí sa na tomto úspechu podieľali, samozrejme 
patrí moje veľké poďakovanie. Ocenenie mňa osobne teší o to 
viac, že to nebola len odborná porota, ktorá o víťazovi jednot-
livých kategórií rozhodovala, ale predovšetkým sami klienti a 
široká verejnosť, ktorá vie byť veľmi kritická a úprimná,“ 
uviedol investor a šéf skupiny Synot Ivo Valenta. 

Radosť z ocenenia neskrýval ani Tiago Vigano, riaditeľ ho-
tela Elizabeth: „Ocenenie je dôkazom toho, že prácu robíme 
dobre a ku spokojnosti našich klientov. Podobné uznania sú pre 
nás veľkým záväzkom k tomu, aby sme sa posúvali stále ďalej.“ 

Hotel Elizabeth má za sebou už niekoľko prestížnych oce-
není. V rámci súťaže Historic Hotels of Europe Awards sa stal 
najlepším mestským historickým hotelom Európy 2016 a exce-
loval hneď v 3 kategóriách. V tom istom roku získal prvenstvo 
v súťaži World Luxury Hotel Award 2016 v kategórii „Roman-
tic Hotel“ regiónu východnej Európy. V roku 2015 získal pr-
venstvo ako historický hotel s najlepším zákazníckym servisom 
v Európe. 

Ocenenia už získali aj iné hotely spoločnosti Synot. 
www.sme.sk 04.12.2017 
pomocná evidencia 883/1/2017 
 



246 
 

Vianočný strom na Mierovom námestí už svieti. Postarali sa 
o to deti a Mikuláš, 
ktorý prišiel aj tento 
rok do Trenčína 
spolu so svojimi po-
mocníkmi v utorok 
5. decembra. Čerti 
trochu postrašili, an-
jeli potešili a Miku-
láš zanechal takýto 
odkaz: 

Bolo mi potešením      
z Trenčína deti, 
rozsvietiť stromček, čo od včera svieti. 
Veľmi rád som, deťúrence, prišiel medzi Vás, 
zavinšovať pokojný predvianočný čas. 
Nech vo Vašich srdiečkach jasné svetlo svieti, 
rád sa stretnem s Vami zas o rok, milé deti. 
www.trencin.sk 05.12.2017 
pomocná evidencia 884/1/2017 
 
Mesto ako z rozprávky. Tak vyzerá aktuálne Trenčín po zo-

tmení. Za všetko môže nová vianočná výzdoba, ktorú vedenie 
krajského mesta nakúpilo po sedemnástich rokoch. 

V Trenčíne pribudli svietiaci anjeli, ľadový medveď, via-
nočné kapry, ale aj obrovskí snehuliaci. Výzdoba sa stala okam-
žite atrakciou, ktorá priťahuje tak domácich, ako aj turistov. 

Vianočná výzdoba obsahuje deväť nových svietiacich prv-
kov. Sú rozmiestnené prevažne v centrálnej časti a v jej blíz-
kosti. „Trenčín naposledy investoval do nákupu vianočnej vý-
zdoby pred zimnou sezónou 1999/2000. Odvtedy sme len 
priebežne dopĺňali niektoré prvky. Aktuálne mesto kúpilo za 
50-tisíc eur nové veľké svetelné prvky, ktoré sú rozmiestnené 
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v centre, ale aj na niektorých kruhových objazdoch, tam, kde 
nám to dopravná 
polícia dovolila,“ 
povedala hovorky-
ňa primátora mesta 
Trenčín Erika Sá-
gová. 

V meste tak pri-
budla rodinka sne-
huliakov, pričom 
cez najväčšieho sa 
dá prejsť, svietiace 

zvieratá aj ryby vo fontáne. Ľudia sú z výzdoby nadšení a večer 
sa k nej chodia fotiť. 
„Doteraz sme sedávali s malým doma, ale už druhý večer sme 
sa šli prejsť a porobiť si fotky. Najmä syn je nadšený zo sne-
huliakov,“ povedal otec dvojročného Adamka Peter Lipták. 
Pri výzdobe sme zastihli dokonca aj turistov. 

„Krásne a origi-
nálne. Už som po-
chodil veľký kus 
sveta, ale táto vý-
zdoba je naozaj iná a 
pekná. V kombiná-
cii s nádherným hra-
dom môžem pove-
dať, že Trenčín je 
jedno z najkrajších 
miest, ktoré som kedy navštívil. Takto po zotmení sa ho určite 
oplatí vidieť,“ povedal Alberto Piedrali z Talianska, ktorý pri-
šiel do Trenčína na týždňovú dovolenku spolu s manželkou. 

www.pravda.sk 10.12.2017 
pomocná evidencia 900/1/2017 
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Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) bude v budúcom roku 

hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, príjmy i výdavky pred-
pokladajú sumu takmer 172 miliónov eur. Rozpočet na rok 
2018 schválili na zasadnutí poslanci Zastupiteľstva TSK v pon-
delok 11. decembra. 

Ako informovala vedúca finančného odboru Úradu TSK 
Renáta Ozimová, návrh rozpočtu počíta v budúcom roku 
s bežnými príjmami vo výške takmer 140 miliónov eur, bežné 
výdavky so sumou takmer 120 miliónov eur. Bežný rozpočet 
by tak mal byť prebytkový o takmer 19,3 milióna eur.  

Kapitálová časť rozpočtu počíta s príjmami 28,3 milióna eur, 
výdavky by mali byť takmer 50 miliónov eur. Príjmové 
finančné operácie predpokladajú sumu skoro 4,1 milióna eur, 
výdavkové finančné operácie by sa mali pohybovať na úrovni 
2,42 milióna eur. TSK chce v budúcom roku čerpať revol-
vingový úver na projekty v rámci Operačného programu Inter-
reg vo výške 3,96 milióna eur. Rozpočet počíta so splácaním 
istín a úverov vo výške 2,42 milióna eur.  

„Ide o revolvingový typ úveru, ktorý umožňuje čerpať po-
skytnuté zdroje opakovane. Hodnota tohto úveru nevstupuje do 
výpočtu celkovej dlhovej služby a neovplyvní tak úverovú 
zaťaženosť TSK,“ doplnila Renáta Ozimová. 

Podľa hlavného kontrolóra Úradu TSK Richarda Horvátha 
je rozpočet vyvážený a reaguje na všetky potreby obyvateľov 
Trenčianskeho kraja. 

www.teraz.sk 11.12.2017 
pomocná evidencia 903/1/2017 
 
Budúcoročný rozpočet schválil mestský parlament v stredu 

13. decembra. Počíta s dokončením rekonštrukcie Mierového 
námestia, kúpou 48 nájomných bytov a ďalšími investíciami do 
ciest, chodníkov, parkovísk, cyklotrás, ihrísk a do čistoty 
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a verejnej zelene. Z eurofondov budú obnovené materské školy 
Opatovská a Šafárikova.  

Na vzdelávanie a sociálnu oblasť pôjde viac ako 53 % bež-
ných výdavkov. Ka-
pitálové výdavky sú 
rozpočtované v sume 
14,16 mil. eur. Čis-
tota a starostlivosť o 
verejný priestor bude 
jednou zo základných 
úloh mesta v roku 
2018. Rozpočtova-
ných je šesť celoploš-
ných kosení. Na orezy stromov a kríkov poslanci schválili 350 
tisíc eur. Údržba komunikácií bude na úrovni roka 2017 s 
dôrazom na pravidelné čistenie.  

Výška sadzieb daní sa nemení s výnimkou sadzby dane za 
ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté 
porasty, kde bude znížená. Prevádzky na Mierovom námestí 
budú aj v roku 2018 oslobodené od dane za letné terasy.  

Z mestských zdrojov bude dofinancovaný projekt APRO-
GEN, prenájom štadióna Mariána Gáboríka pre žiakov hoke-
jových tried, energie na školách, údržba športových areálov a 
diétne stravovanie na školách.  

Z najzaujímavejších investičných akcií vyberáme: rekon-
štrukciu cesty na Ulici gen. Svobodu, rozšírenie bufetov, sociál-
nych zariadení a tienidiel v areáli letného kúpaliska, vybudo-
vanie nových priechodov pre chodcov, vrátane priechodu pri 
Fiate, vybudovanie polopodzemných kontajnerov v mestskej 
časti Západ, Sever a Juh, rekonštrukcia spojovacej chodby 
a šatní v ZŠ Kubranská, oprava hrádze na Sihoti, presun auto-
busovej zastávky na Hodžovej ulici, nová cesta spájajúca 
Opatovskú ulicu s Armádnou a iné. 
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V Trenčíne pribudnú aj nové chodníky - Sigôtky a Záblat-
ská, Ulica gen. Svobodu – Východná, smerom do Nozdrkoviec 
v úseku ČOV. Ďalšie chodníky budú obnovené - Staničná, 
Zlatovská, chodník v parku M. R. Štefánika, od kruhového 
objazdu pri Keramoprojekte po nemocnicu, Stromová ul., 
chodník na Bratislavskej ulici od Veľkomoravskej po kruhový 
objazd pri Lidli. 

V roku 2018 bude pokračovať výstavba nových parkovacích 
miest - ulica J Halašu, Pred poľom, Opatovská, Pod Skalkou, 
Žilinská, ul. gen. Svobodu, Gagarinova, Saratovská, Bazov-
ského, Cintorínska, Novomeského, Soblahovská, Šmidkeho, 
Západná. 

Investície pôjdu aj do ihrísk a športovísk – dokončenie 
workoutu a cvičiska pre seniorov na Juhu, vybudovanie pump 
treck dráhy pri skateparku, obnova lesného ihriska Kiosk.  

Mesto Trenčín má schválený vyrovnaný rozpočet v celkovej 
výške takmer 57,74 milióna eur. Výšku dlhu ku koncu roka 
2018 prognózuje na úrovni 17 - 17,5 mil. eur, pričom na konci 
roka 2014 bol dlh vo výške 19,45 mil. eur. Dlhovú službu defi-
novanú zákonom o rozpočtových pravidlách mesto prognózuje 
na konci roka 2018 vo výške 34,2% bežných príjmov pred-
chádzajúceho roka. Na konci roka 2014 to bolo 52,87%.   

Info 28.12.2017 
pomocná evidencia 911/1/2017 
 
Posledné rokovanie mestského parlamentu v roku 2017 sa 

uskutočnilo v stredu 13. decembra. O finančnej situácii mesta 
informoval primátor Richard Rybníček. Celkový dlh Trenčína 
bol k 31. 10. 2017 vo výške 11,91 mil. eur, čo predstavuje 216 
eur na obyvateľa. Celková suma dlhu definovaná zákonom 
o rozpočtových pravidlách k 31. 10. 2017 bola 26,06 percenta, 
pričom zákonná maximálna možná miera zadlženosti je 60 
percent. 
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Poslanci svojím hlasovaním zosúladili otvárací čas v 
prevádzkach s pohostinskou činnosťou v centrálnej mestskej 
zóne. Doteraz mali prevádzky v centre mesta, ktoré susedili 
s obytnými priestormi, skrátené otváracie hodiny oproti 
ostatným podnikom v centre. Mestské zastupiteľstvo rozhodlo 
o jednotnom prevádzkovom čase pre všetky prevádzky v centre 
mesta, a to od 6.00 hod. do 5.00 h počas celého týždňa. 

Mesto Trenčín odpredá svoj spoluvlastnícky podiel v bu-
dove na Mierovom 
námestí, kde sídlila 
Slovenská sporiteľ-
ňa. Ide najmä 
o priestory, kde sa 
nachádza ArtKino 
Metro. Novým 
vlastníkom zvyšku 
budovy je spoloč-
nosť Mierové ná-
mestie č. 4. Tá po-

žiadala o odkúpenie podielu mesta z dôvodu plánovanej kom-
pletnej rekonštrukcie celej nehnuteľnosti.  

Mestské zastupiteľstvo schválilo odpredaj za podmienky 
zabezpečenia prevádzky ArtKina Metro s tým, že jeho pre-
vádzkovateľom na najbližších 10 rokov i naďalej zostane 
občianske združenie LampArt.  

Branislav Hollý z o. z. LampArt pre médiá potvrdil, že kino 
potrebuje komplexnú rekonštrukciu. Podľa neho sú nová 
strecha a elektrické rozvody nevyhnutnosťou. Novú vzducho-
techniku, kotolňu, rozvody kúrenia či sociálne zariadenia 
považuje za potrebu, ktorú vyžaduje dobový štandard. ArtKino 
Metro bude 10 rokov v bezplatnom nájme, vrátane energií. 

Info 28.12.2017 
pomocná evidencia 912/1/2017 

Kino potrebuje aj novú kotolňu, vzduchotechniku a rozvody elektriny a kúrenia. 
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Pred Vianocami boli prerušené práce na rekonštrukcii 

Mierového námestia. Pokračovať budú začiatkom roka, 
v závislosti od počasia. 

Zhotoviteľ osadil obrubníky v dĺžke 700 metrov. Na chod-
níkoch je dlažba 
položená na asi 
troch pätinách 
z ich celkovej vý-
mery a na komuni-
kácii v strede ná-
mestia na ploche 
2 100 m2.  

Na námestí je 
29 nových ulič-
ných vpustov, pri-

budnú ešte tri. Pripravená je kabeláž pre nové verejné osvetle-
nie, wifi, kamery i ozvučenie. Plynári a vodári komplexne 
ukončili práce na Mierovom námestí. Elektrikárom zostávajú 
už len ukončovacie práce. Archeologický výskum bol pred 
Vianocami takmer uzavretý.  

Ako potvrdil zhotoviteľ rekonštrukcie námestia, robotníci sa 
vrátia do práce, ak počasie dovolí, začiatkom roka. Dokončia 
obnovu farských schodov a priľahlých oporných múrov, dlažbu 
na celom námestí, osadia fontánu a upravia jej okolie, 
nainštalujú nové inteligentné verejné osvetlenie, mobiliár, 
vysadia stromy a položia trávové koberce tak, aby boli všetky 
práce ukončené ku koncu apríla 2018. 

Info 28.12.2017 
pomocná evidencia 932/1/2017 
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Na Trenčianskom hrade už druhý rok po sebe privítali viac 
ako 120 tisíc návštevníkov. Najvyššia návštevnosť hradu bola 
tradične v letných mesiacoch. 

„O obľúbenosti Trenčianskeho hradu medzi verejnosťou 
svedčí aj úspech v podobe zisku Certifikátu výnimočnosti od 
spoločnosti TripAdvisor za rok 2017. Toto ocenenie sa ude-
ľovalo už siedmy rok ako uznanie zariadeniam z oblasti ces-
tovného ruchu, ktoré za uplynulý rok dlhodobo dostávali po-
zitívne recenzie od cestovateľov práve na tomto webovom por-
táli,“ informoval Matej Planek z oddelenia komunikácie a 
medzinárodných vzťahov Trenčianskeho samosprávneho kraja 
(TSK). 

Návštevnosť Trenčianskeho hradu môžu budúci rok zlepšiť 
dva nové cezhraničné projekty. Spoločný projekt TSK, mesta 
Bučovice v Juhomoravskom kraji a mesta Trenčín pod názvom 
TreBuChET sprístupni verejnosti tie časti hradu, ktoré doteraz 
nemali návštevníci možnosť vidieť. 

„Rekonštrukciou prejde južné opevnenie Trenčianskeho hra-
du, aj prístupová cesta s náučným chodníkom od Pamätníka 
umučených na Brezine cez Čerešňový sad,“ informoval Matej 
Planek. 

Na bicykli po stopách histórie je spoločný projekt Tren-
čianskeho kraja s mestom Brumov-Bylnice v Zlínskom kraji. 

„Zámerom druhej cezhraničnej spolupráce je vybudovanie 
novej cyklotrasy medzi mestami Nemšová a Trenčín, pričom 
novovybudovaná cyklotrasa sa napojí na projekt cyklotrasy, 
ktorá spája mesto Brumov-Bylnice s obcou Horné Srnie a mes-
tom Nemšová. Spojením dvoch sa cyklisti v budúcnosti dostanú 
až od brány Trenčianskeho hradu po hrad Brumov,“ dodal. 

www.sme.sk 29.12.2017 
pomocná evidencia 940/1/2017 
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Trenčiansky samosprávny kraj plánuje v budúcom roku 
investovať do kultúrnych zariadení vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti okolo 2,3 milióna eur. 

Investície pôjdu do Trenčianskeho hradu, Verejnej knižnice 
M. Rešetku v Trenčíne, Vlastivedného múzea v Považskej 
Bystrici či regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi. 

Ako informovala vedúca oddelenia komunikácie a medzi-
národných vzťahov Úradu kraja Veronika Rezáková, po skon-
čení rekonštrukcie Mierového námestia v Trenčíne kraj za 
takmer 500 tisíc eur zrekonštruuje administratívnu budovu na 
Trenčianskom hrade. „Po rekonštrukcii bude v tzv. skleníku re-
prezentatívne návštevnícke centrum, sociálne zariadenia, pre-
dajňa suvenírov a občerstvenia,“ priblížila Veronika Rezáková. 

Trenčiansky kraj chce podľa nej za 125 tisíc eur vybudovať 
výťah vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne, ale aj 
zabezpečiť nové osvetlenie výstavnej miestnosti Vlastivedného 
múzea v Považskej Bystrici a kúpiť úžitkové motorové vozidlo 
pre Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi. 

„Kraj zároveň počíta so sumou 1,7 milióna eur na imple-
mentáciu projektov kultúrno-kreatívneho centra, cezhraničného 
projektu Trenčín, Bučovice - Chránime európske tradície 
(TreBuChet), či do rekonštrukcie Draškovičovho kaštieľa v 
Čachticiach,“ doplnila Veronika Rezáková. 

www.sme.sk 31.12.2017 
pomocná evidencia 944/1/2017 
 
Prinášame tradičný koncoročný rozhovor s primátorom náš-

ho mesta Richardom Rybníčkom.  
Pán primátor, sme na konci roka 2017. Ako by ste ho 

charakterizovali?  
„Bol to rok veľkých investičných zmien. Začala sa rekon-

štrukcia Mierového námestia, zaviedli sme reguláciu parko-
vania, otvorili sme letné kúpalisko. Skončila sa modernizácia 
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železnice. Za výnimočné považujem, že sa nám podarilo 
zrealizovať 103 investičných akcií.“  

Napriek tomu, ľudia v niektorých prípadoch kritizujú 
dlho trvajúcu alebo nekvalitnú prácu.  

„Tá kritika má opodstatnenie aj logiku. No keď získate pozí-
ciu a s ňou zodpovednosť, musíte dodržiavať zákony, v tej 
chvíli sa vám tá logika rúca. Ovplyvňujú ju legislatívne pravid-
lá. V tomto prípade je to pravidlo, že musíte verejne obstarávať. 
My môžeme dať najtvrdšie podmienky, no vždy víťazí cena. Ak 
takýto víťaz svoju prácu pokazí a musí ju opravovať, je to 
v súlade so zákonom. My ho môžeme sankcionovať, neprebrať 
prácu, reklamovať. My nemôžeme priamo objednať prácu, mu-
síme súťažiť, kde napríklad vyhrá firma mimo Trenčína, ktorá 
po pol roku skrachuje a nič sa nedá robiť. Samozrejme, aj my 
robíme chyby, nemáme však problém to priznať, ospravedlniť 
sa a napraviť ich.“  

Zásadnou zmenou v meste je regulované parkovanie... 
„Nerobili sme to preto, aby sme ľuďom komplikovali život, 

ale preto, že sme museli začať regulovať parkovanie. Parko-
vanie je pod správou mesta a každý cent ide na špeciálny účet, 
odkiaľ peniaze smerujú na rozvoj mobility. Regulácia parko-
vania ale nie je o tom, aby sme od ľudí vyzbierali peniaze na 
opravu komunikácií, cyklotrasy, nové priechody, parkovacie 
miesta. Do toho ide podstatne viac peňazí. Ale iné riešenie, ako 
znížiť počet áut v meste a urobiť poriadok s autami, nie je. Ve-
rejný priestor patrí aj tým, ktorí autá nemajú a nepoužívajú.  

Tak, ako človek musí aj doma počítať s výdavkami, tak si aj 
pri parkovaní rozmyslí, či, kde a ako dlho bude parkovať, či 
napríklad neskúsi po Trenčíne cestovať autobusom. Máme no-
vý grafikon MHD, zjednotili sme na území mesta cestovanie 
červenými a modrými autobusmi, zaviedli sme novú linku 31. 
Zastavili sme 3-percentný pokles cestujúcich v autobusoch 
a naopak, zvýšili sme ich počet o 1 percento.“  
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V budúcom roku bude regulácia parkovania zavedená aj 
do ďalších častí mesta? 

„Na to, aby sme mohli regulovať parkovanie na Juhu, museli 
sme a ešte musíme vybudovať parkovacie miesta. Juh je iné, 
špecifické miesto na rozdiel od širšieho centra Trenčína. V roku 
2018 budeme mať 1110 no-
vých parkovacích miest, pri-
čom ďalších vyše 300 sme 
obnovili.  

Dopravný inšpektorát, hasi-
či i dopravní projektanti urobili 
kus práce tak, aby sa za-
bezpečila bezpečnosť pri pre-
jazde záchranných zložiek, ale 
aj aby bolo parkovanie kom-
fortné bez necitlivých zásahov 
do verejného priestoru a zele-
ne. Je to živý proces, ktorý sme 
ale museli odštartovať. Vo 
viacerých lokalitách to ľudia 
ocenili a to vďaka tomu, že 
s nimi neustále komunikujeme. 
Reguláciu sme zaviedli a tento systém sa nezrútil, funguje a na 
nás je, aby sme ho zdokonaľovali.“ 

Po piatich rokoch sa skončila modernizácia železničnej 
trate. V akom štádiu je táto vec? 

„Už robia len úpravy v jednotlivých stavebných objektoch 
a ich okolí, ktoré žiadame dokončiť skôr, než ich preberieme. 
O stavebné objekty sa má zatiaľ starať zhotoviteľ alebo inves-
tor. Najmä v prípade podchodov a podjazdov to však nerobia 
a hádajte, komu ľudia nadávajú. Mne, poslancom, úradníkom. 
Ľuďom to síce logiku nedáva, a ja sa tomu ani nečudujem, ale 
zase sme pri našej legislatíve, čo môžeme a čo nie. Momentálne 
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začína proces kolaudácie. Stavba mala trvať 3 roky, trvala 5 
rokov. Bolo to šialené, no napriek všetkým komplikáciám mes-
tu pomohla.“  

Mesto spustilo i proces zmeny územného plánu – kon-
krétne Centrálnej mestskej zóny... 

„Už siedmy rok pracujeme na stratégii mesta, ktorú málo 
ľudí ocení, lebo ju zatiaľ nie je vidieť. Je však dôležitá pre naše 
deti a vnúčatá. Verím, že na konci roka 2018 budeme môcť 
schváliť územný plán centrálnej mestskej zóny a vyčleníme 
územia na dopravu, bývanie, kultúru, oddych a šport. Je to stra-

tegická vízia pre 
budúce generácie.  

Najdôležitejším 
je dopravné riešenie 
v centre. Hasičská 
ulica je každý deň 
upchatá autami. My 
máme riešenie, pre-
to rokujeme s mini-
sterstvom dopravy 
a Slovenskou sprá-

vou ciest o rekonštrukcii starého cestného mosta tak, aby sme 
si spolu s ňou vyriešili aj mestský tranzit cez centrum.“ 

Mnohé mestá sa trápia s modernizačným dlhom. Aj 
v Trenčíne je to vážny problém, ktorý sa nedá vyriešiť za 
rok, ani za dva. Bude mesto v jeho znižovaní pokračovať? 

„Musíme. Toto bol aj spor s niektorými poslancami pri 
rokovaní o rozpočte na budúci rok. Tí, čo rozpočet nepodporili, 
chceli, aby bol čo najviac znížený dlh mesta ako taký. A tí, ktorí 
za rozpočet hlasovali, tiež chcú, aby sa dlh znižoval, ale 
pomalšie a s tým, aby mesto investovalo práve do znižovania 
modernizačného dlhu. Ak si zoberieme cesty, chodníky, školy, 
škôlky, kultúrne strediská, potrebujeme vyše 100 miliónov eur. 

Prioritou do budúcnosti je rekonštrukcia Kina Hviezda. 
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Do budúcnosti je prioritou rekonštrukcia Kina Hviezda a aspoň 
čiastočná sanácia župného domu, kde sídli Trenčianske mú-
zeum. A musíme pokračovať v rekonštrukciách ciest a chod-
níkov. Podobne je to aj so školami a škôlkami.“   

Najdôležitejší dokument, resp. zákon nášho mesta, roz-
počet na rok 2018, je schválený. Aký bude z tohto pohľadu 
rok 2018?   

„Rozpočet myslí na zlepšenie kvality života ľudí v meste. 
Zvyšujeme výdavky na mzdy pre našich nepedagogických za-
mestnancov – kuchárky, upratovačky, učiteľky z centra voľ-
ného času i základnej umeleckej školy, ale aj opatrovateľky. Ide 
o asi 700 zamestnancov. Posilňujeme komunitný život seniorov 
a navyšujeme aj peniaze pre mestské kluby seniorov i kluby 
Jednoty dôchodcov Slovenska. Budeme rekonštruovať ďalšie 
cesty a chodníky, školy aj škôlky, ale aj ihriská, napríklad na 
Brezine. Skúsime spolu pre Trenčín opäť zabojovať o ďalšie 
Žihadielko. Ak sa podarí, mohlo by vyrásť za Perlou, na mieste 
bývalého ihriska Opávia. Prioritou bude čistota a starostlivosť 
o verejnú zeleň. Radi by sme zrevitalizovali park M. R. Šte-
fánika aj s obnovou hlavného chodníka. Veľký balík pôjde na 
orezy, čo občania dlhodobo žiadajú.  

Chcem poprosiť občanov, aby, ak môžu, pomohli pri čistote 
okolia svojho bydliska. Napríklad aj tým, že nás upozornia na 
niečo, čo sa im nepáči alebo aj tým, že zdvihnú papier na zemi 
a dajú ho do koša. Ďakujem všetkým, ktorí tak robia. Rád by 
som spomenul ľudí zo Zelenej hliadky, ktorí sú veľmi aktívni. 
To sú skutoční občianski aktivisti. Nie je to o tom, že príde 
niekto, kto všetko uprace, vyčistí. Nedá sa to fyzicky a ani 
ekonomicky. Ale, ak si aj v rodine ľudia pomáhajú, pridajú sa 
priatelia, ide všetko lepšie.  

Podarilo sa mi vybaviť peniaze mimo rozpočtu, teda z iného 
zdroja, na opravu vodovodov a kanalizácie spolu s rekon-
štrukciou komunikácií na uliciach J. Kráľa, Krátka, Záhrad-
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nícka, Tatranská, Nová, Zelená, Partizánska. V budúcom roku 
sa aj obyvateľom týchto ulíc zlepší život. Ľudia si to zaslúžia, 
lebo som primátorom 7 rokov, z toho 5 rokov som riešil kom-
plikované problémy s modernizáciou železnice a aj znižovanie 
dlhu. Tým, že sa nám ekonomicky dobre darí, budeme inves-
tovať do zlepšenia života. A budeme aj znižovať dlh, no o niečo 
pomalšie.“  

Prečo v iných mestách sa napriek nezhodám vedia po-
slanci jednohlasne postaviť za rozpočet a v Trenčíne nie?  

„Nikdy by som nepredložil rozpočet, za ktorý by som sa 
musel hanbiť. Môže mať niekto výhrady, že by sa mal urobiť 
iný chodník a nie tamten a podobne. Je to o dohode väčšiny. 
Tých chodníkov, ktoré treba urobiť, je veľa a nie je možné ich 
opraviť všetky naraz. Pri tak dôležitom zákone mesta, ako je 
rozpočet, by mal vždy prevážiť občan. To, že sa našlo 8 poslan-
cov, ktorí nehlasovali za rozpočet, je pre mňa z ich strany prejav 
neúcty k občanom Trenčína. Boli proti navýšeniu miezd, navy-
šovaniu peňazí pre seniorov, proti podpore čistoty a inves-
tovaniu do ciest a chodníkov, do zlepšenia kvality života. Ak 
by sa takto zachovali aj ostatní poslanci, šli by sme to rozpoč-
tového provizória, čo by bolo zlé. Myslím si, že ľudia nás volili 
pre to, aby sme ich nazaťažovali spormi, ale aby sme sa dohodli 
a aby naše mesto napredovalo. Našťastie je tu 17 poslancov, 
ktorí s nami na tvorbe rozpočtu spolupracovali a množstvo ich 
požiadaviek sa do rozpočtu aj premietlo.“  

Na sociálnych sieťach je pomerne často spochybňovaná 
transparentnosť Trenčína.   

„V tomto meste sa nekradne. Dnes vie každý cez troj-
riadkový status na niekoho napísať, že je zlý a onaký, vymýšľať 
si, klamať a tak vyvolávať napätie. Najdôležitejším sudcom 
všetkého je čas. A za sedem rokov tu nie je jediný dôkaz alebo 
škandál, ktorý by sa týkal verejných financií. Máme za sebou 
veľkú kontrolu Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá dopadla 
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najlepšie zo všetkých krajských miest. V Trenčíne môže občan 
prísť a aktívne sa zúčastniť rokovaní komisií, všetky objed-
návky, faktúry, zmluvy sú na internete, mám Dni otvorených 
dverí, každý rok je verejná diskusia s občanmi, sú tu Otázky 
a odpovede na webe mesta. Len tento rok sme  zodpovedali na 
takmer 2 tisíc otázok. To, čo robíme my v otvorenosti a komu-
nikácii s občanmi, robí naozaj málo miest na Slovensku.“ 

Na jeseň ste oznámili, že do veľkej politiky nepôjdete 
a zostanete verný Trenčínu. Čo bolo zlomovým momentom 
tohto vášho rozhodnutia? 

„Nevedel som si predstaviť ísť do takého veľkého projektu 
bez transparentného finančného krytia. Nechcel som sa do-
stávať do pavučiny niečoho, čo som nevedel finančne zvládnuť. 
A potom, keď sa vám v 47 rokoch života narodí prvé dieťa, po-
viete si, že ísť sa hádzať do vôd, ktoré by vás ešte viac odtiahli 
od rodiny, by bolo vrcholne nezodpovedné. Najväčší projekt 
môjho života mám doma.  

V tomto meste je rozrobených veľa zaujímavých vecí, ktoré 
potrebujú starostlivosť a pozornosť. Samospráve verím. A aj 
keď sú tu hádky a je to také komplikované, byť na tej ulici, po-
čúvať ľudí a byť im tak blízko, má zmysel. Trenčín je mesto, 
v ktorom chcem žiť a dožiť a v ktorom bude vyrastať moje die-
ťa. To všetko zatienilo moje ambície angažovať sa vo veľkej 
politike. Ako primátor však budem stále žiadať viac peňazí 
i kompetencií pre mestá a obce. Najreálnejšia politika pre obča-
na sa totiž deje tam, kde žije. Práve o tom bude aj kniha, ktorú 
pripravujem.“ 

V tomto roku ste sa stali otcom. Ako vás to zmenilo? 
„Narodením Olivera má môj život celkom iný zmysel 

a hodnotu.  Stále sa naplno venujem mestu, ale v každej voľnej 
chvíli som s rodinou. Spím oveľa menej, ako predtým, nepo-
trebujem budík, šoférujem bezpečnejšie. Trochu mi chýba čas 
na čítanie, behy na Brezine, po hrádzi, ale verím, že sa k tomu 
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časom dostanem. V čom sa však snažím pokračovať, je samo-
vzdelávanie. To je pre mňa dôležité.“  

Aké je Vaše prianie do nového roka pre Trenčín a Tren-
čanov?    

„Verím, že Trenča-
nia prežili pekný via-
nočný čas, tešili sa 
z novej vianočnej vý-
zdoby, trhov a kon-
certov. Do nového ro-
ku im prajem pevné 
zdravie, veľa rodinnej 
a priateľskej súdrž-
nosti, aby sme boli 

v našom meste šťastní, aby sme si pomáhali a mali sa v úcte. 
Všetkým zo srdca prajem pekný a požehnaný rok 2018!“ 

Info 28.12.2018 
pomocná evidencia 946/1/2017 
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Ekonomický život 

 
Výrobné spoločnosti v Trenčianskom samosprávnom kraji 

(TSK) bojujú o zamestnancov najmä finančnými bonusmi. 
Vyplýva to z prieskumu personálno–poradenskej spoločnosti 
Balanced HR v 17 výrobných spoločnostiach v TSK. Zamest-
návatelia motivujú ľudí predovšetkým rozmanitými finančnými 
príspevkami, z nefinančných benefitov sú najčastejšie jazykové 
kurzy. 

Podľa Martina Straku zo spoločnosti Balanced HR sú naj-
častejšími finančnými benefitmi, ktoré ponúka väčšina spoloč-
ností, príplatky za prácu vo sviatok, počas víkendu a nočnú 
prácu či príspevok na dochádzanie. Len ojedinele poskytujú 
zamestnancom príplatky za poobednú zmenu či sťažené pod-
mienky. Takmer všetky firmy doprajú svojim zamestnancom aj 
13. plat, 14. plat len ojedinele. Vzdelávacie aktivity sa realizujú 
zhruba v polovici závodov, pričom najčastejšie ide o jazykové 
kurzy. V menšej miere o odborné kurzy, prípadne podľa ak-
tuálnej potreby.  

Prieskum tiež prináša prehľad platov 26 pozícií od ope-
rátorských až po manažérske, ktoré pokrývajú kompletnú hie-
rarchiu výrobných firiem. „V porovnaní s prieskumom, ktorý 
sme uskutočnili minulý rok, nedošlo k výraznému posunu u 
žiadnej zo skúmaných pracovných pozícií,“ zhodnotil aktuálnu 
situáciu Martin Straka.  

Významnejšie zmeny by však podľa neho mohli nastať 
v nadchádzajúcich mesiacoch. „Najbližšie obdobie bude výraz-
ne ovplyvnené začiatkom náborovej kampane Jaguar Land 
Rover a presunom závodu Eltec z Liptovského Hrádku do Dub-
nice nad Váhom. To ovplyvní najmä pozície v elektrotech-
nickom priemysle v trenčianskom regióne,“ doplnil.  
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Z deviatich skúmaných robotníckych pozícií sú najnižšie 
platenou skupinou montážnici s priemernou hodinovou mzdou 
2,92 eura a najvýraznejšie cenení sú nástrojári, ktorí si za hodi-
nu zarobia okolo 7,38 eura. Hodinové ohodnotenie ostatných 
pozícií sa pohybuje okolo troch do štyroch eur.  

www.teraz.sk 18.01.2017 
pomocná evidencia 062/1/2017 
 
Ani jeden z ministrov obrany nedokázal štátne vojenské 

opravovne naštartovať. VOP v Trenčíne každý rok vykazoval 
stratu, ktorú musel vykryť štát. Od roku 2014 prevzal podnik 

súkromník. Za viac ako 
dva roky ho dostal do čier-
nych čísiel a dnes pomaly 
nestačí vyrábať kvôli ob-
rovskému dopytu zahra-
ničných firiem.  

„Podnik sme prevzali s 
cieľom oživiť výrobu a 
dať prácu ľuďom z regió-

nu. Momentálne zamestnávame 300 ľudí a realizujeme až 95 
percent výkonov do zahraničia,“ opisuje úspešný príbeh šéf 
spoločnosti MSM Group Marián Goga.   

Prevádzka v Trenčíne je tiež zameraná na opravy pozemnej 
vojenskej opravárenskej techniky pre Ministerstvo obrany.   

„V decembri minulého roka sme úspešne dokončili a odo-
vzdali zákazníkovi prototypové sady modernizovaných ucele-
ných zbraňových systémov. Táto zákazka pre zahraničného od-
berateľa bude dávať prácu ľudom zamestnaných na prevádzke 
v Trenčíne nasledujúce tri roky,” vysvetlil Marián Goga. 

Okrem iného sa závod v Trenčíne zaoberá aj opravami bojo-
vých vozidiel a ich motorov pre zahraničných odberateľov. 
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Osobitne je v závode situované certifikované servisné pracovis-
ko značky TATRA.  

www.topky.sk 02.02.2017 
pomocná evidencia 107/1/2017 
 
Vláda SR bude presadzovať, aby si spoločnosti, ktoré inves-

tujú do výskumu a vývoja, mohli odpísať až 50 percent ako 
nákladovú položku. Po návšteve trenčianskej spoločnosti Kon-
štrukta – TireTech v piatok 17. februára to povedal premiér Ro-
bert Fico. 

„Predstavitelia spoločnosti ma informovali, že bolo veľmi 
správne rozhodnutie vlády, že firmy, ktoré investujú do vývoja 
a výskumu, si môžu 25 
percent odpísať ako ná-
kladovú položku. Požia-
dali ma, či by vláda ne-
mohla uvažovať o zvýšení 
tohto percenta. V roku 
2015 na tento účel bolo 
použitých 20 miliónov 
eur, slovenské firmy vy-
užili iba deväť miliónov eur, čo znamená, že nie je tendencia 
zneužívať tento systém. Po dohode s ministrom financií bu-
deme navrhovať, aby sme zvýšili túto hranicu z 25 na 50 per-
cent,“ zdôraznil premiér. 

Konštrukta – TireTech je podľa neho dobrým príkladom vý-
znamného investovania do vedy a výskumu, čo jej umožňuje 
vyvíjať a vyrábať produkty, ktoré majú svetovú kvalitu. „Je to 
ukážka cesty, ako by sa mali uberať aj ďalšie slovenské firmy,“ 
doplnil premiér.  

Spoločnosť Konštrukta – TireTech, a. s., zamestnáva 310 ľu-
dí, venuje sa vývoju a výrobe zariadení pre pneumatikársky 
priemysel. Odberateľmi vytlačovacích a strihacích liniek na 

Premiér Robert Fico počas návštevy Trenčína. 
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polotovary pre výrobu pneumatík sú renomovaní svetoví vý-
robcovia pneumatík z Číny, Indie, Egypta, Európy, Kanady 
a ďalších krajín. Ročný obrat spoločnosti je asi 25 miliónov eur.  

www.teraz.sk 17.02.2017 
pomocná evidencia 165/1/2017 
 
Z piešťanského letiska priviezli do akciovej spoločnosti 

Letecké opravovne Trenčín (LOTN), patriacej pod rezort 
obrany, v poradí štvrtý vrtuľník Mi-17 z Afganistanu. LOTN 
zabezpečuje ich generálnu opravu na základe víťazstva v me-
dzinárodnom tendri agentúry NATO - Support and Procure-
ment Agency (NSPA).  

Podľa hovorkyne Ministerstva obrany SR Danky Capáko-
vej zákazka za-
mestnancom opra-
vovní zabezpečuje 
prácu na niekoľko 
ďalších rokov a 
jednoznačne pri-
spieva k stabilizácii 
podniku.  

„Vzhľadom na 
podmienky tendra a 
režim uzatvorenej 

zmluvy nie je možné špecifikovať konkrétne počty. Možno po-
vedať, že ide o jednu z najväčších zákaziek v histórii opravovní, 
ktorá zabezpečí prácu pre zamestnancov na ďalšie roky. A za 
úspech považujeme i to, že akciová spoločnosť, ktorá patrí pod 
rezort obrany, získala zákazku v medzinárodnom tendri, kde 
obstála v konkurencii iných svetových spoločností,“ uviedla 
Danka Capáková. 

Doprava vrtuľníka cez piešťanské letisko do Trenčína bola 
podľa nej bezproblémová, lietadlo s vrtuľníkom pristálo v Pieš-
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ťanoch, pretože letisko LOTN v súčasnosti nespĺňa technické 
podmienky na pristátie tohto typu dopravného lietadla. Do 
budúcnosti však chcú technické podmienky zabezpečiť tak, aby 
bolo možné vrtuľníky letecky prepraviť priamo do Trenčína.  

Ako dodala, v prípade vrtuľníkov ide o viacročný kontrakt, 
LOTN by ich mali opraviť desiatky. Cena opravy závisí od 
technického stavu, resp. rozsahu poškodenia konkrétneho stro-
ja.  

„Vrtuľníky, ktorých generálne opravy realizuje spoločnosť 
LOTN, boli vyrobené v rokoch 2011 – 2013. Technický život 
vrtuľníka tohto typu je 35 rokov. Ide o ich prvú generálnu opra-
vu,“ doplnila Danka Capáková.  

Podľa jej slov okrem generálnej opravy vrtuľníkov Mi-17 
pre NATO vyhrali LOTN ďalšiu zákazku. Uspeli v medzi-

národnom tendri na vyko-
nanie generálnej opravy 
lietadla L-140 UVP vo 
vlastníctve Ozbrojených 
síl Litovskej republiky.  

„Lietadlo je už v Tren-
číne a letecké opravovne 
budú robiť revízie trupu, 

systémov, technických celkov a zariadení lietadla, moderni-
záciu avionických systémov, generálnu opravu dvoch leteckých 
motorov a generálnu opravu dvoch vrtúľ. Pre trenčiansky re-
gión je to ďalšia dobrá správa. Opravovne patria k významným 
zamestnávateľom, v poslednom období prijali približne 30 no-
vých zamestnancov,“ doplnila hovorkyňa.  

www.teraz.sk 23.02.2017 
pomocná evidencia 184/1/2017 
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Letecké opravovne Trenčín (LOTN) zrealizujú generálnu 
opravu lietadla L-410 UVP vo vlastníctve Ozbrojených síl 
Litovskej republiky. Zá-
kazku získala spoločnosť 
patriaca pod Ministerstvo 
obrany SR v medzinárod-
nom tendri. 

„Opravy sa budú týkať 
revízie trupu, systémov, 
technických celkov a za-
riadení lietadla, moderni-
zácie avionických systémov, generálnej opravy dvoch 
leteckých motorov a dvoch vrtúľ, spresnila hovorkyňa Mi-
nisterstva obrany SR Danka Capáková. „Stroj by mal byť 
opravený a zmodernizovaný ešte v tomto roku,“ dodala hovor-
kyňa. 

Lietadlo vyrobili pred 35 rokmi, poslednou revíziou prešlo v 
roku 2006 a spolu nalietalo 5543 letových hodín od začiatku 
jeho prevádzky. Hovorkyňa rezortu obrany pripomenula, že pre 
LOTN je zákazka ďalším úspechom v medzinárodných sú-
ťažiach po tom, čo v roku 2016 vyhrali tender na generálne 
opravy vrtuľníkov pre NATO.  

„Je to zároveň ďalšia veľmi dobrá správa pre trenčiansky re-
gión, pretože LOTN sú v oblasti významným zamestnáva-
teľom,“ uviedla Danka Capáková. Upozornila, že nové zákazky 
umožňujú LOTN zamestnávať viac ľudí. „Za posledné obdobie 
sa v podniku navýšila zamestnanosť približne o 30 ľudí,“ infor-
movala. 

www.teraz.sk 27.02.2017 
pomocná evidencia 191/1/2017 
 
V utorok 7. marca sa v Kongresovej sále Úradu Trenčian-

skeho samosprávneho kraja (TSK) uskutočnilo Valné zhromaž-
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denie Trenčianskej regionálnej komory (TRK) Slovenskej 
obchodnej a priemyselnej komory (SOPK).  

V rámci pracovnej časti hodnotili členovia Trenčianskej 
regionálnej komory svoju činnosť za rok 2016 a plnenie roz-
počtu. Zároveň schválili okrem návrhu programu činnosti TRK 
SOPK na 6. volebné obdobie aj plán aktivít TRK na rok 2017 
a návrh rozpočtu na tento rok. Na Valnom zhromaždení si čle-
novia volili aj nového predsedu, podpredsedov a predsta-
venstvo na ďalšie 5-ročné obdobie. Valné zhromaždenie po-
tvrdilo vo funkcii predsedu TRK SOPK jej doterajšieho pred-
sedu Borisa Paulena. 

Pracovnú časť Valného zhromaždenia obohatila taktiež 
prednáška predsedu SOPK Petra Mihóka o smerovaní glo-
bálnej ekonomiky. Svetové spoločenstvo čakajú podľa neho 
dve nové výzvy. Jednou z nich je udržateľnosť rastu, druhou 
kvalita života. Koncentrácia bohatstva a chudoby vo svete pod-
ľa slov predsedu 
SOPK Petra Mihó-
ka vytvára na jednej 
strane politické 
a sociálne napätie, 
na druhej strane 
predstavuje vážnu 
prekážku ďalšieho 
rozvoja ekonomiky 
a podnikania. Záver 
jeho prednášky patril výzvam, ktoré stoja pred TRK SOPK 
nasledujúce 6. volebné obdobie.  

„Hlavným problémom sa dnes stáva nedostatok kvali-
fikovanej pracovnej sily. Hlavnou prioritou z hľadiska budú-
ceho obdobia činnosti TRK aj na celom Slovensku je otázka 
odborného vzdelávania. Výzvou na ďalšie obdobie je napríklad 
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aj to, ako dokážeme reagovať na digitalizáciu spoločnosti, 
prípadne dopad brexitu na slovenskú ekonomiku,“ dodal.     

Jednou z tém Valného zhromaždenia TRK SOPK bolo aj du-
álne vzdelávanie, ktoré zaujalo prítomných zástupcov stred-
ných odborných škôl a zástupcov firiem zo všetkých regiónov 
kraja, a tak mali možnosť sa oboznámiť s prioritami, ktoré si 
TRK SOPK stanovila na ďalšie roky.  

„Dali sme si päť priorít do ďalšieho obdobia. Prvé je vzde-
lávanie, s tým súvisí najmä duálne vzdelávanie a získavanie 
kvalitatívnej pracovnej sily, číslo dva je priemysel 4.0 alebo 
štvrtá priemyselná revolúcia. Treťou prioritou je smart spoloč-
nosť. Štvrtá priorita je podnikateľské prostredie a poslednou je 
spolupráca medzi inštitúciami,“ zhrnul priority nasledujúceho 
5-ročného funkčného obdobia staronový predseda Trenčianskej 
regionálnej komory SOPK Boris Paulen.   

Na Valnom zhromaždení bol pri príležitosti jubilea ocenený 
predseda predstavenstva Rona, a. s., Lednické Rovne Stanislav 
Biroš.  

V rámci verejnej časti sa členom TRK SOPK prihovorili po-
zvaní hostia. Medzi nimi bol aj predseda Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja Jaroslav Baška. „Spolupráca medzi TSK 
a Regionálnou komorou SOPK v Trenčíne je za posledné roky 
na veľmi dobrej úrovni. Vec, ktorá nás najviac spája v rámci 
kompetencií, je systém duálneho vzdelávania,“ uviedol tren-
čiansky župan Jaroslav Baška s tým, že TSK je už druhým ro-
kom lídrom v systéme duálneho vzdelávania.        

SOPK si tento rok pripomína 25 rokov od svojho založenia. 
V priebehu týchto rokov sa Slovenská obchodná a priemyselná 
komora stala reprezentantom podnikateľskej sféry na Sloven-
sku a spolu s jednotlivými regionálnymi štruktúrami tak po-
skytuje každodenný servis pre podnikateľov.       

www.tsk.sk 09.03.2017 
pomocná evidencia 215/1/2017 
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V Technologickom centre v Trenčíne vzniklo nové testo-
vacie laboratórium. Oficiálne ho dnes otvorila spoločnosť Yan-
feng Automotive Interiors (YFAI), ktorá tam vykonáva testy 
odolnosti výrobkov.  

„Nové testovacie centrum má rozlohu 2300 štvorcových 
metrov, pričom firma tu preinvestovala viac ako 4 milióny eur,“ 

priblížil manažér od-
delenia testovania 
spoločnosti Radovan 
Horečný. „Máme tu 
jedny z najmodernej-
ších testovacích za-
riadení, od veľkých 
komôr až po menšie 
testovacie zariadenia, 
kde testujeme vzorky 

materiálov. Testujeme tu primárne produkty, ktoré naša spo-
ločnosť vyvíja a vyrába, konkrétne je to prístrojová doska, dve-
rová výplň alebo stredová konzola v automobile.“  

Laboratórium bude podľa manažéra oddelenia zamerané i na 
činnosti, ktoré sa inde nerobili. 

 „Pôjde napríklad o test slnečnej simulácie, ide o takzvaný 
Arizona test, ktorý simuluje podmienky na púšti v Arizone,“ 
doplnil.  

Firma v súčasnosti zamestnáva v Trenčíne 140 ľudí, pričom 
v testovacom laboratóriu si už prácu našlo desať ľudí, celkovo 
do dvoch rokov by ich malo byť do 20. Spoločnosti na otvorenie 
technologického laboratória odsúhlasila vláda SR i investičnú 
pomoc vo výške približne 802 tisíc eur.  
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„Yanfeng je veľmi významný investor na Slovensku, 
pretože okrem tradičnej priemyselnej výroby presunul na 
Slovensko aj viaceré iné aktivity. V Bratislave je centrum 
biznisových služieb a dnes otvára v Trenčíne, respektíve 
rozširuje nové technologické centrum, ktoré opätovne vytvára 
projekt s vysokou pridanou hodnotou, kde budú primárne 
zamestnaní vysokoškoláci,“ zhodnotil štátny tajomník Minis-

terstva hospodárstva SR 
Rastislav Chovanec. 
Ide podľa neho o ďalší 
dôkaz toho, že sa fir-
mám na Slovensku 
dobre podniká.  

„Som veľmi rád, že 
prichádzajú aj projekty, 
ktoré majú vysoký 

inovatívny potenciál,“ podotkol. Rastislav Chovanec avizoval, 
že Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pracuje 
na šiestich ďalších projektoch spoločností, ktoré sa týkajú 
vytvárania inovačných technologických či biznis centier. 

Okrem technologického centra v Trenčíne má Yanfeng aj 
závod v Námestove, kde sa vyrábajú dverové panely, podla-
hové konzoly a iné automobilové interiérové prvky, tiež 
spomínané bratislavské biznis centrum. Spoločnosť YFAI so 
sídlom v Šanghaji má na svete približne 110 výrobných zá-
vodov a technických stredísk v 18 krajinách, pričom zamest-
náva viac ako 33 tisíc ľudí. Jej trenčianska pobočka vznikla 
v roku 2015.  

www.teraz.sk 27.04.2017 
pomocná evidencia 364/1/2017 
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Smrť pani Anny († 59) počas pracovnej zmeny v závode 
Leoni Slovakia v Trenčíne vyvolal rozhorčené a kritické ohlasy. 
Ľudia, ktorí poznajú ta-
mojšiu situáciu, upo-
zorňujú na praktiky v 
tejto nemeckej spoloč-
nosti na výrobu káblo-
vých zostáv pre spo-
ločnosť Porsche. O ne-
závideniahodnej práci 
na páse porozprávala 
Erika (39) z Trenčína, ktorá v závode tiež pracovala. K jej 
kritike sa pridali aj mnohí ďalší. Už roky sa hovorí, že v tren-
čianskom závode nasadili príliš vysoké pracovné tempo. Pre 
niektorých vraj môže byť doslova vražedné. Podľa zamest-
nancov naň doplatila aj pani Anna. V stredu doobeda sko-
labovala a zomrela priamo počas pracovnej zmeny. Zradilo ju 
srdce. 

 „Takéto tempo starší ľudia nemôžu vydržať! Niektorí mladí 
majú problémy,“ upozorňujú zamestnanci firmy. 

Jej kolegovia hneď začali upozorňovať, že kolapsy sú v tejto 
firme bežné a je zázrak, 
že takto tragicky ne-
skončili už viacerí. 
„Práca na páse je naozaj 
veľmi náročná 
na psychiku a výdrž. 
Nemali sme čas sa ani 
napiť vody, o toalete ani 
nehovorím. To sme sa 
museli kolegyne medzi 

sebou podržať alebo sme nešli vôbec,“ spomína Erika, ktorá 
v závode pracovala pred určitým časom.  

Priestory Leoni Slovakia (ilustračná fotografia). 
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Najťažšie to bolo v letných horúčavách. „Spotené sme boli 
už ráno o siedmej. Nedá sa tam ani poriadne dýchať. Jedna 
veľká hala, robota za zatvorenými oknami, bez klimatizácie. 
Doslova sme sa tam dusili,“ opisuje pracovisko pani Erika. 

Súčasní pracovníci spoločnosti nás takisto upozornili, že 
sanitka sem jazdí pravidelne a často. Kolapsy vraj nie sú ničím 
výnimočným.  

„A to záchranári nejazdili ku každému kolapsu. Stávalo sa, 
že niektorá žena omdlela alebo jej ostalo zle. Vedúca ju zobrala 

von, na miesto určené 
pre fajčiarov, a po 
chvíľke sa vrátila opäť 
pracovať,“ objasňuje 
Erika. 

Aj ďalšie pracovné 
podmienky sú vraj 
hrozné. „Pitný režim 
v horúčave? Čo sme si 
nedoniesli, to sme ne-

mali. Prestávky v lete boli minimálne: o 12. hodine nás pustili 
vyvetrať sa na 5 minút a potom zasa robiť. A von sme sa dostali 
až vtedy, keď sme sa začali sťažovať na horúci vzduch,“ 
opisuje bývalá zamestnankyňa. 

Posťažovala sa aj na prístup vedúcich. „Na páse nebol čas 
ani len sa napiť vody. Keď sme padali z nôh a nestíhali, maj-
sterka ešte zrýchlila pás a bezohľadne na nás ziapala: Mule, 
robte rýchlejšie! Správali sa k nám ako ku kravám,“ spomína 
Erika na galeje za pásom. „Domov sme chodili vyčerpané, 
unavené, spotené a zrobené,“ dodáva. „Na výplatu som pritom 
aj s daňovým bonusom dostala okolo 430 eur čistého! Na 
hodinu som mala 2,10 eur, neskôr 2,20 eur,“ vyratúva Erika. 

V Leoni Slovakia pracovala dva roky, potom ju prepustili. 
„Krátko pred Vianocami, pretože dcéra ochorela a ja som s ňou 
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musela zostať doma.  K rozvedenej matke dvoch detí to naozaj 
nebolo príliš korektné. Veď som odpracovala skoro každý nad-
čas a soboty,“ uzavrela zhrozená Erika. 

Podobné názory sa objavili aj pod článkom o smrti pani 
Anny. Preto sme požiadali o vyjadrenie aj spoločnosť Leoni 
Slovakia. Aj keď vyjadrili sústrasť a podporu rodine nebohej, 
napriek viacerým našim otázkam sa ku kritike zamestnancov 
a k pracovným podmienkam nevyjadrili. 

Žiaľ, podľa všetkého trenčianska spoločnosť nie je jediná, 
ktorá má podľa jej pracovníkov otrasné pracovné podmienky.  

www.pluska.sk 26.05.2017 
pomocná evidencia 465/1/2017 
 
Firma Leoni Slovakia zverejnila otvorený list k mimoriadnej 

udalosti, v ktorom sa píše: 
V stredu  24. mája v ranných hodinách došlo vo firme Leoni 

Trenčín k tragickej udalosti. Naša zamestnankyňa sa počas ran-
nej pracovnej zmeny sťažovala svojej nadriadenej na ne-
voľnosť. Tá ju uvoľnila od pásovej výroby, aby si mohla od-
dýchnuť. 

Zamestnankyňa postihnutá nevoľnosťou v tom čase nejavila 
známky akútneho ohrozenia. Keď sa po chvíli nevracala, bola 
nájdená v bezvedomí na toaletách mimo výrobných priestorov. 
Okamžite jej bola poskytnutá kvalifikovaná prvá pomoc a 
privolaná rýchla zdravotnícka pomoc (RZP). Prvá pomoc jej 
bola poskytovaná nepretržite do príchodu RZP, po jej príchode 
pokračovali zdravotníci RZP v masáži srdca a oživovaní. 

Lekár však, žiaľ, konštatoval zlyhanie srdca a snaha o 
záchranu bola márna. Strata ľudského života aj napriek 
včasnému zásahu, poskytnutej prvej pomoci a správnemu 
postupu v danej situácii nás nesmierne mrzí. Stalo sa to 
neočakávane a šokovaní zostali spolupracovníci zosnulej, ako 
aj zamestnanci z ostatných oddelení. 
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Privolaní príslušníci policajného zboru ako aj obhliadajúci 
lekár konštatovali, že príčinou bolo náhle zlyhanie srdca. Smrť 
nenastala cudzím zavinením, ani vplyvom pracovného pro-
stredia. Miesto tragédie, kde dochádzalo k poskytovaniu prvej 
pomoci a neskôr k výkonu obhliadajúceho lekára sa naviac 
nachádzalo medzi výrobou a šatňami pracovníkov, čo nám žiaľ 
neumožňovalo okamžite ukončiť zmenu a poslať zamestnancov 
domov. Celá situácia bola preto o to viac emotívne vypätá. 

Okamžite sme kontaktovali rodinných príslušníkov a čo 
najcitlivejšie ich informovali o tragickej udalosti. Zároveň bolo 
pre nich vyslané auto so šoférom, ktoré ich dopravilo k nám do 
závodu. Žiaľ, bo-
lestná strata a 
emocionálne vy-
pätie spôsobili 
opätovnú eska-
láciu situácie a 
musela byť pri-
volaná ďalšia RZP 
rodinným prísluš-
níkom zosnulej. V 
ohrození bol predovšetkým manžel zosnulej, ktorého tiež 
postihla srdcová nevoľnosť. Rodinným príslušníkom sme 
poskytli pomoc aj s vybavovaním ďalších náležitostí, vrátane 
materiálnej podpory. 

Hoci išlo o náhle zlyhanie srdca a nie o následky úrazu na 
pracovisku, tento deň navždy zostane čiernym bodom v histórii 
našej spoločnosti. Stratu člena rodiny, matky detí, ale aj člena 
tímu našej spoločnosti nedokáže nič nahradiť. Rovnako však 
bol tento deň najťažším dňom a skúškou manažmentu 
spoločnosti. Možno sa nájde niečo, čo sme v danej situácii 
mohli urobiť lepšie. Rozhodne sme však urobili to najlepšie, čo 
sme za týchto okolností vedeli. 
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Musím a chcem poďakovať všetkým zamestnancom – tým, 
ktorí sa snažili o záchranu života našej pracovníčky, ako aj tým, 
ktorí tejto smutnej udalosti museli prihliadať. Kiež by sme už 
nikdy nemuseli oznamovať pozostalým, že ich manželka a 
matka už z práce domov nepríde. 

Za mimoriadne nešťastné považujeme publikovanie neprav-
divých informácií o nevhodných pracovných podmienkach v 
našej firme na základe anonymných zdrojov a svedectiev z 
prostredia sociálnych sietí. 

Články vyvolali pochopiteľne emotívne, no neoprávnene 
kritické reakcie na sociálnych sieťach. Keďže však v našej 
spoločnosti aktuálne prebiehajú kontroly dotknutých štátnych 
orgánov, nechceme ich priebeh vystavovať mediálnym tlakom. 
Preto sa k týmto obvineniam do ukončenia kontrol nemôžeme 
a nechceme vyjadrovať. 

Spoločnosť Leoni Slovakia, s.r.o. je jeden z najväčších 
zamestnávateľov v Trenčianskom kraji. Dbáme o dodržiavanie 
zákonov a noriem na našich pracoviskách, ktoré sú pravidelne 
podrobované kontrolám zodpovedných inštitúcií Slovenskej 
Republiky. Za posledných 5 rokov sme do rozvoja výrobných 
technológií a zlepšenia pracovných podmienok zamestnancov 
investovali viac ako 30,1 milióna €. 

Z 1779 pracovníkov, ktorých Leoni Slovakia zamestnáva v 
Trenčianskom kraji je 408 technicko - hospodárskych, vývo-
jových a projektových pracovníkov, 398 režijných pracovníkov 
a 973 operátorov. Naša firma zamestnáva nielen operátorov, ale 
veľký podiel zamestnancov tvoria aj technickí, vývojoví a 
projektoví zamestnanci, ktorí sa svojim umom podieľajú na 
vývoji výrobkov automobilového priemyslu.  

Leoni Slovakia sa postupne preorientováva zo špecializácie 
na jednoduchú manuálnu prácu v pásovej výrobe k vytváraniu 
pridanej hodnoty. Ide o veľmi dôležitý fakt pre ďalší rozvoj 
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priemyslu, HDP a životnej úrovne obyvateľov trenčianskeho 
regiónu, aj celej SR. 

www.sme.sk 02.06.2017 
pomocná evidencia 489/1/2017 
 
Trenčianska regionálna komora (TRK) Slovenskej ob-

chodnej a priemyselnej komory (SOPK) patrila od svojho 
vzniku medzi najaktívnejšie regionálne zložky SOPK na 
Slovensku. Už krátko po vzniku centrálnej SOPK (1992) sa 
začala TRK SOPK odvetvovo špecializovať a zameriavať na 
konkrétnu pomoc firmám v trenčianskom regióne. 

Podľa riaditeľa TRK SOPK Jána Václava komora vznikla 
v období, keď na Slovenku nebol internet a informácie a kon-
takty neboli každému dostupné tak, ako je tomu teraz. Pr-
voradou úlohou komory bolo pomáhať firmám pri aktivitách, 
ktoré by im napomohli k podnikaniu - vzdelávacie aktivity, 
odborné konzultácie, prezentácie firiem v zahraničí, tvorba 
kvalitnej databázy, aby firmy, keď sa stanú členmi SOPK, mali 
v tejto stavovskej inštitúcii podporu a pomoc. 

„Pre toto obdobie bola príznačná výmena informácií a do-
hadovanie biznisu prostredníctvom osobných stretnutí. Me-
dzinárodný obchod sa uskutočňoval prostredníctvom osobného 
stretnutia so zahraničným podnikateľom. Profily firiem sa 
vymieňali faxom. TRK SOPK sa začala v tomto období odvet-
vovo špecializovať. Preto sme začali intenzívnu spoluprácu so 
zahraničnými obchodnými komorami v Českej republike, Bel-
gicku, Holandsku, Veľkej Británii, ale i v Rusku, Chorvátsku, 
Fínsku, Rumunsku, Poľsku, Bielorusku, Iráne, Bosne a Her-
cegovine i na Ukrajine,“ povedal Ján Václav. 

Dohody o spolupráci otvárali podľa neho dvere podnika-
teľským subjektom na trhy a TRK SOPK mala možnosť 
zorganizovať mnohé misie a vzdelávacie aktivity pre 
manažérov. Vyvrcholením aktivít trenčianskej SOPK pod ve-
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dením prvého riaditeľa Františka Dobrodenku bolo Tech-
nologické fórum UNIDO Techmart v roku 1996, ktoré predbeh-
lo svoju dobu. 

„Fórum bolo organizované z iniciatívy a za finančnej po-
moci organizácie OSN pre priemyselný a investičný rozvoj 
UNIDO Viedeň. Bežne sme zorganizovali podnikateľské fóra 
s honorárnymi konzulmi, stretnutia s obchodnými radcami, 
zabezpečovali účasť na významných veľtrhoch a výstavách 
v zahraničí,“ zdôraznil riaditeľ trenčianskej komory. 

Dodal, že v Trenčíne bola komora vždy pokroková. Prvé 
predstavenstvo regionálnej komory bolo zložené z rep-
rezentantov firiem podľa druhu priemyslu a časti regiónu, a tak 
boli položené pevné základy Regionálnej komory v Trenčíne. 
Tento princíp je uplatňovaný dodnes. TRK SOPK má vo svojej 
pôsobnosti tri sekcie - sekciu textilného, odevného, kožiarskeho 
a obuvníckeho priemyslu, sekciu výrobných strojov a náradia a 
sekciu dodávateľov investičných celkov. 

„TRK SOPK sa vždy zameriavala na strojárstvo, elektro-
niku, stavebníctvo, plasty, obuv a odevy, pričom platilo, že 
obchod predbieha nezmyselnú politiku. Živým príkladom sú 
nepretržité aktivity s Iránom a Ruskou federáciou. V minulom 
roku sme pripravili nadčasové podujatie - Konferenciu s členmi 
Euroázijskej ekonomickej únie. Funkcionári a experti Euro-
ázijskej ekonomickej únie (EAEU) informovali podnikateľov o 
pozícií tohto zoskupenia a rozvoji medzinárodných vzťahov s 
ďalšími krajinami a integračnými zoskupeniami. Predstavili 
inštitucionálny rozvoj EAEU a jej víziu na najbližších 10 ro-
kov,“ zdôraznil predseda trenčianskej SOPK. 

Prirodzenou činnosťou TRK SOPK je podľa neho organizo-
vanie misií do a zo zahraničia. Komora sa popri spolupráci 
s bilaterálnymi obchodnými komorami zapojila do siete Enter-
prise Europe Network, ktorá je novou generáciou pre organizo-



279 
 

vanie podujatí v najrôznejších oblastiach v EÚ a v tretích kraji-
nách. 

Prelomový prístup k otvorenému zdieľaniu informácií a spo-
lupráci sa naplno rozvinul so Slovenským plastikárskym klast-
rom a Združením pre rozvoj Hornej Nitry. Vďaka tejto spolu-
práci sa úspešne realizovala misia firiem na výstavy v Nemec-
ku, Rumunsku, Ukrajine, ale aj obchodné misie podnikateľov 
z Číny a Maďarska na Slovensku. 

www.teraz.sk 02.07.2017 
pomocná evidencia 602/1/2017 
 
Žatvu na Slovensku v týchto dňoch prerušujú lokálne búrky. 

V niektorých oblastiach preto museli poľnohospodári zber 
obilia na určitý čas prerušiť. Uviedla to hovorkyňa Slovenskej 
poľnohospodárskej a pot-
ravinárskej komory Jana 
Holéciová. 

„Počasie je v poľno-
hospodárstve nevyspyta-
teľné a platí to aj pre tieto 
dni. V 27. kalendárnom 
týždni boli na Slovensku 
výdatnejšie atmosférické zrážky. Môžeme preto konštatovať, 
že sucho sa zmiernilo na celom území Slovenska, aj keď na-
ďalej pretrváva,“ priblížila.  

V regióne Trenčín pretrvávalo v období „nalievania“ zŕn 
veľmi suché počasie a teraz počas žatvy zase dážď. Lokálne 
búrky komplikujú zber obilnín.  

„Takéto informácie máme aj z okresu Bánovce nad Bebra-
vou. Žatevné práce tam v závere týždňa spomalili zrážky,“ do-
plnila. 

www.teraz.sk 13.07.2017 
pomocná evidencia 620/1/2017 
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Ministerstvo obrany (MO) SR posiela na generálnu opravu 

štyri letecké motory AI-25 TL z prúdových podzvukových 
lietadiel L-39. Zmluvu o dielo rezort obrany zverejnil v cent-
rálnom registri zmlúv na internete. 

Podľa MO SR Vzdušné sily Ozbrojených síl SR disponujú 
v súčasnosti desiatimi lietadlami L-39. „Sú určené na výcvik 
pilotov,“ povedala pre TASR hovorkyňa MO SR Danka Capá-
ková. 

Rezort obrany dáva opraviť motory, ktoré sú poškodené ale-
bo majú vyčerpanú technickú životnosť. „Technická životnosť 
týchto motorov po generálnej oprave bude 750 letových hodín, 
resp. osem rokov,“ uviedla Danka Capáková. 

Podľa zmluvy môže rezort obrany ich oprava vyjsť až na 1,1 
milióna eur s DPH. V tejto cene je zahrnutá aj vstupná pre-
hliadka jednotlivých motorov. Ak výrobca zistí, že motor je 
nevhodný na generálnu opravu, vráti ho MO SR a zaúčtuje si 
20 tisíc eur s DPH. 

Zmluvu o dielo uzavrelo MO SR s Leteckými opravovňami 
Trenčín. Lietadlo L-39 Albatros je prúdové podzvukové 
lietadlo, ktoré primárne slúži pre výcvik pilotov. Môže byť však 
použité aj ako ľahké bojové lietadlo. Disponuje dvoma resp. 
štyrmi závesníkmi pre výzbroj, verzia L-39ZA aj 23 mm 
kanónom. 

Na Slovensku lietadlo zviditeľnila aj akrobatická skupina 
Biele albatrosy. 

www.teraz.sk 12.09.2017 
pomocná evidencia 722/1/2017 
 
V priestoroch bývalého Vojenského opravárenského pod-

niku (VOP) v trenčianskej mestskej časti Zlatovce začnú už na 
budúci rok so servisom, opravami i vývojom a výrobou 
nákladných vozidiel značky Tatra. 
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Spoločnosť MSM v spolupráci s Tatra Trucks Kopřivnice 
vytvorili spoločný podnik Tatra Slovakia. V ňom si má do troch 

až piatich rokov nájsť 
prácu až 150 ľudí. 
Podľa riaditeľa MSM 
Trenčín Miloslava 
Bobeka má Tatra 
Slovakia zámer pre-
vziať časť výroby 
kopřivnického závo-
du, ako aj vyrábať 
vozidlá pre obranný 

priemysel a civilný sektor. Zvýšený objem výroby si vyžiada aj 
rekonštrukciu priestorov VOP.  

„Nakoľko máme v dlhodobom strategickom pláne prijať 100 
až 150 zamestnancov, zmeny sú potrebné. Plánujeme 
rekonštrukciu súčasných priestorov a v prípade potreby aj 
vybudovanie nových kapacít,“ povedal Miloslav Bobek. 

Záujem o značku Tatra, ktorá je podľa Miloslava Bobeka 
treťou najstaršou automobilovou značkou je vo svete veľký. 

„Cez Áziu, Afriku až po Ameriku, hlavne južnú, a to kvôli 
vysokej priechodnosti vozidla v teréne a výkonnosti jeho 
podvozku,“ podotkol riaditeľ. 

Ako ozrejmil, v civilnom sektore prejavujú o vozidlá záujem 
predovšetkým kameňolomy, ťažobné spoločnosti a spoločnosti 
pohybujúce sa v ťažko dostupnom teréne. Na podvozkoch Tatry 
doteraz postavili štvorkolesové, šesťkolesové alebo 
osemkolesové vojenské a iné špeciálne vozidlá. 

O rozhovor sme požiadali bezpečnostného analytika Jaro-
slava Naďa zo Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú poli-
tiku. 

Aký prínos pre slovenský obranný priemysel vidíte v 
prípade vzniku spoločnosti Tatra Slovakia? 

Obrnené taktické vozidlo KBV – 12 Patriot. 
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„Tatra je silná značka a presun výroby aj na Slovensko je 
bezpochyby dobrou správou. Posilňuje to portfólio a ponuku 
slovenského obranného priemyslu a zvyšuje špecializáciu i 

zamestnanosť v tomto odvet-
ví. Je dobré vidieť, že obran-
ný priemysel sa na Slovensku 
vzmáha.“ 

Sú výrobky značky Tat-
ra vo svete akceptované a 
žiadané? Mohli by tieto 
vozidlá nájsť uplatnenie aj 
v slovenskej armáde? 

„Tatra je známou značkou aj v zahraničí. Najmä v ostatnom 
období sa jej darí nadväzovať na historicky dobré renomé. 
Vozidlá tejto značky boli dodávané naozaj do množstva krajín. 
Čo sa týka jej uplatnenia pre slovenské ozbrojené sily, nerád by 
som špekuloval. To primárne záleží od konkrétnych požia-
daviek vojenských odborníkov. Tatra je však dlhodobo zave-
dená v Ozbrojených silách SR. Rozhodnúť by sa ale malo na 
základe transparentne stanovených kritérií a požiadaviek, a, 
samozrejme, na základe výhodnosti ponuky konkrétnych 
záujemcov, ktoré vyhodnotí výberová komisia zložená z reno-
movaných odborníkov.“  

Vidíte v presune časti výroby do Trenčína aj nejaké 
riziká, napríklad personálne? 

„Je veľmi dôležité, aby slovenský vzdelávací systém ref-
lektoval pracovný trh. V oblasti Považia je však stále dosť 
kvalifikovaného personálu. Problémom je skôr veková štruk-
túra. Potrebné sú mladšie kádre ako do manažmentu, tak aj do 
výroby.“  

Spoločnosť MSM Group tvorí viacero prevádzok po Slo-
vensku a Srbsku. Novácka pobočka sa špecializuje na muníciu, 
oblasť letectva zastrešuje banskobystrická pobočka, v sídle 

Raketomet a kanónová húfnica Dana. 
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spoločnosti v Dubnici nad Váhom je sústredená výroba malo-
kalibrovej a veľkokalibrovej munície. 

Trenčianska prevádzka zamestnáva 300 ľudí a zameriava sa 
na kolesovú a pásovú techniku. 

„V Trenčíne sme dlhodobým nájomcom priestorov minis-
terstva obrany. Priestory sme prevzali z dôvodu, že VOP bol 
pre ministerstvo nerentabilný. Naša spoločnosť sa ho rozhodla 
prevziať a postaviť ho na piedestál, kam historicky patrí. V 
minulosti bola spoločnosť VOP závislá na objednávkach 
slovenského ministerstva obrany, v súčasnej dobe predstavuje 
objem týchto objednávok niekoľko percent a väčšina našich 
zákaziek smeruje do zahraničia,“ doplnil Miloslav Bobek. 

www.sme.sk 11.12.2017 
pomocná evidencia 902/1/2017 
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Kultúrno-spoločenský život 
 

 

Vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne sa 
v utorok 3. januára uskutočnila prezentácia knižnej novinky 

spisovateľky a reži-
sérky pochádzajúcej 
z Trenčína Barbory 
Kardošovej „33 prí-
padov Kristy B.“ Mo-
derátorom besedy 
s autorkou bol známy 
propagátor literatúry 
Dado Nagy. 

Kniha sa začína 
vetou: Krista prežíva Kristove roky a má pocit, že pestré sú v jej 
živote už len pančušky. „Táto veta je môj vlastný povzdych 
pred rokmi,“ priznáva autorka.  

Hovorí sa, že Ježiš mal v čase svojej smrti 33 rokov. Tak-
zvané „Kristove roky“ tra-
dične označujú obdobie ži-
votnej rekapitulácie a prero-
denia sa do zrelšej polovice 
vlastného života. S tým sa 
vyrovnáva aj hlavná postava 
novej knihy. 

„Mňa fascinuje tá téma 
Kristových rokov, pretože sa v umení často vyskytuje a riešia 
ju poväčšine muži a ja som sa na ňu chcela pozrieť očami 
ženy,“ povedala Barbora Kardošová. 

„Hlavnou hrdinkou príbehu je zatiaľ bezdetná výtvarníčka, 
ktorá má rada voľnosť, pestrosť a dobré jedlo,“ dopĺňa Dado 

Prezentáciu novej knihy Barbory Kardošovej moderoval Dado Nagy. 
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Nagy. „Začiatkom jari ju manžel privezie na chalupu, aby tam 
mohla nerušene pracovať, premýšľať a uvoľniť svoje rozbúrené 
hormóny. Kristína vtipne rekapituluje vlastný citový život 
a pokúša sa vyrovnať s narušeným vzťahom k matke – alkoho-
ličke. Má za sebou búrlivý život a cíti, že v jej živote prichádza 
nová etapa. Premýšľa o vlastnej rodine, bývalých láskach aj 
o sebe samej. Napätie do deja vnášajú záhadné odkazy, čerstvý 
hrob v lese a najmä neznámy mladý muž, ktorý nechce byť 
videný. Kniha je rozdelená do 33 kapitol, v ktorých hlavná 
postava pochopí, že mnohé veci často nie sú vždy také, ako vy-
zerajú.“ 

V kocke ide o príbeh o odpustení trochu inak – pestrejšie, fa-
rebnejšie a viac vtipne. 

vlastné poznámky  
pomocná evidencia 103/1/2017 

 

Pri príležitosti životného jubilea prijal Richard Rybníček 
v piatok 20. januára 2017 akademickú maliarku Evu Mišákovú 

- Abelovú.  
Tvorbu rodenej Trenčian-

ky, ktorá žije a tvorí v našom 
meste, poznajú v Európe, Ja-
ponsku i USA. Obyvatelia 
a návštevníci Trenčína ju moh-
li obdivovať v Galérii M. A. 
Bazovského počas decembra 

2016 a januára 2017 na výstave s názvom „Eva jablkom uhryz-
nutá“.  

Info 08.02.2017 
pomocná evidencia 072/1/2017 
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Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne (VKMR 
zrealizovala v roku 2016 tri strategické projekty, na ktoré Fond 
na podporu umenia prispel sumou 17 500 eur.  

V porovnaní s rozvojom komunitných aktivít a inováciou 
výpočtovej techniky z tohto balíka smerovalo najviac finanč-
ných prostriedkov (10 tisíc eur) na aktualizáciu knižničného 
fondu. Deväťtisíc registrovaných používateľov trenčianskej 
knižnice tak nájde na regáloch množstvo nových titulov všet-
kých žánrov. 

Ako povedala vedúca knižnično-informačných služieb 
VKMR Sylvia Fabová, z počtu 1216 knižničných jednotiek za-
kúpených z dotácie z verejných zdrojov tvorí polovicu náučná 
literatúra pre dospelých, skrátka však neobišli ani detskí 

čitatelia. Približne tretina noviniek 
je určená pobočkám trenčianskej 
knižnice. 

K najžiadanejším titulom sa 
podľa očakávania zaraďujú diela 
odbornej a krásnej literatúry vrá-
tane cestopisov, detektívok či žen-
ských románov. Dostupné sú na 
centrálnom pracovisku a tiež v šty-
roch pobočkách na území mesta.  

V študovni patrí k vyhľadá-
vaným zdrojom napríklad Občian-

sky zákonník v dvoch zväzkoch alebo Trestný zákon s veľkým 
komentárom. Práve v budove VKMR na Jaselskej ulici sa na-
chádza najväčšia a zároveň najťažšia publikácia zo všetkých 
220 805 zväzkov. Unikátny sprievodca svetom umenia meria 
43 x 33 cm, má takmer tisíc strán a váži vyše desať kilogramov. 

Pre deti predškolského veku a rodičov, ktorí ich chcú 
zoznámiť s niečím novým, knižnica pripravila špeciálnu 
zážitkovú výbavu v podobe siedmich tematických kufríkov. 
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Každý z nich je venovaný určitej oblasti, počnúc ľudským 
telom a dopravou končiac, pričom popri knihách kufrík obsa-
huje aj rozličné didaktické pomôcky, náučné kartičky či hračky.  

www.vkmr.sk 23.01.2017 
pomocná evidencia 079/1/2017 
 
V nedeľu 22. januára vo veku 88 rokov zomrela v 

Trenčianskych Tepliciach poetka, textárka populárnej hudby 
Katarína Hudecová (rod. Chromá). 

Textárka, poetka, prozaička a satirička Katarína Hudecová 
sa narodila 17. apríla 1928 v Nemyrynciach na Ukrajine, kde 

jej otec, Slovák, ako 
zajatec I. svetovej voj-
ny ostal pôsobiť 16 
rokov. Od svojich 
troch rokov vyrastala 
na Slovensku, v ro-
disku svojho otca, v 
Nitrianskej Blatnici 
na úpätí Inoveckého 
pohoria. Celý život 

pracovala ako administratívna pracovníčka, no uplatnila sa ako 
autorka poézie, prózy, krátky literárnych útvarov a textov 
populárnej hudby. 

Už od detstva mala silný vzťah k poézii. Ako jedenásťročná 
začala písať básničky a uverejňovala ich v detských časopisoch. 
Jej aktivity našli uplatnenie hlavne v šesťdesiatych rokoch. 
Úspešne spolupracovala s mnohými poprednými slovenskými 
hudobnými skladateľmi, ktorí zhudobňovali jej texty. V 
Slovenskom rozhlase bolo nahratých 134 pesničiek s jej 
textami. Mnohé z nich počuť dodnes, napríklad úspešnú pieseň 
Ako mám žiť bez teba v podaní Evy Pilarovej z prvého ročníka 
Bratislavskej lýry z roku 1966. 
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Katarína Hudecová postupne stále viac inklinovala k písaniu 
poézie, v rámci čoho uverejňovala tiež v detských časopisoch 
Ohník, Zornička, Včielka a iné. Celé desaťročia uverejňovala v 
dennej tlači a rôznych týždenníkoch epigramy, aforizmy a 
krátke literárne útvary. 

Od 90. rokoch postupne vydala viacero zbierok poézie a 
prózy. Za všetky spomeňme aspoň niektoré: lyrické básne a 
občianska poézia „Hosť na deň“, epigramy „Maximum z mi-
nima“, epigramy a aforizmy „Štyri riadky a...“, básne a krátke 
prózy „Z lanských snehov“, príbehy mladého dievčaťa „Slu-
žobné tajomstvá“, poviedky a básne „Pozbierané pri cestách“, 
vtipné rozhovory s vecami „Čriepky škriepky!, aktualizovaný 
dávny príbeh vo veršoch „Manon roku 2000“, autorkine pamäti 
v próze a hudobné texty „Písané životom – Melódia slov“, 
epigramy a haiku „Skúpe na slová, básne“, balady !Trblietanie 
medzi mrakmi“, ľúbostná lyrika „Svet svetla“, básne a pod-
čiarniky „Za bodkou“ a mnohé ďalšie. 

Dokumentárnu hodnotu má najmä kniha „Písané životom – 
Melódia slov“, kde napísala svoj životný príbeh a cestu k písa-

niu textov populárnej 
hudby i stretnutia s 
interpretmi svojich 
piesní. Ako textárka 
populárnej hudby naj-
častejšie spolupraco-
vala so skladateľmi 
Jánom Siváčkom, 
Karolom Elbertom, 
Pavlom Zelenayom, 

Igorom Bázlikom a ďalšími. Jej piesne spievali najmä Eva 
Kostolányiová, Marika Škultétyová, Jana Kocianová, 
Taťjana Hubinská, Peter Sedlák, Eva Máziková, Bea 
Littmannová, Eva Sepešiová, Helena Blehárová a ďalší. 

K. Hudecová s umelkyňami Simou Martausovou   a Zuzanou Laurinčíkovou. 
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Spomeňme aspoň niektoré úspešné piesne: Vítam dúhu, Ako 
mám žiť bez teba, Len ja dúfam, Zlaté slnko lásky, Večer s 
básnikom, Amor je zvláštny prípad, Voňal lipový kvet, Láska 
je maliar a ďalšie. Jej posledným väčším projektom bola spo-
lupráca na CD platni Evanjelium – Jana Kocianová & Ján Su-
cháň & Close Harmony Frends. Písala aj texty pre súťaž piesní 
dychovej hudby Takú mi zahraj, ktorá bola v 70. a 80. rokoch 
v Trenčianskych Tepliciach. Písala aj rôzne príležitostné texty, 
napríklad e autorkou hymny Pobebravia. 

Katarína Hudecová celý život inklinovala k Nitrianskej 
Blatnici, kde vyrastala. Napísala o nej báseň Kraju môjho 
detstva a jej prozaická tvorba sa taktiež dotýka najmä prostredia 
Nitrianskej Blatnice, o ktorom vraví, že je jej géniom loci. 

V roku 2009 jej v Nitrianskej Blatnici udelili čestné ob-
čianstvo. V marci 2016, pri vydaní tridsiatej knižky, jej bola 
udelená Cena primátora Trenčianskych Teplíc a Cena 
Osvetového strediska v Trenčíne. V novembri 2016 vznikla v 
RTVS z tvorby a rozprávania Kataríny Hudecovej rozhlasová 
relácia Martina Jurča Zlaté slnko lásky. 

www.sme.sk 25.01.2017 
pomocná evidencia 086/1/2017 
 
Trenčianski divadelníci sa tešia nielen priazni publika, ale 

zaujali aj odbornú porotu. Svedčia o tom aktuálne ocenenia. 
Výročné ceny Literárneho fondu získali herci Štefan 
Richtárech za postavu Jána Kalinčiaka a Diana Minarovičová 
za postavu Adely Ostrolúckej v predstavení „Misky strieborné 
- nádoby výborné“, ktoré naštudovalo Mestské divadlo Trenčín 
k 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra.  
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Oboch ocenených môžete uvidieť aj s ich kolegami Zuza-
nou Mišákovou a 
Jakubom Ružič-
kom v premiére no-
vej hry.  

V piatok 24. 
februára je v kine 
Hviezda  na progra-
me premiéra bri-
lantnej konverzač-
nej komédie neko-
runovaného kráľa 

broadwayských divadiel Neila Simona „Druhá kapitola“.  
Info 08.02.2017 
pomocná evidencia 128/1/2017 
 
Bohatá a plodná história Galérie Miloša Alexandra Ba-

zovského (GMAB) v Trenčíne presahujúca štyridsaťosem 
rokov existencie sa 
prejavila na vyhranenej 
profilácii, ale i na 
vysokom odbornom 
kredite, ktorý prekra-
čuje nielen územie re-
giónu, ale i celej kra-
jiny. Vznik galérie sa 
datuje do roku 1969, 
teda rok po smrti Mi-

loša Alexandra Bazovského, ktorého meno nesie i trenčianska 
galéria. 

Pri tejto príležitosti si galéria pripravila sprievodné podujatie 
s názvom „Máme narodeniny“. V nedeľu 5. februára prekročilo 
brány galérie viac ako 130 návštevníkov. Pripravený bol pre 

Diana Minarovičová a Zuzana Mišáková v hre „Misky strieborné – nádoby výborné“. 
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nich sprievodný program, tvorivé dielničky pre deti, komen-
tované prehliadky výstav, krst novej publikácie Hry s umením 
II. Vstup do galérie bol celý deň zdarma.  

„Týmto podujatím sme chceli verejnosti priblížiť činnosť 
galérie. Pripravili sme popoludnie plné aktivít pre malých aj 
veľkých. Snažíme sa prilákať verejnosť a oboznámiť návštev-
níkov, že galériu čaká za dva roky významné 50. výročie, na 
ktoré sa už teraz pripravujeme. Zároveň sme chceli upriamiť 
pozornosť na nové výstavy. Takého podujatie sa konalo v ga-
lérii prvýkrát a počet návštevníkov svedčí o tom, že bolo úspeš-
né,“ uviedla riaditeľka GMAB Barbora Varga Petríková. 

www.tsk.sk 09.02.2017 
pomocná evidencia 134/1/2017 
 
Poslanci Trenčianskej župy schválili vymenovanie Barbory 

Varga Petríkovej za novú riaditeľku Galérie M. A. Bazov-
ského v Trenčíne. Výberová komisia ju vybrala spomedzi troch 
uchádzačov. 

Barbora Varga Petríková bola poverená vedením Galérie M. 
A. Bazovského v Trenčíne v 
apríli minulého roku, 
pričom výberové konanie na 
túto funkciu bolo ešte v 
októbri. 

Viacerým trenčianskym 
umelcom jej dočasné me-
novanie v apríli prekážalo, 

spísali otvorený list, v ktorom kritizovali nedostatok skúseností 
pre tento post. Požadovali tiež riadne výberové konanie a 
adekvátne zastúpenie umelcov a odborníkov v prijímacej 
komisii. 

V sedemčlennej výberovej komisii, ktorá v októbri vyberala 
spomedzi troch kandidátov, boli nakoniec dvaja zástupcovia 

Barbora Varga Petríková bola poverená vedením trenčianskej galérie. 
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akademickej obce, traja zamestnanci župy, jeden zamestnanec 
galérie. Predsedom bol šéf komisie školstva pri krajskom za-
stupiteľstve Pavol Bagin. 

Za umelcov bol členom výberovej komisie bývalý riaditeľ 
Galérie M. A. Bazovského Ladislav Moško. Podľa neho bol 
výber členov komisie plne v réžii župy. 

„Komisiu si menovali sami. Z reálnych odborníkov, čo sa 
týka veci, som tam bol len ja. Chýbal tam odborník z mi-
nisterstva kultúry, zástupca rady riaditeľov slovenských galérií, 
zástupca galerijnej rady. Povedali, že si tam môžu dať, koho 
chcú,“ skonštatoval Ladislav Moško. 

Výber členov komisie sa nepozdával ani krajskej poslankyni 
Renáte Kaščákovej, za menovanie Barbory Varga Petríkovej 
preto nehlasovala. 

„Výberová komisia nebola až taká nezávislá, väčšinu mali 
zástupcovia úradu kraja a jeden poslanec, bol tam blízky prí-
buzný krajského šéfa Smeru. Väčšina bola zabezpečená ľuďmi, 
ktorí podporujú samosprávny kraj,“ uviedla Renáta Kaščáková. 

Trenčiansky župan Jaroslav Baška hovorí, že zloženie 
komisie bolo v poriadku. 

„Z umeleckej obce boli v komisii dvaja zástupcovia, svoj 
sľub voči umelcom sme si splnili,“ povedal Jaroslav Baška s 
tým, že zodpovednosť je na zriaďovateľovi, ktorým je Tren-
čiansky samosprávny kraj. „Riaditeľka splnila všetky kritériá, 
ktoré boli pri výberovom konaní. Myslím, že vek v tomto prí-
pade nehrá úlohu. Od riaditeľa kultúrnej inštitúcie sa vyžaduje 
manažérsky prístup. Roky tu nefungovala galerijná rada, ktorá 
je zložená z odborníkov, som rád, že ju konečne zriadili a môže 
odborne radiť, čo prezentovať počas roka,“ dodal Jaroslav 
Baška. 

Barbora Varga Petríková vedie galériu ako riaditeľka oficiál-
ne od 1. februára, podľa nej v súvislosti s výberovým konaním 
prebehlo všetko tak, ako malo. 
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„Myslím, že za mňa bude hovoriť moja práca, je už len na 
mne, ako to využijem. Chcem tých, čo podpísali otvorený list 
presvedčiť, že sa vo mne mýlili,“ povedala Barbora Varga Pet-
ríková s tým, že pomáhať jej bude galerijná rada, ktorú založila. 

„Sú v nej odborníci z oblasti výtvarného umenia, kurátori z 
rôznych galérií, zástupcovia umelcov z Trenčína. Je to môj 
poradný orgán, keď ich požiadam, budú mať možnosť vyjadriť 
sa k činnosti galérie,“ povedala Barbora Varga Petríková. 

Naposledy s galerijnou radou spolupracovala na tvorbe 
výstavného plánu na tento rok. 

www.sme.sk 10.02.2017 
pomocná evidencia 137/1/2017 
 
V priestoroch Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne otvorili 

vo štvrtok 2. februára výstavu, ktorá predstavuje tradičný i 
moderný prístup k 
slovenskému folkló-
ru.  

Názov výstavy 
„Sedemdesiat sukieň 
mala – žena v sloven-
skom folklóre v die-
lach zo zbierkového 
fondu BMAB a v sú-
časnom umení“ na-
značuje, že hlavným 
námetom vybraných 

diel je žena, žena ako folklórna múza, ako bytosť sprostred-
kúvajúca kontakt s prírodou a kultúrou, ale i ako etnologický 
motív záznamov rôznych krojov, výšiviek, čipiek či krajok. 
Tieto elementy boli i sú v dielach zobrazované rôznymi ume-
leckými prístupmi, v rôznych umeleckých druhoch, technikách, 

Maľba Tomáša Žemlu Mesačnica. 
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formátoch i žánroch, niekedy len v náznakoch, inokedy zas 
realisticky poňaté.  

Výstava prezentuje výber diel 54 slovenských autorov a viac 
ako 80 diel  výtvarného umenia od začiatku formovania slo-
venskej moderny až po súčasnosť, nachádzajúcich sa v depo-
zitároch galérie. Časť diel zapožičali aj  známi slovenskí autori. 

www.gmab.sk 02.02.2017 
pomocná evidencia 105/1/2017 
 
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne  začala v 

roku 2017 predstavovať svoje výstavy netradične už štvrt-
kovými vernisážami.  Jednou z nich je i výstava veľkofor-
mátových farebných fotografií Petry Lajdovej pod názvom 
„Slovenská renesancia... keď krása vychádza na svetlo“. Otvo-
rili ju vo štvrtok 2. februára.  

Výstava veľmi aktuálne reaguje na obnovený záujem spo-
ločnosti, najmä  mladých ľudí o slovenské  ľudové umenie 
a jeho  tradičnú ľudovú kultúru. 

Autorka vo svojom projekte jedinečným, zároveň  súčasným 
spracovaním a moderným spôsobom  sprítomnila „renesan-
ciu“ ľudového umenia aj pre dnešné generácie.  Jej cieľom bo-
lo  predstaviť jeho výnimočnú hodnotu  prostredníctvom au-
torskej umeleckej fotografie a poukázať aj na jeho prepojenie 
so svetom moderne, originálne a s úctou. V podtitule ... keď 
krása vychádza na svetlo, zaznieva obdiv k slovenskému ľu-
dovému kroju. Fotografka chcela pozdvihnúť a nechať vyjsť z 
tieňa tento typický pestrofarebný vizuál, a to prepojením krá-
sy  mladých, moderných žien, odetých v tradičných ľudových 
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odevoch, najmä jeho vrchných častí - párt a čepcov – pokrývok 
hláv slobodných a vydatých žien. 

Petra Lajdová dlho hľadala tieto fenomény ženského ľu-
dového kroja  po 
celom Slovensku, 
aby výberom zdô-
raznila ich jedi-
nečnosť, originali-
tu i odlišnosť, inú 
v každom regióne. 
Svojím stvárne-
ním zároveň skú-
mala možnosti 
a spôsob harmo-

nického prepojenia   minulého so súčasným a tradičného 
s moderným. 

Aj keď sa  tento projekt (vznikal v rokoch  2012 – 2014) svo-
jou výnimočnosťou a vznešenou krásou právom stal  objektom 
záujmu mnohých médií, možnosť vidieť originály 20 veľ-
koformátových fotografií o rozmeroch 80 x 100 cm zblízka je 
pre verejnosť  zatiaľ mimoriadne vzácnou a výnimočnou 
(v poradí len druhou) príležitosťou. Vznik a náročnú realizáciu 
projektu na výstave dokumentujú aj ďalšie fotografické, ten-
tokrát čiernobiele snímky z jednotlivých regiónov, zaznamená-
vajúce autentický pohľad na prostredie, v ktorom veľko-
formátové fotografie vznikali.  

Prepojenie minulého a súčasného na výstave dokumentujú aj 
reálne vystavené  vzácne, aj viac ako storočné čepce Zlatohla-
vy  a slávnostné pokrývky slobodných žien - party z trenčian-
skeho regiónu  

www.gmab.sk 02.02.2017 
pomocná evidencia 106/1/2017 
 

Petra Lajdová (vpravo) s kurátorkou výstavy Elou Porubänovou. 
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V priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja sa vo 
štvrtok 16. februára uskutočnila vernisáž 32. družobnej výstavy 
výtvarníkov a fotografov regiónov Trenčín a Uherské Hradiště 
„Stretnutie – Setkání“. 

Pravidelné podujatie pripravili Trenčianske osvetové stre-
disko a Klub kultúry Uherské Hradiště. 

Vernisáž spríjemnilo vystúpenie vokálnej skupiny Krajka. 
Výstava ponúka 
okolo 60 diel od 47 
autorov. Kurátorský 
text pripravil výtvar-
ník Jozef Vydrnák. 
Vyberáme z neho: 
„Chuťovými pohá-
rikmi našich očí, 
srdca i mysle prevra-
cajme a vychutná-

vajme farebné účinky pigmentami ochutených obrazových či 
trojrozmerných obsahov i foriem. Koštujme a vynášajme súdy, 
čo po jeseni i zime dozrelo v ateliérových súdkoch jednotlivých 
vystavujúcich autorov. A pre lepší zrak, rozhodnosť, odvahu, i 
spravodlivú váhu, buďme spojení v bratstve či sesterstve s 
mokom pochádzajúcim zasa z viničných súdkov. Lebo výtvar-
níci na slovensko- moravskej strane súdky plnili mokom pre 
naše duše, a vincúri z oboch strán hranice zasa plnili súdky 
mokom pre telo, ktoré stúpa do duše. A to je dobrý záver každej 
vernisáže, keď duša i telo z nej odchádzajú: v rovnováhe.“  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 162/1/2017 
 
Fotografia Andreja Kiripolského sa dostala medzi výber 

desiatich najlepších fotografií v mládežníckej kategórii medzi-
národnej súťaže. 
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Andrej Kiripolský má len 16 rokov, no fotografii a vizuálne-
mu umeniu sa venuje už od 10 rokov. Teraz sa mu podarilo pre-
sadiť vo svetovej fotografickej súťaži Sony World Photography 
Awards. 

Jeho fotografia „Bezbolestná krása“ sa dostala medzi desať 

najlepších fotografií v mládežníckej kategórii. Do súťaže tento 
ročník prihlásili 277 tisíc fotografií zo 183 krajín. 

Víťaza mládežníckej kategórie oznámia 20. apríla v Lon-
dýne. Prihlásiť sa do nej mohli autori vo veku od 12 do 19 rokov 
s jednou fotografiou. Porota vyberala z vyše 11 tisíc fotografií. 

Andrej Kiripolský je druhákom na Strednej umeleckej škole 
v Trenčíne, kde študuje fotografiu. Pochádza z Bystričian ne-
ďaleko Prievidze.  

„Slovensko a celkovo aj slovenská spoločnosť ma motivo-
vali vyjadriť svoj názor k sociálnym problémom cez vizuály. 
Snažím sa svojimi fotografiami, videami či maľbami praco-
vať ako s konceptuálnym umením a takýmto spôsobom vy-
jadriť svoj názor na určité problémy,“ povedal. 

Vo vizuálnom umení ho najviac zaujíma analógová, te-
da filmová fotografia. Ňou je aj jeho vybraná fotografia, na kto-
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rej odfotil svoju kamarátku Bianku Novotkovú v pírsingovom 
štúdiu v Trenčíne.  

„Je to súčasť mojej ‚RAW‘ série fotografií z každodenného 
života. Po vyvolaní fotografie som začal rozmýšľať nad tým, 
akou bolesťou musela prejsť iba pre krásu,“ hovorí študent foto-
grafie Andrej Kiripolský. 

Ocenenie v súťaži, ktorú organizuje World Photography 
Organization, mu umožnilo predávať výtlačky tejto fotografie. 
„Keďže verím v myšlienku tejto fotografie, časť svojho zisku 
chcem darovať organizácii Global Fund for Women bojujúcej 
za rovnosť pohlaví,“ hovorí. 

Sony World Photography Awards je preňho prvým veľkým 
úspechom: „Vďaka súťaži som tiež objavil svojich obľúbených 
fotografov.“  

Do výberu v otvorenej súťaži sa dostali aj ďalší dvaja Slo-
váci, Dušan Chorvát v kategórii Enhanced a František Dulík 
v kategórii Wildlife. 

www.dennikn.sk 28.02.2017 
pomocná evidencia 193/1/2017 
 
Pri príležitosti sviatku patróna umelcov, blahoslaveného Fra 

Angelico, odovzdali v zr-
kadlovej sieni Primaciál-
neho paláca v Bratislave 
ocenenia desiatim osobnos-
tiam Slovenska v rôznych 
kategóriách za ich prínos do 
národného umenia. 

Ocenenia za mimoriad-
ne zásluhy odovzdal lau-
reátom ordinár Ozbroje-

ných síl a Ozbrojených zborov SR Mons. František Rábek, 
ktorý je predsedom Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri 

Ocenený Jozef Vydrnák. 
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Konferencii biskupov Slovenska. V kategórii výtvarného ume-
nia ocenenie získal, okrem iných, aj maliar, grafik a 
ilustrátor Jozef Vydrnák. 

www.tnos.sk 28.02.2017 
pomocná evidencia 194/1/2017 
 
Režisérkou a scenáristkou celovečerného filmu Piata loď, 

ktorý vybojoval na Berlinale prvú cenu v histórii slovenskej 
kinematografie, je Iveta Grófová.  

Na svetovej premiére v Berlíne získal jej film 1. cenu Kriš-
táľového medveďa za najlepší film v kategórii Generation 
Kplus. Rodinná dráma Piata loď vznikla na motívy úspešného 
rovnomenného románu Moniky Kompaníkovej, s ktorým 
uspela aj v literárnej súťaži Anasoft litera (2011). 

 Príbeh knihy je in-
špirovaný skutočnou 
udalosťou. Slovenská 
premiéra čaká film už 16. 
marca 2017. Jeho tvor-
covia však navštívia naše 
mesto už skôr -  v utorok 
7. marca. V Klube Lúč sa  
uskutoční diskusia. na 
tému: Ako sa úspešný 
román zo sveta detí a detskej fantázie stane filmom. Diskusia 
bude spojená so špeciálnou prezentáciou prvých záberov. 
Okrem Ivety Grófovej sa zúčastnia Monika Kompaníková, 
autorka knihy Piata loď a Marek Leščák, scenárista filmu.  

Iveta Grófová pochádza z Trenčína. Tu absolvovala SPŠ o-
devnú, na bratislavskej VŠMU vyštudovala Ateliér animovanej 
tvorby a Ateliér dokumentárnej tvorby. Jej predchádzajúci 
dlhometrážny film Až do mesta Aš bol slovenským nominan-
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tom na Oscara 2012 a otváracím filmom sekcie Na východ od 
Západu na Medzinárodnom festivale Karlovy Vary. 

Info 07.03.2017 
pomocná evidencia 199/1/2017 
 
Česko-slovenský koprodukčný film Masaryk o ministrovi 

zahraničných vecí Janovi Masarykovi si z tohtoročného sláv-
nostného udeľovania ocenení Českej filmovej a televíznej 
akadémie v sobotu 4. marca odniesol rekordných 12 cien Český 
lev - vrátane víťazstva v kategórii najlepší film, réžia a výkon v 
hlavnej (Karel Roden) i vedľajšej (Oldřich Kaiser) mužskej 

úlohe. 
Producentom úspeš-

ného filmu je tren-
čiansky rodák 59-ročný 
Rudolf Biermann, kto-
rý prevzal ocenenia 
spolu s 38-ročným reži-
sérom Juliusom Šev-
číkom.  

„Pre mňa je na tom filme najdôležitejšie, že sú to naše 
spoločné dejiny, či sa nám to páči, alebo nepáči. Prajem si len 
jednu jedinú vec, aby sa takéto dejiny už nikdy neopakovali,“ 
povedal pri preberaní ceny za najlepší film producent Rudolf 
Biermann a dodal, že vzťahy Čechov a Slovákov sú stále lepšie 
a lepšie a bol by rád, keby to tak ešte dlho vydržalo. 

Režisér vyzdvihol prínos Rudolfa Biermanna, ktorý film – 
ako povedal - doslova „vydupal zo zeme“.  

„Riaditeľ Rudolfina by mohol rozprávať, ako sme sa sem 
neustále vracali kvôli predkrútkam,“ dodal Julius Ševčík a do-
dal: „Film vznikal veľmi zložito a každý do toho musel ísť veľ-
mi osobne. Nebola to iba práca, som rád, že film bol ocenený, 
zaslúži si to.“  

Producent úspešného filmu Rudolf Biermann. 



301 
 

Pre Juliusa Ševčíka je Masaryk tretím celovečerným filmom. 
Predtým nakrútil experimentujúcu drámu Restart (2005) a triler 
Normal (2009) v hlavnej úlohe s Milanom Kňažkom. 

Historická dráma 
Masaryk sa odohrá-
va koncom 30. ro-
kov minulého sto-
ročia a v jej centre 
stojí československý 
diplomat, minister 
zahraničia a syn pre-
zidenta T. G. Masa-
ryka Jan. V období, 

keď sa film odohráva, bol Masaryk veľvyslancom Česko-
slovenska vo Veľkej Británii, krátko po opustení prezident-
ského úradu mu zomrel aj otec, ale 
najmä sa rodila mníchovská dohoda.  

„Príbeh nie je iba o republike, ale 
o Masarykovej duši. Je to o ceste Ja-
na Masaryka z raja do pekla a späť. 
Nie je to film o ikonických poli-
tikoch, ale o ľuďoch. Sú tam ženy, 
drogy a vysoká politika,“ povedal 
Julius Ševčík. „Automaticky ma za-
ujímala tá doba, keď sa Jan Masaryk 
dostal do najväčšieho možného kon-
fliktu, keď mal zachrániť krajinu, 
ktorú jeho otec vybudoval. Je to člo-
vek, ktorý je veľmi rozkolísaný a zá-
roveň dostal oveľa ťažšiu úlohu, ako mohol ktokoľvek 
zvládnuť.“ 

Režisér Julius Ševčík a producent Rudolf Biermann s Českými levmi. 
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Do českých kín sa film Masaryk dostane vo štvrtok 9. marca 
- symbolicky v deň, keď Jan Masaryk zomrel. Slovenská 
premiéra je na programe vo štvrtok 23. marca. 

www.pravda 05.03.2017 
pomocná evidencia 203/1/2017 
 
Medzinárodný deň žien, ktorý tento rok pripadol na stredu 8. 

marca, prilákal do Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne viac 
ako 130 nežnejších po-
lovičiek ľudstva. 

Dôvodom bolo sprie-
vodné podujatie aktuál-
nej výstavy Sedem-
desiat sukieň mala, 
módna prehliadka s 
názvom Ženy v galérii, 
ktoré pre dámy pripra-
vila galéria v spolupráci 

s Trenčianskym osvetovým strediskom a Strednou umeleckou 
školou v Trenčíne (SUŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti Tren-
čianskeho samosprávneho kraja. 

Na prehliadke sa predstavili známe trenčianske módne 
návrhárky Veronika Kostková a Petra Pršová, ktoré zároveň 
pôsobia na SUŠ. Do podujatia zapojili aj svojich nadaných 
študentov. 

Veronika Kostková sa predstavila módnou kolekciou Kroj, 
ktorej zámerom je vyobraziť tradíciu v novom a súčasnom 
rozmere. Jej kolegyňa Petra Pršová predstavila kolekciu Vykroj 
sa. Samotný folklór v jej ponímaní predstavuje nie len tanec a 
kroj, ale aj kultúru, tradíciu, dedičstvo, veľa citu, nádeje a aj 
sklamania – predstavuje život. Prvky folklórneho štýlu tu 
dostávajú sofistikovanejšiu formu. Cieľom jej kolekcie je 
inšpirovať ľudí k spontánnemu prijatiu kroja, prihláseniu sa k 
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vlastnému pôvodu. Študenti odevného dizajnu predviedli 
kolekciu modelov vytvorenú technikou sieťotlače ako alter-
natívnej metódy prenosu ľudového ornamentu na moderný 
odev. 

Ženy v galérii bolo sprievodné podujatie úspešnej výstavy 
Sedemdesiat sukieň mala.  

„Hlavným námetom výstavy je žena ako bohyňa, múza, 
mystická bytosť... Preto sme sa rozhodli pripraviť podujatie ve-
nované práve ženám a to pri príležitosti MDŽ. Musím priznať, 
že nás veľmi milo prekvapila účasť žien na tejto akcii. A som 
rada, že aj takýmto spôsobom dokážeme do galérie prilákať 
stále nových a nových návštevníkov,“ dodala riaditeľka galérie 
Barbora Varga Petríková. 

Hudobný hosť prehliadky, trio Krajka so sprievodom Petra 
Beláka (gitara) a Kristíny Hlístovej (husle) tematicky dopĺňa-
lo folklórnu atmosféru celého podujatia. 

www.tsk.sk 08.03.2017  
pomocná evidencia 212/1/2017 
 
V poradí ôsme stretnutie trenčianskych literátov s blízkym 

vzťahom k Trenčínu a Trenčianskemu kraju zorganizovala 
v pondelok 13. marca najväčšia z troch župných knižníc v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne.  

„Stretávame sa pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc, 
v rámci ktorého každé dva roky Verejná knižnica M. Rešetku 
v Trenčíne organizuje stretnutie literátov na pôde TSK. Cieľom 
stretnutia je priblížiť TSK, ale hlavne verejnosti, akí literáti 
v Trenčianskom kraji žijú, tvoria, pôsobia, prípadne tu majú 
svoje rodisko a vracajú sa sem prezentovať svoju tvorbu,“ 
uviedla riaditeľka Verejnej knižnice Michala Rešetku v Tren-
číne Gabriela Krokvičková. Okrem nej nechýbali na prijatí 
literátov ani riaditeľky zvyšných dvoch župných knižníc v zria-
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ďovateľskej pôsobnosti TSK, riaditeľka Považskej knižnice 
v Považskej Bystrici Ivana Knappová a riaditeľka Hornonit-
rianskej knižnice v Prievidzi Viera Masaryková.     

Celkovo 13 literátov z rôznych končín Trenčianskeho kraja 
prijal na pôde Úradu TSK jeho predseda Jaroslav Baška, ktorý 
prítomným literátom 
poďakoval za ich li-
terárne pôsobenie 
a odovzdal im kvet a 
darček v podobe kníh 
o TSK.  

„Myslím si, že je 
veľmi dôležité v tejto 
digitálnej dobe pri-
pomenúť si, že nie je 
len internet a moderné technológie, ale že existuje aj klasická 
kniha. Títo literáti tvoria naozaj výnimočné a veľmi pekné 
knihy, ktoré majú veľmi blízko k Trenčínu a Trenčianskemu 
kraju, preto je potrebné pozvať ich a uctiť si ich celoživotnú 
prácu,“ uviedol predseda TSK Jaroslav Baška. „Tento rok je 
prijatie zaujímavejšie o to, že si pripomíname 200. výročie 
narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, rodáka z Beckova. Nebol 
to len predseda Slovenskej národnej rady, ale aj veľký literát,“ 
komentoval trenčiansky župan a pri tejto príležitosti pozval 
prítomných literátov a hostí na Celonárodnú spomienku na 
Jozefa Miloslava Hurbana pri príležitosti 200. výročia jeho 
narodenia, ktorá sa uskutoční v Beckove už túto nedeľu 19. 
marca. 

Stretnutie bolo obohatené recitáciou básní nedávno zosnulej 
Kataríny Hudecovej, ktoré recitovali študentky Súkromnej 
základnej umeleckej školy na Novomestskej ulici v Trenčíne 
pod vedením Zuzany Mišákovej. Za prítomných literátov sa 
prihovorila Margita Ivaničková, ktorá sa v ich mene poďako-
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vala vedeniu TSK za prijatie na pôde Úradu TSK. Z radov 
literátov sa prijatia zúčastnili významní regionálni spisovatelia, 
medzi nimi Barbora Kardošová, Marta Gergelyová, Božena 
Adamicová, Eva Bodnárová, Silvester Lavrík, Ivor Ripka, 
Štefan Kuzma, Rudolf Dobiáš, Margita Ivaničková, 
Vladena Teslíková, Milan Belás, Jozef Borčányi a Miloš 
Radosa. Literáti sa po prijatí trenčianskym županom presunuli 
do Posádkového klubu Trenčín (Dom armády), kde sa stretli 
s čitateľskou verejnosťou.    

www.tsk.sk 13.03.2017 
pomocná evidencia 225/1/2017 
 
„Ani Guinnessova kniha nemá 90-ročnú literárnu 

debutantku, najstaršia bola 85-ročná – pani Libuška Prekopová 
teda tento rekord 
prekonala,“ vyjad-
rila nevšednosť 
chvíle  tajomníčka 
literárneho klubu 
Omega v Trenčíne 
Jana Poláková. 

Tie slová odzne-
li na prezentácii 
knižnej prvotiny 
pani  Libuše Prekopovej, 90-ročnej klientky Sociálnych 
služieb mesta Trenčín. Jej knihu poézie „Spomienky v srdci 
hlboko ukryté“ slávnostne predstavili vo štvrtok 16. marca. 

„Sú to básne hlboko ľudské, plné pokory k životu, lásky 
k ľuďom a vďaky za každý deň, ktorý prežila,“ charakte-
rizovala knihu Jana Poláková. 

S Libušou Prekopovou krstili knihu mestská poslankyňa Danica Birošová a riaditeľ 
Sociálnych služieb mesta Trenčín Ladislav Pavlík. 
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Libuša Prekopová sa narodila 9. decembra 1926 v Orlovej 
pri Karvinej. V roku 1939 sa rodina presťahovala do Trenčína, 
kde žili otcovi príbuzní. Počas štúdií na Obchodnej eko-
nomickej škole v Trenčíne stretla profesora Jozefa Mistríka. 
Bol prvým hodnotiteľom jej básnických pokusov, ktoré začala 

písať ešte v roku 1946. Jednu z básní 
venovala jemu. 

„Najväčšou cťou pre mňa bolo, 
že si želal, aby ju recitovali na jeho 
pohrebe, čo sa skutočne aj stalo,“ 
zaspomínala si autorka na význam-
ného slovenského jazykovedca. 

Po stredoškolskom štúdiu vy-
striedala viacero zamestnaní, na-
koniec dlhých 31 rokov pracovala na 

Štatistickom úrade v Trenčíne.  Poézia ju sprevádza po celý 
život.  Jej verše niekoľkokrát uverejnili Trenčianske noviny Do 
ďalšej tvorby ju povzbudila aj účasť a pochvalné uznanie 
z literárnej súťaže Spolku svätého Vojtecha.  

„Básne som písala tak, ako mi to diktovalo srdce, niektoré 
som venovala aj viacerým milým ľuďom, na ktorých nikdy 
nezabudnem,“  prezradila poetka. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 234/1/2017 
 
Tanečný pár Matteo Cicchitti a Simona Brecíková na 

Majstrovstvách Slovenska v štandardných tancoch pre rok 
2017 potvrdil svoju stúpajúcu výkonnosť a zvíťazil.  

Vo svetovom rebríčku najlepších párov je na 24. mieste 
z 2200 párov z 98 krajín. V popradskej športovej aréne 
v sobotu 18. marca  okrem nich v kategórii dospelých Tanečný 
klub Dukla Trenčín reprezentovali aj Martin Šrámka s Erikou 
Ferrara. Prebojovali sa do semifinále, kde skončili na ôsmom 
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mieste. Pre mladý tanečný pár je to najlepšie umiestnenie v ich 
doterajšej kariére.  

V kategórii se-
niorských párov sa 
prvýkrát v štandard-
ných tancoch zú-
častnil pár Branislav 
Šúkala so Zuzanou 
Šúkalovou, ktorý 
skončil na prvom ne-
postupujúcom mieste do finále. Zo seniorských párov sa do fi-
nále MS v latinskoamerikých tancoch prebojovali Mário Kur-
tiš s Barborou Ľahkou, získali 5. miesto.  

Info 04.04.2017 
pomocná evidencia 241/1/2017 
 
V Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave na 

Kramároch otvorili v stredu 15. februára novú Dennú kliniku 
pri Klinike detskej hematológie a onkológie. Neľahký údel de-
ťom trpiacich rakovinou sa 
na podnet architektov 
projektujúcich rekonštruk-
ciu tohto zariadenia roz-
hodol spríjemniť 31-ročný 
architekt a výtvarník Juraj 
Hubinský. 

Steny dennej kliniky, 
kde sa bude deťom podá-
vať chemoterapia a usku-
točnia sa menšie zákroky, 
rodák z Trenčína pomaľoval veľkoplošnými maľbami. Tie ma-
lým pacientom, ktorým nepriaznivý osud nedoprial zdravie, 

Tanečný pár Matteo Cicchitti a Simona Brecíková. 
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aspoň na pár chvíľ prinesú úsmev na perách. Denná onkolo-
gická klinika začne naplno fungovať v apríli. 

Fantastický podmorský svet, obrovský „niekoľkoposchodo-
vý“ jazvečík, ale aj rozprávkovo vybájené zvieratká a tváre 
spríjemňujú najmenším onkologickým pacientom ich chvíle na 
oddelení už od prvých dní jeho otvorenia. 

„Na stenách podmorského sveta sú zoštylizované koraly a 
riasy, sardinky i chobotnica. Na ďalšej stene sú aj absurdné 
maľby. Je medzi nimi konzerva, z ktorej plávajú ryby,“ usmial 
sa Juraj Hubinský. 

Na ďalšej z pomaľovaných veľkých plôch čaká na malých 
pacientov viacpočetný zverinec. Pozerá sa na nich opica so 
psíkom, okolo nich lietajú vtáky. Juraj sa v minulosti venoval 
aj streetartu i graffiti a mnohé z inšpirácií z čias svojich vý-
tvarných počiatkov využil aj pri koncipovaní nástenných ma-
lieb v nemocnici. 

„Niektoré zvieratká sú druhovo neidentifikovateľné. Je tam 
aj medvedík mýval s nasadzovacím nosom na šnúrke, či kôň v 
podobe pokladničky. Na stenách nechýbajú ani maľby tvárí v 
kvetináčoch. Chcel som, aby to bolo hravé a rozveseľovalo to 
deti v pochmúrnej nálade,“ pokračoval Juraj. 

Výtvarník, ktorý svojimi monumentálnymi maľbami začal 
písať novú kapitolu slovenského interiérového dizajnu, strávil 
v pripravovaných priestoroch novej detskej onkológie štyri dni. 
Predtým vyše mesiaca pripravoval štrnásť rôznych návrhov pre 
novootvorenú kliniku. 

 „Maľby sme museli na steny umiestňovať aj podľa 
rozloženia polohovateľných postelí či ďalšieho nábytku a 
prístrojov, aby ich bolo vidieť. Nástennými maľbami sme 
pokryli približne 120 m2. Najdlhšia stena má dĺžku sedem 
metrov a výšku 270 centimetrov,“ informoval mladý tvorca. 

Steny s čerstvo namaľovanými výtvarnými dielami napokon 
pokryl špeciálnym lakom. V tejto podobe môžu prísť do styku 
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s pokožkou i ústami detí. Pútavé artefakty vznikli v ambu-
lanciách i v chodbových priestoroch. 

„Tri najväčšie steny boli v rámci chodieb i v priestore ča-
kárne s herňou,“ pokra-
čoval Juraj Hubinský. 
Diela na stenách rea-
lizoval interiérovými 
farbami. Použil dvanásť 
rôznych odtieňov, ktoré 
si vopred namiešal. Pú-
tavé a zalakované maľ-
by sú umývateľné i ode-
ruvzdorné. 

Maľby Juraja Hu-
binského vznikali na novej maľovke. „Pri realizácii som využil 
aj premietanie svojich výtvarných nápadov na stenu prostred-
níctvom projektora, aby to bolo v požadovaných proporciách. 
Náčrty pôvodného návrhu som si na stenu pripravoval aj 
ceruzou. Väčšina plôch sa maľovala dvakrát, na záver potom 
prišli linky,“ prezradil spôsob vzniku malieb. 

Vzhľadom na časovú náročnosť projektu a blížiaci sa termín 
otvorenia dennej kliniky podali Jurajovi pomocnú ruku jeho tri 
spolužiačky z Vysokej školy výtvarných umení a kamarát. „V 
stredu 8. februára som mal štátnice. Dovtedy som nemal šancu 
sa venovať týmto maľbám. V minulosti som spolupracoval na 
nástenných maľbách v Brne i v Karlových Varoch aj s otcom. 
Tentokrát bol v čase vzniku odcestovaný v Poprade,“ povedal. 

V Karlových Varoch rodinná dvojica vyzdobila oddychové 
zóny, v Brne zase kancelárske priestory vo funky štýle pre 
počítačovú firmu. „So synom je skvelá spolupráca, vždy si 
máme čo povedať. Juraj sa potatil,“ usmial sa trenčiansky 
výtvarník a Jurajov otec Ján Hubinský. 
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Inšpiráciu maľovať na steny nemocníc získal Juraj v čase, 
keď jeho synovec ležal na detskej neurológii. „Stav interiérov 
nemocnice bol žalostný. Steny neurologického oddelenia mi už 
vtedy napadlo pomaľo-
vať a skrášliť príjemnými 
motívmi, ktoré by vy-
volali úsmev a dobrú ná-
ladu. To prostredie ne-
bolo vôbec povzbudivé,“ 
povedal Juraj. 

Vtedy sa jeho zámer 
ešte nepodarilo realizo-
vať. Onedlho Juraja oslo-
vila bývalá spolužiačka z architektúry. Tá spolu s kolegom 
spracovávala architektonický návrh a projekt interiéru tohto 
priestoru a prostredníctvom nej sa podieľal na výtvarnej úprave 
interiéru vznikajúcej Dennej kliniky pre pacientov s onkolo-
gickými ochoreniami. 

„Dohodli sme sa na maľbách na siedmich stenách. Nechali 
mi voľný priestor na tvorivosť a na moju fantáziu. Neobme-
dzovali ma ani tematikou či farebnosťou,“ pochvaľoval si mla-
dý architekt. Už v najbližšom období vymení smutné nemoc-
ničné priestory za iné. Tentokrát na jeho výtvarné realizácie 
nástenných malieb čakajú steny apartmánu v Moskve. 

www.sme.sk 19.03.2017 
pomocná evidencia 242/1/2017 
 
Maľovanie na telo v Trenčíne tento rok opäť zaujalo. 

Trinásty ročník Majstrovstiev Slovenska v maľovaní na telo 
Body Art 2017 sa uskutočnil vo štvrtok  23. marca počas 
medzinárodného kozmetického veľtrhu Beauty Forum Trenčín. 

Otec so synom – Ján a Juraj Hubinskí. 
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O tituly v dvoch kategóriách Airbrush a Hubka a štetec 
súťažilo osem tvorcov zo Slovenskej republiky, Českej re-

publiky a Poľska. Té-
mou bola tentokrát 
Cesta časom.  

Prvenstvo v kate-
górii Airbush si do 
Prahy odniesol Lu-
káš Phoenix Bureš. 
V kategórii Hubka a 
štetec bola najlepšou 
Michaela Rašková, 

ktorá bude reprezentovať Slovensko na majstrovstvách Európy 
v Mníchove. 

www.sme.sk 24.03.2017 
pomocná evidencia 266/1/2017 
 
Folklórna tematika prilákala do trenčianskej galérie počas 

marca takmer 4300 ľudí. Za rekordným číslom nie sú len sa-
motné výstavy Sedemdesiat sukieň mala a Slovenská rene-
sancia, ale tiež sprievodné prehliadky, tvorivé dielne, work-
shopy a prednášky. 

Divák nemá byť len pasívnym návštevníkom, ale aktívnou 
súčasťou diania v Galérii Miloša  Alexandra Bazovského 
(GMAB). Tento spôsob získania si sympatizantov umenia galé-
rii vyšiel, marcové výstavy doplnené sprievodným programom 
prilákali rekordný počet záujemcov. 

Za týmto úspechom stoja dve výstavy - Sedemdesiat sukieň 
mala a Slovenská renesancia. Prvá spomenutá prezentovala 
tvorbu viac ako 50 autorov. Maľby, fotografie, sochy, nové 
médiá či výšivky pochádzali zväčša z galerijného depozitu a 
boli venované téme zobrazovania ženy ako múzy, nevesty a 
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matky.  Výstavné priestory galérie boli navyše doplnené 
o  sprievodné texty, ktoré dávali výstave edukačný charakter. 

Druhá výstava patrila fotografke Petre Lajdovej a mala 
názov Slovenská renesancia s podtitulom Keď krása vychádza 

na svetlo. Dvadsiatimi 
veľkoformátovýchi fo-
tografiami, ktoré osla-
vovali estetiku a krásu 
slovenského ľudového 
odevu, autorka  vzdala 
úctu našim predkom, 
kultúrnemu dedičstvu a 
všetkým, ktorí sa venu-
jú osvete, etnologickým 

prieskumom a uchovávaniu ľudovej kultúry. Výstava bola zá-
roveň doplnená o originálne čepce a party z Hornonitrianskeho 
múzea v Prievidzi, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 

Obe výstavy boli sprevádzané atraktívnymi podujatiami, ako 
napr. komentovanými prehliadkami s autormi aj kurátorkami 
výstav, tvorivými dielňami, fotografickými workshopmi, Foto-
pondelkovými stretnutiami fotografov či prednáškami z dejín 
umenia. Originálne dianie v galérii zamerané na folklórnu te-
matiku, ktorá sa stáva čoraz väčšmi populárnou, prilákalo 
rekordný počet návštevníkov. Počas marca, kedy výstavy trvali, 
zavítalo do priestorov GMAB v Trenčíne takmer 4300 ľudí. 
V porovnaní s predchádzajúcimi výstavnými podujatiami je to 
viac než dvojnásobok ľudí, v galérii bývala priemerná návštev-
nosť výstav do 2000 sympatizantov umenia. 

„Naším cieľom je popri pravidelných akciách pripravovať aj 
nové, zaujímavé a zároveň edukatívne sprievodné podujatia, 
ktoré by zvýšili povedomie o galérii, našej činnosti a o výsta-
vách, ktoré pravidelne pripravujeme,“ informovala riaditeľka 
galérie Barbora Varga Petríková. „Tento rok sme začali 

Petra Lajdová vystavovala dvadsať veľkoformátových fotografií. 
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s prednáškovým cyklom z dejín slovenského umenia s názvom 
Slovenská moderna, ktorý sa koná pravidelne raz za mesiac, 
a tiež pokračujú obľúbené Fotopondelkové prednášky, ktoré 
pripravujeme v spolupráci so Slovenskou národnou galériou,“ 
dodala. 

Aktuálne v Galérií Miloša Alexandra Bazovského v Tren-
číne prebiehajú dve nové výstavy, a síce Jarmily Dicovej 
Ondrejkovej a Maji Dusíkovej Ondreičkovej, ktorá nesie názov 
Vo svete rozprávok a snov, a Teodora Schnitzera s názvom 
Muž z divokého západu.  

www.tsk.sk 04.04.2017 
pomocná evidencia 306/1/2017 
 
Veľkolepá folklórna šou Zem spieva má pred sebou finále. 

V sobotu 8. apríla o 20.25 na Jednotke vystúpi aj Detský 
folklórny súbor z Trenčína - Kornička. 

Ten vznikol na jeseň roku 1999, kedy sa niekoľko „od-
rastených“ tanečníkov a muzikantov z trenčianskych i netren-

čianskych súborov za-
mýšľalo nad tým, ako 
vyplniť dlhé jesenné a 
zimné večery sebe, svo-
jim manželkám a kŕdliku 
svojich detičiek. 

Keďže už mali určité 
skúsenosti z práce v 
iných detských i študent-
ských folklórnych súbo-
roch, rozhodli sa vdých-

nuť život novej kôpke, z ktorej bola zakrátko Kopa Obyčajných 
Raz Nezbedných Inokedy Čiperných Krpčekov A papučiek. A 
tak vznikla Kornička. 
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V súbore tancuje 120 detí z Trenčína a okolia vo veku 6 až 
16 rokov. V sobotu ich čaká veľké finále, ktoré rozhodne o 
absolútnom víťazovi. Budú vám vďační za každý jeden sms 
hlas, určite si ho zaslúžia. 

Repertoár Korničky je budovaný z regiónu Trenčína a My-
javy, prezentujú tanečné, piesňové a hudobné bohatstvo týchto 

regiónov. Tvoria ho tance, ta-
nečné hry, zvykoslovné pásma, 
sólové a skupinové spevy ako aj 
orchestrálne skladby ľudovej 
hudby. 

Súbor sa úspešne zúčastňuje 
rôznych súťažných i nesúťaž-
ných prehliadok na Slovensku 
(Likavka, Rimavská Sobota, 
Košice), ale aj v Lotyšsku a v 
Českej republike. S úspechom 
účinkuje na významných domá-
cich folklórnych festivaloch 
(Východná, Detva, Myjava). 

Je trojnásobným Laureátom 
celoštátnej súťaže detských 

folklórnych súborov v Likavke (po sebe v rokoch 2009, 2011 a 
2013) ako i dvojnásobným Laureátom celoštátnej súťaže 
detského hudobného folklóru (po sebe v rokoch 2008 a 2010). 

Ročne absolvuje približne 35 vystúpení a od svojho zalo-
ženia realizoval viac ako 620 vystúpení - z toho viac ako 230 
vystúpení len v zahraničí: Španielsko, Portugalsko, Francúz-
sko, Luxemburgsko, Švajčiarsko, Taliansko, Belgicko, Nemec-
ko, Fínsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Maďarsko, Srb-
sko, Bulharsko a Česká republika. 

www.sme.sk 06.04.2017 
pomocná evidencia 313/1/2017 
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Aj keď do začiatku 21. ročníka Pohody zostáva takmer 

deväťdesiat dní, mená všetkých vystupujúcich organizátori 
stále neprezradili. Niekoľkoročné snahy o vystúpenie rockovej 
kapely Radiohead pokračovali aj tento rok, existuje šanca, že 
anglické hviezdy vystúpia v Trenčíne? O rokovaniach, bu-
dúcnosti aj minulosti nám porozprával Michal Kaščák, riaditeľ 
festivalu Pohoda. 

Azda najdiskutovanejšou témou minulého ročníka Poho-
dy bolo postavenie prvého slovenského minaretu. Reakcie 
množstva Slovákov mali negatívny podtón. Dostali sa k vám 

aj pozitívne ohlasy zo za-
hraničia, prípade od orga-
nizátorov iných festivalov? 

„Dobré ohlasy neprichá-
dzali len zo zahraničia, aj 
doma ich bola väčšina, len 
tie nemajú schopnosť budiť 
pozornosť tak ako rôzne ag-

resívne dezinterpretácie. Šlo o umeleckú inštaláciu s pozitív-
nym posolstvom, slovo minaret znamená maják, svetlo. Ak sa 
ľudia v inej časti sveta majú zle, neprinesie to osoh nikomu, 
svetlo má symbolizovať nádej na víťazstvo dobra. Takto sme to 
aj vysvetľovali, žiaľ, bulvár a snaha niektorých politikov 
zviditeľniť sa „prekričali“ toto posolstvo. Zo zahraničia a od 
kolegov sme mali len dobré reakcie, inštalácia bola spomínaná 
na niekoľkých konferenciách ako príklad dobrého a 
zmysluplného narábania s verejným festivalovým priestorom.“ 

Na Pohode dostali v minulých rokoch priestor i 
hudobníci z moslimských krajín, cenia si pozvanie od 
slovenských organizátorov? 

„Jasné, každý hudobník rád hrá. Extrémizmus a slobodné 
umenie nie sú priatelia. Keď sa napríklad dostali k moci 

Mladí ľudia podporili inštaláciu bozkami pod minaretom. 
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extrémisti v Mali, ktoré má fascinujúcu a medzinárodne veľmi 
cenenú hudobnú scénu, muzikanti boli na rane medzi prvými. 
Vzápätí sa stali dôležitým hlasom volajúcim po slobode.“ 

V spoločnosti sa čoraz častejšie skloňujú slová ako 
fašizmus, nacizmus, vyskytujú sa aj zakázané symboly. 
Zachytili ste snahu o pretláčanie tohto prúdu do hudby? 

„Hudba vie byť zneužitá aj na negatívne veci, veď niekto 
skomponoval aj pesničku Rež a rúbaj do krve, niekto písal na 
objednávku fašistického či komunistického režimu. Je to 
súčasťou spoločnosti odjakživa. Neonacistická scéna na Slo-
vensku funguje dlhodobo, len ju je teraz viac vidno – vďaka 
sociálnym sieťam a vďaka strácaniu zábran, ktoré je často, žiaľ, 
inšpirované politikmi. Znamená to však aj to, že vznikajú skve-
lé hudobné a umelecké odpovede.“ 

Každý rok dostávate množstvo otázok o tom, na koho sa 
môžu návštevníci te-
šiť. Vezmime to z 
opačného pólu – kto 
rozhodne na Pohode 
nevystúpi a na festiva-
le nikdy priestor ne-
dostane? 

„Jednou z dôležitých 
festivalových hodnôt je 
tolerancia, je ju vidieť aj 

na dramaturgii, ktorá je otvorená všetkým možným žánrom od 
punku po klasiku. Priestor je obmedzený a nemáme šancu 
predstaviť ani všetky vynikajúce hudobné projekty, ktoré by 
sme chceli. Našťastie si máme z čoho vyberať, hudba je v skve-
lej kondícii. Nedávame priestor umelcom, ktorých tvorbu 
považujeme za nezaujímavú. To je spolu s obmedzenou kapa-
citou hlavný dôvod odmietania. Samozrejme, že sa to niekto-
rým umelcom ťažko nesie, a tak vznikajú legendy, ktoré nás 

Michal Kaščák 
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často doslova pobavia. Z charakteru festivalu je zrejmé, že 
určite nebudeme dávať priestor napríklad neonacistickej scé-
ne.“ 

Radiohead je kapela, o ktorej vystúpenie sa v Trenčíne 
snažíte už roky. Rokovali ste s nimi o vystúpení na 21. 
ročníku festivalu? 

„Áno, ide o tradíciu, ktorú zatiaľ nebudeme rušiť (úsmev). 
Dramaturgiu ale robíme tak, aby sila festivalu nestála na jednej 
skupine. Aby festival nebol o pár silných menách a vate okolo, 
ale aby bol umelecky vyvážený a bol aj zdrojom objavovania 
zaujímavých hudobných svetov.“ 

Je náročnejšie dohodnúť sa na znení podmienok zmluvy 
s umelcami alebo ich agentmi? 

„My rokujeme s agentmi, čo sú zástupcovia skupiny určení 
na vybavovanie živého hrania. Je málo umelcov, ktorí do toho 
vstupujú aktívne.“ 

Koho požiadavky sú vzhľadom na finančné možnosti 
festivalu neprípustné? 

„Takých umelcov je veľa, drvivá väčšina je ale z mainstrea-
mu, ktorý nás nezaujíma.“ 

V tomto roku vystúpia Solange, alt-J, Birdy, Benjamin 
Clementine, Boyz Noize a mnohí ďalší. Na ktoré mená z 
tých, ktoré budú na line-upe zverejnené menšími písmen-
kami, by ste radi upozornili? 

„Máme v programe skutočné perly. Pre milovníkov punku 
odporúčam Sleaford Mods a Slaves, fantastické potvrdenie 
hesla Punks Not Dead! Z world music máme úžasné ženy z 
projektu Les Amazones D´Afrique, či fantastické duo Rodrigo 
y Gabriela. Tom Barman z dEUS príde s jazzovým projektom 
taxiWars, líder Sonic Youth Thurston Moore príde s novou 
kapelou. Máme skvelé mená elektronickej hudby ako Squa-
repusher či Acid Arab. Traja renomovaní skladatelia súčasnej 
vážnej hudby – Vlado Godár, Petr Kofroň a Martin Burlas píšu 
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pre Pohodu nové diela. A pre ľudí, ktorí majú radi inteligentný 
humor v hudbe, je tu nórske súrodenecké duo Ylvis.“ 

Na Pohode zaznie naživo legendárny album Bolo nás je-
denásť. Tešíte sa na návrat skladieb, ktoré majú vyše 30 
rokov?  

„Jasné. Bolo nás jedenásť považujem za najlepší domáci al-
bum v dejinách. Jeho živé prevedenie bude pre mňa skutočným 
sviatkom.“ 

www.sme.sk 09.04.2017 
pomocná evidencia 323/1/2017 
 
Trenčianska literátka a tajomníčka Krajskej odbočky Spolku 

slovenských spisovateľov Margita Ivaničková nemá za ušami, 
ale za pätami. Konkrét-
ne troch havkáčov. 
Svoju novú knižku „S 
tromi psami za pätami“ 
predstavila v stredu 19. 
apríla vo Verejnej kniž-
nici M. Rešetku v Tren-
číne. Na cestu k či-
tateľom ju vyprevadila 
s ilustrátorom Jurajom 

Oravcom a básnikom Jaroslavom Rezníkom, ktorí publikáciu 
symbolicky posypali granulami. 

Príbeh zo súčasnej rodiny zachytáva „vpád“ domácich zvie-
rat do každodenného života detí, túžiacich po zvieratkách a ich 
rodičov, ktorí sa štvornožcom bránia, no napokon kapitulujú. 
Leitmotív odzrkadľuje odvrátenú tvár moderných techno-
lógií v podobe závislosti na smartfónoch. Aj preto sa autorky 
pri písaní zmocňovali trpko-radostné pocity.  

Margita Ivaničková sype na knihu granule, vedľa nej ilustrátor Juraj Oravec. 
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„So zvieratami sa rada zhováram. Sú nám verné milióny 
rokov a budú tu aj po nás. Na druhej strane poznám nemálo 
tragických osudov mladých ľudí, ktorým moderné technológie, 
sociálne siete a smartfóny doslova zničili život,“ priblížila 
Margita Ivaničková s tým, že v knižke tento jav ponechala s 
otvoreným koncom, keď-
že tam opisovaný chlapec 
zostal v podstate iba fy-
zicky vyčerpaný a skola-
boval.  

„Nech si to rodičia pre-
ložia akokoľvek. Niežeby 
tu toto nebezpečenstvo 
reálne hrozilo, ono už je 
tu. Pretože deti často nespia do tretej hodiny rannej a potajomky 
sa hrabú po internete. Potom majú vyrabované srdcia, 
vyrabované duše a to už nie je o kvalitnom prežívaní detstva. 
Žiaľ, stávajú sa z nich obete bez toho, že by o tom vedeli,“ 
doplnila. 

Na spisovateľkin úžasný cit vyjadriť rozdiel medzi ne-
falšovaným priateľstvom so štvornohými havkáčmi a zrad-
nosťou mobilných „hladkáčikov“ upozornil aj redaktor uve-
denej knihy Jaroslav Rezník. Ako poznamenal, vďaka štýlu, 
obsahu, vtipu či dramatickým scénam si dielo zaslúži výni-
močné postavenie v súčasnej slovenskej literatúre, pričom do-
káže osloviť čitateľov každého veku. Pointu podľa Rezníka 
ilustráciami krásne vystihol aj akademický maliar Juraj Oravec. 

„Majster Cikker ma kedysi dávno naučil, že jednou z naj-
dôležitejších vecí pri tvorbe je guma. Pôvodný impulz vás totiž 
niekedy dovedie až do polohy, kam ani sám nechcete. Potom 
začnete korigovať, čím sa vlastne vraciate späť do momentu, že 
vyberiete niečo z toho, čo ste nakreslili. Ku každej poviedke 
som sa preto snažil spraviť jednu dominantnú ilustráciu a 
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niektoré škice následne použiť k tým ďalším veciam,“ ozrejmil 
umelec žijúci v Trenčíne. 

www.vkmr.sk 19.04.2017 
pomocná evidencia 341/1/2017 
 
Súrodenci Samuel Štefanec a Jana Štefancová vystupujú 

pod spoločným hudobným projektom Bulp iba od septembra 
2015, stihli však už získať prvenstvo v kategórií Objav roka 

hudobných cien Radio 
Head Awards. V apríli 
2017 prichádzajú s de-
butovým albumom, kto-
rý potvrdzuje ich elek-
tronický zvuk doplnený 
o perkusívne nástroje. 

V živote mnohých 
hudobníkov je vydanie 
debutového albumu 

splnením sna. Máte podobné pocity? 
Samuel: „Určite sme mali cieľ vydať album, na základe 

ktorého si nás ľudia budú vedieť lepšie zaradiť. Pri tvorbe 
albumu sme použili nové princípy, navzdory tomu stále znieme 
ako Bulp. Cieľom albumu bolo pokračovať vo vytvorenom 
vlastnom zvuku, zachovať ho, možno trošku vylepšiť.“ 

Album nesie názov Yrsa, aký má pôvod? 
Samuel: „Yrsa je ženské islandské meno. Okrem toho, že mi 

pekne znelo (smiech), tak sa v ňom spája jemnosť, údernosť a 
mystika zároveň.“ 

Yrsa obsahuje deväť skladieb, ako dlho trvalo pozbierať 
dostatok materiálu? 

Samuel: „S prestávkami asi rok, bola to výzva. V určitom 
momente išla tvorba veľmi ľahko, zažil som ale aj blok. 
Nepatrím k ľuďom, z ktorých sršia nápady a majú problém 
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z množstva skladieb vybrať čo pôjde na CD. Priznám sa, že 
najprv som bol rozhodnutý vydať ďalšie EP, ale rozhodol som 
sa zapracovať a nechať tomu viac času.“ 

Hudba projektu Bulp sa dá zaškatuľkovať ako melo-
dická elektronická hudba. Samuel sa stará o produkciu, 
Jana o text a obaja o vokály, spolupracovali ste na albume 
ešte s niekým? 

Samuel: „Iba s Matesom Homolom, ktorý zahral na trúbke. 
Všetko ostatné je práca nás dvoch.“ 

Prednedávnom ste vydali videoklip ku skladbe On the 
run, ktorý je ladený do retra. 

Samuel: „Cieľom klipu bolo spojiť tvorivých ľudí s dobrým 
úmyslom. Retro vizuál bol estetickým výberom kameramana a 
režiséra, s ktorým som sa neskôr stotožnil. Super bolo aj to, že 
sme na štyri dni išli preč, premýšľali nad tým a natočili niečo 
nie až tak používaným filmovým princípom.“ 

Jana: „Vizuál klipu korešponduje s textom, teda s tým, čo 
pesnička v sebe nesie. Ako melodikou, tak prejavom. Text ho-
vorí o stanovených prekážkach a o tom, ako pred niečím ute-
káme.“ 

Ako vyzerá samotná tvorba? 
Jana: „Samo mi vždy pošle nejaký hotový skeč a dá mi 

voľnú roku v rámci vokálov, melodických liniek a textu. Po-
sledné obdobie bolo pre mňa veľmi zaujímavé, mala som veľa 
podnetov. Vďaka hudbe som to všetko dala zo seba von.“ 
Samuel: „Už počas tvorby viem, čo sa bude hodiť pre Janin 
hlas. Predstavujem si ho a prispôsobujem mu kompozíciu.“ 

Ktorú vec z albumu máte najradšej? 
Samuel: „Yours je u mňa kvôli svojej rytmike a melódiám 

jednotkou, na druhej strane skladba Bluma reflektuje súčasnú 
klubovú scénu, tú mám rovnako veľmi rád.“ 

Jana: „U mňa je to What is Worth. Melodicky mi veľmi sedí 
a textovo je mi najbližšie.“ 
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Minulý rok ste sa zmienili o možnej spolupráci s 
orchestrom, priblížili ste k nej? 

Samuel: „Paradoxne, nie. Aktuálne ma najviac zaujíma 
kombinácia živých 
nástrojov a elektro-
nickej hudby. Pre 
tvorbu projektu Bulp 
je charakteristické 
používanie perkusív-
nych nástrojov aké-
hokoľvek druhu. My-
slím si, že ten dre-
vený dotyk je v sklad-
bách počuť.“ 

Podľa názoru DJa EKG, jedného z najobľúbenejších 
slovenských DJov, zažíva tanečná hudba svoje novodobé 
najlepšie časy. Súhlasíte s ním? 

Samuel: „Slovensko aj svet zažíva veľmi pekné obdobie, 
pretože sa elektronická hudba vyvinula do žánra, ktorý vie 
osloviť širokú masu ľudí.“ 

Jana: „Elektronická hudba je širokospektrálna. Nie je 
zaškatuľkovaná iba ako hudba z klubov, na ktorú sa idú ľudia v 
piatok večer „rozbiť“, ale dá sa aplikovať na rôzne odvetvia, 
akými sú reklamy či firemné akcie. Ich filozofia je postavená 
na rôznych inováciách, čo so sebou v podstate prináša aj 
samotná elektronická hudba.“ 

Sobotným krstom albumu v klube Lúč štartuje spoločné 
československé turné s Jimmym Pé. Aké máte pocity? 

Samuel: „Tešíme sa (úsmev). Ide o dvojturné s Jimmym Pé 
a pokračovať bude do 2. júna, kedy ho ukončíme v Novom 
Meste nad Váhom. Zaznie nový album v celej svojej dĺžke a 
možno pridáme aj staršie veci. Začneme pomaličky, neskôr 
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prejdeme do tvrdších skladieb, po ktorých nastúpi Jimmy Pé. 
Celé to bude mať svoj príbeh, je sa na čo tešiť.“ 

Kto bude krstným otcom Yrsy? 
Jana: „Máme dvoch ľudí, ktorí sú nám osobne aj hudobne 

veľmi blízki. Prvým je Martin Staňo z Rádia_FM. Martinovi sa 
od začiatku naša hudba veľmi páčila.“ 

Samuel: „Druhým má byť Martin Turzík, majiteľ vydava-
teľstva, v ktorom album vyšiel. Som s ním v kontakte takmer 
denne a veľmi nám pomohol. Zaslúži si ním byť.“ 

www.sme.sk 20.04.2017 
pomocná evidencia 345/1/2017 
 
Pred niekoľkými dňami v Manéži na televíznej obrazovke, v 

piatok vystúpenie v Trenčíne. Trenčan Pavol Seriš je uprostred 
svojej Klaun Túr 2. 

V sobotu uviedla Česká televízia ako hlavný večerný 
program premiéru 54. 
pokračovania popu-
lárnej Manéže Bolka 
Polívku, ktorá sa na 
obrazovky vrátila po 
dvoch rokoch. 

Svojimi kreáciami 
sa v nej predstavil aj 
herec Pavol Seriš. Ok-
rem neho v Manéži 

vystúpili herec Michal Suchánek, skupina Chinaski, ruský 
artista Vladimir Georgievsky a nová česká herecká hviezda 
Marie Doležalová. 

Pavol Seriš si cení aj ďalšie spojivá s Bolkom Polívkom. 
Pravidelne účinkuje v jeho divadle, aj Klaun Túr 2 sa koná pod 
hlavičkou divadla tohto významného herca. Principál Manéže 

Pavol Seriš na javisku ako Samko Tále. 
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je aj témou jeho dizertačnej práce v rámci doktorandského 
štúdia na JAMU v Brne. 

„Dizertačnú prácu už dokončujem, spracúvam ranú di-
vadelnú tvorbu Bolka Polívku, 
ktorá je veľmi inšpirujúca. Jeho 
pantomímy a klauniády zo 70. a 
80. rokov sú skvelou umeleckou 
školou,“ vraví Pavol Seriš. 

Doménou mladého Trenčana 
boli doteraz najmä komédie, 
ktoré si sám píše a sám v nich 
účinkuje. 

„V poslednom období som sa 
zameral na čiastočný odklon od 
čistej komédie, v tvorbe sa usi-
lujem, aby sa v nej objavil aj istý 
odkaz, presah. Naznačila to už 
moja monodráma Autor. Ešte 
vo väčšej miere sa to prejavilo v 

inscenácii Samko Tále, ktorú sme naštudovali spolu s pražskou 
režisérkou Monikou Pulišovou podľa známej knihy spiso-
vateľky Daniely Kapitáňovej. Tu už sa mieša humor s temným 
svetom predsudkov a nenávisti. Je to výsostne aktuálna téma, 
preto vždy po predstavení nasleduje beseda s divákmi.“ 

Medzitým ho oslovili aj esá slovenského stand-upu Michael 
Szatmary, Tomáš Hudák a ďalší. Chvíľu váhal, využíva síce 
v tvorbe aj prvky stand--upu, ale vlastnejšie sú mu iné polohy. 

„Pozývajú ma na spoločné stand-up show, je to skvelá partia, 
ktorá má na Slovensku početné rady fanúšikov. Na rozdiel od 
kolegov sú moje vystúpenia viac pohybové a divadelné.“ 

Koncom marca mala v Brne premiéru komédia, ktorú Pavol 
Seriš napísal spolu s hereckým kolegom Filipom Tellerom. 
Nazvali ju „Čecháčci a Čoboláci,“ vtipne rozoberajú vzťahy 

Plagát k Serišovej Klaun Túr 2. 
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Čechov a Slovákov.Inscenácia sa pohybuje na pomedzí stand-
up comedy a divadla, obaja protagonisti využívajú slovnú i 
pohybovú komiku, tanec, spev a improvizáciu. 

Pavol Seriš má pred sebou šnúru ďalších vystúpení v 
Čechách i na Slovensku, účasť na viacerých festivaloch vrátane 
trenčianskej Pohody, v zime chce uviesť svoju novú autorskú 
monodrámu. 

V týchto dňoch je však uprostred svojej jarnej Klaun Túr 2, 
ktorá vyvrcholí v prvých májových dňoch v Brne a Prahe.  

www.sme.sk 26.04.2017 
pomocná evidencia 357/1/2017 
 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne pripravilo v so-

botu 29. apríla krajskú súťažnú prehliadku moderného tanca 
Deň tanca Trenčianskeho kraja 2017. Divadelnú sálu Kina 
Hviezda v Trenčíne roztancovalo až 521 tanečníkov z 21 ta-
nečných kolektívov. 
Divákom predviedli 82 
choreografií rôznych 
štýlov: Disco, hip hop, 
open a show choreogra-
fie, tance iných náro-
dov, roztlieskavačky. 

Súťaž prebiehala v 5 
súťažných kategóriách: 
I. - deti I. (do 6 rokov), 
II. deti II. (od 6 – 10 rokov), III. - juniori (od 10 – 15 rokov), IV. 
- mládež (od 15 - 20 rokov), V. - dospelí (nad 20 rokov) 
a seniori (nad 50 rokov). 

Odborná porota v zložení Mgr. art. Zuzana Bachová, Mgr. 
Barbora Feníková a Elizabeta Gajdošová vybrala do celoslo-
venského kola prehliadky 24 najlepších choreografií. Najúspeš-
nejšie tanečné skupiny nás budú reprezentovať 16. mája 2017 v 
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Žiari nad Hronom na celoslovenskej prehliadke Deň tanca, kto-
rú organizuje Pohronské osvetové stredisko. 

Podľa rozhodnutia poroty sa trenčianske kolektívy 
v konkurencii umiestnili  nasledovne: 
Veľké choreografie v kategóriách deti I. – MŠ: 
Strieborné pásmo 
TS Goonies, Trenčín, choreografia: Pastelková princezná 
(Disco) 
Deti z krtkovej záhradky, MŠ Zamarovce, choreografia: Tanec 
čarodejníc (Show a scénika) 
TS Korzo, SZUŠ Novomeského Trenčín, choreografia: Party 
(Open) 
Bronzové pásmo 
Little Stars, SZUŠ Novomeského Trenčín, choreografia: Will 
You be there (Open) 
Malé choreografie v kategórii deti II. – 1. stupeň ZŠ: 
Zlaté pásmo s postupom 
TS Korzo, SZUŠ Novomeského Trenčín, choreografia: Moje 
ráno (Hip-hop) 
Strieborné pásmo 
TS Korzo, SZUŠ Novomeského Trenčín, choreografia: EM-EJ 
(Hip-hop) 
Bronzové pásmo 
Fantasy minds, SZUŠ Novomeského Trenčín, choreografia: 
Human (Open) 
Veľké choreografie v kategórii deti II. – 1. stupeň ZŠ: 
Zlaté pásmo s postupom 
TS Korzo, SZUŠ Novomeského Trenčín / ZUŠ Nemšová, 
choreografia: New Kids (Hip-hop) 
Strieborné pásmo 
Princess, TŠ Tancujúce tigríky Trenčín, choreografia: 
Charleston (Open) 
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Princess, TŠ Tancujúce tigríky Trenčín, choreografia: Afro 
Dance (Tance iných národov) 
Bronzové pásmo 
Girl Power, SZUŠ Novomeského Trenčín, choreografia: On 
Fire (Open) 
TS Korzo, SZUŠ Novomeského Trenčín, choreografia: Switch 
(Open) 
Spirit, SZUŠ Novomeského Trenčín, choreografia: Moana 
(Open) 
Malé choreografie v kategórii juniori – 2. stupeň ZŠ: 
Zlaté pásmo s postupom 
TS Korzo, SZUŠ Novomeského Trenčín, choreografia: 
Dominika (Disco) 
Strieborné pásmo 
Džamál junior, Tanečné štúdio Anide Trenčín, choreografia: 
Modern Shaabi (Tance iných národov) 
Veľko choreografie v kategórii juniori – 2. stupeň ZŠ: 
Zlaté pásmo 
s postupom 
TS Korzo, SZUŠ 
Novomeského Trenčín, 
choreografia: Ulica 
(Hip-hop) 
Strieborné pásmo 
TS Goonies, Trenčín, 
choreografia: Mini 
Music Awards (Disco) 
Ballota, ZUŠ K. Pádivého Trenčín, choreografia: Jeseň (Open) 
TS Ameerah, OZ Džamál Trenčín, choreografia: 7 závojov 
(Tance iných národov) 
Bronzové pásmo 
Avena, ZUŠ K. Pádivého Trenčín, choreografia: Zima (Open) 
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Malé choreografie v kategórii mládež – 15 - 20 rokov: 
Zlaté pásmo s postupom 
Kapa, ZUŠ K. Pádivého Trenčín, choreografia: Afrika (Open) 
Strieborné pásmo 
TS Korzo, SZUŠ Novomeského Trenčín, choreografia: Lirik 
(Open) 
Veľké choreografie v kategórii mládež – 15 - 20 rokov: 
Zlaté pásmo s postupom 
Džamál junior, Tanečné štúdio Anide Trenčín, choreografia: 
He Mele No Lilo (Tance iných národov) 
Veľko choreografie v kategórii seniori – nad 50 rokov: 
Zlaté pásmo s postupom 
TS Korzo, SZUŠ Novomeského Trenčín, choreografia: Tak 
sme sa zišli (Open). 

www.tnos.sk 29.04.2017 
pomocná evidencia 372/1/2017 
 
V tomto roku poskytne mesto zo svojho rozpočtu v oblasti 

kultúry a záujmovej umeleckej činnosti na podujatia a projekty 
50 200 eur. Činnosť súborov a združení podporí čiastkou 
19 800 eur.  

O pridelení dotácií z grantového programu mesta rozhodol 
primátor Richard Rybníček na základe odporučenia Komisie 
kultúry a cestovného ruchu. 

Dotácie na podujatia a projekty 
Mgr. art. Zuzana Laurinčíková - Trenčianske hodiny 

(profilové CD) Krajka a ĽH Š. Molotu (800 €), Rodičovské 
združenie pri ZUŠ - XV. ročník súťaže Pieseň Lýdie Fajtovej 
(500 €), Susan Slovakia, s.r.o. - Bella (a) capella (500 €), 
HoryZonty, o.z. - Festival dobrodružných filmov HoryZonty 
(5 000 €), FS Nadšenci - 10. výročie FS Nadšenci v spojení s 
tanečným domom (700 €), Rehoľa piaristov na Slovensku - Dni 
Maximiliána Hella 2017 (350 €), BEŇADIK n. f. - Benefičný 
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Mariánsky koncert (1 500 €), VW Chrobák Klub Trenčín - 4. 
medzinárodný zraz vzduchom chladených VW a ich priateľov 
(1 300 €), DFS Kornička - Dobre nech je tomu domu ( 1 500 
€), DH Textilanka - 10. Zlatovský festival dychových hudieb (2 
000 €), OZ Hudobné aktivity - vystúpenie "Vocal group 
Masaique" z Cran Gevrier (500 €), Klub priateľov vážnej hudby 
- Trenčianska hudobná jar a Trenčianska hudobná jeseň 2017 
(3 050 €), Rendek Holding, s.r.o. - Trenčianske HRAdosti 2017 
(200 €), Coffee Sheep, s.r.o. - Kultursheep: pravidelné kul-
túrno-osvetové podujatia ( 1 000 €), MO Matice slovenskej - 
Studňa sa tajne s dažďom zhovára - zborník k 25. výročiu 
celoslovenskej literárnej súťaže J. Braneckého (200 €), 
Seniorklub Družba Trenčín - Október - mesiac úcty k starším - 
Naše spevy a tance III. (300 €), EVA, n.o.- Folkfest pod Ostrým 
2017 (1 500 €), KC Sihoť - Renesančné Vianoce (200 €) a "Ad 
fontes Musicae - K prameňom hudby" XVII. ročník medziná-
rodného festivalu starej hudby (300 €), OZ Južania - RC 
Južanček, o.z. - Deň rodiny v Trenčíne 2017 (2 000 €), TK Aura 
Dance - X-Mas dance show (500 €), Trenčianska nadácia - 
Otvor srdce, daruj knihu (350 €), Trenčianska nadácia - Dobrý 
bazár (350 €), TRAKT - Festival detí 2017 (1 000 €), Mestské 
divadlo Trenčín - Simon Wiliams: Nikto nie je dokonalý alebo 
Tato je teta (4 000 €), Clover Media, s.r.o - Okolo Trenčína (2 
500 €), Nová Vlna - Pravidelné výstavy súčasného vizuálneho 
umenia (1 500 €), Kolomaž, združenie pre súčasné umenie - 
Otvorený kultúrny priestor 2017 (1 500 €), Ing. Katarína Vidal 
– Tance pre radosť (500 €), KC Kubrá - Výstavy a tvorivé diel-
ne pre deti (200 €) a Činnosť FS Kubrá - Zachovávanie tradícií 
(300 €), Hala o.z. - HALA 2017 - Festival súčasného umenia (3 
500 €), Džamál - Laugaricio Orient Festival 2017 (500 €), 
Trenčianska jazzová spoločnosť FÉNIX – Jazz v meste 2017 (1 
500 €), RC Slniečko - Október - mesiac  úcty k starším (200 €), 
Deň detí v Záblatí včera a dnes 2017 (300 €), Zachovávanie 
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tradícií a zvyklostí v mestskej časti Záblatie Morena, vítanie jari 
a Veľká noc a pálenie Jurských ohňov (300 €), Zvyky zimného 
obdobia (300 €), Veselé Zlatovce, o.z. - Zachovávanie kultúr-
nych tradícií a zvyklostí v mestskej časti Zlatovce (800 €), 
Kolomaž, združenie pre súčasné umenie – Sám na javisku  2017 
(5 000 €), TS Goonies - Tanečná rozprávka Vianoc 2017 (700 
€), Projekt slamka - TEDx Trenčín 2017 (1 000 €). 

Dotácie na činnosť 
Piaristické gymnázium - spevácky zbor Piarissimo (700 €), 

FS Nadšenci (700 €), DFS Kornička (2 000 €), DFS Radosť (1 
700 €), FS Družba (1 000 €), FS Gymnázia Ľ. Štúra Trenčan (1 
300 €), Seniorklub Družba (600 €), KC Sihoť - Musica Poetica 
- súbor starej hudby (600 €), Fistulatoris Consort - súbor detskej 
hudby (200 €), Mestské divadlo Trenčín (1 500 €), TRAKT - 
činnosť digitálnych kreatívcov (1 000 €), Komorný orchester 
mesta Trenčín (1 300 €), TK Aura Dance (1 000 €), Ev. cirkev 
augsburského vyznania v Trenčíne - TES ZVON (500 €), KC 
Kubrá - Zhotovenie tanečných čižiem (700 €), doplnenie krojov 
DFS Kubranček (1 000 €), TS Džamál (400 €), RC Slniečko - 
zachovávanie zvyklostí a tradícií v Záblatí (800 €), Trenčiansky 
spevácky zbor (500 €), Zuzana Soukupová - Campanillas (300 
€), Kolomaž, združenie pre súčasné umenie - prvá komorná 
divadelná scéna(1 000 €), TS Goonies (1 000 €). 

Info 03.05.2017 
pomocná evidencia 379/1/2017 
 
V Art centre synagóga otvorili v piatok 5. mája výstavu ne-

profesionálnej výtvarnej tvorby 21. Výtvarné spektrum Tren-
čianskeho kraja 2017. Predstavili sa na nej výtvarné talenty 
z Trenčína, Prievidze, Považskej Bystrice a Myjavy. 

Odbornú porotu tvorili teoretička a kurátorka PaedDr. Ela 
Porubänová, výtvarníčka a pedagogička Mgr. Eva Harmady-
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ová a výtvarník Jozef Vydrnák. V štyroch kategóriách hodno-
tili spolu 219 diel od 76 autorov. Do výstavnej kolekcie 

odporučili zaradiť 92 
diel od 65 autorov. 

Hlavnú cenu zís-
kala Anna Skřipská 
– Kubišová z Tren-
čína za kolekciu pia-
tich diel vytvorených 
kombinovanou tech-
nikou.  

Ocenenia získali aj 
ďalší Trenčania: v kategórii autorov vo veku od 25 do 60 rokov 
Róbert Čudai (cena bez určenia poradia) a Rudolf Rypák 
(čestné uznanie), v ka-
tegórii nad 60 rokov 
Marián Filo (čestné 
uznanie) a v kategórii 
špecifického výtvar-
ného prejavu autorov 
nad 15 rokov Ján Ne-
dorost (cena bez ur-
čenia poradia). 

Predseda poroty Jo-
zef Vydrnák poďakoval autorom za ich túžbu tvoriť a svojou 
tvorbou obdarovávať a tešiť oko diváka. 

„Je chvályhodné, že výtvarník či výtvarníčka nachádza 
primárne potešenie v tvorivom cykle a sekundárne sa s krásou 
podelí s divákmi,“ dodal. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 397/1/2017 
 

Tibor Scherhaufer: Jožko Rezník (portrét) 
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Najnovšiu hru úspešného chorvátskeho autora Mira 
Gavrana „Bábka“ naštudovalo Mestské divadlo Trenčín 

a uviedlo ju v pre-
miére v stredu 10. 
mája. Hru preložil 
Ján Jankovič a re-
žíroval ju Štefan 
Richtárech a kol. 

Štefan Richtá-
rech účinkuje aj 
v hlavnej úlohe 
muža, ktorý nie je 

napriek zrelému veku schopný nadviazať plnohodnotný dl-
hodobý vzťah so ženou. Zapojí sa do projektu experimentálnej 
vedy, kde mu na mieru podľa jeho požiadaviek vyrobia ženu – 
bábku. Tá sa väčšinu času prispôsobuje svojmu majiteľovi, ale 
v závere ho čaká prekvapenie. Zažije svojím spôsobom šok a to 
ho prinúti zmeniť svoj názor na život, vzťahy a ženy. 

 Štefana Richtárecha na pódiu dopĺňajú Zuzana Mišáková 
a Diana Minarovičová. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 414/1/2017 
 
Úryvok z príbehu jednej rodiny, do sveta ktorej vstúpila 

slúžka, otvoril tohtoročnú Noc 
literatúry v Trenčíne.    

Obľúbený projekt, charak-
teristický verejným čítaním 
súčasnej európskej literatúry 
na netradičných miestach, 
predstavil publiku v letnej či-
tárni trenčianskej knižnice dielo francúzskej spisovateľky Leily 
Slimaniovej. Kniha s názvom Uspávanka bola ocenená prestíž-

Zuzana Mišáková a Štefan Richtárech v predstavení „Bábka“. 
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nou Goncourtovou cenou. Prostredníctvom priliehavého opisu 
mladého manželstva a fascinujúcej, záhadnej postavy pestúnky 
sa nám v nej odhaľuje dnešná doba so svojimi predstavami 
o láske a výchove, nerovnocenných vzťahoch a peniazoch, spo-
ločenských a kultúrnych predsudkoch. 

Z knihy čítala herečka Mestského divadla Trenčín Zuzana 
Mišáková, hudobnými hosťami boli Dušan Žember a Miloš 
Žáčik. 

www.vkmr.sk 12.05.2017 
pomocná evidencia 424/1/2017 
 
Dva tituly majstra Slovenska a jednu bronzovú medailu 

získali na Majstrovstvách SR v plesových choreografiách, 
exhibíciách a showdance v sobotu 13. mája v Žiari nad Hronom 
členovia TK Dukla Trenčín.  
Z 34 zúčastnených choreografií si 12 tanečníkov vybojovalo 
zlato v súťažnej ka-
tegórii „Latinsko-
americké choreogra-
fie - Dospelí“ s cho-
reografiou „Stereo-
typ?“, ktorej autor 
Matúš Szeghő so 
svojou tanečnou 
partnerkou Máriou 
Ondrášikovou zís-
kali ďalšie zlato v kategórii „Showdance latinsko-americké tan-
ce“ s choreografiou „She used to be mine...“.  

Dievčenská tanečná skupina vo veku od 8-14 rokov Cam-
panillas v kategórii „Tanečnice“ obsadila bronzovú priečku s 
choreografiou Zuzany Soukupovej „Ricky Latino“.  

Info 30.05.2017 
pomocná evidencia 428/1/2017 
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Po vydaní dvoch zbierok básní predstavila Mária Demit-
rová v poradí druhú rozprávkovú knihu s názvom „Príbehy 
z Veterníkova“. Vo voľnom pokračovaní „Príbehov z Trdelní-

kova“ predstavuje deťom 
rozprávkový svet, v ktorom 
boj so zlom naberá nové roz-
mery. 

Ako sa vám pracovalo 
na v poradí druhej roz-
právkovej knihe? 

„Obe rozprávkové knihy 
sa mi písali veľmi ľahko. 
Myslím si, že pokiaľ ide nie-

čo od srdca, nemusí sa nič ťahať z päty a ide to aj rýchlo. V 
praxi to fungovalo tak, že mi prišiel nápad na príbeh, ktorý keď 
som dokončila, vzápätí sa mi rozvíjal nápad na ďalší. A tak 
vznikli obe knihy, v ktorých príbehy vzájomne nadväzovali a 
spojili sa ako reťaz.“ 

Príbehy z Veterníkova sa od prvej rozprávkovej knihy 
Príbehy z Trdelníkova podstatne líšia, prezradíte čím? 

„Sú to dva protiklady. Tak, ako žijeme v reálnom svete pro-
tikladov a polarít, v ktorom vystupujú proti sebe svetlo a tma a 
dobro a zlo, rovnako je to aj pri knihách. Trdelníkovo je 
nádherné – až nereálne krásne mesto, do ktorého som nasúkala 
všetko dobré, čo som si predstavovala, aby náš život obsahoval. 
Naproti tomu vo Veterníkove sa dejú veci, s ktorými treba bo-
jovať.“ 

Každý autor do svojho literárneho diela zakomponuje 
kúsok svojej duše. Ako to bolo v prípade druhej rozpráv-
kovej knihy? Odkryli ste v nej niečo zo svojej temnejšej 
stránky? 

„Určite. Knihy sú mojou výpoveďou všetkého pekného, čo 
som v živote zažila a rovnako aj toho ťažkého a zlého. Je krás-
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ne, že aj s tým ťažkým sa dá zmieriť, prijať to a ísť ďalej. Knihy 
sú totálne o mne, z mojej hlavy, z môjho srdca.“ 

Je zložité priniesť detským čitateľom rozprávky, ktoré 
by ich zaujali v silnej konkurencii televízie a internetu? 

„Chcela som napísať knihu s mnohými elementmi – v mo-
jom prípade rozprávku, ktorá by deti bavila a bola humorná. 
Moje dve deti sú veľmi nároční poslucháči, a rovnako je to v 
prípade asi všetkých detí. Dnešná generácia má veľmi veľa pod-

netov, ktoré sú im ser-
vírované najmä cez in-
ternet, a to naša gene-
rácia nezažila. Keď 
sme boli malí, veľa 
vecí sme si museli len 
predstavovať, pretože 
v televízii neboli, bolo 
preto nutné zapojiť 
veľkú dávku fantázie. 
V porovnaní s nimi 

bola tá moja generácia úplne iná. Aj preto bolo trošku náročné 
zachovať prvky rozprávky s humorom, rýchlym spádom, 
napätím a podtónom, ktorý mladým čitateľom dá niečo do ži-
vota.“ 

Prešli knihy pred vydaním cenzúrou vašich dvoch detí? 
„Samozrejme, podľa mňa najlepšími recenzentmi kníh sú 

práve deti. Cenzúra mojimi deťmi bola výborná, pretože som 
dostávala feedback a rady. Napríklad mi povedali: Mami, na 
tomto sa nebude niekto smiať, radšej to zmeň. V niektorých 
kapitolách mi poradili, usmernili a veľmi ma tešil ich záujem. 
Detskí poslucháči sú neskutočne úprimní, keď ich niečo nebaví, 
dajú to najavo. Pri besedách nebudú ako dospelé publikum, 
ktoré sa bude kontrolovať a tváriť, že ich to baví, aj keď opak 
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môže byť pravdou. Deti v tomto veku sú najúprimnejšími 
tvormi.“ 

Máte už obdobie čítania rozprávok s deťmi za sebou? 
„Deti mi rastú, preto toto obdobie máme za sebou. Teraz 

mám pocit, že keď budem chcieť niečo napísať, bude to pre 
starších čitateľov – možno tínedžerov. Posúvam sa v tvorbe ako 
keby s vekom detí.“ 

Pamätáte si na rozprávku z vášho detstva, ktorú ste 
nevedeli pustiť z rúk? 

„Z detstva mám najviac v hlave uložené Nevedkove dobro-
družstvá, ku ktorým som sa stále vracala, jednu z kníh mám 
myslím dodnes uloženú. Neskôr ma veľmi bavila Anna zo z-
eleného domu.“ 

Vypustili ste niečo zo života, čo ste nahradili literatúrou? 
„Od istej chvíle nepozerám televízor a vôbec mi to nechýba. 

Vypustila som aj noviny, médiá a vykompenzovala som si to 
buď písaním alebo čítaním kníh, ktoré mám rada.“ 

www.sme.sk 14.05.2017 
pomocná evidencia 430/1/2017 
 
Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie, ktorého 

cieľom je prezentovať kultúrne dedičstvo. Galéria Miloša Ale-
xandra Bazovského v Trenčíne sa aj tento rok stala súčasťou 
tohto projektu. 

 Brány galérie v sobotu 20. mája prekročilo viac ako 1166 
návštevníkov. Galéria sa otvorila už o 10. hodine dopoludnia 
sprievodným programom, ktorý začal divadielkom detí zo 
súkromnej materskej školy Slimáčik. Ďalej pokračovali tvorivé 
dielničky, obľúbené hry na nádvorí, kde si deti vyskúšali 
napríklad maľovanie do krupice, land art - omotávanie sochy 
vlnou, k dispozícii bol foto kútik a rôzne rekvizity. Maľovanie 
na tvár potešilo našich najmenších návštevníkov a rodičia si 
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mohli chvíľku oddýchnuť pri výbornej kávičke pojazdnej ka-
viarne Flyers Coffee. 

 Nádvorie galérie sa premenilo na pomyselné maliarske 
plátno. Kreslilo sa nielen na zem kriedami, ale návštevníci mali 
možnosť zúčastniť sa i plenéru s maliarom Jánom Meškom a 
maľovať na maliarske plátna v priestore nádvoria galé-
rie.  Počas celého dňa prebiehali komentované prehliadky ak-

tuálnych výstav det-
skej ilustrácie Vo sve-
te rozprávok a snov 
autoriek Maji Dusí-
kovej a Jarmily Di-
covej, výstavy Muž z 
ďalekého východu 
ilustrátora známych 
mayoviek Teodora 
Schnitzera a maturit-

ných prác Strednej umeleckej školy v Trenčíne.  
Obľúbené galerijné Teatro Galerio pripravilo bábkové 

divadielko O červenej čiapočke. Hudobná časť večerného 
programu sa začala koncertom žiakov Základnej umeleckej 
školy Karola Pádiveho, ktorí predviedli svoj talent. Trenčianska 
kapela Personal Spaces mala v Galérii Miloša Alexandra 
Bazovského svoj premiérový koncert. Hudobníci predviedli 
úžasný výkon a my sa už tešíme, kedy ich uvidíme nabudúce.  

Nabitý 12 - hodinový sprievodný program ukončila galéria 
netradičnou baterkovou prehliadkou všetkých výstav. 

www.gmab.sk 20.05.2017 
pomocná evidencia 450/1/2017 
 
V rámci 15. narodenín Mestského divadla Trenčín vsadili jej 

členovia na spomienkový večer. Hostia so zúčastnenou verej-
nosťou mohli v piatok 19. mája nahliadnuť aj do úplných za-
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čiatkov divadla, nakoľko si jeho členovia pripravili chrono-
logický prierez celým 15-ročným pôsobením.  

Premietané fotografie z vystúpení sa striedali s autentickými 
piesňami, video-
dokrútkami so že-
laniami od sloven-
ských hercov, 
spevákov, mode-
rátorov, a tiež hra-
nými scénkami. 
Kultúrny večer 
bol doplnený i hu-
dobným číslom 
speváckeho tria 
Krajka, predstavením skvelého trenčianskeho herca Pavla Se-
riša či tancom. 

„Záujem o divadlo v Trenčíne je, čoho dôkazom sú tisíce di-
vákov za sezónu. Súčasne je to dobrá reprezentácia mesta, na-
koľko hrávame i v zahraničí,“ priblížila Zuzana Mišáková, 
ktorá je jedným z režisérov v divadle a stála pri ňom od jej 

samého vzniku. 
I keď ľudia z Tren-
čína a okolia preja-
vujú záujem o kul-
túru, práve Trenčín 
je jediné krajské 
mesto, ktoré nemá 
stálu divadelnú scé-
nu. „Existujú mož-
nosti vytvorenia 

projektu v rámci kultúrno–kreatívneho centra pre Trenčiansky 
kraj, ktorý by zastrešoval i divadelnú scénu. Celý kraj je bohatý 
na šikovných ľudí, a preto sa nebojím, že by tento projekt, ktorý 

Moderátor Štefan Richtárech a jedna zo zakladateliek divadla Zuzana Mišáková. 
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je možné financovať z eurofondov, nebol udržateľný a živo-
taschopný,“ vyslovil predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja (TSK) Jaroslav Baška. 

Počas spomienkového večera členovia Mestského divadla 
Trenčín ocenili ľudí, ktorí stáli pri zrode divadla, podporovali 
ho a pri jeho budovaní zanechali významnú stopu. Medzi 
ocenenými tak nechýbali jej samotní zakladatelia a herci, ale aj 
ďalšie osobnosti. 

 www.tsk.sk 22.05.2017 
pomocná evidencia 452/1/2017 
 
Zdokumentovať spevácku a zberateľskú cestu výnimočnej 

interpretky ľudových piesní od Trenčína sa v knihe „Gavurka“ 
podujala Zuzana Laurinčíková.  

„Túto osobnosť s krásnou du-
šou, stále šibalským úsmevom, hra-
vými očami a šarmom vlastným iba 
jej, som mala možnosť spoznať už 
vo svojom útlom detstve. Začala 
moju cestu k spevu a zapálila pla-
mienok záujmu o ľudovú pieseň,“ 
hovorí autorka, ktorá sa rozhodla 
zozbierať materiál o výskumnej 
a interpretačnej činnosti Lýdie Faj-
tovej, po otcovi Gavurovej.  

„Vychádzala som z jej osobných 
zápiskov a rozhovorov s ňou, ktoré som si zaznamenávala 
a chronologicky sumovala. Po rokoch som ich vytiahla zo 
šuplíka a stali sa základom tejto knižtičky.“   

Publikácia tak predstavuje Lýdiu Fajtovú ako ľudovú spe-
váčku osobitných kvalít, ktorá svojím spevom otvárala svet 
krásy trenčianskeho folklóru, ako neúnavnú zberateľku piesní, 
ženu, ktorá sa svojím celoživotným prirodzeným snažením 
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o propagáciu piesňového dedičstva z okolia Trenčína, zapísala 
do dejín interpretácie a zbierania ľudových piesní.  

Knižka vyšla vo vydavateľstve HELA v spolupráci s Tren-
čianskym osvetovým strediskom v Trenčíne a s finančnou pod-
porou TSK.  

Info 03.05.2017 
pomocná evidencia 460/1/2017 
 
Spoločný program súborov Alexandrovci a Trenčan odštar-

toval krátkym vystúpením práve folklórny súbor Trenčan, ktorý 
vzácnej návšteve predviedol ukážky tanca a spevu z Tren-
čianskeho kraja.  

Naše folklórne tradície sa šiestim  členom svetoznámeho 
ruského armádneho zboru páčili a vystúpenie odmenili búrli-
vým potleskom.  

„Poznať sa s národom znamená poznať sa s jeho folklórom, 
pretože je to spolu prepojené. Keďže sme Slovania, prepojenie 
medzi ruským folklórom a slovenským je veľmi blízke. Naj-

krajšia je úprimnosť 
a mladosť v očiach, než-
nosť, optimizmus, a to 
všetko v pesničkách 
a slovanských folklór-
nych súboroch je. Každé 
stretnutie je preto novým 
odhalením, vždy je to aj 
niečo nové, čo sa pri 

spoločných stretnutiach dokážeme naučiť,“ uviedol zbormaj-
ster Sergej Alexandrovič Sokolov. 

Po vystúpení folkloristov dostali priestor ukázať celému 
folklórnemu súboru Trenčan a päťdesiatke študentov svoje 
umenie aj Alexandrovci. Najskôr krátko predstavili históriu 
zboru, a potom ponúkli niekoľko ukážok zo svojho repertoáru. 
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Priniesli si so sebou aj tradičné ruské nástroje, s ktorými 
vystupujú na koncertoch. Prítomným predstavili balalajku 
a bajan (t.j. harmoniku). 

Na záver zaspievali Alexandrovci spoločne s folklórnym sú-
borom Trenčan bez akéhokoľvek nácviku a prípravy pieseň „Na 
kráľovej holi“. Táto improvizácia obe strany utvrdila v tom, že 
slovenská a ruská kultúra sú si podobné a napriek jazykovej 
bariére si študenti s muzikantmi porozumeli aj bez prekladu. 

„Máme takú tradíciu, že keď prídeme do krajiny, snažíme sa 
vystúpiť so známou piesňou krajiny. Páčia sa nám slovenské 
piesne, pretože naše a slovenské piesne sú si veľmi blízke, majú 
podobný rytmus, temperament a nežnosť,“ uviedol zbormajster 
Sergej Alexandrovič Sokolov.    

Po programe absolvovali Alexandrovci prehliadku námestia 
v Trenčíne, po ktorej smerovali ich kroky na Trenčiansky hrad. 
Po nej sa presunuli do priestorov Zimného štadióna Pavla 
Demitru v Trenčíne, kde večer vystúpili s celým zborom pred 
vypredaným štadiónom.  

www.tsk.sk 26.05.2017 
pomocná evidencia 464/1/2017 
 
V mestskej veži otvorili v stredu 31. mája výstavu 

trenčianskeho výtvarníka Jána Hubinského pod názvom 
Narrenturm (v nemčine veža 
bláznov). Takto nazval autor 
svoju aktuálnu kolekciu ob-
jektov, sochárskych a maliar-
skych kreácií. 

Ján Hubinský sa narodil 1. 
februára 1951 v Rakoľuboch. 
Neabsolvoval žiadnu školu 

výtvarného zamerania, ale veľmi skoro ho zviedla výtvarná 
múza a už sa jej nezbavil. Začal s drevom, kovom a neskôr 

Ján Hubinský na vernisáži v mestskej veži. 
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pridal hlinu. Keramika má v jeho tvorbe významné miesto, 
zameriava sa na plastiku, objekt a tvorbu architektúry. Neskôr 
sa dostal až k maľbe a v posledných rokoch pridal aj kreslený 
humor. 

Jeho výtvarné snaženie bolo korunované prijatím do Zväzu 
slovenských výtvarných umelcov (dnes Slovenská výtvarná 
únia) v roku 1988. 

V poslednom období vytvoril niekoľko pamätných dosiek 
významným osob-
nostiam Slovenska. 
Rozmerovo najväč-
ším realizovaným 
dielom je bronzová 
fontána s priemerom 
4,60 m na námestí 
v Opave. Zúčastňuje 
sa kolektívnych cyk-
lických prehliadok. 
Poslednú výstavu pripravili spoločne so synom, architektom 
a výtvarníkom Jurajom Hubinským v roku 2014. Žije 
striedavo v byte na Sihoti a v dome, záhrade a ateliéri v Rako-
ľuboch. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 484/1/2017 
 
V poradí 21. ročník krajskej súťaže Amatérskej fotografie 

Trenčianskeho kraja (AMFO) oslovil takmer stovku autorov, 
ktorí do súťaže zaslali neuveriteľných 430 unikátnych fotografií 
a 3 multimediálne prezentácie.  

Amatérski umelci boli rozdelení do troch skupín podľa veku, 
všetky tri skupiny súťažili v kategórii čiernobiela a farebná 
fotografia. 

Ján Hubinský: Rakoľubský lunochod (hliník, oceľ). 



343 
 

O výbere fotografií, ktoré si zaslúžia ocenenie, rozhodla 
trojčlenná odborná komisia, ktorú tvoril Jan Tluka, Radovan 
Stoklasa a Barbora 
Varga Petríková. Na 
pôde Úradu Trenčian-
skeho samosprávneho 
kraja (TSK) všetkých 
privítal riaditeľ úradu 
Michal Žitňanský.  

„Dnešnú dobu cha-
rakterizuje globálny 
a najmä rýchly technologický boom s čoraz sofistikovanejšími 
technológiami.  Spôsoby zachytiť to, čo nám okolitý svet ponú-

ka, sú stále rozmanitejšie. 
V kombinácii s kreativitou 
amatérskych fotografov vznikli 
výnimočné  4 stovky unikát-
nych fotografií. Preto gratulu-
jem všetkým oceneným a dr-
žím im palce na celosloven-
skom kole súťaže,“ uviedol 

Michal Žitňanský. Ocenenia získali aj trenčianski autori Jiří 
Skřipský, Eleonóra Žůrková, Adam Krajčír, Jan Bureš, 
Igor Gašparík, Ing. Július Kákoš, Štefan Majtán, Lukáš 
Kubičina a Jana Veresová. 

 www.tsk.sk 02.06.2017 
pomocná evidencia 490/1/2017 
 
Obraz Sekera za 90 tisíc eur, Pobožnosť v horách za 76 tisíc 

eur či Košiar za 38 tisíc eur. V takých cenách sa vydražili Ba-
zovského diela. Ich autor pritom nemal v 50. rokoch ani na far-
by a plátno. 

Katarína Chmelárová, Trenčín: Sucho a prázdno II 
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Prípad ukradnutého obrazu Miloša Alexandra Bazovského 
sa ťahá už takmer dva 
roky. Súd s bývalou 
pracovníčkou múzea, 
ktorá je obvinená z krá-
deže vzácneho obrazu, 
uzavrú v júni. 

V rukách súkrom-
ného zberateľa zo Žili-
ny takmer skončil 
vzácny Bazovského 

obraz Ženy pod krížom. Obraz, ktorý má hodnotu minimálne 
50-tisíc eur, kúpil zberateľ za osemtisíc. 

Keď sa dozvedel, že obraz je ukradnutý a pochádza z 
Trenčianskeho múzea, na druhý deň ho vrátil. 

O diela M. A. Bazovského je dodnes medzi zberateľmi 
eminentný záujem. Patria medzi najkupovanejšie a najhľada-
nejšie. 

Prečo sú obrazy Bazovského obrovským lákadlom, prečo 
dosahujú nákupné ceny vysoké čiastky a iné zaujímavosti nám 
o Bazovskom prezradila výtvarná teoretička Alena Hejlová. 
Od roku 1980 sa s obrazmi slovenského majstra stretávala na 
pôde Galérie M. A. Bazovského denne. Patrí medzi najväčších 
slovenských znalcov výtvarného diela tohto maliarskeho génia, 
ktorý sa narodil 11. januára 1899 v Turanoch a zomrel 15. de-
cembra 1968 v Trenčíne. 

Nemrzí vás, že o našom výtvarnom velikánovi Bazov-
skom sa začalo častejšie hovoriť medzi širokou verejnosťou 
opäť až s kauzou jeho ukradnutého obrazu? 

„V umení sa nedá vždy o všetkom rozprávať a v plnej šírke. 
Sú obdobia, kedy sú umelci viac v popredí a sú vychytenejší a 
„zberateľnejší“. Sú autori, ktorých diela sa zbierajú a kupujú 
vždy. Tak je to aj s Bazovským. Jeho dielo je uzavreté už viac 

Miloš Alexander Bazovský 
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ako päťdesiat rokov. V podstate ešte dlhšie. Pretože, keď sa pre-
sťahoval do Trenčína, bol už veľmi chorý. V Trenčíne tvoril 
veľmi málo. Jeho dielo bolo uzavreté dávno pred jeho smrťou.“ 

Prečo sú súkromnými zberateľmi jeho diela také vyhľa-
dávané, že sú za ne ochot-
ní investovať obrovské fi-
nančné čiastky? 

„Jeho dielo nie je ne-
konečné a jeho diela sa ro-
zobrali. Začal tvoriť už po 
roku 1925, keď skončil 
štúdium v Prahe a vrátil sa 
na Slovensko do rodných 
Turian. Diela vystavoval a išli aj do súkromných rúk. Bazovský 
už vtedy obrazy predával, a tak sa míňali medzi verejnosťou a 
v galériách. Jeho obrazy z tvorivej špičky sú dnes už niekde 
zakotvené natrvalo v galériách, múzeách a medzi súkromnými 
zberateľmi. Ak chce niekto teraz zohnať najlepšie veci, tak je 
už neskoro.“ 

Čím Miloš Alexander Bazovský fascinuje súkromných 
zberateľov? 

„Patrí medzi zakladateľov moderného slovenského maliar-
stva. Dostal sa do žiackych čítaniek spolu s Martinom Benkom, 
Jankom Alexym, Ľudovítom Fullom, Mikulášom Galandom. 
To boli diela, ktoré žiaci vídali už v ranných rokoch na rep-
rodukciách. Aj preto ich originály túžia mať zberatelia vo svo-
jich súkromných zbierkach. Kupujú ich aj napriek tomu, že 
ceny obrazov Benku, Bazovského i Fullu sa vyšplhali až na ne-
úmerne vysoké čiastky.“ 

Cena ukradnutého a takmer okamžite vráteného Bazov-
ského obrazu z roku 1938 Ženy pod krížom má hodnotu 
minimálne 50 tisíc eur. Zdá sa vám táto čiastka primeraná? 

Výtvarná teoretička Alena Hejlová. 



346 
 

„Celkovo obrazy Miloša Alexandra Bazovského sú cenovo 
premrštené.“ 

Bazovský bol činorodý autor. V jeho galérii v Trenčíne 
je 462 obrazov a 667 kresieb. Objavujú sa na Slovensku aj 
doteraz neobjavené diela? 

„Nové Bazovského diela sa stále objavujú. Galéria Ba-
zovského v Trenčíne mala pred týždňami počas nákupnej 

komisie v ponuke štyri 
obrazy od Bazovského. Tri 
diela boli úplne z raného 
obdobia po roku 1925. Tie-
to diela sa na verejnosti ob-
javili po veľmi dlhých ro-
koch. Ja som sa s nimi na-
posledy stretla pred dvad-
siatimi rokmi. V rodisku 
Bazovského v Turanoch 

zisťoval v minulosti pán Liskaj, kto vlastní v súkromných 
rukách diela tejto výtvarnej legendy. Vytvoril potom brožúrku, 
kde boli publikované neznáme diela maliara. Tri z tých diel sa 
objavili u nás počas nákupu. Galéria tieto diela odkúpila.“ 

Bazovského obrazy majú obrovskú hodnotu. Snažia sa 
falzifikátori napodobňovať jeho diela? 

„Áno, veľmi. Falzifikátori si však myslia, že Bazovský sa 
ľahko napodobní. Ale nie je to pravda. Bazovský mal veľmi 
špecifický spôsob ukladania farby, ťahy štetca, špecifickú fa-
rebnosť. Napodobniť ho je naozaj problém.“ 

Stalo sa nejakej galérii, že odkúpila zo súkromných rúk 
falzifikát obrazu Bazovského? 

„Nepravé obrazy, ktoré vychádzajú na povrch v súčasnosti, 
to sú veci, ktoré vznikli v posledných 15 – 20 rokoch. Po re-
volúcii sa rozbehla výroba takýchto falzifikátov. Staré obrazy, 
ktoré sa nakupovali do galérií, všetky boli pravé. My sme vždy 

Miloš Alexander Bazovský: Brána 
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zisťovali aj „životopis“ diela. U koho bol obraz, kedy si ho 
obstaral. Obrazy sa dali kúpiť aj priamo na Bazovského vý-
stavách. Výtvarné diela boli aj u lekárnických a právnických 
rodín, kde to patrilo k bontónu. Galérie vedeli, čo kupujú, 
podvrhy Bazovského sa k ním nedostali.“ 

Sú všetky Bazovského obrazy signované jeho menom 
alebo ostali niektoré zahalené rúškom tajomstva? 

„Skoro všetky diela Bazovský podpísal. Našli by sa aj diela, 
na ktorých podpis chýba. Jeho podpis sa vyvíjal. Obrazy vytvo-
rené v tridsiatych rokoch podpisoval celým menom Bazovský 
so špecifickým písmenom B. Povojnové diela označoval M-A-
B, niekedy iba M.B.“ 

Aký je pomer vlastníctva obrazov Bazovského medzi 
galériami a súkromný-
mi vlastníkmi? 

„Nemáme tú možnosť 
ako zistiť, čo všetko je 
ešte v súkromných ru-
kách. Určite niekde na 
strednom Slovensku, v 
Martine, vo Vrútkach, v 
Žiline, v Banskej Bystrici 
sú majitelia diel Bazov-
ského. V súkromných rukách sú niektoré obrazy Bazovského aj 
v Trenčíne. V našej galérii je vyskladaná stála expozícia a dosť 
obrazov je ešte aj na paneloch v depozite. Okrem malieb vlast-
níme aj vyše 600 kresieb.“ 

Obrazy sú v Galérii M. A. Bazovského roky voľne vysta-
vené. Prišlo k ich poškodeniu alebo k snahe nejaký odcu-
dziť? 

„Musíme si zaklopať, že zatiaľ nie. Všetko je sledované ka-
merovým systémom, všetko máme pod dozorom. Máme tu aj 
osobný dozor. Zatiaľ sa nestalo, že by bolo v našej galérii 

Miloš Alexander Bazovský: Čítajúca 
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nejaké dielo poškodené alebo ukradnuté. Nebol ani pokus o 
krádež. Bazovského diela sme v minulosti požičiavali aj na 
výstavy po Slovensku i do zahraničia. Obrazy boli v Bulharsku 
a odtiaľ sa nám niektoré diela vrátili poškriabané. Asi ich 
necitlivo vybaľovali. V 70. rokoch boli niektoré kresby a gvaše 
na výstave v Havane. Niektoré kresby pozahýbali, ako im to 
vyhovovalo do rámu.“ 

Galéria M. A. Bazovského vlastní obrovskú zbierku 
Bazovského diel. Je najväčšou na Slovensku? 

„Galéria získala Bazovského pozostalosť, keď bol už tu v 
Trenčíne. Do zbierky 
galérie sa dostali diela, 
ktoré už boli „záve-
rečné“ a z konca 40. a 
50. rokov. Tridsiate 
roky vtedy už v jeho 
majetku neboli. Tie 
veci už boli rozpre-
dané a rozchytané. Na 
počet kusov ma galé-
ria pravdepodobne 
najviac diel Bazovského, ale nevlastní tie najšpičkovejšie diela 
z 30. rokov. Tie sú v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, 
niečo je v galérii na Orave, v Martine, v Liptovskom Mikuláši.“ 

Špekulujú predajcovia Bazovského obrazov pri ponu-
kách galériám alebo ich predávajú skôr a radšej do súkrom-
ných zbierok? 

„Minulý týždeň ma navštívil pán, ktorý zdedil Bazovského 
obraz z 30. rokov. Nebolo to síce to najšpičkovejšie obdobie 
a dielo, ale bol to zaujímavý a veľký Bazovského obraz. Chcel 
najradšej obraz predať do galérie, na taký finančne náročný 
obraz by však musela dostať galéria grant z ministerstva kul-
túry. Ľudia sa snažia dobre predať. Ceny obrazov by mal ohod-

Miloš Alexander Bazovský: Malatínsky býk 
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notiť súdny znalec určený na výtvarné diela. Chcú od nás určiť 
aj pravosť diel.“ 

Skupujú diela Bazovského aj zahraniční zberatelia? 
„Nie. Sláva Miloša Alexandra Bazovského sa končí na hra-

niciach Slovenska.“ 
Bolo treba niečo reštaurovať? Aká je kvalita farieb či 

plátna, ktoré Miloš Alexander Bazovský používal? 
„Bazovský nebol veľký pedant. Pokiaľ bol na tom finančne 

dobre, dával si na veciach záležať. V 30. rokoch robil veľa vecí 
na plátno, dával si záležať aj na podkladoch. V 50. rokoch bol 
zaznávaný a jeho osobnosť potláčaná. Jeho dielo nebolo 
žiaduce vystavovať. Preto nemal možnosť predávať, tak bol na 
tom finančne dosť zle.“ 

V roku 1951 mu boli dokonca zhabané obrazy pre 
nedoplatok daní. Čo sa vtedy dialo v živote Bazovského? 

„Príčinou bola spoločensko-politická situácia. Nechcel 
maľovať v duchu socialistického realizmu. Vrchnosť mu dávala 
najavo, že s ním veľmi nepočíta, že nedostane zákazky. Pre-
žíval, ako sa dalo. Maľoval aj na preglejku a sololit. Má obrazy, 
ktoré aj premaľovával. Boli obdobia, keď nemal na oleje, nemal 
na farby či podklady. Maľoval, ako sa dalo.“ 

Bazovský miloval slovenskú krajinu. Maľoval Turiec, 
Oravu, Liptov, Detvu. Mal nejaký najobľúbenejší kraj? 

„Zaujímala ho veľmi napríklad rázovitosť a drsnosť Detvan-
cov. Fascinovaný bol aj ich krojmi. Miloval rodný Turiec, 
rodné Turany i Liptov. Po vojne začal chodiť na Oravu, kde ho 
zaujali dediny. Napriek všetkej chudobe mal výlety na Oravu 
rád. Po ľudskej stránke to boli pre neho pekné roky, stretával 
tam aj mnoho svojich kolegov.“ 

Prečo dožil svoj život práve v Trenčíne na Kukučínovej 
ulici? 

„Ponúkli mu bývanie vo vile na Kukučínovej ulici. V Tren-
číne už skoro vôbec nemaľoval. Bol vážne chorý.“ 
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Ako hodnotia výtvarní teoretici časové obdobia v živote 
Bazovského vzhľadom na jeho tvorbu? 

„Jeho štýl sa vyvíjal. Dobré sú 30. roky, v ktorých si hľadal 
a našiel svoj štýl. Vidiek a folklór zohral v jeho tvorbe veľkú 
úlohu. Tvorivý rozlet zaznamenal aj v 50. rokoch.“ 

www.sme.sk 04.06.2017 
pomocná evidencia 499/1/2017 
 
Trenčiansky hrad hostil v piatok 2. júna premiéru sloven-

ského muzikálu „Studňa lásky“. Pred zaplneným hľadiskom 
prírodného amfiteátra na Trenčianskom hrade sa 70 účin-
kujúcim vydarila 
premiéra diela, na 
ktorom pracovali de-
väť mesiacov, na 
jednotku. Počasie im 
prialo, a tak čarovnú 
atmosféru dotváral 
krásny západ slnka. 

Speváckymi vý-
konmi a tanečnými 
kreáciami na javisku očarili publikum žiaci trenčianskej ZUŠ 
Karola Pádivého. 

Medzi divákmi bol aj trenčiansky župan Jaroslav Baška: 
„Musím povedať, že celosvetová premiéra muzikálu Studňa 
lásky na Trenčianskom hrade ma veľmi prekvapila. Myslím si, 
že po premiére si účinkujúci zaslúžia priestor a miesto aj v Slo-
venskom národnom divadle, pretože to bolo pripravené na 
úrovni. Preto si neviem predstaviť, kde inde by sa mala hrať 
celosvetová premiéra muzikálu Studňa lásky ako na Tren-
čianskom hrade, pretože tu sa to všetko začalo. Som rád, že 
prišlo veľa ľudí z Trenčína a okolia a že si tento krásny piat-
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kový večer užili,“ uviedol predseda Trenčianskeho samospráv-
neho kraja.     

Autorom hudby je Ludo Kuruc, texty napísal Rišo Bönde, 
autorkou scenára 
a režisérkou je Ja-
nette Strhárska. 
Muzikálový orches-
ter viedol Ludvík 
Soukup. Tento je-
dinečný orchester 
vznikol spoluprá-
cou učiteľov a žia-
kov ZUŠ Karola Pá-
divého v Trenčíne, 
Komorného orchestra mesta Trenčín, súboru Musica Poetica 
a Erbetes Quartet. 

Dej muzikálu sa odohráva na Trenčianskom hrade niekedy 
v rokoch 1475-1499. Hradný pán Štefan Zápoľský je úspešný 
vojvodca, oligarcha a najmocnejší muž po kráľovi, nemá však 
žiadneho dediča. Jeho energická manželka Hedviga Těšínska 
by rada zmenila hrad na prepychové sídlo. Žiaľ, na hrade nie je 

voda. Ale hradná pani 
je zvyknutá dostať, čo 
chce... Ide o strhujúci 
príbeh z dávnych čias, 
príbeh o sile pravej 
lásky zoči-voči aro-
gantnej politickej mo-
ci a neprekonateľným 
prednáškam. 

Ludo Kuruc spolu 
s riaditeľkou ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne Evou Kulhán-
kovou a umeleckým zástupcom riaditeľky ZUŠ K. Pádivého 
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Róbertom Zemenem po premiére pokrstili notový materiál 
vodou zo studne z Trenčianskeho hradu.  

Predstavenie ponúklo návštevníkom všetko, čo má správny 
muzikál obsahovať, od skvelých tanečných kreácií cez zaují-
mavé kostýmy po chytľavé piesne.    

www.tsk.sk 04.06.2017 
vlastné poznámky 
pomocná evidencia  501/1/2017 
 
Na Základnej umeleckej škole Karola Pádivého pedagó-

govia spoločne so žiakmi všetkých odborov, ktoré sa na škole 
vyučujú, pripravili ambiciózny projekt - nový pôvodný sloven-
ský muzikál Studňa lásky. Jedným z cieľov projektu bolo 
ponúknuť žiakom možnosť aktívne rozvíjať vlastné tvorivé 
sily. O prípravách porozprával pedagóg Róbert Zemene. 

Prečo ste sa rozhodli práve pre muzikál? 
„Muzikál ako forma nám dáva príležitosť sústrediť kreatívnu 

energiu všetkých štu-
dijných odborov na 
našej škole, hudob-
ného, dramatického, 
tanečného i výtvarné-
ho. Nadchla ma myš-
lienka pokúsiť sa vy-
tvoriť niečo, na čom 
sa môže podieľať celá 
škola. Navyše, žáner 
muzikálu je atraktívny pre mladých ľudí, a vedel som, že by ich 
to mohlo chytiť, účinkujúcich aj divákov. Po tretie, osobnosť a 
skúsenosti autorov, speváka a skladateľa Ľuda Kuruca a tex-
tára Richarda Böndeho bola zárukou, že scénická hudba a tex-
ty songov budú kvalitné. A naozaj, keď prišli prvé partitúry, 
chytilo nás to okamžite za srdce! Ľudo Kuruc je známy svojou 

Riaditeľka ZUŠ K. Pádivého Eva Kulhánková a jej umelecký zástupca Róbert Zemene 
pri príhovore pred začiatkom muzikálového predstavenia. 
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tvorbou pre deti, je to špičkový spevák a aranžér s bohatými 
skúsenosťami, a je to dobrý kamarát. Vďaka tomu sme mohli 
spolupracovať ideálnym spôsobom: Napísal som hlavnú cha-
rakteristiku postáv, opísal som ich ciele, túžby, emocionálne 
rozpoloženie, historické pozadie a na tieto prvé poznámky au-

tori komponovali hudbu a 
texty. To boli nádejné za-
čiatky. Kľúčové bolo, že bý-
valá riaditeľka Veronika 
Soukupová od prvej chvíle 
náš nápad podporila a po-
stavila sa zaň. Réžiu a cho-
reografie si vzala na starosť 
Janette Strhárska, vedúca 
tanečného a dramatického 

odboru na škole, dotvorila scenár do výslednej podoby, takže 
výsledok je vynikajúci.“ 

Ako ste sa dostali k téme Studne lásky? 
„Téma prišla sama, okamžite, ako sme si s autorom povedali, 

že skúsime muzikál. Príbeh Omara a Fatimy je príbehom, ktorý 
by nám mohol závidieť aj 
Broadway, silný, s jedno-
duchým a nadčasovým 
posolstvom. A je to pre-
dovšetkým téma naša, 
trenčianska, tak kde inde, 
než na Trenčianskom hra-
de by mal takýto muzikál 
mať premiéru? To nám 
bolo jasné od začiatku. Do scenára sa podarilo zakomponovať 
nie celkom známe historické súvislosti, napríklad objavenie sa 
vidličky v Uhorsku, alebo postavu rozprávača, Valentina Grega 
Bakfarka, umelca a lutnistu známeho v celej vtedajšej Európe, 
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ktorý bol vychovávaný na Zápoľského dvore. Pridali sme 
trochu humoru a niektoré súčasné prvky, ako je rap alebo 

swing, aby sme 
podporili presahy 
do súčasnosti, kto-
ré v scenári nájde-
te.“ 

Pripraviť pro-
jekt sa asi neo-
bišlo bez problé-
mov... 

„Prvým problé-
mom, ktorému 

sme čelili, boli samotné učebné osnovy. Štátne umelecké škol-
stvo u nás, žiaľ, zatiaľ neposkytuje priestor pre takýto mul-
tižánrový projekt. Druhou výzvou bolo nájsť vhodných hercov. 
Keď sme začínali v auguste skúšať, nemali sme spievajúcich 
detských hercov, ani hrajúcich spevákov, napríklad v árii Šte-
fana Zápoľského musí herec rapovať, ale nikto to u nás ne-
vyučuje, takisto swingové alebo renesančné frázovanie or-
chestra a spevákov, 
niektoré deti sa s tým 
stretli prvý raz... Mu-
zikál nám nastavil 
zrkadlo, ukázal, akí 
sme organizátori, vy-
jednávači, ako sa vie-
me prezentovať v 
médiách a koľko pe-
ňazí vieme zohnať... 
Nie všetci kolegovia sa nadchli pre spoluprácu, z rôznych po-
hnútok, veď to, čo robíme, je vlastne dobrovoľnícka práca. A 
veľmi náročná práca. Nájsť vhodných predstaviteľov hlavných 
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postáv, naučiť ich úlohy, postaviť 30-členný orchester, obe-
tovať kvantum času na skúšky, nácviky náročných partov, 
organizovať pravidelné skúšky 70 ľudí v ich voľnom čase a 
nájsť aspoň približne vhodný priestor s javiskom pre nácviky – 
to nás veľmi vyčerpalo. Ale to je reálny obraz kultúry v tomto 
meste, veď ako jediné významné slovenské mesto nemáme 
divadlo, koncertnú sálu, to nie je len chyba úradníkov, sa-
mosprávy, to je diagnóza nás všetkých, ktorí tu žijeme. Trenčín 
je vlastne ako tá studňa v hradnej skale...“ 

V akom zmysle slova? 
„Ako tá studňa, Trenčín je síce impozantnou, ale dierou, do 

ktorej hádžeme peniaze, ale vody v nej niet... Musíme si kultúru 
najprv zaslúžiť, veľa a hlboko „kopať“, a to je to, o čo sa na 
našej škole usilujeme.“ 

www.sme.sk 27.05.2017 
pomocná evidencia 467/1/2017 
 
Detský spevácky zbor Vážky ocenili v celoslovenskom kole 

súťaže detských speváckych zborov „Mládež spieva 2017“ 
zlatým pásmom a cenou poroty za hlasovú kultúru. Finále 48. 
ročníka postupovej súťaže a prehliadky detských speváckych 
zborov sa konalo v dňoch 8. – 9. júna v Prievidzi. Zbor pracuje 
pod vedením Miroslavy Kaliňákovej pri ZŠ Dlhé Hony.  

Info 04.07.2017 
pomocná evidencia 528/1/2017 
 
Trenčianske folklórne slávnosti v Mníchovej Lehote sa zača-

li už v piatok 9. júna. 
Hudobný a tanečný program, v ktorom sa predstavili sólisti 

speváci, spevácke skupiny, ľudové hudby, sólisti tanečníci 
a malé tanečné formy z 24 folklórnych kolektívov, bol ve-
novaný nielen hudobnému a tanečnému dedičstvu v podobe 
ľudových piesní, tancov, zvykov s rôznorodou tematikou, ale aj 
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folkloristovi Jozefovi Lehockému za spracovanie piesňových, 
znotovaných monogra-
fií ľudových piesní, 
tancov, zvykov nielen 
z trenčianskeho regió-
nu, ktorých je viac ako 
pätnásť... 

Aj keď sa zdalo, že 
sa budú musieť v so-
botu slávnosti presu-
núť do kultúrneho do-

mu, predsa len sa počasie umúdrilo a presne na poludnie sa 
vyčasilo. 

Na rozmedzí Strážovských vrchov a Považského Inovca, 
v Uhréch jame, ako kedysi volali miesto – terajší amfiteáter 
v Mníchovej Lehote, bolo naozaj veselo. V pestrom popo-
ludňajšom programe plnom ľudovej hudby, spevu a tanca sa 
širokej verejnosti predstavili vynikajúce folklórne súbory 
a skupiny detí,  mládežníkov, dospelých, seniorov, sólistov spe-
vákov, tanečníkov 
nielen z Trenčian-
skeho kraja. Hosťom 
programu bol folk-
lórny súbor Vršatec 
z Dubnice nad Vá-
hom. 

Na sviatku tra-
dičnej ľudovej kul-
túry nechýbali ani 
sprievodné podujatia, ktoré nadväzovali na tradičné prvky 
folklóru v podaní majstrov ľudového umenia a výstavy zo 
súťaže amatérskej fotografie – Folklórne fotoozveny. 
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Záver slávností patril tanečnej škole ľudových tancov 
z Dolných Orešian Šotyš a Trasená polka spolu s tanečnými 
pedagógmi z FS Vršatec Monikou a Vlasťom Trnkom. 

Dramaturgia Trenčian-
skych folklórnych sláv-
ností bola zameraná 
výlučne na prejavy tra-
dičnej ľudovej kultúry 
bez komerčných pro-
gramových ponúk. 

Podujatie pripravilo 
Trenčianske osvetové 
stredisko v Trenčíne 

spolu s obcou Mníchova Lehota a s finančnou podporou z Fon-
du na podporu umenia. 

www.tnos.sk 13.06.2018 
pomocná evidencia 538/1/2017 
 
Účastníkov 10. ročníka medzinárodného literárno-výtvarné-

ho sympózia  Ora et Ars prijal v pondelok 19. júna primátor 
mesta Richard Rybníček. 

Privítal ich na pôde mesta a zároveň im poďakoval za účasť 
na sympóziu, ktoré podľa neho dodáva Trenčínu každým 
rokom nový esprit. 

Tohoročných trinásť účastníkov výtvarnej sekcie predstavil 
jej garant Jozef Vydrnák, prítomných básnikov zasa spisovateľ 
Rudolf Dobiáš. Všetci sa podpísali do pamätnej knihy mesta.  

Umelci budú tvoriť svoje diela v priestoroch Malej a Veľkej 
Skalky, v plenéri, vo výstavných priestoroch Mesta Trenčín 
a v blízkom okolí až do soboty 24. júna, kedy práce predstavia 
po prvý raz verejnosti.  
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Ukončenie sympózia sa uskutoční 24. júna v Diecéznej svä-
tyni sv. Andreja-Svo-
rada a Beňadika na 
Malej Skalke. Súčas-
ťou verejnej vernisáže 
bude aj autorské čí-
tanie poézie Erika 
Ondrejičku „Sonáta 
Pre hlaS“ s hudobným 
sprievodom Miloša 
Železňáka (gitara).  

Hlavným organizátorom sympózia je Mesto Tren-
čín.  Spoluorganizátormi sú okrem iných aj Trenčiansky 
samosprávny kraj, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a 

Farský úrad Skalka nad Váhom, Sympózium podporil Fond na 
podporu umenia. 

www.trencin.sk 19.06.2017 
pomocná evidencia 552/1/2017 

Spisovateľ Rudolf Dobiáš, za ním primátor Richard Rybníček. 
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Vo štvrtok 22. júna slávnostne otvorili nádvorie galérie M. 

A. Bazovského v Trenčíne. Pracovníčky galérie pre návštevní-
kov pripravili módnu 
prehliadku, na ktorej sa 
predstavili okrem iných 
odevné dizajnérky Ve-
ronika Kostková, Petra 
Pršová, Veronika Lo-
kajíčková a úspešní ab-
solventi odevného dizaj-
nu SUŠ Trenčín. Celý 
večer spríjemňoval hu-
dobný program, pop up 

store, dizajnéri v galérii a garden party. O výborné drinky sa 
postaral Panoramaclub.  

Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne sa rozhodla sprístupniť 
verejnosti nádvorie galérie. Počas celého leta pripraví niekoľko 
podujatí s bohatým sprievodným programom pre malých aj 
veľkých. Každú sobotu počas letných prázdnin budú pre 
verejnosť otvorené brány galérie. Pripravujú sa rôzne tvorivé 
dielne, workshopy, hry na nádvorí, komentované prehliadky, 
stretnutia s umelcami, koncerty, prednášky a výstavy.  

Organizátorky veria, že sa im podarí nádvorie galérie oživiť. 
www.gmab.sk 22.06.2017 
pomocná evidencia 569/1/2017 
 
V utorok 20. júna predstavili vo Verejnej knižnici M. Re-

šetku v Trenčíne literárnu podobu štvrtého pokračovania cyklu 
Príbehy z Trenčína.  

Slávnostné predstavenie legendy, na ktorom sa zúčastnili 
druháci a tretiaci zo Základnej školy na Hodžovej ulici v Tren-
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číne, bolo zároveň tlačovou besedou a pozvánkou na jej 
multimediálne spracovanie pod holým nebom 30. júna a 1. júla. 

Opát Štefan bol 
chlapec zo skrom-
ných pomerov, kto-
rý sa narodil v Te-
kovskej Breznici. 
Zhodou okolností 
sa dostal až na 
Skalku pri Trenčí-
ne, kde sa stal opá-
tom.  

„Najzaujímavejšie na ňom je, že bol veľkým priateľom 
Matúša Čáka. Bol jeho spovedníkom a jediným človekom, kto-
rému sa Matúš zdôveroval s duchovnými témami,“ hovorí autor 
literárnej predlohy Vladimír Kulíšek. 

Keďže v príbehu ide o reálne postavy Matúša Čáka a Šte-
fana, musel aj výtvarník Jozef Vydrnák na to pri ilustrovaní 
prihliadať. „Snažil som sa vychádzať z historických zobrazení 
Matúša Čáka,“ hovorí. 

Na obálke knihy je pohľad na Skalku z brehu Váhu na strane 
Opatovej. Prepojenie cez rieku tvorí drevený most položený na 
člnkoch. „Niekedy býval tak urobený,“ hovorí Jozef Vydrnák.   

V pozadí je panoráma kláštora na Skalke zredukovaného len 
na ľavú benediktínsku časť, ktorá za Matúša Čáka existovala. 
Až neskôr tam prišli jezuiti a dostavali pravú časť. 

Na chrbte obálky je pôvodný dvojvežový románsky kostolík 
na Skalke, zobrazený podľa existujúcich prameňov.  

„Pri ňom sa odohráva situácia, o ktorej píše knižka, že opát 
Štefan prijíma medzi mníchov výbojným životom unaveného 
Matúša Čáka. Dáva si mníšsky habit a s pokorou ide možno 
dožiť svoj život do kláštora na Skalku,“ dopĺňa ilustrátor. 

Knižku uvádzajú do života autori Vlado Kulíšek (vpravo) a Jozef Vydrnák. 
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V knižočke je aj poďakovanie za odborné konzultácie prof. 
ThDr. Viliamovi Judákovi, PhD. a PhDr. Vlastimilovi Háb-
lovi.  

www.trencin.sk 23.06.2017 
pomocná evidencia 570/1/2017 
 
Najviac pozitívnych hodnotení, najväčší záujem zahra-

ničných médií či bezproblémový priebeh sú len niektoré z 
dôvodov, prečo hodnotíme Pohodu 2017 ako fantastický fes-
tival, ktorý bol naplnený fantastickými ľuďmi. 

Po skončení najväčšieho slovenského multižánrového 
festivalu Pohoda 2017 
v Trenčíne to povedal 
jeho PR manažér An-
ton Repka. 

„Obavy súvisiace 
s počasím sa podľa 
neho nenaplnili, oča-
kávania súvisiace s 
programom boli pod-
ľa reakcií médií a ná-
vštevníkov prekonané. Pohodu 2017 preto podľa Repku azda 
najlepšie vystihujú slová českého básnika a novinára Jáchyma 
Topola: „Pripadali sme si ako v budúcnosti, ktorá šťastne do-
padla.“ 

V úvodný deň festivalu podľa neho najviac zaujal projekt 
Bolo nás jedenásť, ale aj šou nórskeho komediálneho dua Ylvis 
či gitarová šou The Ills, shoegazeové legendy Slowdive a an-
glickí punkeri Slaves. 

Piatkový hlavný program patril výrazným ženám zasnenej 
Birdy, R&B dive Solange či raperke M.I.A. Nočný program 
ovládli Legende IDM Squarepusher, Austre a Sleaford Mods. 
Sobotňajší večer patril „gitarovkám“ Rodrigo y Gabriela, Jake 
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Bugg a najmä alt-J, ktorí predviedli podľa viacerých novinárov 
jeden z najlepších koncertov Pohody v jej histórii. 

„Jedným z najčarovnejších momentov bol koncert Už 
solnečko svita! Jureš Líška dal pre Vítanie slnka dokopy 
folklórnu superskupinu, ktorá spolu s veľkým počtom ľudí pod 
pódiom ukázala, že táto naša tradičná bodka za festivalovým 
dňom nie je vlastne vôbec o slnku, ale o ľuďoch,“ skonštatoval 
PR manažér. 

So zaujímavými ľuďmi sa podľa neho diskutovalo v zapl-
nených debatných stanoch, v ktorých boli špičkoví spisovatelia, 
lekári, vedci, športovci, aktivisti, osobnosti hudobnej scény či 
prezident Andrej Kiska.  

www.sme.sk 10.07.2017 
pomocná evidencia 616/1/2017 
 
Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium ORA ET ARS 

Skalka oslávilo tento rok jubilejné 10. výročie. Pôvodne vznik-
lo ako prejav úcty 
k najstaršiemu pút-
nickému miestu na 
Slovensku – Skal-
ke pri Trenčíne, 
ktoré má výnimoč-
nú atmosféru.  

S myšlienkou 
založiť túto peknú 
tradíciu prišiel ku-
rátor výstavy, his-

torik a znalec umenia Marián Kvasnička a výtvarník a koor-
dinátor výtvarnej sekcie Jozef Vydrnák. „Vychádzame z toho, 
že každý na tomto mieste zažije niečo, možno aj zázrak. Zažije 
ticho a mlčanie, ktoré môžu byť pridanou hodnotou umelec-
kého diela,“ doplnil kurátor Marián Kvasnička. 
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Hlavným organizátorom 10. ročníka sympózia bolo Mesto 
Trenčín v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom 
v Trenčíne, Farským úradom Skalka nad Váhom, organizáciou 
Beňadik, občianskym združením T-VIA a Trenčianskym sa-
mosprávnym krajom.  

Slávnostnej vernisáže sa v sobotu 22. júla zúčastnil aj jeho 
predseda Jaro-
slav Baška, 
ktorý vyzdvihol 
okrem umelec-
kej hodnoty 
sympózia Ora 
et Ars  aj pri-
pravované pro-
jekty Trenčian-
skej župy.  

„So Skalkou 
a s týmto nádherným pútnickým miestom sa spájajú dva 
projekty. Jeden je menší a vznikol v spolupráci s Rímskoka-
tolíckou cirkvou. Chcem veľmi pekne poďakovať za to, že sme 

našli spoločnú reč 
a už na budúci rok 
budú v priestore pod 
Kláštorom dve nové 
autobusové zastáv-
ky, ktoré budú slúžiť 
všetkým návštevní-
kom Skalky. Druhý 
projekt rovnako rie-
šime s Biskupským 

úradom v Nitre. Je to projekt cyklotrasy, ktorá bude spájať 
Trenčiansky hrad s hradom Brumov,“ uviedol trenčiansky žu-
pan Jaroslav Baška. Zároveň vyjadril svoju radosť, že Skalka 

Eugeniusz Molski: Poďte ku mne všetci (akryl) 
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bude po realizácii tohto projektu jednou zo zaujímavých za-
stávok na vznikajúcej cyklotrase. 

V doterajších deviatich ročníkoch sa sympózia zúčastnilo 60 
výtvarníkov zo siedmich štátov: Poľska, Českej republiky, 

Maďarska, Srbska, 
Ruskej federácie, 
Nemecka, Španiel-
ska a 29 literátov 
zo Slovenska. Pri 
výbere účastníkov 
sympózia kladú or-
ganizátori dôraz na 
autorov z krajín V4 
a na podporu umel-
cov z partnerských 

miest mesta Trenčín. Na jubilejnom ročníku vystavovali svoje 
diela aj traja autori z Trenčianskeho kraja. Výber z tvorby 
autorov a diania na sympóziu každoročne mapuje repre-
zentačný katalóg. Ten je až do ďalšieho ročníka k dispozícii 
všetkým návštevníkov kláštora na Skalke a slúži na propagáciu 
a informovanosť nielen o sympóziu, ale aj o pútnickom mieste 
Skalka pri Trenčíne. 

www.tsk.sk 24.07.2017 
pomocná evidencia 638/1/2017 
 
Od prvých chvíľ života vnímali krásu ľudovej piesne cez 

rodičov a starých rodičov. Rodáčky spod hradu Matúša Čáka 
Zuzana Laurinčíková, Magda Uhliariková a Beáta Dobia-
šová sa spoznali vo FS Trenčan.  

Dnes tvoria spevácke trio Krajka, ktorému práve vyšiel pro-
filový CD album. Pod jeho hudobné spracovanie, dramaturgiu 
a réžiu sa podpísal významný hudobný interpret a aranžér ľu-
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dových piesní Štefan Molota. Bol primášom ľudovej hudby, 
zostavenej špeciálne pre tento projekt, i hudobným režisérom. 

Album vychádza 
s prispením Klubu 
darcov Trenčianskej 
nadácie, mesto Tren-
čín poskytlo na jeho 
vydanie dotáciu z 
grantového programu 
v oblasti kultúry a zá-
ujmovej umeleckej 
činnosti, podporili ho 

Trenčiansky samosprávny kraj a Hudobný fond.  
Info 01.08.2017 
pomocná evidencia 652/1/2017 
 
Slovenský výtvarník Igor Kalný bol jedným z 

najosobitejších predstaviteľov neoficiálnej výtvarnej scény 80. 
rokov 20. storočia na Slovensku. Od 
jeho narodenia dnes uplynulo 60 
rokov. Svoj život ukončil dobrovoľne, 
dožil sa iba 30 rokov. 

Keďže jeho otec bol v roku 1968 
šéfredaktorom denníka Smena, Igor 
Kalný nemohol z ideologických a po-
litických dôvodov študovať na vyso-
kej škole. Napriek tomu má v slo-
venskom umení svoje významné 
miesto. Jeho tvorba sa napájala na du-
chovný odkaz umelcov 70. rokov 20. 
storočia, predovšetkým Milana Boč-
kaya, Ladislava Čarného, Daniela Fischera, Vlada Kor-
doša, Dezidera Tótha a ďalších. 

Krajka: (zľava) Beáta Dobiašová, Zuzana Laurinčíková a Magda Uhliariková. 



366 
 

 Kresby Igora Kalného boli v tom období prezentované na 
niekoľkých menších výstavách a v alternatívnych priestoroch, 
napríklad v kabinetoch, kluboch a na internátoch. Väčšie 
expozície inštalovali v Prahe a Brne . Svoju prvú výstavu mal 
v roku 1981 v budove Csemadoku v Bratislave. 

Narodil sa 16. augusta 1957 v Trenčíne. Svoje diela začal 
tvoriť, keď mal 19 rokov. Hľadal vlastný rukopis koncep-
tuálnou hrou s písmom a slovom. Jeho hravý cyklus pečiat-
kových kresieb je odrazom neslobodnej atmosféry doby. Igor 
Kalný v ňom s použitím detských pečiatok s motívom 
zvieratiek interpretoval Farmu zvierat od Georgea Orwella, 
ktorej samizdatové vydanie ilustroval.  

Od kresby a jej analýzy sa dostal k prepojeniu s realitou a jej 
vstupu do obrazu prostredníctvom 
obkresľovania reálnych predmetov. 
Začal obkresľovať rôzne predmety 
– vešiak, okuliare, otvárač, džbán, 
potom svoje ruky, nohy, až sa 
nakoniec obkreslil celý. Tak 
vznikali jeho telovky, veľkoplošné 
diela, ktoré ústili do magických až 
jaskynných výjavov. Diela autor 
dokumentoval fotografiou. 

Igor Kalný zomrel 26. novembra 
1987 v Bratislave. Svoj život 

ukončil dobrovoľne vo veku 30 rokov. V roku 2006 bola 
založená Cena Igora Kalného, ktorá sa udeľuje každé tri roky 
mladým slovenským umelcom na Salóne mladých v Bratislave. 

O výtvarníkovi vyšla v roku 2008 monografia pod názvom 
Igor Kalný. V júli 2017 vyšla publikácia Jána Kraloviča pod 
názvom Majstrovstvo za dverami s podtitulom Majstrovstvá 
Bratislavy v posune artefaktu (1979-1986) v kontexte bytových 
výstav 70. a 80. rokov 20. storočia. Takmer 330-stranová 
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publikácia je zameraná na umelecko-historické zhodnotenie 
bytových stretnutí, ktoré organizoval výtvarník Dezider Tóth, 
ktorý po smrti Igora Kalného robil súpis jeho diel. 

www.teraz.sk 16.08.2017 
pomocná evidencia 670/1/2017 
 
Sériou workshopov po okresných mestách odštartovalo ma-

povanie potrieb kreatívnych ľudí v Trenčianskom kraji. Tých 
má v budúcnosti združovať Centrum pre podporu kreatívneho 
a kultúrneho priemyslu so sídlom v Trenčíne. 

Jeho úlohou bude podporiť talentovaných ľudí, ich uplat-
niteľnosť na trhu, poskytnúť im priestor na tvorbu a tým za-
staviť ich odliv z kraja. Pokiaľ pripravovaný projekt uspeje, do 
Trenčína počas šiestich rokov poputuje 20 miliónov eur. 

Projekt centra vzniká v konzorciu Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka, mesta Trenčín a Trenčianskeho samo-
správneho kraja. 

„Sme vo fáze, keď pripravujeme štúdiu uskutočniteľnosti, 
mapujeme potreby kreatívcov tým, že sa s nimi stretávame, 
vypočujeme si, čo potrebujú na svoj rozvoj a na to, aby zostali 
v regióne,“ vysvetlil projektový manažér univerzity Tomáš 
Hanulík. 

Kreatívne centrum ponúkne zázemie, technické a techno-
logické vybavenie najmä ľuďom pohybujúcim sa v oblastiach 
podnikania, akými sú architektúra, fotografia, umelecké re-
meslá, dizajn, reklama či tvorba počítačových hier. 

To, či projekt uspeje a získa mnohomiliónovú finančnú 
podporu, závisí od viacerých faktorov, jedným z nich je budo-
va, v ktorej má Centrum pre podporu kreatívneho a kultúrneho 
priemyslu sídliť. 

Podľa hovorkyne Trenčianskeho samosprávneho kraja Ve-
roniky Rezákovej bude centrum spolufinancované z Integro-
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vaného regionálneho operačného programu, príprava prebieha 
už dva roky. 

Úlohou župy je nájsť vhodný, už existujúci priestor, keďže 
financie na výstavbu novej budovy čerpať nie je možné. 

„Nehnuteľnosť sa musí nachádzať na území krajského mesta 
a byť vo vlastníctve alebo v správe subjektu verejnej správy. 
Nehnuteľnosť musí mať využiteľnú podlahovú plochu najme-
nej 2 tisíc metrov štvorcových a byť dostupná verejnou aj 
individuálnou dopravou,“ poznamenala Veronika Rezáková s 
tým, že jej prevádzková doba bude nepretržitá. 

Priestory pojmú okrem výrobného a kancelárskeho priestoru 
aj neformálny priestor, ako je kaviareň, bistro a multifunkčná 
sála. Budov, ktoré zatiaľ spĺňajú požiadavky, je v Trenčíne 
vzhľadom na bývalé výrobné kapacity hneď niekoľko. Jednou 
z možností sú haly v priestoroch Meriny, ako aj priestory bý-
valých priemyselných podnikov Kara a Ozeta. 

O obstaranie budovy sa postará práve župa, s niekoľkými 
vlastníkmi nehnuteľností rokovala. „Aktuálne sa spracováva 
štúdia realizovateľnosti projektu. Na jej základe budú pod-
niknuté ďalšie kroky, táto časť štúdie bude spracovaná na 
začiatku septembra,“ doplnila Veronika Rezáková. 

Rekonštrukcia budovy počíta aj s jej výrazným znížením 
energetickej náročnosti, pravdepodobne na triedu A1 – veľmi 
úsporná. 

 „Chceme ísť cestou revitalizácie brownfieldu, využiť exi-
stujúce priestory, najlepšie priemyselné. Nevymýšľame tým nič 
nové, len preberáme koncepciu, ktorá sa vo svete osvedčila. 
Staré priemyselné haly, ktoré neslúžia na pôvodný zámer vý-
roby, ale sú v centre mesta, sa snažíme revitalizovať, rekon-
štruovať s priznaním pôvodu budovy a vytvoriť veľký open 
space, zasadačky, ateliéry, výrobné priestory,“ povedal Tomáš 
Hanulík a dodal, že v centre vybudujú aj prototypovú dielňu so 
sústruhmi i CNC rezačkami. 
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„Výsledkom podpory je tvorba pracovných miest a nových 
živností,“ doplnila hovorkyňa Trenčianskej župy. 

Súčasťou môže byť každý, kto pôsobí v kultúrnom či 
kreatívnom priemysle a hľadá podporu pri sebarealizácii. Pri-
hlásiť sa môžu aj firmy a jednotlivci s víziou, ako im môže 
centrum pomôcť splniť svoje ciele. V prípade, že niekoľko ľudí 
prejaví záujem o profesionálnu fotografickú výbavu, centrum 
ju zabezpečí, podobne to môže byť aj so zeleným plátnom pre 
tvorbu reklám a filmov. 

Zázemie pre kreatívcov ale nebude úplne zdarma, podľa 
Hanulíka zaplatia symbolickú spoluúčasť za využitie kance-
lárskych alebo výrobných priestorov. Projektový manažér 
miestnej univerzity v prípade realizácie centra vidí možnosť 
sebarealizovania desiatok ľudí. „Sú to prostriedky ktoré doteraz 
nikdy neboli v tejto sfére investované,“ poznamenal Tomáš Ha-
nulík. 

Hovorkyňa Trenčianskej župy vidí pozitívum najmä v pod-
pore tvorby pracovných miest, zakladania živností a malých 
podnikov. 

„Ide aj o podporu ich udržania prostredníctvom servisu, 
ktorý bude centrum poskytovať najmä v oblasti marke-
tingových zručností, podnikateľskej či finančnej gramotnosti. 
Okrem toho budú dostupné technológie, priestory, informačné 
a komunikačné technológie, ktorú sú nad finančné možnosti 
začínajúceho podnikateľa,“ podotkla Veronika Rezáková. 

O nič neprídu ani umelci, tí môžu požiadať o príspevok na 
svetové výstavy, rekvalifikácie či o stáž v profesionálnej firme, 
ktorá za nich získa finančnú kompenzáciu. 

www.sme.sk 23.08.2017 
pomocná evidencia 675/1/2017 
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Dychová hudba Textilanka je jednou z dvoch dychových 
hudieb pôsobiacich v Trenčíne. 
V tomto roku oslavuje 45. 
výročie svojho vzniku. Najnov-
šie sa môže pochváliť „Zlatým 
pásmom cum laude“ a tromi ďal-
šími cenami, ktoré získala v Pe-
zinku na 17. ročníku súťažného 
festivalu Dychovky v Preši.  

V konkurencii kapiel z Ra-
kúska, Švajčiarska, Česka a Slo-
venska sa stala absolútnym ví-
ťazom a laureátom festivalu. Ce-
nu diváka dostala za najlepšiu 
kapelu a za najobľúbenejšiu 
skladbu celého festivalu. Cenu 
za najlepší mužský spev udelila 

porota len 12-ročnému spevákovi Vladkovi Ďatelinkovi.  
Textilanka počas svojej existencie viackrát úspešne repre-

zentovala naše mesto a región na Slovensku i v zahraničí. „Na-
šimi hlavnými atribútmi sú vernosť ľudovej tvorbe, ľudovej 
kultúre a vernosť rodnému kraju pod Inovcom,“ hovorí spevák 
a „krídlovák“ Tomáš Vaňo, ktorý viedol kapelu 10 rokov.  

V súčasnosti sa výrazne omladila. Dva roky účinkuje pod 
vedením manželov Terezky a Vladimíra Ďatelinkových. 
Dnes má 15 členov. Úspech kapely je založený aj na výbornej 
speváckej sekcii, ktorá pôsobí v rovnakom zložení už 11 rokov 
- Tereza Ďatelinková, Žofka Sekerková, Ľubomír Opatovský 
a Tomáš Vaňo.  

Hudba je známa aj organizovaním kultúrnych podujatí. V 
Trenčíne ide o dva hudobné festivaly dychovej hudby - 10. 
Zlatovský festival 16. júla navštívilo takmer 1 200 divákov, 
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opäť nezabudli a dobrovoľne vyzbierali 333 eur pre „Deťom 
s rakovinou, n.o.“. Druhý festival má názov „Okolo Trenčína“.  

Info 05.09.2017 
pomocná evidencia 691/1/2017 
 
Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne sa rozhodla počas leta 

sprístupniť verejnosti nádvorie galérie. Počas dvoch prázdnino-
vých mesiacov galéria 
pre verejnosť pripra-
vila celkom deväť ce-
lodenných sprievod-
ných podujatí v exte-
riéri galérie. 

 „Naším cieľom 
bolo oživiť nádvorie 
galérie, vytvoriť prí-
jemné prostredie na 
aktívne trávenie voľného času a oboznámiť ľudí s činnosťou 
galérie,“ povedala Barbora Varga Petríková,  riaditeľka ga-
lérie. 

Na nádvorí galérie sa každú letnú sobotu konal zaujímavý 
program pre malých aj veľkých. Pozvanie prijali rôzni hostia 
z oblasti výtvarného umenia, ktorí lektorovali tvorivé dielne. 
Maliarka Lucia Horňáková Černayová lektorovala tvorivú 
dielňu akčnej maľby. Odevné dizajnérky V. Kostková a P. 
Pršová s deťmi kreslili na tričká, Kid Art Collective pripravil 
spoločné maľovanie na jedno obrovské plátno. Počas keramic-
kého dňa mali návštevníci možnosť vyskúšať si točenie na 
hrnčiarskom kruhu, modelovanie z hliny.  

Ilustrátorka Janka Danková deťom ukázala ako sa ilustruje 
detská knižka. Niekoľkokrát sa konal obľúbený workshop Lu-
minografie. Na nádvorí galérie sa pracovalo s drevom, vyrábali 
sa šperky, maľovalo sa nohami... Pre dospelých galéria pripra-
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vila aj workshop s fotografkou  Petrou Lajdovou na tému port-
rét, Kvetinovú školu s kvetinárstvom Černuška, kde sa návštev-
níci naučili spracovať živé aj sušené kvety a vytvoriť si ori-
ginálny veniec na dvere. Galerijný ateliér pre dospelých pripra-
vil výstavu s názvom Radosti života 3. Okrem aktivít na 

nádvorí galérie 
prebiehali ko-
mentované pre-
hliadky výstav 
s kurátorkami aj 
s umelcami. Ná-
vštevníci mohli 
každú sobotu 
bezplatne navští-

viť nielen tvorivé aktivity, ale aj výstavné priestory galérie.  
„Leto v galérii sa ukázal ako veľmi atraktívny program. Ná-

vštevnosť galérie počas prázdninových sobôt stúpla o 40 per-
cent. Tento projekt bol úspešný a budeme robiť všetko preto, 
aby sa o rok zopakoval,“ povedala riaditeľka Barbora Varga 
Petríková. 

Slávnostný večer pri príležitosti ukončenia Leta v galérii sa 
konal v stredu 6. septembra . O jedinečný hudobno-divadelný 
program sa postarali zaujímaví hostia. Herec Pavol Seriš, he-
rečka Katarína Gurová, ženské trio Krajka, muzikanti umelec-
kého súboru Lúčnica, speváčka Mia Melicheríková. 

„V spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom sme 
pripravili slávnostné otvorenie aj ukončenie Leta v galérii. Pro-
jekt Leto v galérii bol zrealizovaný vďaka participatívnemu ko-
munitnému rozpočtu TSK. Ďakujem všetkým našim partnerom, 
ktorí  nám pomohli oživiť nádvorie galérie,“  povedala Barbora 
Varga Petríková. 

www.gmab.sk 06.09.2017 
pomocná evidencia 710/1/2017 

O jedinečný hudobno-divadelný program slávnostného večera sa postarali zaujímaví hostia. 
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Vo výstavných priestoroch kasární Trenčianskeho hradu sa 

v piatok 8. septembra okrem oceňovania talentovaných výtvar-
níkov slávnostne otvorila výstava diel umelcov z celého Slo-
venska. 

Matúšov hrad privítal už 54. ročník celoštátnej postupovej 
súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 
2017. V kasárňach 
Trenčianskeho hradu 
sa výstava obrazov, 
sôch a ďalších ume-
leckých artefaktov 
koná pritom už po 
tretíkrát.  

„Súťaž Výtvarné 
spektrum nie je ani 
tematicky ani žánro-
vo vymedzená, môžu sa jej zúčastniť autori so všetkými vý-
tvarnými technikami: maľba, grafika, plastika, textilné tech-
niky, socha či drevoryt,“ prezradila tajomníčka poroty a meto-
dička pre výtvarníctvo Trenčianskeho osvetového strediska 
Janka Masárová. Kultúrny program slávnostného otvorenia 
výstavy bol obohatený vystúpením Komorného orchestra mesta 
Trenčín. 

Hlavnú cenu Výtvarného spektra 2017 a Cenu predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) si z celoštátnej 
súťaže odniesla Anna Škřipská – Kubišová za diela Reč sym-
bolov, Minulosť a Vchod do iného sveta. Rodáčka z Trenčína 
si ocenenie nemohla prísť prevziať osobne, jej prevzatím po-
verila zástupcu.  

„Je mi skutočne veľkou poctou, že moje diela boli takto 
ocenené. Kreslenie a maľovanie je pre mňa všetkým, robím to, 
lebo to vychádza zo mňa a v prvom rade to robím pre moje 
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vlastné potešenie. Že výsledky mojej práce, respektíve môjho 
dalo by sa povedať poslania, sa páčia aj iným, je, aby som to 
povedala tak prudérne, pridaná hodnota,“ prečítala odkaz 
víťazky moderátorka Zuzana Laurinčíková. 

Hlavnú cenu odovzdával osobne trenčiansky župan Jaroslav 
Baška, pod ktorého záštitou sa podujatie konalo. Celkovo 
prihlásených 342 
diel od 183 autorov 
hodnotila odborná 
porota v dňoch 25. 
– 26. júla 2017. Do 
celoštátnej súťaže 
pritom postúpili ví-
ťazné výtvarné prá-
ce z ôsmich kraj-
ských súťaží. Po ich 
preskúmaní odpo-
ručila porota vystaviť 173 diel od 115 autorov a navrhla udeliť 
1 hlavnú cenu, 13 cien v 4 kategóriách a 18 čestných uznaní.  

Samotné otvorenie výstavy spolu s oceňovaním osobností 
sprevádzali aj ďalšie aktivity. Tvorivé dielne si v piatok 8. sep-
tembra v priestoroch Základnej umeleckej školy Karola 
Pádivého v Trenčíne mohol vyskúšať každý, kto sa chcel na 
chvíľu zahrať na umelca.  

www.tsk.sk 08.09.2017 
pomocná evidencia 716/1/2017 
 
Spoločná výstava známej slovenskej umelkyne Ilony Né-

meth a absolventky jej ateliéru na VŠVU Gabriely Zigovej v 
Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne predstavila 
vo výstavnej koncepcii galérie inovatívny a originálny pohľad 
na výstavnú činnosť i prácu s verejnosťou.  
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Dvojvýstava, ktorá prebieha na oboch podlažiach galérie, 
predstavila staršiu tvorbu autoriek, ale budú vytvorené i úplne 
nové diela špeciálne 
pre konkrétny priestor. 
Spojenie autoriek vy-
plýva z ich spoločného 
pôsobenia na VŠVU v 
Bratislave, podobného 
zamerania výtvarného 
jazyka a prepojenia 
Bratislavy a Trenčí-
nom (keďže Gabriela 
Zigová pochádza z Trenčína). Špeciálnym hosťom výstavy 
bola významná maďarská umelkyňa Róza El - Hassan, ktorej 
dielo bolo zapožičané z Ludwig Múzeum v Budapešti. 

Celá koncepcia výstavy bola zameraná najmä na aktivizáciu 
a vtiahnutie diváka do výstavy, a to prostredníctvom inter-
aktívnych diel a site-specific inštalácií, ale i sprievodnými po-
dujatiami predstavujúcim rôzne ďalšie súčasné podoby umenia 
ako performance či happening, prednáškami, diskusiami a ko-
mentovanými prehliadkami výstavy s autorkami a ich ďalšími 
hosťami.  

Cieľom výstavy bolo širokej verejnosti predstaviť rôzne 
možnosti intermediálnych presahov a tvorivých prístupov s 
dôrazom na vyjadrenie myšlienky či postoja a rozvíjať s 
divákom i autorkami navzájom kreatívnu diskusiu. 

Ilona Németh, vedúca ateliéru „IN“ na Katedre intermédií na 
Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, patrí medzi 
najoriginálnejšie umelecké osobnosti slovenského umenia 
súčasnosti. Jej tvorba, oscilujúca na hranici objektu a inštalácie, 
je často úderná, odrážajúca aktuálne problémy, no zároveň 
vyjadrená minimálnymi prostriedkami. Častou témou jej prác 
je prelínanie súkromného a verejného priestoru, deformácia a 

Gabriela Zigová, ktorá pochádza z Trenčína, so svojím vystavovaným dielom. 
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narúšanie intimity, práca s percipientom v danom priestore. 
Práve divák je pre ňu veľmi dôležitý - upriamuje pozornosť na 
jeho vnímanie a vzájomný dialóg s daným dielom. Jej posledné 

práce často pracujú s ná-
bytkovými solitérmi. Vy-
tvára vlastné nábytky s 
úplne modifikovaným úče-
lom, potláča ich originálny 
charakter, zmocňuje sa 
konkrétneho priestoru. 

Gabriela Zigová sa vo 
svojej tvorbe snaží o 

konfrontáciu súčasného umenia s politickými alebo sociálnymi 
otázkami. Jej diela sú predovšetkým prepojením média 
fotografie a videa s performance, site specific a interaktívnou 
inštaláciou. Často vo svojej tvorbe pracuje s telom, telesnosťou, 
pohybom a zvukom, ľudskými zmyslami. Často minimálnymi 
prostriedkami vyjadruje svoj aktuálny postoj k danej téme. 

www.gmab.sk 21.09.2017 
pomocná evidencia 739/1/2017 
 
Obľúbená aktivita trenčianskej knižnice – Letná čitáreň – 

mala počas uplynulých mesiacov šťastie na počasie. Vyššia 
moc narušila prevádzku čitárne pod holým nebom iba raz. 
Organizátori veria, že na rozdiel od vlaňajších daždivých 
prázdnin zakopali s Perúnom vojnovú sekeru. 

Do dvora Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne 
(VKMR) na Jaselskej ulici, ktorý sa každý pondelok a štvrtok 
menil na oázu pokoja obklopenú slnečnicami, si od júna do 
septembra našlo cestu 421 záujemcov. Štatistika potvrdila 
stúpajúci trend v návštevnosti. Oproti minuloročnej edícii letná 
čitáreň zaznamenala päťpercentný nárast, v porovnaní s pre-

Ilona Németh: Polyfunkčná komoda 
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miérovým ročníkom sa počet návštevníkov zvýšil takmer o po-
lovicu.  

Jedinečná služba v historickom centre mesta bola tradične 
dostupná pre všetkých a bezplatne. Vlani ju zmodernizovala 
strategická novinka technického charakteru, keď komfort v po-
dobe úkrytu pred priamymi slnečnými lúčmi čitateľom začala 
poskytovať rolovateľná markíza. Z pohľadu navodenia auten-
tickej atmosféry nadviazala na drevené držiaky na tlačoviny, 
pripomínajúce rekvizitu z pôvodnej čitárne, ktorá tvorí súčasť 
knižnično-informačných služieb trenčianskej knižnice od 
januára 1937. V rámci 4. ročníka projektu dostali čitatelia ďalší 
bonus. S novinami a časopismi v letnej čitárni podávali aj zmrz-
linu. 

Okrem uvedenej osviežujúcej novinky vo forme dezertu od 
dobrého suseda – zmrzlinára 
sa návštevníci tešili z osved-
čeného a atraktívneho čita-
teľského menu, priebežne 
dochucovaného päťdesiatimi 
titulmi periodík a knihami z 
burzy. Výber denníkov, týž-
denníkov, obecných a mests-

kých novín, odborných časopisov či voľnočasových magazínov 
uspokojil kritériá čitateľov všetkých žánrov.  

Výnimočná ponuka odráža predovšetkým nadštandardné 
vzťahy s viacerými slovenskými vydavateľstvami a partnermi. 
Z tohto hľadiska je najkrajším výsledkom marketingovej spolu-
práce obojstranný záujem o pokračovanie projektu aj v nasle-
dujúcej sezóne. Navyše, od leta 2016 je propagácia aktivity 
súčasťou zaskleného výkladu Kultúrno-informačného centra 
mesta Trenčín v jednej z jeho najnavštevovanejších lokalít - na 
Mierovom námestí. 
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Projekt knižnice pod holým nebom spustila VKMR v júni 
2014 po vzore viacerých európskych i slovenských miest. 
Doteraz letnú čitáreň navštívilo 1489 záujemcov. 

Letná čitáreň sa tiež osvedčila ako žiadané pódium pre osob-
nosti kultúrneho života. Hostila napríklad stretnutie so spisova-
teľom, cestovateľom a hudobníkom Pavlom „Hiraxom“ Bari-
čákom, besedu s režisérkou a spisovateľkou Barborou Kardo-
šovou a herečkou Táňou Radevou. V rámci Nocí literatúry 
vytvorila neopakovateľnú kulisu podujatia s herečkami Idou 
Rapaičovou, Zuzanou Mišákovou, spisovateľkou Margitou 
Ivaničkovou či výtvarníkom a humoristom Milanom Stanom.  

Bránu letnej čitárne v tomto roku symbolicky zavrela beseda 
s herečkou, scenáristkou, publicistkou Oľgou Belešovou nielen 
o literatúre, ktorej organizáciu z verejných zdrojov finančne 
podporil Fond na podporu umenia. 

www.vkmr.sk 23.09.2017 
pomocná evidencia 742/1/2017 
 
V hradnej kasárni opäť rozkvitli „kvety múz“. V rámci ga-

lavečera Flores Musa-
rum si prevzalo oce-
nenie za prínos v oblas-
ti kultúry 25 osobností 
z Trenčianskeho kraja. 
Trenčiansky samo-
správny kraj a štyri or-
ganizácie v jeho zria-
ďovateľskej pôsobnosti 
spojili v pondelok 2. 

októbra svoje sily, aby ocenili významné osobnosti a kolektívy 
z Trenčianskeho kraja za prínos v oblasti kultúry za rok 2017. 

Trenčianske osvetové stredisko, Verejná knižnica Milana 
Rešetku v Trenčíne, Trenčianske múzeum a Galéria Miloša 
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Alexandra Bazovského nominovali 25 umelcov, ktorí si z rúk 
riaditeľov jednotlivých organizácií a predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Jaroslava Bašku prevzali ocenenie Flo-
res Musarum 2017. Autormi originálnych ocenení sú študenti 
Strednej odbornej školy sklárskej v Lednických Rovniach, kto-
rej zriaďovateľom je tiež TSK. 

 „Veľmi si vážim všetkých umelcov, ktorí zachovávajú naše 
kultúrne bohatstvo. Sú to výnimoční ľudia, ktorí dokážu cez 
akýkoľvek druh umenia povedať veľa aj bez použitia slov. Náš 
kraj je veľmi bohatý na umelcov, ktorým patrí tento večer a na-
še veľké ďakujem. Práve takíto ľudia a zoskupenia dotvárajú 
charakter Trenčianskeho kraja,“ povedal trenčiansky župan na 
margo ocenených. Jaroslav Baška zároveň každému z nich odo-
vzdal ďakovný list predsedu TSK. 

Slávnostného večera sa zúčastnili aj zástupcovia obcí a 
miest, ktorých obyvatelia si prevzali ocenenie Flores Musarum 
2017. V kultúrnom programe vystúpili sólisti orchestra Zlaté 
husle. 

www.tsk.sk 03.10.2017 
pomocná evidencia 753/1/2017 
 
V priestoroch oddelenia literatúry pre deti a mládež Verejnej 

knižnice Michala Rešetku 
sa rozrástla pestrofarebná 
záhradka. Okrem rozpráv-
kových kvietkov a stromov 
lemovaných interaktívnym 
plôtikom s pelieškom v nej 
medzi knihami kvitnú aj 
riekanky a porekadlá. 

Od konca septembra je 
návštevníkom trenčianskej 
knižnice k dispozícii Osmijankova literárna záhrada. Putovná 
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výstava si kladie za cieľ motivovať deti k rozhovorom a tvo-
rivým aktivitám v školách a rodinách. 

Hlavným organizátorom výstavy je nezisková organizácia 
Osmijanko, nesúca meno kultovej postavičky s neodmysliteľ-
nou kapsičkou plnou rozprávok. 

Ako prví si zážitky z jej zákutí odniesli žiaci zo Základnej 
školy na Bezručovej ulici v Trenčíne. Počas vernisáže absol-
vovali osem tematických stanovíšť vrátane „močiara porekad-
lovníka“, cez ktorý mohli prejsť až keď poskladali jednotlivé 
porekadlá. Lebo, ako sa hovorí (nielen) v Osmijankovej literár-
nej záhrade - kto lenivo žije, sám seba bije. 

www.vkmr.sk 03.10.2017 
pomocná evidencia 755/1/2017 
 
Vo štvrtok 5. októbra otvorilo Mestské divadlo Trenčín už 

svoju 17. sezónu. Najnovším predstavením v repertoári pro-
fesionálov je blázni-
vá situačná komédia 
„Nikto nie je doko-
nalý alebo Pobozkaj 
tetu Myrtle“ z pera 
anglického dramati-
ka Simona William-
sa. 

Divákov o svojom 
hereckom nadaní 
presvedčili Zuzana Mišáková v úlohe Harriet, Diana Minaro-
vičová v úlohe Didi, Štefan Richtárech v úlohe Leonarda a 
Karol Čálik ako Gus. 

Herec a režisér Štefan Richtárech hrá v predstavení dve po-
stavy. 

 „Hrám nudného štatistika, ktorý má záľubu v písaní ro-
mánov, ale pod ženskými pseudonymami. Posiela ich do vy-

Karol Čálik, Zuzana Mišáková a Štefan Richtárech prezlečený za tetušku. 
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davateľstva a jedného dňa sa mu vydavateľka ozve, že román 
chce vydať, lebo sa jej páči, ale trvá na stretnutí s autorkou u 
nej doma. Autorka má zrazu problém,“ prezradil herec, ktorý 
súčasne stvárňuje vlastnú tetušku, za ktorú sa musí prezliecť a 
za ktorú sa aj vydáva. 

Problém nadíde v momente, keď neutešenú hru voči 
vydavateľke musí hrať aj jeho pubertálna dcéra a jeho senilný 
otec, ktorí chcú zo situácie vyťažiť čo najviac. 

„Aby to nebolo také jednoduché, tak sa nudný štatistik do 
vydavateľky zamiluje,“ podotkol herec. 

Štefan Richtárech okrem hrania niektoré predstavenia aj sám 
režíruje, priznáva, že 
skĺbiť ich je zložité. 

„Keď robím pred-
stavenie, ktoré režíru-
jem aj hrám, zvyknem 
si pomôcť tým, že nie-
koho poprosím, aby mi 
tú-ktorú scénu nahral na 
mobil a ja si to po veče-

roch pozerám, aby som sám seba videl s odstupom hodín. Člo-
vek sa ťažko kontroluje sám, keď sa zvonka nevidí,“ pozname-
nal Štefan Richtárech. 

Podľa herca a režiséra trenčiansky divák chodieva do divadla 
rád, jeho stoličky dokáže mesačne obsadiť do posledného mies-
ta i niekoľkokrát, v mnohých prípadoch však ide o predstavenia 
zájazdových produkcií. 

 „Problémom zostáva, či trenčiansky divák chce naozaj do-
máci súbor. Lebo keby to tak bolo, viac by podporoval domáci 
súbor a jeho snahy o to, aby tu vzniklo kamenné divadlo,“ 
podotkol Štefan Richtárech. 

O absencii kamenného divadla v Trenčíne dlhodobo hovorí 
aj riaditeľka Mestského divadla Trenčín Zuzana Mišáková. Ako 

Karol Čálik ako Gus a Diana Minarovičová v úlohe Didi. 
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mladá herečka sa v roku 2001 vrátila z Bratislavy do rodného 
mesta s cieľom robiť kultúru, keďže v meste neexistoval žiaden 
divadelný súbor. 

„Po rozpade ochotníckeho súboru, ktorý v Trenčíne fungo-
val za socializmu, tu bolo dvadsaťročné vákuum. Rozhodli sme 
sa, že tento súbor založíme, volal sa Trenčianske hradné divadlo 
a bol to amatérsky súbor, ktorý sa prepracoval na poloprofe-
sionálnu scénu,“ vysvetlila Zuzana Mišáková. 

Zásadná zmena prišla v roku 2013, keď divadlo premenovali 
na Mestské divadlo Trenčín a všetci tvorcovia a tím sa stali plne 
profesionálnymi. Aktuálne tím okolo divadla tvorí desať ľudí a 
herci sú angažovaní v jednotlivých predstaveniach. 

„Tým, že nie sme organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta alebo župy, nemôžeme si dovoliť zamestnávať týchto ľu-
dí. Všetci u nás pracujú na zmluvu, preto sú vlastne angažovaní 
do jednotlivých projektov,“ ozrejmila situáciu riaditeľka. 

I keď Mestské divadlo Trenčín bojuje s nedostatkom financií 
a má silnú konkurenciu v zájazdových produkciách, profesio-
náli sa snažia uprednostniť kvalitu pred kvantitou. 

„V mnohých prípadoch si rozmyslíme, či pôjdeme hrať na 
námestie za horších kvantitatívnych, najmä ozvučovacích pod-
mienok, alebo uvedieme predstavenie v divadelných scénach,“ 
uviedla Zuzana Mišáková. 

Podľa Štefana Richtarecha sa divadlo snaží prinášať široký 
repertoár hier, so záujmom zasiahnuť všetkých Trenčanov. Ok-
rem tejto októbrovej premiéry komédie majú v rezerve predsta-
venia z minulých sezón. 

„Ideme robiť detektívnu hru Desať malých černoškov a po 
Ženskom zákone, ktorý sme robili v minulej sezóne, ideme na 
Mastný hrniec od Júliusa Barča Ivana, čo je slovenská klasika 
z mestského prostredia,“ uviedol Štefan Richtárech. 

www.sme.sk 05.10.2017 
pomocná evidencia 760/1/2017 
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Slovenská premiéra autorskej komédie „Čecháčci a Čobo-

láci“ sa uskutočnila v sobotu 28. októbra v trenčianskom kine 
Hviezda. Predstavil sa v nej Pavol Seriš spolu s hereckým ko-
legom Filipom Tellerom.  

„S Filipom sme spoločne absolvovali Ateliér fyzického di-
vadla na JAMU v Brne,“ vraví Pavol Seriš. „Venuje sa divadlu 
jedného herca, hráva aj v ďalších inscenáciách, má svoju vlast-
nú populárnu talkshow, diváci v 
Čechách ho poznajú z mnohých 
podujatí aj ako originálneho 
klauna. Obaja sme dlho pláno-
vali spoločný projekt, ale až te-
raz sa nám podarilo spojiť au-
torské i herecké sily.“  

Kreácia „Čecháčci a Čobolá-
ci“ je na pomedzí stand-up co-
medy a divadla. Využíva charak-
teristické prvky oboch prota-
gonistov: slovnú i pohybovú ko-
miku, tanec a spev, výrazné za-
stúpenie v takmer dvojhodino-
vom predstavení má aj impro-
vizácia. Autobiografické výpo-
vede sa tu stretávajú s etudami, ktoré rozoberajú vzťahy Čechov 
a Slovákov. 

„Rozoberáme ich hravo, živo a drzo,“ usmieva sa Pavol Se-
riš. Improvizácia na javisku namieša chute pikantné a korenisté, 
humorné narážky sa niekedy pohybujú až na samých hraniciach 
korektnosti. Trenčianske predstavenie sa uskutočnilo v rámci 
jesenného turné, nasledovalo bezprostredne po vystúpeniach v 
Brne a Prahe. Od jarnej premiéry išlo o dvanástu reprízu. České 
Divadelní noviny o inscenácii napísali, že obaja protagonisti „v 

„Čobolák“ Pavol Seriš a „Čecháček“ Filip Teller. 
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duchu nejlepší tradice stand-up comedy odhalují pravdu o 
Češích a Slovácích“, pričom oceňujú ich moderné tvorivé prí-
stupy. 

Pavol Seriš okrem vystúpení na letných festivaloch vrátane 
Pohody trávil augustové i septembrové týždne v Národnom di-
vadle Brno (NdB), kde sa pripravovala inscenácia írskej dra-
matičky Mariny Carrovej „U Kočičí bažiny“. Jej režisérom je 
umelecký šéf činohry NdB Martin Františák. Ten si na pohy-
bovú spoluprácu prizval Pavla Seriša, ktorý sa už predtým 
podieľal na pohybovej stránke Františákových inscenácií 
„Brémská svoboda“ (Mestské divadlo Kladno) a „Je třeba zabít 
Sekala“ (NdB Brno). 

www.sme.sk 28.10.2017 
pomocná evidencia 756/1/2017 
 
Výstavné priestory Galérie M. A. Bazovského pripomínajú 

od štvrtku 12. októbra viac módnu prehliadku ako klasickú ga-
lériu. Študenti Katedry textilnej tvorby na Vysokej škole vý-
tvarných umení v Bratislave tu až do 5. novembra prezentujú 
tvorbu troch ateliérov – textilného dizajnu, odevného dizajnu 
a textilnej tvorby v priestore. 

Počas takmer štvortýždňovej expozície Budúcnosť textilu – 
Future of Textile sledujú jej návštevníci najnovšie a najmo-
dernejšie trendy a technológie vo svete odevov a textilnej tvor-
by. 

Zaujímavé modely odevov, nezvyčajné módne doplnky, ale 
aj podobizeň ženy vytvorená digitálnym žakarovým tkaním od 
Beáty Gerbócovej, ručne šité figúry pripomínajúce asociálky 
zohrievajúce sa v spacáku od Vlasty Žákovej a Zuzany Mar-
tinuszovej, ale aj textilné obaly na tablety od Michaely Gu-
thovej či obrovský portrét z textilu podobajúci sa na Boba Mar-
leyho v podaní Evy Šrubařovej a Kristíny Tománkovej. 
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 „Otvárame možnosti, aby naši študenti získali znalosti a 
dostupné zručnosti v oblasti spracovania textilu vo všetkých 
formách a možnostiach. Ako jedna z mála vysokých ume-
leckých škôl v stredoeurópskom regióne pracujeme s najnov-

šími digitálnymi technoló-
giami. Používame digitálnu 
tlač, pletáž, modeláciu stri-
hov, tafting s ich využitím v 
textilnej tvorbe,“ povedala 
vedúca Ateliéru odevného 
dizajnu Júlia Sabová. 

Študenti na výstave pre-
zentujú profil ateliérov a prierez tvorby bakalárskeho, magis-
terského a doktorandského stupňa štúdia. 

„Koncepcia odevu u nás nie je chápaná iba ako priemyselný 
produkt podliehajúci trendom, ale ako médium s vlastnou výpo-
vednou hodnotou. Preto sa naši študenti učia nachádzať hlbší 
filozofický rozmer v odevnej tvorbe. Muži pre ženy pripravujú 
oveľa romantickejšie odevy ako ženy. Tie tvoria skôr veľmi 
praktické a sofistikované odevy. Muž hľadá v žene krásno a 
ženskosť. Dizajnérky túžia po praktickosti,“ dodala Júlia Sa-
bová. 

www.sme.sk 29.10.2017 
pomocná evidencia 798/1/2017 
 
Chlapská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína oslavuje 

10. výročie.  Po ukončení aktívnej činnosti v rôznych umelec-
kých telesách pocítili chlapi v najlepších rokoch potrebu sa 
aktívne stretávať a zapájať do kultúrno-spoločenského života 
v Trenčíne a okolí. V ich repertoári sa nachádzajú autenticky a 
humorne ladené koledy, zbojnícke piesne i zaujímavo spra-
cované pijanské, jágerské a „pytlácke“ či „vojanské“ pesničky.  
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Prvé spevácke čísla spievali svojim polovičkám na pravi-
delných stretnutiach pri lúskaní orechov v predvianočnom čase. 
Odtiaľ je názov skupiny, ktorá má dnes spolu s muzikou 

šestnásť členov 
a na svojom konte 
titul Laureát MFF 
Strážnice v roku  
2014 a Zlaté pás-
mo z Celoštátnej 
súťaže hudobného 
folklóru dospelých 
v Dolnom Kubíne 
2016.  

Svojím nadšeným a neviazaným prejavom si získavajú 
priazeň návštevníkov mnohých folklórnych festivalov.  

Info 31.10.2017 
pomocná evidencia 806/1/2017 
 
Interiér Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne (VKMR) 

na Jaselskej ulici dostal nový umelecký rozmer. Vdýchli mu ho 
maľby pripomínajúce medzníky vo vývine písma s dosahom na 
regionálne súvislosti. 

Ako povedala vedúca knižnično-informačných služieb Syl-
via Fabová, touto formou chceli vytvoriť odkaz kultúrneho de-
dičstva mesta, kraja i knihovníctva ako takého. Do centra po-
zornosti postavili človeka. Teda čitateľa. 

 „Motívy majú síce historický kontext, ale sú plné života. 
Touto neobyčajnou výzdobou pokračujeme v snahe posilniť 



387 
 

puto s našimi návštevníkmi a zapôsobiť nielen na ich prvý, ale 
hlavne na celkový dojem z návštevy knižnice. Aby sa už počas 

cesty za literatúrou presvedčili, že 
tu nájdu, čo hľadajú – teda 
príjemné prostredie, inšpiráciu 
alebo zdroj informácií,“ vysvetlila 
Sylvia Fabová. 

O tom, aké udalosti alebo 
osobnosti dotvoria kolorit 
vnútorných priestorov, roz-
hodovali samotní čitatelia v ankete 
s názvom „Knižnica podľa vášho 
gusta.“ 

Najviac hlasov získal niekdajší 
rektor kláštora piaristov, 
spisovateľ a bádateľ Jozef 
Branecký. Zhodou okolností 
práve v čase 100. výročia jeho 

príchodu do Trenčína. Medzi najžiadanejšími motívmi 
nechýbal ani rímsky nápis na tunajšej hradnej skale. 

Vo vestibule budovy víta návštevníkov portrét osvietenca 
Michala Rešetku, ktorého meno trenčianska knižnica nosí v 
názve. Steny popri schodisku postupne odkrývajú počiatky 
písma v kameni, hline a na papyruse, zároveň podnecujú k 
poznávaniu záhadného disku z Faistu na Kréte s ukážkou 
prastarého lineárneho písma typu A. Úryvok z diela Valeriána 
Madera zase oslavuje veľkosť Trenčína ako centra vzdelania a 
významných tlačiarní. 

Všetky maľby nesú pečať architekta a karikaturistu Júliusa 
Brunu. 

Július Bruna 
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„Mojím dlhodobým výtvarným projektom v meste je 
navrátenie umenia do verejných priestorov, či už ide o 

maľované názvy ulíc, 
planétu Trenčín v ob-
chodnom centre, prí-
padne lavičky osob-
ností. Nové pôsobisko 
knižnice si pýtalo no-
vé impulzy. Obrazy 
sú kolážou akýchsi 
stručných dejín a 
zdrojov z vlastnej 
predstavy, symbolizu-

júce časové, resp. miestne spojitosti s regiónom,“ priblížil 
zakladateľ Klubu priateľov Vojtecha Zamarovského. 

Na počesť významného trenčianskeho rodáka a autora lite-
ratúry faktu Július Bruna farebne zvýraznil prienik antickej kul-
túry s výberom z jeho diela. Ako dodal, Trenčín nie je veľkým 
mestom, je však výnimočný z viacerých pohľadov. 

Základnou technikou malieb je akryl a pastel. 
www.sme.sk 09.11.2017 
pomocná evidencia 828/1/2017 
 
V trenčianskom kine Hviezda a Klube Lúč sa v sobotu 11. 

novembra skončil festival dobrodružných filmov HoryZonty, 
ktorý sa začal vo štvrtok 9. novembra. Podľa zakladateľky a 
riaditeľky podujatia Márie Dutkovej išlo o úspešný ročník. 

 „S priebehom festivalu som spokojná. Po minuloročnej pre-
miére v kine Hviezda sme vedeli, do čoho ideme. Potešila nás 
návštevnosť, ktorá oproti minuloročnému festivalu stúpla. Ve-
černé bloky sme vypredali, čo je snom každého usporiadateľa,“ 
uviedla hneď po skončení HoryZontov Mária Dutková. 
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Hlavný program HoryZontov odštartoval vo veľkom. Le-
gendárny horolezec Peter Hámor sa tešil záujmu médií i ná-
vštevníkov. Emóciami nabitá bola aj beseda s tvorcami a pro-

tagonistami filmu 
„Kroky na hrane“. 
Spokojní boli tiež 
Erik Baláž a Karol 
Kaliský, ktorí prišli 
do Trenčína predsta-
viť dva filmy z Tat-
ranskej trilógie. 

Ich besedy mali u 
publika veľký ohlas, 

rovnako, ako prezentácia musherky Jany Henychovej. Tá si na 
pódium priviedla aj jedného psa zo svojho záprahu. 

Vďaka podpore Audiovizuálneho fondu si návštevníci mohli 
pozrieť 53 filmov z domácej i svetovej produkcie. Festivalové 
publikum bolo zvedavé už tradične na najčerstvejší dokument z 
dielne Pavla Barabáša, 
no diváci sústredene sle-
dovali aj súťažné ne-
profesionálne filmy. Na-
pokon divácka cena pu-
tovala dielu „Kroky na 
hrane“. Tento film zaujal 
i odbornú porotu v zlo-
žení Miro Remo, Jozef 
Žovinec a Viliam Šujan. Za ideu, kde sa športový výkon stáva 
sekundárnym a primárne miesto preberá aktuálna téma to-
lerancie, si snímka Viliama Bendíka, ktorá oživuje silný príbeh 
z druhej svetovej vojny, odniesla cenu Grand prix. 

Tohoročnou novinkou bola aj cena Slovensko vo filme, kto-
rej cieľom bolo poukázať na krásy našej krajiny. Toto ocenenie 
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si odniesol časozberný dokument Jozefa Dovičina „Búrky na 
Slovensku“. 

Organizátori pripravili aj bohatý sprievodný program. Za-
súťažiť si bolo možné hneď niekoľkokrát. Na štart tradičného 
behu o pohár Hory-
Zontov sa postavilo 
160 dospelých. Pr-
venstvo z minulého 
roku obhájil Štefan 
Štefina a zo žien sa 
najlepšie viedlo Lu-
cii Belákovej z No-
vého Mesta nad Vá-
hom. 

V nosičskej súťaži po Farských schodoch si tento rok 
zmeralo sily vyše sto záujemcov. Na trati po rekonštrukcii časti 
námestia pribudli štyri schody. Napriek nim padol ženský tra-
ťový rekord v podaní sedemnásťročnej Kláry Štefánkovej.  

Ostatné aktivity sa presunuli z Mierového námestia do parku 
pri hlavnej stanici. Ukázalo sa, že to bolo dobrý ťah. Novú trasu 
si pochvaľoval musher Daniel Filo, ktorý so svojím psím zá-
prahom už neodmysliteľne patrí k HoryZontom.  

„Záujem bol i o pumptrackovú dráhu, slackline, jazdu na 
jednokolke i bicykli Fix Gear či zhybovanie,“ povedala Mária 
Dutková. 

Podľa prvých odhadov organizátorov si prišlo atmosféru hôr 
na festival vychutnať vyše 2 tisíc ľudí. Približne rovnaký počet 
divákov prišiel aj na dopoludňajšie premietanie pre školy. 

Neodradili ich ani stiesnené podmienky kina Hviezda a 
Klubu Lúč v porovnaní s priestorovo veľkorysým Posádkovým 
klubom ODA, ktorý zastrešoval HoryZonty od druhého roč-
níka. Kvôli pretrvávajúcemu havarijnému stavu najväčšieho 
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trenčianskeho kultúrneho stánku boli organizátori nútení hľa-
dať alternatívny priestor. 

„Uspokojiť taký počet fanúšikov, ktorých si festival za viac 
ako desať rokov existencie získal, je pre nás obrovskou výzvou. 
Aj vo Hviezde má 
festival svoje čaro, 
ale ak budeme bu-
dúci rok môcť, radi 
sa vrátime do Po-
sádkového klubu. 
Predsa len ponúka 
návštevníkom väčší 
komfort,“ uzatvára 
žena, ktorej sa toto 
podujatie darí organizovať aj vďaka podpore mesta Trenčín, 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, AVF, Ministerstva kultú-
ry Slovenskej republiky a ďalších. 

www.sme.sk 13.11.2017 
pomocná evidencia 834/1/2017 
 
Mesto Trenčín v spolupráci so Základnou umeleckou školou 

K. Pádivého zorganizovali v dňoch 14. a 15. novembra 48. roč-
ník regionálnej súťaže v speve ľudových piesní Trenčianske 
hodiny.  

Pred porotou zaznelo 118 slovenských ľudových piesní 
v podaní 59 dievčat a chlapcov z 19 základných škôl a osem-
ročných gymnázií z celého regiónu. Spevákom z trenčianskych 
škôl sa darilo. Počas prvého dňa súťaže  skončila v I. kategórii 
Emma Žáčiková druhá a Matúš Chudý tretí. Obaja sú žiakmi 
ZŠ L. Novomeského. V II. kategórii si 1. miesto vyspievala 
Veronika Chromiaková z rovnakej školy, na 2. priečke sa 
umiestnili Natália Halgošová (ZŠ Veľkomoravská) a Klaudia 
Rybárová (ZŠ L. Novomeského). V III. kategórii na 2. mieste 
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skončila Nina Melicháreková (ZŠ Veľkomoravská). 
Na druhý súťažný deň v prvej kategórii zvíťazila Ema 

Vavríková (ZŠ Dlhé Hony), 3. miesto získala Zoja Sládeč-
ková (ZŠ Hodžova). 
V druhej kategórii sa 
o prvé miesto podelili 
Petra Zichová (ZŠ 
Hodžova) a Soňa Ma-
radíková (ZŠ Dlhé 
Hony), 3. miesto ob-
sadila Jasmína Mik-

lušová (ZŠ Dlhé Hony). V tretej kategórii porota prvé miesto 
udelila Tomášovi Lendvayovi (ZŠ, Dlhé Hony) a Laure Lau-
rinčíkovej (Gymnázium Ľ. Štúra), druhé miesto si vyspieval 
Urban Záhumenský (ZŠ, Dlhé Hony) a tretie Hana Scheero-
vá (ZŠ, Hodžova).  

Info 28.12.2017 
pomocná evidencia 839/1/2017 
 
Okrem dvoch výstav v Mestskej veži a na Štúrovom ná-

mestí, pietnej spomienky na Námestí sv. Anny, koncertu v Ka-
plnke sv. Anny a „Poďakovania za slobodu“ v Piaristickom 
kostole F. Xaverského, sa v kine Hviezda konalo výnimočné 
divadelné predstavenie.  

Divadelnú inscenáciu „Nepolepšený svätec“ Ľubomíra 
Feldeka o významnej osobnosti našich dejín, o katolíckom di-
sidentovi a lekárovi Silvestrovi Krčmérym, ktorý bol práve 
v našom meste v roku 1954 vojenským súdom odsúdený za 
vlastizradu na 14 rokov väzenia, uviedli príhovorom primátor 
mesta Richard Rybníček a riaditeľ sekcie vedeckého výskumu 
Ústavu pamäti národa a predseda OZ Nenápadní hrdinovia, 
historik a publicista František Neupauer.  
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Ide o príbeh o obrovskej vnútornej sile človeka, ktorého 
vieru a postoje nedokázali zlomiť ani tie najbrutálnejšie metódy 
vtedajšej Štátnej bezpečnosti. V inscenácii sa predstavili herci 
Richard Autner a Matej Marušin.  

Info 28.11.2017 
pomocná evidencia 843/1/2017 
 
Výrobné haly preslávenej textilky Merina sú od roku 2009 

prázdne. Vďaka dvom fotografkám Jane Gombikovej (nar. 
1982) a Zuzane Janíček Muranicovej (nar. 1982 ) ožili ich 

osudy od štvrtku 23. 
novembra aspoň vo vý-
stavnej sále v Galérii 
M. A. Bazovského. 

Napriek tomu, že 
pohľady na fotografie 
malých i obrovských 
formátov z bývalého 
výrobného priestoru 
Meriny nie sú práve 
radostné, talentované 
autorky pripomenuli 

netradičným spôsobom existenciu popredného trenčianskeho 
textilného obra. Ten sa na trhu prezentoval svojimi výrobkami 
vyše sto rokov. 

Steny posiate farebnými podsvietenými fotografiami men-
ších formátov „napáchnuté“ dobovou atmosférou. A na nich 
smutné zábery na chátrajúce sociálne zariadenia, opustené a 
depresívne pôsobiace priestory dielní, ošarpané podlahy a dáv-
no nevyužívané regály. Aj taký je pohľad mladých autoriek na 
niekdajšiu slovenskú textilnú ozdobu. 

„Autorky uchopili vizuálne stopy minulosti v prítomnosti. 
Budujú portrét miesta, čo stratilo tvár. Zoraďujú zbytky príbehu 

Trenčianka Jana Gombiková (vľavo) so Zuzanou Janíček Muranicovou. 



394 
 

do vlastného dvojhlasného rozprávania, ktoré časopriestorovo 
ukotvujú pomocou historiograficko-faktografických údajov,“ 
povedala kurátorka výstavy Veronika Markovičová. 

Iba o pár metrov ďalej sa v strede výstavného priestoru na-
chádza dielenský vozík, ktorý Zuzana Janíček Muranicová 
objavila priamo v priestoroch výrobných hál. A na stenách v 
jeho blízkosti dve monumentálne fotografie s rozmermi 4,5 x 3 
metre. 

Čiernobiely pohľad na obrovské zábery hovorí aj bez slov. 
Ošumelá opustená výrobná hala. Pohľad zvnútra i zvonka. 
Zastal v nej čas. 

Zuzana Janíček Muranicová vytvorila z dielenského vozíka 
dierkovú komoru, ktorou fotografovala interiéry a exteriéry 

bývalej Meriny. 
 „Chcela som zdoku-

mentovať priestor neo-
byčajným spôsobom. 
Aby o ňom rozprávali 
objekty v ňom. Vybavili 
sme si povolenie. Do-
stala som kľúčik a v prie-

storoch sa zamkla. Po vstupe do jednej z opustených hál ma 
vozík zaujal ako úplne prvý,“ usmiala sa Janíček Muranicová, 
absolventka Štátnej univerzity v americkom Ohiu. Počas júla 
strávila celý týždeň v opustených halách. 

„Osem hodín denne som dokumentovala to, čo bolo okolo 
mňa. Priemerná expozícia vychádzala na 45 až 60 minút,“ 
pokračovala. Väčšina dokumentov pochádza z priestorov bý-
valej farbiarne. V nej bolo vďaka svetlíkom pre umelkyňu 
najlepšie svetlo. 

„Vo farbiarni som sa udomácnila. Zostali v nej ešte kade, 
ktoré sú dnes zasypané stavebným odpadom. Je tam cítiť stopy 
všetkých. Stopy moje, stopy bezdomovcov, stopy bývalých 

Zuzana Janíček Muranicová 
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zamestnancov. Ten priestor dýcha atmosférou. Každý pozná 
niekoho, kto v Merine robil,“ vyznala sa. 

Nedokonalý a mierne neostrý vzhľad výsledných fotografií 
tak vytvára snové obrazy z reálnych scén medzi minulosťou a 
súčasnosťou. 

Svojským výtvarným spôsobom uchopila textilnú tematiku 
opustenej a v minulosti vychýrenej výrobne textilu aj Tren-
čianka Jana Gombiková. Pracovala s nájdenými kusmi látok, 
vláknami a vzorkovníkmi, ktoré archivovali vzory látok vy-
rábaných v Merine. 

 „Skener, ktorý používala na tieto účely, umožnil zachytiť 
veľké detaily, štruktúry a vzory. Výsledné obrazy majú doko-
nale ostrý vzhľad a často až abstraktný charakter,“ pokračovala 
kurátorka výstavy Veronika Markovičová. 

Na záberoch študentky fotografie na Inštitúte tvorivej 
fotografie v Opave a zároveň vyštudovanej scenáristky a dra-
maturgičky Jany Gombikovej vidno každé jedno vlákno tka-
niny do najmenšieho detailu. 

Priblíženie, ktoré je nevyhnutné na naskenovanie objektu, 
vyťahuje do popredia detaily, ale zároveň deformuje a mení 
perspektívu. Jana Gombiková tak zaujímavým spôsobom ucho-
pila miesto, ktoré spoluvytváralo identitu Trenčína ako mesta 
módy. 

„Aj týmto spôsobom zobrazila priestor, v ktorom sa viac než 
storočie stretávalo stovky príbehov. Priestor, ktorý existuje, ale 
nežije,“ dodala Veronika Markovičová. 

Keď sa fotografka Jana Gombiková prihlásila na sympózium 
Hala Merina, dostala do rúk zvyšky vecí, ktoré boli na vy-
hodenie. 
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„Medzi nimi bola obrovská kopa starých vzorkovníkov, 
pomaly od roku 1900. Keď to moja mama videla, hneď 
povedala, že takéto veci by mali byť v múzeu. A nie sa vyha-
dzovať,“ povedala spoluautorka výstavy Jana Gombiková. 

Aj vďaka nej mno-
hé z „nepotrebných“ 
vecí napokon skončili 
v múzeu dizajnu. 
Niektoré zo vzorkov-
níkov si Jana Gom-
biková ponechala a 
výtvarne s nimi za-
čala pracovať aj po 

skončení úspešného sympózia. „Začala som skenovať. Vychy-
tala som technológiu a textilné objekty skener vlastne 
vyfotografoval. Nebolo jednoduché úplne znehybniť materiály 
na dobu, počas ktorej sa skenovalo. Všetko naskenované vyzerá 
ako realita. Iba mnohokrát zväčšená. Vznikli z toho fotografie, 
ktoré je možno vidieť aj na našej spoločnej výstave v Galérii 
Bazovského,“ vysvetlila. 

Netradičnú expozíciu z netradičných výrobných priestorov 
vhodne dopĺňajú texty o fabrike, ktorú poznalo celé Česko-
slovensko. Autori výstavnej koncepcie ich výrazným spôsobom 
nainštalovali na steny galérie. 

 „V roku 1907 bola otvorená továreň Tiberghien, ktorej 
znárodnením v roku 1949 vznikol národný podnik Merina a 
vlnárske závody Trenčín,“ dozvie sa návštevník výstavy. V 
roku 1993 bol štátny podnik Merina sprivatizovaný a v roku 
2009 bola výroba v Merine definitívne ukončená. Továreň 
fungovala 102 rokov. 

„V roku 1988 bola na likvidáciu odpadu vytvorená dielňa na 
výrobu ponožiek. V dielni sa nachádzalo 16 ponožkových 
automatov, na ktorých pracovalo 19 zamestnancov. Výroba jed-
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nej ponožky trvala dve minúty. V rokoch 1991 – 2000 vyrobili 
4 217 000 párov ponožiek,“ ponúka ďalší text na stene. V roku 
1995 zasa vyexportovala Merina 2 970 165 metrov látky do 27 
krajín. 

Pri otvorení továrne v roku 1907 v nej pracovalo 106 robot-
níkov, v roku 1921 už 876 pracovníkov zo Slovenska, Čiech, 
Francúzska, Maďarska i Nemecka. V roku 1951 mala Merina 
už 3331 zamestnancov. 

www.sme.sk 17.12.2017 
pomocná evidencia 855/1/2017 
 
Trenčianske Divadlo Normálka má za sebou premiéru 

dvanástej divadelnej hry. Komédia Tímbilding bola krátko pred 
uvedením v ohrození. 
Obľúbení ochotníci 
z trenčianskej Nor-
málky v nedeľu 26. 
novembra zaplnili po 
dlhšej divadelnej od-
mlke opäť do po-
sledného miesta prie-
story kina Hviezda. 

Nová hra Tímbil-
ding prilákala opäť 

množstvo priaznivcov skvelého a nenásilného humoru domá-
cich hercov. Dva týždne pred premiérou však zamrzol úsmev 
všetkým členom súboru. Hlavná postava Tímbildingu Lucia 
Benešová sa na nohách obarila vriacou vodou a skončila na 
chirurgii v trenčianskej nemocnici s popáleninami druhého 
stupňa. Jej rolu musela v krátkom čase naštudovať na poslednú 
chvíľku získaná náhrada Jana Chlebanová. Podarilo sa. 
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Normálka opäť uviedla hru, ktorá pobaví, rozosmeje a upúta. 
A tak ako vždy. Jej scenár na začiatku príliš hrubý nebol. 
Mnoho nápadov a vtipných myšlienok sa do neho zapracovalo 
až pri samotnom na-
cvičovaní Tímbildingu. 
Práve obarená herečka 
Lucia Benešová mala 
skupinu mužov a žien 
zbaviť neprekonateľnej 
závislosti od mobilných 
telefónov. 

Ríša mobilnej komu-
nikácie už takmer ne-
návratne pohltila všetky 
zmysly závislosťou posadnutých zúfalcov. Skupina mobilných 
maniakov sa napokon rozhodla podstúpiť očistnú kúru v rámci 
dlhodobej terapie. Na zelenej lúke a v stanoch pod lesom museli 
všetci „závisláci“ najskôr odovzdať svoje mobily. Potom pre 
nich začalo mučivé peklo, bez možnosti nekonečných telefo-
nátov a „zízania“ na rozsvietený displej. 

Komédiu Tímbilding scenáristicky a režijne pripravil tvo-
rivý mozog Normálky Miroslav Ďuriš. 

„Hladkači mobilov mi idú strašne na nervy. To bol hlavný 
dôvod, prečo sa takéto predstavenie spravilo,“ zasmial sa Mi-
roslav Ďuriš. 

Normálka prišla s novou hrou pred svojich skalných pria-
znivcov po nezvykle dlhej, takmer ročnej odmlke. „Máme za 
sebou tvorivú pauzu. Je to veľmi náročné dávať dokopy desať 
ľudí. Každému sa zmenil život, niektorí sa presťahovali do Bra-
tislavy. V poslednom období sme pritom cvičili hru niekoľ-
kokrát do týždňa,“ vysvetlil Miro Ďuriš. 

Tímbilding začali nacvičovať herci z Normálky pred rokom. 
Premiéra mala byť pôvodne už v apríli 2017. S niekoľkými 
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prestávkami sa napokon prepracovali až k novembrovému 
predstaveniu v kine Hviezda. Nešťastný úraz Lucie Benešovej 
dva týždne pred premiérou priviedol na divadelné dosky jej 
alternujúcu náhradníčku Janu Chlebanovú. 

„Sedemnásteho novembra ma divadelníci po prvýkrát oslo-
vili, že zháňajú novú herečku. Povedali mi, čo sa Lucii stalo a 
dostala som do rúk scenár. Za dva dni som bola na prvej skúš-
ke,“ prezradila Jana Chlebanová. 

Každú voľnú chvíľu venovala drilovaniu textu. Jednoduché 
to ale nebolo. Janku doma čakala rodina, deti, neodkladné boli 
aj náročné pracovné povinnosti. 

„Všetci mi veľmi pomáhali. O prijatí úlohy na poslednú 
chvíľku som vôbec nepochybovala. Ja som v minulosti v Di-
vadle Normálka začínala. Hrala som s nimi prvé tri hry. Potom 
som išla na materskú dovolenku. Po nej som definitívne 
zakotvila v skupine historického šermu Wagus,“ vysvetlila Jana 
Chlebanová, pre ktorú je dodnes Normálka srdcová záležitosť. 

Popáleniny druhého stupňa na oboch stehnách priviedli 
Luciu Benešovú namiesto divadelných dosiek na pôdu chi-
rurgického oddelenia trenčianskej nemocnice. S úsmevom na 
perách, ale so smútkom v očiach, sledovala premiéru svojich 
kolegov aspoň z hľadiska. 

„Hneď po obarení som sa začala trápiť tým, či sa mi to podarí 
odohrať. Bolesti boli veľké a na skúšky som, samozrejme, cho-
diť vôbec nemohla. Musela som sa zo zdravotných dôvodov 
hlavnej postavy napokon vzdať,“ prezradila Lucia. 

Zvažovala, či vôbec pôjde v role diváčky na premiéru Tím-
bildingu. 

 „Bolo mi to veľmi ľúto. Zažila som mesiace skúšok počas 
nácviku novej hry a takto to pre mňa dopadlo. Zvíťazila vo mne 
napokon zvedavosť a musela som to vidieť. Akurát som Tím-
bilding videla z pozície diváčky a nie herečky,“ usmiala sa. 
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Svoju zástupkyňu v role hlavnej postavy počas predstavenia 
neporovnávala. 

„Janka Chlebanová sa v tom krátkom čase s postavou vyni-
kajúco vyhrala. Keď sa bude hra reprízovať viackrát, možno sa 
v úlohe budeme striedať,“ vysvetlila. 

Komédia o mobilnej závislosti bola blízka tvorcom, hercom 
i divákom. Všetci dnes žijeme v dobe, počas ktorej si bez mobi-
lu nedokážeme predstaviť ani jeden deň. „Od mobilu nie som 
závislá. Akurát telefonujem a píšem SMS. A zapnem si budík. 
Iba v čase núdze vyhľadávam informácie na internete,“ usmiala 
sa Janka Chlebanová. 

Herec Pavol Karell mal mobil v rukách už v čase, keď sme 
si ho nedokázali predstaviť bez typickej malej anténky. 

„Mobil v súčas-
nosti používam pre-
dovšetkým na pra-
covné účely. Určite 
som ale nebol medzi 
prvými ľuďmi, ktorí 
používali mobil. Za-
čalo to až neskôr. Nie 

som závislý. Keď môžem, odložím ho,“ prezradil Pavol Karell.  
S anténkovým mobilom začínal aj Pavol Kvasnica. V hre 

Tímbilding, v ktorej si každý herec zahral na javisku sám seba, 
priznáva, že sa s mobilom hrá viac, ako by sa mal. „Ale závislý 
nie som. Môj vzťah s mobilným telefónom je v úplnej pohode,“ 
usmial sa Pavol Kvasnica. 

 „Jasné, zopárkrát sme v textoch uleteli. Ale nikto si nič ne-
všimol. Hrali sme to v premiére po prvýkrát. Nikto nevedel, čo 
tam má byť a ešte sme to aj dobre zamaskovali,“ zasmial sa na 
záver Pavol Kvasnica.  

www.sme.sk 11.12.2017 
pomocná evidencia 860/1/2017 
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V piatok 1. decembra vyhodnotili 25. ročník celoslovenskej 

literárnej súťaže Jozefa Braneckého „Studňa sa tajne s dažďom 
zhovára“. Výsledky vyhlásili tradične na pôde trenčianskej 

knižnice za účasti lau-
reátov a porotcov. 

Na súťaži zastre-
šovanej Miestnym od-
borom Matice sloven-
skej v Trenčíne, Verej-
nou knižnicou Michala 
Rešetku v Trenčíne, 
ale aj mestom Trenčín 
a Trenčianskym samo-

správnym krajom sa po vlaňajšej premiére opäť organizačne 
podieľala aj Krajská odbočka Spolku slovenských spisovateľov 
v Trenčíne. 

Odborná porota v zložení – Jaroslav Rezník (predse-
da), Margita Ivaničková, Jana Poláková, Ján Maršálek - 
hodnotila literárne práce v dvoch vekových kategóriách. Voľný 
výber žánru a témy sprevádzala ponuka tematickej oblas-
ti „Pravde a národu“ v duchu životného kréda Jozefa Milosla-
va Hurbana. 

Pri príležitosti 25. výročia vzniku celoslovenskej literárnej 
súťaže „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“ uzrel svetlo sveta 
zborník obsahujúci najlepšie diela z predchádzajúcich roční-
kov, ako aj príspevky ocenené v tomto roku, 232-stranovú pub-
likáciu vydal Spolok slovenských spisovateľov aj vďaka fi-
nančnej podpore Fondu na podporu umenia. 

Literárna súťaž Jozefa Braneckého bola pôvodne určená len 
pre stredoškolákov, v súčasnosti je otvorená všetkým priazniv-
com literárnej tvorby. Vznikla pred 25 rokmi na pôde Miest-
neho odboru Matice slovenskej v Trenčíne. Studňa z Trenčian-
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skeho hradu symbolizuje vodu, bez ktorej neexistuje život a 
nevyschne vďaka dažďovým kvapkám v podobe literárnych 
talentov.  

Ocenenia získali aj trenčianski autori. Cenu primátora mesta 
Trenčín dostala Alexandra Hoštáková, Cenu MO MS Trenčín 
Agáta Záchenská (obe v žánri poézia, mládež 15 – 20 rokov), 
Cenu MO MS Trenčín Ema Nemčovičová (v žánri próza, 
mládež 15 – 20 rokov). Trenčania dominovali v žánri poézia 
dospelí – zvíťazila Andrea Trusková pred Martinom Lanča-
ričom a Ľubomírom Marettom, zvláštnu cenu poroty dostala 
Mária Reháková z Trenčína - Kubrej. Aj v próze dospelých 
zvíťazil ďalší Trenčan Jaroslav Janečka, cenu VKMR za 
dlhoročnú účasť v súťaži dostala Ružena Viskupičová. V te-
matickej oblasti „Pravde a národu“ získal prvenstvo Milan 
Maťašeje, tretia skončila Lýdia Šimková. 

www.vkmr.sk 01.12.2017 
pomocná evidencia 877/1/2017 
 
Druhý ročník predvianočnej akcie s názvom Vianoce v ga-

lérii sa konal prvý adventný víkend. V sobotu 2. decembra Ga-
lériu M. A. Bazovského 
v Trenčíne navštívilo viac 
ako 240 návštevníkov.  

Počas celého dňa bol 
pripravený bohatý sprie-
vodný program pre všetky 
vekové kategórie. Ná-
vštevníci si mohli pozrieť 
nové fotografické výstavy. 

Mali možnosť prejsť si galériu s hravým sprievodcom (Galer-
kova cesta). Pomocou mapky našli všetky aktivity, ktoré boli v 
priestoroch galérie pripravené. Nechýbalo obľúbené maľovanie 
a ochutnávanie medovníčkov, výroba vianočných pozdravov, 
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obrovský vianočný stromček z papiera, tento rok účastníci 
skúsili tvoriť s vizovickým pečivom a veľa iných aktivít. 

Pre dospelých bola pripravená Kvetinová škola, kde si pod 
dohľadom skúsenej kvetinárky návštevníčky vyrobili krásne 
vianočné vence na dvere. Vianočný market prilákal šikovných 
ľudí z okolia a tí predviedli svoje zručnosti a šikovnosť. Ce-
lodenný program vyvrcholil až po zotmení baterkovou pre-
hliadkou výstav. Výstava známeho slovenského fotografa Ka-
mila Vargu inšpirovala účastníkov a za pomoci lektora si deti 
vytvorili vlastné luminografické kresby.  

www.gmab.sk 02.12.2017 
pomocná evidencia 880/1/2017 
 
V utorok 5.decembra sa v priestoroch kasárne na 

Trenčianskom hrade uskutočnila vernisáž k výstave tren-
čianskeho maliara Artúra Lieskovského (1852 - 1920), po-
tomka starého trenčianskeho zemianskeho rodu.  

Artúr Lieskovský už od mlada prispieval k poznaniu po-
važskej krajiny prostredníctvom farieb, štetcov a jeho schop-
nosti verne zachytiť realitu na plátno. Takmer všetku svoju 
tvorbu venoval maľovaniu krás Považia s dôrazom na mesto 
Trenčín a romantické 
ruiny hradu. Na jeho 
obrazoch môžeme vidieť 
dnes už neexistujúce bu-
dovy, ako napríklad Bri-
xovu tehelňu alebo za-
niknuté časti hradu.  

Pozoruhodné je, že 
Artúr Lieskovský bol 
maliarom samoukom, bez akéhokoľvek umeleckého školenia. 
Napriek tomu je jeho tvorba častokrát porovnávaná, či dokonca 
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lepšie hodnotená ako diela jeho súčasníka Antona Muskalaia, 
profesora kreslenia na trenčianskom gymnáziu. 

Kurátorka výstavy, historička umenia Trenčianskeho múzea 
v Trenčíne Mgr. Veronika Ďurejová prezradila viac o pripra-
vovaní výstavy: „Spolu s akademickou maliarkou Dankou 
Krajčovou sme na príprave výstavy pracovali približne dva 
mesiace. Vďaka tomu môžete obdivovať 18 obrazov Lieskov-
ského, ktoré sa nám podarilo zreštaurovať a nechať zarámovať 
i do netradičnejších originálnych rámov, pričom dominantou 
jeho celej tvorby bola architektúra. Medzi pozoruhodné diela  
patrí maľba Pohľad na Rozsutec, ktoré svojou veľkosťou 2x3 
m možno zaradiť medzi unikáty Lieskovského tvorby.“  

Na vernisáž prišli obdivovať obrazy nielen Trenčania, ale 
i potomkovia rodu Lieskovských.  

„Obrazy dýchajú atmosférou starého Trenčína, akým bol 
kedysi. Najviac sa mi páčia scenérie Trenčianskeho hradu, 
ktoré dnes už neuvidíme, v súčasnosti vyzerajú úplne odlišne 
ako v minulosti,“ zdôverila sa návštevníčka vernisáže. 

www.muzeumtn.sk 05.12.2017 
pomocná evidencia 885/1/2017 
 
Bojí sa oňho celý náš umelecký svet. Spisovateľa Rudolfa 

Dobiáša (82) chcú prihlásiť do boja o prestížnu Nobelovu cenu 
za literatúru.  

Jeho priatelia však majú vážne obavy. Básnikovi a prozai-
kovi, ktorý ako politický väzeň prežil aj peklo v jáchymovských 
baniach, začalo zlyhávať srdce. V Národnom ústave srdcových 
a cievnych chorôb mu museli operovať chlopňu, no vyskytli sa 
problémy, preto musel ísť pod nôž opäť...  

Dobiášove texty prekladajú do angličtiny, aby mohla vyjsť 
kniha v tomto jazyku a mohol sa uchádzať o prestížnu cenu. 
Keďže sa nobelovka udeľuje len tým umelcom, ktorí ešte žijú, 
pri Dobiášovi mali strach pre umelcov zdravotný stav.  
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„Čas hrá proti nám, i keď je to kruté. Preto mu držíme palce,“ 
hovorí Miro Pollák zo združenia Krásny Spiš, ktoré pracuje na 
tom, aby mohol byť podaný 
návrh na Nobelovu cenu. 
„V rámci našej krajiny je 
vhodný kandidát. Je vzácny 
svojím životným príbehom 
a textami, ktoré píše.“ 

Rudolfovi Dobiášovi 
však začalo zlyhávať srdce. 
„Prvýkrát mu operovali chlopňu na srdci na prelome októbra a 
novembra. Potom mal sprievodné ťažkosti, tak ďalšiu operáciu 
mal v pondelok 4. decembra,“ dodal umelcov priateľ. Zatiaľ to 
vyzerá tak, že sa to podarilo. „Pacient je po operácii stabilizo-
vaný, bude prevezený z ARO na oddelenie JIS,“ povedala ho-
vorkyňa ústavu Dobroslava Krajačičová. 

Spisovateľ, básnik a prozaik Rudolf Dobiáš sa narodil 29. 
septembra 1934 v Dobrej pri Trenčíne. Spolu s manželkou žije 
v Trenčianskej Teplej. Za karikatúru, ktorú ani nenakreslil, ho 
ako 18-ročného odsúdili za protištátnu činnosť, z Jáchymova sa 
dostal po 8 rokoch. 

www.cas.sk 07.12.2017 
pomocná evidencia 892/1/2017 
 
Ako by mal dobrý hudobný festival vyzerať? Väčšina sa 

zrejme zhodne, že by mal mať správnu kombináciu atraktív-
neho programu s veľkými hviezdami, príjemného prostredia a 
pohodlia pre návštevníkov. 

Tieto kvality už siedmy rok hodnotí cena European Festival 
Awards, ktorá sa odovzdáva začiatkom roka na festivale v ho-
landskom Groningene. Má trinásť kategórií podľa veľkosti po-
dujatí, ale aj podľa toho, aký servis organizátori ponúkajú ná-
vštevníkom a svojim hviezdam. 

Rudolf Dobiáš 
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Cenu môžu festivaly dostať aj za ekologické riešenia trie-
denia odpadu a šetrenia energie alebo za najlepší program. 
Víťaz sa vyberá v dvoch kolách. Počas novembra môže na 
stránke cien hlasovať široká verejnosť, z ich výberu vzniknú 
nominácie. O nich potom rozhodnú porotcovia. 

Slovenská Pohoda bola nominovaná už niekoľkokrát. Mi-
nulý rok mal festival spomedzi všetkých európskych festivalov 
najviac šancí niektorú z cien získať. Zo štyroch nominácií sa 
mu však v januári nepodarilo získať žiadnu. 

Tentoraz Pohoda zlomila rekord. Do oceňovania vstupuje so 
siedmimi nomináciami, čo je najviac v dejinách cien. Môže byť 
najlepším stredne veľkým festivalom, získať cenu za najlepší 
program, najlepšieho promotéra, ekologické riešenia, bezpeč-
nosť, najlepšie aktivity značky a za prístup v riešení dôležitých 
spoločenských tém. 

Predbehla tým všetky známe festivaly ako Roskilde, Low-
lands alebo maďarský Sziget. Do nominácií sa tento rok 
nedostali ďalšie slovenské festivaly Grape a Uprising, ktoré bo-
li nominované v minulých rokoch. 

www.sme.sk 12.12.2017 
pomocná evidencia 904/1/2017 
 
Pri príležitosti významných výročí - 100. výročia vzniku 

Československej republiky, 50. výročia Pražskej jari a 25. vý-
ročia novodobej samostatnosti Českej a Slovenskej republiky 
vznikla výstava fotografií z česko-slovenského pomedzia. 

Výstava vznikla zo súťažných prác účastníkov tretieho roč-
níka medzinárodnej výstavy FOPO, ktorú pripravuje Trenčian-
sky samosprávny kraj v spolupráci s Klubom kultúry v 
Uherskom Hradišti. 

www.tsk.sk 07.12.2017 
pomocná evidencia 914/1/2017 
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Popri klasických službách a dopĺňaní fondu Verejná kniž-
nica Michala Rešetku v Trenčíne (VKMR) dlhodobo myslí aj 
na tú časť návštevníkov, ktorí chcú svojich obľúbených lite-
rátov vidieť i počuť. 

Nový vietor do kultúrno-spoločenských akcií priniesla he-
rečka Zuzana Mišáková. Tradičný cyklus besied Poznávame 
Trenčanov obohatila o talkshow Povedz mi, čo čítaš... 

 „Z tohto hľadiska sme si stanovili za cieľ priviesť do kniž-
nice ľudí, ktorí na rozdiel od spisovateľov možno na prvý po-
hľad pôsobia ako z inej oblasti, napriek tomu sú s literatúrou 
spätý viac, než by sme si mysleli,“ vysvetlila ústredná prota-
gonistka Mestského divadla Trenčín. Výber hostí nezaostal za 
očakávaniami. Ako prvý prijal v lete pozvanie na diskusiu 
Martin Ševela. 

Úspešného futbalo-
vého trénera v novembri 
v čitateľskej spovedi 
nasledoval lekár – or-
topéd Karol Gottschal. 

Počas jesennej se-
zóny rozšírili knižničné 
portfólio aj prezentácie 
činnosti žiakov Sú-

kromnej základnej umeleckej školy Trenčín na Ulici L. No-
vomeského s podtitulom Máme radi umenie. 

V priebehu roka zorganizovala trenčianska knižnica 490 
podujatí pre deti i dospelých. 

 „Je to pekné číslo, o niečo vyššie ako vlani. Oveľa viac nás 
však teší, že ponukou rôznych žánrov sme oslovili 12 156 ľudí, 
čo medziročne predstavuje takmer desaťpercentný nárast ná-
vštevníkov podujatí,“ povedala vedúca knižnično-informač-
ných služieb VKMR Sylvia Fabová. Ako zdôraznila, ide o vý-

Zuzana Mišáková spovedá vo svojej novej talkshow Martina Ševelu. 



408 
 

znamný ukazovateľ aj z pohľadu celkového počtu 150 tisíc ná-
vštevníkov knižnice za rok 2017. 

Stúpajúci dopyt po stretnutiach s osobnosťami kultúrneho 
života sa odrazil v komforte prostredia ich realizácie. Útulnejšie 
kulisy počas jesennej sezóny knižnica zabezpečila prostredníct-
vom modernizácie svojej spoločenskej a multifunkčnej vzde-
lávacej miestnosti. 

„Skvalitnenie ozvučenia, projekcie a svetelnej techniky s 
LED efektom podporil z verejných zdrojov Fond na podporu 
umenia sumou 3 500 eur,“ dodala Sylvia Fabová. 

www.sme.sk 25.12.2017 
pomocná evidencia 934/1/2017 
 
Proti negativite a všednosti dní bojuje sviežim pohybom, 

tancom i slovom. Pavol Seriš je divadelník, ktorý komike 
dokonale rozumie. A to oceňujú ľu-
dia ako doma, tak v zahraničí. Píše si, 
prekladá a hrá vlastné hry nielen na 
slovenských, ale aj  zahraničných di-
vadelných doskách. 

Pre 31-ročného rodáka z Trenčína 
Pavla Seriša je domáce pódium kaž-
dé, na ktorom môže hrať v rodnom 
jazyku. I keď niekoľko rokov žije v 
Brne, do rodného mesta sa rád vracia, 
najbližšie už koncom decembra s 
inscenáciu Čecháčci a Čoboláci. 

Divadlu sa profesionálne venujete od ukončenia štúdia 
jazykov na Masarykovej univerzite v Brne. Nelákalo vás už 
skôr? 

„Na gymnáziu ma bavila angličtina, francúzština a cesto-
vanie. Už ako sedemnásťročný som stopoval do Francúzska, 
kde som si na letnej brigáde zarábal zberom sliviek či jabĺk. Po 

Pavol Seriš s hlavnou cenou z festivalu v Ríme. 
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gymnáziu prišlo štúdium angličtiny a nórčiny na Masarykovej 
univerzite a španielčiny na štátnej jazykovej škole. Už od gym-
názia som si myslel, že budem učiť, prekladať a tlmočiť... 
Triedna učiteľka mi dala za úlohu pripraviť program na stuž-
kovú slávnosť, ktorý sa vydaril a kde som prvýkrát okúsil, aké 
je to baviť väčšie publikum. Zaujalo ma to natoľko, že v Brne 
som chodil niekoľkokrát týždenne do divadla a popritom som 
ho aj amatérsky spolu s kolegom Jurom Hubinským začal tvo-
riť. Naša prvotina mala názov Stará láska hrdzavie. Premiéru 
mala v decembri 2006.“  

Ako absolvent štúdia jazykov ste si však prácu tlmočníka 
nehľadali...  

„Keď som dokončoval magisterské štúdium jazykov, pove-
dal som si – povzbudený malými úspechmi so svojimi divadel-
nými pokusmi - že sa skúsim dostať na Janáčkovu akadémiu 
múzických umení v Brne. Dal som si prihlášku do Ateliéru 
klaunskej scénickej a filmovej tvorby, v ktorom je viac pohybu, 
pantomímy a tanca. Tento ateliér zameraný na autorský prístup 
k divadlu ma priťahoval viac než klasická činohra. Vzali ma, 
a tak som v júni 2010 dokončil štúdium jazykov a v septembri 
som už bol na JAMU, kde som sa začal učiť robiť divadlo napl-
no a profesionálne.“ 

Nie ste však tradičným typom herca, ktorý na javisku 
stojí s ďalšími desiatimi. Píšete si vlastné hry a hrávate väč-
šinou sám. 

„Áno, venujem sa autorskému divadlu, teda píšem a hrám 
vlastné kusy. Zameriavam sa prevažne na žáner monodrámy, to 
znamená na divadlo jedného herca. Keď som sa začal o vy-
stupovanie zaujímať, očarila ma stand-up comedy, dnes už veľ-
mi moderný žáner aj na Slovensku. Stand-up sa väčšinou robí 
bez rekvizít, kostýmu či kulís, komik stojí s mikrofónom sám 
na pódiu. Je to vo veľkej miere verbálna disciplína. Na 
Janáčkovej akadémii som ale rýchlo pochopil, že divadlo je ko-
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lektívna tvorba, ktorá si vyžaduje spoluprácu mnohých zložiek, 
ako je réžia, dramaturgia, scénografia atď. Navyše – divadlo je 
postavené na príbehu, stand-up nie. Všetky predošlé skúsenosti 
so stand-up comedy som začal spájať s divadelným myslením. 
A už od prvého ročníku na JAMU som začal s písaním 

divadelných hier jedného 
herca.“ 

Koľko ste ich dote-
raz napísali? 

„V repertoári mám 
momentálne štyri autor-
ské komédie jedného her-
ca: Chutilo vám, páni?, 
Zo ZOO, Autor a Pri ka-

se. Minulý rok sme s režisérkou Monikou Pulišovou pripravili 
tragikomickú monodrámu Samko Tále podľa knihy Daniely 
Kapitáňovej. Ide o známy slovenský bestseller, ktorého príbeh 
sme z obdobia komunizmu aktualizovali a presunuli do dneška. 
Na jar tohto roku pribudla aj inscenácia Čecháčci a Čoboláci, 
ktorú sme napísali s bývalým spolužiakom z ateliéru a herec-
kým kolegom Filipom Tellerom. Je to v podstate divadelný 
stand-up o Slovákoch a Čechoch a o tom, ako sa naše národy 
navzájom vnímajú. Gro mojej tvorby je však divadlo jedného 
herca.“ 

Vaše inscenácie neslávia úspech iba na území Česka 
a Slovenska. Ako ste sa dostali do Iránu či Maroka? 

„Vďaka zahraničným festivalom. Janáčkova akadémia ma 
v júni 2014 poslala na súťažný divadelný festival do Ríma, kto-
rý som vyhral a na to okamžite nadviazali ponuky na festivaly 
do Maroka, Iránu, Libanonu a do ďalších krajín. Kvôli vystú-
peniu v Ríme som hru Chutilo vám, páni? preložil do angličtiny 
a neskôr kvôli festivalu v Maroku aj do francúzštiny. Naprí-
klad minulý mesiac som s touto francúzskou verziou „Ça vous 

S Bolkom Polívkom v jeho populárnej Manéži. 
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a plu, messieurs?“ vystúpil na festivale stredoeurópskej kultúry 
v Annecy, čo je francúzske družobné mesto s Trenčínom. Vy-
stúpenie sa vydarilo, vďaka čomu som dostal ďalšie pozvánky 
do Ženevy a do Paríža. Ide to samo a mám z toho radosť.“  

Nakoľko vám jazyková zdatnosť pomáha v hereckej 
kariére? 

„Myslím si, že veľmi. Hry si dnes dokážem preložiť a odo-
hrať v rôznych cudzích jazykoch, pričom som si pôvodne mys-
lel, že v divadle už jazyky nevyužijem. Je to cesta do sveta a je 
povzbudzujúce vidieť, že moja tvorba komunikuje i so zahra-
ničným publikom.“  

Hrali ste niekedy predstavenie v jazyku, ktorý neovlá-
date? 

„Najbláznivejšiu skúsenosť mám z vystúpenia na jednom 
poľskom festivale. Ide o najstarší svetový festival divadla jed-
ného herca Wrostja a koná sa vo Wroclawe. Hru Chutilo vám, 
páni? som za pomoci svojej poľskej spolužiačky Marty preložil 
do poľštiny a nakoniec som ju v nej aj odohral. Bola to výzva, 
ale poľský jazyk je nám blízky. V nejakom úplne exotickom ja-
zyku by som to asi nedal.“ 

Gro vašej práce tvoria komédie. Vnímate nejaký rozdiel 
v chápaní humoru medzi českou a slovenskou diváckou ku-
lisou? 

„Tým, že robím väčšinou pohybové komédie, vnímam 
smiech ľudí poväčšine na rovnakých miestach a pasážach vy-
stúpení. Je pravda, že slovenské publikom je niekedy spon-
tánnejšie, české zase kultivovanejšie. Takisto tradícia ochot-
níckeho divadla spolu s  návštevnosťou divadiel je v Česku 
silnejšia. Česi navyše majú cimrmanovský suchý humor po-
stavený na slove a hre s jazykom. Rozdiely vidím skôr v tom, 
či je publikum mladšie, staršie, stredoškolské... Či hrám v sále 
pre 40 alebo pre 400 divákov. Publikum sa vždy líši, vždy nie-
čím prekvapí a to je na divadle príťažlivé.“ 
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Nemá mladšia česká generácia problém s chápaním 
slovenčiny? 

„Nestretol som sa s prípadom, že by publikum v Brne, v Pra-
he alebo iných mestách nerozumelo slovenčine. Viac sa stre-
távam s tým, že Česi majú slovenčinu veľmi radi a radi ju po-
čúvajú, znie im mäkko a malebne. Česi mi rozumejú a neplá-
nujem svoje veci hrať v češtine, ktorej som sa nikdy neveno-
val.“  

Za najuniverzálnejší jazyk ale možno považovať tanec. 
Divadlo, ktoré robíte je navyše pohybovo veľmi náročné. 

„Diváci to možno považujú za náročné, ale mne to tak 
nepríde. Je pravda, že te-
lo pravidelne trénujem, či 
už jogou, strečingom, 
tancom alebo bicyklo-
vaním. Jedno predstave-
nie za deň náročné nie je, 
ak sú však dve alebo tri 
vystúpenia za sebou, mu-
sím si energiu rozdeliť. 
Tú mi však dodávajú aj 

diváci. Viackrát sa mi stalo, že som sa cítil unavený a bez ener-
gie, ale dobré publikum to vie nejakým zázrakom okamžite 
zažehnať.“    

Jestvuje niekto, s kým by ste radi hrali? 
„Nad tým veľmi nepremýšľam, skôr čakám, aké prídu ponu-

ky. Chcem robiť to, čo ma baví a byť aj naďalej kreatívny. Od-
kedy sa nám pred dvomi rokmi narodila dcérka Juliana, času, 
spánku a priestoru je pomenej, ale verím, že časom to bude 
jednoduchšie. Čoskoro sa plánujeme sťahovať do nového bytu. 
V ňom budem mať vlastný ateliér a pracovňu a veľmi sa na to 
teším.“ 

Vznikne tak čas a priestor na napísanie novej hry? 
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„Áno, momentálne mám niekoľko námetov a som vo fáze 
výberu. Píšeme a na jar 2018 plánujeme premiéru novej in-
scenácie s Filipom Tellerom. Na jeseň 2018 chcem potom 
uviesť novú autorskú monodrámu. Chcem svoj repertoár roz-
širovať a prijímať nové výzvy. Ak by však prišla zaujímavá 
ponuka hosťovania v nejakom kvalitnom divadle a zaujímavej 
hre, určite by som to zvážil.“ 

Naskytli sa vám aj ponuky z televízií? Divadelníkov so 
zmyslom pre humor televízie často sťahujú do zábavných 
programov. 

„Už som mal zopár ponúk, napríklad na moderovanie, ale to 
ma neláka. Oslovili ma teraz na jednu menšiu rolu do českého 
detektívneho seriálu Labyrint, ktorý v Česku patrí k najlepšie 
hodnoteným. Ale príliš mi to nakrúcanie nevyhovuje. Človek 
čaká štyri hodiny, potom je v akcii desať minút a zase čaká. 
Účinkovanie v podobných dielach zvažujem od konkrétnej po-
nuky. Nerád by som vystupoval v niečom, čo by ma nebavilo 
alebo ma umelecky degradovalo.“ 

Ako rodený Trenčan hrávate aj pred domácim publi-
kom. Ako vnímate neexistenciu kamenného divadla v kraj-
skom meste? 

„Keď hrávam v Trenčíne, tak väčšinou v Kine Hviezda ale-
bo Klube Lúč. Tu som začínal a k obom týmto priestorom mám 
veľmi osobný vzťah. Je pravda, že budova Hviezdy nie je zvon-
ka príliš vábna, ale verím, že v najbližších rokoch sa rekon-
štruuje a bude estetickejšia i na pohľad. Otázka profesionál-
neho kamenného divadla sa tu rieši už dlhé roky. Určite to však 
nie je jednoduché. Jedna vec je mať adekvátnu modernú budo-
vu, druhá vec je kvalitný a profesionálny umelecký súbor. Obe 
by si Trenčín ako krajské mesto určite zaslúžil.“  

www.sme.sk 28.12.2017 
pomocná evidencia 938/1/2017 
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Školstvo a vzdelávanie 
 

V stredu 11. januára 2017 vymenoval rektor Trenčianskej 
univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. v súlade s § 10. ods. 
10 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a po schválení 

v Akademickom se-
náte Trenčianskej 
univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne 
osoby do funkcie pro-
rektorov s účinnosťou 
od 16. januára 2017.  

Do funkcie prorek-
tora pre výchovu 
a vzdelávanie bola 

vymenovaná doc. Ing. Marta Kianicová, PhD., prorektorom 
pre stratégiu a rozvoj bude doc. Ing. Peter Lipták, CSc. 
a prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. bol vymenovaný do funk-
cie prorektora pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy.  

Prorektorom zaželal rektor univerzity veľa úspechov pri pl-
není úloh vyplývajúcich z ich funkcie. 

www.tnuni.sk 11.01.2017 
pomocná evidencia 042/1/2017 
 
Trenčianskemu „Jilemáku“ pribudli nové šatne, učebne aj 

zmodernizovaná telocvičňa. V zrekonštruovanej telocvični ne-
športujú len študenti Strednej odbornej školy obchodu a slu-
žieb, ale aj žiaci z bývalej školy podnikania, ktorej telocvičňa 
chýbala. Trenčianska župa do modernizácie športoviska zo 
svojho rozpočtu investovala takmer 250 tisíc eur. 

Od októbra minulého roku žiaci trenčianskeho „Jilemáku“ 
športujú v zmodernizovanej telocvični s novou športovou 

Dušan Galusek, Marta Kianicová, Jozef Habánik a Peter Lipták. 
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podlahou, plnoplošným obkladom, radiátormi i klimatizáciou. 
V telocvični sa svieti novým osvetlením, na športovej ploche 

pribudli čiary na bed-
minton, streetbal, vo-
lejbal, hádzanú, basket-
bal aj florbal. Zmenou 
vizuálu prešla aj posil-
ňovňa s novým vetra-
ním, ktorá je o niečo 
väčšia. 

Do užívania zrekon-
štruované priestory 

športoviska symbolicky odovzdal trenčiansky župan Jaroslav 
Baška v pondelok 16. januára, ktorý škole zároveň venoval aj 
súpravu lôpt na loptové športy. K slávnostnému prestrihnutiu 
pásky pristúpil spolu s riaditeľkou školy Máriou Hančinskou.  

„Telocvičňa bola vybudovaná pred 37 rokmi a už si žiadala 
kompletnú rekonštrukciu. Hoci sa priebežne opravovala, bola 
v zlom stave. Vďaka rekonštrukcii sa v telocvični urobili roz-
siahle úpravy. Vymeni-
la sa podlaha aj oblože-
nie stien, vybudovala sa 
nová priečka medzi ná-
raďovňou a posilňov-
ňou a vytvoril sa pries-
tor na novú náraďovňu. 
Ďalšie úpravy sa týkali 
klimatizácie, osvetlenia 
aj elektroinštalácie,“  
konkretizovala riaditeľ-
ka školy s tým, že rekonštrukcia trvala približne 2,5 mesiaca. 
Zo svojho rozpočtu ju celú hradil Trenčiansky samosprávny 

Pásku prestrihli Jaroslav Baška s Máriou Hančinskou. 
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kraj (TSK). Vynovené priestory si počas futbalového zápasu so 
študentmi školy vyskúšal aj župan Jaroslav Baška.  

„Trenčiansky Jilemák sa pred pár rokmi spojil so školou 
podnikania, preto TSK v roku 2015 pristúpil k zvýšeniu počtu 
učební a v roku 2016 sa vybudovali nové šatne a zrekonštruo-
vala sa aj telocvičňa,“ povedal predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja. 

Pri návšteve školy župan nevynechal ani obhliadku nových 
šatní, ktoré rekonštrukciou v hodnote takmer 250 tisíc eur 
vznikli z pôvodného priestoru školskej kotolne. Vznikol tak 
priestor na to, aby sa pôvodné šatne pre žiakov v budove B i C 
dispozične prestavali a zmenili sa na 7 nových moderných 
učební s protipožiarnymi dverami, plastovými oknami či PVC 
podlahovou krytinou. Budova pavilónu B sa s rekonštrukciou 
elektroinštalácie zároveň vymaľovala.  

Zmeny sa nevyhli ani exteriéru, kde sa zrekonštruovala te-
rasa študentského kaderníctva. Celkovo si vymenované úpravy 
z rozpočtu TSK ukrojili niečo cez 163 tisíc eur. V priebehu ro-
kov 2015 a 2016 tak TSK do SOŠ obchodu a služieb na Jilem-
nického ulici investoval takmer 660 tisíc eur (spolu telocvičňa, 
nové šatne a učebne). 

www.tsk.sk 16.01.2017 
pomocná evidencia 056/1/2017 
 

Na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Trenčíne za-
čali od septembra minulého roka s výučbou nového predmetu – 
životológie. Mentori pri nej používajú metódy neformálneho 
vzdelávania, počas hodiny sa snažia o zapojenie každého štu-
denta. 

Projekt funguje na piatich slovenských školách, podľa jeho 
autorky dáva mladým ľuďom možnosť sa slobodne vyjadriť a 
porozprávať o svojich pocitoch. 
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Životológia sa skladá zo štyroch oblastí: vnútrovedy, vzťaho-
lógie, kariéristiky a zdravia. Ako vysvetlila autorka projektu 
Henrieta Holúbeková, cieľom mentorov je nájsť v študentoch 
potenciál a odhaliť ich silné stránky, ktoré môžu neskôr v praxi 
zužitkovať. 

„Táto generácia sa bojí rozprávať o svojich pocitoch, pretože 
je to internetová generácia. Väčšinou esemeskujú, četujú, boja 
sa tvárou v tvár rozprávať,“ priblížila komunikačné problémy 
stredoškolákov. Na 45-minútovej hodine raz do týždňa rozprá-
vajú aj o témach, ktoré sú vo vzťahu dieťa – rodič v mnohých 
prípadoch tabu.  

„Prvákov zaujímajú najmä vzťahy – čiže aj prvý sex. Druhá-
kov skôr kariéristika – ako nájsť svoju vášeň, ako si nastaviť 

život,“ priblížila Hen-
rieta Holúbeková, pre 
ktorú je zadosťučine-
ním otvorenie sa štu-
denta skupine a men-
torovi samotnému. 

„Niekedy to trvá aj 
vyše roka, inokedy to 
prejde po pár mesia-
coch. Dôvera medzi 
nami a študentmi sa 

veľmi rýchlo vytvára, pretože sme úprimní a otvorení,“ vysvet-
lila kamarátsky vzťah, pri ktorom si navzájom tykajú. 

Trenčianska teenmentorka Nikola Sedláčková hodnotí živo-
tológiu ako predmet, ktorý študentom neprikazuje, ako majú ro-
biť veci, ale hľadá v nich potenciál. Ten sa snažia nájsť komu-
nikovaním v skupine. 

„Životológia je super v tom, že aj keď máme nejaké sylaby 
postavené, vieme ich prispôsobiť. Keď sú momentálne decká 
nastavené na inú tému, robíme tú, ktorá ich baví a na našu, 
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naplánovanú prejdeme inokedy, keď budeme vedieť, že sú na 
to pripravení,“ zdôraznila Nikola Sedláčková. 

Riaditeľka škola Mária Hančinská hodnotí predmet ako uži-
točný, zhodnotenie vplyvu na kvalitu vnútorných vzťahov v 
triede analyzuje vedenie školy po ukončení školského roka. 
„Určite je životológia prínosom, deti sa naučia, ako správne ko-
munikovať a vystupovať,“ myslí si Mária Hančinská. 

Študentka prvého ročníka Mária má z nového predmetu dobré 
pocity. „Keď nám niečo napadne, spýtame sa a mentori nám 
veľmi radi odpovedia, sú ochotní. Je to zaujímavá hodina, iná 
ako klasické hodiny,“ povedala Mária.  

Životológiu pozitívne zhodnotil aj Roman. „Je lepšia ako kla-
sická hodina, pretože sa s lektormi bavíme uvoľnenejšie a otvo-
rene o všetkom. Preberáme svoje životné ciele a to, čo chceme 
dosiahnuť,“ vyzdvihol prvák. 

www.sme.sk 24.01.2017 
pomocná evidencia 080/1/2017 
 
V stredu 25. januára Fakulta priemyselných technológií 

(FPT) v Púchove bola 
hostiteľom významnej 
akademicko-spoločen-
skej udalosti. Počas ina-
ugurácie bola do funk-
cie dekana slávnostne 
uvedená prof. Ing. Da-
rina Ondrušová, PhD. 

Darina Ondrušová 
pôsobí na FPT od roku 
1996. Akademický senát ju na základe výsledkov volieb prá-
voplatne zvolil 22. novembra 2016. Na poste dekana fakulty 
nahradila doterajšieho dekana Jána Vavra. 
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 „Fakulta sa dnes nenachádza na rázcestí, je len v ďalšom 
úseku pomyselného štafetového behu s rovnakým cieľom, roz-
víjať FPT, ktorá má vybudovaný obrovský potenciál. Najmä 
v oblasti pedagogickej, výskumnej, ale aj v spolupráci s prie-
myselnými partnermi a externými vzdelávacími inštitúciami. 
Mojím cieľom, ambíciou a súčasne záväzkom je aktivizovať 
ďalší rozvoj fakulty,“ uviedla po inaugurácií nová dekanka fa-
kulty FPT. 

Na slávnostnom akte inaugurácie nechýbal rektor Trenčian-
skej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik. 
Na inaugurácii bol prítomný aj trenčiansky župan Jaroslav 
Baška a ďalší akademickí funkcionári, manažéri podnikov, pe-
dagógovia z ďalších fakúlt a univerzít, riaditelia stredných škôl 
a zamestnanci a študenti FPT.  

„Sme v kraji, kde je nezamestnanosť niečo cez 6 percent, do-
konca v okrese Púchov je aktuálna nezamestnanosť pod 4,5 
percenta. To svedčí, že sme v regióne, ktorému sa darí. Ako 
predseda TSK, ktorý má v kompetencii stredné školstvo, uro-
bíme všetko preto, aby sme pre FPT, ale aj ďalšie fakulty Tren-
čianskej univerzity pripravili absolventov stredných škôl, ktorí 
ďalej budú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na týchto fa-
kultách,“ povedal vo svojom príhovore trenčiansky župan. 

TSK sa snaží o podporu odborného vzdelávania. Svedčí 
o tom napríklad aj projekt polytechnizácie vyučovania na zá-
kladných a stredných školách v kraji, kde v rámci tejto podpory 
TSK zo svojho rozpočtu poskytuje základným školám notebo-
oky, programovateľné stavebnice alebo pracovné náradie.  

Zároveň je TSK lídrom duálneho vzdelávania na Slovensku. 
Za prvé dva školské roky je v ňom zapojených viac ako 300 
žiakov, 12 stredných odborných škôl a 35 firiem, vrátane tých, 
ktoré pôsobia v okrese Púchov. 

www.tsk.sk 25.01.2017 
pomocná evidencia 087/1/2017 
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Už tradične sa v Mestskej športovej hale na Sihoti v Tren-
číne konali Školské majstrovstvá Slovenska v aerobiku žiačok 
a žiakov stredných škôl.   

Školských majstrovstiev Slovenskej republiky v aerobiku 
žiačok a žiakov stredných škôl sa celkovo zúčastnilo 51 

účastníkov – víťazov 
jednotlivých kraj-
ských kôl. Súťažiaci si 
sily zmerali v piatich 
kategóriách - basic ae-
robik, kick box,  zum-
ba, body work a dance 
aerobik. Hodnotenie 
súťažiacich mala na 
starosti päťčlenná po-

rota, ktorá si okrem výrazu tváre všímala aj držanie tela, tech-
niku prevedenia cviku, dodržiavanie rytmu či presné opakova-
nie prvku podľa cvičiteľa, ktorým bola hlavná rozhodkyňa 
Anna Trčková.   

Z Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa majstrov-
stiev Slovenska zúčastnili študenti Obchodnej akadémie 
v Trenčíne, Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Tren-
číne, Piaristického gymnázia v Trenčíne, Súkromného gymná-
zia Futurum v Trenčíne, Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne, 
Gymnázia Púchov, Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi 
a Gymnázia v Považskej Bystrici.   

Pozvanie prijal aj čestný predseda Slovenskej asociácie 
športu na školách (SAŠŠ) Anton Javorka.  

„SAŠŠ oslávila minulý rok 25. výročie svojho založenia. 
Ako stavovská organizácia slovenských telocvikárov vznikla 
s cieľom zachrániť školské športové súťaže pred úpadkom, ale 
hlavne získavať deti pre pravidelné športovanie a formovať 
v nich trvalý vzťah k tejto činnosti. Najosvedčenejším pro-
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striedkom k splneniu tohto cieľa sú školské športové súťaže za-
radené do kalendára, do ktorého sme zaradili aj aerobik. A do 
Trenčína, ktorý sa už stáva mekkou tohto športu na Slovensku, 
postúpili tí najlepší z krajov,“ uviedol Anton Javorka. 

Po skončení jednotlivých kôl nasledovalo slávnostné vyhod-
notenie a vyhlásenie víťazov Majstrovstiev Slovenska. Titul 
„Školský majster SR pre školský rok 2016/2017“ si odniesla 
študentka Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Tren-
číne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samospráv-
neho kraja Alexandra Zenníková. Šieste miesto pripadlo štu-
dentke Obchodnej akadémie Trenčín Adriane Terifajovej. 

www.tsk.sk 06.02.2017 
pomocná evidencia 112/1/2017 
 
Jozef Habánik bude rektorom Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka v Trenčíne aj v nasledujúcich štyroch rokoch. 
V stredu 8. februára o tom jednohlasne rozhodol Akademický 
senát univerzity. 

Členovia študentskej a zamestnaneckej časti akademickej 
obce predložili celkovo 
25 návrhov kandidáta na 
rektora, vo všetkých na-
vrhli súčasného rektora. 
V tajnom hlasovaní Ha-
bánikovi vyjadrilo pod-
poru všetkých 21 prítom-
ných senátorov.  

Opätovne zvolený rek-
tor si na najbližšie roky 
stanovil dva ciele. Prvým je otvorený a profesionálny prístup k 
študentom a absolventom a druhým medzinárodne akceptované 
vedecké výsledky. Okrem nich univerzita pripravuje novinky v 
niekoľkých študijných odboroch. 



422 
 

„Momentálne pripravujeme akreditáciu študijných progra-
mov v cudzom jazyku a pripravujeme dva spoločné študijné 
programy so zahraničnými univerzitami, aby sme mohli udeľo-
vať dvojitý diplom,“ priblížil Jozef Habánik. Najväčším projek-
tom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka do roku 2020 
je budovanie Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizo-
vané sklá, pri ktorom preinvestujú 25 miliónov eur. 

www.sme.sk 08.02.2017 
pomocná evidencia 122/1/2017 
 
Až 185 žiakov z trenčianskeho „Jilemáku“ praxuje priamo 

v prevádzkach ich budúcich potenciálnych zamestnávateľov. 
Aj vďaka opatreniam Trenčianskeho samosprávneho kraja 
(TSK) by malo toto číslo narastať. 

Stredná odborná škola obchodu a služieb na Jilemnického 
ulici v Trenčíne (SOŠ OaS) memorandum o spolupráci podpí-
sala ešte v novembri 2015.  

„Spoluprácu so zamestnávateľmi realizujeme, dá sa pove-
dať, už desaťročia. Sme škola, ktorá kladie dôraz práve na prak-
tickú výučbu žiakov v reálnych podmienkach. V prvom roč-
níku sa žiaci vzdelávajú v školskom závode – v Gastrocentre 
pod Brezinou – a potom skúsenosti, vedomosti a zručnosti, kto-
ré nadobudli za prvý ročník, si overujú v praxi v ďalších pre-
vádzkach. V mnohých prípadoch si žiaci nájdu zamestnanie 
práve tam, kde praxovali,“ povedala riaditeľka školy Mária 
Hančinská.  

Samotný podpis memoranda s podnikateľmi už existujúcu 
spoluprácu posilnil a dodal jej punc vážnosti. „Momentálne 
škola spolupracuje s 31 zamestnávateľmi, u ktorých vykonáva 
odbornú prax 185 žiakov. Nie sú to len gastronomické zariade-
nia, ale aj služby – kaderník, kozmetik a podobne,“ dodala. 

www.tsks.sk 10.02.2017 
pomocná evidencia 139/1/2017 
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Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
preinvestujú milióny eur. Nové Centrum pre funkčné a po-

vrchovo funkcionali-
zované sklá Fun-
GLASS získa 15 mili-
ónov eur z európskeho 
programu Horizont 
2020, miliónmi pri-
speje aj rezort škol-
stva. Centrum vytvorí 
viac ako 40 pracov-

ných miest pre odborníkov v oblasti sklárskeho výskumu nielen 
z Európy. 

FunGLASS vznikne pod vedením prorektora a vedúceho 
Centra excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály 
Dušana Galuska, podľa ktorého môže na univerzite vzniknúť 
európske centrum sklárskeho výskumu. Ako vysvetlil, úlohou 
vedcov bude sklo modifikovať, čím sa zmenia jeho vlastnosti. 

„Klasickým príkladom sú ploché sklá, ktoré sa používajú 
ako okenné tabule, na ktorých sú naparované rôzne vrstvy za-
braňujúce prehrievaniu budovy,“ priblížil ciele výskumu Dušan 
Galusek. Môže ísť pritom aj o reflexné a antireflexné vrstvy, či 
o vrstvy, ktoré spôsobujú, že sklo má do určitej miery samočis-
tiace schopnosti. 

„Vplyvom slnečného žiarenia sa na skle rozkladajú orga-
nické nečistoty, ľudovo povedané – zabíjajú baktérie. Takéto 
antiseptické sklo môže mať využitie napríklad v nemocni-
ciach,“ ozrejmil prorektor. 

Možností, kam sa bude dať užitočnosť skla s vysokou prida-
nou hodnotou posunúť, je neúrekom, nové sklá môžu zlepšiť aj 
účinnosť fotovoltaických panelov a podporiť rast v skleníkoch. 

„Rastliny vedia využiť iba červenú zložku svetla. A preto, 
keď na sklo aplikujeme požadovanú vrstvu, chlorofyl v rast-
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linách ju spracuje a využije. Sklo tým pádom podporí ich rast v 
skleníkoch,“ povedal Dušan Galusek. 

Podľa rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
Jozefa Habánika ide o jeden z najväčších projektov v dvad-
saťročnej histórii univerzity.  

„Do budúcnosti pôjde o významný prvok, ktorý bude zna-
menať veľký kvalitatívny posun pre našu univerzitu,“ predpo-
vedá rektor. Univerzita uspela v medzinárodnej konkurencii 
167 projektov, FunGLASS skončil medzi deviatimi víťaznými. 

Do projektu sú zapojené aj tri zahraničné univerzity, ktoré 
nechýbajú na zozname 500 najlepších univerzít sveta. S Tren-
čínom spolupracuje nemecká Univerzita Friedricha Schillera v 
Jene, Erlangensko-norimberská univerzita Friedricha Alexan-
dra a Padovská univerzita. Spoluprácu dopĺňa Inštitút skla a ke-
ramiky v Madride.  

www.sme.sk 13.02.2017 
pomocná evidencia 146/1/2017 
 
V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) je do duálneho 

vzdelávania zapojených viac ako 300 žiakov z 12 stredných od-
borných škôl, ktoré spolupracujú s 35 firmami v regióne. Prvé 
ovocie v podobe kvalifiko-
vanej pracovnej sily budú 
podľa predsedu TSK Jaro-
slava Bašku vidieť zamest-
návatelia, keď žiaci skončia 
tretí, resp. štvrtý ročník. 

„Trenčiansky kraj má do 
duálneho vzdelávania zapo-
jených najviac študentov spomedzi všetkých slovenských kra-
jov. My sme systém duálneho vzdelávania podporili viacerými 
projektmi. Už v roku 2014 sme spustili projekt Hrdina remesla, 
ktorým sme chceli spropagovať systém duálneho vzdelávania 

Jaroslav Baška v poslaneckej lavici Národnej rady SR. 
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v kraji. Podpísali sme memorandá o spolupráci s viac ako 300 
zamestnávateľmi,“ skonštatoval Baška. 

Ak sa má vzbudiť záujem o technické stredoškolské odbory, 
je podľa neho potrebné osloviť žiakov už v základných školách. 

„V rámci TSK sme urobili projekt podpory polytechnického 
vzdelávania v základných školách, ktorých je v kraji viac ako 
200. Základným školám dávame notebooky, rôzne programo-
vateľné stavebnice. Chceme podporiť elektrikárov, strojárov, 
mechatronikov, ktorí sú v tomto kraji veľmi potrební. Myslím, 
že sa nám to darí, no stále je tých žiakov málo pre potreby trhu 
práce,“ doplnil predseda TSK.  

Jaroslav Baška je presvedčený, že trend, ktorý spustili v po-
sledných dvoch školských rokoch, bude pokračovať a kraj má 
pripravené ďalšie aktivity na podporu duálneho vzdelávania. 
„Keďže regionálny rozvoj prešiel od 1. januára pod Úrad vlády 
SR, určite tam bude priestor odkomunikovať systém duálneho 
vzdelávania vo väčšej miere,“ uzavrel Jaroslav Baška. 

www.teraz.sk 14.02.2017 
pomocná evidencia 150/1/2017 
 
Stredná odborná škola (SOŠ) Pod Sokolicami 14 v Trenčíne 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 
kraja (TSK) sa na dva dni stala miestom, kde ste mohli vidieť 
robotov rôznych veľkostí a rôznych schopností. 

V poradí 12. ročník Trenčianskych robotických dní sa začal 
v stredu 15. februára privítaním účastníkov a tréningovými jaz-
dami robotov, ktoré svoje schopnosti a prednosti naplno ukázali 
vo štvrtok 16. februára, keď sa začali súťaže v jednotlivých ka-
tegóriách. 

 Prvýkrát súťažili roboti žiakov základných a stredných škôl 
oddelene v kategóriách Follower Easy, Follower Hard a v kate-
górii Do It. Spoločnou kategóriou pre žiakov základných a štu-
dentov stredných škôl bola kategória Free Style, do ktorej sa 
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tento rok prihlásilo 27 súťažiach, čo je o 12 viac ako minulý 
rok. Súťažné tímy prihlásené do súťaže boli tvorené najviac 3 

žiakmi a 1 sprevádza-
júcim učiteľom. Svo-
je zastúpenie na sú-
ťaži malo 41 základ-
ných a stredných 
škôl, jedna škola 
z Maďarska a jedna 
škola z Nemecka, 
ktorí spolu predstavili 
131 robotov, čo bolo 

o 40 robotov viac, ako sa na súťaži predstavilo minulý rok.     
Na návštevníkov čakal počas oboch dní bohatý sprievodný 

program. Pozrieť si mohli dynamické ukážky a prezentácie 
partnerov a vysokých škôl, ktoré sa na súťaži prezentovali. Pre-
veriť svoje schopnosti mali návštevníci možnosť v súťaži 
v skladaní solárnych robotov. Veľkým lákadlom boli aj inter-
aktívne robohranie. Hostia si mohli prezrieť aj program plane-
tária Hvezdárne v Partizánskom v zriaďovateľskej pôsobnosti 
TSK. Zaujímavosťou bola aj možnosť exkurzie návštevníkov 
Trenčianskych robotických dní do firmy Konštrukta-Industry, 
a. s.  

Trenčiansky robotický deň je medzinárodnou súťažnou pre-
hliadkou robotov, ktorú už niekoľko rokov organizuje práve 
SOŠ Pod Sokolicami 14 Trenčín. Tento rok sa súťaž z priesto-
rov výstaviska Expo Center, a. s., Trenčín presunula do pries-
torov školy. Robotická súťaž sa konala pod záštitou predsedu 
TSK Jaroslava Bašku a primátora mesta Trenčín Richarda 
Rybníčka. Vyhlasovateľom súťaže bolo aj tento rok Minister-
stvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  
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Trenčiansky robotický deň sa organizuje s cieľom spopula-
rizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi trenčianskeho 
regiónu. „Celý zmysel robotického dňa spočíva v súťažení, ale, 
samozrejme, aj vo vytvorení priestoru pre vysoké školy a pod-
niky, aby si vytipovali svojich budúcich možných študentov 
a zamestnancov,“ uviedol ria-
diteľ Strednej odbornej školy 
Pod Sokolicami 14 Trenčín 
a poslanec Zastupiteľstva TSK 
Ľuboš Chochlík.  

Stúpajúcu úroveň robotickej 
súťaže potvrdil aj predseda 
hodnotiacej komisie Trenčian-
skeho robotického dňa 2017 v kategórii Free Style Vladimír 
Kováčik.  

„Súťaž má stále vyššiu a vyššiu úroveň a kreativita a nápa-
ditosť jednotlivých robotov z roka na rok rastie. Študenti priná-
šajú nielen roboty, ale aj vlastné nápady a vlastnú implementá-
ciu robotov a ich využitie v praktickom živote. Tento rok sa 
predstavilo asi 6 alebo 7 exponátov, ktoré by mohli nájsť uplat-
nenie v ozbrojených silách SR, a potom hlavne v záchranných 
zboroch,“ uviedol. „V kategóriách, v ktorých roboti súťažili na 
trati, sa hodnotil čas, v kategórii Free Style ich technické pre-
vedenie, spôsob prezentácie, a to, do akej miery je žiak alebo 
študent autorom robota.“ 

www.tsk.sk 17.02.2017 
pomocná evidencia 167/1/2017 
 
Dvanásty ročník Trenčianskych robotických dní, medziná-

rodnej súťažnej prehliadky robotov, sa konal 15. a 16. februára 
v areáli Strednej odbornej školy Pod Sokolicami 14 s podtitu-
lom Motivujeme talenty pre Slovensko. 
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 Zúčastnili sa ho tímy zo základných a stredných škôl zo Slo-
venska, Nemecka a Maďarska. V súťažiach sa predstavilo 131 
robotov.  

Medzi víťazmi sa ob-
javili aj trenčianske druž-
stvá. Tretie miesto získali 
Matúš Hubinský (ZŠ 
Kubranská) v kategórii 
Free style a Martin Ha-
bánek (SOŠ Pod Sokoli-
cami 14) v kategórii Fol-
lower Hard >16.  

Špeciálne ceny si odniesli Adam Kováč a Šimon Zemano-
vič (ZŠ Veľkomoravská), Oliver Skulanek a Matúš Nebus 
(Gymnázium Ľ. Štúra) a SOŠ, Pod Sokolicami 14. V súťaži 
Boffin o Energoland zvíťazil v kategórii základných škôl Adam 
Kováč zo ZŠ Veľkomoravská a získal pre svoju triedu zájazd 
do Mochoviec do Energolandu. Druhé miesto v tejto súťaži ob-
sadil Šimon Zemanovič z rovnakej školy a tretia skončila Zu-
zana Mareková zo ZŠ Kubrá.  

Info 07.03.2017 
pomocná evidencia 163/1/2017 
 
Projekt univerzity patrí medzi európsku top desiatku, ktorá 

bola podporená grantom európskeho rámcového programu Ho-
rizont 2020. 

Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikónové ma-
teriály, ktoré je na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka (TnUAD), bude obnovené a dobudované. Skupina ve-
dená Dušanom Galuskom, vedúcim súčasného centra a sú-
časne prorektorom TnUAD v Trenčíne pre vedu a výskum, 
patrí k desiatim európskym tímom, ktorých projekt na vybudo-
vanie centra excelentnosti bol podporený grantom európskeho 
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rámcového programu Horizont 2020. Grant dosahuje výšku 15 
miliónov eur.  

„Projekt je zameraný na upgrade existujúceho centra na me-
dzinárodne etablované centrum 
špičkového sklárskeho výsku-
mu. Snažíme sa revitalizovať to, 
čo kedysi v Trenčíne existo-
valo, keďže tu bol sklársky ús-
tav, no v roku 1990 zanikol. 
Vraciame sa k tomu, aby sme 
tradíciu sklárskeho výskumu 
vrátili do trenčianskeho regiónu,“ vyslovil Dušan Galusek. 
„Sklo je síce materiál, ktorý sa bohato používa, ale má obrovský 
potenciál pre mnohé aplikácie, ktoré sú veľmi moderné. Sú to 
napríklad materiály, ktoré sú založené na biosklách a dajú sa 
použiť na náhradu kostí. Tiež rôzne povlaky a vrstvy, ktoré po-
máhajú, aby sa budovy neprehrievali v lete od slnka a tiež aj 
antireflexné povlaky, ktoré zvyšujú pôsobenie fotovoltaických 
článkov,“ dodal.               

Trenčianska univerzita chce s partnermi vytvoriť doktoran-
dské študijné programy, ktoré budú spoločné so zahraničnými 
univerzitami. Znamená to, že absolventi, ktorí budú končiť 
v trenčianskom centre, budú dostávať diplomy aj zo zahranič-
ných univerzít. Súčasne majú vzniknúť hneď desiatky pracov-
ných miest.  

„V rámci projektu vytvoríme nových 44 pracovných príleži-
tostí pre post doktorandov. Budeme robiť medzinárodné výbe-
rové konania, zatiaľ sme spustili prvých 12 a prihlásilo sa nám 
viac ako 40 záujemcov z prevažne krajín ako je India, Česká 
republika, Ukrajina, Portugalsko, Španielsko. Príležitosť chce-
me dať, samozrejme, ale aj domácim výskumníkom. Tiež vy-
tvoríme 8 miest v administratíve na riadenie projektu,“ infor-
moval rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.  

Garant projektu Dušan Galusek. 
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Obsadením nových pracovných miest kvalifikovanými 
ľuďmi sa zvýši odbornosť nielen v centre, ale tiež v samotnom 
Trenčianskom kraji. „Z výsledkov vedeckého výskumu a vý-
voja budú rozhodne ťažiť i firmy v kraji, ktoré tu fungujú. Ide 

predovšetkým o RONA 
Lednické Rovne a Vetro-
pack Nemšová. Chcem 
poďakovať tým, ktorí 
projekt podporovali, pre-
tože takto môžeme uká-
zať, že v kraji máme ši-
kovných ľudí nielen 
v rámci manuálnej práce, 

ale tiež v oblasti vedy a výskumu,“ uviedol Jaroslav Baška, 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. „Verím, že sa 
v našom kraji nájdu žiaci a študenti, ktorí budú pokračovať 
v štúdiu na TnUAD a budú môcť byť zaradení do tímu v rámci 
tohto centra.“ 

Obnova a dobudovanie centra budú financované grantom od 
Európskej komisie vo výške 15 miliónov eur, ďalších 10 mili-
ónov eur má projekt získať z Operačného programu Výskum 
a inovácie.  

„Je veľkou výhodou uskutočňovať veľké výskumné aktivity, 
nakoľko v rámci metodiky rozpisu finančných prostriedkov sa 
práve takéto medzinárodné úspechy započítavajú pri rozdeľo-
vaní štátneho rozpočtu. Z eurofondov to bude v tomto prípade 
10 miliónov eur, a ďalších takmer 5 miliónov eur priamo z mi-
nisterského rozpočtu bude investovaných na základe výsledkov 
vedeckej práce. Trenčianska univerzita je v tomto veľkým vzo-
rom pre ostatné vysoké školy,“ vyslovil Peter Plavčan, minis-
ter školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, kto-
rý sa v utorok 7. marca 2017 zúčastnil na tlačovej konferencii 

Rektor J. Habánik, minister P. Plavčan a župan J. Baška. 
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v Trenčíne venovanej začiatku obnovy a dobudovaniu centra na 
TnUAD. 

www.tsk.sk 07.03.2017 
pomocná evidencia 208/1/2017 
 
Centrum vedecko-technických informácií zverejnilo kon-

com roka 2016 štúdiu o zamestnanosti absolventov vysokých 
škôl. Vychádzalo v nej z rokov 2014 a 2015, kedy ukončilo nie-
ktorý z troch stupňov vysokoškolského štúdia celkovo 82 496 
absolventov.  

Z nich niečo vyše polovica prvý stupeň, čím vznikol predpo-
klad, že budú ďalej pokračovať vo vzdelávaní, avšak u absol-
ventov II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia predpokladá ich 
vstup na trh práce. Štúdia sa zamerala na rozbor štatistických 
výsledkov nezamestnanosti absolventov a jej príčin, pričom be-
rie do úvahy práve kľúčový faktor a to dopyt po danej profesii. 
Viac ako polovicu z celkového počtu absolventov tvorili absol-
venti spoločenských vied, náuk a služieb.  

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne mala 
v danom období 931 absolventov I. stupňa, 550 absolventov II. 
stupňa a 36 absolventov III. stupňa VŠ štúdia. Z týchto absol-
ventov bolo evidovaných nezamestnaných 44 absolventov II. 
stupňa a len jeden absolvent III. stupňa vysokoškolského štúdia. 
To zaradilo Trenčiansku univerzitu v danej štúdii aj podľa por-
tálu Profesia do TOP 10 rebríčka najžiadanejších absolventov 
z jednotlivých slovenských univerzít a vysokých škôl.  

Rektor univerzity Jozef Habánik k tomu povedal: „Publi-
kovanie uvedených údajov je pre školu potešujúce, ale na dru-
hej strane je veľkým záväzkom tento pozitívny trend udr-
žať, obstáť v náročnej konkurencii a mať schopnosť dostatočne 
pružne a flexibilne reagovať na požiadavky trhu práce. Tren-
dom posledných rokov na Trenčianskej univerzite je štúdium 
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priamo v praxi a riešenie prípadových štúdií v konkrétnych 
partnerských podnikoch“.   

Ku koncu roka 2015 evidoval ÚPSVaR celkovo 5092 čer-
stvých absolventov, uchádzajúcich sa o zamestnanie. Zaujíma-
vým údajom štúdie Centra vedecko-technických informácií je 
miera nezamestnanosti podľa skupín odborov, ktorá ukazuje, 
aké profesie sú pre trh práce kľúčové a o ktoré nie je záujem. U 
absolventov I. stupňa sú najžiadanejšie technické vedy a náuky, 
najmenej zaujímavé sú bezpečnostné vedy a náuky. U absol-
ventov II. stupňa vysokoškolského vzdelania je najväčší záu-
jem, resp. najnižšia nezamestnanosť v technických vedách a v 
zdravotníckych odboroch. Úplne rovnako sú na tom absolventi 
III. stupňa.  

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím poklesol počet ne-
zamestnaných absolventov o 1241. Situácia na trhu práce uka-
zuje aj naďalej trend technických, ekonomických a zdravotníc-
kych smerov, čo sú odbory, ktoré je možné študovať na Tren-
čianskej univerzite, a to na štyroch rôznych fakultách a dvoch 
špecializovaných pracoviskách. Vzhľadom na vysokú koncen-
tráciu strojárskeho, automobilového ale aj sklárskeho prie-
myslu nachádzajú okamžité uplatnenie aj priamo v regióne.  

Podľa slov rektora univerzity Jozef Habánika je zaujímavým 
elementom aj uplatnenie absolventov v zahraničí a univerzita 
eviduje narastajúci záujem zahraničných uchádzačov o štúdium 
týchto odborov práve v Trenčíne. 

www.tnuad.sk 10.03.2017 
pomocná evidencia 219/1/2017 
 
V pätnástich trenčianskych materských školách sú vynovené 

areály na hranie. Nové hojdačky, domčeky, vláčiky, lavičky 
a ďalšie detské herné prvky, ktorých osádzanie sa začalo ešte 
na konci minulého roka, majú dnes už všetky svoje miesto. Vy-
šli na 32 445 eur.  
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Počas prvého marcového týždňa dokončili pracovníci Mest-
ského hospodárstva a správy lesov, m. r. o., obnovu detského 

ihriska na ulici K vý-
stavisku. Časť sa po-
darilo spraviť na konci 
minulého roka, veľmi 
pomohli aj obyvatelia 
okolitých domov, 
v marci boli dokon-
čené lavičky.  

Práce na obnove 
ihrísk ďalej pokračujú 

na uliciach Rybáre, v častiach Kvetná, Obchodná, Bavlnárska 
a neskôr aj na Sihoti. Podarilo sa osadiť nové striešky na her-
ných prvkoch na Halalovke a tiež tri nové herné prvky – la-
novku a dve preliezačky. Ihrisko bude mať ešte vymenenú aj 
hojdačku pre menšie deti. 

Info 04.04.2017 
pomocná evidencia 232/1/2017 
 
Mladí multimediálni tvorcovia z celého Slovenska si vo štvr-

tok 23. marca  v bratislavskom Dome kultúry Zrkadlový háj 
prevzali ocenenia v piatom ročníku celoslovenskej súťaže audi-
ovizuálnej a multimediálnej tvorby detí a mládeže Zlatá klapka 
2017. Súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, hlavným organizátorom je Základná umelecká 
škola (ZUŠ) Jána Albrechta v Bratislave. 

V tomto ročníku bolo prihlásených spolu 131 súťažných prí-
spevkov v celkovej dĺžke osem hodín 40 minút, ktoré vytvorilo 
115 detí z celého Slovenska. Len príspevky v kategórii spravo-
dajstvo tvorili spolu 39 minút. Zlatá klapka je voľným pokra-
čovaním súťaže Slovenský detský Oskar.  

Nové herné prvky potešili aj deti z MŠ v Opatovej. 
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Poslaním súťaže je okrem iného prispievať k ochrane žiakov 
pred nežiaducim vplyvom masmédií a vytvárať podmienky na 
zvýšenie masmediálnej gramotnosti mládeže v súlade s progra-
mom EÚ a Ministerstva kultúry SR. Odborná porota, ktorá jed-
notlivé súťažné príspevky hodnotila, pracovala pod vedením 
producentky Petry Kolevskej, ďalšími členmi boli Patrik 
Pašš, Anton Szomolányi, Zora Hudíková a Andrea Pálffy-
Belányiová. 

V kategórii animovaný film bol ocenený Teodor Matejovič 
(Stredná umelecká škola Trenčín).  

www.teraz.sk 23.03.2017 
pomocná evidencia 258/1/2017 
 
V poradí 5. ročník súťaže Trenčiansky pivný somelier sa ko-

nal vo štvrtok 23. marca už tradične pod záštitou SOŠ obchodu 
a služieb v Trenčí-
ne, ktorá patrí pod 
zriaďovateľskú pô-
sobnosť Trenčian-
skeho samosprávne-
ho kraja (TSK). 
Hlavnou organizá-
torkou súťaže je 
Janka Švančárová.  

„Hlavným záme-
rom súťaže je predovšetkým študenta inšpirovať k vyššej 
úrovni poskytovaných služieb aj takej komodity, akou je pivo, 
a zároveň obohatiť ich odborné znalosti,“ vysvetlila. 

Na podujatí sa okrem hosťujúcej školy z Trenčína predstavi-
lo celkovo deväť škôl zo Zlína, Přerova, Púchova, Trnavy, No-
vého Mesta nad Váhom, Starej Turej, Piešťan, Kežmarku a No-
vých Zámkov. Podľa slov hlavnej organizátorky je vedomostný 
test prvou súťažnou kategóriou, ktorú súťažiaci absolvujú, pre-
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tože všetky zručnosti vychádzajú z teoretických vedomostí. 
Test sa týkal samotných surovín, z ktorých sa pivo vyrába, po-
stupov jeho varenia či znalosti pivovarov. 

Spolu jedenásť čašníkov si zmeralo sily v miešaní nápojov 
a príprave kreatívnych variácií rôznych chutí, vôní i farieb. 
Druhé kolo tejto disciplíny sa konalo v čapovaní rezaného piva, 
ktoré je pre Sloven-
sko stále tradíciou. 
Posudzovala sa kva-
lita peny,  presnosť 
v porovnaní s ryskou 
a následné servírova-
nie. 

Celkovo dvanásť 
adeptov tiež súťažilo 
v kategórii kuchár, 
ktorá bola len pred dvoma rokmi doplnená ako súčasť súťaže, 
nakoľko sami kuchári upozornili na trend párovania jedla s pi-
vom. Samotné varenie jedla prebiehalo na báze piva a násled-
ného párovania resp. „snúbenia“ s portfóliom dostupného piva. 

Vedúca odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hil-
číková privítala aktivitu stredných škôl pri organizovaní súťaží 
zručnosti: „Súťaže, akou je Trenčiansky pivný somelier, zatrak-
tívňujú dotknuté remeslá a motivujú žiakov dokázať niečo viac 
a pracovať nad rámec povinného učiva. Takíto žiaci sa spra-
vidla rýchlejšie zaraďujú do pracovného procesu a sú uznávaní 
vo svojom odbore či remesle.“ Na záver podujatia tiež organi-
zátorka vyzdvihla úlohu a pridanú hodnotu malých pivovarov, 
ktoré ponúkajú širokú škálu kvalitných pív v porovnaní s veľ-
kými pivovarmi, ktoré sa viac orientujú na množstvo a len jeden 
typ piva. 

Súťaž Trenčiansky pivný somelier vznikla pôvodne ako sú-
časť práce Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) pred piatimi 
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rokmi a už tradične prilákala veľký počet škôl a záujemcov zo 
Slovenska i Českej republiky.  

Dve ocenenia získali Trenčianky - v kategórii čašník obsa-
dila druhé miesto Terézia Beckertová a v kategórii kuchár zví-
ťazila Natálie Rapantová. 

www.tsk.sk 23.03.2017 
pomocná evidencia 260/1/2017 
 
Firmy a spoločnosti v Trenčianskom samosprávnom kraji 

(TSK) ponúkajú od školského roka 2016/2017 možnosť zapojiť 
sa do systému duálneho vzdelávania viac ako 500 žiakov stred-
ných škôl. TSK tak potvrdzuje ambíciu byť lídrom duálneho 
vzdelávania na Slovensku. 

Ako informoval Matej Plánek z oddelenia komunikácie 
a medzinárodných vzťahov Úradu TSK, počas druhého roku 
projektu duálneho vzdelávania má TSK v systéme vzdelávania 

zapojených 12 stred-
ných odborných škôl 
u 36 zamestnávate-
ľov.  

„Oproti prvému ro-
ku je to nárast o šesť 
stredných odborných 
škôl a až o 24 firiem. 
Pre viac ako 300 žia-
kov je tento systém 

vzdelávania atraktívny, keďže žiaci sa ihneď zapoja do pracov-
ného procesu vo firmách, kde získajú pracovné návyky a neskôr 
pracovnú zmluvu,“ uviedol Matej Plánek.  

V TSK sú stále najžiadanejší mechanici, konkrétne odbor 
mechanik nastavovač. Firmy v kraji pre tento odbor ponúkajú 
až 98 učebných miest, pre odbor mechanik mechatronik 53 
učebných miest. Tieto odbory môžu žiaci v kraji študovať v 
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Strednej odbornej škole (SOŠ) v Dubnici nad Váhom, SOŠ 
strojníckej v Považskej Bystrici, SOŠ v Prievidzi alebo Stred-
nej priemyselnej škole v Novom Meste nad Váhom.  

„Žiaci z týchto škôl už počas štúdia praxujú vo veľkých ús-
pešných firmách v regióne, ako sú Kuka, Matador, Continental, 
Danfoss Power Solutions, Brose, Askoll, Emerson, Manz, 
RONA a podobne,“ priblížil Matej Plánek s tým, že veľký do-
pyt je aj po obchodných pracovníkoch. Tento odbor majú v po-
nuke Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne 
a Prievidzi, pričom zmluvy majú podpísané s najväčšími ob-
chodnými reťazcami na Slovensku. 

Pomôcť rodičom pri výbere správnej školy pre svojho ško-
láka môžu nielen konzultácie so základnými školami, ale aj por-
tál kampane TSK s názvom Hrdina remesla. Ten združuje všet-
ky školy, ktoré svojich žiakov aj vďaka podpisu memoranda 
pripravujú priamo pre potreby trhu práce. V praktickej výučbe 
pre život v súčasnosti pomáhajú aj centrá odborného vzdeláva-
nia a prípravy. 

www.teraz.sk 26.03.2017 
pomocná evidencia 270/1/2017 
 
Po minuloročnej praktickej maturitnej skúške formou dobo-

vej hostiny na Trenčianskom hrade pripravila Stredná odborná 
škola obchodu a služieb na Jilemnického ulici v Trenčíne aj 
tento rok originálnu podobu maturity. Vedenie školy prišlo s 
gazdovskou zabíjačkou. 

Pre viac ako 120 hostí boli pripravené nielen zabíjačkové vý-
robky ako klobásy, jaternice a tlačenka, ale tiež množstvo kolá-
čov, šalátov, miešaných nápojov a káv. 

www.sme.sk 27.03.2017 
pomocná evidencia 273/1/2017 
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Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil v utorok 28. marca  pri-
mátor mesta Richard Rybníček 13 pedagógov pôsobiacich 
v školách Mesta Trenčín:  

Mgr. Martinu Čudaiovú (ZŠ, Bezručova), Mgr. Evu Ďo-
bekovú (ZŠ, Na dolinách), Evu Gúcku (MŠ, M. Turkovej), 
Mgr. Valériu Hnátovú (ZŠ, Východná), Ing. Silviu Javorskú 
(MŠ, Na dolinách), PaedDr. Evu Kličkovú (ZŠ, Dlhé Hony), 
Mgr. Máriu Králikovú (ZŠ, L. Novomeského), Mgr. Silviu 
Múčkovú (ZŠ, Veľkomoravská), Mgr. Helenu Pieťkovú (MŠ, 
Na dolinách), Mgr. Vieru Píšovú (ZŠ, Kubranská), Jarmilu 
Pozdechovú (MŠ, Stromová), Annu Sýkorovú (ZUŠ K. Pádi-
vého) a Mgr. Moniku Švejdovú (ZŠ, Hodžova).  

Info 04.04.2017 
pomocná evidencia 
 
V pondelok 27. marca sa v priestoroch Úradu Trenčianske-

ho  samosprávneho  kraja (TSK) uskutočnilo XIV. zasadnutie 
Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Trenčian-
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skom samosprávnom kraji (ďalej Krajská rada) za účasti tren-
čianskeho župana Jaroslava Bašku.  

Hlavnými bodmi programu bolo prerokovanie návrhov na 
zaradenie dvoch študijných odborov a jedného učebného od-
boru do siete škôl a jedného návrhu na experimentálne overo-
vanie nového študijného odboru. Zasadanie sa taktiež zaoberalo 
hodnotením projektu Hrdina remesla, ktorého zámerom je mo-
dernou a pútavou formou osloviť žiakov druhého stupňa zá-
kladných škôl  a podnietiť ich záujem o stredné odborné školy 
a remeselné odbory. 

O zaradenie študijného odboru informačné a sieťové techno-
lógie do siete škôl a školských zariadení SR zažiadala Stredná 
odborná škola Handlová. O súhlas so zaradením študijného od-
boru autotronik sa uchádzala Stredná odborná škola strojnícka 
z Bánoviec nad Bebravou. Návrh so zaradením učebného od-
boru poľnohospodárska výroba predložila aj Stredná odborná 
škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom. Stredná ume-
lecká škola Trenčín prišla s požiadavkou o súhlas k  experimen-
tálnemu overovaniu úplne nového študijného odboru dizajn di-
gitálnych aplikácií. 

Členovia Krajskej rady predložené návrhy schválili jed-
nohlasne. Všetky štyri odbory by mali byť zaradené v sieti k 1. 
septembru 2018. Samotné požiadavky na zaradenie odborov 
vyplývali predovšetkým z potreby a požiadaviek zamestnávate-
ľov a doterajších skúseností s duálnym vzdelávaním v kraji. 

TSK je slovenským lídrom v systéme duálneho vzdelávania, 
do ktorého je v kraji zapojených 12 stredných odborných škôl, 
viac ako 300 žiakov a 36 zamestnávateľov. 

www.tsk.sk 29.03.2017 
pomocná evidencia 281/1/2017 
 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD) 

v Trenčíne sa ako jediná zo Slovenska dostala do zoznamu 
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Kľúčových technologických centier (Key Enable Technolo-
gies). V elitnom zozname sa TnUAD ocitla vďaka univerzitné-
mu centru FunGlass, ktoré je zamerané na jedinečný výskum 
skla a jeho lepšieho využitia v priemysle či bežnom živote. 

Sieť kľúčových technologických centier je iniciatívou Eu-
rópskej komisie. Jej zámerom je pomôcť rôznym podnikateľ-
ským subjektom skomercializovať ich inovačné idey. Na to vy-
tvorila špeciálny zoznam vedeckých subjektov, ktoré musia spĺ-
ňať prísne kvantitatívne a kvalitatívne kritériá.  

FunGlass je jediným slovenským zaregistrovaným centrom 
a v tomto zozname sa ocitlo prvýkrát, Česká republika má 
v zozname už troch zástupcov. Európska komisia mapuje 
a identifikuje najvhodnejšie subjekty, ktoré vďaka svojim služ-
bám znamenajú inovačný potenciál pre komerčné spoločnosti, 
ale aj celé priemyselné odvetvia.  

FunGlass je Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionali-
zované sklá. Svojím výskumným zameraním a infraštruktúrou 
je na Slovensku jedinečné. Nedávno ho Európska komisia pod-
porila sumou 15 miliónov eur. Realizuje sa v ňom inovatívny 
výskum rôznych funkčných vlastností skla či obohacovanie 
štandardných skiel o nové funkcie, využiteľné najmä v prie-
mysle, odpadovom hospodárstve, ale aj domácnosti. 

www.teraz.sk 30.03.2017 
pomocná evidencia 286/1/2017 
 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan pri 

príležitosti Dňa učiteľov ocenil 82 učiteľov a pedagógov za ich 
mimoriadne úspechy a prácu v oblasti výchovy a vzdelávania v 
rámci rozvoja školstva.  

Veľkú medailu sv. Gorazda si prevzalo 26 ocenených, Malú 
medailu sv. Gorazda 34 ocenených a ďakovné listy 22 ocene-
ných učiteľov a pracovníkov v školstve. Medzi vyznamena-
nými boli aj štyria pedagógovia na školách v zriaďovateľskej 
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pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Veľkú 
medailu sv. Gorazda si prevzala Rudolfa Novotná z Gymnázia 

Janka Jesenského v 
Bánovciach nad 
Bebravou, Miroslav 
Sojčák zo Strednej 
odbornej školy v Pú-
chove a Pavol Ku-
chárek zo Strednej 
odbornej školy v 
Starej Turej.  

Malú medailu sv. 
Gorazda si domov 
odniesla Regina 

Vraždová z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne. 
www.tsk.sk 06.04.2017 
pomocná evidencia 314/1/2017 
 
V Bratislave v historickej budove Národnej rady Slovenskej 

republiky vo štvrtok 27. apríla za účasti predsedu vlády SR Ro-
berta Fica, štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR 
Rastislava Chovanca, predsedu Bieloruskej obchodnej a prie-
myselnej komory 
Vladimíra Ulacho-
viča a premiéra Bie-
loruskej republiky 
Andreja Kobjakova 
bolo slávnostne pod-
písané Memorandum 
o založení konzorcia 
medzi Trenčianskou 
univerzitou A. Dubčeka v Trenčíne (Fakulta priemyselných 

Ocenenie z rúk ministra prevzala aj Regina Vraždová z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne. 
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technológií), Bieloruskou štátnou technologickou univerzitou, 
spoločnosťami SV Engineering a Dupres Consulting.  

Účastníci Memoranda založili slovensko-bieloruské Kon-
zorcium vzájomnej súčinnosti vedeckých, vzdelávacích a vý-
robných aktivít v oblasti vedecko-technickej a vzdelávacej spo-
lupráce. Cieľom Konzorcia je príprava špecialistov a realizácia 
projektov v oblasti chemickej technológie, materiálového inži-
nierstva a informačných technológií.  

Hlavnými úlohami sú vypracovávanie a realizácia moder-
ných vzdelávacích technológií pre spoločnú prípravu špecialis-
tov v technologickej sfére, výmena študentov, pedagógov a 
špecialistov v rámci stáží, realizácia vzdelávacích programov, 
riešenie vedecko-technických úloh a ďalšie.  

Podľa slov rektora Trenčianskej univerzity Jozefa Habá-
nika je dôležité rozvíjať spoluprácu v oblasti vedy, výskumu 
a vzdelávania s firmami a inštitúciami nielen doma, ale aj v za-
hraničí.  

www.tnuni.sk 27.04.2017 
pomocná evidencia 366/1/2017 
 
Zápisu sa v základných školách mesta Trenčín zúčastnilo 

611 šesťročných detí. Z nich by malo 532 nastúpiť v septembri 
do prvých tried. 

O odklad povinnej školskej dochádzky požiadalo pre svoje 
dieťa 68 zákonných zástupcov. Rozhodne o tom odborné vyšet-
renie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a pre-
vencie (CPPPP). Najviac detí zapísali už tradične v najväčšej 
trenčianskej ZŠ Hodžova – 119, po nej nasledujú ZŠ L. Novo-
meského – 104 a ZŠ Veľkomoravská – 102 detí.  

Na Dlhých Honoch môžu z kapacitných dôvodov prijať 74 
prvákov, hoci záujem o prijatie bol o 23 detí vyšší. Do prvej 
triedy pre mimoriadne nadané deti – projekt APROGEN v ZŠ 
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Kubranská pravdepodobne nastúpi 18 prváčikov. Predtým však 
musia absolvovať testovanie v CPPPP.  

Z trenčianskych ZŠ v tomto školskom roku odchádza na 
stredoškolské štúdiá 404 deviatakov, na ktorých miesta nastú-
pia malí prváčikovia – bude ich o 128 viac.  

www.trencin.sk 02.05.2017 
pomocná evidencia 380/1/2017 
 
O rozdelení dotácií na aktivity v oblasti školstva, výchovy 

a vzdelávania na rok 2017 rozhodol primátor mesta Richard 
Rybníček na základe odporúčania Komisie školstva pri MsZ. 
Sumou 10 tisíc eur mesto podporí 17 projektov. 

OZ pri MŠ 28. októbra na projekt Deň rodiny v materskej 
škole (420 €), Susan Slovakia, s.r.o. na projekt Pocta Edith Piaf 
(840 €), OZ rodičov pri MŠ Soblahovská na Revitalizáciu škol-
ského dvora (490 €), Rada rodičov pri MŠ Kubranská na Deň 
Zeme (611 €), Rada rodičov pri ZŠ Hodžova na projekt Kytica 
z tónov uvitá (835 €), Rada rodičov pri ZUŠ K. Pádivého na 5. 
ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže (420 €), OZ rodičov pri 
ZŠ Východná na projekt Periodická tabuľka pre každého (420 
€), Verejná knižnica M. Rešetku na projekt Píšem, píšeš, pí-
šeme (400 €), OZ rodičov pri ZŠ Veľkomoravská na Botanický 
chodník (600 €), OZ pri MŠ Stromová na projekt Kto chce 
domček budovať (777 €), Galéria M.A. Bazovského na projekt 
Škola a galéria 2017 (400 €), OZ Zlatá tehlička na projekt Krok 
za krokom vo finančnom vzdelávaní (910 €), OZ „Archa“ pri 
ZŠ Kubranská na projekt– Mladý pestovateľ (630 €), OZ „Ar-
cha“ pri ZŠ Kubranská na projekt Ihrisko plné farieb (400 €), 
OZ pri MŠ Opatovská na projekt Lienky kreslia celý rok (713 
€), OZ Delfín na Deň rodiny (490 €), TeCeM-ko – Trenčianske 
centrum mládeže o.z. na projekt Buďme spolu lepší tím (644 €). 

Info 03.05.2017 
pomocná evidencia 376/1/2017 
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Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
(TnUAD) v Trenčíne Jozef Habánik v stredu 3. mája oficiálne 
nastúpil do svojho druhého funkčného obdobia. Do funkcie ho 
na základe odporúčania Akademického senátu TnUAD a na ná-
vrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plav-
čana vymenoval prezident Andrej Kiska. O nominácii Jozefa 
Habánika v tajnej voľbe jednomyseľne rozhodol Akademický 
senát univerzity.  

www.teraz.sk 03.05.2017 
pomocná evidencia 386/1/2017  
 
Na konci apríla sa uskutočnilo vyhodnotenie už XXI. roč-

níka literárnej súťaže stredných 
škôl Zlínskeho a Trenčianskeho 
kraja. Motto súťaže bolo „Vnímame 
prítomnosť, ovplyvníme budúc-
nosť“.  

V priestoroch Mestského úradu 
v Slavičíne za účasti hostí a hodno-
tiacej komisie vyhlásili výsledky li-
terárnej súťaže. Celkovo bolo do 
nej prihlásených 110 literárnych 
prác, z toho 49 v kategórii próza 
a 61 básní.  

Medzi ocenenými väčšmi figu-
rovali Slováci, najlepší výsledok sa 

podarilo dosiahnuť Alex Hoštákovej zo Strednej odbornej 
školy obchodu a služieb v Trenčíne. Študentka tretieho ročníka 
získala so svojou básňou  prvé miesto. 

www.tsk.sk 04.05.2017 
pomocná evidencia 393/1/2017 
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Každá literárna súťaž dokáže odhaliť názory a predstavy za-
pojených detí a študentov, teda nielen ich písomný talent, ale aj 
nadhľad, postoj a chuť podeliť sa o svoj názor na život. 

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne sa 
môže pochváliť hneď dvoma ocenenými študentmi odboru ho-
telová akadémia – Adrianou Haljakovou a Patrikom Poho-
relcom. Tí sa zapojili do celonárodnej súťaže „Práva detí očami 
detí“ pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja 
Kisku. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo na konci apríla 
na Smolenickom zámku ako súčasť medzinárodnej konferencie 
pod názvom Megatrendy a médiá 2017. 

www.tsk.sk 03.05.2017 
pomocná evidencia 388/1/2017 
 
Trenčiansky samosprávny kraj zmodernizuje prostredníc-

tvom Integrovaného regionálneho operačného programu stred-
né školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V prvej etape 
počíta s modernizáciou ôsmich škôl spolu za takmer 5,8 milióna 
eur. Projekty schválilo tento týždeň na svojom zasadnutí župné 
zastupiteľstvo. 

Podľa predsedu župy Jaroslava Bašku požiada o financie 
osem stredných škôl na rekonštrukciu učební, laboratórií, diel-
ní, ktoré sú potrebné na podporu duálneho vzdelávania, ale aj 
na nákup rôznych špeciálnych učebných pomôcok.  

„Je to zatiaľ prvých osem stredných škôl, ktoré poskytujú 
duálne vzdelávanie. Na ďalšie zastupiteľstvo predloží žiadosť 
ďalších desať stredných škôl,“ doplnil Jaroslava Baška. 

Na zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy by 
malo ísť pre Strednú odbornú školu v Dubnici nad Váhom 1,3 
milióna eur a pre Strednú odbornú školu stavebnú E. Belluša v 
Trenčíne viac ako 471 tisíc eur. 

Na rekonštrukciu a modernizáciu škôl a zatraktívnenie prak-
tického vyučovania pôjde pre SPŠ v Dubnici nad Váhom 1,07 
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milióna eur, pre SPŠ Myjava takmer 1,08 milióna eur, na mo-
dernizáciu centra odborného vzdelávania a prípravy Spojenej 
školy v Novákoch takmer 364 tisíc eur. Na modernizáciu od-
borného vzdelávania Strednú odbornú školu v Prievidzi by 
malo ísť 660 tisíc eur, pre Strednú odbornú školu Trenčín 344 
tisíc eur a pre SPŠ Považská Bystrica takmer 448 tisíc eur. 

Na projektoch modernizácie sa bude Trenčiansky samo-
správny kraj podieľať 5 percentami z celkových nákladov, zo 
svojho rozpočtu investuje do projektov spolu viac ako 280 tisíc 
eur. 

www.sme.sk 05.05.2017 
pomocná evidencia 395/1/2017 
 
Budí pozornosť! Do redakcie Nového Času sa ozvalo via-

cero čitateľov, ktorých zaskočila do očí bijúca hrúbka na pla-
gáte Strednej umeleckej školy (SUŠ) v Trenčíne. Čo sa za tým 

skrýva, prezradil samotný jej riaditeľ.  
To nemôžu myslieť vážne! Ako si to ne-

mohli všimnúť?! Takéto a im podobné 
ohlasy vyvolal plagát trenčianskych stre-
doškolákov, ktorým avizujú blížiacu sa vý-
stavu svojich maturitných prác. Na tom by 
nebolo nič poburujúce, keby v najväčšom 
slove nesvietila hrúbka ako svet. Ako 
mohli niečo také vypustiť do sveta, vysvet-
lil pre Nový Čas riaditeľ SUŠ Trenčín Ivan 
Štefka. 

„Koncepčný zámer vizuálnej komuni-
kácie spočíval v HALÓ efekte, ktorého 
cieľom bolo zaujať a vyprovokovať k náv-
števe verejnej vernisáže výstavy maturit-

ných prác žiakov Strednej umeleckej školy v Trenčíne,“ 
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objasnil riaditeľ a pridal aj ďalšie vizualizácie plagátov, ktoré 
výraznými „preklepmi“ lákajú Trenčanov na ich akciu. 

www.cas.sk 10.05.2017 
pomocná evidencia 412/1/2017 
 
Študenti stredných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsob-

nosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), si budú môcť 
osvojiť nové poznatky aj prostredníctvom zážitkového vzdelá-
vania. Finančný príspevok naň dostanú priamo od TSK, ktorý 
zverejnil výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie účelového fi-
nančného príspevku na podporu tematického zážitkového vzde-
lávania. Každá stredná škola mohla predložiť rovno dve žia-
dosti. Podmienkou bolo, aby zážitkové vzdelávanie bolo zame-
rané na oblasť histórie a prírodných vied. 

Študenti tak budú môcť s finančnou podporou TSK navštíviť 
významné miesta z hľadiska histórie a dejín slovenského ná-
roda, ako sú múzeá a koncentračné tábory, či miesta so zame-
raním na prírodné vedy, predovšetkým vedecko-technické 
parky.  

„Cieľom podpory tematického zážitkového vzdelávania je 
nielen zvýšenie kvality a atraktivity vzdelávania na stredných 
školách, ale predovšetkým upevňovanie národného povedomia 
stredoškolskej mládeže a sledovanie vývojových trendov v ob-
lasti prírodných vied,“ informoval trenčiansky župan Jaroslav 
Baška. 

Na výzvu sa rozhodlo zareagovať 23 stredných škôl, ktoré 
dovedna predložili 39 žiadostí. Z nich Komisia školstva, kul-
túry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve TSK podporila až 37 
akcií. Na ich realizáciu bude zo strany TSK vyčlenených viac 
ako 18 tisíc eur.  
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Vďaka finančnej podpore zo strany TSK študenti stredných 
škôl navštívia koncen-
tračný tábor Osvien-
čim, Arborétum Tesár-
ske Mlyňany, Vzdelá-
vacie centrum v Brne, 
Múzeum holokaustu 
v Seredi, Atómovú 
elektráreň Jaslovské 
Bohunice, koncen-
tračný tábor Tere-
zín, Pražské židovské 
geto, Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej 
Bystrici či Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre. 

www.tsk.sk 12.05.2017 
pomocná evidencia 421/1/2017 
 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD) 

v Trenčíne jubiluje. V pondelok 15. mája uplynulo presne 20 
rokov od schválenia zákona Národnej rady SR o zriadení Tren-
čianskej univerzity v Trenčíne.  

Práve 15. máj je pre univerzitu výnimočný aj tým, že v deň 
jej piateho výročia, v roku 2002, bola oficiálne premenovaná na 
Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne a od-
vtedy nesie meno tejto významnej osobnosti novodobých dejín. 

Ako informovala hovorkyňa TnUAD Lucia Pušicová, tren-
čianska univerzita patrí medzi najmladšie slovenské univerzity. 
Do roku 1997 bol Trenčiansky kraj jediným, ktorý nemal na 
svojom území vysokú školu, a to aj napriek vysokej koncentrá-
cii priemyslu, rozsiahlej výskumnej a vývojovej základni. Pre 
ďalší sociálny a ekonomický rozvoj kraja, prílev zahraničných 
investícií a potreby sofistikovanej pracovnej sily bol vznik 
a zriadenie univerzity nevyhnutným predpokladom. 

Múzeum holokaustu v Seredi. 
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„Aj preto v nadväznosti na začatý proces prípravy vzniku 
univerzity schválila dňa 15. februára 1997 Akreditačná komi-
sia, ako poradný orgán vlády, projekt jej zriadenia pod názvom 
Technická univerzita v Trenčíne. 
Následne 5. mája 1997 vláda SR 
na svojom zasadnutí schvália zria-
denie univerzity v Trenčíne a 15. 
mája 1997 Národná rada SR toto 
rozhodnutie podporila formou zá-
kona. Prípravy na otvorenie pr-
vého akademického roka sa začali 
na štyroch pracoviskách - fakulte 
špeciálnej techniky, fakulte me-
chatroniky, fakulte priemyselných 
technológií v Púchove a fakulte 
sociálno-ekonomických vzťa-
hov,“ uviedla Lucia Pušicová.  

Podľa rektora TnUAD Jozefa 
Habánika sa za posledné roky výrazne zmenil vzťah medzi štu-
dentmi a univerzitou. Stojí za tým nielen rozvoj vedecko-tech-
nickej infraštruktúry, možnosť získania celoeurópsky akcepto-
vaného titulu EUR ING, štúdium v cudzom jazyku, nové akre-
ditované odbory, presunutie časti štúdia do praxe, ale najmä 
jedna z najnižších mier nezamestnanosti absolventov, ktorú 
opakovane potvrdzujú štatistiky úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny, ako aj najväčšieho zamestnávateľského portálu profe-
sia.sk. 

„Naša univerzita má za sebou rôzne obdobia – pokojnejšie 
aj turbulentnejšie. Z pôvodných troch technicky zameraných 
fakúlt sú aktuálne dve, pribudla fakulta zdravotníctva, katedra 
politológie a špičkové vedecké pracovisko Centrum kompeten-
cie pre výskum skla VILA. Posledné spomínané pracovisko do-
stalo univerzitu v tomto roku na prestížny celoeurópsky 

Rektor TnUAD Jozef Habánik. 
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zoznam KETs – Key enabling technologies, kde je univerzita 
jediným zástupcom zo Slovenska,“ doplnil rektor.  

TnUAD tohtoročnému jubileu prispôsobila aj svoje logo, 
ktoré takto upravené bude používať počas celého roka 2017. 

www.teraz.sk 15.05.2017 
pomocná evidencia 435/1/2017 
 
V Trenčíne vznikla pred dvadsiatimi rokmi 1. júla 1997 

Trenčianska univerzita. V tento deň nadobudol účinnosť Zákon 
č. 155/1997 Z. z. o zriadení Trenčianskej univerzity v Trenčíne. 
Tento zákon bol schválený slovenským parlamentom 15. mája 
1997. Slávnostné otvorenie Trenčianskej univerzity sa uskutoč-
nilo 13. septembra 1997.  

Pred vznikom univerzity v meste Trenčín a v trenčianskom 
regióne pôsobilo niekoľko detašovaných pracovísk iných slo-
venských vysokých škôl. Vznik samostatnej univerzity v tren-
čianskom regióne bol vyvolaný najmä vysokou koncentráciou 
strojárskeho, elektrotechnického a spotrebného priemyslu, vý-
skumno-vývojových a projektových organizácií, sociálnych, 
zdravotníckych a kultúrnych organizácií a inštitúcií. Druhým 
dôvodom bol pomerne veľký potenciál mládeže spôsobilej na 
vysokoškolské štúdium.  

Podľa Zákona o vysokých školách boli pri vzniku univerzity 
zriadené jej základné súčasti: Fakulta špeciálnej techniky 
(FŠT), Fakulta mechatroniky, Fakulta priemyselných technoló-
gií (FPT) so sídlom v Púchove a Fakulta sociálno-ekonomic-
kých vzťahov. V roku 2004 bol zriadený Ústav zdravotníctva a 
ošetrovateľstva pre zabezpečenie vzdelávania a výskumu 
v zdravotníctve, ktorý sa v roku 2006 transformoval na Fakultu 
zdravotníctva.  
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Univerzita bola 15. mája 2002 oficiálne premenovaná na 
Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
(TUAD) a odvtedy nesie meno tejto významnej slovenskej 
osobnosti novodo-
bých dejín. Pamätnú 
tabuľu pri príležitosti 
pomenovania Tren-
čianskej univerzity po 
Alexandrovi Dubče-
kovi odhalili 25. júna 
2002 vo vstupných 
priestoroch rektorátu 
tejto školy. 

Z pôvodných troch technicky zameraných fakúlt sú v súčas-
nosti aktuálne dve - Fakulta špeciálnej techniky a Fakulta prie-
myselných technológií, pribudla katedra politológie a špičkové 
vedecké pracovisko Centrum kompetencie pre výskum skla 
VILA. Posledné spomínané pracovisko dostalo univerzitu 
v tomto roku na prestížny celoeurópsky zoznam KETs – Key 
enabling technologies, kde je TnUAD jediným zástupcom zo 
Slovenska.  

S univerzitou sa v predošlých rokoch spájali kauzy – napr. 
expresné udeľovanie diplomov a plagiátorstvo. Sledovanou 
kauzou bol aj študentský okupačný štrajk v októbri 2012. Vý-
sledkom dvojmesačného štrajku bolo odvolanie rektora univer-
zity Ivana Kneppa, zvolenie nového rektora Jozefa Habánika 
a prísľub zachovania fakulty v Púchove.  

Na výstave Bratislava eMOBIL v júni 2017 predviedli štu-
denti a mladí vedeckí pracovníci Fakulty špeciálnej techniky 
TUAD pásové vozidlo, ktoré bolo navrhnuté, vyvinuté a vyro-
bené na fakulte.  

www.teraz.sk 30.06.2017 
pomocná evidencia 
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Do súťaže o najlepší stredoškolský časopis sa tento rok pri-

hlásilo celkovo deväť stredných škôl z Trenčianskeho kraja. Ich 
počet v porovnaní s minuloročnou účasťou stúpol až o tretinu. 
Rástla však aj kvalita prihlásených časopisov.  

Autori tých časopisov, ktoré sú v súťaži pravidelnými 
účastníkmi, zapracovali 
minuloročné rady a po-
strehy porotcov súťaže 
a časopis sa tak snažili 
pozdvihnúť na vyššiu 
úroveň. Vysokým štan-
dardom sa však vyzna-
čovali aj nováčikovia. 
Celkom nové stredo-
školské časopisy sú kre-

ované s vyššou odbornosťou, ako bolo typické pre novovznika-
júce periodiká v posledných rokoch. 

Súťaž stredoškolských žurnalistov už organizuje Krajské 
centrum voľného času v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Aj tohtoročné kolo 
súťaže sa preto odohralo v jeho priestoroch. Kým hodnotiaca 
komisia sumarizovala hodnotenie prihlásených magazínov, sú-
ťažiaci sa zatiaľ venovali tvorbe diskusného príspevku. Vyhod-
notenie toho najlepšieho časopisu totiž nespočívalo len v úrovni 
jeho grafického, jazykovo-štylistického či obsahového spraco-
vania. Vyhodnocovala sa aj šikovnosť, kreativita a výrečnosť 
prítomných žurnalistov, ktorí ju museli preukázať priamo na 
mieste. Tvorili témy diskusných príspevkov, ktorými boli blo-
geri, reality šou či zlozvyky. Zo súťažných tém si tú, ktorá im 
najviac vyhovovala, mohli sami zvoliť. 

Výkony mladých novinárov následne hodnotila 5-členná ko-
misia, ktorú viedla Jana Paulínyová, tradičná predsedníčka 
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komisie súťaže, ako aj vedúca Oddelenia masmediálnej politiky 
v meste Handlová. Ďalšími hodnotiteľmi boli okrem riaditeľky 
KCVČ Renáty Bielikovej žurnalista Michal Bujna z televízie 
Markíza, uznávaný fotograf a šéfredaktor dvojmesačníka Tren-
čín región Radovan Stoklasa a vedúca Oddelenia komunikácie 
Úradu TSK Veronika Rezáková.  

„Najdôležitejšie na stredoškolskom časopise je, aby bavil sa-
motných žiakov, aby nebol nezaujímavý, zbytočne strohý a for-
málny. Mal by sa takpovediac rozchytať hneď po vydaní, aby 
sa na chodbách školy 
o pár hodín hovorilo o 
tom ktorom článku. Z ča-
sopisu treba cítiť mla-
dosť a hravosť,“ komen-
toval Radovan Stoklasa 
s tým, že časopis by mal 
študentov podnietiť učiť 
sa základným pravidlám 
žurnalistiky, no zároveň 
umožniť im zažiť radosť z písania pre iné ako klasické periodi-
kum. 

S najvyšším súčtom bodov za samotný časopis i tvorbu dis-
kusného príspevku počas súťaže ako víťaz vyšiel časopis In-
trák, ktorý tvoria žiaci Športového gymnázia v Trenčíne. Tento 
rok sa časopis v súťaži vyšvihol až o dve priečky nahor, keďže 
minulý rok si zo súťaže domov doniesol bronz.  

Na druhom mieste skončili minuloroční víťazi s časopisom 
SOS (Spoľahlivý odbúravač stresu) z Gymnázia J. Jesenského 
v Bánovciach nad Bebravou. Tretiu priečku obsadili považsko-
bystrickí gymnazisti s časopisom Rozhľad. 

Víťazi uspeli v konkurencii ďalších prihlásených časopisov, 
a to Pod strechou (Súkromná stredná odborná škola v Tren-
číne), Pallabra (Bilingválne gymnázium v Novom Meste nad 
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Váhom), Študentské ňús (SOŠ Považská Bystrica). Nováčikmi 
v súťaži boli periodiká STEM (SPŠ v Dubnici nad Váhom), 
Vlna (Obchodná akadémia M. Hodžu v Trenčíne) a Elesgra 
(SOŠ v Starej Turej). 

www.tsk.sk 16.05.2017 
pomocná evidencia 440/1/2017 
 
V týchto dňoch bola v Základnej škole Na dolinách ukon-

čená rekonštrukcia šatní pre dievčatá a chlapcov.  
Šatne pri vstupe do telocvične majú nové podlahy, obklady, 

dlažby, sprchy, umývadlá, batérie i toalety.  Ide o mestskú in-
vestíciu v celkovej výške približne 29 300 eur. 

www.trencin.sk 17.05.2017 
pomocná evidencia 441/1/2017 
 
Spojená škola internátna v Trenčíne zorganizovala v stredu 

7. júna tradičnú ok-
resnú paralympiádu 
pre deti zo špeciál-
nych škôl v ľahkoatle-
tických disciplínach. 

Viac ako päťde-
siatka detí vo veku od 
6 do 16 rokov zo špe-
ciálnych škôl z Považ-
skej Bystrice, Ilavy, 

Nového Mesta nad Váhom a ďalších škôl súťažila v disciplí-
nach ako skok do výšky, skok do diaľky, vrch guľou a beh na 
60 metrov.  

Slávnostného otvorenia Okresnej paralympiády sa zúčastnil 
aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav 
Baška, ktorý pri tejto príležitosti odovzdal riaditeľke školy 
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nové športové lopty a Japonský javor. Medzi účastníkov zavítal 
aj primátor Trenčína Richard Rybníček. 

„Spojená škola internátna má pred sebou budúcnosť. Deti sa 
učia v prekrásnych priestoroch a teší ma, že škola sa zapája do 
rôznych projektov. Škola má certifikovanú ukážkovú Prírodnú 
záhradu a pri tejto príležitosti som veľmi rád pani riaditeľke 
odovzdal Japonský javor, ktorý túto záhradu ešte viac zveľadí,“ 
priblížil trenčiansky župan. Okrem neho sa slávnostného otvo-
renia zúčastnili známi slovenskí hokejisti ako Tomáš Tatár či 
Branko Radivojevič, ktorí sa tešili veľkému záujmu počas au-
togramiády. 

Spojená škola internátna v Trenčíne je najstaršou inštitúciou 
svojho druhu na 
Slovensku. Vycho-
váva a vzdeláva 
deti a žiakov 
s mentálnym po-
stihnutím, ktorí 
majú často pridru-
žené aj ďalšie po-
stihnutia. Od 10. 
júna do 11. júna 
2017 je Prírodná 

záhrada školy otvorená pre verejnosť. Pri tejto príležitosti si tak 
môžete prezrieť aj jej najnovší prírastok Japonský javor od 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

www.tsk.sk 08.06.2017 
pomocná evidencia 520/1/2017 
 
Základná škola na Ulici L. Novomeského má nový prírodný 

priestor na vyučovanie hudobnej a výtvarnej výchovy, prvouky 
a aj techniky. Popoludní ho bude využívať školský klub detí. 

Autogramiáda - podpisuje sa Branko Radivojevič, v strede sedí Tomáš Tatar. 
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Učebňa a herňa je výsledkom snaženia asi dvadsiatky ľudí, 
ktorí sa zapojili do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľ-
níctva na Slovensku Naše Mesto. Jeho organizátorom je Nadá-

cia Pontis. Projekt budova-
nia učebne sa začal už vlani 
a spojil dobrovoľníkov, pe-
dagógov i žiakov.  

„Dobrovoľníci vykopali 
základy, navozili štrk 
a upravili palety,“ povedala 
vychovávateľka školského 
klubu a koordinátorka pro-
jektu Tatiana Čáková. S 

prípravou pomáhali v rámci predmetu technika i samotní žiaci.  
„Veríme, že spolupráca s Nadáciou Pontis a dobrovoľníkmi 

bude pokračovať aj v budúcnosti a naša škola sa aj vďaka ta-
kýmto akciám stane atraktívnejšou,“ povedal riaditeľ školy 
Marián Hrnčár.  

Info 04.07.2017 
pomocná evidencia 544/1/2017 
 
Očakávaný rebríček uplatniteľnosti absolventov, ktorý je za-

ujímavým ukazovateľom aj pre výber toho správneho študij-
ného odboru a vysokej školy, je už zverejnený. Portál Profesia 
aj tento rok už po desiatykrát vyhodnotil uplatniteľnosť absol-
ventov jednotlivých škôl, a tak môžeme vidieť, aké sú nové 
trendy zamestnanosti na trhu práce a o aké odbory je zo strany 
zamestnávateľov skutočný záujem.  

Trenčianska univerzita patrí dlhodobo do TOP 10 vysokých 
škôl podľa tohto hodnotenia a jej absolventi sa radia medzi naj-
rýchlejšie zamestnaných. V tomto roku opäť boduje a to do-
konca na vyšších priečkach ako v roku minulom.  
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Celkovo záujem o čerstvých uchádzačov o prácu v posled-
ných rokoch stúpa, no nie je to rovnaké vo všetkých oblastiach. 
Informatika, strojárstvo a ekonomika sú stále v TOP 3. Zaují-
mavý je aj rebríček jednotlivých univerzít, v ktorom si Tren-
čianska univerzita polepšila zo siedmeho miesta na šieste.  

Podľa slov rektora Trenčianskej univerzity Jozefa Habá-
nika  je publikovanie uvedených údajov pre školu potešujúce, 
ale na druhej strane je to veľký záväzok tento pozitívny trend 
udržať, obstáť v náročnej konkurencii a mať schopnosť dosta-
točne pružne a flexibilne reagovať na požiadavky trhu práce. 
Trendom posledných rokov na Trenčianskej univerzite je štú-
dium priamo v praxi a v konkrétnych partnerských podnikoch.   

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím si teda Trenčian-
ska univerzita polepšila, čo je dobrou správou pre jej študentov 
aj vzhľadom na vysokú koncentráciu automobilového a strojár-
skeho priemyslu, a tak môžu nájsť zamestnanie bezprostredne 
po ukončení štúdia priamo v tomto regióne. 

www.tnuni.sk 16.06.2017 
pomocná evidencia 546/1/2017 
 
Vyhodnotenie 22. ročníka súťaže v tvorbe školských časopi-

sov sa konalo v pia-
tok 23. júna v Zá-
kladnej škole na 
Kubranskej ulici. 
Svoje časopisy tento 
rok poslalo desať 
základných škôl.  

Do zlatého pás-
ma porota zaradila 
časopisy Nonstop 
(ZŠ Kubranská), 

(Zá)školáčik (ZŠ, Bezručova), Bociany (ZŠ s MŠ Svinná), 
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Domino 4 (ZŠ, Veľkomoravská), Úsmev (Spojená škola inter-
nátna Trenčín). Strieborné pásmo obsadili časopisy Úlet (ZŠ, 
Východná), Školák (ZŠ s MŠ Soblahov), Chocholúšik (ZŠ 
Chocholná-Velčice), Jedenástka (ZŠ, Novomeského). 

Do bronzového pásma boli zaradené časopisy Za dverami 
(ZŠ Potočná) a Svoradko (ZŠ sv. Andreja-Svorada a Bene-
dikta).  

Info 04.07.2017 
pomocná evidencia 573/1/2017 
 
V súlade s ustanovením § 85 zákona č. 131/2002 Z.z. o vy-

sokých školách minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Peter Plavčan potvrdil Trenčianskej univerzite Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne začlenenie medzi univerzitné vysoké 
školy.  

Stalo sa tak na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie z jej 
101. zasadnutia konaného v dňoch 21. – 22. júna 2017, v kto-
rom sa konštatuje, že Trenčianska univerzita Alexandra Dub-
čeka v Trenčíne prijala dostatočné opatrenia na začlenenie me-
dzi univerzitné vysoké školy.  

Podiel oblastí výskumu, v ktorých univerzita poskytovala 
doktorandské štúdium bol po prvotnom vyhodnotení plnenia 
kritérií Akreditačnou komisiou 42,85 %. Podľa nového kvanti-
tatívneho kritéria KZU – 3, z apríla 2013, mala poskytovať vy-
soká škola doktorandské štúdium najmenej v 60 % oblastiach 
výskumu, v ktorých má akreditovaný študijný program, pričom 
oblasti výskumu sa posudzujú samostatne po jednotlivých fa-
kultách.  

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne pri-
jala opatrenia na odstránenie nedostatkov pre plnenie kritéria 
KZU-3 zvýšením počtu oblastí výskumu pre III. stupeň štúdia 
z pôvodných 3 na 5, čím hodnota tohto kritéria aktuálne dosa-
huje 83,33%, čo je vyššie než požadovaná úroveň.  
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Naviac, hodnotenie výsledkov výskumu, vývojovej a ďalšej 
tvorivej činnosti na Trenčianskej univerzite po fakultách je 
v rámci komplexnej akreditácie výrazne lepšie, ako v predchá-
dzajúcom období.  

 „Za posledné roky prešlo viacero našich fakúlt a pracovísk 
obrovským rozvojom priestorového a prístrojového vybavenia 
a skvalitnením výskumnej infraštruktúry, čo vytvára nový po-
tenciál pre špičkovú vedu a výskum a prostredie, ktoré má mo-
tivovať študentov,“  uviedol rektor univerzity Jozef Habánik. 

www.tnuni.sk 10.08.2017 
pomocná evidencia 661/1/2017 
 
Ďalšia významná spolupráca sa črtá po stretnutí rektora 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozefa 
Habánika so zástupcom čínskej spoločnosti  Dahua Techno-
logy, Damonom Hu, ktorý je obchodný manažér pre strednú 
Európu. 

 Spoločnosť je svetový líder v oblasti „security and surve-
illance“. Pôsobí v 160 krajinách sveta s viac ako 11tisíc zamest-
nancami (z toho 6000 R&D inžinierov). Medzi ich najznámej-
šie produkty patria kamery so systémom rozoznávania tváre, 
predmetov a ŠPZ áut. Ďalej sú to rôzne riešenia pre inteligentné 
mestá a budovy, priemyselné drony, cloudové úložiska v EÚ, 
video vrátniky na odtlačky prstov, LCD/LED monitory, video 
steny, systémy pre ochranu štátnych hraníc alebo inteligentné 
policajné autá. Najnovšie sa zaoberajú výskumom v oblasti 
umelej inteligencie. 

www.tnuni.sk 15.08.2017 
pomocná evidencia 667/1/2017 
 
V poradí tretí kontrolný deň na Strednej odbornej škole Pod 

Sokolicami v Trenčíne potvrdil, že komplexná rekonštrukcia 



460 
 

školy bude dokončená do konca letných prázdnin. Žiaci tak 4. 
septembra 2017 po prvýkrát nastúpia do vynovenej školy. 

S príchodom konca letných prázdnin pomalý utíchajú aj re-
konštrukčné práce na Strednej odbornej škole (SOŠ) Pod Soko-
licami v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja 
(TSK). Modernizácia bu-
dovy starej 65 rokov pre-
bieha od apríla tohto roku 
a ukončená bude podľa 
plánu na konci augusta. 
Spokojnosť nad priebe-
hom rekonštrukčných 
prác a dodržaním termínu 
ich dokončenia vyjadril po treťom kontrolnom dni aj trenčian-
sky župan Jaroslav Baška: „S radosťou musím skonštatovať, 
že nový školský rok sa otvorí 4. septembra v zrekonštruova-
ných priestoroch školy. Prváci tak prídu prvýkrát do vynovenej 
školy, naopak ostatné ročníky budú môcť porovnať, čo sa na 
škole počas prázdnin zmenilo.“ 

Jedným z hlavných cieľov rekonštrukcie za približne 
trištvrte milióna eur je zníženie energetickej náročnosti budovy. 

Škola prešla komplet-
ným zateplením, vyme-
nili sa okná i vstupy do 
budovy školy. Pribudlo 
nové ústredné kúrenie, 
plynová kotolňa a mo-
dernizáciou prešli aj so-
ciálne zariadenia. „Mô-
žem konštatovať, že za-

čiatok školského roku sa otvorí bez väčších problémov. Od za-
teplenia budovy, výmeny okien a vykurovacích telies 
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očakávame zníženie energetickej náročnosti, čo je jeden z dô-
vodov prečo táto rekonštrukcia prebehla,“ uviedol riaditeľ 
školy Ľuboš Chochlík. Takmer 300 žiakov v dennom i exter-
nom štúdiu, ale i pedagogický zbor sa môžu tešiť na bezpečnej-
šiu, komfortnejšiu a krajšiu školu. 

 Dôležité budú aj ušetrené finančné prostriedky na vykuro-
vaní a prevádzke budovy, keďže očakávaná úspora sa odhaduje 
až na 60 %.  

www.tsk.sk 23.08.2017 
pomocná evidencia 676/1/2017 
 
Obdobie prázdnych školských lavíc sa nieslo na viacerých 

materských a základných školách v znamení investícií. 
Mesto obnovilo elektroinštaláciu a rekonštruovalo priestory 

kuchyne v ZŠ na Veľ-
komoravskej ulici, vy-
menilo palubovku teloc-
vične v ZŠ na Novome-
ského, pokračuje v re-
konštrukcii športového 
areálu v ZŠ na Východ-
nej a v septembri sa 
začnú práce aj na kom-
pletnej obnove MŠ na 

Šafárikovej a Opatovskej ulici, kde mesto získalo dotáciu 2 mi-
lióny eur. Tiež budú vymenené okná na celej budove MŠ na 
Šmidkeho ulici. 

Počas prázdnin boli vymenené niektoré okná v MŠ na Po-
važskej a MŠ na Turkovej ulici, vymaľovaná kuchyňa v MŠ na 
Opatovskej. Maľovalo sa aj v MŠ na Soblahovskej, obnovenú 
dlažbu má MŠ Kubranská. 

Investície si však riešili základné školy aj vo svojej réžii. ZŠ 
na Kubranskej vymieňala niektoré okná, ZŠ na Veľkomorav-

Mesto rekonštruovalo priestory kuchyne v ZŠ na Veľkomoravskej ulici. 
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skej rekonštruovala zo sponzorských peňazí školské dielne, vy-
mieňala rozvod jednej vetvy vody, v niektorých triedach menila 
nábytok. 

Info 05.09.2017 
pomocná evidencia 690/1/2017 
 
Zmluvy o duálnom vzdelávaní má v tomto školskom roku 

všetkých 20 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a 68 fi-
riem. Kraj očakáva, že nové učebné zmluvy podpíše v TSK pri-
bližne 300 stredoškolákov. 

V tomto školskom roku pribudli do systému duálneho vzde-
lávania v kraji Stredná odborná škola (SOŠ) obchodu a služieb 
Nové Mesto nad Váhom, SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebra-
vou, SPŠ Myjava, SOŠ sklárska Lednické Rovne, Spojená 
škola Nováky, SOŠ obchodu a služieb Púchov, SOŠ Považská 
Bystrica a SOŠ Stará Turá. 

„Systém duálneho vzdelávania bol na území Slovenskej re-
publiky uvedený do života v septembri 2015. Z celkového 
počtu 422 zapojených žiakov na Slovensku sa v systéme duál-
neho vzdelávania v školskom roku 2015/2016 rozhodlo študo-
vať 100 žiakov zo šiestich stredných škôl na území TSK. Počas 
školského roka 2016/2017 bolo v duálnom systéme vzdelávania 
zapojených už 12 stredných odborných škôl a 36 zamestnáva-
teľov. V tomto školskom roku 2017/2018 poskočili počty opäť 
nahor,“ uviedol Ľubomír Bobák. 

www.sme.sk 07.09.2017 
pomocná evidencia 712/1/2017 
 
Vo štvrtok 14. septembra sa v Ružomberku uskutočnil šiesty 

ročník medzinárodnej súťaže Módny návrhár.  
Aj tento rok bola odovzdaná cena rektora Trenčianskej uni-

verzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozefa Habánika, a to 
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študentke Valérii Kršiakovej zo Strednej umeleckej školy 
Trenčín. Rektor ocenil tvorivosť našich študentov a je rád, že 
Trenčianska univerzita a Fakulta priemyselných technológií 

v Púchove vytvára 
podmienky pre roz-
víjanie kreativity 
mladých ľudí, ktorí 
majú tie najvyššie 
ambície.  

Teší sa, že ši-
kovní študenti Od-
delenia priemysel-
ného dizajnu Tren-

čianskej univerzity, vnímajú módu ako umenie a praje im do 
budúcnosti veľa ďalších úspechov.  

www.tnuni.sk 14.09.2017 
pomocná evidencia 729/1/2017 
 
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverej-

nil v utorok 12. septembra nové vydanie školských rebríčkov.  
V kategórii základných škôl sa v hodnotení v rámci Sloven-

ska najlepšie umiestnili ZŠ na Dlhých Honoch na 11. mieste a 
ZŠ na Novomeského ulici na 27. mieste. V rámci Trenčian-
skeho kraja sú medzi najlepšími v prvej tridsiatke tieto základné 
školy: ZŠ Dlhé Hony (3. miesto v kraji), ZŠ Novomeského (7. 
miesto), ZŠ Hodžova (10. miesto), ZŠ Kubranská (12. miesto), 
ZŠ na Bezručovej ulici (20. miesto), ZŠ na Veľkomoravskej 
(25. miesto).  

V top desiatke slovenských stredných odborných škôl sú 
Obchodná akadémia Milana Hodžu na štvrtej priečke a Stredná 
zdravotnícka škola Trenčín na ôsmom mieste. 

V letnej aktualizácii rebríčkov boli doplnené aktuálne údaje 
o výsledkoch žiakov v celoštátnych testovaniach piatakov 
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a deviatakov na ZŠ (Testovanie 5 a Testovanie 9) a tiež vý-
sledky absolventov SŠ v externej časti maturitných skúšok.  

Hodnotenie výsledkov žiakov nezohľadňuje rozdiely medzi 
žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je 
vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a 
nemeria ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a ve-
domosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom, a 
preto komplexne nevypovedá o kvalite školy.  

www.trencin.sk 12.09.2017 
pomocná evidencia 733/1/2017 
 
V areáli stredoškolského kampusu v Trenčíne vyrastie mo-

derná športová hala, ktorá vytvorí podmienky na rozvoj športo-
vého talentu žiakov Športového gymnázia v Trenčíne. 

Športové gymnázium doteraz nemalo vlastnú telocvičňu. 
„Vlastná telocvičňa pre nás znamená ďalšie skvalitnenie 

podmienok pre športovú prípravu našich žiakov. Podstatne nám 
zníži časové straty, ktoré vznikali pri presunoch žiakov do 
iných telocviční. Telocvičňa s parametrami športovej haly, at-
letický tartanový štadión, plaváreň, tri posilňovne, regeneračná 
linka a k tomu škola, školský internát a jedáleň vytvárajú veľmi 
kvalitný športovo-vzdelávací komplex. Mimo tréningov bude 
telocvičňa prístupná aj verejnosti,“ uviedol riaditeľ Športového 
gymnázia v Trenčíne Jozef Pšenka. 

Zriaďovateľom Športového gymnázia je Trenčiansky samo-
správny kraj. Vo svojom rozpočte vyčlenil finančné prostriedky 
na vybudovanie novej telocvične s bežeckým tunelom a so-
ciálno-prevádzkovou budovou. 

„Čas výstavby novej telocvične sa odhaduje na desať mesia-
cov, pričom celková suma investície by sa mala vyšplhať na 
takmer 2,4 milióna eur. Hradiť ju bude Trenčiansky samo-
správny kraj zo svojich zdrojov,“ informovala hovorkyňa Tren-
čianskej župy Veronika Rezáková. 
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Telocvičňa s rozmermi 24 x 44 metrov bude v prvom rade 
slúžiť na športy ako volejbal a hádzaná, doplnené basketbalom, 
florbalom a minifutbalom. Jej súčasťou bude aj bežecký tunel s 
tromi bežeckými dráhami v dĺžke 70 metrov, zakončený pies-
kovým doskočiskom. 

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverej-
nil minulý týždeň aktualizované rebríčky základných a stred-
ných škôl na Slovensku. Spomedzi všetkých hodnotených špor-
tových gymnázií na Slovensku sa trenčianske Športové gymná-
zium umiestnilo na poslednom mieste s celkovým hodnotením 
1,5, čo podľa hodnotenia INEKO znamená škola s veľmi zlými 
výsledkami žiakov. 

www.trencin.sk 16.09.2017 
pomocná evidencia 734/1/2017 
 
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Tren-

číne (TnUAD) Jozef Habánik slávnostne otvoril nový akade-
mický rok 2017/2018 
v stredu 27. septembra. 
V príhovore vyzdvihol 
najmä posledné úspechy, 
ktoré sa univerzite podarilo 
získať a osobitne privítal 
nových študentov prvých 
ročníkov.  

TnUAD bude podľa 
rektora Jozefa Habánika v novom akademickom roku klásť dô-
raz najmä na otvorený a profesionálny prístup k študentom 
a neustále skvalitňovanie vzdelávacej a výskumnej infraštruk-
túry. O štúdium na univerzite v akreditovaných štúdijných pro-
gramoch prejavilo záujem viac ako 1200 záujemcov, a to v ba-
kalárskych, inžinierskych, magisterských či doktorandských 
študijných programoch.  
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„Zo študentov, ktorí prejavili záujem o štúdium na našej uni-
verzite, sme vybrali necelých 800, z toho 497 v bakalárskych 
študijných programoch,“ povedal Jozef Habánik.  

Prítomným pedagógom a študentom TnUAD v Trenčíne sa 
prihovoril aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

a predseda Správnej 
rady TnUAD v Tren-
číne Jaroslav Baška: 

„V Trenčianskom 
kraji máme univerzitu, 
ktorá vychováva kvalit-
ných študentov uplatni-
teľných na trhu práce. 
Veľmi si vážim vzá-
jomnú spoluprácu s uni-

verzitou, ktorú chceme aj do budúcnosti rozvíjať. Osobne sa te-
ším na projekt vybudovania kultúrno-kreatívneho centra, ktoré 
bude pekným príkladom, ako môže práve univerzita spolupra-
covať so samosprávnym krajom.“ 

Kvalitu poskytovaného vzdelania univerzita potvrdila aj 
opätovným získaním certifikátu systému manažérstva kvality 
podľa najnovšej platnej normy ISO 9001.  

„Ešte v roku 2014 sme nechali univerzitu certifikovať podľa 
veľmi prísnych európskych ISO noriem, ktoré sú zamerané na 
kvalitu poskytovaného vzdelávania a vedy. V praxi sa preja-
vuje v získaných vedecko-výskumných projektoch a gran-
toch,  v spolupráci s priemyslom a uplatnení absolventov na tr-
hu práce,“ vysvetlil rektor. 

Obhájením certifikátu univerzita deklaruje, že pracuje systé-
movo na základe procesného prístupu vo vede a vzdelávaní. 
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„Vyzdvihol by som zefektívnenie auditovaných činností na 
väčšine pracovísk univerzity, stabilný, dynamický a vyso-
kokvalifikovaný personál so samostatnými vedecko-technic-
kými pracovníkmi, 
aktívnu spoluprácu 
s priemyselnými part-
nermi a akademic-
kými inštitúciami na 
Slovensku, ale aj v za-
hraničí,“ upresnil ria-
diteľ certifikačného 
orgánu ELBACERT 
Marek Krajčov. Sa-
motný certifikát má obmedzenú dobu platnosti. Každý certifi-
kovaný subjekt ním musí prejsť každé 3 roky a dokázať, že od 
posledného obdobia prešiel výrazným zlepšením. 

Univerzita vstupuje do nového akademického roka s viace-
rými novinkami, ktoré po minulé roky neboli zavedené do 
vzdelávacieho procesu. Väčší dôraz bude klásť na prílev zahra-
ničných študentov, čomu prispôsobila aj nové študijné pro-
gramy v anglickom jazyku.  

Súčasťou slávnostného ceremoniálu bolo aj odovzdávanie 
diplomov absolventom doktorandského študijného programu 
Materiály Fakulty priemyselných technológií v Púchove a štu-
dijného programu Strojárske technológie a materiály Fakulty 
špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne. 

www.tsk.sk 27.10.2017 
pomocná evidencia 744/1/2017 
 
Strednú odbornú školu stavebnú Emila Belluša v Trenčíne 

čaká komplexná rekonštrukcia. Bude súčasťou komplexnej ob-
novy trenčianskeho stredoškolského kampusu. 
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Ako informovala vedúca oddelenia komunikácie a medziná-
rodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Veronika Rezáková, celková hodnota plánovaných staveb-
ných prác dosahuje takmer 2,4 milióna eur, nenávratný príspe-
vok z Operačného programu Kvalita životného prostredia tvorí 
asi dva milióny eur. 

„Financie budú použité na zníženie energetickej náročnosti 
budovy školy vrátane ohrevu vody v bazéne, ktorý využíva 
Športové gymnázium Trenčín. Realizáciou projektu sa škola 
ako celok zaradí do energetickej triedy A1 so súčasným zacho-
vaním výnimočnosti architektúry budovy. Po realizácii pro-
jektu bude mať škola napríklad centrálnu rekuperačnú vzducho-
techniku či inteligentné osvetlenie,“ doplnila Veronika Rezá-
ková. 

S rekonštrukciou školy sa podľa nej začne v najbližších 
dňoch, predpokladaný termín jej ukončenia je približne o štyri 
mesiace. 

www.sme.sk 04.10.2017 
pomocná evidencia 758/1/2017 
 
 
Viac ako 800 študentom Gymnázia Ľudovíta Štúra v Tren-

číne slúžia od pondelka 9. 
októbra dve moderné che-
mické a jedno fyzikálne la-
boratórium. Nahradili za-
starané a opotrebované la-
boratóriá. Trenčiansky sa-
mosprávny kraj investoval 
do ich modernizácie viac 
ako 120 tisíc eur. 

Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne je v hodnotení INEKO dru-
hým najlepším gymnáziom Trenčianskeho kraja. Jeho študenti 
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podľa riaditeľa Pavla Kováča získavajú mnohé ocenenia na 
slovenských i medzinárodných olympiádach. Škola sa dlhodo-
bo orientuje na prírodné vedy. 

„V laboratóriách je prakticky všetko nové. Je tu nová elek-
troinštalácia, podlahy, svietidlá a kompletne sa vymenil inte-
riér. V našej škole patria 
prírodné vedy medzi pri-
ority a výsledky tomu 
zodpovedajú. Po absol-
vovaní nášho gymnázia 
študenti pokračujú v štú-
diu prírodných vied na 
prestížnych vysokých 
školách a univerzitách. 
V súčasnosti napríklad študujú na univerzite v Cambridge až 
traja naši absolventi,“ skonštatoval Pavol Kováč. Z nových pra-
covísk sa už tešia študenti všetkých 11 gymnázií v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti kraja. 

„Minulý rok sme začali prvú etapu rekonštrukcie laboratórií 
na našich gymnáziách a tento rok sme pokračovali druhou. Mo-
dernizáciu laboratórií sme hradili kompletne z rozpočtu Tren-
čianskeho kraja,“ priblížil predseda Trenčianskeho samospráv-
neho kraja Jaroslav Baška s tým, že celková investícia do všet-
kých laboratórií bola 400 tisíc eur. 

www.sme.sk 10.10.2017 
pomocná evidencia 768/1/2017 
 
V piatok 20. októbra sa zúčastnili mladí vedátori, žiaci Zá-

kladnej školy Kubranská Trenčín, krajského kola súťaže Festi-
val vedy a techniky AMAVET v Partizánskom. 

Žiaci Benjamín Trokan, Patrik Bašo, Bruno Hubinský, 
Patrik Pavlíček a Pavol Ďurík sa prihlásili s projektom na 
tému – zvuk, hologramy, vodík a elektrolýza, dilatantná kvapa-
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lina ako spomaľovač rotácie a hyperloop. Postup do celosloven-
ského kola festivalu získali Benjamín Trokan a Patrik Bašo. 
Všetkým chlapcom za ich aktivitu patrí poďakovanie za vý-

bornú reprezentáciu základnej 
školy a klubu AMAVET č. 
956. 

Festival vedy a techniky je 
celoštátnou súťažnou prehliad-
kou vedecko-technických pro-
jektov žiakov základných a 
stredných škôl, ktorí prezen-
tujú svoju bádateľskú činnosť 

pomocou panelovej prezentácie a osobnej prednášky či diskusie 
na tému ich zvoleného projektu. 

Projekty hodnotí odborná komisia zložená z vedcov či vyso-
koškolských pedagógov. 

www.sme.sk 06.11.2017 
pomocná evidencia 824/1/2017 
 
Žiakom Základnej školy na Východnej ulici v Trenčíne, ale 

i verejnosti začalo slúžiť nové viacúčelové ihrisko s bežeckou 
dráhou. Do jeho rekon-
štrukcie investovalo 
mesto Trenčín takmer 
180 tisíc eur. 

Ako informovala ho-
vorkyňa mesta Trenčína 
Erika Ságová, pô-
vodnú starú asfaltovú 
plochu na ihrisku nahra-
dilo moderné a bez-

pečné športovisko. Okrem bežeckej dráhy s doskočiskom a 
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bežeckého tartanového oválu ponúka aj ihrisko s vybavením 
pre hádzanú, futbal, basketbal, volejbal a tenis. 

Žiaci školy môžu využívať ihrisko počas pracovných dní od 
8. do 16. hodiny. Verejnosti je prístupné v letnom období od 16. 
do 20. hodiny.  

www.teraz.sk 17.11.2017 
pomocná evidencia 841/1/2017 
 
Telocvičňa s parametrami športovej haly, ktorej výstavbu fi-

nancuje Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), už hmatateľne 
rastie v Zámostí 
v Trenčíne. Primárne 
bude slúžiť pre potreby 
Športového gymnázia, 
no dostupná by mala 
byť aj pre stredoškolá-
kov z okolitých škôl či 
verejnosť. 

Od poklepania zá-
kladného kameňa na 
stavbe multifunkčnej telocvične v areáli trenčianskeho Športo-
vého gymnázia ubehli dva mesiace. Stavebné práce sa pohli 
vpred a nové športovisko naberá reálne rozmery.  

„Pracovníci nasadili nevídané tempo prác. Stavba nám rastie 
pred očami a každý deň vidíme z budúcej telocvične viac 
a viac. Pokiaľ to bude takto pokračovať, budeme ju mať hotovú 
ešte pred termínom,“ uviedol riaditeľ Športového gymnázia 
v Trenčíne Jozef Pšenka na margo telocvične, ktorá okrem 
športovej plochy ponúkne aj bežecký tunel a sociálne zázemie 
pre žiakov i pedagógov. 
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Stavebné práce, ktoré oficiálne začali v septembri tohto 
roku, sú v plnom prúde. Za tento krátky čas pracovníci zbúrali 
sociálno-prevádzkovú budovu, ktorá pôvodne stála na mieste,  
kde momentálne rastie telocvičňa. Zrealizovala sa prekládka te-
lekomunikačného kábla a verejnej kanalizácie. Vybudoval sa 
tiež nový chodník zo 
zámkovej dlažby 
a potrebné prípojky 
vody a plynu. Na pre-
biehajúcej stavbe sa 
po výkopových prá-
cach a základoch ak-
tuálne realizuje mon-
táž oceľovej konštruk-
cie, budovanie vsako-
vacích šácht pre dažďovú kanalizáciu a montáž uzemňovacích 
tvárnic. 

Práce by mali trvať do leta budúceho roku. Už v júli 2018 by 
tak po 35 rokoch bez telocvične mohli prah úplne nového špor-
toviska prekročiť prvé nohy v teniskách. Výstavbu nového 
športoviska financuje zo svojho rozpočtu TSK. Celková inves-
tícia predstavuje sumu takmer 2,4 milióna eur. 

www.tsk.sk 01.12.2017 
pomocná evidencia 873/1/2017 
 
V najväčšom výskumnom a inovačnom programe Európskej 

únie Horizont 2020 sú k dispozícii financie vo výške takmer 80 
mld. eur. Cieľom programu je spájať výskum s inováciami a 
zaistiť, aby Európa produkovala špičkovú vedu a technológie, 
ktoré sú hybnou silou hospodárskeho rastu.  

Do programu sa zapojili nielen univerzity, ale aj rôzne firmy 
a organizácie. V týchto dňoch bolo zverejnené hodnotenie vý-
sledkov a štatistík programu od januára 2014 do októbra 2017. 
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Z celkových štatistík vyplýva, že program zafinancoval vyše 15 
tisíc projektov v celkovej hodnote 26,65 mld. eur. Súkromné 
firmy z tejto sumy dokázali získať až 28%. Najlepšou zo zapo-
jených univerzít je University of Cambridge a najlepšou firmou 
Siemens.  

Európska komisia spustila vizualizáciu doterajších výsled-
kov, vrátane najús-
pešnejších sloven-
ských subjektov. 
TOP 3 na Slovensku 
z hľadiska objemu 
pridelených finanč-
ných prostriedkov 
tvoria: Energoche-
mica Trading a.s., 
Trenčianska univer-
zita Alexandra Dub-
čeka v Trenčíne a Farma Oborin s.r.o.. Trenčianska univerzita 
sa nielenže umiestnila v TOP 3 najúspešnejších slovenských 
subjektov vôbec, ale má zároveň najlepší výsledok spomedzi 
všetkých slovenských univerzít v tomto programe. Na svoje 
dva projekty získala cez 12 miliónov Eur.  

Najzaujímavejšou a najperspektívnejšou oblasťou, do ktorej 
sa univerzitní odborníci pustili, je výskum skla a jeho špecific-
kých vlastností v Centre pre funkčné a povrchovo funkcionali-
zované sklá. V tomto výskumnom centre Trenčianska univer-
zita koordinuje ďalšie zahraničné univerzity a jeho cieľom je 
excelentný výskum a inovácie v oblasti skiel so špecifickými 
vlastnosťami. Sklo tak bude mať omnoho širšie využitie nielen 
v sklárskom priemysle, ale tiež v automotív segmente či v zdra-
votníctve.  

Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik toto hodno-
tenie považuje za povzbudenie a motiváciu pre ďalšie dobré a 
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inovatívne nápady a dodáva: „Aj menšia univerzita vie byť ex-
celentná v medzinárodnom meradle, pokiaľ sa vie efektívne 
špecializovať na užšie oblasti výskumu.“  

Slovenské organizácie mali úspešných 231 projektov, čo je 
1,53% z celkového počtu. Na excelentný výskum a rôzne ve-
decké projekty tak dokázali získať 74,27 mil. eur, pričom pr-
vých 5 najúspešnejších organizácií zo Slovenska získalo polo-
vicu celého príspevku.  

www.tnuni.sk 01.12.2017 
pomocná evidencia 876/1/2017 
 
Jedna z najlepších zdravotníckych škôl na Slovenku počas 

svojej  70-ročnej histórie stihla 
vychovať folklórnu generáciu, 
zmeniť názov i svoje sídlo. 
Škola, ktorej sú problémy s ne-
dostatkom študentov neznáme, 
po novom prijala aj čestný ná-
zov po svojej dlhoročnej riadi-
teľke Celestíne Šimurkovej. 

V čase, keď väčšina vzdelávacích inštitúcií čelí demografic-
kým problémom a rapídnemu poklesu žiakov, o Strednej zdra-
votníckej škole v Trenčíne (SZŠ) to nemožno povedať. Školu, 
ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), 
aj naďalej navštevujú len tí najlepší spomedzi uchádzačov 
o štúdium.  

„Záujem o našu školu v tomto školskom roku prejavilo až 
460 žiakov, no mohli sme zobrať len 140. Preto si dovolím po-
vedať, že máme výber veľmi šikovných žiakov, ktorí dosahujú 
vynikajúce výsledky,“ uviedla riaditeľka SZŠ Eva Červeňa-
nová. Škola, ktorá aj týmito počtami dokazuje svoju kvalitu 
a jedinečnosť, si v týchto dňoch pripomína svoje 70. narode-
niny. Prvýkrát svoje brány pre študentov otvorila v roku 1947 
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ako Zdravotná škola Dcér kresťanskej lásky v Trenčíne, názov 
Stredná zdravotnícka škola prijala až v roku 1960. Popri škole 
pôsobil aj folklórny súbor s názvom Véna.  

Ďalším míľnikom v histórii školy bola zmena jej sídla, keď 
sa v roku 2016 presťahovala do vlastných priestorov na Veľko-
moravskej ulici v Trenčíne. Pôvodná budova na Braneckého 
ulici totiž už nesta-
čia pokryť priesto-
rovú náročnosť. 
Škola sa tak vďaka 
investícii zriaďova-
teľa vo výške viac 
ako 400 tisíc eur 
presťahovala do mo-
dernejších priesto-
rov, v ktorých jej 
vďaka lepším priestorovým možnostiam pribudli nielen viaceré 
učebne, ale aj telocvične a posilňovňa. 

Na škole podľa jej riaditeľky pôsobilo veľmi veľa osobností 
a múdrych, aktívnych ľudí. Podľa jednej z nich, jej dlhoročnej 
riaditeľky, školu ako darček k jej 70. narodeninám pomenovali 
s platnosťou od 1. februára 2018.  

„Pani riaditeľka Celestína Šimurková bola naozaj osobnos-
ťou a môžem povedať, že bola srdcom aj dušou sestra, ktorá 
školu viedla 27 rokov. Od roku 1966 bola prvou sestrou, ktorá 
viedla školu s vysokoškolským vzdelaním. Podieľala sa na for-
movaní štúdia a bola aj autorkou viacerých učebníc, medzi 
ktoré patrí učebnica Ošetrovateľstvo I. Táto 500-stranová učeb-
nica sa stala dominantou, podľa ktorej sa vzdelávali žiaci na 
všetkých zdravotníckych školách na Slovensku a keďže bola 
preložená aj do češtiny, stala sa celoštátnou učebnicou,“ nešet-
rila chválou na svoju predchodkyňu súčasná riaditeľka školy, 
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ktorú pani Celestína Šimurková mnohému z učiteľského chle-
bíčka osobne priučila. 

Prekvapením slávnostnej akadémie k 70. výročiu založenia 
školy bolo udelenie ocenenia Zlatá brošňa. To si za svoju mamu 

(in memoriam) Celes-
tínu Šimurkovú pre-
vzali jej traja synovia; 
Pavol Šimurka, Pe-
ter Šimurka a Juraj 
Šimurka. Zlatá broš-
ňa je ocenenie v ob-
lasti ošetrovateľstva. 
Komisiu, ktorá o jej 
udelení rozhoduje, 

vedie profesor Vlastimil Kozoň, ktorý sa slávnostnej akadémie 
v priestoroch výstaviska Expo Center Trenčín, a. s., osobne zú-
častnil.  

Za rozvoj ošetrovateľstva sa v tento deň udelili aj dve strie-
borné brošne, a to Anne Šišmišovej a Ľjubov Stichlíkovej. 
Ďakovalo sa aj dlhoročným zamestnancom, ktorí v škole odpra-
covali viac ako 25 rokov. Ďakovný list a kvietok si z rúk pred-
sedu TSK prevzalo celkovo 25 súčasných či bývalých zamest-
nancov. 

V hodnotení INEKO sa škola umiestnila v prvej top desiatke 
stredných odborných škôl na Slovensku, v TSK je v tejto kate-
górii celkovo na druhom mieste. Aktuálne ju navštevuje 564 
žiakov v 22 triedach a 5 odboroch v dennom štúdiu. Jedným 
z nich je aj odbor zubný asistent, ktorý je na Slovensku nový 
a vyučuje sa len na 6 zdravotníckych školách. Tento rok ho na 
SZŠ v Trenčíne ukončia prví maturanti.  

„Na tejto škole sa mi páči, že nie sme škola, ale rodina. Člo-
vek to musí mať v srdci, aby túto prácu robil. Na Strednú zdra-
votnícku školu by som išla odznova, ale iba v Trenčíne, nikde 

Syn Pavol Šimurka, detský lekár, primár a prednosta vo Fakultnej nemocnici v Tren-
číne,  preberá Zlatú brošňu z rúk Vlastimila Kozoňa. 
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inde,“ s úsmevom prezradila svoj postoj k svojej alma mater 
tretiačka Tatiana Pláštiaková. 

Záštitu nad podujatím okrem prezidenta Slovenskej repub-
liky Andreja Kisku, ministra zdravotníctva SR Tomáša Druc-

kera a primátora 
krajského mesta 
Trenčín Richarda 
Rybníčka prevzal 
aj trenčiansky žu-
pan Jaroslav Baš-
ka.  

„Táto škola za 
70 rokov vycho-
vala viac ako 9 ti-
síc absolventov. Je 

to naozaj pekné číslo, ktoré svedčí o tom, že tá sedemdesiatroč-
nica bola úspešná. Pri kormidle školy sa vystriedalo 10 riadite-
ľov, z toho stála na čele školy 27 rokov pani riaditeľka Celes-
tína Šimurková. Aj preto si myslím, že nový čestný názov 
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne 
škole naozaj právom patrí. Škola sídlila prevažne v cirkevných 
priestoroch, minulý rok sme jej ako predčasný darček venovali 
nové priestory,“ komentoval predseda TSK Jaroslav Baška 
a škole zaželal množstvo ďalších úspešných rokov a šikovných 
žiakov.   

Slávnostnej akadémie sa zúčastnilo veľa významných hostí, 
pre ktorých si škola pripravila na kultúrne vystúpenia bohatý 
program. 

www.tsk.sk 07.12.2017 
pomocná evidencia 894/1/2017 
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Tvorba a ochrana životného prostredia 
 

Vo viacerých mestách a obciach namerali väčšie množstvo 
prachových častíc ako obvykle. Vychádzalo sa z hodinových 
koncentrácií. Automatické meracie stanice identifikovali tento 

problém v Nitre, To-
poľníkoch, Trenčíne, 
Ružomberku a Veľkej 
Ide. Informoval tom 
Slovenský hydrometeo-
rologický ústav. 

„Na väčšie množ-
stvo prachových častíc 
môžu byť citliví starí 
ľudia, osoby s ochore-
niami dýchacej a srdco-

vocievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a te-
hotné ženy," povedal hovorca SHMÚ Ivan Garčár. 

Môžu dráždiť oči, nos, hrdlo, spôsobiť kašeľ. Astmatici 
môžu dostať záchvaty. Treba preto obmedziť pobyt vonku, Ivan 
Garčár odporúča skrátiť i vetranie obytných miestností. 

Vyhnúť by sa ľudia mali i fajčeniu, športu, natieraniu, lepe-
niu, brúseniu či voľnému spaľovaniu. 

www.sme.sk 22.01.2017 
pomocná evidencia 075/1/2017 
 
Mestská rozpočtová organizácia Mestské hospodárstvo a 

správa lesov (MHSL) Trenčín chce v rámci náhradnej výsadby 
vysadiť na území mesta 643 rastlín za 34 tisíc eur. Zámer vy-
hlásiť verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku schválili v 
stredu 8. februára poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľ-
stva. 
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Podľa povereného riaditeľa MHSL Ľuboša Balušíka podli-
mitná zákazka sa týka nákupu rastlín na náhradnú výsadbu, 
ktorú chcú robiť v dvoch termínoch. „Prvý termín dodania je od 
15. marca do 30. mája, druhý od 15. septembra do 1. novembra 
tohto roku,“ uviedol Ľuboš  Balušík. 

V Trenčíne chcú podľa neho v tomto roku vysadiť 300 stro-
mov a 343 kríkov. Na základe výsledku verejného obstarávania 
bude uzatvorená kúpna zmluva. Predpokladaná maximálna 
hodnota zákazky je 34 tisíc eur, konečná suma môže v procese 
verejného obstarávania klesnúť. 

www.teraz.sk 09.02.2017 
pomocná evidencia 132/1/2017 
 
Poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva na svojom 

zasadnutí v stredu 8. februára zrušili najstaršie doposiaľ platné 
záväzné nariadenie mesta. Štatút zelene z roku 1991 napadol 
prokurátor, viaceré jeho ustanovenia boli podľa neho v rozpore 
so zákonom. 

Prokurátor navrhol zrušiť napadnuté ustanovenia alebo zvá-
žiť zrušenie celého štatútu zelene. „Nariadenie vychádza z ne-
aktuálnych zákonov a vo svojich ustanoveniach určuje povin-
nosti vo vzťahu aj k takým nehnuteľnostiam, ktoré nie sú v ma-
jetku alebo v správe mesta,“ uvádza sa v stanovisku prokura-
túry. 

Podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka mestskí 
odborníci na zeleň odporučili zrušiť celé nariadenie mesta a pri-
praviť nový štatút zelene. „Na základe uznesenia zastupiteľstva 
musíme do júnového zastupiteľstva pripraviť a predložiť nový 
návrh o štatúte zelene tak, aby bol v súlade so zákonom a záro-
veň, aby spĺňal podmienky 21. storočia,“ skonštatoval Richard 
Rybníček. 
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Štvormesačná absencia štatútu zelene podľa neho žiadnym 
spôsobom neovplyvní zeleň v meste. „Máme zavedené nejaké 
pravidlá, ide len o formálno-právnu záležitosť,“ dodal primátor. 

Mestský poslanec a šéf Centra environmentálnych aktivít 
Richard Medal hovorí, že štatút zelene napadol prokurátor 
úplne opodstatnene. „V niektorých paragrafoch odporoval plat-
nej legislatíve, hovorilo sa tam napríklad aj o tom, že povolenie 
na výrub zelene schvaľuje zastupiteľstvo, čo, samozrejme, me-
dzi povinnosti zastupiteľstva nepatrí, rozhodujú o tom odborné 
orgány,“ povedal Richard Medal. Aj podľa neho by bolo naj-
lepšie štatút zelene nahradiť novým, moderným dokumentom, 
ktorý by vyhovoval postaveniu Trenčína. 

„Je to dôležitý dokument, význam verejnej zelene v tejto 
dobe zásadne stúpa. Dnes sa hovorí o stratégiách miest, adap-
tačných opatreniach na klimatické zmeny. Aj preto som navrhol 
do uznesenia, aby sme do troch mesiacov mali na stole pripra-
vený k schváleniu nový návrh štatútu zelene, moderný, taký, 
aby vyhovoval všetkým zákonom,“ uviedol. 

Definitívne zrušenie štatútu zelene by podľa neho nebolo 
dobré, pretože by stratili svoje opodstatnenie aj dôležité prí-
lohy, ktoré štatút zelene obsahuje.  

„Pasport zelene, plán údržby zelene - to sú dokumenty, ktoré 
sú tiež zastarané, ale je dôležité vedieť, čo v meste máme, akú 
verejnú zeleň a aké majú mať jednotlivé druhy zelene ochranu 
z hľadiska mesta, podnikov v meste, z hľadiska občanov,“ 
skonštatoval Richard Medal. 

Podľa krajinnej architektky Anny Dobruckej je nevyhnut-
né, aby mestá mali stratégiu rozvoja zelene, ktorá má byť pri-
spôsobená súčasným trendom. Hovorí, že v mestách často 
chýba generel zelene: „Mali by dbať o rozvoj zelene z dlhodo-
bého hľadiska, tak ako sa robí územný plán na 20 - 30 rokov 
dopredu. Chýba dlhodobá stratégia rozvoja zelene v súlade s 
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územným plánom, nie tak, že poďme si hocičo hocikde vysa-
diť.“ 

Prioritou je podľa nej množstvo stromov a veľké parky. 
Veľmi dôležité sú podľa nej v mestách parky, pričom za park 

považuje územie, ktoré má aspoň pol hektára. „Plochy, ktoré sú 
menšie, dotvárajú skôr dizajn toho prostredia, netvoria kvalitu. 
Ak chceme kvalitu, park musí mať plochu nad dva hektáre,“ 
dodala Anna Dobrucká. 

Trenčianske noviny 21.02.2017 
pomocná evidencia 181/1/2017 
 
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) aj v tomto roku pod-

porí environmentálne zamerané projekty na území kraja. Pro-
stredníctvom grantového programu Zelené oči môžu subjekty 
čerpať na projekty v roku 2017 maximálne 2000 eur. 

 „Účelom vzniku grantu Zelené oči bola snaha TSK podpo-
riť aktivity a činnosti obyvateľov kraja, ktoré sú zamerané na 
ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia,“ uviedol pred-
seda TSK Jaroslav Baška s tým, že žiadateľmi sa môžu stať 
nielen obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organi-
zácie, ale aj podnikatelia s projektom verejnoprospešným úče-
lom. 

„Od začiatku fungovania programu Zelené oči bolo na Úrad 
TSK poslaných 17 žiadostí. Celková výška schválených projek-
tových žiadostí v minulom roku bola 4078 eur,“ uviedol pro-
jektový manažér Martin Macíček z oddelenia investícií, život-
ného prostredia a územného plánovania Úradu TSK. 

www.teraz.sk 16.02.2017 
pomocná evidencia 158/1/2017 
 
Rok 2017 sa v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) 

bude niesť v duchu znižovania energetickej náročnosti budov 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V rámci projektu Zelená 
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župa je pripravených 5 projektov vhodných na čerpanie finanč-
ných prostriedkov z Operačného programu Kvalita životného 
prostredia. Projekty zamerané na znižovanie energetickej ná-
ročnosti zahŕňajú zatepľovanie striech a obvodových múrov či 
výmenu vykurovacích telies.   

Dva projekty pritom už boli TSK schválené, a to zníženie 
energetickej náročnosti Obchodnej akadémie v Prievidzi, po 
ktorej realizácii príde k zníženiu emisií o 220,229 t ekviv. CO2. 
V prípade druhého schváleného projektu, ktorý ponúka kom-
plexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámostie vrátane 
študentského kampusu, príde v prvej etape k zníženiu emisií 
o 199,81 t ekviv. CO2. 

Ekvivalent CO2 je univerzálnou mierou množstva skleníko-
vého plynu. Jeho účinok na klimatický systém je rovnaký ako 
účinok samotného oxidu uhličitého. 

Projekty zamerané na zníženie energetickej náročnosti Ob-
chodnej akadémie v Trenčíne, budovy Gymnázia v Partizán-
skom a zníženie energetickej náročnosti Spojenej školy v No-
vákoch budú podané na schválenie pri najbližšej výzve.  

„Aj realizácia týchto projektov prispeje k značnému zníže-
niu emisií CO2. V prípade Obchodnej akadémie sa odhaduje, že 
dôjde k ročnému zníženiu emisií skleníkových plynov CO2 
o 152 ton, v prípade Gymnázia v Partizánskom o 90 t a v prí-
pade Spojenej školy Nováky o takmer 170 t,“ uviedol projek-
tový manažér projektu Zelená župa Martin Macíček.     

Celkové zníženie produkcie emisií CO2 bude vďaka realizá-
cii všetkých piatich projektov predstavovať takmer 832 t, čo je 
spotreba 92 444 stromov za rok. 

www.tsk.sk 16.02.2017 
pomocná evidencia 159/1/2017 
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V piatok 17. februára pracovníci spoločnosti Marius Peder-
sen na základe žiadosti vedenia Mesta Trenčín ručne vyčistili 
povrch ľavobrežnej hrádze od psích exkrementov.  Konkrétne 
šlo o úsek od Armádnej 
ulice po golfové ihrisko na 
Karpatskej ulici.  

Mesto je pripravené za-
dať požiadavku na odstrá-
nenie psích exkrementov 
i v ďalších lokalitách, pre-
tože situácia je vďaka ne-
zodpovednosti a ľahostaj-
nosti niektorých psičkárov 
alarmujúca. Zároveň mestská polícia v ostatných dňoch sprís-
nila kontrolu dodržiavania nastavených pravidiel vo vzťahu 
k verejnému priestranstvu. 

www.trencin.sk 20.02.2017 
pomocná evidencia 175/1/2017 
 
Na začiatku tohto roka bolo v Trenčíne 3 123 evidovaných 

psov. Ich počet môže byť každý deň iný, ale to, čo sa nemení, 
sú povinnosti psičkárov. A tu je problém.  

Naše mesto je „posiate“ psími exkrementmi. Nemôžu za to 
psy, ale ľudia.  Celkovo je v Trenčíne rozmiestnených 76 nádob 
na psie exkrementy, ktoré sa vyvážajú raz za 14 dní.  

„Psičkári“ však nemusia vyhadzovať psie výkaly len do ná-
dob na to určených, môžu ich vyhodiť aj do bežnej uličnej ná-
doby. Tú, pri počte 818 kusov, nie je problém nájsť. Problém je 
len v ochote, žiaľ, až príliš veľkého počtu ľudí, upratať po svo-
jom miláčikovi. Je to o ľuďoch a o ich vzťahu k svojmu okoliu, 
k iným ľuďom a k mestu, v ktorom žijú. 

Pracovníci spoločnosti Marius Pedersen na podnet vedenia 
Mesta vyčistili značný úsek ľavobrežnej hrádze (od zimného 
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štadióna po golfové ihrisko) a s najväčšou pravdepodobnosťou 
si samospráva objedná službu odstránenia exkrementov z verej-
nej zelene a niektorých iných verejných plôch pomocou špe-
ciálneho vysávača. No vzhľadom na finančné náklady to ne-
bude môcť realizovať opakovane.  

„Vyzývam ľudí, ktorí venčia psov na území nášho mesta, 
aby sa začali správať inak. Uvedomujem si, že sú mnohí psič-
kári, ktorí rešpektujú dané pravidlá a k svojmu okoliu pristu-
pujú zodpovedne a slušne. No, apelujem na ostatných, aby zme-
nili svoj prístup a konanie,“ hovorí primátor Richard Rybní-
ček. 

Vzhľadom na neúnosnú situáciu mestská polícia sprísnila a 
zintenzívnila kontrolu povinností ľudí, ktorí venčia psy na ve-
rejných priestranstvách a pristúpila i k udeľovaniu pokút. Preto 
dávame do pozornosti Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2002 
o podmienkach držania psov v Meste Trenčín, ktoré je zverej-
nené na www.trencin.sk.  

Samospráva pripravuje niektoré opatrenia, ktoré by mohli si-
tuáciu zlepšiť.  

Info 07.03.2017  
pomocná evidencia 198/1/2017 
 
V pondelok 20. februára začal zmluvný partner mesta -  spo-

ločnosť Marius Pedersen, a.s. so strojným čistením miestnych 
komunikácií po zimnom posype. V prvej etape sa čistia hlavné 
miestne ťahy a parkovacie plochy.  

www.trencin.sk 20.02.2017 
pomocná evidencia 174/1/2017 
 
Jozef Pecho (36) pracuje 12 rokov ako klimatológ, v súčas-

nosti pôsobí v SHMÚ. Pracoval v Českom hydrometeorologic-
kom ústave aj v Českej akadémii vied v Ústave fyziky atmo-
sféry.  
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Zažili sme najchladnejší január za predchádzajúcich 30 
rokov. Zároveň vedci hovoria o globálnom otepľovaní. Ako 

sa tomu dá rozumieť? 
„Globálne otepľovanie ne-

znamená, že sa otepľuje všade 
a rovnakým tempom. Januá-
rové ochladenie u nás súvisí 
s Arktídou, ktorá sa dlhodo-
bejšie ohrieva omnoho rých-

lejšie ako zvyšok sveta, a to k nám prináša nový prvok. Sloven-
sko je totiž ovplyvňované najmä západnými vetrami od Atlan-
tiku, lenže keď sa rozdiely teploty medzi Arktídou a zvyškom 
znižujú, západné prúdenie slabne a fúka viac od severu alebo 
juhu. Od roku 2007 to registrujeme skoro každú zimu, podobne 
to cítia v Severnej Amerike, kde stále častejšie píšu o blizar-
doch – veľkých snehových búrkach.“ 

Koľko percent územia Zeme v januári zasiahol chladný 
vzduch? 

„Podľa mňa menej ako jedno percento. Rekordy v najnižších 
teplotách boli prekonávané v Česku, na Balkáne, ale v sever-
ných častiach Európy, ako sú Škandinávia alebo sever Poľska, 
mali relatívne teplejšie. Ten chladný vzduch sa naozaj týkal len 
určitých oblastí strednej Európy. Tým, že sme mali sneh, sa stu-
dený vzduch ešte viac ochladzoval, hlavne v nížinách. V horách 
bolo trochu teplejšie.“ 

Čiže keď sme zažívali skoro rekordné mrazy, stačilo sa 
pozrieť na údaje zo Škandinávie a videli by sme, že tam je 
teplo? 

„Asi tak. Prednedávnom som hovoril jednému novinárovi – 
ak niekto poukazuje na studené, ale len veľmi regionálne ob-
medzené periódy a chce tým argumentovať, že globálne otep-
ľovanie sa zastavilo, je to, akoby iba vyberal hrozienka z tva-
rohu. Hrozienka tam už síce neboli, ale tvaroh zostal. Tak ako 

Klimatológ Jozef Pecho pôsobí v SHMÚ. 
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zostal celkový nárast globálnej teploty, ktorý je kontinuálny, 
a nič na tom nemení ani chlad, ktorý sme mali v januári v strede 
Európy.“ 

V súčasnosti sa prudko rozvíjajú nové technológie a platí 
to aj pre klimatológiu. Zistilo sa za predchádzajúce roky 
niečo, čo sme doteraz o otepľovaní nevedeli? 

„Zvýšil sa napríklad počet monitorovacích bodov v oceá-
noch a zvýšila sa presnosť 
globálneho monitorova-
nia zemskej klímy. Moni-
torovací bod si predstavte 
ako bóju na hladine, ktorá 
je lanom pripevnená 
o dno. Meria teplotu 
vzduchu aj mora a mo-
derné technológie, ARGO 

sondy, nám umožňujú merať profil teploty vody až do hĺbky 3-
tisíc metrov. Vyzerajú ako oceľové valčeky s motorom na jed-
nom konci, hojdajú sa na morskej hladine. V istých intervaloch 
sa motorček zapne, bója klesne až do hĺbky tri kilometre a po-
čas cesty zaznamenáva teplotu, obsah soli a iné veličiny. Je na-
pojená na príjem z družice, takže online posiela dáta do cen-
trály. Zlepšenie meraní ukázalo, že sme dlhodobo podhodnoco-
vali globálne otepľovanie nad oceánmi a v oceánoch. Novými 
monitorovacími systémami sme zistili, že oceány sa otepľujú 
asi dvakrát rýchlejšie, ako sme si mysleli. A oceány pokrývajú 
asi 73 percent plochy Zeme.“ 

Scenáre o globálnom otepľovaní, ktoré boli pred 20 
rokmi, sú teda katastrofickejšie? 

„Viem, že by ste chceli počuť silné slová ako katastrofa a po-
dobne, ale vlastne áno – je to naozaj horšie, ako ukazovali pô-
vodné scenáre. Už predtým scenáre naznačovali, že to nebude 
dobré a odrazu máme údaje, že globálne otepľovanie je ešte 
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rýchlejšie a pre planétu sú dôsledky stále horšie. Už teraz sa 
otepľuje o dve desatiny stupňa za desaťročie. Navyše, v pred-
chádzajúcich rokoch bol silný fenomén El Niño, ktorý globálnu 
teplotu postrčil ešte vyššie. Takže globálne oteplenie nebolo 
o 0,2 stupňa Celzia za desať rokov, ale za rok. Keď by sme rá-
tali predchádzajúce štyri sezóny – od leta 2015 do jari 2016 – 
tak sa oteplilo skoro o jeden stupeň Celzia.“ 

Čo znamená jeden stupeň Celzia priemernej teploty? Je 
to rozdiel medzi čím a čím? 

„Keby sa teraz odrazu priemerná ročná teplota zvýšila o je-
den stupeň napríklad v Hurbanove, tak by z ničoho nič mali 
klímu typickú pre juh Maďarska. Jeden stupeň je rozdiel po-
vedzme medzi Bratislavou a Trenčínom, dva stupne sú medzi 
Komárnom a Žilinou. Takže keď bude priemerná teplota v Ži-
line vyššia o dva stupne, Žilina sa ocitne v klimatickej zóne, 
akú dnes majú v Komárne alebo v Štúrove. Jeden stupeň prie-
mernej teploty je naozaj veľmi veľa.“ 

Stane sa to? Bude naozaj v Trenčíne klíma, ako je teraz 
v Bratislave? 

„Stane. Klimatológovia ešte v 90. rokoch pripravili scenáre, 
ako sa bude klíma vyvíjať, no reálne sa u nás otepľuje asi dva-
krát rýchlejšie, ako sme predpokladali pred dvadsiatimi rokmi. 
Nové scenáre navyše počítajú s tým, že do konca tohto storočia 
bude v porovnaní s 20. storočím asi o 4 stupne teplejšie.“ 

To znamená, že súčasné deti zažijú dramatické zmeny?  
!Ja si myslím, že už nebudú musieť cestovať za teplom na-

príklad do Španielska alebo Talianska. Klimatické pomery, aké 
sú v súčasnosti na severe Španielska, budú na juhu Slovenska, 
čo prinesie nielen suchšie leto a jar, ale veľmi rýchlo sa sem 
dostanú aj živočíšne a rastlinné druhy, ktoré sú typické pre takú 
klimatickú oblasť.“ 

Typické zvieratá typu medvede, vlky, rysy budú koncom 
storočia vytláčané inými druhmi? 
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„Záležať bude na stave životného prostredia, prírodných 
spoločenstiev a predovšetkým na stave lesov, ktorý je v súčas-
nosti dosť alarmujúci.“ 

Dá sa predstaviť si zmenu klímy aj tak, že keď budú 
dnešné deti na penzii, budú môcť pestovať na Slovensku na-
príklad olivy?  

„Nie. To isté sa nás často pýtajú o citrónoch. Lenže globálne 
otepľovanie ešte nebude znamenať, že z nášho prostredia vy-
miznú mrazy v chladnej časti roka. Frekvencia tuhých zím síce 
bude klesať, no vyskytnúť sa môžu. Je to ako v súčasnosti – za-
žili sme najchladnejší január za 30 rokov napriek tomu, že prie-
merná teplota je vyššia ako pred 30 rokmi. Keďže napríklad cit-
rusy musia byť dobre chránené pred mrazmi, museli by ich 
schovávať do skleníkov.“ 

Zmení sa klíma, no zhorší sa schopnosť pestovať plo-
diny? 

„Klíma bude diametrálne odlišná – teplejšia, v lete suchšia, 
ale v zime vlhkejšia, lebo v zime bude menej často padať sneh 
a viac bude pršať. V krátkom čase budeme musieť vyriešiť, ako 
pestovať plodiny v novej klíme. V tom môžu pomôcť techno-
lógie šľachtenia. Keby sme sa spoliehali na odrody, aké sme 
pestovali doteraz, asi by sme zásobovanie ľudí potravinami ne-
zvládli. Zrejme budeme potrebovať mnohé plodiny, aj obilie, 
ktoré budú odolnejšie proti suchu a vysokým teplotám, a obá-
vam sa, že to nebude také jednoduché bez, napríklad, geneticky 
modifikovaných plodín.“ 

Hrozí nedostatok vody? 
„Určite hrozí. No pršať môže aj veľa, napríklad rok 2010 bol 

veľmi vlhký, tieto veľmi vlhké roky sa však budú čoraz častej-
šie striedať s veľmi suchými a niekoľkoročné sucho môže vplý-
vať na zdroje vody. To bude charakter novej klímy – striedanie 
veľmi vlhkých a veľmi suchých rokov, nestabilita.“ 
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Niektoré oblasti sveta sú trvalo zamrznuté a na trvalo 
zmrznutej pôde sú postavené aj mestá. Existujú už prí-
klady, že niekde sa aj prepadli budovy, lebo pôda rozmrzla 
a stalo sa z nej bahno. Bude to pokračovať? 

„Bude. V Rusku, na Aljaške, na severe Kanady sa už dnes 
niektoré cesty a železnice postavené na permafroste krivia. 
Ruské mesto Novosibirsk je podobne ako mnohé ďalšie posta-
vené z veľkej časti na trvalo zamrznutej pôde a o pár desiatok 
rokov sa môžu niektoré územia mesta stať neobývateľné, pre-
padávajúca sa pôda narúša statiku čohokoľvek. Hĺbka roztápa-
nia pôdy sa bude v trvalo zamrznutých oblastiach zväčšovať, 
tam, kde sú veľké plochy trávy, budú v lete močiare s množ-
stvom komárov a nebude sa tam dať nič robiť. Voda bude od-
tiaľ postupne odtekať, zväčší sa prietok okolitých riek, ktoré 
vtekajú do Severného ľadového oceánu, čo ovplyvní prúdy 
v oceáne a zmení koncentráciu soli v morskej vode.“ 

Sú informácie, že čím viac sa bude otepľovať, tým viac 
bude z trvalo zamrznutých oblastí unikať metán, čo ešte 
viac zrýchli otepľovanie. Tiež miznutie trvalo zasnežených 
plôch bude znamenať obnažovanie pôdy, a keď na ňu bude 
dopadať slnko, ešte viac sa oteplí. Čiže samotné otepľovanie 
spôsobí, že sa bude otepľovať ešte viac, je to ako špirála, 
ktorá sa môže zrýchľovať? 

„Áno, a tieto zosilňujúce spätné väzby v pôvodných scená-
roch globálneho otepľovania neboli zahrnuté. Vedci vedeli, že 
napríklad albedo efekt – zrýchlenie otepľovania v dôsledku na-
hradenia bieleho povrchu tmavou pevninou – bude reálny, lenže 
dosiaľ ho nevedeli kvantifikovať do vzorcov. Nevedeli presne, 
o koľko sa oteplí, keď sneh zmizne na dva mesiace napríklad 
z konkrétnych častí Grónska. Keď sa to teraz už deje, je po-
trebné údaje odmerať priamo na mieste alebo cez satelity 
a presnejšie vypočítať, ako veľmi to ešte zdynamizuje otepľo-
vanie. 
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Keby sme hneď zastavili vypúšťanie všetkých emisií 
skleníkových plynov, čiže na celom svete by sa zastavila do-
prava, prestali by sme kúriť plynom, zastavili by sa elek-
trárne na uhlie a urobili by sa mnohé ďalšie opatrenia, bude 
sa aj tak otepľovať? 

„Áno, a otepľovanie sa môže ešte zrýchľovať, závisí aj od 
metánových emisií, ktoré sa budú uvoľňovať po rozmŕzaní tr-
valo zamrznutých miest na Zemi.“ 

Načo je teda dôležité obmedzovať vypúšťanie emisií, keď 
už tak či tak je to zlé? 

„Ide o princíp predbežnej opatrnosti. Keby sme v čo najväč-
šej možnej miere obmedzili vypúšťanie emisií, povedzme, až 
o dvadsať rokov, stav klimatického systému o sto rokov by bol 
diametrálny odlišný, ako keby sme zastavili vypúšťanie emisií 
hneď. Akékoľvek ďalšie predlžovanie rozhovorov, dohovorov, 
legislatívnych opatrení, veľmi nepríjemne pocítia naše deti 
a vnúčatá. Každý rok odsúvania problému dramaticky zhorší 
podmienky pre našich potomkov a prapotomkov.“ 

Dospeje svet až do stavu, že Zem bude neobývateľná? Že 
nebude čo piť, nebude sa dať pestovať, nebudeme vedieť 
vydržať vysoké teploty, že stúpajúce oceány zaplavia časti 
kontinentov? 

„Existujú odhady niektorých svetových klimatológov, že ne-
môžeme prekročiť určitú mieru oteplenia – pôvodne sa hovorilo 
o dvoch stupňoch, teraz sa hovorí o 1,5 stupni Celzia. Keď glo-
bálna teplota stúpne o 2 stupne, môže to byť nezvrátiteľné, 
môžu sa totiž narušiť niektoré termoregulačné mechanizmy pla-
néty. Významným termoregulačným prvkom Zeme sú polárne 
ľadovce v Grónsku, Arktíde a predovšetkým v Antarktíde. 
Keby neexistovali, na Zemi by bolo priemerne o 10 stupňov 
teplejšie.“ 
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Je možné, že ľad na oceáne v Arktíde zmizne? 
„Je. A veľmi rýchlo. V Arktíde je strata ľadu rýchlejšia, ako 

sa predpokladalo, takže nie súčasné deti, ale ešte my sa doži-
jeme situácie, keď oce-
ánska oblasť Arktídy 
bude v niektorých ob-
dobiach roka úplne bez 
ľadu. Bude tam voda, 
oceán. Teraz sa rozprá-
vame o ľade medzi 
Grónskom, Ruskom, 
Kanadou, uprostred je 

Severný ľadový oceán hlboký asi tri kilometre. Každú zimu sa 
na morskej hladine vytváral ľad hrubý 5 až 9 metrov, v súčas-
nosti sme radi, keď sa vytvorí jeden meter ľadu.“ 

Už sa stalo, že Arktída zmizla? 
„Naposledy pred približne tromi miliónmi rokov.“ 
Keď by tam napríklad o dvadsať-tridsať rokov v lete 

ľad zmizol úplne, znamenalo by to, že slnečné lúče by nedo-
padali na ľad a neboli by odrážané, ale dopadali by do 
mora, ktoré by sa ohrievalo? 

„Ľad odráža 80 až 90 percent slnečného žiarenia, oceán asi 
len 10 percent, zvyšok sa „uloží“ vo forme tepla, inak povedané 
– transformuje sa na ohrievanie vody. Približne na ploche 16 
miliónov štvorcových kilometrov sa stratí ľad a slnko bude 
svietiť na oceán, počas polárneho dňa 24 hodín denne. A to ešte 
zrýchli súčasné globálne otepľovanie, a predovšetkým otepľo-
vanie v Arktíde. Veľmi teplá Arktída spôsobí zoslabenie západ-
ného prúdenia, ktoré je pre Slovensko relatívne prívetivé, 
zmierňuje extrémy teploty. Namiesto neho bude u nás častejšie 
severojužné prúdenie, čo bude prinášať väčšie teplotné vý-
kyvy.“ 
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Po roztopení Arktídy stúpne hladina morí? 
„Nie, ľad oceánskej Arktídy si predstavte ako kocku ľadu 

v pohári vody – keď sa v pohári ľad roztopí, voda nestúpne. 
Lenže pri rýchlom zohrievaní Arktídy bude kritickou oblasťou 
Grónsko. Tam je na pevnine toľko ľadu, že keby sa roztopil, 
hladina oceánov by stúpla o šesť metrov. Niektoré menšie os-
trovy sveta by zmizli úplne, znamenalo by to pohromu pre ob-
rovské mestá. Arktídu bez ľadu zažijeme už my, no ak nič neu-
robíme najbližších dvadsať rokov a globálne otepľovanie bude 
napĺňať horšie scenáre, tak z Grónska zmizne ľad o 200 až 300 
rokov a hladina morí stúpne naozaj veľmi významne.“ 

Hovorili ste, že ak sa globálne oteplí viac ako o dva 
stupne Celzia, bude to už podľa niektorých klimatológov 
nezvratné. Kedy sa môže stať, že dospejeme do tohto stavu? 

„Do dvadsiatich rokov. V podstate sme v situácii, že o jeden 
stupeň sa už oteplilo a máme len pár rokov na to, aby sme sa 
rozhodli niečo urobiť. Lenže je tu ešte jedna vec – zotrvačnosť 
emisií oxidu uhličitého v atmosfére. V súčasnosti sa ohrieva at-
mosféra vinou uhlíka, ktorý sme do nej „dopravili“ ešte pred 
štyridsiatimi rokmi. Funguje teda časový odstup termálneho pô-
sobenia uvoľneného uhlíka. Trvá približne 10 rokov, kým oxid 
uhličitý začne atmosféru ohrievať, maximum dosahuje o 40 až 
50 rokov. Takže keby sme dnes zastavili všetky emisie sklení-
kových plynov, minimálne štyridsať rokov by sa ešte otepľo-
valo. Fyzika je v tomto neúprosná, podľa niektorých odhadov 
je v súčasnosti v atmosfére už také veľké množstvo nadbytoč-
ného fosílneho uhlíka, že sa oteplí minimálne o 2,5 stupňa Cel-
zia, aj keby sme zastavili vypúšťanie skleníkových plynov. 
Preto teraz klimatológovia rozmýšľajú aj o možnostiach, ako čo 
najrýchlejšie a najefektívnejšie uhlík dostať z atmosféry na-
späť, aké technológie na to použiť, lebo samotné zastavenie vy-
púšťania skleníkových plynov je len polovičné riešenie.“ 
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Ako sa dá oxid uhličitý „stiahnuť“ z atmosféry? 
„Najlepšie by bolo aplikovať a podporiť prirodzené spôsoby 

a záchyty uhlíka na globálnej úrovni – zalesňovanie, ale naprí-
klad aj zintenzívnenie fotosyntézy v oceánoch. K tomuto však 
zatiaľ nedochádza, technológie sú drahé a politická vôľa mini-
málna alebo žiadna.“ 

Čo sa môže stať s „obývateľnosťou“ planéty v najbliž-
ších desiatkach rokov? Budú stále väčšie územia, v ktorých 
sa nebude dať žiť? 

„Kritické sú tropické oblasti – pozrite si v mape rovník a 25 
stupňov hore, 25 dolu, čo je väčšia časť Afriky, časť Južnej 
Ameriky, juh Ázie. Už 
v roku 2040, čiže 
o niečo viac ako 20 ro-
kov, sa tam v letných 
mesiacoch predpokla-
dajú teploty, ktoré budú 
príliš extrémne na to, 
aby boli dlhodobo 
vhodné na prežitie. 
U nás sú v teplejších častiach bežné teploty 35 aj 37 stupňov. 
Okolo rovníka je síce klíma vyrovnaná, je problém nájsť oblasť, 
kde teplota presahuje 35 stupňov, keď však idete severnejšie od 
rovníka, smerom do Sahary, teplotné extrémy sú tam neporov-
nateľne väčšie a je to podstatne suchšie miesto. Suché oblasti 
sa budú rozširovať, púštny alebo polopúštny charakter klímy 
rýchlo postupuje aj smerom k rovníku, ale aj smerom na sever 
a na juh. Prináša to príliš vysoké teploty, málo zrážok, suchá, 
neúrodu.“ 

Ľudia odtiaľ budú musieť odísť? 
„Väčšina zrejme áno a postupne sa to bude týkať skoro celej 

Afriky. Ľudia odtiaľ utekajú už dnes, taká Juhoafrická repub-
lika má omnoho väčší problém s migráciou ako Európa. Ľudia 
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z rovníkových oblastí sa tam snažia presťahovať a Juhoafriča-
nia nevedia, čo s nimi. V oblastiach, ktoré budú o pár desiatok 
rokov neobývateľné, žije približne 3,5 miliardy ľudí a oni sa 
budú snažiť presunúť tam, kde sa žiť bude dať.“ 

Ako v súčasnosti stúpajú oceány? 
„Približne štyri milimetre ročne, čo je trojnásobne rýchlejšie, 

ako pred sto rokmi.“ 
To pôsobí ako drobný problém, štyri milimetre sú nič. 
„Keď si predstavíte, že dynamika týchto zmien sa bude zväč-

šovať a hladina začne 
stúpať o centimetre 
ročne, tak odrazu zis-
títe, že Londýn, New 
York, časť Holandska 
môžu mať o 30 až 
40 rokov vážny prob-
lém. Už v roku 2012 
počas hurikánu Sandy 
mali v New Yorku ta-
kéto starosti, že príliv hnaný hurikánom zaplavil dolnú časť 
Manhattanu, zdevastoval časť New Jersey a spôsobil škody za 
desiatky miliárd dolárov. Keď nefúka vietor, nárast hladiny nie 
je až taký problém, ale keďže hladina stúpa kontinuálne a stále 
rýchlejšie, príde silnejšia búrka a mestá sú okamžite zaliate. Na 
pobreží Portugalska sa v predchádzajúcich dvoch zimách vy-
skytli zimné víchrice, ktoré zaplavovali časť pobrežných pro-
menád veľkých miest ako Porto. A hladina stúpa ďalej.“ 

O koľko stúpla hladina za predchádzajúce storočie 
a koľko stúpne v tomto storočí? 

„Za predchádzajúcich 100 rokov stúpla o 20 centimetrov 
a doteraz sa odhadovalo, že počas ďalších 100 rokov stúpne 
o meter. No zdá sa, že odhady boli dosť podhodnotené, lebo do 
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nich nezahrnuli zrýchľujúce sa roztápanie Grónska a Antar-
ktídy.“ 

Čo znamená jeden meter vody v oceánoch navyše? 
„Ohrozený New York, Tokio, Londýn, väčšia časť Ria de 

Janeiro, pri dvoch metroch zmizne veľká časť Holandska. 
A aby sme nehovorili len o bohatších oblastiach sveta, stačí sa 
pozrieť aj na Filipíny, ktoré majú každý rok problémy s taj-
fúnmi a tie spôsobujú také záplavy, že niektoré oblasti Filipín 
už začínajú byť neobývateľné.“ 

Keby sa roztopil všetok ľad zeme, čo by sa stalo? 
„To sa stane možno o 3-tisíc rokov, ale napríklad v Európe 

by zmizla veľká časť severného Nemecka, časť južného Fran-
cúzska, časť Poľska, celé Holandsko, slušná časť Írska, An-
glicka, Pádska nížina v Taliansku by neexistovala, zatopená by 
bola až po Turín, na juhu Maďarska by bol morský záliv. To ani 
nehovorím, k čomu by došlo na iných kontinentoch. Predpo-
kladá sa, že hladina oceánov by bola priemerne o 60 metrov 
vyššie ako je teraz.“ 

Prezidentom USA sa stal Donald Trump, ktorý patrí 
skôr medzi skeptikov pri téme globálneho otepľovania. Čo 
to môže pre Zem znamenať? 

„Neviem, ako dlho vydrží Trump v pozícii prezidenta USA, 
ale ak vydrží, tak tlak od politikov smerom na odborníkov 
a vedcov, aby o globálnom otepľovaní nehovorili, bude mimo-
riadny.“ 

Politici budú tlačiť na to, aby vedci tvrdili, že všetko je 
v poriadku? 

„Politici budú skôr naťahovať čas, stále sa budú dožadovať 
ďalších a ďalších dôkazov. A to hlavne preto, aby sa nič nerie-
šilo. Ani Trump netvrdí, že klimatická zmena nie je. On tvrdí, 
že to nie je problém a že sa so zmenou dokážeme vysporiadať. 
Nejde mu o reálne riešenia, pretože si asi veľmi dobre uvedo-
muje, že riešiť klimatickú zmenu bude znamenať zásadnú 
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zmenu toho, ako žijeme a ako spotrebúvame. A tým by boli 
ohrozené aj jeho obchodné záujmy. Preto dáva ruky od tohto 
problému preč, keďže má strach o svoju budúcnosť.“ 

Dokážeme sa klimatickej zmene prispôsobiť? 
„Predstavte si situáciu, že časť Afriky a Ázie sa stane neo-

bývateľná a ľudia budú hľadať miesta, kde by mohli žiť a ute-
kali by do mierneho pásma. Môže sa tak stať, že o 50 rokov 
bude každý druhý Slovák cudzinec. Nehovorím, že sa toho 
máme báť z hľadiska xenofóbie, ale ak sa to naozaj stane, bude 
treba pre ľudí zabezpečiť potraviny, bývanie, prácu, služby. 
Podľa mňa sa to stane, lebo celá tropická oblasť jednoducho 
bude migrovať preč od rovníka, preč z trópov a tí, ktorí neemig-
rujú, budú umierať. Nejde len o Slovensko, ľudia budú utekať 
všade, kde sa bude dať. V súčasnosti je ohrozených asi 3,5 mi-
liardy ľudí. Bude problém so surovinami, v spoločnosti začne 
stúpať napätie. Problém je, že svet na to nie je pripravený, také 
USA za súčasného prezidenta úplne kašlú na tieto problémy 
a odmietajú znižovať vypúšťanie skleníkových plynov, ktoré 
zvyšujú globálnu teplotu. Keby som mal predvídať, čo sa bude 
diať, tak by som asi naznačil, že treba začať deti učiť skrom-
nosti, lebo zdrojov bude menej. Je celkom možné, že ak nič ne-
urobíme, tak môžeme byť posledná generácia, ktorá žije ešte 
relatívne slušne a v blahobyte aj bezpečí.“ 

www.aktuality.sk 03.03.2017 
pomocná evidencia 201/1/2017 
 
Naučiť mladých ľudí väčšej zodpovednosti za životné pro-

stredie má pomôcť nová publikácia, ktorú minulý týždeň uvied-
li do života v Novom Meste nad Váhom. 

Podobných učebníc je na Slovensku málo, problémom je 
podľa žiakov aj učiteľov slabé zastúpenie envirovýchovy 
v učebných osnovách. 
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Publikácia „Každodenná udržateľnosť“ približuje študen-
tom hravou formou tvorivých aktivít rôzne spôsoby, ako sa sta-
rať o životné prostredie. 

„Aktivity sú interaktívne a tvorivé, napríklad pátranie po po-
travinových míľach jogurtov v regáloch našich obchodov, ná-
vod na výrobu vlastného pracieho prostriedku či aviváže. Zau-
jímavé sú aj tipy a triky pre domáce kompostovanie, zriadenie 
knižného obežníka v škole alebo vytvorenie miestnej mapy udr-
žateľnosti s tipmi na „zelené“ nakupovanie a služby,“ priblížila 
zástupkyňa Centra environmentálnych aktivít Trenčín Klaudia 
Medalová. 

Príručka pre pedagógov je výsledkom spoločného projektu 
aktivistov nielen zo Slovenska, ale aj z Bosny a Hercegoviny, 

Maďarska, Srbska a z Poľ-
ska. 

Podľa Klaudie Medalo-
vej je pojem udržateľnosť 
stále ťažko uchopiteľný: 
„V knihe sme to zobrali 
cez každodennú skúse-
nosť. Každý z nás je spo-
trebiteľ, chodíme do ob-
chodov, vyberáme si to-

var. Je veľmi dôležité, aby deti mohli pochopiť, že sú rozdiely 
v obaloch, v zložení. Je to na tom spotrebiteľovi, že môže meniť 
tú spoločnosť už len tým, že sa správa zodpovedne už pri naku-
povaní.“ 

V ďalšej rovine zase ponúkajú možnosť stať sa domácim 
ekológom, napríklad vyrobením si vlastného pracieho prášku 
alebo čistiaceho prostriedku, ktorý podľa nej funguje rovnako 
dobre ako kupované. 
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„Trvalá udržateľnosť je však aj o tom, že som aktívny oby-
vateľ a všímam si. A keď sa mi niečo nepáči, snažím sa nejako 
ten problém vyriešiť,“ dodala Klaudia Medalová. 

Mladí ľudia sú presvedčení, že školský rozvrh túto proble-
matiku dlhodobo zanedbáva, o ochrane životného prostredia 
hovoria len okrajovo. 

„V škole si sem-tam povieme, ako by to malo byť, ale prak-
tická stránka chýba. Mal by každý z nás začať od seba, aspoň 
triediť odpad doma, potom môžeme pokračovať ďalej,“ myslí 
si študentka Adriana Henčeková. 

Aj podľa Daniely Bušovej je envirovýchovy v škole málo: 
„Ekológii sa venujeme v škole veľmi málo. Je to iba pár hodín 
do roka. A chýba tá motivácia žiakov, keďže o to ani učitelia 
nejavia veľký záujem, tak potom ani žiaci.“ 

Učiteľka a koordinátorka envirovýchovy Michaela Zen-
ková na novomestskom gymnáziu upozorňuje, že niektoré té-
my sa skutočne pre-
berajú len okrajovo: 
„V rámci prírodoved-
ných predmetov by sa 
mali učitelia venovať 
problematike enviro-
výchovy. Mohlo by 
sa im ale venovať 
hlbšie, niektoré témy 
sa preberajú okra-
jovo. Určite by sa 
mali učitelia snažiť dávať viac do popredia envirovýchovu.“ 

K tomu môže podľa nej pomôcť aj nová učebnica. „Sú tam 
aktivity, ktoré by sa dali riešiť. Už som sa rozprávala s kolegy-
ňami, aká brožúrka nás čaká. Tak sa celkom potešili, že „aha 
budeme mať nejaké aktivity s deťmi. Učiteľ bude mať menej 

Knihu uviedol do života novinár a fotograf Radovan Stoklasa. 
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práce s vyhľadávaním informácií na internete alebo v odbor-
ných knihách,“ dúfa Michaela Zenková. 

Prvých 30 kusov publikácie ide do škôl, ktoré sa zapojili do 
projektu Mladí reportéri pre životné prostredie, a to od Spišskej 
Novej Vsi až po Majcichov pri Trnave. 

www.sme.sk 11.03.2017 
pomocná evidencia 221/1/2017 
 
Viaceré samosprávy kritizujú poplatok za drobný stavebný 

odpad. Rok od jeho zavedenia hlásia viacerí starostovia pokles 
v zbere stavebného odpadu v zberných dvoroch na minimum. 
Rozšírili sa čierne skládky, ktoré musia obce odstraňovať na 
vlastné náklady. 

Samosprávy zaviedli poplatky na základe zmeny Zákona o 
odpadoch, ktorú prijal parlament pred dvoma rokmi. Výšku po-
platku si určujú sami v nariadeniach, začína sa od 0,015 eura a 
najviac 0,078 eura za kilogram drobného stavebného odpadu 
bez obsahu škodlivín. 

Výrazný pokles v množstve odovzdaného stavebného od-
padu zaznamenali aj v 
Trenčíne. Ešte v roku 
2015 odovzdali obyvate-
lia Trenčína 2 350 ton, v 
minulom roku to bolo len 
478 ton. 

„Mestu klesli náklady 
z viac ako 150 tisíc eur na 
31 tisíc eur. To, čo je ná-

klad, ale od občana vyberieme formou poplatku, ktorý zaplatí 
priamo na zbernom dvore pri odovzdávaní drobného staveb-
ného odpadu,“ informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová. 

Platenie je podľa nej správny krok, pretože za stavebný od-
pad prebrali zodpovednosť firmy. „Bolo lacnejšie na občianske 
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preukazy nosiť stavebné odpady zadarmo do zberných dvorov. 
A likvidáciu takéhoto odpadu v konečnom dôsledku platili pop-
latníci mesta Trenčín, dokonca aj tí, ktorí za celý život nič ne-
prerábali,“ skonštatovala Erika Ságová. 

Podľa ministerstva životného prostredia si nová legislatíva 
osvojila princíp „znečisťovateľ platí.“ 

„Občan zaplatí za uloženie drobného stavebného odpadu po-
platok úmerný množstvu, ktorý reálne vyprodukoval,“ skonšta-
toval hovorca ministerstva Tomáš Ferenčák. Pokuta pre tých, 
ktorí nelegálne uložia odpad na čiernej skládke, sa v novom Zá-
kone o odpadoch zvýšila desaťnásobne z asi 166 eur na 1 500 
eur. Sankcie môže uložiť príslušný okresný úrad alebo Sloven-
ská inšpekcia životného prostredia. 

Podľa ochranárky Kataríny Šimončičovej by poplatok za 
odovzdanie stavebného odpadu mal byť len symbolický, aby 
ľudí neodradil: „Poplatok treba dať, predsa len, zberné dvory s 
tým majú náklady. Ak je ale poplatok maximálny, ľudia to tam 
nenosia. Nebolo to šťastné riešenie.“ 

Ľudia podľa nej musia na zberný dvor odpad doviezť a ešte 
zaň aj zaplatiť. 

„Ak to tam ľudia prestali nosiť, treba ho hľadať niekde po 
lesoch. Radšej by som mala za lacnejší peniaz viac stavebného 
odpadu v zbernom dvore ako v lese.“ 

www.sme.sk 25.03.2017 
pomocná evidencia 268/1/2017 
 
Tohtoročná dlhotrvajúca zima dala živočíchom poriadne za-

brať, potvrdil to aj trenčiansky ornitológ Radovan Jambor. 
Ako vysvetlil, počas zimy sa do mesta nasťahovalo množstvo 
vtáctva z okolitých lesov, hľadali tu útočisko pred mrazmi a 
ľahší prístup k potrave. Tú im zabezpečilo aj mnoho ľudí, podľa 
Radovana Jambora je starostlivosť Trenčanov o vtáctvo voči 
iným mestám ukážková. 
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S akými problémami sa ako ornitológ v Trenčíne stretá-
vate? 

„Naša firma, ktorá je zároveň aj neziskovou organizáciou, 
združuje hŕstku ľudí, ktorá sa zaujíma o tunajšie vtáctvo. Začali 
sme s kampaňou, ktorá sa týkala Silvestra a osláv príchodu No-
vého roka, riešili sme problematiku petárd a zábavnej pyrotech-
niky z pohľadu vplyvov na prostredie a živočíchy. Momentálne 
sa snažíme upriamiť pozornosť na mestskú faunu, na to, s 
akými problémami sa stretáva, najmä čo sa týka aktuálnych za-
tepľovacích aktivít. Trpí pomerne veľa živočíchov a pri tejto 
príležitosti sme v budove Posádkového klubu pripravili výstavu 
fotografií, ktorá má ľuďom priblížiť, aké živočíchy tu s nami 
žijú – či priamo v meste, alebo na sídliskách. Poukázať sme 
chceli na druhovú rozmanitosť a na živočíchy, ktoré sú ohro-
zené. 

Aké živočíchy nájdeme v mestskom prostredí a ktoré z 
nich patria medzi najohrozenejšie? 

„Priamo v Trenčíne máme populáciu dážďovníka tmavého, 
ktorá síce nie je malá, ale je na ústupe. Na ústupe je kvôli za-
tepľovacím aktivitám, našťastie tu ale existuje iniciatíva vytvá-
rať im alternatívne hniezdiská, vešajú sa aj búdky. Ďalším prob-
lémom sú vrabce, ktoré 
plošne miznú prakticky zo 
všetkých miest a obcí. 
Veľkým problémom je 
zmena využívania krajiny 
– také vrabce doplácajú 
najmä na ústup pasienkov 
a zníženie klasického 
chovu na dvoroch. Okrem 
nich ustupujú aj belorítky a lastovičky. Aj keď sú lastovičky 
skôr dedinský druh a belorítky typické sídliskové vtáky, ustu-
pujú azda rovnako rýchlo.“ 
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Akceptuje výstavba živočíchov, ktoré tu žijú? 
„Pre vtáky je jednoznačne najväčším problémom zatepľova-

nie. V Trenčíne existuje ešte niekoľko ulíc a panelákov, ktoré 
zateplené nie sú, a ak sa podarí, tak sú prizvaní odborníci, ktorí 
v štrbinách budov hľadajú život. Štrbiny sú najčastejšie domo-
vom netopierov a dážďovníkov. Problematikou sa zaoberá Slo-
venská ornitologická spoločnosť.“ 

Ako reagujú ľudia na operených susedov? 
„V mnohých prípadoch sú voči belorítkam, lastovičkám a 

ďalším druhom vyslovene odmietaví – zhadzujú ich hniezda. 
Našťastie sa to rieši čoraz častejšie prekládkou hniezd.“ 

Prečo rastie antipatia ľudí voči vtáctvu?  
„Ten odpor sledujeme, hovorí sa o akomsi zvláštnom trende 

vzďaľovania sa človeka od prírody. Kontakt ľudí so zvieratami 
sa čoraz viac zmenšuje a obmedzuje sa na domácich miláčikov, 
preto sme často v mestách svedkami bizarností, keď sa ľudia 
zbavujú hniezd, vyhadzujú všetko, čo na svojich balkónoch ná-
jdu. Pre populácie živočíchov je to nebezpečné, sú zraniteľné. 
Týka sa to nielen dážďovníkov, belorítok, ale aj dravcov, ako 
sokol myšiar. Odpor k týmto vtáčím druhom je neopodstatnený, 
mnohé sú vzácne. 

Najhoršiu povesť majú asi holuby... 
„Holuby – to je špecifický prípad. Niet pochýb, že sú zdro-

jom viróz a ochorení, ale poznáme prípady, keď sa virózy a 
rôzne ochorenia prenášajú v domácich podmienkach na ľudí z 
papagájov, a to je oveľa viac prípadov ako holuby. Podľa mňa 
sa v ich prípade ide skôr o marketingovú mašinériu niektorých 
firiem, ktoré sa zaoberajú ich chytaním alebo odstraňovaním 
trusu.“  

Je trus všetkých vtákov pre človeka nejakým spôsobom 
nebezpečný? 

„To by som netvrdil. Trus je nebezpečný napríklad v prípade 
výskytu vtáčej chrípky u vodných vtákov, ale to sa opäť týka 
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len ohnísk výskytu. Pokiaľ vás holub pošpiní, tak to automa-
ticky neznamená, že vás niečím nakazí. Problém vtáčieho trusu 
bol zdôrazňovaný hlavne v mestách na prípade sôch. Ich trus 
obsahuje kyselinu chlórovodíkovú a svojím spôsobom pri-
spieva k ich poškodzovaniu. V mestách sa to voči vtákom veľmi 
preháňa, sochy sú oveľa viac poškodené kyslým dažďom ako 
vtáčím trusom, o tom sa hovorí už niekoľko desaťročí.“ 

Zima bola v našom regióne veľmi tuhá, ako sa s ňou po-
pasovalo vtáctvo? 

„Zaoberali sme sa populáciami mestských vtákov a priamo 
v Trenčíne sme si všimli, že do centra sa nasťahovali vtáky a 
ich populácie z okolitých lesov. Ide o sýkorky, vrabce, drozdy, 
ktorých početnosť počas zím náhle vzrastie. Zima bola naozaj 
krutá a vtáky na to doplácali. Nedá sa ale povedať presne, o aký 
úbytok vtáctva sa postarali mrazy a zima. Z literatúry ale po-
známe výskumy, ktoré preukázali, že skutočne tuhé zimy vý-
razne oslabujú populáciu hlavne menších vtákov.“ 

Všimli ste si, či ich počas zimy Trenčania prikrmovali? 
„Všímam si to a môžem povedať, že oproti iným mestám je 

to v Trenčíne neuveriteľne na vzostupe. Kŕmidiel je naozaj 
dosť, vtáčiky prikrmuje veľa ľudí, čo má pozitívny a výchovný 
aspekt pre deti.“ 

Dostatok potravy je dôležitý pre celý potravinový reťa-
zec, ako je to v prípade hmyzu, majú ho vtáci dostatok? 

„S hmyzom je to oveľa komplikovanejšie ako pri vtákoch. 
Hmyz veľmi zásadným spôsobom dopláca na zmenu hospodá-
renia, na to, že sa už nepestuje striedavým spôsobom ako v mi-
nulosti. Polia sú obrovské, lúky nesprávnym spôsobom mana-
žované a človek tak prispel k rapídnemu úbytku motýľov a 
hmyzu. Z miest vymizli chrústiky letné či rôzne druhy kobyliek. 
Na druhej strane pribúda inváznych druhov hmyzu, ktoré sú 
odolnejšie a profitujú na tom, že sa mení klíma. To, že sa otep-
ľuje, cítime aj na Slovensku, druhové spektrum sa oproti 
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predošlým storočiam rapídne znížilo, možno hovoriť rádovo o 
stovkách druhov.“ 

Dokáže naše vtác-
tvo tento invazívny 
hmyz likvidovať? 

„Tieto vzťahy nie 
sú dostatočne preskú-
mané, niektoré však 
nemajú prirodzeného 
predátora. Podobná si-
tuácia nastala aj v Austrálii, tam musia voči niektorým inváz-
nym druhom zasahovať ľudia a eliminovať ich. Našťastie, na 
Slovensku nie je známy nijaký takýto extrémny prípad.“ 

Blíži sa 1. apríl, Svetový deň vtáctva. Chystáte niečo pri 
tejto príležitosti? 

„Áno, všetkých pozývame do trenčianskeho luhu, kde bu-
deme pozorovať vtáctvo. Trenčiansky luh je mimoriadne zaují-
mavé biocentrum, nachádza sa pred stavidlami na hati Tren-
čianske Biskupice, má rozlohu asi päť hektárov. Okrem exkur-
zie do tohto malého trenčianskeho pralesa budeme robiť odchyt 
vtáctva, dúfame, že aj vzácneho. Odchyt spojíme s prednáškou 
o tom, čo obsahuje práca ornitológa. A chceme verejnosti uká-
zať napríklad to, ako správne vyvesiť vtáčie búdky.“ 

Môžeme v trenčianskom luhu nájsť nejaké endemické ži-
vočíchy? 

„Lokalita luhu nie je stará – má okolo 60 až 70 rokov. Pred 
niekoľkými desaťročiami, keď sa jej venovala pozornosť, sa 
zistilo, že v luhu žije niekoľko druhov pavúkov, ktoré neboli 
zaznamenané nikde inde na Slovensku. V 70. alebo 80. rokoch 
padol návrh na vyhlásenie prírodnej pamiatky, doteraz sa to ale 
nerealizovalo. Trenčín by si zaslúžil malú rezerváciu.“ 

www.sme.sk 27.03.2017 
pomocná evidencia 272/1/2017 
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V tomto roku je Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 

pripravené do údržby verejnej zelene investovať takmer 266 ti-
síc eur.  

„Počas jarného obdobia sa venujeme napríklad orezom cel-
tisov, ktoré boli naposledy takto ošetrené v roku 2012. Po ore-

zoch na Nábrežnej uli-
ci budeme pokračovať 
aj na uliciach Študent-
ská a Jiráskova. Ex-
terná firma vykonala 
orez alejových stro-
mov na Brančíkovej 
ulici a Ulici M. Rá-
zusa. V najbližšom ob-
dobí chceme zazeleniť 

novovzniknuté cestné ostrovčeky v širšom centre mesta,“ uvie-
dol Peter Kadák z Mestského hospodárstva a správy lesov. 

V máji 2017 sa začne výsadba letničiek do záhonov, kde sú 
momentálne vysadené dvojročné rastliny a cibuľoviny.  

„Pre tento rok sme zvolili 
nové druhy, obyvatelia mesta sa 
budú môcť na jar potešiť pohľa-
dom na sirôtky, krokusy, hya-
cinty, tulipány a narcisy v netra-
dičných farbách. K letničkám 
vysadíme aj trvalky a trávy, 
ktoré ozvláštnia kvitnúce zá-
hony. Tento štýl výsadby sa stáva moderným trendom,“ pove-
dal P. Kadák. 

V týchto dňoch sa začala náhradná výsadba 163 stromov. 
Celkovo je v pláne náhradnej výsadby 300 stromov a 343 krov 
za 60 tisíc eur. „Zároveň budeme postupne orezávať stromy 

Orezávanie stromov na Ulici M. Rázusa. 
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a kry v jednotlivých mestských častiach podľa harmonogramu 
a aktuálnej situácie,“ dodal. 

Info 04.04.2017 
pomocná evidencia 299/1/2017 
 
Výstavba ďalšieho úseku cyklotrasy si minulý týždeň (27. 

marca – 2. apríla) vyžiadala výrub piatich čerešní na Sobla-
hovskej ulici. Náhradnú výsadbu sakúr naplánovalo mesto na 
jeseň, za jednu čerešňu zaplatí 110 eur. 

Ružová ulica alebo Čerešňová ulica, aj takéto prezývky do-
stáva raz ročne Soblahovská ulica, ktorú z oboch strán lemuje 

alej čerešní pílkatých. 
Rozkvitnuté ružovo-
biele kvety tohto stro-
mu sú každoročným 
znakom príchodu jari 
do Trenčína, miestni 
obyvatelia na sakury 
nedajú dopustiť. 

Niektoré z desiatok 
rokov starých čerešní 
pomaly vymierajú, iné 

museli kvôli ich širokým korunám, ktoré zasahovali do cesty, 
orezať. 

Minulý týždeň sa k slovu dostala pre cyklistov dôležitá cyk-
lotrasa. Trenčanom sa ale zásah do aleje, ktorá stráca hustotu 
vysadených stromov, nepáči. 

 „Stromy, pokiaľ viem, choré ani uschnuté neboli, všimol by 
som si to, veď autom prechádzam po ulici každý deň do práce. 
Cestička pre cyklistov je dôležitá, to musia uznať všetci, ale ne-
dalo sa to spraviť bez tohto zásahu?“ reagoval otázkou Vladimír 
(38). Mária (69) býva v jednom z bytov na Soblahovskej ulici 
už tridsať rokov, históriu čerešní pozná dôkladne. 
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 „Vždy, keď zrezali nejakú sakuru, hovorili sme si, kedy vy-
sadia namiesto nej mladý stromček. Zdravé stromy by rezať ne-
mali, mali by zomrieť prirodzene,“ myslí si seniorka. 

Podľa hovorkyne Trenčína Eriky Ságovej dôjde na Sobla-
hovskej ulici v rámci výstavby ďalšieho úseku cyklotrasy k za-
sunutiu autobusových zastávok mimo komunikáciu, k slovu sa 
ale dostane aj náhradná výsadba. Po ukončení prác s odhadova-
ným termínom jeseň 2017 mesto vysadí 26 mladých čerešní. 

„Sakury už máme vysúťažené, jedna bude stáť 110 eur,“ 
ozrejmila Erika Ságová s tým, že stromy budú mať obvod 
kmeňa 16 až 20 centimetrov, výška koruny dosiahne 2,5 metra. 

Hovorkyňa Trenčína vysvetlila, že okrem plánovanej vý-
sadby sakúr mesto koncom marca začalo s celomestskou ná-
hradnou výsadbou 163 stromov, ktoré by nemali byť poslednou 
výsadbou tohto roku. 

„Celkovo máme v pláne náhradnej výsadby 300 stromov a 
343 krov za 60 tisíc eur,“ dodala Erika Ságová. 

www.sme.sk 03.04.2017 
pomocná evidencia 304/1/2017 
 
S prvými májovými dňami prichádza aj plánované kosenie 

verejnej zelene vo všetkých mestských častiach Trenčína.  
Centrum mesta pokosilo Mestské hospodárstvo a správa le-

sov už počas posledného 
aprílového týždňa. Do-
dávatelia, s ktorými má 
Trenčín podpísanú 
zmluvu, začínajú práce 
v týchto dňoch. 

Dodávatelia tejto 
služby vzišli z verejnej 
súťaže a kosili mesto už 

minulý rok. Zmluva je podpísaná na štyri roky. Mestskú časť 



508 
 

Západ kosia Záhradnícke služby Klačanský, s.r.o., Dubnica nad 
Váhom, o kosenie v mestskej časti Sever sa stará landart, s.r.o., 
Trenčín, v mestskej časti Stred zabezpečí kosenie AB Facility, 
s.r.o. Bratislava, mestskú časť Juh kosí HALMEX, s.r.o., Tren-
čín.  

Celkovo je v meste na rok 2017 naplánovaných šesť celo-
plošných kosení, pričom šieste bude aj so zberom jesenného 
lístia. 

Zeleň v centre mesta, Park M. R. Štefánika, areály škôlok, 
niektorých základných škôl a vybrané plochy ako napríklad 
priemyselný park, kosia zamestnanci Mestského hospodárstva 
a správy lesov. 

www.trencin.sk 04.05.2017 
pomocná evidencia 390/1/2017 
 
Prváci z Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého pomá-

hali lesníkom obnovovať les po kalamite. Trenčianski stredo-
školáci vysadili v le-
soch za obcou Drie-
toma pri hraniciach s 
Českom viac ako ti-
sícku mladých strom-
čekov. Tridsiatka štu-
dentov dostala do rúk 
krompáče a motyky a 
pod vrchom Branné 
obnovovali les po ka-
lamite od lykožrúta. 

Pre väčšinu z nich to bola prvá takáto skúsenosť, práca v lese 
bola súčasťou ich environmentálneho ročníkového projektu. 

Triedna učiteľka prvákov z Piaristického gymnázia Jozefa 
Braneckého v Trenčíne Ľubomíra Fialová hovorí, že žiaci si 
prácu v lese spočiatku nevedeli predstaviť. 
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 „Najskôr boli takí prekvapení z toho, že majú ísť do lesa, 
možno sa obávali, že to bude tvrdá práca, ale chytili sa. Mini-
málne sa tešia, že budú mať z toho dobré video na stužkovú,“ 
povedala so smiechom. 

„Prišli sme sadiť buky, duby, borovice, aby sme pomohli ži-
votnému prostrediu. Je to celkom zábava, musíme rozhrabať 
zem, vykopať jamu a dať tam stromček,“ povedal Juraj Fraňo. 
Podľa neho sa na Slovensku rúbe veľa lesov, niektoré sa nedo-
kážu samy zregenerovať a treba im takto pomôcť. 

Sadenie je podľa jeho spolužiačky Alexandry namáhavá ro-
bota. „Je to ťažká práca, obdivujem ľudí, čo to robia denne,“ 
skonštatovala s tým, že prírodu musíme chrániť. „To, čo jej 
dáme, nám raz vráti,“ myslí si. 

Prvák Jakub oceňuje praktickú stránku výsadby: „Učíme sa 
na biológii o stromoch, teraz vlastne vidíme tú výučbu v praxi.“ 

Výsadbu stromčekov koordinovala Jarmila Hatalová zo 
Štátnych lesov v Trenčíne, bola súčasťou celoslovenskej akcie 

Zasadil som strom. Časť 
lesa pod vrchom Branné 
v katastri obce Drietoma 
pri hraniciach s Českou 
republikou postihla mi-
nulý rok kalamita lykož-
rúta. 

„Drevo sme spraco-
vali, a hneď ako sa uvoľ-
nili možnosti, sme sem 

nastúpili. Každý študent vysadí zhruba 40 stromčekov, buk, dub 
a borovicu,“ informovala Jarmila Hatalová. 

Koľko potrvá, kým na tomto mieste vyrastie rovnaký les ako 
pred kalamitou, podľa nej ťažko presne vyrátať. „Určite to bude 
trvať minimálne 60 až 70 rokov,“ uviedla. 
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Lesníci vysadia len v Drietome ročne viac ako 130 tisíc 
stromčekov. Vedúceho tamojšej lesnej správy Petra Bulejka 
však výsadba stromov až tak veľmi neteší. 

„Radšej sme, keď rastie prirodzene bez toho, aby sme museli 
sadiť. Je to výhodnejšie z ekonomického, ale aj ekologického 
pohľadu. Potomstvo z tých stromov, ktoré tam pôvodne boli, 
zostáva,“ skonštatoval s tým, že ak je les postihnutý kalamitou, 
treba mu pomôcť. 

www.sme.sk 06.05.2017 
pomocná evidencia 398/1/2017 
 
Workshop s fínskym dizajnérom Pablom Riquelmem pri-

nesie do priestoru átria pri trenčianskej Mestskej veži pódium. 
Niektoré prvky z návrhov možno vylepšia aj priestor pri Dome 
armády. 

Študenti z trenčianskej strednej umeleckej školy pod vede-
ním fínskeho mestského dizajnéra Pabla Riquelmeho navrhli 
oživiť priestor átria pri 
Mestskej veži. Do leta by 
tu malo pribudnúť nové 
pódium pre vonkajšie di-
vadelné a hudobné pred-
stavenia, niektoré prvky z 
návrhov môžu skončiť v 
priestore pred Domom ar-
mády. 

V priestore átria bývajú posledné roky počas leta detské di-
vadelné predstavenia, tento rok tam dokonca plánujú presunúť 
hudobné pikniky. Priestoru však chýbala vyvýšená plocha pre 
umelcov. 

Za myšlienkou vybudovať v tomto priestore pódium stojí 
Veronika Hliničanová, ktorá pred pár rokmi študovala na tren-
čianskom gymnáziu, dnes je doktorandkou londýnskej Uni-

Fínsky mestský dizajnér Pablo Riquelme v Trenčíne. 
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versity of the Arts London. Na Slovensko sa vrátila pred pár 
mesiacmi, zistila, že tu chýba práca s ľuďmi ohľadne mestského 
dizajnu. 

 „Trenčín je moje obľúbené mesto, veľmi sa mi páči, žijú tu 
úžasní ľudia. Má veľký potenciál, aj preto som sa rozhodla po-
zvať sem dizajnéra Pabla Riquelmeho,“ hovorí Veronika Hlini-
čanová. 

Ten spolu s hlavným architektom mesta Martinom Be-
ďatšom vybrali priestor átria pri vstupe do Breziny. 

„Tento priestor je opustený, buď tam bývajú bezdomovci, 
alebo tam chodia mladí ľudia popíjať. Väčšina ľudí sa tam bojí 
tráviť čas, tak sme sa to rozhodli zmeniť,“ skonštatovala. 

Pablo Riquelme je bývalý hlavný dizajnér mesta Helsinki a 
má viac ako pätnásť rokov skúseností s vytváraním koncepcií 
pre verejný priestor. Dizajn je podľa neho silný a životaschopný 
nástroj, ktorý vystupuje v celej svojej kráse pridružený s 
ďalšími disciplínami. 

Tvorivý proces v Trenčíne sa mu pozdával. 
„Mali sme veľmi talentovanú skupinu študentov. Najdôleži-

tejšie bolo naučiť ich nový postup práce, ktorý zahŕňa samotné 
zapojenie verejnosti do projektu. Zistili a pochopili, že čokoľ-
vek urobia, navrhnú, bude mať dosah na život ľudí,“ uviedol 
počas záverečného dňa workshopu Pablo Riquelme. 

Procesu predchádzal participatívny workshop, kde s nápa-
dom oživenia priestoru za Mestskou vežou oslovili 15 študen-
tov z trenčianskej strednej umeleckej školy. 

Tí najskôr urobili prieskum medzi ľuďmi, ktorých sa pýtali, 
aké majú záujmy, prečo chodia alebo nechodia na toto miesto. 
Na základe výsledkov prieskumu spolu vytvorili štyri návrhy. 
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„Veľmi ma prekvapili, na svoj vek sú talentovaní. Dokázali 
vytvoriť také kreatívne riešenia, aké si bežný dizajnér ani nevie 
predstaviť. Nezamerali sa len na pódium, ale na celkový pries-

tor, ich nápady majú čo dať 
tomuto mestu,“ zhodnotila 
študentské práce Veronika 
Hliničanová. 

Podľa hlavného archi-
tekta Trenčína Martina Be-
ďatša boli dva ideové ná-
vrhy vhodné do átria pod 
Mestskou vežou a dva by 
boli čiastočne aplikovateľné 
pred bývalým Domom ar-
mády alebo na Hviezdosla-
vovej ulici pri bývalom 
Dome armády. 

„Hľadáme momentálne 
najvhodnejší prvok, ktorý 
by bolo možné aplikovať. 
Pravdepodobne to bude v 

átriu,“ zhodnotil výsledky Martin Beďatš. 
Väčšina študentských návrhov sa snažila zachovať prírodný 

charakter blízkosti lesoparku Brezina. 
„Chceli sme prerobiť fádny park na atraktívnu zónu s mož-

nosťou využitia voľného času a množstvom zaujímavých prv-
kov. Spojiť mesto s prírodou a moderným dizajnom, zlúčiť čisté 
prostredie s relaxáciou a pohybom pre malé deti a kultúrou,“ 
povedal jeden z autorov víťazného návrhu, študent priemysel-
ného dizajnu Jakub Michalička. 

Ako materiál navrhli betón, drevo a zeleň. 
„Prvá časť nášho návrhu je bezbariérová, druhá je v teréne, 

kde by mohli byť preliezačky pre deti,“ dodal. 
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Svoju predstavu o budúcom usporiadaní priestoru átria má 
aj Janka Sedláčková z kultúrno-informačného centra, ktoré v 
meste organizuje kultúrne akcie. 

„Stvárnenie tohto priestoru nevytváralo veľmi príjemné pod-
mienky, boli by 
sme radi, ak by sa 
z tohto zeleného 
srdca mesta po-
stupne vybudo-
vala krásna oddy-
chová zóna, 
miesto, kde si ľu-
dia prídu zjesť 
obed, zastavia sa 
tam mamičky s 

kočíkmi, deti si odpočinú cestou zo školy a preberú svoje kle-
bietky. Počas mesiacov, keď sa dá robiť kultúra vonku, to môže 
byť kultúrne srdce mesta,“ povedala s tým, že svoj priestor tu 
dostanú detské divadielka, hudobné pikniky a malé koncerty. 

„Naše predstavy nadväzujú na programy, ktoré sa tam konali 
v lete, na všetko, čo bude svojou veľkosťou primerané tomuto 
priestoru,“ dodala Sedláčková. 

Átrium pri Mestskej veži dlhé roky nepatrilo medzi obľú-
bené miesta v centre. Priestor pred vstupom do lesoparku Bre-
zina pravidelne okupovali ľudia s alkoholom, steny okolitých 
budov boli posprejované vandalmi. Minulý rok v lete vyzdobili 
steny veľkou graffity výšivkou. 

www.sme.sk 06.05.2017 
pomocná evidencia 399/1/2017 
 
 
Trenčianka Andrea Uherková je doktorandkou na Fakulte 

ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo 
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Zvolene a pôsobí vo viacerých združeniach a mimovládnych 
organizáciách. Spektrum jej aktivít, najmä dobrovoľníckych, je 
skutočne rôznorodé. V po-
sledných rokoch sa však 
snaží najmä o zmapovanie a 
záchranu starých a krajo-
vých odrôd jabloní a hru-
šiek. 

Pracuje tiež v mimovlád-
nej neziskovej organizácii 
Živica, kde je koordinátor-
kou projektu Záhrada. Je ab-
solventkou Sokratovho in-
štitútu, na ktorý nedá dopus-
tiť. 

„Andrea Uherková repre-
zentuje v mladej generácii 
zaujímavý prúd mimoriadne 
schopných ľudí, ktorí menia 
svoje okolie k lepšiemu a ne-
boja sa otvárať zložité témy. Popritom jej však nechýba pokora 
a zdravý nadhľad,“ povedal o nej riaditeľ Sokratovho inštitútu 
Rado Sloboda. 

Andreu Uhorkovú sme požiadali o rozhovor. 
Kedy do vášho života vstúpili jablká a hrušky? 
„Najskôr doň vstúpila jarabina oskorušová, ľudovo osko-

ruša, čo je naša najväčšia a nesmierne zaujímavá ovocná dre-
vina. Mapovala som tento raritný druh v Bielych Karpatoch pre 
diplomovú prácu a tiež Správu CHKO Biele Karpaty. No a tá 
ma po obhajobe diplomovej práce oslovila, či nechcem mapo-
vať aj staré a krajové odrody jabloní a hrušiek. Prešiel im totiž 
v rámci Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky medziná-
rodný projekt Bielokarpatský ovocný poklad. A tak sa to celé 

Andrea Uherková má rôznorodé aktivity. 
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rozbehlo. Projektu a ďalším aktivitám som sa začala venovať 
na doktorandskom štúdiu.“ 

Kedy ste toto ovocie začali vnímať ako niečo, čo si zaslúži 
oveľa viac pozornosti, než sa mu venuje? 

„Vnímala som to už pri oskoruši, po ktorej som v roku 2012 
pátrala v bielokarpatskej krajine. Mohutné, krajinársky dekora-
tívne stromy boli často zarastené, nepovšimnuté alebo zle ore-
zané. Navyše, niektorí ľudia stále nevedia, čo oskoruša vlastne 

je. Mnohé sto či dve-
storočné stromy boli 
vytrhané z medzí a polí 
počas kolektivizácie. 
A podobne je to aj s 
jabloňami a hruškami, 
ktoré sme začali mapo-
vať v roku 2013. Tiež 
si najmä na kopani-

ciach prešli svojím osudom. Tie solitéry, čo ostali, by mohli 
rozprávať. No a potom tu máme staré sady, aleje či skupinky 
ovocných stromov, ktoré ukrývajú obrovské bohatstvo, čo sa 
genofondu starých odrôd týka, ale tým, že si ich nevšímame, sú 
ohrozené vymiznutím. Pritom ponúkajú obrovskú škálu chutí, 
využitia či doby uskladnenia.“ 

Ako sa vám darí v záchrane starých odrôd? 
„Podľa mňa prekvapivo celkom dobre. Je to najmä tým, že 

túto problematiku propagujeme na verejnosti a ľudia sa na to 
chytajú. Téma je chutná a pestrá a farebná ako odrody samotné, 
a preto na to dobre reaguje staršia aj mladšia generácia. Vra-
víme, že nastáva taká nová móda starých sort.“ 

Akým spôsobom približujete ľuďom dôležitosť zacho-
vať tieto staré odrody? 
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„S výstavou starých odrôd a informačným stánkom sme nav-
štívili už mnoho jarmokov a podujatí, či už pod hlavičkou Bie-
lokarpatského ovocného pokladu alebo neskôr v rámci združe-
nia GenoFond, ktoré prebralo jeho agendu a posolstvo. Neraz 
sme v stánku predvádzali aj muštovanie a ponúkali čerstvý 
mušt, napiekli rôzne ja-
blčné a hruškové po-
chúťky, alebo robili koš-
tovku odrôd. Okrem toho 
sme navštívili základné a 
stredné školy s envirový-
chovnými prednáškami a 
aktivitami. V Starej Turej 
sme založili genofondový 
sad, kde robíme víken-
dovky praktickej starostlivosti o ovocné stromy. Pod vedením 
kolegu Bruna Jakubca sme tiež rekonštruovali starú sušiareň 
ovocia v Bošáci, pri ktorej mohli dobrovoľníci zažiť praktický 
efekt záchrany odrôd. Každoročne organizujeme aj Burzu vrúb-
ľov, kde si môže verejnosť vziať vrúble desiatok odrôd ovoc-
ných drevín, naštepiť si ich doma na záhradke a tak prispieť k 
ich záchrane najviac.“ 

Kam ste v detstve chodili na jablká, hrušky či iné ovocie, 
ako sa vlastne zrodil tento váš vzťah? 

„Nie je to až taký poetický príbeh. Som skôr taký „cap zá-
hradníkom,“ mestské dievča z paneláku, a ani v rodine nemám 
skutočných ovocinárov. Prišlo to až na škole. Je však pravda, 
že máme chatu pod lesom, kam sme chodievali s rodinou na 
víkendy a tam boli na jeseň vždy stromy obsypané jonatán-
kami.“ 

Máte rada ovocie a zeleninu doslova? Teda ste vegeta-
riánka? 
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„Áno, značnú časť mojej stravy tvorí práve ovocie, zelenina 
či strukoviny, ale nazývam sa skôr pokryteckým alebo neúspeš-
ným vegetariánom. Keď som mala pätnásť a začínali moje roky 
aktivizmu a dobrovoľníctva, tak som s tým začala najmä kvôli 
etickým dôvodom. V súčasnosti si však občas rada pochutím aj 
na mäse, najmä pokiaľ viem vystopovať jeho pôvod a je do-
máce. Nejako to prirodzene prišlo. Občas mám kvôli tomu vý-
čitky, ale snažím sa to premeniť skôr na prijatie toho, ako to je 
(úsmev).“ 

Je o vás známe, že ste „kočovná dobrovoľníčka“... Čo 
tento prívlastok obsahuje? 

„Myslím, že som si ho vymyslela ja, aby som vystihla moje 
pôsobenie vo viacerých združeniach a mimovládnych organizá-
ciách. Začínala som v spomínaných pätnástich rokoch ako dob-
rovoľníčka pre Greenpeace, kde som sa venovala dva roky 
kampani proti ťažbe uránu na Slovensku, ktorá bola nakoniec 
aj veľmi úspešná. Potom som sa mihla v Priateľoch Zeme SPZ 
aj CEPA či občas v Slatinke. V súčasnosti som členka združení 
Pre Prírodu a GenoFond a zamestnaná som v Živici. Tam sa to 
dobrovoľníctvo preklopilo do úväzku.“ 

Tiež sa o vás vie, že ste propagátorkou prírodného 
pohrebníctva... 

„Neviem, či je to už známe, ale asi v blízkej dobe začne byť 
(smiech). Áno, venujem sa tejto problematike práve v Živici. Je 
to trochu iná téma ako jabĺčka, ale vidím tam mnohé prepojenia, 
či už z hľadiska vnímavého prístupu k veciam, sociálneho aj 
prírodno-ochranného aspektu, alebo návratu ku koreňom.“ 

Vyštudovali ste Fakultu ekológie a environmentalistiky 
Technickej univerzity vo Zvolene, kde v súčasnosti pôsobíte 
ako doktorandka. Bolo pre vás prirodzené prihlásiť sa 
práve na túto školu, alebo ste uvažovali aj o inom štúdiu? 

„Dlho to pre mňa prirodzené nebolo, dokonca celú strednú 
som sa nevedela rozhodnúť, či sa vydám humanitným alebo 
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prírodným smerom. No keď som sa nakoniec rozhodla pre Fa-
kultu ekológie a environmentalistiky, prišla som sem, vzali ma 
na terénne cvičenia po celom Slovensku a stretla som tu po-
dobne naladených ľudí, nikdy som to rozhodnutie neoľutovala. 
Mám pocit, že som sa tu najmä vďaka zopár vyučujúcim i spo-
lužiakom konečne našla a nasmerovalo ma to tam, kde mi je 
dobre.“ 

Čím vás zlákal Sokratov inštitút? 
„Sokratov inštitút bol pre mňa skvelou príležitosťou, ako si 

rozšíriť obzory a spoznať ďalších zaujímavých ľudí. Zlákala ma 
naň jeho odborná garantka 
Zuzka Gallayová z našej 
fakulty, ktorá je pre mňa 
zásadným človekom po-
čas celého môjho štúdia. 
Sokratov inštitút je výni-
močný kombináciou in-
špiratívnych lektorov a 
nadšených študentov, 
ktorí sa po prednáške ne-

ponáhľajú na autobus domov, ale tým, že sú s lektorom štyri dni 
na zaježovských lazoch, diskutujú do noci, spochybňujú ho, 
hľadajú odpovede, ale aj otázky. Tiež tým, že každý študent re-
alizuje vo svojej komunite mikroprojekt, zlepšuje svoje so-
ciálne, prezentačné i organizačné zručnosti. Je to intenzívny rok 
plný nadšenia počas štúdia. A to v školstve nie je až také 
bežné.“ 

Akému mikroprojektu ste sa venovali vy? 
„Snažila som sa priniesť tému starých a krajových odrôd 

ovocia, a najmä ich využitia, na stredné hotelové školy. Varili 
sme z nich rôzne jedlá, vystavovali ich a tak ich dostávali do 
povedomia verejnosti, ale najmä študentov, ktorí sa môžu po-
dieľať na ich záchrane. Výstupom je aj voľne dostupná učeb-
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nica o starých sortách, určená pre rôzne typy stredných škôl, 
ako aj širokú verejnosť.“ 

Komu by ste toto štúdium odporúčali a prečo? 
„Každému, kto má pocit, že chce veci okolo seba meniť k 

lepšiemu, ale možno mu chýba nadšenie, podpora či inšpirácia. 
Každému, komu chýba v školstve zmysluplný dialóg a diskusia 
a hľadanie inovatívnych riešení na aktuálne témy a spoločenské 
problémy. A najmä každému, kto chce pracovať na sebe, lebo 
iba tým, že zmeníme seba, vieme meniť veci okolo nás.“ 

www.sme.sk 08.05.2017 
pomocná evidencia 404/1/2017 
 
Zelená hliadka Trenčín oslávila na jar svoje druhé narode-

niny, dôvodov na radosť ale mnoho nebolo.  
Frekventované časti Trenčína, najmä sídliska Juh zostali po 

zime zahltené odpadkami, po roztopení snehu bolo preto nutné 
konať. Prvé čistenie zorga-
nizovali pod Juhom, druhé 
na Východnej ulici. Vý-
sledkom snahy bolo 71 vy-
zbieraných vriec odpadkov, 
stará chladnička či pneuma-
tika z traktora. Za dobro-
voľníckym projektom stoja 

bratia Patrik a Matej Zámečníkovci, za cieľ si stanovili zbaviť 
Trenčín odpadkov. Podľa Mateja Zámečníka je krajské mesto 
po zime v zlom stave, oveľa lepšie na tom neboli ani miesta, 
ktoré vyčistili na jeseň minulého roka. 

„Ale každým rokom je toho menej a menej,“ zdôraznil čias-
točné zlepšenie jeden zo zakladateľov. 

Pri prvej tohtoročnej akcii vyzbierali odpadky v jednej z 
častí sídliska Juh smerom na obec Soblahov, pri druhej postu-
povali po Východnej ulici od komína po prvé paneláky. Úseky 
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vybrali z dôvodu veľkého pohybu bežcov, psičkárov a mami-
čiek s kočíkmi. 

Kým minulý rok sa počet dobrovoľníkov napomáhajúcich 
trenčianskej Zelenej hliadke dal napočítať na prstoch oboch 
rúk, toho roku prišlo k 
zlepšeniu. „Podarilo sa 
nám nadviazať kontakt s 
rybármi, chalanmi z Če-
rešňového sadu, geo-
catching skupinkou a 
súkromnou firmou, kto-
rá robí občas čistenia,“ 
vypočítal Matej Zámeč-
ník a zdôraznil, že po-
moc stále hľadajú. Pracovitým dobrovoľníkom postačí na bri-
gádach dobrá nálada, rukavice a vrecia zabezpečuje organizá-
tor. 

 „Nových ľudí hľadáme stále. Potrebovali by sme niekoho, 
kto by nám pomohol robiť akcie aj so školami a niekoho, kto 

by písal články na 
webstránku a pri-
dával príspevky na 
sociálnu sieť,“ vy-
svetlil Matej Zá-
mečník. 

Zbavenie kraj-
ského mesta od-
padkov nie je jedi-
nou činnosťou, 
ktorou sa skupina 
ľudí okolo Zelenej 

hliadky Trenčín venuje. Na Deň Zeme vďaka bezplatnému daru 
vysadili za sociálnym šatníkom 200 stromčekov buku. 
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„Pomohli nám aj kamaráti – poľovníci, ktorí deň nato vysa-
dili pri Bánovciach nad Bebravou vyše 1 500 stromov.“ 

Jedným z cieľov trenčianskej Zelenej hliadky na rok 2017 
bolo vybudovanie psej dráhy, na ktorej by obyvatelia mohli 
bezplatne cvičiť so svojimi štvornohými miláčikmi. Plány im 
ale prekazila výhra mesta v komerčnej súťaži o vybudovanie 
detského ihriska. 

„Ihrisko obsadilo lokalitu, kde mala byť pôvodne psia dráha. 
Preto budeme hľadať inú možnosť, kde ju postaviť. Už rok sme 
oficiálnym občianskym združením, preto ak by sa našiel nejaký 
sponzor, ktorý by nám s tým aspoň čiastočne pomohol, boli by 
sme radi,“ vyzval Matej Zámečník prípadných záujemcov, aby 
pomohli realizovať ich zámery. 

www.sme.sk 11.05.2017 
pomocná evidencia 415/1/2017 
 
Mesto Trenčín začalo tento týždeň (22. – 28. mája) s che-

mickým a mechanickým odburiňovaním miestnych komuniká-
cií a chodníkov. Zvýšiť opatrnosť by mali najmä rodičia malých 
detí a majitelia psov. 

Ako informovala hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová, 
postreky budú aplikované na celom území mesta približne po-
čas štyroch týždňov v závislosti od poveternostných podmie-
nok. 

www.sme.sk 25.05.2017 
pomocná evidencia 458/1/2017 
 
Na Východnej ulici v Trenčíne niekto poškodil deväť stro-

mov. Z kmeňov olúpal kôru do výšky približne jeden meter. 
Prípadom sa už má zaoberať polícia, páchateľovi môže v kraj-
nom prípade hroziť až osemročné väzenie. 
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Ako informuje Slovenská inšpekcia životného prostredia, 
ten kto v rozpore s pred-
pismi na ochranu prírody 
a krajiny poškodí alebo 
zničí strom alebo ker 
alebo ich vyrúbe, môže 
sa dopustiť trestného 
činu s možnosťou odňa-
tia slobody až do 8 ro-
kov. Za nelegálny výrub 
možno uložiť pokutu 
viac ako deväť tisíc eur v 

prípade fyzických osôb alebo 33 tisíc eur, ak ide o právnické 
osoby. 

www.sme.sk 03.06.2017 
pomocná evidencia 495/1/2017 
 
Štyri prvenstvá a dve druhé miesta získali slovenskí mladí 

reportéri pre 
životné pro-
stredie na pre-
stížnej medzi-
národnej envi-
ronmentálnej 
súťaži Nadácie 
pre environ-
mentálne vzde-
lávanie v Ko-
dani. 

Slovensko 
sa v konkurencii mladých reportérov zo 16 krajín sveta stalo 
najúspešnejšou krajinou. Ako informoval Richard Medal z 
Centra environmentálnych aktivít v Trenčíne, v hlavnej súťaži 

Víťazná fotografia 12-ročnej Evy Mančíkovej s názvom „Dedičstvo?“ 
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o najlepší reportérsky článok, fotografiu a videoreportáž zvíťa-
zila 12-ročná Eva Mančíková zo Serede za fotografiu „Dedič-
stvo?“ a trojica Novodubničanov Mária Jánošíková, Michal 
Mazánik a Tamara Eliášová za video „Tam, kde nelietajú 
včely“. 

V kategórii Litter Less - kampaň pre menej odpadu si prven-
stvo odniesli Lenka Adámková a Viktória Mrvová z Majci-
chova za článok Ako sme zaškatuľkovali jedlo. V rovnakej ka-
tegórii triumfovala aj Adriána Henčeková z Gymnázia v Spiš-
skej Novej Vsi za fotografiu Uväznený. 

Druhé miesto v kategórii Litter Les si odniesla Daniela Bu-
šová z Gymnázia v Novom Meste nad Váhom za článok Biop-
lasty pre čistejšiu prírodu. 

V kategórii International Collaboration skončila druhá Ad-
riána Henčeková spolu s Portugalčankou Sofiou Castanho za 
článok Bringing Back the Past to Assure the Future. 

O výsledkoch súťaže rozhodla medzinárodná porota zložená 
z odborníkov v oblasti environmentálnej žurnalistiky a vzdelá-
vania pre udržateľný rozvoj so zastúpením UNEP a UNESCO 
v Kodani. 

Okrem vecných cien patrí k výhre aj uverejnenie víťazných 
príspevkov v Huffington Post Kids. Do medzinárodného kola 
súťaže bolo nominovaných celkom 129 reportážnych fotografií, 
článkov a videí víťazov národných kôl. 

Mladí reportéri pre životné prostredie (Young Reporters for 
the Environment) je environmentálny vzdelávací program, do 
ktorého sa Slovensko ako jediné z krajín V4 zapája od roku 
2009. Program koordinuje Centrum environmentálnych aktivít 
v Trenčíne a zastrešuje sieť Špirála. 

www.sme.sk 06.06.2017 
pomocná evidencia 509/1/2017 
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Zo 670 vyzbieraných a recyklovaných hliníkových plecho-
viek môže byť jeden rám na bicykel. Oceľové plechovky 
možno použiť na výrobu kľúčov. 

Mesto Trenčín, po dohode s organizáciou zodpovednosti vý-
robcov ENVI-PAK, ktorá 
financuje náklady na za-
bezpečovanie triedeného 
zberu, zaviedlo od júla 
2017 triedený zber kovov 
prostredníctvom červe-
ných nádob. Na tento účel 
bolo v našom meste roz-
miestnených 84 kusov 
1100-litrových nádob. Ich 

vývoz je zaradený do harmonogramu vývozu triedených zlo-
žiek odpadu od augusta. 

Doteraz bolo možné vytriedené kovy odovzdávať len v zber-
ných dvoroch alebo počas jarného a jesenného upratovania. Do 
nádoby na zber kovov patria kovové obaly, konzervy, kovové 
výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. Nepatria tam 
kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z 
krémov a pást, tiež kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč-
ných látok.  

Kovový odpad sa ďalej triedi, strihá, láme, lisuje a drví. Pu-
tuje do hút, kde sa pretaví. Recykluje sa na plechovky, kon-
zervy, odliatky, tyče, dosky a iné.  

Info 04.07.2017 
pomocná evidencia 598/1/2017 
 
Voda zo studničky v centre Trenčína už nie je pitná. Aktu-

álny stav hodnotia miestni obyvatelia veľmi negatívne. Inves-
tor, ktorý stavia na vedľajšom pozemku bytovku, sa bráni, že 
práce kvalitu vody nemohli ovplyvniť. 
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Pri studničke na Parti-
zánskej ulici v Trenčíne 
visí papier s výsledkami 
rozboru kvality vody. 
Stalo sa to, čoho sa 
miestni obyvatelia obá-
vali, voda z obľúbeného 
prameňa zostala znečis-
tená a nepitná. 

Rozbor nechalo uro-
biť mesto, ľudia sa totiž začali obávať o kvalitu vody potom, čo 
sa na susednom pozemku vedľa studničky začala výstavba by-
tovky. Voda z prameňa prestala načas úplne tiecť, po pár dňoch 
sa jej tok obnovil, zostala však zakalená. 

Podľa rozboru Trenčianskych vodární a kanalizácií voda v 
čase odberu prekračovala viaceré limity, ktoré sú na pitnú vodu 
a jej konzumácia môže ohroziť zdravie ľudí. 

www.sme.sk 16.07.2017 
pomocná evidencia 628/1/2017 
 
Od nedele 30. júla zahynuli vo vodách Váhu na úseku nie-

koľkých kilometrov tisíce rýb. Čo zapríčinilo úhyn, zatiaľ nie 
je jasné. Podľa inšpektorátu životného prostredia veterinári 
odobrali vzorky rýb na laboratórnu analýzu, inšpekcia preve-
ruje možné zdroj znečistenia. Rybári evidujú z 98 percent úhyn 
mreny severnej, jej nahradenie môže trvať aj vyše desať rokov. 

Člen rybárskej stráže má podozrenie, že za úhyn môže vy-
pustenie splaškových vôd do Váhu v čase rekonštrukcie čis-
tičky odpadových vôd v Nemšovej. I keď trestné oznámenie na 
neznámeho páchateľa polícia zatiaľ neeviduje, rybárska stráž ju 
v prípade nečinnosti Slovenského rybárskeho zväzu nevylu-
čuje. 
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Podľa riaditeľky Inšpektorátu životného prostredia v Žiline 
Mariany Martinkovej sa inšpektori úhynom rýb zaoberajú, 
nejde ale o mimoriadne zhoršenie vôd. 

Predseda mestskej organizácie Slovenského rybárskeho 
zväzu v Trenčíne Jozef Lauš vysvetlil, že úhyn rýb evidujú ry-

bári od nedele 30. júla, a to na 
úseku od toku Súčanky po Zama-
rovce. Ryby našli zachytené na 
rastlinách a v krovinách, prvú 
várku zozbieraných rýb odviezli 
do kafilérie vo štvrtok. 

„Uhynutých rýb bude okolo 
tony. Je to tragické v tom, že ide o 
jeden druh, ktorý na tomto úseku 
vypadne,“ poznamenal Jozef 
Lauš. Člen rybárskej stráže An-
ton Beták priblížil, že uhynuté 
mreny severné žili vo Váhu od 15 
do 25 rokov a dosahovali veľkosť 
až do 80 centimetrov. Ich nahra-
denie môže trvať až 15 rokov. 

Podľa Antona Betáka sa na Vá-
hu ide o druhú najväčšiu otravu, 

posledná pred desiatimi rokmi zabila niekoľko ton rýb. 
„Otrave by sa dalo predísť, ak by kompetentné orgány, ktoré 

vydávali povolenie na vypúšťanie splaškových vôd pri rekon-
štrukcií čističky v Nemšovej, rozmýšľali. Rozmýšľali, že k nie-
čomu takému môže dôjsť pri takýchto teplách, kde je kyslík vo 
vode minimálne rozpustný, ešte na dôvažok tam pustíme splaš-
kové vody, ktoré môžu obsahovať všeličo,“ myslí si Anton Be-
ták. 

I keď čistička odpadových vôd v Nemšovej prechádza re-
konštrukciou a povolenie na vypúšťanie vôd do Váhu má, je 
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podľa člena rybárskej stráže na mieste koordinácia so Sloven-
ským vodohospodárskym povodím Trenčín na zvýšenie prie-
toku Kočkovského kanálu, čo by prinieslo zriedenie vôd, a tým 
pádom menšie ohrozenie vodných živočíchov. 

Ako sa pre RTVS vyjadril stavebný dozor vody pod odsta-
venou čističkou v Nemšovej, vodu pravidelne monitorujú a 
podľa meraní vody znečistené neboli. Anton Beták má na vec 
iný názor, nadmerným množstvom amoniaku v tele uhynutých 
rýb si je istý. 

www.sme.sk 10.08.2017 
pomocná evidencia 660/1/2017 
 
Päťdesiat vriec odpadu z takmer kilometrového úseku „za-

budnutej“ cesty do Čerešňového sadu vyzbierali členovia ob-
čianskeho združenia Enjoy Trenčín. 

Ako pilotnú oblasť svojho projektu si mladí nadšenci vybrali 
zanedbanú cestu vedúcu cez 
v minulosti veľmi známy a 
obľúbený Čerešňový sad. 
Ten bol kedysi pre Trenča-
nov pojmom. 

Dnes už však o cestičke 
len málo obyvateľov vie a 
preto, že je neudržiavaná a 
znečistená odpadkami, sa 

ňou neodvážia vydať. Po vyčistení sa z tejto lokality opäť stane 
vyhľadávané miesto na prechádzky a trávenie voľného času. 
Súčasťou projektu skultúrnenia cesty k Čerešňovému sadu bola 
spolupráca občianskych združení s mestom Trenčín. 

„Naším cieľom je pomôcť tam, kde mesto nemá kapacity či 
finančné prostriedky. Nechceme kritizovať , že mesto niečo ne-
zvláda, práve naopak. Chceme spájať, nie rozdeľovať,“ uviedla 
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Katarína Kľačanská z občianskeho združenia Tower Evolu-
tion. 

www.sme.sk 12.08.2017 
pomocná evidencia 665/1/2017 
 
Masívny úhyn rýb vo Váhu, počas ktorého na prelome júla a 

augusta zahynulo takmer 1,3 tony rýb, stále vyšetrujú. Z dote-
rajších výsledkov vyplýva, že príčinou úhynu rýb je súhra via-
cerých okolností. 

Popri nepriaznivých klimatických podmienkach ho malo 
spôsobiť zvýšené 
množstvo amoniaku 
vo vode. Ten by podľa 
zistení úradov mohol 
pochádzať z čistiarne 
odpadových vôd z 
Nemšovej. V Nemšo-
vej prebieha od mája 
tohto roka rekonštruk-
cia čistiarne odpado-
vých vôd. Úrady počas 

rekonštrukcie vydali pre čistiareň povolenie, že do 10. novem-
bra môžu vypúšťať do Váhu odpadové vody nad rámec limit-
ných hodnôt znečistenia. 

„Úhyn rýb bol zaznamenaný pod výustným objektom čis-
tiarne odpadových vôd. Pravdepodobnou príčinou bolo zvýše-
nie hodnoty amoniaku vypúšťaných odpadových vôd a zároveň 
k tomu prispeli aj nepriaznivé klimatické podmienky – vysoká 
teplota vody a vzduchu, znížený prietok vody vo Váhu a zní-
žený obsah kyslíka,“ informovala Jana Hurajová z Okresného 
úradu v Trenčíne. 

Hneď prijali opatrenia: „V prvom rade sa navýšil minimálny 
zostatkový prietok, ktorý sa vypúšťa do Váhu v Nosiciach a 

Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd v Nemšovej. 
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Kočkovciach, zároveň bolo prijaté trvalé opatrenie pre prevádz-
kovateľa čistiarne, ktoré narieďuje vypúšťané splaškové odpa-
dové vody z čistiarne, aby nedochádzalo k takýmto javom v bu-
dúcnosti,“ informovala Jana Hurajová. Úhyn riešil aj Inšpekto-
rát životného prostredia zo Žiliny. „Inšpekcia vyhodnotila, že 
nejde o mimoriadne zhoršenie vôd,“ povedala riaditeľka Ma-
riana Martinková. 

www.sme.sk 22.09.2017 
pomocná evidencia 740/1/2017 
 
Vo štvrtok 2. novembra prebehla brigáda členov otužilec-

kého oddielu Trenčianskych tuleňov. Pracovalo sa na vyčistení 
brehu rieky Váh, a to konkrétne na pláži Ostrova. 

Keďže je to teritórium, kde sa 
chodia pravidelne otužovať a tré-
novať zimné plávanie, rozhodli sa 
odstrániť nečistoty, ktoré na breh 
vyplavila veľká voda. Predpoklad, 
že toto smetisko by tam zostalo do 
jari a oni by sa ním brodili k vode 
celú zimu, ich vyburcovala k tejto 
aktivite. 

Breh vyčistili, prírode trocha 
uľavili, nazbierali kopu obrov-
ských vriec plastov, fliaš a sprejo-
vých nádob. K ohnisku nahroma-

dili vyplavené drevo, ktorého je na opekanie na celé leto a vše-
tok ostatný materiál ako vetvičky a lístie vrátili do prírody. 

Brigády sa zúčastnili kolegovia z Trenčianskych tuleňov, 
ktorým nie je ľahostajné v akom prostredí chodia trénovať, a to 
Zdeňka Švantnerová, Jozef Matej, Martin Pristach, Silvia 
Skúpa, Marika Bajčíková, Anna Holá, Viera Riháková, Pe-
ter Husár, Andrej Spusta a Fero – nováčik oddielu. Po práci 
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si otužilci dali bonus v podobe „váhového“ kúpania, schladili 
sa vo veľmi silnom prúde Váhu.  

www.sme.sk 03.11.2017 
pomocná evidencia 813/1/2017 
 
Nepríjemný zápach zo sušiarne droždia obťažuje obyvateľov 

v neúnosnej miere už dlhý čas. Mesto v tejto veci konalo tak, 
ako mu právne možnosti dovolili. Posledným krokom bude ža-
loba. 

Legislatíva na území Slovenskej republiky nestanovuje li-
mity pre pachové látky, ktoré by mala prevádzka spĺňať. Pri 
technologických procesoch a zariadeniach, ktoré uvoľňujú 
látky s intenzívnym zápachom je potrebné vykonať technicky 
dostupné opatrenia na obmedzenie emisií.  

„Mesto v predchádzajúcom období uložilo sušiarni droždia 
vykonať opatrenia na elimináciu zápachu. Prevádzka urobila 
viacero opatrení. Následne, v roku 2016, realizovala zahraničná 
spoločnosť merania pachových látok na výduchu z prevádzky 
aj imisií pachových látok v okolí prevádzky. Výsledky me-
raní boli porovnané s limitmi platnými v okolitých štátoch Eu-
rópskej únie (EÚ), nakoľko Slovensko limity stanovené nemá,“ 
uviedla Beáta Bredschneiderová z Útvaru stavebného a život-
ného prostredia MsÚ Trenčín. 

 Posudok, vypracovaný oprávneným odborným posudzova-
teľom, vyhodnotil všetky podklady a merania s konštatovaním, 
že prevádzka spĺňa najprísnejšie limity platné v okolitých kra-
jinách EÚ a technológia zodpovedá najlepšej dostupnej tech-
nike. Mesto na základe toho vydalo znovu dočasný súhlas na 
prevádzku malého zdroja znečisťovania ovzdušia do 31. 10. 
2017 s tým, že uložilo prevádzke vykonať opakované merania 
v letnom období, nakoľko predchádzajúce merania boli v de-
cembri.  
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„Merania sme požadovali urobiť počas sušenia pekáren-
ských aj pivných kvasníc, pretože predchádzajúce merania boli 
realizované v čase sušenia len pekárenských kvasníc,“ zdôraz-
nila Beáta Bredschneiderová.  

Napriek tomu, že podľa odborného posudku a vykonaných 
meraní prevádzka spĺňa predpisy, mesto prijímalo ďalšie sťaž-
nosti nahnevaných ľudí. „Dokedy bude občanov Zámostia ob-
ťažovať nepríjemný smrad zo súkromnej prevádzky v Old He-
rolde? Dnes je nedeľa a nemôžme si ani vyvetrať,“ napísal To-
máš Mokráň.  

„Keď sme mali návštevu a začali vypúšťať smrad, tak sa naši 
známi poďakovali, že toto teda dýchať nemusia a odišli. Je to 
akože v poriadku? Zámostie sa zamoruje naďalej,“ sťažovala sa 
ďalšia Trenčianka.  

Prevádzka požiadala 29. septembra 2017 o vydanie trvalého 
súhlasu na prevádzku malého zdroja znečisťovania ovzdušia. 
Mesto vyhodnotilo predložené doklady a predložené výsledky 
meraní, vyzvalo prevádzkovateľa na doplnenie žiadosti, dolo-
ženie odborného posudku a prerušilo konanie. Po doplnení žia-
dosti mesto posúdi predložené podklady a rozhodne o ďalšej 
prevádzke sušiarne.  

Právny útvar však práve v týchto dňoch dokončuje prípravu 
podania žaloby podľa Občianskeho zákonníka v tejto veci. Jej 
súčasťou budú i mnohé sťažnosti obyvateľov.  

Info 28.11.2017 
pomocná evidencia 868/1/2017 
 
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v stredu 13. decem-

bra bola schválená novelizácia VZN č. 7/2016 o nakladaní s ko-
munálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území mesta Trenčín.  

Do nariadenia boli doplnené spôsoby zberu odpadu prostred-
níctvom polopodzemných kontajnerov, červených nádob na 
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kovový odpad, oranžových nádob na odpad z viacvrstvových 
kombinovaných materiálov na báze lepenky a 120 l vriec urče-
ných na bioodpad. Červené nádoby na kovy boli v meste roz-
miestnené už v júli 2017. Začiatkom roka 2018 prídu na rad 
oranžové nádoby na odpad z viacvrstvových kombinovaných 
materiálov na báze lepenky.  

Doplnkovou službou pre triedenie tzv. „zeleného“ biood-
padu bude možnosť odvozu bioodpadu z kompostovateľných 
120 l vriec označených nálepkou „Marius Pedersen“ určených 
výlučne na bioodpad. Bude možné ich zakúpiť na Klientskom 
centre MsÚ.  

Od 1. 1. 2018 je účinná novelizácia vyhlášky k zákonu o od-
padoch. V súvislosti s ňou určuje VZN mesta povinnosť pre 
každý bytový dom, ktorý má vo svojom vlastníctve záhradu 
alebo pozemok so zeleňou, do 31. 1. 2018 sa rozhodnúť, ako 
bude nakladať s bioodpadom, či bude kompostovať alebo si vy-
berie bionádobu.  

Info 28.12.2017 
pomocná evidencia 913/1/2017 
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Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 

 
Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji nahlásili v pr-

vom kalendárnom týždni nového roka 4144 akútnych respirač-
ných ochorení, čo predstavuje chorobnosť 1814,7 chorých na 
100 tisíc obyvateľov.  

Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla 
o 8,33 percenta. Infor-
movala o tom vedúca 
odboru epidemiológie 
Regionálneho úradu ve-
rejného zdravotníctva v 
Trenčíne Mária Štef-
kovičová. 

Z celkového počtu 
ochorení bolo 533 
ochorení na chrípku, čo 

je chorobnosť 242,2 chorých na 100 tisíc obyvateľov. Oproti 
minulému kalendárnemu týždňu došlo k vzostupu o 7,21 per-
centa. Chrípka trápila najviac deti vo veku do päť rokov. 

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v 
Trenčianskom samosprávnom kraji bola v okrese Prievidza, 
kde dosiahla úroveň 2292,5 ochorení na 100 tisíc obyvateľov. 
Najnižšia chorobnosť – 1335,56 ochorení na 100 tisíc obyvate-
ľov bola v okrese Púchov. 

www.teraz.sk 07.01.2017 
pomocná evidencia 028/1/2017 
 
Na čele Fakultnej nemocnice v Trenčíne prišlo k zmene, do-

terajší riaditeľ Stanislav Pastva sa v utorok 24. januára vzdal 
svojej funkcie. 
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„Za nového riaditeľa vymenovali až do doby obsadenia 
miesta úspešným uchádzačom výberového konania Miroslava 
Gajdúšeka,“ informovala hovorkyňa Fakultnej nemocnice v 
Trenčíne Petra Nevláčilová.  

Miroslav Gajdúšek doteraz pôsobil ako ekonomický námest-
ník riaditeľa. K dôvodom, ktoré Stanislava Pastvu k tomuto 
kroku viedli, sa odmietla vyjadriť. „Bližšie dôvody bývalý pán 
riaditeľ nebude komentovať,“ dodala Petra Nevláčilová. 

K aktuálnym zmenám na riaditeľských postoch sa v stredu 
25. januára po rokovaní vlády vy-
jadril aj minister zdravotníctva 
Tomáš Drucker. Podľa šéfa re-
zortu je postupne vyhodnocovaná 
práca riaditeľov zdravotníckych 
zariadení. K zmenám tento týž-
deň prišlo v Inštitúte nukleárnej a 
molekulárnej medicíny so sídlom 
v Košiciach a v Psychiatrickej 
liečebni v Sučanoch, ktorých ria-
diteľov minister odvolal pre nes-
pokojnosť. 

Riaditelia Fakultnej nemoc-
nice v Trenčíne a Národného ús-
tavu reumatických chorôb so síd-
lom v Piešťanoch sa vzdali svo-
jich funkcií. 

„Na obsadenie všetkých pozícií bude vypísané riadne výbe-
rové konanie. Ambíciou ministerstva je, aby na riaditeľských 
postoch boli manažéri, ktorí budú schopní dať týmto miestam 
dlhodobú stratégiu efektívneho fungovania. To sa týka aj tren-
čianskej Fakultnej nemocnice,“ skonštatovala hovorkyňa mi-
nisterstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. 

Stanislav Pastva 
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Oslovili sme aj zamestnancov nemocnice, oficiálne nechceli 
vzniknutú situáciu komentovať. Podľa nich je ale nevyhnutná 
stabilizácia a upokojenie situácie v nemocnici. Tá v Trenčíne 
dlhodobo chýba, za posledných sedem rokov vedie nemocnicu 
už piaty nový riaditeľ. 

Podľa šéfa lekárskeho odborového združenia Petra Visolaj-
ského je chybou, že riaditelia nemocníc sú vyberaní len na zá-
klade politickej príslušnosti a nominácií a nie podľa kvality. 

 „Výber podľa politickej príslušnosti sám o sebe nie je chy-
bou, pokiaľ by tí ľudia boli vyberaní aj na základe istých kvalít. 
Ak sú vyberaní len na základe politickej príslušnosti, odrazí sa 
to aj na kvalite a hospodárení nemocnie a na všetkých kauzách, 
ktoré vidíme,“ skonštatoval Peter Visolajský. 

Problém vidí aj v chýbajúcej zodpovednosti. 
„Videli sme aj v minulosti kopec káuz a pochybení riadite-

ľov, ministerstvo ich však neodvolalo. Skôr sme svedkami, že 
v niektorých prípadoch ich dokonca ministerstvo povýšilo na 
lepšie pozície, čo je vážny problém. Ak riaditeľ pochybí, mal 
by okamžite skončiť,“ dodal Peter Visolajský. 

www.sme.sk 25.01.2017 
pomocná evidencia 085/1/2017 
 
Chorých v ambulanciách lekárov naďalej pribúda. Lekári 

nahlásili tento týždeň 100 711 akútnych respiračných ochorení 
(ARO) vrátane chrípky. Chorobnosť tak za týždeň stúpla o 26,8 
percenta. Informoval o tom  Úrad verejného zdravotníctva SR. 

Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili 
tento týždeň 13 374 akútnych ARO. „Chorobnosť stúpla v po-
rovnaní s minulým týždňom o 35,68 %,“ Informovala vedúca 
odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravot-
níctva (RÚVZ) v Trenčíne Mária Štefkovičová. 
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V TSK došlo tento týždeň k rapídnemu nárastu chorobnosti 
na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Lekári nahlásili 3015 
chrípkových ochorení, čo je o 82,47 % viac ako v minulom týž-

dni. Pre chrípku mu-
seli tento týždeň 
v TSK prerušiť škol-
ské vyučovanie v 19 
základných školách, 
15 materských školách 
a jednej strednej škole. 

Najvyššia chorob-
nosť na akútne respi-
račné ochorenia bola 
tento týždeň v TSK 
v okrese Bánovce nad 
Bebravou (4839 ocho-

rení na 100 tisíc obyvateľov), najnižšia v okrese Partizánske 
(2459 ochorení na 100 tisíc obyvateľov). 

V súvislosti s veľkým nárastom chorobnosti odporúča 
RÚVZ Trenčín riaditeľom zdravotníckych zariadení v okre-
soch Bánovce nad Bebravou a Trenčín, aby zakázali návštevy 
až do odvolania. Rovnako odporúča riaditeľom ostatných zdra-
votníckych, sociálnych a školských zariadení, aby upozornili 
zamestnancov a žiakov, že v prípade akútneho respiračného 
ochorenia nie je vhodné chodiť do práce a do školy. 

www.teraz.sk 27.01.2017 
pomocná evidencia 093/1/2017 
 
Aj keď chrípková sezóna nie je na svojom vrchole, chorých 

ľudí stále pribúda. Podľa štatistík Regionálneho úradu verej-
ného zdravotníctva v Trenčíne v kraji bolo najviac chorých pred 
Vianocami, chorobnosť medzi sviatkami klesla, aby mohla od 
druhého kalendárneho týždňa roku 2017 opäť rásť. 
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Chrípkové prázdniny vyhlásili na štyroch školách. Počet 
chorých medzi štvrtým a piatym týždňom bol takmer identický, 
minulý týždeň bojovalo 
s chrípkou 3322 ľudí na 
stotisíc obyvateľov. 
Podľa epidemiologičky 
Regionálneho úradu 
verejného zdravotníc-
tva v Trenčíne Márie 
Štefkovičovej chrípka 
najviac trápi deti vo ve-
kových skupinách 6 – 
14 rokov a 15 – 19 ro-
kov. 

V kraji sú na tom s 
chorobnosťou najhoršie okresy Myjava a Bánovce nad Bebra-
vou, v okrese Trenčín nemuseli zatvoriť žiadnu školu. 

www.sme.sk 07.02.2017 
pomocná evidencia 115/1/2017 
 
Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji nahlásili v 

tomto týždni (13. – 17. marca) 4450 akútnych respiračných 
ochorení. 

V porovnaní s minulým týždňom klesla priemerná chorob-
nosť na akútne respiračné ochorenia v Trenčianskom samo-
správnom kraji o 10,93 %. Informovala vedúca odboru epide-
miológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Tren-
číne Mária Štefkovičová. 

Z celkového počtu ochorení bolo 413 ochorení na chrípku. 
Chrípka tento týždeň najviac trápila deti do päť rokov. Chríp-
ková chorobnosť v porovnaní s minulým týždňom klesla v kraji 
o 9,73 %. Pre chrípku nemuseli tento týždeň prerušiť školskú 
dochádzku v žiadnej škole a školskom zariadení v kraji. 
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Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola 
tento týždeň v Trenčianskom samosprávnom kraji v okrese My-
java, kde dosiahla úroveň 2270 ochorení na 100 tisíc obyvate-
ľov. Najnižšia chorobnosť - 1066 ochorení na 100 tisíc ocho-
rení, bola tento týždeň v okrese Považská Bystrica. 

www.sme.sk 17.03.2017 
pomocná evidencia 237/1/2017 
 
V lokalite na Ostrove v katastri obce Zamarovce našli mest-

skí policajti ešte v sobotu 11. marca uhynutú volavku popolavú. 
Inšpektor Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy 

Trenčín priamo na mieste nálezu odobral vzorku a veterinárny 
ústav vo Zvolene po niekoľkých dňoch podozrenie potvrdil. 
Volavka uhynula na vtáčiu chrípku. 

Úrad preto nariadil vykonať opatrenia. Samosprávy, poľov-
nícke združenia, rybársky zväz a všetci chovatelia hydiny v ka-
tastrálnych územiach Trenčína, Zamaroviec, Skalky nad Vá-
hom, Hrabovky v okruhu tri kilometre od nálezu nakazeného 
operenca museli do štvrtku 23. marca vykonať súpis všetkých 
chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí. 

Zároveň sú povinní zabezpečiť im zvýšenú biologickú bez-
pečnosť - dezinfek-
ciu pri vstupoch do 
priestorov chovu 
hydiny a iných vtá-
kov, zamedziť kon-
taktu voľne žijúcich 
vtákov s hydinou. 

Poľovnícke zdru-
ženia majú zvýšiť 

dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov a v spolupráci s 
ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva vyhľa-
dať mŕtve alebo choré jedince. 
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Regionálna veterinárna a potravinová správa tiež vyhlásila 
zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva a zákaz vypúšťania pernatej 
zvery zo zajatia do voľnej prírody. 

Chovatelia hydiny a iného vtáctva v zajatí sú povinní ozná-
miť úradu akékoľvek príznaky vtáčej chrípky. Tá sa prejavuje 
najmä poklesom príjmu krmiva alebo vody o viac ako dvadsať 
percent, poklesom v produkcii vajec o viac ako päť percent tr-
vajúcim dlhšie ako dva dni. 

Ďalším príznakom je týždenná miera úmrtnosti chovu vyššia 
ako tri percentá alebo aj akýkoľvek klinický prejav alebo po-
smrtná zmena, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku. 

Opatrenia proti šíreniu vtáčej chrípky platia až do odvolania. 
 Vtáčia chrípka sa v Trenčianskom kraji objavila ešte v januári. 
Veterinári zatiaľ evidovali tri prípady. 

Vtáčia chrípka je infekčné ochorenie spôsobené vírusom z 
čeľade Orthomyxoviridae. Vyskytuje sa hlavne u moriek, ka-
čiek, husí, kury domácej, perličiek, prepelíc, holubov, bažan-
tov, jarabíc, labutí, kormoránov, čajok, hrdličiek, škorcov, 
drozdov, lastovičiek, vrabcov, pštrosov. Ochorenie sa môže 
preniesť aj na iné cicavce, hlavne ošípané. 

Vírus sa z organizmu vylučuje sekrétmi horných dýchacích 
ciest, kvapôčkami, kašľom, kýchaním a trusom. Šíri sa kontak-
tom s chorými vtákmi, prostredníctvom ošetrovateľov, konta-
minovanými predmetmi, dopravnými prostriedkami, krmivom, 
vodou. Vírus v truse prežíva až 30 dní, na vajcovej škrupine 
osem dní. Nejaký čas prežije aj vo vode. 

www.sme.sk 24.03.2017 
pomocná evidencia 264/1/2017 
 
V utorok 25. apríla sa spojili ľudia pre dobrú vec. Na Úrad 

Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) prišli darovať krv 
v rámci už šiesteho organizovaného výjazdového odberu krvi.  



542 
 

V auguste tohto roku to budú presne tri roky od prvej zorga-
nizovanej kvapky krvi, ktorej iniciátorom bol predseda TSK Ja-
roslav Baška. Tohto-
ročná kvapka krvi, 
s prívlastkom jarná, sa 
na Úrade TSK už tra-
dične konala v spolu-
práci s Národnou tran-
sfúznou službou 
(NTS) Trenčín. Prí-
tomní boli aj zástup-
covia Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne, ktorí všetkým zúčas-
tneným odmerali hladinu cholesterolu i krvný tlak.  

Svojou pomocou prispeli aj v troch nemocniciach v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti TSK - v bojnickej, považskobystrickej 
a myjavskej. 

Prvá kvapka krvi v tomto roku sa môže pýšiť vysokou per-
centuálnou úspešnosťou, keď až 80 % ľudí, ktorí prišli darovať 
krv, boli vhodnými darcami. Celkovo na Úrade TSK a v troch 
nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK darovalo spo-
ločne takmer 40 darcov 16,45 litrov krvi.  

Celkový objem darovanej krvi stúpa každou zorganizovanou 
Kvapkou krvi, pričom tá župná už atakuje hranicu 150 litrov 
darovanej krvi za necelé tri roky. Celkovo TSK spoločne s ve-
rejnosťou darovali úctyhodných 144 litrov tejto najvzácnejšej 
tekutiny.  

www.tsk.sk 26.04.2017 
pomocná evidencia 358/1/2017 
 
Fakultnú nemocnicu (FN) v Trenčíne, podobne ako ostatné 

zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Minister-
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stva zdravotníctva SR, riadi od 1. mája kolektívny štatutárny 
orgán – Rada riaditeľov.  

Ako informovala hovorkyňa FN Trenčín Petra Nevláčilová, 
ide o ďalší mechanizmus vedúci k štandardizácii procesov v ob-
lasti riadenia a kontroly zdravotníckych zariadení. 

„Okrem Rady riaditeľov bol zriadený aj dozorný orgán, 
ktorý dohliada na činnosť našej organizácie a stanovuje úlohy 
pre vedenie nemocnice na ďalšie obdobia. Veríme, že tento 
krok posilní zodpovednosť a prinesie vyššiu mieru kontroly s 
cieľom maximálnej transparentnosti procesov v našej nemoc-
nici,“ doplnila Petra Nevláčilová. 

Radu riaditeľov v trenčianskej nemocnici tvorí generálny 
riaditeľ Marián Juruš, ekonomický riaditeľ Marek Šedík 
a medicínsky riaditeľ Stanislav Pastva.  

„Rada riaditeľov je menovaná do obsadenia miest úspeš-
nými uchádzačmi, ktorí vzídu z výberového konania,“ doplnila 
hovorkyňa.  

www.teraz.sk 02.05.2017 
pomocná evidencia 382/1/2017 
 
Napáda mozog, miechu a zrakové nervy, nedá sa vyliečiť. 

Skleróza je medzi ľuďmi stále neznáma. Napraviť to chceli pa-
cienti spolu s dobrovoľníkmi v trenčianskych uliciach. 

Šíriť informácie a osvetu o nevyliečiteľnom ochorení skle-
rózy multiplex mali v uliciach krajského mesta za úlohu stredo-
školáci v spolupráci s trenčianskym Klubom Sclerosis Multip-
lex, ktorý opätovne funguje od apríla 2016. Jeho predsedníčka 
je s prvým rokom spokojná, cení si najmä vzájomnú nezištnú 
pomoc jeho členov. 

Osvetové podujatie s názvom Krok sklerózy multiplex zor-
ganizovali pri príležitosti Svetového dňa tohto ochorenia, ktorý 
si svet pripomína vždy v máji. 
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„Chceme ľudí oboznámiť o skleróze, informovať ich o jej 
existencií. Rozdávame letáky, brožúrky a slnečnicu, ktorá je jej 
symbolom,“ priblížila predsedníčka trenčianskeho klubu Jaro-
slava Michalechová, ktorá spolu s členmi a dobrovoľníkmi z 
Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého strávila deň v tren-
čianskych uliciach. 

Deviati študenti vzali ráno do rúk pokladničky, brožúry a sl-
nečnice s cieľom obozná-
miť ľudí o chorobe, ktorú 
nie je možné liečiť, ale jej 
postup možno pozasta-
viť. 

 „Nevedela som pred-
tým o skleróze, ale vďaka 
brožúrkam a tomu, že 
rozdávame slnečnice sme 
sa o nej naučili aj to, že je 

to ochorenie, ktoré postihuje istú časť mozgu,“ povedala štu-
dentka Michaela. Jej spolužiačka Veronika výraz skleróza mul-
tiplex poznala, jasnú predstavu, čo ochorenie do života pacienta 
prináša ale nemala. 

Oslovení ľudia sú podľa nej v mnohých prípadoch veľmi ne-
informovaní. „Niektorí o skleróze vedia, majú dokonca aj skú-
senosti, keď ochorel niekto z nich rodiny. Mnoho ľudí však o 
nej nevie nič,“ poznamenala gymnazistka. 

Záujem o slnečnice mali ľudia aj bez prvotného oslovenia 
dobrovoľníkmi, jednou z nich bola Trenčianka Simona. Šírenie 
osvety v meste uvítala. „Mám sesternicu takto chorú, viem, čo 
všetko to prináša. Pokiaľ pôjdu peniaze na dobrý účel a pomôžu 
nejakým ľuďom, zbierka je v poriadku,“ dodala. 

Vyzbierané sponzorské príspevky pôjdu podľa Jaroslavy 
Michalechovej na účely skvalitnenia zdravia členov klubu. 
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Pomáha im najmä na plávanie, pobyt v kryokomore či pre zdra-
vie pacientov veľmi potrebné cvičenia. 

Prvý rok fungovania klubu bol podľa nej úspešný, pod čo sa 
podpísali členovia klubu, ktorí si navzájom rozumejú a vedia si 
pomôcť. 

„Všetci si myslia, že v klube sa rozpráva len o chorobách, o 
problémoch, o nešťastí, ktoré nás postihlo, ale my sme sa s tým 
naučili žiť. Pomáhame 
si aj v úplných malič-
kostiach,“ priblížila at-
mosféru Jaroslava Mi-
chalechová. 

Účasť v klube sa páči 
aj jednej z jeho členiek, 
Oľge. 

„V klube vždy om-
ladnem, veľmi dobre sa 
v ňom s pacientmi cítim,“ povedala s tým, že jeho zrušenie a 
neexistenciu si predstaviť nevie. Cení si najmä psychickú po-
hodu a vzájomnú ľudskú starostlivosť. 

„Človek tu tak pookreje, lepšie sa zdravotne cíti, najmä keď 
ideme na rekondičné pobyty,“ priznala jedna z dvadsiatich čle-
nov trenčianskeho klubu. 

www.sme.sk 04.05.2017 
pomocná evidencia 392/1/2017 
 
Pacienti, ktorí prídu do Fakultnej nemocnice v Trenčíne na 

vyšetrenie alebo v nej budú hospitalizovaní, nebudú od 1. júla 
platiť za parkovanie. Je to výsledok dohody medzi aktivistami 
z občianskej iniciatívy Hore rampy bez platenia a ministerstva 
zdravotníctva. 

K zrušeniu platenia za parkovanie príde vo väčšine nemoc-
níc v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva. Ide o najväčšie 
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univerzitné a fakultné nemocnice, detské nemocnice a niektoré 
špecializované ústavy. 

„Mám pripravený príkaz ministra, ktorý sa zaoberá aj parko-
vaním pred nemocni-
cami,“ povedal v pon-
delok 15. mája na tla-
čovej besede minister 
zdravotníctva Tomáš 
Drucker. 

V príkaze sa podľa 
neho počíta s dvoma 
variantmi. V prvej by 
pacient a osoba, ktorá 
ho sprevádza, nemali 

za parkovanie platiť prvé štyri hodiny. Po ich uplynutí by mal 
byť paušálny poplatok jedno euro až do odchodu z parkoviska. 

V druhej variante sa počíta s nespoplatneným parkovaním 
pre nich počas prvých piatich hodín a po ich uplynutí by pa-
cienti mali platiť podľa komerčného cenníka prevádzkovateľov 
parkovísk. 

Tieto pravidlá však budú platiť len pre jedno auto, na ktorom 
príde pacient aj so sprievodom. Na takýto systém parkovania 
bude pre pacientov vyhradených 70 percent z celkového počtu 
parkovacích miest, ktoré má nemocnica k dispozícii. Zvyšných 
30 percent bude určených pre zamestnancov nemocnice. 

Zrušenie parkovného od začiatku prázdnin budú postupne 
nasledovať aj iné nemocnice. Od 1. októbra sa rovnaký systém 
zavedie aj v nemocniciach, ktoré sú neziskovými organizá-
ciami. Ide o nemocnice, v ktorých riadiacich orgánoch má svo-
jich zástupcov aj ministerstvo. 

Aktivista Miroslav Kollár z iniciatívy Hore rampy bez pla-
tenia uvítal rozhodnutie Tomáša Druckera. Zdôraznil, že Tomáš 
Drucker  je prvý minister, ktorý zrušenie spoplatnenia dokázal 
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zrealizovať. Jeho predchodcovia vraveli, že sa to nedá, lebo 
zmluvy s prevádzkovateľmi parkovísk sú nevypovedateľné, vy-
svetlil aktivista. 

Zmeny, ktoré nariadil minister, sa dotknú aj rozpočtu ne-
mocnice v Trenčíne. Tá len za minulý rok vybrala na parkov-
nom viac ako štvrť milióna eur, úpravu parkovacej politiky z 
dielne ministerstva však bude napriek výpadku peňazí podľa 
hovorkyne Petry Nevláčilovej v plnej miere rešpektovať. 

Parkovacie služby si nemocnica prevádzkuje vo vlastnej ré-
žii. „Dnes nedokážeme presne definovať prípadný výpadok na 
výnosoch, keďže pôjde výhradne o pacientov, prípadne ich 
sprievod, preto by bolo predčasné sa k tejto téme akokoľvek 
vyjadrovať,“ skonštatovala Petra Nevláčilová. 

Mesto pred časom spoplatnilo parkovanie aj v širšom okolí 
nemocnice. Vedenie nemocnice sa však zneužívania parkova-
nia zadarmo v svojom areáli neobáva. 

„Bezplatné parkovanie bude určené výhradne pacientom, 
prípadne ich sprievodu, ostatní užívatelia parkovísk budú za 
tieto služby riadne platiť v zmysle platného cenníka, neobá-
vame sa toho,“ dodala hovorkyňa Fakultnej nemocnice. 

Parkovisko v nemocnici vybudovali v roku 2010. Stálo viac 
ako 460 tisíc eur. Je otvorené nonstop od pondelka do nedele. 
Prvých dvadsať minút, potrebných na naloženie či vyloženie 
pacienta, je aktuálne bez poplatku, za každú začatú hodinu 
zaplatíte jedno euro. 

Celodenné parkovanie, teda päť hodín a viac, stojí desať eur. 
Bezplatné parkovanie majú v nemocnici zabezpečené iba náv-
števníci s parkovacím preukazom pre fyzické osoby so zdravot-
ným postihnutím. V nemocnici je 260 parkovacích miest. 

www.sme.sk 17.05.2017 
pomocná evidencia 442/1/2017 
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Trenčianska fakultná nemocnica zavádza novinku. Jej per-
sonál a služby môžu ľudia hodnotiť priamo cez mobilnú apli-
káciu alebo počítač.  

Zatiaľ je tento systém v plienkach a týka sa iba dvoch odde-
lení, už onedlho ho však nemocnica vyhodnotí a jej vedenie ne-

vylučuje jeho skoré 
rozšírenie. Lekári či 
sestričky totiž vďaka 
nemu okamžite ve-
dia, či sú pacienti 
s ich službami spo-
kojní, prípadne 
v čom by bolo po-
trebné sa zlepšiť. 

Nový systém hod-
notenia nemocnica 

práve testuje v ôsmich ambulanciách kliniky pediatrie a neona-
tológie i gynekologicko-pôrodníckej kliniky.  

„Ešte sme nemali veľa reakcií, ľudia sa s ním iba zoznamujú, 
chystáme sa mu urobiť reklamu a informovať pacientov le-
tákmi,“ vysvetlila hovorkyňa Petra Nevláčilová. 

Napriek tomu, že projekt beží iba zopár týždňov, ľudia, ktorí 
sa doň zapojili, boli vo väčšine prípadov nadšení.  

„Je tam aj aplikácia, ktorá sa vás priamo opýta, či s niečím 
nepotrebujete pomôcť a poradiť – a tam môžete zadať prípadnú 
sťažnosť či napísať to, s čím spokojný nie ste,“ doplnila Petra 
Nevláčilová. 

Nemocnica sa podľa nej bude rovnako zaoberať pozitívnymi 
aj negatívnymi reakciami. Ak sa medzi hodnotením objaví kri-
tika, vedenie starostlivo preskúma, či je oprávnená. 

Ak bude, postará sa o to, aby došlo urýchlene k náprave. 
„Hodnotenie je sprístupnené v rôznych kategóriách, ako sú 
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napríklad prístup lekárov, sestier, spokojnosť s ošetrením a 
iné,“ dodala Petra Nevláčilová. 

Podľa jej slov ľudia však nemusia hodnotiť len personál ne-
mocnice, ale môžu sa vyjadriť aj k jej čakacím lehotám, čistote 
a vybaveniu. V budúcnosti by vedenie chcelo do projektu zapo-
jiť aj lôžkové oddelenie. 

Personál si zatiaľ na novinku ešte len privyká, viacerí sa 
o nej však už dnes vyjadrujú pozitívne.  

„Je to výhodné pre nemocnicu aj pre zamestnancov, ak sa 
chcú v rámci svojej profesie zlepšovať. Takto sa tiež dozvieme, 
kde máme ešte prípadné rezervy, ale reakcie zo strany pacien-
tov boli zatiaľ pozitívne,“ uzavrela vedúca odboru ošetrovateľ-
skej starostlivosti Eva Petrová. 

www.pravda.sk 08.06.2017 
pomocná evidencia 521/1/2017 
 
Pacienti a návštevníci Fakultnej nemocnice v Trenčíne na-

ďalej za parkovanie v areáli nemocnice platia. Ešte v máji pri-
tom ministerstvo zdravotníctva tvrdilo, že poplatky od pacien-
tov a návštevy za prvé štyri hodiny vyberať od začiatku júla 
nebude. K zrušeniu spoplatnenia parkovania malo prísť od júla 
vo väčšine nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti minister-
stva. 

Ministerstvo zmenu plánov zdôvodňuje komplikovaným 
technickým riešením pred hlavným vchodom do areálu tren-
čianskej nemocnice. Vjazd a výjazd z areálu nemocnice zabez-
pečuje rampa a elektronický systém na výber parkovného pro-
stredníctvom parkovacieho automatu. 

Podľa ministerstva dochádza už pri súčasnej organizácii 
hlavne v ranných a poobedňajších hodinách k situáciám, kedy 
sa na hlavnej ulici pred vjazdom do areálu nemocnice tvoria 
kolóny áut. 
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„Tie mnohokrát bránia plynulému prejazdu sanitkám do ne-
mocnice. Nemocnica musí zabezpečiť priepustnosť komuniká-
cií pre sanitky, až potom môže pristúpiť k zavedeniu bezplat-
ného parkovania pre pacientov,“ uviedla hovorkyňa minister-
stva zdravotníctva Zuzana Eliášová. 

Účinnosť zavedenia bezplatného parkovania v areáli nemoc-
nice preto odložili o dva mesiace. 

Fakultná nemocnica v Trenčíne chce preto zmeniť dopravné 
značenie pred vjazdom do areálu.  

„Aktuálne pripravujeme alternatívy úprav dopravného zna-
čenia a pozemných komunikácií v areáli, ako aj možnosti ma-
teriálno - technického a personálneho zabezpečenia,“ skonšta-
tovala hovorkyňa trenčianskej nemocnice Petra Nevláčilová. 

Parkovisko v nemocnici vybudovali v roku 2010. Stálo viac 
ako 460 tisíc eur. Je otvorené nonstop od pondelka do nedele. 

Prvých dvadsať mi-
nút, potrebných na 
naloženie či vylože-
nie pacienta, je aktu-
álne bez poplatku, 
za každú začatú ho-
dinu potom zaplatíte 
jedno euro. 

Celodenné par-
kovanie, teda päť 

hodín a viac, stojí desať eur. Bezplatné parkovanie majú v ne-
mocnici zabezpečené iba návštevníci s parkovacím preukazom 
pre fyzické osoby so zdravotným postihnutím. Celkovo je v ne-
mocnici 260 parkovacích miest. 

Zmeny, ktoré nariadil minister, sa dotknú aj rozpočtu ne-
mocnice v Trenčíne. Tá len za minulý rok vybrala na parkov-
nom viac ako štvrť milióna eur, úpravu parkovacej politiky z 
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dielne ministerstva však bude napriek výpadku peňazí podľa 
hovorkyne Petry Nevláčilovej v plnej miere rešpektovať. 

Parkovacie služby si nemocnica prevádzkuje vo vlastnej ré-
žii. 

„Dnes nedokážeme presne definovať prípadný výpadok na 
výnosoch, keďže pôjde výhradne o pacientov, prípadne ich 
sprievod, preto by bolo predčasné sa k tejto téme akokoľvek 
vyjadrovať,“ skonštatovala v máji Petra Nevláčilová. 

Mesto pred časom spoplatnilo parkovanie aj v širšom okolí 
nemocnice. Vedenie nemocnice sa však zneužívania parkova-
nia zadarmo v svojom areáli neobáva. 

„Bezplatné parkovanie bude určené výhradne pacientom, 
prípadne ich sprievodu, ostatní užívatelia parkovísk budú za 
tieto služby riadne platiť v zmysle platného cenníka, neobá-
vame sa toho,“ dodala hovorkyňa Fakultnej nemocnice. 

www.sme.sk 04.07.2017 
pomocná evidencia 606/1/2017 
 
Najlepšie pôrodnice na Slovensku za minulý rok sú Fakultná 

nemocnica Trenčín 
a univerzitné ne-
mocnice v Martine 
a Bratislave (Ruži-
nov, Antolská). 
Rozhodli o tom ro-
dičky spolu s od-
borníkmi. Bližšie 
sa pozreli na 52 pô-
rodníc. Ženy rozho-
dovali interneto-

vým hlasovaním (3404), informovali o spokojnosti so služ-
bami, personálom či vybavenosťou sál. 

Ocenenie prevzal aj primár Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice 
v Trenčíne  MUDr. Peter Kaščák, PhD. (uprostred). 
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Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku (HPI) spolu 
so Slovenskou gynekologicko-pôrodníckou spoločnosťou zase 
vypracoval odborné parametre kvality. Venoval sa napríklad 
perinatálnej úmrtnosti, podrobne riešili i materiálno-technické 
vybavenie. Ide o celkové hodnotenie, ktoré vzniklo spojením 
expertného hodnotenia s hodnotením mamičiek. Názory mami-
čiek a odborníkov sa však v jednotlivých hodnoteniach mies-
tami odlišujú. 

„Najväčší počet bodov získali od nich pôrodnice za odbor-
nosť zdravotníc-
keho personálu, 
vybavenie pô-
rodných sál či 
starostlivosť o 
bábätko. Naj-
menší za pod-
poru skorého 
kontaktu medzi 
matkou a dieťa-
ťom, kvalitu predpôrodnej prípravy či podporu dojčenia,“ po-
vedala Silvia Hnilicová z HPI.  

Spokojnosť matiek sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
znížila. Silvia Hnilicová to vysvetľuje vyššími nárokmi na po-
skytované služby. Odborníci hodnotili pôrodnice v štyroch ka-
tegóriách, podľa stupňa neonatologickej starostlivosti oddele-
nia.  

Na Slovensku sú štyri takéto stupne (I,II,III,III+), tie pred-
stavujú schopnosť zariadení poskytnúť potrebnú pomoc novo-
rodencom. Z perinatologických centier (III+) sa na prvom 
mieste umiestnila Univerzitná nemocnica Martin. Prvé miesto 
v úrovni III (resuscitačná starostlivosť) získala Fakultná ne-
mocnica v Trenčíne, najlepšie v úrovni II (intenzívna starostli-
vosť) obstála nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši, 
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v úrovni I (štandardná starostlivosť) Sanatórium Koch v Brati-
slave. 

Na Slovensku bolo vlani k dispozícii 53 pôrodníc, narodilo 
sa v nich 57 717 novorodencov. Ide v priemere o 1089 pôrodov 
na jednu pôrodnicu. Najviac detí sa narodilo v Bratislave na 
Antolskej (3025 pôrodov). Zo všetkých slovenských pôrodníc 
sa do projektu tento rok nezapojila len tá v Revúcej. 

www.sme.sk 26.07.2017 
pomocná evidencia 640/1/2017 
 
V priestoroch Fakultnej nemocnice Trenčín vo štvrtok 3. au-

gusta otvorili zrekonštruované ambulancie Gynekologicko-pô-
rodníckej kliniky. Pacientkam majú zvýšiť komfort pri vyšetre-
niach, zamestnancom 
pracovné podmienky. 
Zmenou je presunutie 
ambulantného traktu s 
tromi novozriadenými 
ambulanciami do spo-
ločných priestorov 
kliniky na prízemí. 

Novinkou je v 
strede umiestnená re-
cepcia, jej úlohou je zlepšiť koordináciu práce a urýchliť pr-
votný kontakt pacientiek so zamestnancami nemocnice. Štvor-
mesačná rekonštrukcia stála vyše 40 tisíc eur, podľa hovorkyne 
nemocnice Petry Nevláčilovej časť prác urobila nemocnica vo 
vlastnej réžii. 

Prostriedky z ministerstva zdravotníctva putovali na kliniku, 
ktorej pôrodnicu pred dvomi týždňami vyhlásili po štvrtýkrát za 
najlepšiu na Slovensku. Peniaze do Fakultnej nemocnice v 
Trenčíne poputujú aj v budúcom roku, ministerstvo tu preinves-
tuje tri až štyri milióny eur. 

Pásku prestrihli aj minister Tomáš Drucker (vľavo) a primátor Richard Rybníček. 
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Za najvýraznejšiu novinku zrekonštruovanej kliniky pova-
žuje minister zdravotníctva Tomáš Drucker recepciu. 

„Pacienti budú mať k dispozícii prvý kontakt, a tak môže byť 
oveľa rýchlejšie identifikovaná ich potreba. Vynovené prostre-
die pomáha zlepšiť atmosféru zamestnancom, ktorí tu pracujú,“ 
povedal pri otvorení Tomáš Drucker. 

Podľa primára Gynekolo-
gicko-pôrodníckej kliniky Pet-
ra Kaščáka je ideálne, keď pro-
stredie, v ktorom sa spoločne 
pohybujú pacientky, rodičky a 
operantky, zodpovedá modernej 
dobe a kvalite kliniky. Sestrička 
na recepcii podľa primára za-

bezpečí všetky administratívne činnosti, pacientky bude prijí-
mať, evidovať, vybaví aj väčšinu telefonátov, ktoré na kliniku 
prichádzajú. 

„Chceme, aby všetky telefonáty a objednávania smerovali na 
recepciu. Verím, že prvý dojem z ambulantného traktu bude 
dobrý. Nie je to len o tom, že sa priestory vymaľovali a skrášlili, 
ale aj tom, že všetky ambulancie sú pri sebe. Je to prínos nielen 
estetický, ale zvyšuje aj kvalitu zdravotnej starostlivosti,“ myslí 
si Peter Kaščák. 

Rekonštrukciu priesto-
rov uvítala prvorodička 
Dominika Dohňanová z 
Hornej Súče, pôvodné 
priestory boli podľa nej 
staré. „Teraz je to určite 
lepšie. Je to aj väčší pries-
tor, lebo sa mi zdá, že 
predtým to bolo len tak do polovice, ale stále je čo zlepšovať,“ 
myslí si mladá mamička. Klinika modernizáciou získala nové 

Primár Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Peter Kaščák. 
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vyšetrovacie stoly, lehátka a pre ošetrujúcich lekárov aj pra-
covné stoly. 

Do modernizácie nemocníc putujú v tomto roku desiatky mi-
liónov eur, podobne tomu bude aj v roku 2018. 

„Potrieb a požiadaviek je po celom Slovensku veľa, okrem 
toho sú tu peniaze z Európskych štrukturálnych fondov, z In-
tegrovaného regionálneho operačného programu, napríklad na 
modernizáciu akútnych oddelení. Žiaľ, je tu jedna podmienka 
Európskej komisie – takýto prijímateľ nesmie byť podnikom v 
ťažkostiach, nesmie tvoriť dlhy a mať záporné hospodárenie,“ 
podotkol minister. 

Podľa neho práve táto podmienka rozdelila počet poskyto-
vateľov zdravotnej starostlivosti do dvoch skupín, preto zadl-
žené nemocnice plánujú oddlžiť. 

„Zo štátneho rozpočtu budeme podporovať modernizáciu 
nemocníc, okrem toho je potrebné nakupovať novú zdravot-
nícku techniku, obnoviť postele,“ podotkol šéf rezortu zdravot-
níctva. 

Vyčlenených 70 miliónov eur v roku 2017 smerovalo najmä 
do Bratislavy, keďže jej zariadenia sú vylúčené z čerpania ope-
račného programu. Aj v budúcom roku má do obnovy nemocníc 
smerovať 70 miliónov eur. 

www.sme.sk 07.08.2017 
pomocná evidencia 656/1/2017 
 
Chrípková chorobnosť v kraji klesla minulý týždeň (9. – 15. 

októbra) o takmer 15 percent. Priemerná chorobnosť na ARO 
tak dosiahla úroveň 1688 ochorení na 100 tisíc obyvateľov. V 
porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 
3,84 percenta. 

Ako informovala hygienička Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Trenčíne Ľudmila Bučková, z celkového 
počtu ochorení bolo 371 ochorení na chrípku. V porovnaní s 
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predchádzajúcim týždňom klesla chrípková chorobnosť o 14,38 
percenta. Chrípka v minulom týždni trápila v Trenčianskom 
kraji najmä deti do päť rokov. Pre chrípku museli prerušiť vyu-
čovanie v dvoch materských školách v Púchovskom okrese. 

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola v 
minulom týždni v okrese Bánovce nad Bebravou, kde dosiahla 
úroveň 2016 ochorení na 100 tisíc obyvateľov. Najnižšia cho-
robnosť (1368 ochorení na 100 tisíc obyvateľov) bola v okrese 
Nové Mesto nad Váhom. 

www.sme.sk 17.10.2017 
pomocná evidencia 779/1/2017 
 
Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo výsledky výberového 

konania na posty vedenia Fakultnej nemocnice v Trenčíne. Ge-
nerálnym riaditeľom trenčianskej fakultnej nemocnice sa stal 
Marián Juruš. 

Marián Juruš bol poverený riadením nemocnice už od mája 
tohto roka, predtým pôsobil v bankovom sektore. Vo funkcii 
nahradil Stanislava Pastvu, ktorý sa v januári riadenia nemoc-
nice vzdal. 

Výberové konanie na generálneho riaditeľa Fakultnej ne-
mocnice v Trenčíne sa uskutočnilo v októbri na ministerstve 
zdravotníctva. Výberového konania sa zúčastnili dvaja uchá-
dzači, Marián Juruš získal 171 bodov. O jeden bod menej zís-
kala Danka Kaššovicová, informuje na svojej stránke minis-
terstvo zdravotníctva. 

Marián Juruš uspel s projektom stratégie rozvoja nemocnice. 
Jeho cieľom je vyrovnané hospodárenie organizácie, čo plánuje 
dosiahnuť najmä transparentným systémom obstarávania, ktorý 
zabezpečí úsporu nákladov na nákup materiálov a služieb. 

V oblasti organizácie ľudských zdrojov plánuje pripraviť ná-
vrh na zmenu hodnotenia a motivovania zamestnancov. Vyplá-
canie pohyblivej zložky mzdy by malo byť závislé od hospo-
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dárskeho výsledku nemocnice. V projekte tiež popísal návody 
na efektívnejšiu prevádzku nemocnice, ktorej budovy sú v zlom 
technickom stave. Viaceré z nich má v najbližšom čase čakať 

rekonštrukcia. 
Fakultnú nemoc-

nicu v Trenčíne ve-
die od mája nový 
štatutárny orgán – 
rada riaditeľov. 
Okrem generálneho 
riaditeľa by mal v 
nemocnici pôsobiť 
aj ekonomický a 
medicínsky riaditeľ. 

O post ekonomického riaditeľa sa vo výberovom konaní 
uchádzali dvaja kandidáti, uspel Marek Šedík, ktorý bol eko-
nomickým riadením nemocnice poverený už v máji. V hodno-
tení získal 178 bodov pred Dankou Kaššovicovou, ktorá získala 
170 bodov. 

Výberového konania na post medicínskeho riaditeľa sa zú-
častnili dvaja uchádzači – bývalý mestský poslanec za stranu 
Smer Stanislav Pastva, ktorý bol poverený riadením medicín-
skej časti nemocnice od marca tohto roka, a poslanec za SNS a 
zástupca primára a prednosta kliniky úrazovej chirurgie Jaro-
slav Ridoško. 

V hodnotení projektu a písomného overenia odborných zna-
lostí nezískali potrebný počet bodov. Minimálny počet bodov 
bol 135, Stanislav Pastva získal 97 a Jaroslav Ridoško 88 bo-
dov. 

„Vo výberovom konaní na post medicínskeho riaditeľa ne-
uspel žiaden z uchádzačov. Na túto pozíciu bude vyhlásené 
nové výberové konanie, do ktorého sa môže prihlásiť každý, kto 
splní kvalifikačné predpoklady a požiadavky, teda aj neúspešní 

Zľava Marián Juruš, Marek Šedík a Stanislav Pastva. 
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uchádzači,“ informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva 
Zuzana Eliášová. 

Rada riaditeľov bude mať aj napriek tomu naďalej troch čle-
nov. 

„Z dôvodu neúspešného výberového konania bude pozíciu 
medicínskeho riaditeľa dočasne zastrešovať Stanislav Pastva. 
Na tejto pozícii bude od najdlhšie šesť mesiacov až do skonče-
nia nového výberového konania,“ dodala Zuzana Eliášová. 

Analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy 
INEKO Dušan Zachar považuje za slabiny nového systému 
riadenia nemocníc riziko, že kolektívne rozhodovanie prinesie 
rozdrobovanie zodpovednosti. 

„Takto nebude jasné, kto má niesť akú zodpovednosť. Pozi-
tívom je, ak budú mať títo vrcholoví manažéri rovnocenné po-
stavenie, ťažšie sa budú korumpovať,“ povedal v marci Dušan 
Zachar. 

To, či je tento model úspešný, ukáže podľa neho budúci rok. 
„Výsledky za tento rok – či už hospodárske, alebo spokoj-

nosti pacientov o kvalite zdravotníckej starostlivosti, ukážu, či 
to prinieslo reálny úžitok, alebo je to len kozmetická zmena,“ 
dodal Dušan Zachar. 

V súčasnosti má Fakultná nemocnica Trenčín 17 lôžkových 
oddelení, 21 pracovísk spoločných vyšetrovacích a liečebných 
zložiek, 17 príjmových ambulancií, 45 samostatných odbor-
ných ambulancií a ďalšie odborné ambulancie, ktoré sú súčas-
ťou oddelení. 

www.sme.sk 27.11.2017 
pomocná evidencia 863/1/2017 
 
S generálnym riaditeľom Fakultnej nemocnice v Trenčíne 

Mariánom Jurušom sme hovorili o jeho pohľade na to, v akom 
stave je trenčianska nemocnica a jeho vízii do budúcnosti. 

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post riaditeľa? 
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„Post riaditeľa vnímam ako veľkú výzvu, ako príležitosť, 
ktorú treba prijať a využiť a ako náročnú úlohu a veľkú zodpo-
vednosť. Je to pre mňa príležitosť využiť svoje doterajšie od-
borné a manažérske skúsenosti s pohľadom na nemocnicu tro-
chu inak, pohľadom zvonku.“ 

V akom stave je podľa vás v súčasnosti trenčianska ne-
mocnica? 

„Trenčianska nemocnica sa príliš neodlišuje od ostatných 
štátnych nemoc-
níc na Slovensku 
a aj podľa posled-
ného hodnotenia 
jej patrí umiestne-
nie v strede reb-
ríčka. Nemocnice 
akútne potrebujú 
obnovu budov, 
ako aj obnovu prí-
strojovej techniky 

a zariadení. Potrebuje intenzívnu komunikáciu medzi vedením 
nemocnice a zamestnancami, medzi zamestnancami navzájom 
a v neposlednom rade medzi zdravotníckym personálom a pa-
cientom a jeho rodinnými príslušníkmi.“ 

Aké budú vaše prvé kroky vo funkcii? 
„Verím, že prvé kroky, ktoré boli skutočne veľmi ťažké a 

náročné, už mám za sebou, a že už mám na čom stavať a môžem 
napredovať. Do funkcie som bol dočasne menovaný od 1. mája 
2017.“ 

Ktoré oblasti si podľa vás vyžadujú špeciálnu pozor-
nosť? 

„Keďže každú firmu, jej meno a výsledky robia ľudia, títo si 
zaslúžia a vyžadujú špeciálnu pozornosť. Zamestnanci sú kľú-
čoví nielen pre nemocnicu, ale hlavne pre nášho klienta – 

Marián Juruš (v strede) na otvorení rekonštruovanej gynekologicko-pôrodníckej kliniky. 
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pacienta. Ich rozvoj a napredovanie, vzájomná komunikácia, 
ale aj ich oddych a regenerácia sú predpokladom zlepšenia vní-
mania nemocnice zo strany pacienta a dávajú predpoklad lep-
šieho efektívnejšieho chodu nemocnice.“ 

Na čo sa počas svojho funkčného obdobia chcete sús-
trediť?  

„Okrem zvýšenej a intenzívnej komunikácie medzi jednotli-
vými oddeleniami by som rád upriamil pozornosť na ekono-
miku nemocnice, na jej efektívnosť, hospodárnosť a transparen-
tnosť, na nové procesy a elektronizáciu zdravotníctva, ktorej 
sme súčasťou.“ 

Aká je vaša vízia do budúcnosti? 
„Víziou vedenia nemocnice je nastaviť také smerovanie, 

ktoré v budúcnosti zabezpečí spokojného, lojálneho zamest-
nanca, ale hlavne spokojného pacienta a rodinného príslušníka, 
ktorý z návštevy nemocnice nebude mať stres, ale pozitívny zá-
žitok z kvalitnej liečby a ošetrovateľskej starostlivosti.“ 

www.sme.sk 28.11.2017 
pomocná evidencia 867/1/2017 
 
Lekári v Trenčianskom kraji nahlásili v minulom týždni (20. 

– 26. novembra) cel-
kovo 5120 akútnych 
respiračných ocho-
rení (ARO). V porov-
naní s predchádzajú-
cim týždňom stúpla 
chorobnosť na ARO 
o 13,12 percenta. 

Z celkového počtu 
ochorení bolo 484 

ochorení na chrípku. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom 
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stúpla chrípková chorobnosť o 61,6 percenta. ARO a chrípka v 
minulom týždni trápili najmä deti do päť rokov. 

Najvyššia chorobnosť na ARO bola v Trenčianskom kraji v 
minulom týždni v okrese Bánovce nad Bebravou (1807 ocho-
rení na 100 tisíc obyvateľov), najnižšia v okrese Považská Bys-
trica (1236 ochorení na 100 tisíc obyvateľov). 

Pre chrípku nemuseli v minulom týždni prerušiť školskú do-
chádzku v žiadnej škole a školskom zariadení v Trenčianskom 
kraji. 

www.sme.sk 27.11.2017 
pomocná evidencia 864/1/2017 
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Šport a telesná kultúra 
 

Vedenie Dukly Trenčín hľadalo brankára, ktorý by zaujal 
miesto novej jednotky 
v tíme. Nakoniec sa po-
darilo dohodnúť s nór-
skym reprezentačným 
gólmanom Larsom 
Voldenom. 

„Sme radi, že sa nám 
podarilo podpísať Lar-
sa, ktorý je výborným 
brankárom a verím, že to bude impulz pre celé mužstvo, aby 
začalo víťaziť a otočila sa nepriaznivo vyvíjajúca sezó-
na,“ uviedol k podpisu novej posily generálny manažér Dukly 
Ján Kobezda. 

Dvadsaťštyriročný rodák z Osla Lars Volden vyrastal 
v klube Manglerud Star. Reprezentoval Nórsko v mládežníc-
kych kategóriách, po pôsobení v juniorskej fínskej súťaži si ho 
všimol aj klub NHL Boston Bruins a draftoval ho v roku 2011 
v 6.kole. Lars Volden ďalšie dva roky chytal najvyššiu fínsku 
súťaž v drese Espoo Blues, posledné štyri roky pôsobil vo švéd-
skej Elitserien, kde hájil svätyňu Rogle BK.  

Stal sa aj pevnou súčasťou nórskej reprezentácie, za ktorú 
chytal na olympijských hrách aj posledných piatich majstrov-
stvách sveta.  

www.hkdukla.sk 02.01.2017 
pomocná evidencia 009/1/2017 
 
Josef Turek skončil v pozícii hlavného trénera hokejového 

tipsportligistu Dukla Trenčín. Kormidla sa ujme generálny 
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manažér Ján Kobezda, ktorý povedie mužstvo spoločne s Jú-
liusom Pénzešom a Viliamom Čachom. 

Josefovi Turekovi sa stala osudnou utorňajšia prehra 3:8 na 
ľade Liptovského Mikuláša. Český kouč pritom zasadol na tré-
nerskú stoličku len na konci októbra, keď vystriedal Miloša 
Holaňa. Spoločne s vedením tímu sa zaslúžil o výraznú obme-
nu kádra, výsledkové zlepšenie to však neprinieslo. Za svoje 
pôsobenie vo funkcii získal Turek len štrnásť bodov a Trenčín 
sa prepadol na poslednú priečku v tabuľke.  

Okrem utorňajšieho debaklu v Mikuláši utŕžili Trenčania 
ešte jeden vyšší v Nitre, kde pre-
hrali 2:9. Od 9. decembra ťahajú 
8-zápasovú sériu prehier, ktorú 
Turek vysvetlil extra slabou vý-
konnosťou hráčov.  

„Naši hráči už dlhodobo hra-
jú zápasy na 70 percent ich vý-
konnosti. Mne sa to v poslednej 
dobe nezdá, preto prehrávame. Vôbec sa nečudujem fanúšikom, 
že pískajú na mňa i na hráčov,“ uviedol po dueli v Liptovskom 
Mikuláši. 

V stredu 4. januára ráno už prišlo v Trenčíne k druhej tréner-
skej zmene v sezóne. Po Holaňovi skončil aj Turek. Ján Ko-
bezda pôsobil v zlúčenej funkcii už v minulom ročníku, Duklu 
spolu s asistentom Marcelom Hanzalom doviedol do play off, 
no vo štvrťfinále s ňou nestačil na neskoršieho finalistu z Ban-
skej Bystrice.  

„Pre nepresvedčivé výkony a výsledky sme odvolali tréner-
skú dvojicu Turek - Petrovický. Pri mužstve bude pôsobiť od 
dnešného dňa trénerský triumvirát. Ja budem hlavným tréne-
rom, som zodpovedný za to, čo sme poskladali, a tak musím 
ukázať, že to malo význam. Asistentom trénera bude Július 
Pénzeš, tretím trénerom, ktorý bude mať poradnú funkciu, bude 

Tréner Josef Turek skončil na lavičke Dukly. 
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Viliam Čacho, ktorý je šéftrenérom mládeže Dukly a má dobrý 
prehľad aj o A-tíme. Situácia je neľahká. Verím, že sa nám to 
ešte podarí otočiť. Dúfam, že nám k tomu pomôžu aj naši fanú-
šikovia a budú hráčov povzbudzovať,“ uviedol Ján Kobezda. 

Josefovi Turekovi nevyšiel v prebiehajúcom ročníku už 
druhý angažmán. Sezónu otvoril na striedačke HKM Zvolen, 
no 20. októbra sa z nej predčasne porúčal. Nahradil ho Milan 
Staš. O týždeň neskôr sa stal hlavným kormidelníkom Dukly, 
ktorá v tej dobre prechádzala menšou krízou. Napriek výraz-
ným zmenám v mužstve sa mu nepodarilo Trenčín vrátiť na ví-
ťaznú vlnu a po dvoch mesiacoch si opäť musí hľadať nový 
klub. 

Trenčania sa po utorňajšom 35. kole Tipsport Ligy nachá-
dzajú na poslednej 10. priečke v tabuľke, na deviate Nové Zám-
ky so zápasom k dobru strácajú sedem bodov. Na ôsmu priečku 
zaručujúcu účasť v play off, na ktorej má Martin o tri zápasy 
menej, majú 12-bodové manko.  

Na záverečnú fázu základnej časti najvyššej domácej súťaže 
prišiel Trenčanom pomôcť nórsky reprezentačný brankár Lars 
Volden, do defenzívy sa vrátil Emil Bagin a útok vystužil os-
trieľaný kanonier Roman Tománek. Nedávno mužstvo opus-
tili obranca Jaroslav Obšut i útočník Tomáš Sýkora. Dres 
Dukly si v akomkoľvek súťažnom dueli tejto sezóny TL ob-
lieklo už viac ako 40 hráčov. 

www.teraz.sk 04.01.2017 
pomocná evidencia 017/1/2017 
 
Nigérijský krídelník Samuel Kalu prestúpil do KAA Gent. 

Belgickému vicemajstrovi sa upísal na tri a pol roka. Rodák z 
polmiliónového nigérijského mesta Aba mieri za dvojicou kra-
janov a ďalšími bývalými hráčmi AS Trenčína Mosesa Simona 
a Ibrahima Rabiua. 



565 
 

„Prestup ďalšieho hráča do kvalitnej belgickej ligy potvr-
dzuje kredit AS Trenčín na tomto trhu. Samuel Kalu odviedol 
od svojho príchodu do klubu kvalitnú prácu a už počas leta bol 
o jeho prestup záujem. Klub rozhodol v danom čase o jeho zo-
trvaní v Trenčíne. Dnes prišiel čas na prestup. V mužstve máme 

pripravených ďalších hráčov, 
ktorí ho časom plnohodnotne 
nahradia. Máme tu trojicu mla-
dých nigérijských futbalistov a 
dvaja z nich hrajú na pozícii 
Samuela. Veríme aj v posun 
ďalších našich mladých hrá-
čov, ktorí naznačili svoje mož-
nosti. Už teraz začíname s bu-
dovaním mužstva pre ďalšiu 
sezónu,“ povedal hovorca klu-
bu Martin Galajda.  

„Boli sme v rokovaní z CSKA Moskva, ktorý mal veľmi se-
riózny záujem o jeho služby v letnom prestupovom období i te-
raz. Nakoniec k potvrdeniu dohody, ktorá bola medzi nami a 
ruským klubom neprišlo. Keďže sme vedeli aj o záujme Gentu, 
rozhodli sme sa uvoľniť hráča do Belgicka. S KAA máme nie-
len dobré vzťahy, ale aj solídne obchodné skúsenosti. Kalu po-
treboval nájsť novú motiváciu. Sme radi, že naša práca a jeho 
talent vyústili v tento prestup. Som presvedčený, že časom bude 
pevnou súčasťou základnej zostavy Gentu. Jeho nadanie a po-
tenciál môže byť umocnený aj ďalším prestupom. Možno už v 
blízkej budúcnosti,“ povedal generálny manažér klubu Róbert 
Rybníček. 

Devätnásťročný futbalista prišiel pod Čákov hrad pred ro-
kom. Debut si odkrútil už koncom februára 2016 v zápase proti 
Slovanu Bratislava. V 42 dueloch vo všetkých súťažiach 
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nastrieľal počas minulého roka šesť gólov. Na svojom konte má 
aj osem finálnych prihrávok.  

Gent okupuje v tabuľke belgickej Jupiler League siedmu po-
zíciu. Vo februárovom šestnásťfinále Európskej ligy si zmeria 
sily s anglickým Tottenham Hotspur.  

www.astrencin.sk 04.01.2017 
pomocná evidencia 019/1/2017 
 
Zverenci trénera Martina Ševelu odštartovali v sobotu 7. ja-

nuára zimnú prípravu na druhú polovicu aktuálneho ročníka 
Fortuna ligy v domácich podmienkach na Sihoti. Realizačný 
tím mal k dispozícii celkovo tridsať hráčov. Na úvodnom tré-
ningu sa v kabíne prvého mužstva ukázalo jedenásť nových 
tvárí. Z jesenného kádra chýbali iba Martin Šulek a Jakub 
Paur, ktorí sú s reprezentačnou rezervou na sústredení v Spo-
jených arabských emirátoch. 

Už v utorok 10. januára je na programe prvý z desiatich prí-
pravných zápasov, ktoré sú 
v kalendári prvého mužstva 
naplánované na január a 
február. Tím Martina Še-
velu odštartuje hernú prí-
pravu na ihrisku štvrtého 
tímu jesene najvyššej če-
skej súťaže FC Fastav Zlín. 

Na domácom ihrisku sa AS predstaví v sobotu 14. januára, keď 
v dvojzápase privíta druholigovú Nitru.  

Nasledovať budú dve sústredenia. Prvé sa uskutoční v 
českom Nymburku (18. - 21. januára). V rámci tohto tréningo-
vého kempu odohrajú Trenčania zápasy proti Mladej Boleslavi 
a Libercu. Obe stretnutia sú na programe na ihrisku prvého me-
novaného klubu. Na tradičnom sústredení v Turecku (25. janu-
ára - 4. februára) odohrá AS tri zápasy. Postupne sa stretne s 

Tréner Martin Ševela na prvom tohtoročnom tréningu. 
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bulharským Ludogorcom Razgrad, chorvátskym Hajdukom 
Split a nórskym Tromsö IL.  

Z nových hráčov sa na úvodnom tréningu predstavili dvad-
saťročný holandský krídelník Milton Klooster a jeho dvojička 

Rodney Klooster 
hrajúci na pozícii 
pravého obrancu. Na 
skúške sú osemnásť-
ročný brazílsky sto-
pér Caio Laizo 
Werneck, rovnako 
starý krajný obranca 
zo Surinamu Geston 

Pinas a devätnásťročný pravý obranca Kerim Palič z Bosny a 
Hercegoviny.  

Do prípravy sa zapojilo aj kvarteto hráčov, ktorých príchod 
klub oznámil ešte koncom minulého roka. Sú to holandský stre-
dopoliar Desley Ubbink, nigérijskí krídelníci Usman Ade-
kunle Issa, Hillary Gong Chukwah a ich krajan Abdul Musa 
Zubairu nastupujúci na poste stredopoliara. Do prípravy sa po 
návrate z hosťovania v Interi Bratislava zapojil stopér Tomáš 
Šalata a z dorastu prišiel Adrián Slávik nastupujúci na kraji 
obrany. AS Trenčín má záujem ešte o dvoch alebo troch nových 
hráčov. 

Z jesenného kádra prestúpil do belgického KAA Gent Sa-
muel Kalu a tím opustili aj Jamarro Diks, Ruben Gabriel, 
Matúš Opatovský, Cong Yao Yin, Rafael Vieira, Chisom 
Johnson a Pedro Barrios. Navyše, klub plánuje uvoľniť na 
prestup alebo hosťovanie aj trojicu Jeffrey Ket, Aldo Baéz a 
Erik Mikeš.  

Zoznam hráčov na prvom tréningu zimnej prípravy: 
Brankári: Igor Šemrinec, Adrián Chovan, Matej Vozár, 

obrancovia Peter Kleščík, Lukáš Skovajsa, Maduka Udeh, 
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Rodney Klooster, Caio Laizo Werneck, Geston Pinas, Ke-
rim Palič, Tomáš Šalata, Adrián Slávik, Jeffrey Ket, stredo-
poliari Filip Halgoš, Denis Jančo, James Lawrence, Dávid 
Richtárech, Desley Ubbink, Pedro Colina, Abdul Musa Zu-
bairu, Aldo Baéz, krídelníci a útočníci Aliko Bala, Rangelo 
Janga, Milan Kvocera, Uche Nwofor, Erik Prekop, Milton 
Klooster, Usman Adekunle Issa, Hillary Gong Chukwah, 
Erik Mikeš.  

www.astrencin.sk 07.01.2017 
pomocná evidencia  
 
Slovenská hádzanárska reprezentantka Monika Rajnohová 

už nie je hráčkou tímu Skara HF, do ktorého prestúpila počas 
uplynulého leta.  

V závere roka 2016 pre nespokojnosť predčasne ukončila 
svoje pôsobenie v tíme nováčika najvyššej švédskej súťaže 

žien, ktorý uzatvára ak-
tuálne poradie tamojšej 
elitserien s bilanciou 1 
víťazstvo, 1 remíza a 10 
prehier. 

„Počas sezóny sme 
mali menej tréningov a 
ani kvalita nebola na ta-
kej úrovni, akú som oča-
kávala, preto som sa 

rozhodla vrátiť,“ vysvetlila Monika Rajnohová. 
Dvadsaťtriročná spojka nezostala dlho bez angažmánu. Ne-

čakane sa objavila v HK AS Trenčín a dres nováčika WHIL 
2016/2017 si obliekla už v prvom novoročnom kole proti 
Bemacu Prešov (17:25). 

„Tento klub veľmi dobre poznám a na najbližší polrok som 
nechcela nič iné riešiť,“ vysvetlila svoju voľbu odchovankyňa 

Slovenská hádzanárska reprezentantka Monika Rajnohová. 
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miestneho klubu. Pri svojej premiére sa uviedla siedmimi gólmi 
a hneď potvrdila svoje kvality, ktorými môže v ďalšom prie-
behu sezónu pomôcť mladému trenčianskemu družstvu. 

Monika Rajnohová pred angažmánom v Skare strávila rok v 
maďarskom Mosonmagyaróvári KC SE, predtým hrala po dve 
sezóny v DHC Slavia Praha a HK Britterm Veselí nad Mora-
vou. S národným tímom SR účinkovala na ME 2014 v Maďar-
sku a Chorvátsku, kde prispela ku konečnej 12. priečke. 

www.sportaktuality.sk 09.01.2017 
pomocná evidencia 034/1/2017 
 
V závere minulého roka a úvodných mesiacoch toho aktuál-

neho prišiel čas na odovzdanie výťažku z charitatívneho podu-
jatia Hviezdy deťom. 
Piatym z obdarova-
ných subjektov je Spo-
jená škola internátna, 
ktorej vďaka charita-
tívnemu programu AS 
Trenčín pomohli su-
mou 2000 eur.  

Symbolický šek si 
riaditeľka školy Alena 
Gašparovičová pre-

brala z rúk zástupkyne generálneho partnera projektu Veroniky 
Čičovej z útvaru externých vzťahov Slovenských elektrární. 
Stalo sa tak začiatkom decembra v rámci tradičného turnaja zá-
kladných škôl MikulAS Cup 2016, na ktorom hral unifikovaný 
tím Spojenej školy a školy na Veľkomoravskej ulici spájajúci 
mentálne postihnuté a zdravé deti. 

Spojená škola internátna vzdeláva deti s mentálnym postih-
nutím. Je školou, ktorá preferuje rovnosť šancí. „Každý žiak 
môže byť lepším,“ hlása motto školy. „Hoci dieťa nemôže zví-
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ťaziť nad svojím osudom, môže zvíťaziť nad našou ľahostaj-
nosťou. Je málo tých, čo im opätujú lásku. Dajme im, aj sebe, 
vzájomnú lásku a nie pohŕdanie,“ píše internetová stránka ško-
ly.  

Spojená škola internátna buduje modernú výchovnovzdelá-
vaciu inštitúciu presadzujúcu požiadavku premeny tradičného 
vzdelávacieho systému na tvorivý a humánny.  

„Vďaka spojeniu projektov Hviezdy deťom a MikulAS Cup 
sa snažíme ukázať, že aj deti s postihnutím vedia podávať veľké 
výkony. Všetky deti majú svoje sny. Aj žiaci Spojenej školy 
pracujú denne na ich dosiahnutí. Dôležité je búrať bariéry me-
dzi zdravými a postihnutými deťmi a predsudky našej spoloč-
nosti,“ povedala manažérka akcií AS Trenčín Petra Drábová.  

Charitatívne podujatie „Hviezdy deťom“ prinieslo v ôsmom 
roku života výťažok vo výške 18 tisíc eur. Dnes neoddeliteľná 
súčasť komunitného programu AS Trenčín získala počas svoje 
osemročnej existencie na pomoc tým, ktorým osud postavil do 
cesty neľahké prekážky, sumu vo výške takmer 123 tisíc eur. 

www.astrencin.sk 11.01.2017 
pomocná evidencia 041/1/2017 
 
AS Trenčín získal na polročné hosťovanie krídelníka KAA 

Gent. Tréner Martin Ševela môže počas jarnej časti sezóny po-
čítať so službami gruzínskeho reprezentanta do dvadsaťjeden 
rokov Giorgiho Beridzeho. 

„V rámci dobrej spolupráce s Gentom sme získali hráča, 
ktorý by mal pomôcť mužstvu počas jari. Naša hra v krídelných 
priestoroch musí byť lepšia a efektívnejšia. Kraje sú dôležitými 
postami v našom hernom systéme. Preto sme siahli k zmenám 
a doplneniu mužstva aj na tomto poste. Beridze prispeje k zvý-
šeniu konkurencii v kabíne, ktorá bude dôležitá na nastavenie 
víťaznej mentality. Práve ta nás v jesennej časti dočasne 
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opustila“ povedal generálny manažér AS Trenčín Róbert Ryb-
níček. 

Devätnásťročný krídelník prišiel do Belgicka pred rokom a 
pol. „Trénoval som s 
rezervným tímom, ale 
dostal som šancu vo 
viacerých prípravných 
zápasoch A-tímu. 
Taktiež mám za sebou 
veľa tréningov s pr-
vým mužstvom,“ pre-
zradil Giorgi Beridze 

a pokračoval: „Z príchodu do Trenčína mám veľmi dobrý pocit. 
Chcem ukázať svoju kvalitu a pomôcť mužstvu. Privítal som 
šancu hrať v mužstve dvojnásobného majstra Slovenska. Keď 
prišla táto šanca, príliš som neváhal. AS má mladý tím a ja ve-
rím, že dostanem šancu. Príchod do Trenčína je asi najlepšie 
rozhodnutie pre moju budúcnosť.“ 

www.astrencin.sk 12.01.2017 
pomocná evidencia 044/1/2017 
 
Sezóna plná jubileí! Slovenský hokejista Marián Hossa 

(38) pokračuje na vlne prekonávania významných míľnikov v 
zámorskej NHL. Najnovšie sa mu podarilo prelomiť métu 600 
asistencií. Útočník Chicaga Blackhawks sa potešil aj z toho, že 
to na vlastné oči videl jeho otec František (62). 

V historických tabuľkách NHL sa Marián Hossa so 602 asis-
tenciami dostal na 81. miesto, keď vyrovnal Kirka Mullera. 
Slovák sa totiž podieľal na výhre jastrabov s Coloradom 6:4 
tromi prihrávkami. Veľkosť Mariána sa potvrdila po tom, čo ho 
hlavný kouč po dvoch prehrách zaradil do tretej formácie k 
mladíkom Hinostrozovi a Kerovi. 
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Odlúčenie od kapitána Jonathana Toewsa mu neuškodilo, 
veď novovzniknutá lajna nazbierala osem bodov. „Mladí hráči 

majú gólmi napomôcť k 
úspechu, ale oni sa dnes 
postarali o všetky. Zápas 
si užili a bola radosť sa 
na nich pozerať,“ priznal 
tréner Joel Quenneville. 

Naspäť k Hossovi. 
Odchovanec Dukly 
Trenčín pokoril hranicu 

600 asistencií v kariére. Stal sa tak 32. hráčom v histórii NHL, 
ktorý má na svojom konte minimálne 500 gólov a 600 asisten-
cií. Z tribúny to sledoval aj jeho otec a bývalý tréner slovenskej 
reprezentácie František. Ten sa na duel dostal ako jeden z mno-
hých otcov, ktorých na zápasy pozvalo vedenie Blackhawks. 

Nateraz si dá Marián Hossa s míľnikmi pohov, pretože už 
zaznamenal 500. gól, 600. asistenciu a 1100. bod v NHL. Naj-
bližšia okrúhla méta je v počte zápasov. Marián ich má na konte 
aktuálne 1277 a do 1300-ky mu zostáva nastúpiť na 23 duelov. 

V počte bodov je v historických tabuľkách na 58. mieste, no 
len tri body ho delia od vyššej priečky, na ktorej je Darryl Sit-
tler. V počte gólov je na 38. mieste, ale len tri presné zásahy ho 
delia od 36. priečky, na ktorej tróni Dale Hawerchuk. 

www.sportaktuality.sk 18.01.2017 
pomocná evidencia 065/1/2017 
 
Tenisový klub AS Trenčín sa predstavil na januárovom tur-

naji starších žiačok v Topoľčanoch, ktorý sa skončil dvoma ví-
ťazstvami Kristíny Janegovej. Nádejná tenistka si vybojovala 
titul vo dvojhre a spoločne s Emou Dičérovou triumfovali aj 
vo štvorhre. 
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Ani jedno z cenných víťazstiev Tenisového klubu AS Tren-
čín sa nerodilo ľahko. Semifinále dvojhry postavilo proti sebe 
práve úspešný pár zo štvorhry a 
bolo sa na čo pozerať. Kristína 
Janegová napokon zdolala svoju 
kamarátku Emu Dičérovú po 
trojsetovom boji 6:7, 7:6, 6:4. Fi-
nále nebolo o nič ľahšie. „Kika“ 
však zabojovala a ťažký zápas 
rozhodla opäť v treťom sete, 
ktorý získala v pomere 6:4. 

Obom dievčatám gratulujeme 
a prajeme veľa ďalších športo-
vých úspechov. 

Finále štvorhra: Kristína Janegová, Ema Dičérová – Nelly 
Vighová, Vivienne Vighová 6:4, 6:2. Finále dvojhra: Kristína 
Janegová – Paula Nebylová 7:6, 3:6, 6:4. 

www.astrencin.sk 13.01.2017 
pomocná evidencia 049/1/2017 
 
Stredopoliar Denis Jančo odišiel na polročné hosťovanie do 

poľského Górniku Zabrze. Aktuálne ôsmy tím druhej najvyššej 
súťaže získal v minulosti štrnásť poľských titulov a šesťkrát vy-
hral domáci pohár.  

Jeden z najúspešnejších klubov v histórii poľského futbalu 
má za cieľ návrat do najvyššej súťaže. Ešte v tomto ročníku by 
mu v tom mal pomôcť aj náš mladý tvorca hry. 

„Po niekoľkých rozhovoroch sme spoločne prišli k záveru, 
že potrebuje vyskúšať niečo nové. Bezpochyby ide o veľmi ta-
lentovaného hráča. Potrebuje však pracovať v podmienkach, 
ktoré ho priblížia k mužskému futbalu. Veríme, že nové pro-
stredie bude pre Denisa motiváciou k ešte lepším výkonom. 
Jeho technické a futbalové prednosti sú na vysokej úrovni. Sme 

Kristína Janegová (vľavo) a Ema Dičérová. 
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presvedčení, že za pol roka sa môže vrátiť vyzretejší a oboha-
tený o nové skúsenosti,“ povedal generálny manažér klubu Ró-
bert Rybníček. 

Devätnásťročný stre-
dopoliar prešiel v Tren-
číne všetkými mládežníc-
kymi kategóriami. Odo-
hral devätnásť ligových 
zápasov a dal jeden gól. 
„Možnosť hosťovania v 
Górniku je zaujímavá 
nielen pre mňa, ale aj pre klub. Verím, že táto zmena mi pomôže 
v osobnom a futbalovom raste. Chcem urobiť čo najlepšie meno 
nielen sebe, ale aj AS Trenčín,“ doplnil Denis Jančo. 

www.astrencin.sk 20.01.2017 
pomocná evidencia 071/1/2017 
 

Novou tvárou v kabíne prvého mužstva AS Trenčín je ná-
dejný bosniansky zakončovateľ 
Hamza Čatakovič. Dvadsať-
ročný mladík prichádza na hos-
ťovanie do konca sezóny s na-
sledujúcou opciou. Hráč dru-
hého tímu ligy v Bosne a Her-

cegovine FK Sarajevo pôsobí v mládežníckych reprezentáciách 
svojej krajiny. 

„Čatakoviča vnímame ako veľký talent. Vieme, že má po 
operácii, ale napriek tomu chceme podstúpiť túto cestu. Jeho 
kvalita je veľkým prísľubom. Hamza je hráčom, ktorý si časom 
môže vybojovať pozíciu vo veľkom futbale,“ povedal gene-
rálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček a dodal: „Cítime, 
že tento hráč má veľmi zaujímavý potenciál. Veríme, že 
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čoskoro sa vráti do formy, ktorú mal pred zranením. Rozhodli 
sme sa prijať túto výzvu.“ 

Hamza Čatakovič po prvý raz výrazne zaujal pred rokom a 
pol na prestížnom turnaji CEE Cup v Prahe. V drese devät-
nástky FK Sarajevo zaznamenal šesť gólov a stal sa tak najlep-
ším strelcom turnaja. 

www.astrencin.sk 24.01.2017 
pomocná evidencia 082/1/2017 
 
Obrovská tragédia zasiahla celú hokejovú rodinu v piatok 

27. januára. Na následky infarktu zomrel generálny manažér a 
tréner Dukly Ján Kobezda. 
Stretnutie v Košiciach sa ne-
uskutoční. 

„Ján Kobezda absolvoval s 
tímom rozkorčuľovanie, po-
čas ktorého mu prišlo ne-
voľno, následne bol preveze-

ný do nemocnice, kde však na následky infarktu zomrel. Auto-
bus s hráčmi, ktorý cestoval do Košíc, sa na ceste otočil a 
dnešný duel bol zrušený. Rodine Jána Kobezdu, jeho priateľom 
a ostatným pozostalým chcem vyjadriť úprimnú sústrasť,“ po-
vedal manažér Dukly Eduard Hartmann. 

Termín pohrebu Jána Kobezdu zatiaľ nie je známy, pre všet-
kých, ktorí majú záujem, bu-
de pripravená vo vestibule 
Zimného štadióna Pavla De-
mitru kondolenčná kniha.  

Bývalý obranca začal 
svoju hráčsku kariéru v Dub-
nici, v sezóne 1997/1998 pô-
sobil jeden rok v Dukle 
Trenčín, odkiaľ zamieril do zámoria. Po dvoch rokoch v USA 
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v tímoch ECHL,  IHL a UHL sa vrátil do Európy, sezónu od-
štartoval vo Vítkoviciach, no jej veľkú časť odohral opäť v 
Trenčíne. Neskôr pôsobil ešte vo Fínsku a v Slovane Bratislava.  

Hráčske pôsobenie ukončil na Islande v klube Skautafélag 
Akureyrar. Na „ostrove gejzírov“ začal aj svoju trénerskú ka-
riéru, v ktorej pokračoval po návrate na Slovensko. V Dubnici 
nad Váhom bol koučom juniorky, neskôr dva roky A-tímu v II. 
lige. Štyri roky pôsobil v juniorskom tíme HK Bulldogs, svoje 
poznatky a skúsenosti potom zúročil v sezóne 2013/2014, keď 
ako tréner juniorky Dukly dosiahol na zlatú medailu. 

S Marcelom Hanzalom viedli A-mužstvo Dukly v sezóne 
2015/16, v základnej časti obsadili 5.miesto, vo štvrťfinále vy-
padli s Banskou Bystricou 1:4 na zápasy. V danom ročníku pô-
sobil Ján Kobezda na dvoch pozíciách - ako tréner aj generálny 
manažér. V prebiehajúcom ročníku začal len ako generálny ma-
nažér, ale po neúspešnom priebehu sezóny prevzal na začiatku 
roka tím aj ako hlavný tréner.  

www.hkdukla.sk 27.01.2017 
pomocná evidencia 094/1/2017 
 
V piatok 27. januára napoludnie zasiahla Slovensko neča-

kaná smrť hokejového trénera a zároveň generálneho manažéra 
Dukly Trenčín Jána Ko-
bezdu († 41). Zomrel v 
nemocnici na následky in-
farktu, ktorý utrpel po 
rannom rozkorčuľovaní 
pred zápasom v Koši-
ciach. 

V šoku z celej situácie 
boli všetci – hráči, fanúši-

kovia či členovia predstavenstva. Trenčania odišli na ligový 
duel do Košíc bez svojho trénera, no nikomu v tej chvíli ani len 
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nenapadlo, že ho ráno videli živého naposledy. O smrti sa do-
zvedeli počas obeda v Poprade a po tejto informácii sa oka-
mžite vrátili domov s tým, že zápas sa odohrá v náhradnom ter-
míne. 

 „Len ťažko sa mi hľadajú slová. Je to veľký šok. Ráno sme 
ešte boli spolu na ľade, teraz tu už nie je. Je to celé zle,“ hovoril 
zronený Marcel Hossa, ktorý bol zo smrti Kobezdu zdrvený. 

Slová sa ťažko drali na jazyk aj Viliamovi Ružičkovi, čle-
novi predstavenstva trenčianskej Dukly: „Sme z toho zhrození. 
Ráno neboli žiadne náznaky, že by mu bolo zle.  Neviem sa 
z toho spamätať. Žiaľ, už to nevrátime späť a musíme sa s tým 

vyrovnať. Budeme 
stáť pri jeho rodine, 
ktorej v týchto ťaž-
kých chvíľach pomô-
žeme. Ďakujeme všet-
kým, ktorí s nami sú-
citia.“ 

Klub vo vestibule 
zimného štadióna 
zriadil kondolenčnú 

knihu, do ktorej mohli napísať svoje spomienky a vyjadrenia 
sústrasti napísať nielen hráči, ale aj fanúšikovia, ktorí si po zdr-
vujúcej správe prišli uctiť zosnulého Jána Kobezdu.  

„Je mi to veľmi ľúto, bol to ešte mladý človek. Je to veľká 
tragédia, inak sa to nedá povedať,“ povedal nám zronený priaz-
nivec Ľubo, ktorý prišiel zapáliť sviečku na spomienku.  

www.pluska.sk 27.01.2017 
pomocná evidencia 097/1/2017 
 
Všetci sa tešili na piatkový hokejový sviatok, zápas Dukly 

v Košiciach. Tešil sa aj on. Nečudo, veď konečne mal po dlhšej 
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dobe radosť z hokeja, pod jeho vedením mužstvo začalo bodo-
vať a malo dobre nakročené k otočeniu zle začatej sezóny. 

 Už to, bohužiaľ, s tímom nedobojuje. Zradilo ho srdce. To 
srdce, ktoré dával do každej svojej činnosti. Patril medzi ľudí, 
ktorí ak sa do niečoho zahryzli, robili to naozaj s vervou, so srd-
com. Veľký muž. Postavou, osobnosťou, vystupovaním... 

Kedysi dával všetko do hry. Na ľade ako hráč býval nepre-
hliadnuteľný, bojoval 
za seba, spoluhráčov, 
mužstvo. Tieto znaky si 
preniesol aj do pracov-
ného života, kde tiež 
dokázal byť výni-
močný. Hokej bol sú-
časťou jeho života 
a k hokeju ho to vždy ťahalo. V posledných dvoch rokoch už sa 
naplno venoval A-mužstvu trenčianskeho klubu, dokonca vo 
dvoch funkciách. Dvojnásobná porcia práce a starostí. 

Mali sme tú možnosť často s ním hovoriť o aktuálnej situá-
cii. Tá bola v prebiehajúcom ročníku náročná. Málokto si vie 
predstaviť, čo všetko Jano riešil, málokto tuší, ako ho nepriaz-
nivo sa vyvíjajúca situácia trápila. Nikto netušil, ako sa to 
skončí... 

Fanúšikovia, kolegovia, hráči, tí všetci už sa nebudú môcť 
spoľahnúť na jeho pomoc, na jeho entuziazmus, s ktorým riešil 
problémy. Hlavne však bude chýbať rodine, dcére, synovi, 
manželke, ostatným príbuzným, ktorých miloval a ktorí boli 
veľmi dôležitou súčasťou jeho života. 

Kobe, odpočívaj v pokoji. Česť tvojej pamiatke... 
www.hkdukla.sk 27.01.2017 
pomocná evidencia 095/1/2017 
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Sezóna 2016/17 už priniesla v Dukle veľa zmien a keď už 
všetko vyzeralo tak, že ďalšie zmeny nebudú potrebné, prišiel 
nečakaný úder, ktorý sa dotkol v klube viacerých postov. 

Keďže zosnulý Ján Kobezda bol hlavným trénerom, muselo 
sa prijať rozhodnutie, kto povedie mužstvo do rozhodujúcej 
fázy sezóny. Dôveru dostal doterajší Kobezdov asistent Július 
Pénzeš, ktorý už mužstvo spoznal a má tak možnosť pokračo-
vať s ním v nastolenej práci. Pomáhať mu bude Peter Kosa, 
konzultantom ostáva Viliam Čacho. Obaja sú trénermi dorastu, 
takže pri tréningoch áčka môžu vypomáhať aj kormidelníci ju-
niorky Marcel Hanzal a Martin Opatovský. 

 „Post generálneho manažéra už do konca sezóny obsa-
dzovaný nebude, kompetencie si podelíme spolu s Viliamom 

Ružičkom a viac nám bude 
pomáhať aj akcionár klubu 
a bývalý prezident Jozef Mi-
tocha, zmeny pre nasledujúcu 
sezónu prinesie až valné zhro-
maždenie akciovej spoloč-
nosti, “ komentoval zmeny vo 

vedení klubu manažér Eduard Hartmann. 
 Hlavným koučom teda bude 61-ročný Július Pénzeš, ktorý 

na tomto poste v Dukle pôsobil v sezóne 2008/09, neskôr bol 
pomerne necitlivo nahradený Františkom Hossom. Po ďalších 
zastávkach v Poprade, Martine a Žiline odišiel do Kazachstanu, 
kde bol s tímom Irtyš Pavlodar veľmi úspešný. V Pavlodare pô-
sobil takmer 5 rokov, počas ktorých s mužstvom získal tri maj-
strovské tituly v sérii. 

Peter Kosa pôsobí v Dukle ako tréner brankárov už niekoľko 
rokov, podobný post zastáva aj pri seniorskej reprezentácii Slo-
venska. Ako asistent trénera pôsobil v minulom ročníku v juni-
orke, tento rok v doraste. 

Trénerskú taktovku v Dukle prevzal Július Pénzeš. 
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Viliam Čacho pomáhal dvojici Kobezda – Pénzeš svojimi 
poznatkami počas zápasov, podobnú úlohu bude mať aj v no-
vom zložení trénerského tímu. V Dukle je šéftrénerom mládeže 
a trénerom dorastu už šesť rokov, mužstvo dvakrát priviedol aj 
k majstrovskému titulu. V prebiehajúcej sezóne je aj trénerom 
reprezentácie Slovenska do 17 rokov. 

www.hkdukla.sk 30.01.2017 
pomocná evidencia 101/1/2017 
 
Futbalisti AS Trenčín sa v sobotu 4. februára vrátili zo sús-

tredenia v tureckom Beleku. O pocitoch po návrate domov sme 
sa porozprávali s trénerom Martinom Ševelom. 

AS Trenčín už piaty rok absolvoval sústredenie v Tu-
recku. Aké dojmy ste si z krajiny polmesiaca priniesli? 

„V Turecku sme sa mohli tešiť z príjemných klimatických 
podmienok. Prvé tri dni síce fúkal silnejší vietor, s ním sme sa 
však vyrovnali a ostatné 
dni boli slnečné. Mohli 
sme každodenne napĺňať 
plánované tréningové 
dávky. Z tohto pohľadu 
som bol spokojný. 
Denne sme mali po dva 
tréningy a každý tretí 
deň zápas. Mohli sme sa 
konfrontovať s kvalitnými európskymi tímami. Presvedčili sme 
sa, že máme na čom pracovať a posúvať sa ďalej. Vážne prob-
lémy sme mali v súbojoch jeden na jedného. Vzhľadom k tomu 
sme nedokázali rozvíjať našu klasickú ofenzívnu hru, ale strá-
cať sily pri návrate späť ku vlastnej bráne.“ 

Hoci v prípravnom období nejde o výsledky, z Turecka 
ste si doviezli hrozivé skóre 2:9. Oproti minulým rokom vý-
razná zmena. 



581 
 

„Treba brať do úvahy, že sa kabína oproti predchádzajúcej 
sezóne výrazne obmenila. Prišli noví a mladí hráči. Potrebujú 
ešte čas, aby sa zžili s tímom. Takže musíme byť trpezliví. Boli 
veci, s ktorými som bol spokojný, ale veľa takých, ktoré ešte 
budeme musieť poriadne potrénovať. Nedokázali sme byť dos-
tatočne dominantní v priestore približne tridsať metrov od sú-
perovej brány a málo sme sa presadzovali v krídelných priesto-
roch, takže útočníci nemali z čoho strieľať góly. Vzdal by som 
hold súperom. Ich kvalita bola na vysokej úrovni. V zadných 
radoch sme nedokázali byť dostatočne kompaktní. Máme vy-
soko postavenú obranu, čím sa otvárali voľné priestory pre sú-
perov a dokázali potrestať naše chyby.“ 

Kabína je plná nových tvárí. Ako si zvykajú? 
„Veľa hráčov nás opustilo, veľa prišlo. Momentálne máme 

veľmi mladý tím, ktorý potrebuje svoj čas. Ide o to, aby pocho-
pili, čo od nich očakávame. Snažíme sa z nich vybudovať vše-
stranných hráčov s defenzívnymi aj ofenzívnymi úlohami. A to 
je proces dlhodobejší. Náročné zápasy v Turecku boli o detai-
loch. Potešil ma ich prístup. Každý deň absolvovali dva náročné 
tréningy. Poriadne sme ich žmýkali, aby sa ukázali morálno-
vôľové vlastnosti, či zo seba dokážu dostať maximum. Museli 
často ísť až na dno síl a ukázali potenciál.“ 

O tri týždne začne pre AS Fortuna liga. Máte už pred-
stavu o zostave na prvý zápas proti Slovanu Bratislava? 

„Určitú predstavu mám. Niektoré posty sú ešte otvorené. 
Bude záležať na hráčoch, ako sa chopia šance. Vzhľadom na 
odstúpenie Myjavy máme o týždeň času viac ako zvyšné tímy. 
Máme teda dostatok priestoru na to, aby sme dali základnú je-
denástku dohromady. Vieme, na čom máme pracovať.“ 

Príprava speje ku svojmu záveru. Ste spokojný s tým, v 
akom stave sa mužstvo nachádza v súčasnosti? 

„Poviem otvorene, viac som čakal od Ubbinka. Prišiel na 
týždennú skúšku ešte v priebehu jesene, neskôr s ním klub 
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podpísal kontrakt. Má medzinárodné skúsenosti, zahraničný 
chlebík mu nie je neznámy. Okolo neho sme chceli postaviť 
našu hru. Zatiaľ nepredvádza také výkony, aké by sme si pred-
stavovali. Opierať sa budeme aj o Kleščíka a Lawrencea. Os by 
mala byť postavená zo skúsenejších hráčov. Samozrejme, ani 
oni nemajú isté miesto. Musia ukázať, že do základnej zostavy 
reálne patria, aby posúvali klub i seba k vytúženým úspechom.“ 

www.sme.sk 05.02.2017 
pomocná evidencia 110/1/2017 
 
Športová hala M-Šport, ktorá je domovom bedmintonistov 

AS Trenčín, privítala v závere januára úvodný seniorský turnaj 
Grand Prix A. Úspešní boli aj zástupcovia nášho klubu. 

Do finále dvojhry mužov sa prebojoval Michal Matejka. V 
záverečnom súboji turnaja však už nestačil na Milana Dratvu, 
ktorému podľahol v dvoch setoch 18:21 a 17:21.  

Finále mužskej štvorhry si zahral Matej Hliničan, ďalší z 
hráčov AS. Ten spoločne s reprezentačný kolegom a premoži-
teľom Matejku z finále dvojhry Milanom Dratvom (Lokomo-
tíva Košice) vyhrali na párom Hrnčár, Klačanský 21:9 a 21:17.  

Zároveň s turnajom dospelých sa konal aj turnaj Grand Prix 
A v kategórii U11. O dobré meno Bedmintonového klubu AS 
Trenčín sa zaslúžila naša jediná zástupkyňa. Hanka Vašatová 
obsadila skvelé tretie miesto vo dvojhre dievčat a rovnako tretie 
miesto v zmiešanej štvorhre.  

www.astrencin.sk 07.02.2017 
pomocná evidencia 116/1/2017 
 
Vznik koncepčného systému finančných dotácií pre šport 

a zjednotenie záujmov športového a telovýchovného hnutia je 
hlavným cieľom Koncepcie rozvoja športu v Trenčíne. Kon-
cepciu na zasadnutí v stredu 8. februára schválilo trenčianske 
mestské zastupiteľstvo.  



583 
 

Podľa predkladateľa materiálu, predsedu komisie mládeže 
a športu Ľubomíra Horného, doterajší prístup k riešeniu prob-
lematiky športu v meste nebol koncepčný a nedokázal využiť 
naplno potenciál, ktorý je možné využiť v športovej oblasti. 
Transformačný proces v športe a telovýchove musí podľa neho 

byť mestom riadený tak, 
aby sa zachovali doterajšie 
pozitívne prvky a zaviedli 
sa taktiež nové a moderné, 
ktoré budú pomáhať najmä 
širokej populácii menej 
majetných občanov mesta, 
sociálne slabším obyvate-
ľom a prinesú potrebné 

krytie finančných nákladov na ich športovanie.  
„Zmyslom koncepcie je účelová dostupnosť športových a te-

lovýchovných objektov pre školopovinnú mládež, ale aj pre ši-
rokú športovú verejnosť tak, ako je to bežné vo vyspelých eu-
rópskych štátoch. Cieľom je dostať šport a športovanie do po-
vedomia a dennej praxe všetkých obyvateľov Trenčína, predo-
všetkým však detí s ohľadom na ich zdravie, duševnú a telesnú 
pohodu v osobnom a spoločenskom živote. Je predpoklad, že 
navrhované ciele a opatrenia sa priamo odzrkadlia vo výkon-
nostnom športe miestnych športových klubov a prinesú v do-
hľadnom čase pozitívne výsledky,“ uviedol Ľubomír Horný 
v dôvodovej správe.  

Ako dodal, nie je predpoklad, že sa v krátkom čase podarí 
kvalitne a uspokojivo vyriešiť všetky opatrenia v navrhovanej 
Koncepcii rozvoja športu. Verí však, že hlavné ciele, zámery a 
opatrenia budú rozpracované do konkrétnych presných a po-
stupných úloh.  

„Sme presvedčení o tom, že predložená koncepcia sa stane v 
dlhšom časovom období východiskom aj pre riešenie úloh 
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krátkodobej povahy. Koncepcia športu bude po nejakom ob-
dobí opätovne zanalyzovaná a následne prehodnotená a noveli-
zovaná, aby bola prispôsobená aktuálnym podmienkam športu 
v meste Trenčín,“ uzavrel Ľubomír Horný.  

www.teraz.sk 08.02.2017 
pomocná evidencia 126/1/2017 
 
Poslednou novou tvárou v kabíne AS Trenčín v aktuálnom 

prestupovom období je ná-
dejný chorvátsky útočník 
Antonio Mance. Dvadsať-
jedenročný zakončovateľ 
prišiel pod Čákov hrad zo 
slovinského NK Domžale. 
Rodák z Rijeky podpísal 
trojročný kontrakt. 

„Ide o hráča, ktorý má 
pred sebou zaujímavú budúcnosť. Chce, aby mu práve náš klub 
pomohol k ďalšiemu rastu, čo je ocenením našej práce,“ pove-
dal generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček. „Roko-
vania o jeho prestupe boli dlhé, a rozhodne nie jednoduché. 
Sme však radi, že napokon sme s Domžale našli spoločnú reč. 
Nemalou mierou prispel k tomu aj Antonio, keďže prejavil sku-
točne veľký záujem o prestup do AS.“ 

Chorvátsky mládežnícky reprezentant odohral za Domžale 
41 zápasov a strelil 13 gólov. V lete si v kvalifikačnej fáze Eu-
rópskej ligy zahral proti West Ham United.  

„Antonio má prirodzený inštinkt zakončovateľa, kvalitnú 
hru pravou i ľavou nohou. Veríme, že náš tréningový proces mu 
dá ešte väčšiu silu a dynamiku. Nerád by som sa mýlil, ale naši 
fanúšikovia sa majú na čo tešiť. Na druhej strane vieme, že bude 
potrebovať určitý čas na aklimatizáciu. Napriek tomu dúfame, 
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že už na jar pomôže mužstvu k lepšej hre v jarnej časti súťaže,“ 
dodal na záver Róbert Rybníček. 

www.astrencin.sk 08.02.2017 
pomocná evidencia 127/1/2017 
 
Ženské futbalové družstvo AS Trenčín absolvovalo v rámci 

zimnej prípravy posledný halový turnaj. Na Myjava Cupe 2017 
skončilo v silnej konkurencii na tretej priečke. 

V základnej skupiny zverenkyne Andreja Paulínyho naj-
skôr nastúpili proti Nitre (2:1). V druhom zápase si dievčatá 
schuti zastrieľali proti Topoľčanom (4:0). V záverečnom dueli 
skupiny odohrali Trenčianky slabší zápas proti domácim juni-
orkám (1:0).  

Vo štvrťfinále prišlo ďalšie víťazstvo, tento raz nad junior-
kami Nitry (3:1). Triumf sa však nerodil ľahko. Ešte šesť minút 
pred koncom viedli súperky o gól. „Dievčatá som nabádal, aby 
nepanikárili a hrali s pokojom. Po vyrovnaní sme poľahky pri-
dali ďalšie dva góly,“ povedal tréner Andrej Paulíny. Semifiná-
lové stretnutie s Hornou Nitrou sa začalo ideálne. Dvojgólové 
vedenie však na víťazstvo nestačilo. Penaltovú drámu lepšie 
zvládli súperky. Dievčatá napokon zmobilizovali sily v záve-
rečnom boji o tretie miesto proti myjavským juniorkám a vy-
hrali 6:0.  

Ocenením kvalitných výkonov AS bolo vyhlásenie najlepšej 
hráčky. Bola ňou kapitánka Horváthová. Najlepšou strelkyňou 
sa stala Harvilová, ktorá spoločne s Horváthovou dala päť gó-
lov.  

www.astrencin.sk 09.02.2017 
pomocná evidencia 136/1/2017 
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Dukla je pred poslednou šestinou základnej časti tesne za po-
stupovou osmičkou. Vedenie klubu chcelo tím na záverečné 
boje o play-off posilniť. Čakalo sa hlavne na koniec Slovana 
v KHL. Z Bratislavy prichádza na záver sezóny kvarteto An-
drej Šťastný, Michal Hlin-
ka, Tomáš Starosta a Lukáš 
Vopelka. Okrem tejto štvo-
rice hráčov bol podpísaný aj 
obranca Pač. „Chceme urobiť 
všetko pre to, aby sme postú-
pili do play-off. Angažovali 
sme kvalitných hráčov, ktorí 
nám verím pomôžu k dobrým 
výsledkom. Chcel by som sa poďakovať vedeniu Slovana Bra-
tislava za náročné, ale korektné rokovania, pri ktorých zavážili 
aj naše dobré vzťahy,“ uviedol k príchodu nových hráčov pred-
seda predstavenstva Dukly Viliam Ružička. 

 Michal Hlinka mal počas ročníka dvojcestnú zmluvu, za 
Duklu nastúpil v úvode sezóny a na jeden zápas aj pred týž-
dňom proti Liptovskému Mikulášu. Potom sa vrátil do Slovana 
odohrať ešte dve stretnutia KHL proti Záhrebu, po ich skončení 
sa definitívne pripojí k tímu trénera Júliusa Pénzeša. 

Spolu s Hlinkom zamieril do Dukly aj obranca Tomáš Sta-
rosta. Tridsaťpäťročný skúsený slovenský reprezentant pôsobí 
v Rusku už od svojho odchodu z Trenčína v roku 2004, kedy po 
zisku majstrovského titulu síce začal aj ďalšiu sezónu v žlto-
červenom, no potom prišla ponuka z Nižnekamska, ktorú To-
máš využil. Počas 13 sezón v Rusku zažil aj triumf v KHL s tí-
mom Ufy, odohral 616 zápasov. 

Tretím hokejistom do partie zo Slovana je mladý český útoč-
ník Lukáš Vopelka. Dvadsaťročný odchovanec hokeja z Če-
ských Budějovíc už v 16 rokoch zamieril do Švédska, kde si 
brúsil ostrohy v mládežníckom tíme Örebra. V tomto švédskom 

Výrazná posila – trenčiansky odchovanec Tomáš Starosta. 
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klube pôsobil až do minulej sezóny, párkrát dostal príležitosť aj 
v Elitserien. V sezóne 2016/17 dostal šancu vyskúšať KHL, za 
Slovan odohral 41 zápasov (2+4). Od šestnástich rokov je sú-
časťou mládežníckych výberov svojej vlasti, reprezentoval 
Česko na MS 18 v roku 2014. 

Dvadsaťšesťročný reprezentačný stredný útočník Andrej 
Šťastný mal viacero ponúk, nakoniec sa rozhodol pre pôsobenie 
v klube, odkiaľ sa do KHL dostal. V seniorskom tíme Dukly 
predvádzal výborné výkony v sezóne 2011/12, v ďalších ro-
koch obliekal dres Slovana v KHL a vybojoval si aj pevné 
miesto v reprezentácii. 

Dvadsaťštyriročný obranca Marek Pač je odchovancom zvo-
lenského hokeja, v sezóne 2011/12 popri pôsobení v juniorke 
dostal šancu aj v dvoch zápasoch play-off za A-tím. V troch na-
sledujúcich ročníkoch hrával v prvej lige za Detvu, odkiaľ 
v roku 2015 zamieril do Švédska. Počas dvoch rokov na severe 
hrával v tímoch druhej a prvej švédskej divízie. V prebiehajú-
com ročníku za tím Vallentuna BK s bilanciou 30 zápasov – 8 
bodov (4+4). 

www.hkdukla.sk 15.02.2017 
pomocná evidencia 153/1/2017 
 
V závere základnej časti hokejovej Tipsport ligy 2016/2017 

sa Dukla Trenčín musí zaobísť bez Michala Hlinku, Juraja 
Bezúcha, Tomáša Bulíka a Juraja Cebáka. Každý z nich z 
tímu vypadol pre zranenie z minulotýždňových súťažných due-
lov.  

Dukla aktuálne figuruje v tabuľke  na 9. mieste s odstupom 
troch bodov za ôsmymi Novými Zámkami. Do konca základnej 
časti čaká ešte na všetky tímy súťaže sedem zápasov. 
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Útočník Michal Hlinka po minulotýždňovom príchode z 
KHL zo Slovana Bratislava absolvoval len dve stretnutia a v 
tejto sezóne si už neza-
hrá. Po nešťastnom sú-
boji v zápase vo Zvolene 
v nedeľu 19. februára 
má roztrhnuté puzdro v 
ramene a čaká ho operá-
cia. Sezóna sa pre neho 
predčasne skončila. 

V rovnakom stretnutí sa zranil aj Juraj Bezúch a problémy s 
kolenom si bude liečiť približne mesiac. Už v utorok 14. febru-
ára po zákroku Novozámčana Martina Chovana utrpel otras 
mozgu Tomáš Bulík a jeho prípadný návrat do súťažného diania 
je otázny. V rovnakom zápase si obranca Juraj Cebák zranil ko-
leno a nezahrá si približne šesť týždňov. 

www.hkdukla.sk 20.02.2017 
pomocná evidencia 178/1/2017 
 
V polovici novembra AS Trenčín informoval o štarte prvej 

fázy rekonštrukcie futbalového štadióna na Sihoti. V závereč-
ných dvoch mesiacoch uplynulého roka prišlo k strhnutiu hracej 
plochy, ktorú nahradil nový umelý trávnik. Ešte pred jeho po-
ložením prebehla inštalácia elektrického vyhrievania. V súčas-
nosti môže klub informovať o ďalších novinkách týkajúcich sa 
stavby novej futbalovej arény pod Čákovým hradom. 

„Začiatkom januára sme získali právoplatné územné rozhod-
nutie na výstavbu štadióna, čo je kľúčovým krokom pre celý 
projekt. V minulom týždni boli podané žiadosti na vydanie sta-
vebného povolenia pre vonkajšie objekty. V budúcom týždni 
bude podaná žiadosť na vydanie stavebného povolenia na 
hlavný objekt štadióna, ktorým sú východná, južná a severná 
tribúna. Očakávané ukončenie tohto procesu je do konca apríla 

Pre Michala Hlinku sa vinou zranenia sezóna skončila. 
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tohto roka,“ informoval manažér AS Trenčín pre investičné 
projekty Vladimír Martinko. 

Zároveň prebieha verejné obstarávanie na výber generálneho 
dodávateľa.  

„Sme v štádiu zužovania výberu dodávateľov. Následne pre-
behne súťažný dialóg 
so štyrmi vybranými 
účastníkmi verejného 
obstarávania. Po jeho 
skončení vyberie ko-
misia generálneho do-
dávateľa stavby. Ná-
sledne bude podpísaná 
zmluva o dielo na vý-
stavbu Štadióna AS 

Trenčín,“ prezradil Vladimír Martinko a doplnil: „Vzhľadom 
na zložitý priebeh prípravy výstavby očakávame štart výstavby 
v mesiacoch máj alebo jún 2017.“ 

Počas uplynulých mesiacov pokračoval klub na príprave 
projektu arény.  

„Na základe skúseností s výstavbou iných štadiónov sme 
oslovili nemeckú spoločnosť IFS. Stalo sa tak po odporučení 
klubu Rapid Viedeň, kde sa táto spoločnosť podieľala na vý-
stavbe ich arény. IFS nám pomohla s optimalizáciou projektu 
zameranou primárne na prevádzku štadióna na báze denného 
režimu, ako aj s dispozičným riešením hlavnej tribúny. Boli to 
pre nás veľmi užitočné informácie. Spomenutá nemecká spo-
ločnosť sa podieľala na tvorbe asi polovice futbalových arén v 
nemeckej Bundeslige,“ dodal Vladimír Martinko. 

Trenčania budú stavať štadión po etapách. „Prvú časť šta-
dióna, keď začneme stavať v júni, by sme chceli mať do roka 
až roka a pol dokončenú. To znamená, hlavná tribúna oproti te-
rajšej jestvujúcej, plus dve tribúny za bránami. Celkovo nový 
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štadión by mal mať kapacitu 11 500 divákov, ale už ten štadión 
s troma tribúnami plus táto stará pojme 10 tisíc divákov,“ dopl-
nil generálny manažér AS Róbert Rybníček. 

www.astrencin.sk 22.02.2017 
pomocná evidencia 183/1/2017 
 
Krasokorčuliarsky klub Kraso Trenčín sa z Majstrovstiev 

Slovenska mladších žiakov a nádejí 
v Novom Meste nad Váhom (4. - 5. 
marca) vrátil s výbornými výsledka-
mi.  

Majsterkou Slovenska 2017 sa 
v kategórií „mladšie žiačky 12“ stala 
Agáta Bačová. Ďalšia zverenkyňa 
trénerky Jany Omelinovej Erika 
Balážová získala v kategórií „mlad-
šie žiačky 11“ titul vicemajsterky.  

Medailové miesta získal klub aj v 
ďalších kategóriách. Vicemajsterkou 

„nádejí 9“ sa stala Natália Chibuzor Ostrolúcka, v kategórii 
„nádeje 8“ striebro vybojovala Nina Benková. Obe trénujú pod 
vedením Petra Hebra.  

Info 04.04.2017 
pomocná evidencia 204/1/2017 
 
Zverenci trénera Martina Ševelu vypadli v stredu 8. marca 

vo štvrťfinále Slovnaft Cupu, keď prehrali na ihrisku Slovana 
Bratislava 1:3 (0:1). Jediný gól AS zaznamenal Rangelo Janga. 

ŠK Slovan Bratislava: Mucha – Sekulič, Saláta, Rundič, 
Kubík – Kóňa, Savičevič – Oršula (70. de Sa), Soumah (88. 
Vittek), Priskin - Čavrič (83. Vernon). 

Zlatá Agáta Bačová 
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AS Trenčín: Chovan – Šulek, Maduka, Kleščík, Julien (70. 
Mance) – Lawrence – Abdul (45. Paur), Ubbink – Beridze, 
Janga, Adekunle (75. M. Klooster). 

Góly: 12. Priskin, 59. Čavrič, 69. Savičevič – 65. Janga. 
www.astrencin.sk 08.03.2017 
pomocná evidencia 213/1/2017 
 
Mohutný finiš Dukly v závere hokejovej sezóny nakoniec 

nebol úspešný. Napriek zisku 13 bodov z posledných piatich 
zápasov padol trenčiansky tím do baráže. V rozhodujúcom zá-
pase s Novými Zámkami v nedeľu 12. marca, pred skvelou päť-
tisícovou kulisou, chý-
bal k postupu jeden 
gól. 

„Bolo to o jednom 
góle. Dlho sa čakalo na 
prvý gól, dostali sme 
ho my, ale dokázali 
sme vyrovnať. V tretej 
tretine sme mali šance 
aj na víťazný gól, aj po-
čas hry bez brankára, ale bohužiaľ to nevyšlo. Môj názor je však 
taký, že my sme si to prehrali inokedy, nie dnes,“ smutne kon-
štatoval po stretnutí kapitán Dukly Peter Sojčík.  

Tešilo ho aspoň to, že po stretnutí fanúšikovia mužstvo ne-
vypískali, ale povzbudili a poďakovali sa za výkon. „Atmosféra 
dnešného zápasu bola úžasná, prial by som si viac takýchto zá-
pasov pred takouto kulisou, hrá sa potom úplne inak. Fanúšiko-
via nám na záver zatlieskali, svedčí to o tom, že sme dali do 
toho všetko, nikto nevypustil ani jedno striedanie, ani jeden sú-
boj,“ povedal Peter Sojčík. Jeho tím nepostúpil do play-off, ale 
mužstvo nečaká oddych, čakajú ešte boje v baráži.  
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„Sezóna ešte nekončí, pred nami je ďalšia ťažká úloha – 
zvládnuť baráž. Povedali sme si, že na jeden, či dva dni, to mu-
síme teraz vypustiť z hlavy, oddýchnuť si, zápasy v baráži ne-
budú ľahké. Čím skôr to tam zvládneme, tým lepšie pre nás. Nič 
iné si nepripúšťame,“ povedal smerom k účasti v play-out ka-
pitán tímu. 

V tretej tretine zápasu so Zámkami vyvinuli Trenčania 
veľký tlak na súperovu bránu, nádej vykresala akcia, pri ktorej 
Andrej Šťastný vzal puk na hokejku za bránkou a na štýl 
Grandlunda to hodil do ohňa, kde nakoniec skóroval Drgoň. 

„Na tréningu si to zvyknem skúšať, v zápase som to dnes 
urobil prvýkrát, som rád, že to vyšlo. Sme však sklamaní. Mys-
lím, že sme dnes boli 
lepší, ale chýbal nám je-
den gól,“ povzdychol si 
po stretnutí Andrej 
Šťastný. V zápase bojo-
val, vyburcovala ho aj 
atmosféra duelu. 

„Chcem sa poďako-
vať divákom, bola fan-
tastická atmosféra, nie-
čo krásne. Od začiatku som mal z toho zimomriavky. Škoda, že 
sme ich nepotešili postupom. Na ľade sme nechali všetko, ale 
nestačilo to,“ poďakoval divákom Andrej.  

Aj pre Duklu, aj pre neho bude účasť v baráži niečím novým, 
cieľ má však jasný. „Pôjdeme do toho naplno, budeme sa snažiť 
rozhodnúť to čo najskôr,“ vyslovil robustný center prvej tren-
čianskej formácie. 

Veľa síl na ľade nechal aj Tomáš Starosta, bojoval, snažil 
sa, ale aj on mohol po zápase len smutne hodnotiť neúspech. 
„Sme dobití, sklamaní, smutní ... Vzhľadom na to, čím prešla 

Majstrovský gólový kúsok Andreja Šťastného. 



593 
 

Dukla počas celej sezóny, sme mali vynikajúci záver, ale bo-
hužiaľ to nevyšlo.,“ povzdychol si obranca Dukly.  

Trenčiansky tím teraz čakajú zápasy v baráži. Hneď prvé 
dva budú na domácom ľade proti Skalici a  Liptovskému Miku-
lášu. Štvrtým účastníkom baráže je Detva. 

www.hkdukla.sk 13.03.2017 
pomocná evidencia 226/1/2017 
 
Futbalový klub AS Trenčín v spolupráci so združením fanú-

šikov Légia Laugaricio štartuje projekt „Poď na futbal, podpor 
svoj klub“, ktorý je zameraný na študentov trenčianskych stred-
ných škôl.  

„Pred každým z našich domácich stretnutí navštívime vy-
branú strednú školu. Študentov pozveme na nadchádzajúci li-
gový zápas za zvýhodnených podmienok. Naším cieľom nie je 

iba budovať fanúšikovskú základňu. 
Chceme s ľuďmi úzko komunikovať. 
Chceme im poskytnúť skutočný po-
cit spolupatričnosti so svojím lokál-
nym klubom, ktorý pri žiadnom za-
hraničnom mužstve nedosiahnu. 
Môže ísť o Barcelonu, Liverpool, či 
Bayern Mníchov,“ povedal manažér 
projektu Martin Bernát a pokračo-
val: „Iniciatíva vyšla zo strany na-
šich ultras fanúšikov. Na niekoľkých 
stretnutiach sme dali dokopy defini-
tívnu podobu projektu.“ 

Vo štvrtok alebo v piatok pred zá-
pasovým víkendom navštívi dvojica hráčov AS Trenčín vy-
branú strednú školu. Ešte pred začiatkom vyučovania osobne 
pozve prichádzajúcich študentov na zápas. 



594 
 

„Následne prvú vyučovaciu hodinu využijeme na diskusiu 
so študentmi. Veľmi radi sa s nimi podelíme so spôsobom fun-
govania našej medzinárodnej kabíny. Dnes máme hráčov z de-
viatich krajín. Mieša sa tam množstvo kultúr. Chlapci sa museli 
naučiť rešpektovať jeden druhého. Je skvelé vidieť, ako dokážu 
pracovať pre dosiahnutie jedného cieľa. Nebudeme zakrývať 
našu skutočnú inšpiráciu. Dnešná spoločnosť je polarizovaná. 
Často máme strach z neznámeho. Práve preto chceme ukázať, 
že farba pleti alebo rozdielne vierovyznanie nie sú prekážkou 
pre vzájomné spolužitie,“ doplnil Martin Galajda. 

Projekt „Poď na futbal, podpor svoj klub“ bude mať počas 
jarnej časti Fortuna ligy osem zastávok. V prípade záujmu 
stredných škôl v ňom chcú v AS  pokračovať aj v ďalšej sezóne. 

www.astrencin.sk 14.03.2017 
pomocná evidencia 229/1/2017 
 
Bedmintonista Matej Hliničan získal na turnaji Jamaica In-

ternation 2017 v Kingstone dva 
cenné kovy. Hráč Bedmintonového 
klubu AS Trenčín skončil v konku-
rencii tridsaťpäť hráčov zo sied-
mich krajín tretí vo dvojhre a druhý 
vo štvorhre. 

„Príprava na turnaj prebiehala 
pod vedením trénera Stanislava Ko-
houtku a so sparingpartnerom Ada-
mom Mendrekom v Brne. Bola 
veľmi intenzívna, čo som pociťoval 
najmä počas víkendových ligových 
zápasov. Cieľom však bolo byť na 

Jamajke v špičkovej forme, čo sa mi podarilo takmer na sto per-
cent,“ povedal na úvod Matej Hliničan. 

Matej Hliničan s dvoma medailami. 
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Dvadsaťdvaročný odchovanec trenčianskeho bedmintonu 
bol spokojnejší s priebehom štvorhry.  

„Turnaj prebiehal podľa mojich predstáv až do semifinálo-
vého dňa. Vo štvorhre sa nám vymkol zápas spod kontroly. Po 
dobrom prvom sete sme stretnutie zachraňovali zázračným ob-
ratom v koncovke tretieho setu. Absolvovali sme takmer hodi-
nový zápas. Už o polhodinu som musel nastúpiť na svoj semi-
finálový zápas vo dvojhre proti nasadenej jednotke. Bol to pre 
mňa najmä boj samého so sebou. V prvom sete som nestačil 
tempu súpera. V druhom som síce dokázal dlho diktovať tempo 
hry, avšak v koncovke bol súper opäť lepší.“ 

Po semifinálovej prehre vo dvojhre prišlo logické sklamanie. 
„Cítil som šancu na finále,“ komentoval Matej Hliničan. Malou 
náplasťou bolo finále štvorhry, ale ani to neskončilo úspechom. 
Nad sily slovenského páru Hliničan – Dratva bola silná indická 
dvojica. 

www.astrencin.sk 23.03.2017 
pomocná evidencia 262/1/2017 
 
Hokejisti Dukly Trenčín nemajú v play-out Tipsport ligy 

2016/2017 na ružiach ustlané. Zo štyroch doterajších zápasov 
vyhrali len raz a vyťažili z nich iba päť bodov. Stále im však v 
tabuľke patrí druhá pozícia za suverénnym Liptovským Miku-
lášom, no len zásluhou lepšieho skóre pred Skalicou.  

Práve na ľade Záhorákov prehrali „vojaci“ v 4. kole v piatok 
24. marca 1:2.  

„Začali sme dobre, v prvej tretine mali očividnú prevahu, po-
stupom času sme si vypracovali dosť gólových šancí, ale pre-
menili sme len jednu,“ zhodnotil skúsený obranca Dukly To-
máš Starosta. „Domáci začali v druhej tretine napádať a robilo 
nám to problémy. My sme dlho držali puk na hokejkách a z toho 
pramenili zbytočné fauly. Druhá polovica druhého dejstva bola 
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tiež v našej réžii, ale opäť sme nedokázali využiť šance. Potom 
zákonite prišiel trest.“ 

Trenčania si úvod baráže predstavovali inak.  
„Trápime sa, či už to bola prehra v Detve alebo doma s Lip-

tovským Mikulášom. Z nepochopiteľných príčin sme začali ro-
biť chyby. Aj gól v predĺžení s Liptákmi padol po hrubej chybe. 
Ťažko budeme v týchto zápasoch víťaziť, ak na ľade neodovzdá 
celé mužstvo maximum.  Musíme sa dať psychicky dokopy, 
lebo keď si zoberieme, že máme na konte päť bodov a z posled-
ných troch zápasov sme vybojovali len dva, tak je to veľmi 
málo,“ dodal Tomáš Starosta. 

www.sportaktuality.sk 25.03.2017 
pomocná evidencia 269/1/2017 
 
Realizačný tím hokejovej Dukly Trenčín sa počas barážo-

vých súbojov o účasť v nadchádzajúcom ročníku najvyššej do-
mácej súťaže rozrástol o Jána Pardavého staršieho. Bývalý 
reprezentačný útočník asistoval Júliusovi Pénzešovi už v  zá-
pase 5. kola play-out na ľade Liptovského Mikuláša v nedeľu 
26. marca. Premiéra nedopadla dobre, Trenčania podľahli 2:3 
po predĺžení.  

www.sportaktuality.sk 27.03.2017 
pomocná evidencia 274/1/2017 
 
Hokejisti tímu MMHK Nitra získali majstrovský titul v ex-

tralige juniorov 2016/2017. V rozhodujúcom piatom zápase fi-
nále zvíťazili na ľade Dukly Trenčín 3:2 po predĺžení a celú 
sériu vyhrali 3:2 na stretnutia. Bronz získali juniori Slovana 
Bratislava, ktorí v rozhodujúcom piatom súboji sériu triumfo-
vali na ľade Popradu 6:3.  

Rozhodujúci finálový zápas: HK Dukla Trenčín - MMHK 
Nitra 2:3 po predĺžení (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1) - konečný výsledok 
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série: 2:3. Góly: 17. A. Themár, 40. D. Trška - 20. Rácz, 22. 
Múčka, 69. D. König, 1682 divákov. 

www.sportaktuality.sk 27.03.2017 
pomocná evidencia 275/1/2017 
 
Slovenský hokej má dôvod na oslavu. Obranca Bostonu 

Zdeno Chára dosiahol pozoruhodnú hranicu, ktorú mu môžu 
závidieť aj útočníci. 
Slovenský bek má 
600 bodov v NHL.  

Po minulej sezóne 
bol podľa mnohých 
zrelý na odchod do 
dôchodku. Jeho 39 
rokov a nie veľmi vy-
darený ročník vzbu-
dzovali pochybnosti. 
Kapitán Bostonu však akékoľvek podobné úvahy odmietol. Nie 
rečami, ale výkonmi na ľade. 

Urobil tak ešte pred začiatkom samotnej sezóny. Na Sveto-
vom pohári v Toronte všetkým pochybovačom ukázal, že 
v NHL ešte posledné slovo nepovedal. Patril k najlepším obran-
com turnaja a aj vďaka nemu sa Tím Európy dostal až do finále. 

V ňom narazil aj na svojich dvoch dlhoročných spoluhráčov 
– Brada Marchanda a Patricea Bergerona. Práve druhý me-
novaný je korunným princom Bostonu. Na Chárovo céčko na 
drese si však bude musieť ešte počkať. 

„Chára sa zahrieva. Aktuálne to vyzerá tak, že obranca hrá s 
eleganciou a umením svojho pôvodného ja. S novým trénerom 
prišiel do Bostonu aj nový vietor. Kapitán tímu Zdeno Chára 
chytil druhý dych a dlhoročný vodca hrá tak, ako keby omladol 
o desať rokov,“ písala začiatkom roka fanúšikovská strán-
ka Bostonu. 
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Chárova cesta do NHL viedla cez posmešky a odstrkovanie. 
Urastený Slovák sa iba vďaka veľkému úsiliu a odhodlaniu do-
stal medzi zámorskú elitu. Vrcholom bola cena pre najlepšieho 
obrancu NHL. Tešil sa z nej v roku 2009. 

„V Trenčíne mu jeden tréner, bol to Ernest Bokroš, pove-
dal, že z neho nikdy hokejista nebude. A ja som mu vtedy po-
vedal: pamätaj si, z môjho syna bude raz najlepší obranca na 
svete. Ja s ním budem trénovať sám. A tak som aj spravil,“ vra-
vel pred siedmimi rokmi pre denník Pravda Chárov otec 
Zdeněk, bývalý zápasník. Práve vďaka nemu Zdeno získal po-
trebnú koordináciu pohybov. 

Veľké zadosťučinenie prišlo práve s Norrisovou trofejou pre 
najlepšieho obrancu NHL, a tým pádom i sveta. Slová jeho otca 
sa tak naplnili. 

„Ťažko sa to opisuje, človek to cíti ako odmenu za všetku tú 
drinu, cíti to ako 
veľké uspokojenie a 
šťastie. Človeku ide 
cez hlavu veľa emó-
cií, je to také zmie-
šané... V mojom prí-
pade bolo podstatné, 
že som mal (vtedy) 
strašnú chuť všet-

kým dokázať, že hokej môžem hrať,“ priznal Zdeno Chára pred 
ôsmimi rokmi. 

Zdeno Chára začal svoju kariéru v NHL v drese newyor-
ských „ostrovanov“. Svoj prvý zápas odohral v novembri 1997. 
Na prvý gól čakal do januára 1999 a pripravil mu ho perfektnou 
prihrávkou Žigmund Pálffy. Zdeno Chára v podpriemernom 
klube nemal šancu na väčší tímový úspech, no mal dostatok 
priestoru na ľade. A ten slovenský mladík potreboval. 

Svoju kariéru v NHL začínal v drese New York Islanders. 
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Odmenou za zlepšujúce sa výkony bol prestup do Ottawy za 
Mariánom Hossom. Senátori mali solídny tím na čele s kapi-
tánom Danielom Alfredssonom a Chára vytvoril obrovitú ob-
rannú dvojicu s Chrisom Phillipsom. Práve v Ottawe odhadli 
jeho potenciál naplno a preto bolo lúčenie s kanadskou metro-
polou v roku 2006 ťažké. 

„Chcel som tam zostať. No ani nám kvôli novej zmluve ne-
zavolali. Chceli sme vyjednávať. Oni povedali: buď podpíšeš 
na šesť miliónov, alebo ideme iným smerom. A išli. Podpísali 
Wadea Reddena. Povedali mi, že vzal menej, aby mohol ostať. 
No nevzal. Podpísal na 6,5 
milióna,“ hovoril Zdeno 
Chára pred denník Ottawa 
Sun. 

Zdeno Chára napokon 
zakotvil v Bostone. Ako 
veľmi dôležité bolo pre klub 
z Massachusetts získanie 
trenčianskeho rodáka, sa ukázalo krátko po podpise zmluvy 
v lete 2006. Slovenského obra vymenovali za kapitána. Po Pet-
rovi Šťastnom sa tak v NHL objavil druhý muž, ktorý to zo 
slovenských pomerov dotiahol až na kapitána klubu NHL. 

„Chcel som byť kapitánom a práve to bol jeden z dôvodov, 
prečo som podpísal zmluvu s Bostonom. Aj iné veci hrali úlohu, 
ja som napríklad vždy chcel hrať za niektoré z pôvodných šies-
tich mužstiev NHL – to sú mužstvá, ktoré zakladali ligu,” po-
kračoval Zdeno Chára, ktorý sa okamžite stal oporou mužstva. 
Platný bol aj v ofenzíve. Vďaka svojej delovke sa stal obáva-
ným bombardérom od modrej čiary. 

A v januári 2010 sa mu podaril husársky kúsok – tri góly 
v jednom zápase. Čakal na to takmer 900 zápasov. 

„Keď sa na to tak pozriem, tak aj tí najväčší hráči čakali na 
hetrik dlho. Taký Nicklas Lidström čakal 1300 alebo 1400 

Chcel byť kapitánom, aj preto podpísal zmluvu s Bostonom. 
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zápasov. Cítim pokoru, no i veľkú radosť,“ vravel Zdeno Chára 
po historickom zápise. 

Dnes je jasné, že Chára ukončí kariéru ako tretí najproduk-
tívnejší obranca v dlhej histórii Bostonu. Pred ním ostanú iba 
dve večné legendy „medveďov“ – Bobby Orr a vôbec najpro-
duktívnejší obranca celej histórie NHL Ray Bourque. 

Chárovi sa však podarilo to, čo Bourqueovi nikdy nie – do-
niesol do Bostonu Stanleyho pohár. 
Stalo sa tak po triumfe v siedmom 
zápase vo Vancouveri. Slovák sa 
v tom momente stal vôbec prvým 
východoeurópskym kapitánom, 
ktorý dvíhal slávny pohár nad hlavu. 

„Zdeno mal talent, ale bolo na 
ňom badať predovšetkým ohromnú 
húževnatosť. Mal pred sebou cieľ a 
robil pre jeho splnenie všetko. Ve-
del, čo chce, mal to premyslené. 
Keď sa z neho neskôr stala hviezda 
NHL a dostal Norrisovu trofej pre 
najlepšieho obrancu, zatelefonoval 

mi a poďakoval sa, že som mu tiež pomohol. Zdeno je osobnosť 
aj z ľudského hľadiska,” spomínal Karel Pavlík, bývalý skaut 
newyorských „ostrovanov“. 

Rodák z Trenčína oslávil pred niekoľkými dňami, 18. marca,  
40 rokov. NHL hrajú iba traja starší hráči – Matt Cullen v Pit-
tsburghu, Shane Doan v Arizone a Jaromír Jágr za Floridu. 

 V NHL za New York Islanders, Ottawu a Boston odohral 
celkovo 1485 zápasov. V roku 2009 získal Norris Trophy pre 
najlepšieho obrancu NHL.V sezóne 2016/2017 zarobí 7 milió-
nov dolárov, zmluvu má ešte aj na budúci ročník. 

Zdeno Chára so Stanleyho pohárom. 
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V marci 2011 narazil na hranu plexiskla hokejistu domáceho 
Montrealu Maxa Pa-
ciorettyho. NHL to 
napriek veľkému po-
búreniu označila za in-
cident. Obdobné kon-
troverzie vyvolal aj 
jeho zákrok na Miro-
slava Šatana z no-
vembra 2012 v zápase 
KHL medzi Slovanom 
a Levom Praha. 

So slovenskou reprezentáciou získal na MS dve strieborné 
medaily, na olympiáde vo Vancouveri ako kapitán doviedol slo-
venský tím k historickému štvrtému miestu. 

www.sportaktuality.sk 29.03.2017 
pomocná evidencia 282/1/2017 
 
Po útočníkovi Mariánovi Hossovi je obranca Zdeno Chára 

ďalším kandidátom spomedzi slovenských hokejistov v NHL 
na zisk Trofeje Billa Mastertona 2017. Každoročne ju udelia 
hráčovi, ktorý spája svoje športové majstrovstvo s príkladnou 
oddanosťou a vernosťou hokeju.  

Každý z tridsiatich tímov ligy má v úvode celého procesu 
jedného adepta, z nich neskôr vzíde trio finalistov a v druhej 
polovici júna celkový víťaz. Túto cenu môže hráč získať iba raz 
v kariére.  

Zdeno Chára je nominantom Bostonu, Marián Hossa zastu-
puje Chicago. Bill Masterton Memorial Trophy ešte nikdy ne-
získal Slovák, na konci minulej sezóny bol jej laureátom český 
hokejový kmeť Jaromír Jágr. 

www.sportaktuality.sk 29.03.2017 
pomocná evidencia 283/1/2017 

Zdeno Chára bol vlajkonosičom slovenskej výpravy na ZOH 2014 v Soči. 
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Tri pretekárky Karate klubu Ekonóm Trenčín v Budapešti na 
24. ročníku prestížneho medzinárodného turnaja Gastroyal 

Hungarian Tatami Karate 
Cup získali tri prvé, jedno 
druhé a jedno tretie miesto 
a celkové piate miesto pre 
klub v konkurencii 63 klu-
bov z ôsmich štátov. Zve-
renkyne trénerov Mirosla-
va Ďuďáka a Branislava 
Zubričaňáka v kategórii 

dorasteniek 12-13 r. obsadili všetky tri prvé miesta. Blahože-
láme Adele Vlasákovej (dvakrát zlato), Emme Kubišovej 
(zlato + striebro) a Lucii Mrázovej (bronz).  

Info 04.04.2017 
pomocná evidencia 300/1/2017 
 
V Žiline vyhlásili v sobotu 1. apríla  víťazov Slovenského 

pohára v krasokorčuľovaní pre sezónu 2016/2017. Tešil sa aj 
klub Kraso Trenčín. V kategórii mladšie žiačky 12 vyhrala 
Agáta Bačová a v kategórii mladšie nádeje 7 si prvenstvo od-
niesla Nina Balážová. Trénuje ich Jana Omelinová. 

Info 30.05.2017 
pomocná evidencia 301/1/2017 
 
Čas Branka Radivojeviča v hokejovom Liberci sa čoskoro 

naplní. Skúsený 36-ročný krídelník, ktorý bol s 33 bodmi 
(9+24) najproduktívnejším Slovákom v základnej časti českej 
extraligy, nevylúčil ani zavŕšenie aktívnej činnosti.  

„V Liberci končím, pretože sa kvôli deťom chcem vrátiť do-
mov do Trenčína. Zvažujem, čo bude ďalej. Či ešte budem po-
kračovať. Ak, tak v Trenčíne, ale nevylučujem ani to, že skon-
čím. Uvidíme, ako sa rozhodnem po sezóne,” povedal. 
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Strieborný aj bronzový medailista z MS je v súčasnosti ka-
pitánom libereckých „bielych tigrov”, ktorí v Česku obhajujú 
titul. 

Piešťanský rodák v nul-
tých rokoch odohral tak-
mer štyristo stretnutí v zá-
kladnej časti severoameric-
kej NHL za Phoenix, Phila-
delphiu a Minnesotu, má 
bohaté skúsenosti aj z nadnárodnej KHL. Do Liberca prišiel po-
čas sezóny 2014/2015. 

www.sportaktuality.sk 04.04.2017 
pomocná evidencia 308/1/2017 
 
Futbaloví fanúšikovia a rasizmus. To sú dve témy, ktoré by 

vôbec nemali súvisieť. Slovenské kluby však tomuto problému 
čelia.  

Hovorí Vladimír Pančík, redaktor športovej redakcie 
RTVS:  

„Samozrejme je to už úplne iné ako to bolo najmä na roz-
medzí tisícročí, keď sme tu zažili aj také veci ako hádzanie ba-
nánov po čiernych hráčoch a podobne a keď tie fanúšikovské 
skupiny, ktoré boli napojené na krajne pravicové hnutia, boli 
výrazne početnejšie. Ale samozrejme problémom to stále je. Je 
dobré, že sa proti tomu bojuje, že sa na tieto veci upozorňuje a 
že v tom koná nielen UFA a FIFA ako strešné organizácie fut-
balu, ale že sa tejto témy chytili aj naše kluby a Únia ligových 
klubov.“ 

Čo s tým robia kluby? Ako sa podarilo to, že tých preja-
vov je už v dnešnej dobe menej? 

„Kluby sa primárne chytili myšlienky, ktorú predostreli 
strešné organizácie futbalu UFA a FIFA, ktoré neraz v reklam-
ných spotoch upozorňujú na to, že futbal je športom mnohých 
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národností. A vidíte, ako hráči rôznej farby pleti a rôznych ná-
rodností odsudzujú rasizmus. No a niečo podobné je aj u nás. Je 
jeden mesiac, ktorý sa venuje boju proti rasizmu. Počas neho 
hráči dávajú červenú kartu rasizmu priamo na trávniku pred fa-
núšikmi.  

No a niektoré kluby ako napríklad AS Trenčín pridávajú aj 
nadstavbu. Futbalisti navštevujú  stredné školy a hovoria o téme 
rasizmu a intolerancie priamo tam. AS Trenčín ani nikdy nemal 
nejaké vážne problémy, čo sa týka rasizmu a intolerancie na 
štadiónoch, pretože v minulosti - a to pretrváva až doteraz - má 
AS Trenčín skôr ľavicovo orientované jadro fanúšikov. Čiže 
tieto problémy sa práve tohto politického spektra až tak netý-
kajú. Práve trenčianski fanúšikovia vždy dokázali legionárov 
prijať. Pamätám si napríklad, že v trenčianskom sektore svojho 
času pravidelne zdvíhali argentínske vlajky, keď za Trenčín 
hrával David Depetris. Často sa tam objaví vlajka Nigérie a po-
dobne.“ 

Prečo práve Trenčín, ktorý nemá s rasizmom problém, 
tú otázku rieši a robí intenzívne kampane? Čo iné kluby? 

„Treba vychádzať z toho, ako funguje slovenský šport, 
koľko je v ňom peňazí. Aj futbal je finančne podvyživený. V 
klube nepracuje široký manažment, klub musí v prvom rade za-
bezpečiť ekonomický a športový chod. Trenčín tiež nemá ši-
roký manažment, ale práve on si to určil ako prioritu. Možno to 
vychádza aj historicky z toho, ako klub funguje a určite aj z 
toho, že má holandských majiteľov, ktorí možno  priniesli eu-
rópskejší západnejší pohľad na fungovanie a na marketing a na 
riadenie manažmentu.“ 

V klube AS Trenčín sú futbalisti rôznych národností. Od 
Brazílie, cez Nigériu až po Holandsko a Anglicko. Hráči sa mi-
nulý rok vyhranili proti rasizmu videom na internete po zápase 
s Košicami, keď niektorí košickí fanúšikovia pri dotyku hráča 
tmavej pleti s loptou pískali alebo napodobňovali zvuky opíc.  
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Čo chcete dosiahnuť diskusiami hráčov so stredoškolákmi? 
To sa pýtame Martina Galajdu, hovorcu AS Trenčín. 

„V kabíne máme hráčov 9 rôznych národností, sú tam rôzne 
náboženstvá a tí chlapci museli začať spolu žiť, musia spolu 
existovať a pracovať. A to chceme ukázať aj študentom a de-
ťom. V živote sa s takýmito vecami budú stretávať. Budú mu-
sieť vychádzať s rôznymi ľuďmi a chceme im ukázať na zákla-
de príkladov a rozhovorov, že nie je dôležité, či človek je mos-
lim, kresťan alebo budhista, či je čierny, žltý, biely, ale vždy to 
je individuálne od človeka k človeku.“ 

Aké sú ich reakcie?  
„Pýtajú sa na to, ako vnímajú Slovensko hráči z rôznych kra-

jín. Napríklad James Lawrence, ktorý žil v Londýne a hral aj v 
Amsterdame, im hovoril, že ak chcú napríklad študovať v za-
hraničí, budú sa musieť naučiť tolerovať rôzne veci a inakosť, 
na čo u nás nie sme zvyknutí.“ 

Hovorí sa, že Trenčín nemá problém s rasizmom fanúši-
kov. Čím to podľa vás je? 

„To sa už viaže k histórii. Naši fanúšikovia nikdy nevyzná-
vali rasistické postoje. Je to tradícia, ktorá sa  udržala. My sa aj 
s našimi postojmi a vystúpeniami snažíme týchto ľudí podpo-
riť.“ 

Má klub podľa vás vychovávať svojich hráčov a fanúši-
kov? 

„V prvom rade klub má vychovávať všetkých svojich hrá-
čov, a to nielen seniorského mužstva. My sa usilujeme vše-
stranne vplývať aj na mládež, a netýka sa to iba rasizmu a xe-
nofóbie, ale aj iných dôležitých spoločenských tém. V AS Tren-
čín hráči majú povinnú angličtinu, tí, ktorí prichádzajú z doras-
teneckého veku, majú prednášky s tematikou nebezpečných 
vplyvov sociálnych sietí a podobne.“ 

Rádio Slovensko 10.04.2017 
pomocná evidencia 325/1/2017 
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Veľký výdych bolo v utorok 11. apríla počuť z hokejového 
Trenčína. Dukla, klub so slávnym menom a úspešnou históriou, 
sa zachránila v najvyššej súťaži, keď v rozhodujúcom barážo-
vom súboji zdolala doma Detvu hladko 4:0. 
Trenčanom spadol zo srdca obrovský balvan.  

„Chvalabohu, máme to za sebou. Úľava je veľká, môžeme 
konečne s čistou hlavou oddychovať,“ vyslovil sa po zápase ka-

pitán Dukly Peter Soj-
čík. „Vedeli sme, čo 
nás čaká, dobre sme sa 
na zápas pripravili, po 
dlhej dobe nám vyšla 
prvá tretina na jed-
notku, viedli sme po 
nej 3:0 a od toho sa 
celý zápas odvíjal. 
Štvrtý gól hneď v pr-

vom striedaní druhej tretiny súpera ešte viac zrazil k zemi a už 
sme si to s prehľadom ustrážili.“ 

V záverečnom súboji to bolo kto z koho. Karty boli jasne 
rozdané - víťazstvo znamenalo udržanie sa v Tipsport Lige, pre-
hra zostup.  

„My sme vedeli, že máme silu na to, aby sme zápas zvládli. 
Hrali sme jednoducho, stavali sme na tom, že ak na Detvu vy-
letíme, tak budú robiť chyby. Našou povinnosťou bolo zachrá-
niť Duklu a to sa nám podarilo,“ povedal skúsený Tomáš Sta-
rosta. 

Veľkú úľavu pocítil po stretnutí aj domáci tréner Július Pén-
zeš, ktorému hráči dali k jeho meninám ten najkrajší darček. 
Horúce chvíle však prežíval hneď po prvom striedaní, keď sa 
zranila jedna z opôr Dukly, čo Pénzešovi pripomenuli ťažké 
chvíle, ktorými si prešiel klub počas celej sezóny.  



607 
 

„Keď sme prišli do mužstva s Jankom Kobezdom, ktorému 
toto víťazstvo venujeme, začali sme sériou výhier, ale prišiel 

zápas v Nových Zám-
koch, kde sa nám zra-
nil Bulík. Potom sa 
zranili Cebák s Bezú-
chom a vtedy sa začali 
naše problémy, ktoré 
vyvrcholili Jankovým 
úmrtím. To boli pre 
nás veľmi ťažké chvíle 
a chlapci to veľmi zle 
znášali. To sa ťažko 

vysvetľuje, čo sa v mužstve vtedy dialo. To si musíte prežiť. 
Dvíhať sa z takej situácie nie je jednoduché, veľmi zle to na nás 
vplývalo. Prišli k nám neskôr štyria hráči Slovana, ale vzápätí 
nám ďalší štyria odišli. Aj preto sme podľa mňa nezvládli zápas 
s Novými Zámkami, lebo sme predošlé zápasy išli úplne na do-
raz.“ 

Napriek viacerým zaváhaniam v baráži trenčiansky kormi-
delník veril v silu svojho kádra: „Bolo to veľmi ťažké, najmä 
po psychickej stránke. Ja som vedel, že máme lepšie mužstvo, 
ale viete ako to je, mohlo sa hocičo stať. Ale zvládli sme prvú 
tretinu naozaj dobre, plnili sme pokyny. Detva stále hrýzla, ale 
veril som, že to zvládneme. Ten rachot, ktorý ste na konci po-
čuli, to bol ten kameň, ktorý mi padol zo srdca.“ 

Pre klub s bohatou históriou a veľkým menom bude tento 
ročník veľkým mementom.  

„Pred barážou sme sa chceli vyhnúť dráme, nechceli sme, 
aby sa o našom zotrvaní v lige rozhodovalo až v záverečnom 
kole. Bohužiaľ, zaváhania sa nám vypomstili. Zašlo to až do 
extrému, do záverečného zápasu, ale ukázali sme, že sila v tíme 
je a ak každý robí, to čo má, tak nemáme žiadny problém. Za 

Július Pénzeš: „Toto víťazstvo venujeme Jánovi Kobezdovi.“ 
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sezónou sa však radšej nechcem obzerať, chcem na ňu čím skôr 
zabudnúť,“ dodal Peter Sojčík. 

www.teraz.sk 11.04.2017 
pomocná evidencia 327/1/2017 
 
Florbalisti FBK AS Trenčín sa po troch prehrách vo finále 

extraligy mužov umiestnili na druhej priečke v najvyššej domá-
cej súťaži. Posledný 
zápas finálovej série sa 
odohral v trenčianskom 
M-Šport centre a skon-
čil sa víťazstvom maj-
strovského Tsunami 
Záhorská Bystrica 6:3. 
Trenčania dosiahli his-
torický úspech a prvú 
medailu v histórii klu-
bu. Po dvoch zápasoch v Stupave a dvoch triumfoch Tsunami 
sa finálová séria presťahovala do Trenčína. Zmenou ofenzívnej 
taktiky na defenzívnu a novým postavením hráčov sa tréner Ju-
raj Matejka snažil zamedziť vysokému počtu inkasovaných 
gólov v sieti brankára Tureka.  

Finále extraligy mužov - tretí zápas: FBK AS Trenčín – 
Tsunami Záhorská Bystrica 3:6 (0:2, 0:3, 3:1) 

Góly: 46. Pavol Heleš (Mandinec), 48. Peter Heleš (Ma-
tejka), 56. Mandinec (Machara) – 7. Belzár (Šteinhubel), 19. 
Kovaľ, 32. Kubovič, 33. Kubovič, 38. Kubovič (Kubaský), 60. 
Šteinhubel (Haraslín)  

 AS: Turek – Klapita, Kováč, Machara, Dávidek – Peter He-
leš, Matejka, Mikolaj – Meliš, Mandinec, Pavol Heleš – Žiaček, 
Ellinger.  

www.astrencin.sk 20.04.2017 
pomocná evidencia 346/1/2017 
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Vo štvrtok 20. apríla sa v sobášnej sieni Mestského úradu 

v Trenčíne konalo slávnostné odovzdanie ocenení najlepším 
trenčianskym športovcom a športovým kolektívom za rok 2016. 

Na druhom ročníku podujatia privítal hostí primátor mesta 
Richard Rybníček.  

„Som veľmi rád, že tu s vami dnes môžem byť a môžem vám 
odovzdať ocenenia mesta Trenčín za vaše výkony v roku 2016. 
K tomu, že mesto Trenčín je aj mestom športu, prispievate vý-

znamnou mierou vašimi športovými výsledkami a vašou akti-
vitou. To, čo ste predviedli v minulom roku sa nedá inak vy-
hodnotiť ako v superlatíve. Chcel by som sa vám za to poďako-
vať. Za to, čo ste urobili pre toto mesto a akým spôsobom ho 
zviditeľňujete. Mesto Trenčín je na vás pyšné.“ 

Najlepšími športovými mládežníckymi kolektívmi mesta 
Trenčín za rok 2016 sa stali bez určenia poradia: 

Starší žiaci HK DUKLA Trenčín (víťazi krajskej súťaže 
Západoslovenského zväzu ľadového hokeja a Majstri SR v ľa-
dovom hokeji 2016). 
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Staršie žiačky Slávie ŠG Trenčín v atletike (družstvo sa 
stalo víťazom Majstrovstiev Slovenskej republiky v atletike).  

Najlepšími handicapovanými športovcami mesta Trenčín za 
rok 2016 boli vyhlá-
sení: 

Peter Petrovič (re-
prezentant Športového 
klubu nepočujúcich 
v Trenčíne, majster SR 
v dvojhre a majster SR 
vo štvorhre v bedmin-
tone na MSR nepočujú-
cej mládeže, víťaz aj 

Majstrovstiev SR počujúcej mládeže bez handicapu) 
Mária Lezová (plavkyňa s diagnózou Downow syndróm, 

dvakrát získala 2. miesto na Národných pretekoch SHŠO, päť-
krát víťazstvo na Veľkej cene primátora mesta Trenčín ZZM 
a Majstrovstvách SR DS v plávaní)  

 Najlepšími trénermi mesta Trenčín za rok 2016 sa stali: 
Martin Ševela (tréner futbalistov A mužstva AS Trenčín v 

roku 2016 získal so svojim mužstvom titul majstra Slovenska 
aj Slovenský pohár vo futbale. Double mužstvo zopakovalo 
z roku 2015). 

Jozef Čechovský (tréner 
futsalistov ŠK nepočujúcich 
v Trenčíne, ktorí zvíťazili 
na Majstrovstvách Sloven-
skej republiky vo futsale pre 
nepočujúcich a prebojovali 
sa až do Ligy Majstrov ne-
počujúcich vo futsale, ktorej 
IV. ročník sa konal 20.- 26. 
februára 2017 v Seville s účasťou 22 mužstiev z celej Európy.) 

Primátor ocenil aj plavkyňu Máriu Lezovú. 

Tréner futsalistov ŠK nepočujúcich v Trenčíne Jozef Čechovský. 
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 Najlepšími športovými seniorskými kolektívmi mesta Tren-
čín za rok 2016 sa stali: 

Futbalové seniorské A-mužstvo AS Trenčín (mužstvo zís-
kalo v sezóne 2015/16 titul majstra Slovenska a vyhralo Slo-
venský pohár vo futbale) 

ŠK Dračia Légia 2012 Trenčín (na Majstrovstvách Európy 
v dračích lodiach získali 5 druhých miest a 6 tretích miest v rôz-
nych kategóriách, stali sa Majstrami ČR ČZDL v kategóriách 
MIX a OPEN) 

Titulom Najlepší športovec mesta Trenčín za rok 2016 boli 
ocenení: 

Monika Chochlíková (zápasníčka K1 a Thaiboxu z klubu 
Victory Gym Trenčín, ktorá v minulom roku získala 1.miesto 
na Majstrovstvách Európy v K1 žien do 52 kg organizácie 
WAKO 2016, kvalifikáciu na Svetové Hry 2017 za Slovensko, 

stala sa profesionál-
nou Medzinárodnou 
majsterkou Sloven-
ska v K1 žien do 52 
kg organizácie 
WKU 2016, vybojo-
vala prvenstvo na 
MSR v K1 žien vo 
váhe 56 kg, 1. mies-
to Czech Open 
WAKO v K1 žien do 

56 kg 2016, stala sa najlepším seniorským kickboxerom Slo-
venska za rok 2016. Z odovzdávania ocenení sa ponáhľala na 
Svetový pohár do Innsbrucku.) 

Milan Fraňa (športovec TJ Slávia športové gymnázium 
Trenčín v rýchlostnej kanoistike, víťaz ME juniorov v kat. K4 
na 500 m a 8. miesto na MS juniorov v Bieloruskom Minsku 
v kat. K4 na 1000 m) 

Ocenenie za celoživotný a výnimočný prínos si prevzal Július Maťovčík starší. 
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Ocenenie za celoživotný a výnimočný prínos v športe v 
Trenčíne si prevzal nepočujúci futbalista Július Maťovčík 
starší. Rodák z Oravy prežil celý pracovný život v Odeve Tren-
čín. Za klub TJ Jednota Trenčín bol 5-násobným majstrom ne-
počujúcich Československa. Zúčastnil sa na 2 deaflympiádach 
za ČSSR vo Fínsku (1961) a Juhoslávii (1969). V Trenčíne hrá-
val oblastnú súťaž za TJ Jednota nepočujúcich, odohral viac ako 
600 zápasov, dal vyše 300 gólov. Bol trénerom reprezentácie 
nepočujúcich (ČSFR).  

www.trencin.sk 21.04.2017 
pomocná evidencia 351/1/2017 
 
Monika Chochlíková (21) je slovenská kickboxerka a thaj-

ská boxerka. Popri športovej kariére študuje na Masarykovej 
univerzite, trénuje v Trenčíne. V minulom roku sa stala prvou 
slovenskou majsterkou Európy v kickboxe v kategórii K1. Ví-
ťazstvom si zabezpečila účasť na Svetových hrách v Poľsku, 
ktoré sú v neolympijských športoch obdobou olympiády. V an-
kete Športovec roka bola na 23. mieste najvyššie umiestneným 
neolympijským športovcom. 

Monika Chochlíková sa stretáva s rôznymi stereotypmi 
o svojom športe. Vraj nie je ženský a búchaním do hlavy môže 
ohlúpnuť. Ona však nesúhlasí. Popri kariére kickboxerky štu-
duje na prestížnej Masarykovej univerzite. 

Čím vás bojové športy priťahujú viac než napríklad te-
nis, hádzaná alebo volejbal? 

„Odmalička som bola vedená k bojovým športom, desať ro-
kov som robila karate, na thajský box a kickbox som prešla 
v šestnástich. Kolektívne športy ma nelákali vôbec, nie som prí-
liš tímový hráč. Navyše som sa vždy bála, že by som sklamala 
tím. Keď v ringu dostanem, bolí to len mňa a nikoho iného. 
Mňa jednoducho baví biť sa. Je to výborný prostriedok na od-
reagovanie sa.“ 
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Časť ľudí si už pri vyslovení slov ako thajský box alebo 
kickbox myslí, že ide o agresívne športy. Ako by ste im opo-
novali? 

„Nemyslím si, že je to agresívny šport. Tak ako iné športy, 
aj kickbox alebo thajský box majú svoje pravidlá, ktoré musíme 

dodržiavať, nemôžeme 
sa biť hlava-nehlava. 
Musíme aj rozmýšľať, 
keby sme to nerobili 
a riadili sa len agre-
siou, je dosť možné, že 
sa nám ujde knokaut. 
Tí najlepší zápasníci 
majú svoju agresiu pod 
kontrolou a bojujú 

s chladnou hlavou. Podľa mňa si ľudia myslia, že je to agre-
sívny šport, pretože veľa trestných činov sa spája s takzvanými 
kickboxermi, thaiboxermi či zápasníkmi. Títo ľudia pritom väč-
šinou okolo bojových športov ani nešli a ak áno, tak si samo-
voľne zabúchali do mechu vo fitku. To z nich ešte nerobí zá-
pasníkov.“ 

Na čo myslíte, keď v televízii sledujete správu o tom, že 
niekto taký niekomu ublížil? 

„V prvom rade vždy bývam nahnevaná, že sa to znova hádže 
na bojové športy a zbytočne to kazí verejnú mienku. A v dru-
hom rade mi je ich ľúto, pretože si svoju menejcennosť musia 
riešiť násilnými činmi. Neviem si predstaviť, ako je možné, že 
človek dokáže klesnúť tak nízko, aby úmyselne ohrozoval iné 
ľudské životy.“ 

Myslíte si, že slovenský kickbox a thajský box prichádza 
o talenty tým, že rodičia svoje deti odrádzajú od bojových 
športov, pretože sa im zdajú nebezpečné? 
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„Určite. Veľa mojich kamarátov, ktorých tento šport bavil, 
museli skončiť, pretože sa to rodičom nepáčilo. Tréningy, ktoré 
sa vedú u nás v klube, sú technicky kontrolované. Počas sparin-
gov používame veľké rukavice a snažíme sa sparovať hlavne 

technicky, s prime-
ranou silou. Oproti 
iným klubom sa 
u nás veľmi málo 
sparuje tvrdo s kon-
taktom na hlavu. Ja 
na druhej strane 
chápem aj rodičov, 
pretože na Sloven-
sku je kvalita tréne-

rov na veľmi nízkej úrovni, a pokiaľ vidia, že ich dieťa je neu-
stále dobité, prípadne sa mu stane nejaký vážnejší úraz, naprí-
klad otras mozgu, tak je väčšinou chyba vo vedení tréningu. 
V skratke, pri kickboxe a thajskom boxe si treba rozumne vy-
brať trénera, pretože bojový šport môže byť aj nebezpečný, a to 
práve vtedy, keď je tréning vedený nesprávne, čo viem z vlast-
nej skúsenosti.“ 

Vás rodičia podporovali od začiatku? 
Samozrejme. Moji rodičia pri mne stoja odmalička, či už 

som robila gymnastiku, karate alebo thajský box. Sú mi veľkou 
podporou a ja som im za to veľmi vďačná.“ 

Má kickboxer počas zápasu šancu premýšľať alebo koná 
výhradne inštinktívne? 

„Na každý zápas sa musíme pripraviť takticky, rozmýšľať, 
čím by sme mohli poraziť súpera. Okrem toho je v rohu tréner, 
ktorý funguje ako náš mozog – radí nám, čo presne máme spra-
viť, pretože niektoré situácie vidí lepšie ako my v ringu. Samo-
zrejme, niektoré reakcie musíme mať natrénované, aby sme ich 
vedeli spraviť rýchlo, bez zbytočného váhania.“ 
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Nepociťovali ste niekedy strach z toho, že by ste mohli 
inkasovať úder, ktorý vám napríklad ukončí kariéru? 

„Nikdy som nad tým nepremýšľala. Popravde, vo svojej 
hmotnostnej kategórii, do 52 kilogramov, takýchto úrazov v zá-
pasoch veľa nie je, málokedy sa stane, že niekto dostane k. o. 
Zranenie je rizikom v každom športe. Navyše, keď nad tým pre-
mýšľate, tak si to vlastne aj sami privoláte, preto sa snažím od 
týchto myšlienok vzdialiť.“ 

S akými predsudkami ste sa stretávali ako žena v bojo-
vom športe? 

„Takými klasickými – nie je to ženský šport, budem vyzerať 
ako chlap a podobne. K tým všeobecnejším patrí hlavne to, že 
keď si búchame do hlavy, budeme z toho sprostí. To je podľa 
mňa celkom výmysel. Je síce pravda, že pri zlom vedení tré-
ningu je šanca, že môžeme dostať boxerskú demenciu (CTE), 
ale zase sa dostávame k rovnakej téme – nevzdelanosť trénerov. 
Vo väčšine klubov trvajú sparingy desať až dvadsať kôl, a to aj 
s hmotnostne ťažšími súpermi, zatiaľ čo zápas trvá iba tri až päť 
kôl. Oveľa viac ma bolela hlava z takýchto sparingov, keď sme 
na ne ešte chodievali, ako z jedného zápasu. A ako ma vnímajú 
muži? V telocvični sú už zvyknutí a mimo nej je každý prekva-
pený, že robím tento šport. Väčšinou skôr spozorujem obdiv 
ako opovrhnutie.“ 

Hovoria vám často, že ženy do bojových športov nepat-
ria? 

„Áno a celkom často. Kickbox popravde ani nie je ženský 
šport, ale takisto mnoho mužov robí športy, pri ktorých by ste 
očakávali ženy. Myslím si, že je to každého vlastná voľba, ro-
biť, čo ho baví. Okolie by to malo rešpektovať. V slovenských 
kluboch stále prevláda viac mužov, zdá sa mi však, že v posled-
nom čase sa v ringu snaží presadiť čoraz viac žien. Je to skvelá 
správa, pretože sa zvyšuje úroveň slovenského kickboxu 
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a thajského boxu a výsledky našej krajiny sú v zahraničí čoraz 
lepšie.“ 

Zakrývate si na verejnosti modriny zo zápasov či z tré-
ningov? 

„Keď sa mi pritrafí nejaký monokel, dávam si naň make-up, 
ostatné modriny neriešim. Popravde, na to, že robím kontaktný 
šport, ich mávam celkom málo. Samozrejme, niektorí ľudia sa 
na mňa divno pozerajú, ale naučila som sa to nejako prehlia-
dať.“ 

Sú športy, ktorým sa venujete, podľa vás atraktívnejšie 
než klasický box? 

„Toto je veľmi subjektívne. Ja si myslím, že áno, pretože 
môžeme okrem boxu 
aj kopať, tým mô-
žeme zaútočiť viace-
rými spôsobmi. 
V boxe musia byť 
borci naozaj kvalitní, 
aby spravili pozera-
teľný a dobrý zápas, 
v kickboxe a thaj-
skom boxe sa to tými 
nohami dá aspoň sčasti vykompenzovať. Napríklad ja sa spo-
lieham najmä na nohy, ruky mám len ako taký doplnok, pretože 
ich ešte stále neviem dobre používať.“ 

Slovenskí športoví priaznivci si však radšej pozrú kla-
sický box a čoraz populárnejšie sú aj zmiešané bojové ume-
nia (MMA). V kickboxe pritom slovenskí športovci dosa-
hujú oveľa výraznejšie výsledky, no napriek tomu je skôr 
na okraji záujmu. Čím to je? 

„Podľa mňa box na Slovensku, myslím tým slovenských bo-
xerov, veľmi populárny nie je. Ak si Slovák pozrie nejaké zá-
pasy, väčšinou sú zahraničné. Čo sa týka MMA, veľa spraví 
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reklama a médiá – televízny projekt Pavla Nerudu a Ondřeja 
Novotného Oktagon MMA a dva fenomény z UFC Conor 
McGregor a Ronda Rousey veľmi spopularizovali tento šport. 
Kickbox je na Slovensku pomerne mladý šport s krátkou histó-
riou a nie je taký mediálne populárny ako MMA či UFC. V ne-
poslednom rade si myslím, že je to aj otázka peňazí, pretože 
veľa kvalitných zápasníkov zo všetkých bojových športov sa 
teraz tlačí do MMA pre lepšie finančné ohodnotenie.“ 

Ak by sa majstrom Európy stal slovenský atlét, športový 
strelec či vodný slalomár, zrejme by ho boli plné noviny. Ne-
mrzí vás, že úspechom slovenských bojovníkov nevenujú 
médiá toľko pozornosti? 

„Jasné, že to mrzí. Najviac zamrzí, keď sú medializovaní 
športovci, ktorí sa umiestnia na dvadsiatom mieste a je to pre-
zentované ako obrovský úspech. Mne sa ako prvému Slovákovi 
v histórii podarilo vyhrať majstrovstvá Európy, navyše sa nám 
ako jedinej krajine na svete podarilo nominovať na Svetové hry 
vo všetkých ženských hmotnostných kategóriách K1 – mies-
tenku získali okrem mňa aj Veronika Petríková a Lucia a Ve-
ronika Cmárové. V televíznych médiách to však nebolo ani 
spomenuté. Výborné výsledky pritom na svetovej úrovni dosa-
hujú aj borci v profi ringu ako Vlado Idrányi, Vlado Morav-
čík, Tomáš Možný, ktorý sa ako prvý Slovák dostal do prestíž-
nej série GLORY, Marco Novák, Lucka Krajčovič a ďalší.“ 

Ako ďaleko alebo blízko má kickbox v súčasnosti na 
olympiádu? 

„Momentálne sa kickbox usiluje o štatút recognised – teda 
aby bol uznaný medzinárodným olympijským výborom ako 
olympijský šport. To všetko závisí od lobingu, lebo formálne 
záležitosti má už kickbox ako olympijský šport splnené. Keď 
bude kickbox uznaný, treba už len čakať, kým bude zaradený 
do programu olympijských hier, čo taktiež závisí od lobingu. 
Čo ma nesmierne teší, je fakt, že minulý rok získal aj thajský 
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box štatút recognised a už je len krôčik od toho, aby sa naozaj 
dostal na olympijské hry. Ak všetko pôjde podľa plánu, najskôr 
by sa mohol dostať do programu v roku 2024.“ 

Víťazstvom na majstrovstvách Európy ste sa kvalifiko-
vali na Svetové hry, ktoré sú akousi obdobou olympijských 
hier pre neolympijských športovcov. S akými ambíciami 
pocestujete? 

„Keďže som sa tam dostala z Európy ako prvá, minimálne 
dve súperky, ktoré 
budú na Svetových 
hrách, som už pora-
zila. Preto mám 
o dosť väčšie ambí-
cie, ako keď som išla 
na majstrovstvá Eu-
rópy. Pevne verím, 
že sa umiestnim mi-
nimálne na nejakej 
medailovej priečke.“ 

V bojových športoch platí, že ak ste dobrý, vyhrávate 
väčšinu zápasov. Bojujú kickboxeri či thajskí boxeri často 
so stratou motivácie? 

„Tu si dovolím oponovať. Naše športy sú riadené rozhod-
cami, a pokiaľ zápas neukončia predčasne, prípadne nepríde 
knokaut, o výsledku rozhodujú oni. Veľakrát sa stalo, hlavne 
v zahraničí, že sa spravil výborný a jednoznačný zápas, no aj 
tak sa prehralo. U nás napríklad trénuje Lukáš Mandinec, 
ktorý posledných päť zápasov prehral, pritom väčšinu mal jed-
noznačne vyhrať. A čo sa týka straty motivácie, aj to sa stáva. 
Väčšinou prichádza vtedy, keď zápasníka motivujú vonkajšie 
faktory – peniaze, sláva či prestíž. Keď sa im prestane dariť, už 
ich to nebaví. Tí, ktorých baví priamo vykonávanie toho športu, 
takýto problém nemajú, pretože ich napĺňa už len to, že môžu 

Monika Chochlíková na vyhlásení najlepších športovcov mesta Trenčín. 
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na sebe ďalej pracovať. Víťazstvá pre nich nie sú až také pod-
statné.“ 

Sú bojové športy finančne atraktívne? 
„Len pár ľudí, dvaja či traja, sa vedia týmto športom uživiť. 

V profi ringu sa dajú vybúchať nejaké peniaze, výška však zá-
visí od dohody s promotérmi. Ďalšou pomocou môžu byť aj 
sponzori, no každý, kto hľadal a oslovoval nejakého sponzora, 
vie, aké je to nesmierne náročné. Okrem toho teraz Slovenský 
zväz kickboxu finančne podporuje takzvaný top tím Slovenska, 
do ktorého patrím aj ja. Veľa zápasníkov robí súkromné tré-
ningy, ale živiť sa týmto športom na Slovensku veľmi nedá. Za-
tiaľ.“ 

Niektorí športovci majú po skončení kariéry problém so 
zaradením sa do iného života. Čo môže robiť kickboxer po 
tom, ako skončí? 

„Myslím si, že ak športovec nemá našetrené počas svojej ka-
riéry toľko, aby mu to stačilo do konca života, mal by myslieť 
na svoj športový dôchodok skôr. Preto chodím na vysokú školu, 
študujem na Fakulte športových štúdií Masarykovej univerzity. 
Okrem toho sme s priateľom začali vyrábať športové oblečenie 
pre ženy a premýšľame aj nad ďalšími možnosťami.“ 

www.dennikn.sk 26.04.2017 
pomocná evidencia 361/1/2017 
 
Posledný aprílový víkend bol pre plavcov z Trenčianskeho 

plaveckého oddielu mi-
moriadne úspešný. Na 
XXXIV. Majstrovstvách 
ČR v plávaní MASTERS 
v Zlíne sa „pochlapili“ 
najskúsenejší členovia. 
Milan Striženec priniesol 

všetky vzácne kovy (zlato, bronz a trikrát striebro), Jozef 
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Barborák bronz a Rudolf Kochajda tri bronzové medaily. Ús-
pešní boli aj ich nástupcovia. Starší bojovali v Uherskom Brode 
a najmladší na Jarných majstrovstvách Západoslovenskej ob-
lasti v  Leviciach. Celková víkendová bilancia je 24 medailí.  

Info 30.05.2017 
pomocná evidencia 374/1/2017 
 
Maďarský Ferencváros Budapešť sa stal víťazom tretieho 

ročníka turnaja „This is my sen“ (TiMS) určeného pre hráčov 
kategórie do jedenásť rokov.  

Tohtoročný TiMS priniesol najlepšie obsadenie vo svojej 
krátkej histórii. Štadión na Sihoti privítal šestnásť tímov zo 

siedmich krajín. Najväč-
šími lákadlami boli an-
glický West Ham United 
a španielska Valencia CF, 
ale aj Slavia Praha, Wisla 
Krakov, Zaglebie Lubin 
alebo už spomenutý Fe-
rencváros. Zápolenie naj-
starších prípraviek na šta-

dióne na Sihoti sa napriek svojej krátkej histórii stalo najlepšie 
obsadeným turnajom pre mladých futbalistov do jedenásť ro-
kov nielen na Slovensku. 

Budapeštiansky Ferencváros štartoval na všetkých doteraj-
ších ročníkoch turnaja a po štvrtom a šiestom mieste sa dočkal 
víťazstva. Hoci nestačil na celkovo druhú Valenciu a tretie Slo-
vácko, v konečnom hodnotení mal o tri body viac ako španiel-
sky tím a o štyri viac než zástupca českej futbalovej školy.  

„Na úvod musím povedať, že trenčiansky klub zorganizoval 
veľmi dobrý turnaj. Veľmi sa nám tu páčilo. Dva dni plné fut-
balu sme si skutočne užili,“ povedal tréner víťazného mužstva 
Péter Balász a dodal: „Máme za sebou viacero zaujímavých 
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európskych turnajov. Preto môžeme povedať, že This is my sen 
má od začiatku skutočne výbornú úroveň. Bolo skvelé zahrať si 
proti West Ham United a Valencii.“  

Futbalová akadémia „Cantera“ z tretieho najväčšieho špa-
nielskeho mesta mala skvelý záver turnaja. Na druhú priečku sa 
prepracovala piatimi nedeľňajšími triumfami v rade. Dá sa po-
vedať, že o celkový triumf prišli prehrami proti českým tímom 
Slavii Praha a Zbrojovke Brno. Ak by „mladé netopiere“ jeden 
z týchto dvoch zápasov zvládli, držali by trofej nad hlavou 
mladí španielski futbalisti, ktorí chcú ísť v stopách Isca, Jordiho 
Albu, Davida Silvu alebo Gaizku Mendietu.  

„Bol to skvelý turnaj. Nikdy sme nehrali na turnaji, ktorý sa 
hral ako ligová súťaž. Bolo skvelé, že každý tím sa stretol s kaž-
dým súperom,“ povedal tréner Valencie Alfredo Ramos a po-
kračoval: „Doposiaľ 
sme hrali na turna-
joch, kde tímy rozde-
lili do základných 
skupín a potom nasle-
dovalo play-off. Bolo 
dobre, že sme nemu-
seli myslieť na to, či 
postúpime, alebo vy-
padneme vďaka jed-
nému nepodarenému stretnutiu. Oveľa viac sme si to užili. 
Mohli sme sa sústrediť najmä na hru.“  

Rovnako tretie Slovácko si v prvom rade pochvaľovalo sys-
tém, ktorým sa hral TiMS po tretí raz v rade. „Bolo to ideálne. 
Spoznali sme ďalšie futbalové kultúry. Je skvelé, že hrá každý 
proti každému. Konečný výsledok tak nie je založený na ná-
hode a šťastí pri žrebe už v základnej skupine. Veľmi sa nám v 
Trenčíne páčilo. Odohrali sme veľa kvalitných zápasov a 
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obstáli nielen výsledkovo, ale aj herne,“ skonštatoval Ondřej 
Gazdoš.  

Akadémiu West Ham United delila pred rokom od cennej 
trofeje len jedna priečka. Tentoraz skončila hneď za medailo-
vými pozíciami na štvrtom mieste. Futbalová škola, ktorou pre-
šli Bobby Moore, Michael Carrick, Rio Ferdinand, Frank 
Lampard, Joe Cole, Jermain Defoe alebo Glen Johnson zdo-
lala síce druhé aj tretie mužstvo, no stratila body v ďalších sú-
bojoch, čo len dokazuje vyrovnanosť tohtoročnej edície TiMS.  

Víťazmi pr-
vých dvoch roč-
níkov turnaja sa 
stali slovenskí 
zástupcovia. Pre-
miérový TiMS 
vyhral AS Tren-
čín v spoločnosti 
Ajaxu Amster-
dam. Minulý rok 
sa tešili z víťaz-

stva chlapci zo Slovana Bratislava. Ferencváros tak je prvým 
zahraničným menom na víťaznej trofeji.  

Chlapci z AS Trenčín sa aj tento rok držali. Šiesta priečka a 
predvedená hra bieleho tímu potešili. Mohli byť aj vyššie, ale 
akoby im v závere došli sily. V posledných štyroch súbojoch 
získali totiž len jeden bod. Červené mužstvo skončilo na štrnás-
tej priečke, ale vo viacerých súbojoch ukázalo taktiež svoje 
prednosti a potenciál. Tím doplnený o mladších chlapcov sa 
rozhodne nestratil.  

„Pri porovnaní s predchádzajúcimi dvoma ročníkmi turnaja 
môžeme povedať, že sme sa posunuli v kvalite zápasov a rov-
nako v organizácii. This is my sen výrazne napreduje. Som 
šťastný, že to opäť dopadlo dobre. V našom regióne nie je turnaj 



623 
 

podobných rozmerov. Náš formát je už len bonusom,“ povedal 
šéftréner prípraviek AS Trenčín Miroslav Karas a dodal: „Ro-
dičia a ďalší fanúšikovia vytvorili skvelú atmosféru. S Valen-
ciou ich prišlo dokonca viac ako sme čakali. Turnaj bol naozaj 
multikultúrny. Bolo to pestré, no všetci sa správali veľmi ko-
rektne. Pre nás je to mimoriadne povzbudzujúce do ďalšej 
práce. Naši chlapci sa stretli s kvalitnými súpermi. Radi by sme, 
aby naši chlapci boli aj v budúcnosti schopní porovnávať sa s 
najlepšími tímami v Európe. Preto je pre nás táto konfrontácia 
dôležitá. Chceme, aby chlapci mali svoj sen a išli za ním. Aby 
takéto zápasy odohrali aj v mužskej kategórii...“  

www.astrencin.sk 05.05.2017 
pomocná evidencia 396/1/2017 
 
Dukla má za sebou veľmi náročnú sezónu, ktorá sa skončila 

účasťou v baráži. Snahou vedenia klubu je už v nasledujúcom 
ročníku situáciu zlepšiť, 
aby sa podobné prob-
lémy neopakovali. Prvo-
radou úlohou bolo obsa-
diť v klube posty gene-
rálneho manažéra a tré-
nera. Na manažérsku 
stoličku si sadne bývalý 
kouč Július Pénzeš, 

mužstvo bude viesť ako tréner Peter Oremus. 
Július Pénzeš pôsobil doteraz ako tréner, postupne v Tren-

číne, Poprade, Martine, Žiline, Pavlodare, Nových Zámkoch 
a opäť v Dukle. V kazašskom Pavlodare získal tri majstrovské 
tituly. V slovenskej súťaži má na konte titul ako asistent trénera 
Gregora z roku 2004. Do Trenčína sa vrátil v minulej sezóne, 
najprv ako asistent trénera Jána Kobezdu, po jeho nečakanej 
smrti dokončil ročník ako hlavný kouč. 

Július Pénzeš na lavičke Dukly Trenčín. 
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„Z môjho pohľadu to bolo prirodzené, posunúť sa na toto 
miesto a na lavičke dať príležitosť mladším kolegom, ktorí chcú 
trénovať v Dukle a trochu to oživiť. Káder treba kompletne pre-
kopať. Vo funkcionárskom kruhu sme sa o tom rozprávali, pre-
brali to zo všetkých strán a zhodli sme sa, že takto by to mohlo 
fungovať. Minulá sezóna musí byť pre nás výstrahou. Chceme 
tú latku zdvihnúť, chceli by sme bojovať medzi prvou štvorkou. 
Musíme vybrať tých správnych hráčov, ktorým bude pre Duklu 
biť srdce a ktorí budú mať snahu klub niekam posunúť. Záro-
veň chcem, aby sme boli otvorenejší smerom k fanúšikom, pre-
tože hokej robíme pre nich,“ povedal nový generálny manažér 
Dukly. 

Jednou z prvých úloh nového manažéra bol výber hlavného 
trénera. Voľba padla na 46-ročného Petra Oremusa. 

„Pri angažovaní trénera rozhodla v prvom rade trénerská 
kvalita. Má už za sebou pôsobenia v Česku, Košiciach, v repre-
zentácii. Chceli sme, aby nový tréner bol osobnosť a bol reš-
pektovaný. Pri rozhovoroch bolo vidieť, že má záujem v Dukle 
pracovať, chce tu niečo dosiahnuť,“ povedal Július Pénzeš.. 

Novinkou v Dukle bude aj to, že realizačný tím je rozšírený 
o kondičného trénera, ktorým sa stal Branislav Lobotka, ktorý 
v minulých ročníkoch pripravoval aj mládežnícke tímy Dukly. 
Na začiatku bude pomáhať pripravovať mladíkov, ktorí sa za-
pojili do letnej prípravy, postupne sa do nej budú pripájať aj 
hráči kádra pre budúci ročník Tipsport ligy. Káder by sa mal 
poskladať v priebehu nasledujúcich týždňov.  

www.hkdukla.sk 09.05.2017 
pomocná evidencia 409/1/2017 
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Štyridsaťšesťročný Peter Oremus má na konte ako tréner 
majstrovský titul v Košiciach, ako asistent pôsobil aj v sloven-
skej reprezentácii, skúsenosti zbieral aj v českej extralige. Od 
nového ročníka bude viesť Duklu Trenčín, rád by mal k dispo-
zícii štyri vyrovnané formá-
cie. 

Pán tréner, prečo ste sa 
rozhodli pre Duklu? 

„Z trénerského pohľadu 
prišla naozaj veľmi zaujíma-
vá ponuka od trenčianskych 
funkcionárov. Trenčín je 
z pohľadu histórie na Slovensku veľkým pojmom, mňa to teda 
veľmi potešilo a rád som túto ponuku prijal.“ 

V baráži ste ako tréner Skalice boli ešte nedávno súpe-
rom trenčianskeho klubu. 

„Hokejový život trénerov aj hráčov je taký, kolujeme po 
mužstvách, v tej chvíli som sa venoval mojej práci v Skalici. 
Teraz je po sezóne, dostal som tú ponuku a teraz som v Dukle. 
V tejto chvíli treba rozmýšľať nad tým, ako poskladáme muž-
stvo a ako budeme pracovať.“ 

Ako tréner by ste určite nechceli zažiť to, čo tréneri 
Dukly v minulej sezóne. Stanovili ste si nejaké podmienky 
ohľadom prípravy či stavby kádra? 

„Sedeli sme spolu, dohovorili sme sa na určitých veciach. Aj 
z pohľadu tréningu, aby sme boli stopercentne pripravení na se-
zónu. Máme vytypovaných hráčov, ktorých chceme osloviť. 
Chceme mužstvo poskladať čo najskôr, aby chalani boli na se-
zónu pripravení.“ 

Letnú prípravu zatiaľ začínajú mladí hráči, budete od 
začiatku priamo viesť prípravu? 
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„Budeme spolupracovať s kondičným trénerom Braňom Lo-
botkom, ktorý bude členom nášho realizačného tímu. Prebe-

rieme si to, on má 
všetky veci pripra-
vené, v tomto naozaj 
žiaden problém nevi-
dím. Som rád, že ta-
kýto človek je tu, ta-
káto požiadavka bola 
aj z mojej strany, lebo 
kondiční tréneri sú 

veľmi dôležití, ako sa mi potvrdilo aj v minulých pôsobiskách. 
Zatiaľ budú trénovať mladí chlapci, chcel by som, aby sme tím 
vyskladali čo najskôr, ťažko zatiaľ povedať nejaký hraničný 
termín.“ 

Do Dukly by sa mal vrátiť Branko Radivojevič, takýto 
hráč je asi pre trénera veľmi cenný. 

„Ja poznám Branka z národného tímu. Je Trenčan, chce sa 
sem vrátiť, takže určite chce urobiť dobrú sezónu, pomôcť tímu. 
Odohral veľa zápasov na medzinárodnej scéne, kde sa dokázal 
presadiť, mať takéhoto hráča v tíme je naozaj veľké plus.“ 

Aká je vaša predstava ohľadom hry, ktorú by malo muž-
stvo produkovať? 

„Skladáme tím, máme vytypovaných hráčov, ktorí sú dobrí 
korčuliari. Budem od hráčov vyžadovať aktívny pohyb. Ja som 
typ trénera, ktorý dáva príležitosť štyrom päťkám. Všetky štyri 
chcem vyťažovať čo najviac. Samozrejme v zápasoch sa vy-
skytnú presilovky, či oslabenia, kde ten čas na ľade nemusí byť 
pre všetkých rovnaký. Ale chcem, aby všetci boli pripravení na 
každé striedanie. Ja nikdy nehovorím, ktorá je prvá a ktorá 
štvrtá päťka. Hokej hrá celý tím. Chcel by som teda mať muž-
stvo vyskladané tak, aby bola konkurencieschopná každá 
päťka.“ 
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Kým nie je hotové mužstvo, ťažko zrejme hovoriť o cie-
ľoch. Kam by ste to ale chceli s Duklou dosiahnuť? 

„Každý sem musí prísť, vrátane mňa, s tým, že po sezóne si 
musíme povedať, že naša práca mala zmysel. O umiestnení by 
som sa rozprávať nechcel. Každý chce byť v živote úspešný, či 
hráči, alebo aj tréneri. Všetko sa potom odráža od dobrého 
umiestnenia.“ 

Juniori aj dorastenci Dukly mali v minulých sezónach 
dobré umiestnenia, získavali tituly, ale v áčku sa príliš ne-
dokázali presadiť. Ste pripravený aj na ich zapracovanie do 
A-tímu? Budete chcieť využiť tento potenciál? 

„Určite sa budem rozprávať s trénermi juniorov, ktorí chala-
nov poznajú, budú mi vedieť niektorých odporučiť. Bude to po-
tom len na samotných hráčoch, či sa dokážu presadiť. Chceme 
budovať mužstvo, ktoré bude v lige schopné konkurovať kaž-
dému. Ak budú mať juniori potrebnú kvalitu a do toho mužstva 
zapadnú, nemám s tým problém, aby hrávali.“ 

www.hkdukla.sk 09.05.2017 
pomocná evidencia 408/1/2017 
 
Skúsený útočník Branko Radivojevič sa po dvoch úspeš-

ných sezónach v Liberci vracia do materského dresu, prvýkrát 
odohrá v Dukle celú sezónu a verí, že bude úspešná. Držiteľ 
striebra i bronzu z MS v hokeji, český majster a vicemajster si 
pochvaľuje fakt, že tím bude kondíciu naháňať moderným spô-
sobom. 

Branko, s akými pocitmi sa vraciate do Trenčína? 
„Vraciam sa domov po osemnástich rokoch, teším sa, verím, 

že bude dobrá sezóna. Viem, aké tu boli starosti v tej minulej, 
verím tomu, že tento rok pôjdeme inou cestou a vrátime sa na 
víťaznú vlnu. Dôležité je aj prilákať divákov do hľadiska. Bu-
dem rád, keď kostra mužstva bude hotová už pred sezónou, aby 
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sa to nerobilo až v auguste. Verím, že manažment urobí dobrú 
robotu  a že sa vytvorí dobrá partia.“ 

Posledné dve sezóny v Liberci ukázali, že hokej vám stále 
chutí, aká je motivácia pred tou novou sezónou? 

„Za mužov Dukly som odohral dvanásť zápasov, na ktoré 
som sa tu zastavil 
pred troma rokmi. 
Nikdy som neodo-
hral celú sezónu, be-
riem to tak, že chcem 
aj vrátiť Dukle niečo 
za to, že ma vycho-
vala. V Liberci som 
si zvykol vyhrávať 
a neprišiel som sem 
hrať spodok tabuľky. 
Verím tomu, že aj skúsenosťami pomôžem. Nie je to len o mne, 
musí tu byť 22 bojovníkov, dobrá partia. Ide sa modernou ces-
tou, modernými tréningovými metódami, angažoval sa kon-
dičný tréner, čo je tu novinka a je to výborné. Bude sa trénovať 
jednofázovo. Toto by malo vyhovovať mne a verím, že aj os-
tatným chalanom.“ 

Nový kondičný tréner Branislav Lobotka bol na stáži aj 
u libereckého kondičného trénera Pařeza, chce pracovať 
podobne aj v Trenčíne. Vyhovujú vám práve takéto tré-
ningy? 

„Táto cesta by mala vyhovovať nám všetkým. Hokej nám v 
Liberci chutil, neboli žiadne dlhé tréningy, žiadne vytrvalostné 
cvičenia, všetko bolo o rýchlosti a o sile. Dva roky som bol 
v Liberci, mali sme tam veľmi  úspešné sezóny. Tieto trénin-
gové metódy sú moderné, na americký štýl, verím, že nám to 
pomôže a posunie nás ďalej.“ 

Generálny manažér Dukly Július Pénzeš s Brankom Radivojevičom. 
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S trénerom Oremusom sa poznáte z reprezentácie. Aký 
hokej by mala Dukla pod jeho vedením produkovať? 

„Najprv sa musí postaviť mužstvo. Ale v globále sme sa 
o veciach bavili, musíme hrať útočný hokej, taký sa v Trenčíne 
hral vždy. Aby to divákov bavilo. Radšej vyhrať 7:5, ako 1:0 
a betónovať.“  

Sledujte aj MS v hokeji? Neláka vás to skúsiť ešte repre-
zentáciu a pomôcť? 

„Ja už som reprezentačnú kariéru ukončil tri roky dozadu, 
netreba sa na chalanov hnevať, myslím si, že robia maximum, 
čo môžu, realita je bohužiaľ taká, aká je. Stále sú pred nimi tri 
zápasy, netreba dávať hlavy dole, ale bojovať.“ 

Vizitka: Branko Radivojevič, narodený 24.11.1980, 187 cm 
/ 93 kg. Pôsobiská: Dukla Trenčín, Belleville Bulls (OHL), 
Phoenix Coyotes, Springfield Falcons, Philadelphia Flyers, 
Vsetín, Lulea, Minnesota Wild, Spartak Moskva, Slovan, Bílí 
Tygři Liberec. Reprezentoval na MS 20 (2000), na seniorských 
MS (2003,2007, 2009,2011,2012,2013), na OH (2010, 2014). 
Je držiteľom striebornej medaily z MS 2012, bronzu z MS 
2003. Je majstrom ČR (Liberec 2016). V NHL odohral 430 zá-
pasov (54+69), v KHL 328 zápasov (67+139). 

www.hkdukla.sk 12.05.2017 
pomocná evidencia 422/1/2017 
 
Na Majstrovstvách SR detí a žiakov do 11 rokov v karate 

bojovalo v Košiciach v nedeľu 14. mája rekordných 29 prete-
károv z ŠK klubu Real team Trenčín. Získali 23 trofejí - 3 tituly 
majstra SR, 9 strieborných, 11 bronzových. Medzi vyhodnote-
nými boli aj celkoví víťazi Slovenského pohára – Sofia Šte-
faneková (kata, agility), Nikolas Kalafut (agility, kata), Lukáš 
Kostelný (kumite) a Matúš Lamačka (agility).  

Info 30.05.2017 
pomocná evidencia 432/1/2017 
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Za zlatým odleskom medailí sa skrývajú dvojfázové tré-
ningy dvakrát denne, od pondelka až do soboty. Doobeda tré-
nujú fitness zostavy, po škole ich čaká cvičenie v posilňovni. 
Svojou postavou, šikovnosťou i vytrvalosťou očarili na maj-
strovstvách Európy vo fitness v španielskej Santa Susanne na-
toľko, že si domov dovedna doniesli až 5 titulov majsteriek Eu-
rópy. 

Obe dievčatá v súťaži o titul zabojovali až v dvoch kategó-
riách. Michaela Pavleová súťažila vo fitness žien i junioriek do 

163 cm, Kristína Ju-
ricová zasa vo fitness 
žien i junioriek nad 
163 cm. Obom sa po-
darilo získať dvojná-
sobný titul majsterky 
Európy v každej kate-
górii.  

Vo finále si ešte 
zmerali sily víťazky 
jednotlivých kategó-

rií, ktoré súťažili o titul absolútnej majsterky Európy vo fitness. 
Ten si domov priniesla Michaela Pavleová. Za jej úspechom 
podľa jej slov stoja predovšetkým tréningy, zdravá strava 
a tvrdá práca.  

„Dve a pol hodiny denne sa venujem gymnastickému tré-
ningu, a potom asi hodinu a pol posilňovaniu. Samozrejme, vy-
hýbam sa všetkým sladkým a vyprážaným jedlám. Pred pre-
tekmi nejem ani mliečne výrobky a pečivo,“ komentovala Mi-
chaela s tým, že víťazstvo ju nielen potešilo, ale aj veľmi pre-
kvapilo.  

„Keď chceme niečo dosiahnuť, musíme sa zaťať. Vďaka to-
muto športu máme silnejšiu vôľu,“ pridala sa Kristína Juricová. 
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Úspechy stredoškoláčok si zaslúžia pozornosť i obdiv pre-
dovšetkým za ich pevnú vôľu, vytrvalosť i odvahu. Aj preto ich 
na pôdu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) pozval 
jeho predseda Jaroslav Baška, aby im poďakoval za reprezen-
táciu kraja za hranicami našej krajiny. Obe dievčatá totiž na-
vštevujú stredné školy, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 
TSK. Kým jedna študuje na trenčianskom Gymnáziu Ľ. Štúra, 
druhá sedí v laviciach Obchodnej akadémie M. Hodžu v Tren-
číne. Župan športovkyniam zároveň zaprial veľa ďalších úspe-
chov, odhodlania a pevnej vôle, pretože ak sa im podarí kvali-
fikovať, postupujú na až majstrovstvá sveta. 

Trénerkou čerstvých majsteriek Európy je Marianna Hol-
bová, ktorá dievčatá trénuje už od malička.  

„Fitness v klube Fitness Gabrhel takto trénuje asi 70 detí. 
Nie každé dieťa má však predpoklady stať sa fitnesskou a tiež 
potrebné sebazaprenie, vytrvalosť a cieľavedomosť, ako majú 
pretekárky. Deti musia samé chcieť, samé ich to musí baviť. 
Kristína a Michaela sú príkladom tých dievčat, ktoré nebolo 
treba k ničomu nikdy nútiť. Samé sa chceli učiť nové veci a zís-
kať titul,“ s hrdosťou sa teší z úspechu svojich zverenkýň ich 
trénerka. 

Klub Fitness Gabrhel však šikovné fitnessky vychováva 
a trénuje už odmalička. Dôkazom sú až 4 malé fitnessky, ktoré 
zatiaľ stále stískajú kľučky na dverách základnej školy. V tomto 
športe sú však natoľko šikovné, že už o mesiac ich čaká účasť 
na majstrovstvách sveta v detskom fintess v Srbsku. Ich ambí-
cie sú jednoznačné; umiestniť sa čo najlepšie a reprezentovať 
Slovensko. 

www.tsks.sk 15.05.2017 
pomocná evidencia 436/1/2017 
 
Víťazom 5. ročníka žiackeho florbalového turnaja sa 15. 

mája v Mestskej športovej hale na stali žiaci ZŠ na Hodžovej 
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ulici pod vedením trénerky Marty Dovinovej. Celkovo sa pred-
stavilo šesť škôl. Najlepším strelcom turnaja sa stal Dávid Pau-
lus, najlepším brankárom Adam Sabadka, obaja zo ZŠ 
Hodžova. Konečné poradie: 1. ZŠ Hodžova, 2. ZŠ Soblahov, 3. 
ZŠ Na dolinách, 4. ZŠ Východná, 5. ZŠ Dolná Súča, 6. ZŠ Tr. 
Teplice.  

Info 30.05.2017 
pomocná evidencia 437/1/2017 
 
Jednou z najdôležitejších postáva v hokejovom tíme je bran-

kár. V posledných rokoch mala Dukla na tomto poste veľké 
opory. Po Lašákovi, Konrádovi, Cháberovi a Voldenovi sa no-
vou jednotkou stal 31-ročný Michal Valent. 

„Našou prioritou bolo vybrať brankársku jednotku, ktorá 
bude oporou, nebolo to jednoduché, lebo Lars Volden nastavil 

latku vysoko. Po do-
hode s trénerom sme 
sa rozhodli pre anga-
žovanie Michala Va-
lenta, ktorý nás pre-
svedčil svojimi vý-
konmi počas posled-
ných dvoch sezón v 
Nitre, ale aj predtým 

mal vydarené pôsobenie v Česku. Dôležité bolo aj to, že sa chce 
v kariére posúvať vyššie,“ uviedol k podpisu zmluvy s branká-
rom Valentom generálny manažér Dukly Július Pénzeš. 

Michal pôsobil uplynulé sezóny v Nitre, v roku 2016 bol 
jednou z hlavných postáv tímu, ktorý získal majstrovskú trofej. 
V minulom ročníku odchytal menej stretnutí aj kvôli zraneniu, 
v play-off bol potom dvojkou americkému brankárovi Hartzel-
lovi. V novom ročníku s ním Dukla počíta na post jednotky. 

Brankár Michal Valent ešte v drese HK Nitra. 
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„Som rád, že sme sa dohodli. Ponuka bola dobrá, teším sa na 
to, že môžem byť v Dukle. Bola to moja priorita, keď som začal 
po sezóne riešiť nový angažmán. Mal som rôzne ponuky, aj zo 
zahraničia, aj zo Slovenska, viaceré boli zaujímavé. Dukla však 
prišla s priamou ponukou, zaujala ma aj možnosť pracovať 
s trénerom brankárov Petrom Kosom, to bol jeden z najdôleži-
tejších aspektov pri mojom rozhodovaní,“ uviedol po podpise 
zmluvy Michal. Chce pomôcť klubu k návratu na vyššie 
priečky.  

„Prichádzam s pokorou, budem chcieť tímu pomôcť k čo 
najlepším výsledkom. Určite musíme Duklu zdvihnúť na 
priečky, kam patrí. Trenčín je hokejové mesto, Dukla hokejová 
značka, ktorá chce byť po minulej sezónne vyššie. Verím, že sa 
nám to podarí,“ odhodlane vyslovil Valent.  

V žlto-červenom sa chce predstaviť aj v novej maske. „Ur-
čite áno, už sa na to teším. Už som komunikoval s Petrom Wol-
fom, ktorý mi robil vlaňajšiu masku. Mám už nejakú predstavu, 
čo na maske bude, verím, že sa nám podarí pripraviť podobne 
peknú, ako minulý rok.“ 

www.hkdukla.sk 18.05.2017 
pomocná evidencia 447/1/2017 
 
Vytúžený postup do pohárovej Európy sa stal skutočnosťou. 

Vďaka oduševnenému výkonu od úvodnej do záverečnej mi-
núty zostali body v zápase proti Prešovu (4:0) v sobotu 27. mája 
zaslúžene doma. Zápas, ktorý bol najmä o psychike, zvládli 
Trenčania na výbornú. 

Zverenci trénera Martina Ševelu zažívali náročný týždeň. 
Všetci od nich čakali víťazstvo a účasť v Európskej lige. 

„Mnohí hovorili o tom, že sme už prakticky v prvom pred-
kole. Zápas sme potrebovali zvládnuť najmä v hlavách. Klobúk 
dole pred mužstvom. Celý kolektív podal zodpovedný výkon,“ 
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povedal po záverečnom hvizde spokojný kapitán Peter Kleš-
čík. 

Mužstvu pomohol druhý gól tesne pred polčasovou prestáv-
kou. Hlavou sa 
presadil chorvát-
sky útočník An-
tonio Mance. V 
druhom polčase 
už jasne domino-
valo a pridalo 
ďalšie dva presné 
zásahy. 

„Dreli sme až 
do konca. Nechceli sme sa uspokojiť za žiadneho stavu. Mali 
sme túžbu rozlúčiť sa s divákmi pekným futbalom a gólmi. V 
neposlednom rade ma teší aj Šeďove čisté konto. Prešov mal 
niekoľko náznakov nebezpečných kontier, no všetky sme doká-
zali včas zažehnať,“ pokračoval rodák z Čadce. 

Ako poznamenal, hráči informácie o vývoji zápasu Podbre-
zovej nemali, aby sa zbytočne nerozptyľovali. „Potrebovali sme 
sa koncentrovať na vlastný 
výkon. V prvom rade sme 
chceli uhrať náš zápas. Stret-
nutie v Žiline sme nemali ako 
ovplyvniť. Vďaka patrí aj 
šošonom, že nám svojím spô-
sobom pomohli. Pravdou však 
je, že si asi nechceli pokaziť 
oslavy nepredvídanou stratou bodov,“ doplnil skúsený stopér. 

Letná prestávka bude pre Trenčanov veľmi krátka, pretože 
úvodné zápasy prvého predkola Európskej ligy sú na programe 
už v závere júna.  

Radosť Trenčanov v šatni po zápase s Prešovom. 
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„V pohárovej Európe sme piaty rok po sebe. Pokiaľ si udr-
žíme zanietenie a entuziazmus zo záveru sezóny, môže byť tá 
nasledujúca veľmi zaujímavá,“ ukončil rozhovor Peter Kleščík. 

Konečná tabuľka Fortuna ligy 2016/2017: 
Tím Z V R P Skóre +/− B 

1. MŠK Žilina 30 23 4 3 82  :  25 
 

+57 73 
2. ŠK Slovan Bratislava 30 18 3 9 54  :  34 

 

+20 57 
3. MFK Ružomberok 30 15 7 8 55  :  38 

 

+17 52 
4. FK AS Trenčín 30 14 5 11 53  :  48 

 

+5 47 
5. FO ŽP Šport Podbrezová 30 12 9 9 34  :  31 

 

+3 45 
6. FC Spartak Trnava 30 12 7 11 34  :  37 

 

−3 43 
7. FK DAC 1904 Dunajská Streda 30 10 12 8 37  :  34 

 

+3 42 
8. MFK Zemplín Michalovce 30 8 5 17 35  :  55 

 

−20 29 
9. FK Senica 30 7 7 16 25  :  35 

 

−10 28 
10. FC ViOn Zlaté Moravce 30 5 7 18 29  :  55 

 

−26 22 
11. 1. FC Tatran Prešov 30 3 10 17 17  :  63 

 

−46 19 
12. TJ Spartak Myjava 0 0 0 0 0  :  0 

 

±0 0 
     www.astrencin.sk 30.05.2017 

pomocná evidencia 474/1/2017 
 
AS Trenčín pripravil už siedmu edíciu výročného oceňova-

nia najlepších hráčov klubu pod názvom „Hviezdy AS Trenčín 
2017“. Rovnako ako pred rokom, aj tentoraz klub pripravil sláv-
nostný večer, ktorého sa okrem členov prvého mužstva a naj-
lepších mladých hráčov klubu zúčastnili aj tréneri všetkých 
mládežníckych tímov. 

Členovia realizačného tímu prvého mužstva rozhodli o víťa-
zoch v piatich hlavných kategóriách. Fanúšikovia a kabína pr-
vého mužstva pridali ocenenie pre svojich „Hráčov roka“ a klub 
zase rozhodol o držiteľovi tradične udeľovanej „Špeciálnej 
ceny“. Spoznali sme aj najlepších mládežníkov za súťažný roč-
ník 2016/2017, najlepšiu hráčku v kategórii žiačky, najlepšiu 
futbalistku medzi ženami a meno „Mládežníckeho trénera 
roka“.  
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Najcennejšiu trofej určenú pre „Hráča roka“ získal útočník 
Rangelo Janga. Najlepší strelec tímu je len druhým zahranič-
ným hráčom, ktorý získal toto prestížne ocenenie. Pred Jangom 
získali toto ocenenie David Depetris, Peter Kleščík, Miloš 

Volešák, Jakub Ho-
lúbek, Stanislav Lo-
botka a Matúš Bero. 

„Som veľmi pre-
kvapený, ale zároveň 
neskutočne šťastný. 
Keď som do Trenčína 
prichádzal, chcel som 
klubu pomôcť. Neča-
kal som, že získam aj 

individuálne ocenenie,“ povedal Rangelo Janga, ktorý sa stal aj 
„Spoluhráčom roka“ na základe hlasovania hráčov v kabíne pr-
vého mužstva.  

„Cenu za tímového ducha“ (Leadership and Team Spirit 
Award) prisúdila porota Igorovi Šemrincovi. Hoci jeseň nevy-
šla mužstvu podľa predstáv a dvojnásobný majster Slovenska a 
dvojnásobný víťaz Slovenského pohára prišiel na chvíľu o 
miesto jednotky, naďalej patril medzi dôležitých hráčov muž-
stva. To sa potvrdilo po zimnej obmene kádra a jarnej časti 
tohto ročníka.  

„Objavom roka“ nielen pre AS Trenčín, ale aj pre celý slo-
venský futbal, sa stal Milan Kvocera. Rýchly krídelník sa už v 
dorasteneckom veku pevne usadil v kabíne prvého mužstva. Ur-
čite by rád pokračoval v stopách Mosesa Simona alebo Stani-
slava Lobotku, ktorí získali túto trofej v nedávnej minulosti.  

„Cenu za najväčší nárast výkonnosti“ v priebehu uplynulého 
ročníka získal stále len osemnásťročný nigérijský stredopoliar 
Abdul Zubairu. „Bielo-červené srdce“ putovalo do zbierky 
trénera brankárov Romana Hodála, ktorý je služobne najstar-

Dvaja z ocenených – Rangelo Janga a Milan Kvocera. 
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ším členom realizačného tímu prvého mužstva a jedným z naj-
dlhšie pôsobiacich ľudí v AS Trenčín.  

Posledné ocenenie nesie meno „Špeciálna cena“. Tú získala 
poisťovňa Aegon za svoje dlhoročné pôsobenie v pozícii gene-
rálneho partnera klubu. Trofej si z rúk generálneho manažéra 
klubu Róberta Rybníčka prevzala regionálna manažérka spo-
ločnosti Marta Kopáčiková.  

Najlepším mládežníckym futbalistom AS Trenčín sa stal 
stredopoliar Richard Beďatš, ktorý bol vyhlásený za najlep-
šieho aj v kategórii hráčov do osemnásť rokov. Futbalista so 
skúsenosťami z mládežníckych reprezentácií Slovenska domi-
noval vo svojej kategórii pred rokom (U17), pred dvoma rokmi 
(U16), pred troma rokmi (U15) a taktiež pred štyrmi rokmi 
(U14). „Verím, že si splním svoj sen, ktorým je túžba hrať za 
AS Trenčín v najvyššej súťaži,“ povedal Richard Beďatš.  

Hráčom roka do devätnásť rokov sa stal dnes už člen A-tímu 
a tohtoročný „Objav roka“ Milan Kvocera. Najlepším v kategó-
rii do sedemnásť rokov sa stal David Machara. Medzi hráčmi 
do šestnásť rokov je pre túto sezónu najlepším Lukáš Letenay. 
Najlepším hráčom AS Trenčín do 15 rokov je Patrik Majkút a 
v kategórii do 14 rokov Urban Mazanovský. Anketu „Mladé 
hviezdy AS Trenčín“ sa doplnili aj o kategórie hráčov do jede-
násť, dvanásť a trinásť rokov. Trofeje si odniesli Nikolas Ka-
puš, Lukáš Mikulaj a Artur Gajdoš.  

Po štvrtý raz v histórii sme spoznali meno najlepšej žiačky a 
po tretí raz najlepšej futbalistky v kategórii ženy. Medzi žiač-
kami triumfovala Angelika Laginová a v ženách Michaela 
Šišková. Po minuloročnej premiére vyhlásili aj najlepšieho 
mládežníckeho trénera klubu, ktorým sa za prácu v prípravkách 
AS Trenčín stal Roman Rýdzi. Hráčom roka sa podľa fanúši-
kov (Fans Player of the Year)  stal Giorgi Beridze. 

www.astrencin.sk 30.05.2017 
pomocná evidencia 475/1/2017 
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S pomocou súperov, ale predsa. Na konci koncov sa futba-
listi AS Trenčín prebojovali do pohárovej Európy. Čo museli 
vyhrať, vyhrali, takže sa v hodine dvanástej predrali na štvrtú 
priečku.  

Jar bola v ich podaní lepšia ako jeseň, no k ideálu mala ďa-
leko. Po totálnom 
výpredaji kádra sa 
ho v zime podarilo 
stabilizovať, nasle-
dovala vyrovnanej-
šia výkonnosť a 
lepšie výsledky. 
Kvality však ubud-
lo, zhoršil sa aj 

herný prejav. Boli zápasy, v ktorých to cítiť nebolo, ale aj veľa 
boľavých. 

Trenčín sa nečakane trápil v koncovke a keď mu to zas pá-
lilo, zlyhal väčšinou pri bránení. V jeho mužstve je stále veľa 
talentu, ale bolo málo času na jeho správne usmernenie. Keď 
staviate dom, nemôžete každého polroka nanovo budovať zá-
klady. A ak si zvolíte túto cestu ako východisko z núdze, musíte 
počítať s problémami. 

Pod Čákovým hradom ich mali. Ku cti vedeniu slúži, že si 
ich pripustili a postupne sa snažili aj riešiť. Preto ten posun k 
lepšiemu. AS sa na medzinárodné fórum kvalifikoval na úkor 
Podbrezovej a Dunajskej Stredy. Z pohľadu európskych skúse-
ností je to dobre. Na rozdiel od priamych konkurentov totiž 
Trenčín vie oveľa lepšie hrať do plnej obrany. 

To je dôležité. Uspokojiť sa len s hrou na protiútoky je totiž 
cestou do pekla. Na Sihoti ju odmietajú a to je chvályhodné. 
Filozoficky kopírujú moderný futbalový trend, majú vynikajú-
ceho trénera a zaujímavú hráčsku typológiu. 

Sľubná výbava do budúcnosti. Vôbec nie na zahodenie.  
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Plusy  
+ Atraktívny ofenzívny futbal s využitím krajných obrancov 

a účelným zapojením krídiel. 
+ Snaha o aktivitu, pressing v každej časti ihriska, najčastej-

šie vysoký, teda hneď po strate lopty. 
+ Moderné otváranie útoku, čiže kombinácia už od brankára, 

podporené dobrou ponukou pre prihrávky. 
+ Rýchly prechod do útoku a jeho podpora veľkým počtom 

hráčov, často aj defenzívnych. 
Mínusy 
- V jesennej časti nevhodne zložený káder, oslabený odcho-

dom kľúčových hráčov. 
- Výsledkový, tabuľkový, ale aj herný ústup z pozícií, na je-

seň pád až do priemernosti či obyčajnosti. 
- Veľké chyby pri defenzívnej činnosti, neskoré prepínanie 

po strate lopty, ale aj individuálne zaváhania obrancov. 
Vysvedčenie mužstva 
Brankári- 4 hviezdičky **** 
Na jasnú jednotku sa vyprofiloval opäť Šemrinec, hoci zo 

začiatku dostával príležitosti aj Chovan. Reprezentant do 21 ro-
kov sa však nedokázal chytiť svojej šance, preto chytával starší 
z dvojice. A v drvivej väčšine bol oporou, predovšetkým jeho 
hra nohami a organizácia obrany boli pre mužstvom obrovským 
prínosom. 

Obrana - 3 hviezdičky *** 
Veľa sa menilo jej zloženie, ani stopéri neboli stabilizovaní. 

Jediným pevným bodom ostal kapitán Kleščík, ale aj on si vy-
bral niekoľko slabších chvíľ. Lawrence mal výkyvy, lepšie pô-
sobil v strede obrany, Skovajsu trápili zranenia a napokon sa 
udomácnil na ľavom kraji. Šulek je stále mladý, zvyšok bol ne-
stabilný. 

Stred poľa - 3 hviezdičky *** 
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Postihnutý obrovskými zmenami. Srdce mužstva prešlo by-
passom. Postupne odišli Koolwijk, Bero i Rabiu, ich nástupco-
via nemali požadovanú kvalitu. Medzihra bola slabšia a pomal-
šia, chýbalo viac kreativity. Ubbink technicky áno, pohybovo s 
otáznikom, Paur výborný na doplnenie hrotu, občas vypadával 
z kombinácie, Zubairu sa musí ešte veľa učiť, predovšetkým 
hrať rýchlejšie od nohy a konštruktívnejšie dopredu. 

Útok - 4 hviezdičky **** 
Janga toho veľa zahodil, ale napokon strelil štrnásť gólov, čo 

je výborná vizitka 
útočníka. Obrovský 
potenciál naznačil 
Mance. Kľúčové v 
hre Trenčína vždy bo-
li krídla a v tejto se-
zóne na nich každý 
chvíľku, ťahal pílku. 
Podarilo sa nahradiť 
Kalua, Beridze mož-

no nemá až taký talent, ale je veľmi zaujímavý. Záblesky mal 
mladežnícky reprezentant Slovenska Kvocera i ďalší legionári. 

Lavička - 3 hviezdičky *** 
Skončená sezóna bola kádrovo najrozháranejšia zo všet-

kých, preto sa občas ani nedala určiť presná hranica medzi zá-
kladom a náhradníkmi. Hráči z lavičky občas pomohli, väčši-
nou nie. Niektorí sa na chvíľu prepracovali do prvej jedenástky, 
ukázali perspektívu, no potom putovali až na tribúnu. 

Tréneri - 5 hviezdičiek ***** 
Prievan sily uragánu v kabíne by slabšiu trénerskú povahu 

pravdepodobne odvial spod Čákovho hradu. Ševelu nie. V ťaž-
kých podmienkach pracoval aj so svojim tímom spoľahlivo.  
Vystupoval rozvážne, hľadal a nachádzal riešenia posúvajúce 
mužstvo vpred a najmä bol opäť úspešný. 

Záverečné vyhodnotenie sezóny futbalového klubu AS Trenčín. 
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Trénera Martina Ševelu teší väčšia konkurencia v kádri a 
návrat víťaznej mentality. 

Čo ste si pomysleli po prehre s Trnavou, keď to vyzeralo, 
že sa nezmestíte medzi najlepšiu štvoricu? 

„Mrzelo ma, že sa nám nepodarilo vyhrať, tým pádom sa 
nám pohárová Európa 
vzdialila a stala sa veľmi 
ťažko dosiahnuteľnou. Na 
druhej strane som v sebe 
upevnil odhodlanie pripra-
viť sa s mužstvom na po-
sledné dva zápasy, pretože 
ak sme si chceli zachovať 
šancu, museli sme vyhrať. Konečné štvrté miesto už nezáležalo 
len na našich výsledkoch, ale tie jediné sme mohli ovplyvniť, 
preto sa stali našou prioritou.“ 

Bránou do Európy bolo víťazstvo nad Slovanom v pred-
poslednom kole. Ako ste ňou prešli? 

„Tešili sme sa, Slovan je sám o sebe obrovská motivácia, z 
hľadiska histórie aj kvality kádra. Na začiatku jari sme s ním 
dvakrát prehrali, o to väčšiu túžbu po víťazstve sme museli na-
vodiť v hráčoch. Cesta na silnú medzinárodnú scénu viedla cez 
ťažkú prekážku. Čo mohlo byť pre nás lepšou skúškou? V otvo-
renom zápase sme ju zvládli, na konci rozhodol Uche Nwofor, 
ktorý v sezóne nedostával veľa príležitostí. Opäť sa ukázalo, že 
všetci hráči kádra sú dôležití a bez konkurencie sa dobré vý-
sledky robia ťažko. Kľúčom bola víťazná mentalita.“ 

Vďaka čomu sa vám po zlej jeseni podarilo na jar zlepšiť 
výkonnosť? 

„Do mužstva prišli hráči hladní po futbale, túžiaci na sebe 
pracovať a zlepšovať sa. Pre realizačný tím bolo potom ľahšie 
presvedčiť ich, že spoločnými silami sa môžeme dostať do po-
hárovej Európy. Mali sme aj výkyvy, domáce zápasy so 
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Senicou či Dunajskou Stredou, keď súper vystrelil raz na bránu 
a vyhral 1:0... Po každom páde sme však dokázali vstať a ísť 
ďalej. Zvonku sme priniesli povinné víťazstvá a sériu siedmich 
domácich zápasov sme v konečnom účtovaní tiež zvládli.“ 

Trenčianskym paradoxom bolo, že sa vyskytli zápasy, v 
ktorých ste dali viac ako jeden gól a napriek tomu ich nevy-
hrali. Prečo? 

„Pretože nám nefungovalo prepínanie do defenzívy, čiže zle 
bránilo celé mužstvo. Na zlepšení sme pracovali, prišlo, ale boli 
aj také zápasy, keď súperi odhaľovali naše nedostatky a trestali 
ich.“ 

 V rozpore s klubovou filozofiou chytal Šemrinec a 
mladší Chovan, reprezentant do 21 rokov, nie. Čo vás viedlo 
k tomuto rozhodnutiu? 

„Vnútorné presvedčenie. Obaja odvádzajú na tréningoch 
maximum, ale Šemrinec dáva mužstvu v zápasoch viac. Nie-
kedy to je pocit, drobný detail, maličkosť. Nič mi nesignalizuje, 
že som urobil na brankárskom poste chybu.“  

Kto bol najlepším hráčom vášho mužstva a kto celej se-
zóny?  

„Janga, ktorý si síce úplne nepotykal s efektivitou v zakon-
čení, ale dal štrnásť gólov, väčšinu dôležitých, odohral celú se-
zónu a vždy išiel na sto percent. V lige vynikol Hlohovský v ži-
linskom drese, na krídlo mal famóznu produktivitu.“ 

www.sportaktuality.sk 09.06.2017 
pomocná evidencia 526/1/2017 
 
Po skončení aktívnej kariéry sa v minulej sezóne venoval 

trénovaniu druholigovej Dubnice, ktorú doviedol do prvej ligy, 
ako aj komentovaniu hokejových zápasov v RTVS. Od nového 
ročníka bude 45-ročný Ján Pardavý asistentom trénera Petra 
Oremusa pri áčku Dukly. 
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„Nebolo to jednoduché rozhodovanie, pred MS som absol-
voval jeden míting s vedením klubu a novým trénerom, potom 
som na tri týždne odišiel komentovať na majstrovstvá. Musel 
som sa rozhodnúť, či zostanem v Dubnici, v televízii, alebo zo-
beriem Trenčín. Popri práci v Trenčíne by som sa už totiž ne-
mohol počas sezóny venovať komentovaniu. Nakoniec to do-
padlo tak, že som podpísal v Dukle a som rád,“ popísal rozho-
dovanie o svojej budúcnosti bývalý výborný útočník, ktorý je 
v trenčianskom klube stále držiteľom všetkých gólových aj bo-
dových rekordov.  

Pozíciu asistenta trénera si už na chvíľu vyskúšal počas mi-
nuloročnej baráže.  

„Pevne verím, že sa pohneme dopredu, že sa už nezopakuje 
to, čo bolo v minulej sezóne. Ja už som na konci sezóny vypo-
máhal Julovi Pénzešovi, ani ja by som už takýto záver sezóny 
nechcel zažiť. Verím, že v spolupráci s hlavným trénerom, kon-
dičným trénerom, trénerom brankárov, realizačným tímom 
a vedením klubu sa nám podarí dať dohromady tím, ktorý bude 
chcieť vyhrávať, že sa budeme môcť snažiť opäť naplniť hľa-
disko, aby sa tu chodilo na hokej s radosťou,“ zaželal si Ján Par-
davý. 

www.hkdukla.sk 31.05.2017 
pomocná evidencia 481/1/2017 
 
Už po dvadsiatykrát sa v piatok 2. júna v športovom areáli 

ZŠ Novomeského rozhorel olympijský oheň, zaviala olympij-
ská vlajka a zaznel olympijský sľub. Keď sa uskutočnila špor-
tová olympiáda žiakov I. stupňa v tejto škole po prvýkrát, nikto 
nepredpokladal, že sa stretne s takým pozitívnym ohlasom 
u žiakov, rodičov i učiteľov. Žiaci aj počas 20. olympiády ab-
solvovali množstvo športových disciplín.  

Info 04.07.2017 
pomocná evidencia 493/1/2017 
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Bojovníci z Victory Gym Trenčín získali na Majstrovstvách 
SR v kickboxe 3. júna v Banskej Bystrici 5 zlatých medailí. Sú-
ťaže sa zúčastnilo 308 štartujúcich z 27 klubov Slovenska.  

Klub z Trenčína reprezentovali štyria zápasníci. Tomáš 
Tadlánek v disciplínach lowkick, fullcontact a K1 pôsobil su-
verénne a získal zlato. Ivana Miklášová vybojovala ďalšie dve 
zlaté medaily v disciplínach lowkick a fullcontact. Medzi juni-
ormi v disciplíne K1 získal bronz 16-ročný Kristián Hromník. 
Rovnako sa mu darilo aj v disciplíne kicklight v senioroch, kde 
v ťažkej konkurencii tiež vybojoval bronzovú medailu.  

Posledným a najmladším zástupcom bol ešte len 15-ročný 
Daniel Ďuriš, ktorý získal v disciplíne kicklight medzi kadetmi 
tretie miesto.  

Info 04.07.2017 
pomocná evidencia 497/1/2017 
 
Z najväčšieho slovenského turnaja v Taekwondo WTF špor-

tovom zápase Brati-
slava Open 2017 sa 
v sobotu 10. júna vrá-
tila 20-členná výprava 
klubu ILYO-Ta-
ekwondo Trenčín s 5 
zlatými, 5 striebor-
nými a 7 bronzovými 
medailami a celko-
vým 7. umiestnením.  

Na turnaji sa stretlo 49 klubov z 13 krajín s 526 súťažiacimi. 
Podľa hlavnej trénerky klubu Jany Ilašenkovej bol turnaj vy-
vrcholením sezóny. 

Info 01.08.2017 
pomocná evidencia 530/1/2017 
 

Zlatí medailisti, otec s dcérou Juraj a Lea Meraví. 
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„Hviezdy deťom“ priniesli v deviatom roku života výťažok, 
ktorý sa zaradí medzi najvyššie v histórii. Akcia  sa uskutočnila 
v nedeľu 18. júna v Hoss Sport Centre. Charitatívne podujatie 
AS Trenčín vďaka 
podpore osobností 
športového a kultúr-
neho života, význam-
ných spoločností, 
drobných firiem a jed-
notlivcov pomohli 
mnohým nielen v na-
šom regióne.  

Dnes neoddeliteľná 
súčasť komunitného programu klubu získala počas svojej exis-
tencie na pomoc tým, ktorým osud postavil do cesty neľahké 
prekážky, finančnú podporu vo výške viac ako 100 tisíc eur. 

 „Každý rok sa snažíme oživiť Hviezdy deťom o viaceré no-
vinky. Tentoraz sme pozvali všetkých do atraktívnych priesto-
rov športového centra Hoss Sport Center na Novinách v Tren-
číne,“ povedala manažérka projektu a manažérka podujatí AS 
Trenčín Petra Drábová a doplnila: „S touto voľbou sme boli 
napokon veľmi spokojní. Hviezdy deťom dostali nový náboj a 
všetky reakcie od účastníkov boli skutočne pozitívne.“ 

Najväčším lákadlom programu bol tradičný turnaj osobností. 
Futbal tentoraz nahradili duely v atraktívnom plážovom futbale 
a plážovom volejbale. Na dvoch susediacich ihriskách sa pred-
stavili štyri tímy.  

Tradične exkluzívne zastúpenie mal výber hokejistov ve-
dený dvojicou Marián Hossa a Tomáš Tatar. Pod ich taktov-
kou sa predstavilo snáď to najlepšie, čo slovenský hokej dnes 
ponúka. V tíme osobností boli okrem iných aj Dominika Ne-
starcová, Ladislav a Peter Škantárovci, Peter Varinský, 
René Štúr alebo Tomáš Bezdeda. Tím Československého leva 
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viedli Vladimír Kinder, Leo Gudas, Ľubomír Luhový, Ivan 
Vojtek alebo Ján Pardavý. Vo farbách AS Trenčín nechýbali 
Igor Šemrinec, Peter Kleščík, Jakub Paur, James 
Lawrence, Desley 
Ubbink a ďalší. 

„Samotní účas-
tníci turnaja nám 
hneď v úvode 
prakticky zrušili 
výsledkovú tabu-
ľu. Všetci sa zabá-
vali hrou a užívali 
si tradične skvelú 
atmosféru akcie. 
Hoci jednu výzvu mali všetci, ktorí sa postavili na dno jamy 
plážového volejbalu. Tou bola špičková volejbalistka Domi-
nika Nestarcová. Môžeme dodať iba jediné. Víťazi turnaja sú 
všetci zúčastnení, pretože sa spojili pre dobrú vec,“ povedala 

Petra Drábová a doplnila: 
„Hviezdy deťom sú pre nás v klube 
výnimočným projektom. Preto nás 
veľmi teší, že podujatie dopadlo 
opäť výborne. Do Hoss Sport Cen-
tra si našlo cestu množstvo náv-
števníkov. Poďakovať musíme nie-
len pozvaným športovcom, her-
com, moderátorom, ale aj našim 
partnerom, ktorí podporujú toto 

podujatie už niekoľko rokov. Špeciálne poďakovanie patrí ge-
nerálnemu partnerovi Slovenským elektrárňam.“ 

Návštevníci si na jednotlivých stanovištiach vyskúšali 
množstvo športov. Rovnako ako pred rokom nechýbal florbal, 
boccia, hádzaná, tenis, bedminton, aikido, hokej alebo sledge 

Majka Demitrová s Mariánom Hossom. 
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hokej. Okrem toho bolo pripravených množstvo ďalších aktivít. 
Navyše, dievčatá v stánkoch rozdali množstvo cukrovej vaty a 
iného občerstvenia.  

Slovenské elektrárne priviezli do Trenčín kúsok z expozície 
Energolandu v podobe virtuálnych prehliadok alebo Van de 
Graafovho generátora, ktorý zožal veľký úspech.  

„Sme radi, že podujatie si stále získava nových fanúšikov. 
Oceňujeme energiu športovcov, ktorí radi pracujú s mládežou a 
deťmi. Práve oni sú nositeľmi pozitívnych vzorov,“ povedal 
manažér externých vzťahov a udržateľného rozvoja Sloven-
ských elektrární Miroslav Šarišský. 

„Hviezdy deťom majú bohatú tradíciu. Patria k letu v Tren-
číne. Je to deň plný športu a zábavy. Som rád vždy, keď vidím 
deti športovať. Ide najmä o charitatívny projekt, na konci kto-
rého pomôžeme tým, ktorí to veľmi potrebujú,“ povedal Marián 
Hossa.  

Bývalá volejbalistka a zástupkyňa Slovenského olympij-
ského výboru Dominika Nestarcová dodala: „Môžem povedať, 
že to bola jedna z najlepších akcií, na ktorej som sa zúčastnila. 
Prišlo veľa detí. Bolo to jednoducho krásne podujatie, pre ešte 
krajšiu vec.“ 

www.astrencin.sk 18.06.2017 
pomocná evidencia 549/1/2017 
 
Družstvo mladších žiakov ŠK 1. FBC Trenčín priviezlo z 

medzinárodného turnaja Hummel Open Game v Brne (15. - 18. 
júna) bronzové medaily. 

V konkurencii 51 družstiev boli popredné české kluby, zá-
stupcovia z Lotyšska a Maďarska. Trenčania v  siedmich zápa-
soch za sebou nad súpermi zvíťazili, ich ťaženie zastavil až 
v semifinále suverénny víťaz turnaja 1.SC Tempish Vítkovice.  

Info 04.07.2017 
pomocná evidencia 551/1/2017 
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Stredopoliar slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov 
Stanislav Lobotka má po dvoch vystúpeniach SR v základnej 
A-skupine na ME tejto vekovej kategórie v Poľsku na konte 
plnú minutáž a výkonmi na ihrisku patrí k lídrom mužstva tré-
nera Pavla Hapala.  

Po lublinskom víťazstve 2:1 nad domácimi Poliakmi ho vy-
hlásili za muža zápasu, plnú porciu dostal aj pri pondelkovej 
prehre 1:2 s Angličan-
mi v Kielcoch. Vý-
kony záložníka dán-
skeho Nordsjaellandu, 
pochopiteľne, neunikli 
pozornosti viacerých 
klubov, niektoré ho 
sledujú už dlhší čas. 

„Uvidíme, či po lete 
zostanem v Dánsku. Teraz sa však sústredím na štvrtkový zápas 
proti Švédsku. Ak náhodou nepostúpime zo skupiny, potom bu-
dem riešiť svoju budúcnosť,“ povedal Stanislav Lobotka počas 
utorkového mediálneho termínu reprezentácie SR v Lubline a 
potvrdil meno jedného záujemcu z Prahy. 

„Áno, ozvala sa Slavia. Že som na šampionáte zažiaril proti 
červeno-bielym? Možno by sa mohlo ozvať aj Atlético Madrid, 
aj oni sú červeno-bieli. Určite by som nebol proti,“ vtipkoval 
bývalý hráč AS Trenčín a vzápätí vážnejším tónom pokračoval. 

„Samozrejme, som rád za každú ponuku. Slavia teraz vy-
hrala titul, istotne je iné bojovať o titul v Česku ako v Dánsku 
o stred tabuľky. Myslím si, že by to bola dobrá adresa. Snažia 
sa tam priviesť kvalitných hráčov, čaká ich 3. predkolo Ligy 
majstrov. Ľudia začali chodiť na futbal, asi ho tam teda robia 
dobre.“ 

 Na otázku, čo hovorí na prirovnania k Andrésovi Iniestovi 
a N'Golovi Kantému, odpovedal: „Je to pekné, keď takto o 
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mne rozprávajú. K takýmto hráčom však mám ešte ďaleko. 
Som skromne na zemi, snažím sa hrať najlepšie ako viem. Áno, 
Barcelona by nebola zlá destinácia. Mám k tomu však veľmi 
ďaleko.“ 

Technicky dobre vybavený bojovník stredu poľa s výbor-
ným prehľadom a čítaním hry sa vrátil aj k pondelkovému ne-
zdaru v Kielcoch.  

„Bol to iný zápas než prvý. Angličania to v strede prehusťo-
vali, nemal som toľko priestoru. Snažil som sa s tým vyrovnať, 
no veľmi to nevyšlo. Niektoré situácie som mohol riešiť lepšie. 
Mrzí ma, že sme to aj pre divákov nevyhrali. Keď prehráte - a 
hrali sme akoby doma... isto to nebol výkon, aký som si pred-
stavoval. Mrzí nás, že sme to nedotiahli do víťazného konca,“ 
skonštatoval Stanislav Lobotka a priblížil náladu v tíme: „Dnes 
sme sa zobudili a povedali sme si, že je nový deň. Máme tri 
body; myslím si, že šanca na postup je dosť veľká. Ak by nám 
niekto povedal, že po druhom zápase budeme bojovať o postup 
a prvú priečku, isto by sme to brali.“ 

Slováci uzavrú svoju misiu v A-skupine vo štvrtok 22. júna 
v Lubline proti Švédom, k postupu ich, samozrejme, najviac 
priblíži víťazstvo.  

„Bude to skôr asi ako zápas s Poľskom, budú vyčkávať a 
chodiť do protiútokov. Majú veľmi rýchlych hráčov a prepra-
covanú defenzívu. My musíme ustáť začiatky polčasov. Ak 
podáme zodpovedný výkon, dáme do toho srdce a každý siahne 
na dno síl, môžeme uhrať veľmi dobrý výsledok,“ uzavrel Sta-
nislav Lobotka. 

www.sportaktuality.sk 20.06.2017 
pomocná evidencia 559/1/2017 
 
Potvrdené! Slovenského hokejistu Mariána Hossu v sezóne 

2017/2018 zámorskej NHL neuvidíme. Koniec potvrdil v sta-
novisku aj sám elitný hráč „jastrabov“.  
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V stredu 21. júna ráno zaplavila hokejové Slovensko infor-
mácia o tom, že kariéra 38-ročného Mariána Hossu je vo váž-
nom ohrození pre nepríjemnú alergickú reakciu na hokejový 
výstroj. Krátko popoludní to v oficiálnom vyhlásení potvrdil aj 
odchovanec Dukly Trenčín. 

„V priebehu niekoľkých posledných rokov, pod drobnohľa-
dom zdravotnícke-
ho personálu Black-
hawks, som sa súk-
romne podrobil 
liečbe progresívnej 
kožnej poruchy a 
vedľajším účinkom 
liekov, ktoré boli 
použité pri liečbe. 
Kvôli veľmi závaž-
ným vedľajším 

účinkom, ktoré zapríčinili tieto lieky, nie je pre mňa možné hrať 
aktívne hokej v nadchádzajúcej sezóne 2017/2018. Keďže som 
veľmi sklamaný z toho, že nebudem môcť hrať, musím po-
riadne zvážiť závažnosť môjho stavu a to, ako spôsob liečby 
ovplyvnil môj život na a aj mimo ľadu,“ uviedol trojnásobný 
víťaz Stanleyho pohára v oficiálnom stanovisku. 

„Organizácia Chicago Blackhawks, vrátane Rockyho Wir-
tza, Johna McDonougha a Stana Bowmana, ako aj môjho 
agenta Ritcha Wintera, mi boli veľmi nápomocní počas celého 
procesu. Chcel by som takisto veľmi poďakovať mojim spoluh-
ráčom a úžasným fanúšikov Blackhawks za ich pochopenie. 
Vzhľadom na moje súkromie a rodinu, rešpektujte, že nebudem 
dávať ďalšie nové vyhlásenia v súvislosti s mojím zdravotným 
stavom,“ uvádza na záver rodák zo Starej Ľubovne Marián 
Hossa. 
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Svoju hokejovú ikonu podporilo aj vedenie Chicaga 
Blckhawks, ktoré vo vyhlásení priznalo, že pre zostavu trénera 
Joela Quennevilla ide pred novou sezónou o ťažkú stratu. 

„Chicago Blackhawks plne stojí za Mariánom Hossom. Je to 
pre nás mimoriadne ťažké, keďže vieme, akou obrovskou osob-
nosťou Marián Hossa je - súťaživý, lojálny a pokorný. Hral 
veľkú úlohu pri úspechoch, ktoré sa nášmu klubu podarili vy-
bojovať v posledných rokoch. Jeho odchod z našej zostavy je 
značnou stratou. Jeho spoluhráči a tréneri vedia, s akými veľ-
kými fyzickými ťažkosťami bojoval, napriek tomu nevynechá-
val zápasy a čelil každej výzve. Naša organizácia sa bude snažiť 
naďalej mu poskytovať všetky potrebné prostriedky, ktoré budú 
potrebné pri jeho zotavovaní,“ píšu zástupcovia Blackhawks vo 
vyhlásení.  

 „Mariána sužovali   závažné následky progresívnej kožnej 
poruchy, ktorá je čoraz ťažšie liečiteľná a kontrolovateľná kon-
venčnými liekmi počas toho, ako hrá hokej. A vzhľadom na 
silný charakter potrebných liekov a ich vedľajších účinkov, 
plne podporujeme jeho rozhodnutie nehrať v sezóne 
2017/2018. Myslíme si, že je to najvhodnejšia cesta ako udržať 
Mariána zdravého nielen z krátkodobého hľadiska, ale aj počas 
celého jeho života,“ uviedol hlavný lekár Chicaga Blackhawks 
Dr. Michael Terry. 

www.sportaktuality.sk 21.06.2017 
pomocná evidencia 564/1/2017 
 
Fraška, trápnosť, úbohosť. Inak sa duel Nemecka s Talian-

skom na ME do 21 rokov v Poľsku nedá nazvať.  
Najtesnejšia výhra Talianska 1:0 totiž vyradila Slovensko zo 

šampionátu. Na nešportové divadlo v Krakove vyjadril svoj ná-
zor aj kapitán seniorskej reprezentácie Slovenska stopér Mar-
tin Škrtel. 
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Slovenskí mladíci sa pred duelmi C-skupiny v sobotu 24. 
júna držali na prvom 
mieste v tabuľke tí-
mov z druhých miest. 
Po piatkovom nezdare 
Portugalska nás mohol 
predbehnúť už len nie-
ktorý z tímov Česka, 
Talianska a Nemecka. 

V najlepšej pozícii 
sa nachádzali českí futbalisti, lenže tí prehrali s Dánskom 2:4 
a nakoniec skončili poslední. V tom prípade nás z boja o semi-
finále mohol vyradiť už len jediný výsledok – výhra Talianska 
nad Nemeckom v pomere 1:0. A to sa aj presne stalo vďaka 
presnému zásahu Bernardesciho z prvého polčasu. 

Na prvý pohľad by na tom nebolo nič zlé, no v druhom po-
lčase si už boli oba tímy vedomé výsledku českého celku z du-
elu s Dánskom a vedeli, že 
momentálny stav posúva 
do semifinále oboch aktérov. 
Záverečné minúty pripomínali 
frašku, ktorá by sa na vrchol-
nom podujatí nikdy stať ne-
mala. Nemci si bezducho pri-
hrávali loptu a Taliani sa svoj-
ho súpera ani nesnažili napá-
dať. 

Komické predstavenie oce-
nili piskotom aj prítomní fanú-
šikovia a po záverečnom hvizde na sociálnej sieti aj kapitán fut-
balovej reprezentácie Martin Škrtel, ktorý neskrýval rozčarova-
nie. „Môžete byť na seba hrdí, chalani. Niektoré veci jednodu-
cho neovplyvníte. Svoju prácu ste si urobili, no Taliani 

Matúš Bero v súboji so Švédskom. 
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s Nemcami mali svoj vlastný biznis. Je to trápne!“ vylial si 
emócie stopér Fenerbahce Istanbul. 

Zo slovenských sokolíkov zareagovali Jaroslav Mihalík 
a brankár Adrián Chovan. Mihalík na Instagrame zverejnil ve-
ľavravný odkaz. „Nemci a Taliani dohodnutí na výsledku,“ 
k čomu pridal mladý krídelník ironický palec hore. Viac ani ne-
treba dodať. 

Slová ťažko hľadal aj brankár Trenčína, ktorý bol v Poľsku 
našou veľkou oporou. „Je ťažké nájsť nejaké slová, pretože to, 
čo sa stalo včera, veľmi bolí. Musíme dať hlavy hore a povedať 
si, že sme spravili všetko pre to, aby sme išli ďalej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí nám držali palce a fandili, aj keď sa nám neda-
rilo,“ odkázal Adrián Chovan fanúšikom.  

www.pluska.sk 25.06.2017 
pomocná evidencia 579/1/2017 
 
Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka svo-

jimi výkonmi patril k najvýraznejším postavám národného tímu 
do 21 rokov na ME tejto 
vekovej kategórie v Po-
ľsku. Slováci v základnej 
A-skupine podľahli An-
gličanom (1:2) a zdolali 
domácich Poliakov (2:1) 
aj Švédov (3:0), napokon 
im postup do semifinále 
ušiel o jeden gól.  

Dvadsaťdvaročného 
stredopoliara dánskeho FC Nordsjaelland vyhlásili za najlep-
šieho hráča zápasu po oboch víťazných stretnutiach zverencov 
Pavla Hapala, spomedzi 276 účastníkov európskeho šampio-
nátu Stanislav Lobotka v skupinovej fáze ako jediný získal dve 
takéto individuálne ocenenia. 

Skvelý výkon podal Stanislav Lobotka aj proti Švédsku. 
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„Teraz sa konečne k veľkej časti futbalového sveta dostala 
informácia, aký je dobrý. Úprimne, myslím si, že po tom, čo 
čoskoro niekde zakotví, ho budeme počas nasledujúcich rokov 
sledovať a hovoriť - tohto sme mali v našej lige,“ povedal tréner 
Nordsjaellandu Kasper Hjulmand. 

„Je veľmi nepravdepodobné, že si ho udržíme, musím sa s 
tým zmieriť. Švédsky skaut (Reine Almqvist, pozn.) po zhliad-
nutí jeho výkonov povedal, že môže hrať v ktoromkoľvek eu-
rópskom klube,“ skonštatoval 45-ročný Kasper Hjulmand a do-
dal: 

„V najbližších rokoch budeme môcť sledovať jeho výrazné 
napredovanie. Je to hráč s mimoriadnymi schopnosťami a 
podľa môjho názoru až dosiaľ najlepší stredopoliar na európ-
skom šampionáte.“ 

Trenčiansky rodák s minulosťou v miestnom AS aj Ajaxe 
Amsterdam počas ME 21 potvrdil záujem úradujúceho českého 
majstra SK Slavia Praha o jeho služby. Počas ostatných mesia-
cov sa Lobotka pravidelne objavuje v nominácii trénera A-tímu 
SR Jána Kozáka. 

www.sportaktuality.sk 26.06.2017 
pomocná evidencia 583/1/2017 
 
Dvadsaťjedenročný holandský stredopoliar Achraf El 

Mahdioui rozšíril holandskú enklávu v kabíne AS Trenčín. Ta-
lentovaný mladík marockého pôvodu, ktorý pôsobil počas uply-
nulých štyroch rokov v ADO Den Haag a Ajaxe Amsterdam, 
podpísal s klubom trojročný kontrakt. 

Kreatívneho stredopoliara vyhliadol pre slávny Ajax pred 
necelými piatimi rokmi vtedajší šéf akadémie Wim Jonk. 
Mladý stredopoliar sa v ročníku 2013/2014 stal držiteľom tro-
feje Sjaak Swart Trophy, ktorú od roku 1999 udeľujú talentu 
roka akadémie Ajaxu. V minulosti ju získali napríklad Davy 
Klaassen, Christian Eriksen, Daley Blind, Hedwiges Ma-
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duro, Wesley Sneijder, Johnny Heitinga alebo Rafael van 
der Vaart. 

El Mahdioui odohral v ročníku 2015/2016 dvadsaťtri zápa-
sov v druholigovej 
rezerve Ajaxu Am-
sterdam. Zazname-
nal štyri góly. Do 
prvého tímu sa však 
pre konkurenciu v 
strede poľa nedostal 
a zamieril do ADO 
Den Haag. Tam 
odohral v minulom 
ročníku najvyššej holandskej súťaže trinásť stretnutí. Následne 
zamierili jeho kroky pod Čákov hrad. 

www.astrencin.sk 27.06.2017 
pomocná evidencia 586/1/2017 
 
V dňoch 14. až 18. júna sa v talianskom Rimini konal pre-

stížny Svetový pohár v kicboxe asociácie WAKO. 
Slovensku sa tu podaril 

pekný úspech vďaka Tren-
čianke Monike Chochlíko-
vej, ktorej sa podarilo získať 
prvé miesto v najtvrdšej dis-
ciplíne K1 medzi ženami vo 
váhe do 52kg. Vo svojom pr-
vom zápase jasne porazila sú-
perku z Veľkej Británie Mo-
niku Markowsku. V nedeľ-

nom finále zdolala taktiež jednoznačnej na body súperku Anne 
Lise Tieuleovú z Francúzska. 
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Pre Moniku Chochlíkovú to bol posledný prípravný turnaj 
pred vrcholným podujatím v podobe svetových, ktoré sa konajú 
v Poľskej Wroclawi od 20. do 30. júla. 

Tu bude Monika Chochlíková zastupovať Slovensko opäť v 
disciplíne K1 žien do 52kg v konkurencii osem najlepších zá-
pasníčok sveta. 

www.sme.sk 29.06.2017 
pomocná evidencia 590/1/2017 
 
AS Trenčín - Torpedo Kutaisi 5:1 (2:1) v úvodnom stret-

nutí prvého predkola futbalovej Európskej ligy UEFA. Góly: 
36. a 40. Mance, 75. Čatakovič, 81. Paur, 87. Beridze - 10. Gu-
ruli. Rozhodoval Marshall (Severné Írsko), 2915 divákov. 

Trenčín: Chovan - Šulek, Kleščík, Lawrence, Skovajsa - 
Paur (81. El Mahdioui), Zubairu, Ubbink - Hilary Gong (65. 
Kvocera), Mance (73. Čatakovič), Beridze.  

Kutaisi: Kvaschvadze - Churcilava, Čičinadze, Guruli, 
Kimadze - Dolidze, Gigauri, Mamasachlisi (46. Babunašvili), 

Tuguši (68. Kvirkvia) 
- Kuchianidze (82. 
Churtsidze) - Kapa-
nadze 

Futbalisti AS 
Trenčín zvíťazili vo 
štvrtok 29. júna doma 
nad gruzínskym Tor-
pedom Kutaisi 5:1. 

Martin Ševela, 
tréner Trenčína: „Mu-

sím povedať, že úvod z našej strany nebol absolútne v poriadku. 
V pohárovej Európe či proti papierovo slabšiemu alebo silnej-
šiemu súperovi nemôžete mať hluché chvíľky alebo minúty. 
My sme ich mali, takmer 30 minút prvého polčasu nebolo 

Vo výskoku Mance, pod ním striehne Paur. 
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absolútne podľa našich predstáv. Pri väčšej kvalite súpera, a to 
ho nechcem podceňovať, nás mohol vytrestať. Som rád, že sa 
nám podarilo otočiť zápas už v prvom polčase. V druhom to už 
bolo lepšie. Presadzovali sme sa aj cez krídelné priestory, kde 
chodili centre do pokutového územia. Dali sme aj góly, čo je 
naozaj veľmi dôležité v pohárovej Európe.“ 

Adrián Chovan, brankár Trenčína: „Inkasovali sme prvý 
gól, potom sme mali z hráčov Torpeda pocit, že boli všade. 
Hneď ako sme dali gól my a im opadlo tempo, tak z našej strany 
to bolo výborné. Boli tam samozrejme nejaké chyby, ale taký 
je futbal. Vyhrali sme 5:1. Musíme sa na ten výsledok pozerať 
skromne, tam nás nečaká nič jednoduché.“ 

Kachaber Čchetiani, tréner Kutaisi: „Musím povedať, že 
sme začali veľmi dobre. Dali sme prvý gól a naša hra bola do-
brá. Potom sme však začali hrať veľmi zle, súperovi sme umož-
nili všetko a výsledok je napokon 1:5.“ 

www.teraz.sk 29.06.2017 
pomocná evidencia 591/1/2017 
 
Torpedo Kutaisi - AS Trenčín 0:3 (0:1) v odvete 1. pred-

kola Európskej ligy 
UEFA. Góly: 21. a 64. 
Gong, 49. Beridze. ŽK: 
Tabatadze - Mance, Be-
ridze, Gong, rozhodo-
val: Zebec (Chorv.). 

Trenčín: Chovan - R. 
Klooster (76. Šulek), 
Kleščík, Lawrence (82. 
Julien), Skovajsa - El 

Mahdioui - Gong, Ubbink, Zubairu, Beridze - Mance (68. Čata-
kovič). 

V akcii Abdul Zubairu. 
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Futbalisti AS Trenčín postúpili do 2. predkola Európskej 
ligy UEFA 2017/2018. Po domácej výhre 5:1 nad gruzínskym 
tímom Torpedo Kutaisi triumfovali aj v odvete na ihrisku sú-
pera, tentoraz výsledkom 3:0. 

V 2. predkole si Trenčania zmerajú sily s izraelským klubom 
Bnei Jehuda Tel Aviv. Prvý duel odohrajú doma 13. júla, odveta 
je na programe o týždeň neskôr v Izraeli. 

www.teraz.sk 06.07.2017 
pomocná evidencia 611/1/2017 
 
Na plaveckých pretekoch O pohár mesta Handlová mal za-

stúpenie aj Trenčiansky plavecký oddiel. Jeho najmladší členo-
via Dominik Struk, Zuzana Kuchťáková a Marko Fukala 
spoločne získali tri zlaté a jednu striebornú medailu.  

Úspešní boli aj ich starší kolegovia. Na Letných majstrov-
stvách SR starších žiakov v Štúrove reprezentovali Karin 
Janušková a Jakub Štern. Okrem zlepšenia osobných časov, 
obsadil Jakub 4. miesto z 24 pretekárov   disciplíne 200 m znak.  

Info 01.07.2017 
pomocná evidencia 600/1/2017 
 
Futbalisti AS Trenčín remizovali vo štvrtok 13. júla v prvom 

zápase 2. predkola Európskej ligy UEFA 2017/2018 s izrael-
ským klubom Bnei Jehuda Tel Aviv 1:1.  

AS Trenčín - Bnei Jehuda Tel Aviv 1:1 (0:1). Góly: 59. 
Paur - 3. Valskis, ŽK: Kleščík, Paur - Kandil, Gordana, Valskis, 
ČK: 80. Kandil (Bne Jehuda) po 2 žltej, rozhodoval: Martinez 
(Šp.), 2365 divákov. 

Trenčín: Chovan - R. Klooster, Kleščík, Skovajsa, Julien - 
El Mahdioui - Ubbink, Paur, Gong (57. Kvocera), Beridze - 
Mance (78. Čatakovič) 
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Bnei Jehuda: Zubas - Kandil, Azuz, Ben Ari, Habashi, 
Turjman - Hozez (70. Konstantini), Gordana, Finish, Avital (63. 
Dufounou) - Valskis (82. Ashkenazi). 

Martin Ševela, tréner Trenčína: „Začiatok opäť nebol 
dobrý, prvá štandardná situácia v tretej minúte, to sa opakuje. 
Súper samozrejme preukázal svoju kvalitu, bol to vyšší level 
ako Torpedo Kutaisi. Tento mladý tím potrebuje hrať takéto 
ťažké zápasy, aby sme mohli napredovať. Samozrejme, škoda 
toho inkasovaného gólu. V druhom polčase sme to už mali vo 
svojich rukách, podarilo sa nám streliť aj gól. Boli tam nejaké 
náznaky šancí, ale súper dobre pracoval v defenzíve. Nebolo 
pre nás jednoduché sa presadiť v kompaktnej obrane súpera. Je 
to všetko ešte otvorené, budem aj do odvety pripravení podať 
čo najlepší výkon. Budeme musieť streliť gól, čo nám velí aj 
výsledok. Tak budeme pripravovať aj mužstvo. My pôjdeme do 
Izraela po víťazstvo alebo po taký výsledok, ktorý nám zaručí 
postup.“ 

Jakub Paur, autor jediného gólu Trenčína: „Myslím si, že 
zápas mal veľké tempo. Zo začiatku sme si hovorili, že pôjdeme 
do nich ako prví a chceme streliť prvý gól. V tretej minúte sa 
nám to hneď rozsypalo, znova po štandardnej situácii. Takýchto 
chýb sa určite musíme vyvarovať. Odvtedy sme boli domi-
nantní, súper sa len zatiahol. Myslím si, že tam boli aj šance ku 
koncu. Počas celého zápasu sme dreli a dreli, išli sme za víťaz-
stvom. Bohužiaľ, stačilo to iba na jeden gól.“ 

Adrián Chovan, brankár Trenčína: „Opäť zlý vstup, mu-
síme s tým niečo robiť. Prvú strelu som ešte dokázal zneškod-
niť, ale nešťastne sa to odrazilo na voľného hráča. Ale aspoň už 
o nich vieme, ako hrajú. Dokázali sme vyrovnať, oni tam potom 
postavili autobus. Ale do odvety ideme vyhrať a postúpiť.“ 

Josef Abuksis, tréner Bnei Jehuda Tel Aviv: „Začali sme 
dobre. Prvý polčas síce nebol úplne najlepší z našej strany, ne-
vytvárali sme si šance. Je to napokon dobrý výsledok do odvety. 
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Trenčín je dobrý tím, presvedčili sme sa o tom dnes. Toto je len 
polčas. Bol pre nás iba prvý súťažný zápas v sezóne, môžeme 
sa zlepšiť.“  

www.teraz.sk 14.07.2017 
pomocná evidencia 621/1/2017 
 
Ešte je tínežderka, ale už dosiahla poriadny úspech. Ide o 

slovenskú fitnesku Kristínu Juricovú, ktorá pred mesiacom 
ovládla európsky šampionát junioriek a aj žien v kategórii nad 
163 cm. Rodáčka z Trenčína má len šestnásť rokov, no svet 
fitnessu jej už leží pod nohami. Čo nám prezradila v rozhovore?  

Neskôr to bolo aj preto, aby ste si „vypracovali“ postavu? 
„Pri prechode do juniorskej kategórie som ku gymnastickým 

tréningom musela pridať posilňovňu a diétu, kde sa dáva väčší 
dôraz na postavu. Posilňovňa mi spočiatku nebola až taká sym-
patická, no postupne som tam našla plusy. A samozrejme, že 
som začínala cvičiť s tým, že chcem lepšie vyzerať.“ 

Ako zareagovalo vyše okolie, keď ste sa vrhli do posil-
ňovne?  

„Nevšimla som si nič mimoriadne, väčšina mojich kamará-
tov ma v tom podporovala a brala to ako súčasť športu, ktorému 
sa venujem už dlho.“ 

Čo teda najviac zavážilo, že ste sa dali na dráhu fitnesky? 
„Asi to, že fitnes mi ponúkal všetko, čo som vtedy potrebo-

vala. Či už tanec, gymnastiku alebo spomínané posilňovanie. 
Spojenie týchto vecí ma veľmi baví a už si neviem predstaviť 
život bez toho.“ 

Vedeli ste, čo to bude všetko obsahovať?  
„Kategória, v ktorej súťažím, je najťažšia zo všetkých, ale 

pre mňa to je výzva. Okrem toho, že sa posilňuje vo fitnes cen-
tre a dodržiavajú sa ťažké diéty pre čo najlepšiu postavu, obsa-
huje aj zostavu na hudbu, ktorá pozostáva z gymnasticko-taneč-
ných prvkov na tvrdej podlahe, čo je náročné na kĺby. Pri pre-
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chode z detského fitnesu som mala pochybnosť, či to zvlád-
nem.“ 

Čo vám dáva tento šport?  
„Neustálu motiváciu zlepšovať sa, pracovať na svojich ne-

dostatkoch. Baví ma, čo robím, a to je to najpodstatnejšie.“ 
Stali ste sa juniorskou aj ženskou majsterkou Európy 

nad 163 cm. Čakali ste takýto ús-
pech v takom mladom veku?  

„Moje očakávania boli niekde 
inde ako výsledok, lebo som do jar-
nej sezóny ani nemala nastúpiť 
kvôli zdravotným problémom. 
Keďže bola celá príprava ovplyv-
nená mojím zdravotným stavom, 
patrí vďaka aj asociácii, že mi 
umožnila zúčastniť sa na ME. Po-
darilo sa mi niečo, o čom som sní-
vala už od mala a stále tomu nemô-
žem uveriť.“ 

Aké sú vaše ambície teraz?  
„Chcem si hlavne zlepšiť po-

stavu. Súťažím už aj v ženskej kategórii a tam sa mi ťažšie po-
rovnáva so súperkami, ktoré sú staršie a majú dlhším cvičením 
lepší svalový rozvoj, takže ďalej na sebe pracujem.“ 

Plánujete sa týmto športom aj živiť?  
„Povedala by som, že tento šport nie je tak ohodnotený, ako 

by mohol byť, čiže živiť sa nim asi nedá. Je ťažké vôbec zohnať 
sponzora na zabezpečenie prípravy a preto som rada, že ma 
podporuje nadácia STARS for STARS, ako aj môj klub Fitness 
Gabrhel, kde trénujem pod dohľadom mojej trénerky Marianny 
Holbovej.“ 

Kto je vaším vzorom?  
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„Ruska profesionálna fitneska Oksana Grisinová, ktorá ma 
neskutočne prepracované zostavy.“ 

Fitnesky sú populárne aj na sociálnych sieťach, ako si ve-
diete na nich vy?  

„Nemám prehnane veľkú potrebu všetko vešať na sociálne 
siete, ale samozrejme chápem potrebu určitej prezentácie.“ 

Prezradíte niečo z vášho súkromia?  
„Myslím, že som normálna 16-ročná baba, ktorá si ide za 

svojimi snom. A inak, nie som zadaná (úsmev).“ 
www.pluska.sk 14.07.2017 
pomocná evidencia 622/1/2017 
 
Španielsky futbalový klub Celta Vigo oficiálne potvrdil an-

gažovanie slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku z 
dánskeho FC Nordsjaelland. 

Celta, ktorá obsadila v uplynulej sezóne La Ligy 13. miesto, 
sledovala 22-ročného stredopoliara už dlhší čas. Stanislav Lo-
botka zažiaril na nedávnych majstrovstvách Európy hráčov do 
21 rokov, kde ho vyhlásili za muža zápasu v dvoch z troch stret-
nutí slovenskej reprezentácie. Španielsky klub informoval o 
prestupe na svojej oficiálnej stránke, Lobotka podpísal s 
účastníkom najvyššej španielskej súťaže kontrakt do roku 2022. 

Na klubovom facebooku Celta uverejnila fotku bývalého 
hráča AS Trenčín, ako pózuje s klubovým dresom a šálom, resp. 
sa podrobuje lekárskym testom. 

„Mojím snom je dostať sa do zostavy a hrať. Rád by som 
klubu pomohol k postupu do Európskej ligy alebo Ligy maj-
strov,“ povedal Stanislav Lobotka v krátkom videu na webe 
Celty a v rozhovore pre TASR pridal podrobnosti:  
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„La Liga je jedna z najatraktívnejších líg na svete. Veľmi sa 
teším, že si zahrám proti najlepším tímom na svete. Celta sa 
ozvala dva či tri dni po poslednom zápase na ME v Poľsku. 
Bolo to potom dlhé, ale som rád, že sa to takto dokončila. V hre 
boli aj iné krajiny ako Turecko a Nemecko. Ale Celta bola 
veľmi konkrétna a vi-
deli sme, že ma chce. 
Je to výborný klub, 
ktorý chce hrať futbal 
a to bolo aj pre nás roz-
hodujúce. Hlavné sa 
budem snažiť drieť na 
každom tréningu. Aj 
pre mňa toto bude opäť niečo nové. Musím tvrdo pracovať a 
uvidíme. Každý si zostavu musí vybojovať. V živote nič nie je 
zadarmo a vo futbale rovnako, všetko si musíte vybojovať na 
ihrisku. Ja sa o to pokúsim. A uvidíme, či sa to podarí.“ 

Slovenský reprezentant odchádza z dánskeho FC Nordsjael-
land po dvoch rokoch, za tím odohral 52 zápasov. Pripísal si v 
nich deväť asistencií.  

„Lobotka prinesie do nášho stredu poľa dynamiku, kvalitu, 
inteligenciu a fyzické nasadenie. Oficiálne ho predstavia mé-
diám v pondelok 17. júla o 12.30 na štadióne Balaídos pred fa-
núšikmi,“ uviedol účastník La Ligy na oficiálnom webe. 

Z prestupu Stanislava Lobotku do Celty Vigo mal radosť aj 
športový šéf dánskeho klubu Carsten V. Jensen: „Je to ďalší 
prestup, ktorým sa môže klub pochváliť. Dostali sme Stanislava 
na ďalšiu úroveň. Od samého začiatku preukázal, že je to vyni-
kajúci hráč, ktorý sa môže dostať do jednej z najlepších líg. Sme 
presvedčení, že Stanislav môže byť špičkovým európskym hrá-
čom. Budeme ho pozorne sledovať. Sme hrdí, že sme mu po-
mohli v jeho progrese. Po jeho odchode zostane diera v našom 
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tíme, ale prišiel správny čas na Stanislavov ďalší krok v jeho 
kariére.“ 

Pre odchovanca trenčianskeho futbalu to bude tretie pôso-
bisko v jeho profesionálnej kariére.  

„Je ťažké slovami opísať chválu na Stanislava. Má veľkú 
kvalitu a potenciál. S 
ťažkým srdcom sa s 
ním lúčime, ale nača-
sovanie prestupu ne-
mohlo byť ideálnejšie. 
Tvrdo pracoval na 
svojom zlepšení, je to 
príkladný tímový 

hráč,“ vyjadril sa pre oficiálnu klubovú webstránku aj tréner 
Nordsjaellandu Kasper Hjulmand. 

www.teraz.sk 15.07.2017 
pomocná evidencia 625/1/2017 
 
Medzi trenčianskymi hráčmi, ktorí sa spoločne pripravujú na 

nový ročník Tipsport Ligy, je už aj Tomáš Starosta. Obranca, 
ktorému sa počas pôsobenia v Salavat Yulaev Ufa v KHL po-
darilo vyhrať Gagarinov pohár, tak bude pokračovať v drese, 
ktorý obliekal na konci poslednej sezóny.  

„Rozhodoval som sa medzi Slovanom a Trenčínom, ale viac 
ma to ťahalo sem. Stretol som sa s vedením, dohodli sme sa na 
podmienkach a som veľmi rád, že budem pôsobiť v Trenčíne,“ 
povedal Tomáš Starosta. Vďaka svojim skúsenostiam bude 
v mužstve patriť rozhodne k tím, od ktorého sa budú môcť pre-
važne mladí hráči čo učiť.  

„Či to budem ja, Braňo Radivojevič alebo ktokoľvek zo star-
ších hráčov, keď niekto z mladších bude chcieť poradiť, bu-
deme tu pre nich. Radi im pomôžeme, aby skúsenosti, ktoré sme 
my získali, mohli byť odovzdané ďalej,“ pokračoval Tomáš, 
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ktorý bol v barážovom zápase proti Liptovskému Mikulášu ne-
šetrne zranený. Napriek tomu nenechal Duklu v štichu a hral 
s ochrannou mriežkou aj so zranením. 

 „Na jednej strane sa človek teší, že začne sezóna, ale na dru-
hej si viem predstaviť, že 
by som strávil čas ešte 
niekde pri mori,“ rozo-
smial sa Tomáš Starosta. 
„Ale je to naša práca. Za-
čína to tréningami na su-
chu, do toho ľad, prí-
pravné zápasy. Ale roz-
hodne čím bude začiatok 

sezóny bližšie, tým viac sa aj my budeme tešiť. Verím, že muž-
stvo, ktoré sa tu zloží, poteší nielen vedenie, ale hlavne fanúši-
kov,“ dodal na záver. 

www.hkdukla.sk 18.07.2017 
pomocná evidencia 632/1/2017 
 
Bnei Jehuda Tel Aviv - AS Trenčín 2:0 (0:0) v druhom 

predkole Európskej ligy UEFA. Góly: 50. Tchibota Dufounou, 
85. Ashkenazi.  

Futbalisti AS Trenčín sa rozlúčili s účinkovaním v Európskej 
lige UEFA 2017/2018 už v druhom predkole, v odvetnom stret-
nutí prehrali zverenci trénera Martina Ševelu na ihrisku izrael-
ského Bnei Jehuda Tel Aviv 0:2. Úvodné meranie síl spred týž-
dňa sa skončilo remízou 1:1. 

Trenčín: Chovan - R. Klooster, Kleščík, Skovajsa, Julien 
(54. Gong) - El Mahdioui - Ubbink, Paur - Kvocera (54. Čata-
kovič), Mance, Beridze (88. M. Klooster) 

Martin Ševela (tréner Trenčína): „Som nespokojný s vý-
sledkom, pretože nás to vyradilo z ďalších bojov. Na druhej 
strane, musím pochváliť chlapcov za túžbu, s ktorou išli do 
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zápasu. Chceli sme ísť ďalej, mali sme motiváciu zahrať si proti 
veľkoklubu, akým je Zenit Petrohrad; nebolo nám však súdené 
skórovať. Chceli sme byť silní na lopte a po strate napádať sú-
pera, to sa nám da-
rilo. Problém bolo 
to, že sme nepreu-
kázali kvalitu v 
priestore 25 - 30 
metrov od súpero-
vej bránky, a preto 
sme nestrelili góly. 
Nebolo to jednodu-
ché, súper bol kom-
paktný a dobrý v defenzíve. Takéto zápasy však náš tím môžu 
posúvať ďalej. Po strelenom góle súpera sme išli na troch ob-
rancov, pridali sme útočníka. Utvorili sme si tlak, no nestrelili 
sme vytúžený gól. Za stavu 0:1 sme nemali čo stratiť, išli sme 
do rizika. Za naším chrbtom však už bolo viac miesta, súper to 
využil, skóroval opäť a bolo po zápase. Gratulujem súperovi k 
postupu, želám mu veľa šťastia proti európskemu top mužstvu. 
Pre nás sa európska cesta končí, potrebujeme sa dať do po-
riadku, pretože v nedeľu odštartujeme novú sezónu. Som pre-
svedčený, že toto mužstvo bude silnejšie než v minulom roč-
níku a dosiahneme veľké úspechy.“ 

Adrián Chovan (brankár Trenčína): „Je to veľmi smutné. 
Zo slovenských klubov postúpil ďalej len Ružomberok. Veľmi 
nás to mrzí. Boli sme málo nebezpeční vpredu, to musíme zlep-
šiť. Keď sa nám to podarilo, prišla nepresná prihrávka.“ 

Peter Kleščík (obranca a kapitán Trenčína): „Je to sklama-
nie. Chýbala nám väčšia individuálna kvalita, moment prekva-
penia. Súper nás potrestal z prvej príležitosti. Potom sme to 
otvorili a oni chodili do brejkov, podržal nás brankár Chovan. 

Georgi Beridze bojuje s obranou izraelského súpera. 
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Mrzí to aj preto, že ten súper od nás nebol lepší, čo sme mohli 
vidieť doma aj tu.“ 

www.sportaktuality.sk 20.07.2017 
pomocná evidencia 634/1/2017 
 
Doteraz viedol Peter Oremus v slovenskej extralige hoke-

jistov Skalice, Nitry a Košíc. V Česku trénoval Karlove Vary a 
Vítkovice. Ďalšou zastávkou preňho bude Trenčín. Napriek 
mladému trénerskému veku patrí 46-ročný rodák zo Šurian k 
uznávaným odborníkom. Je zástanca poctivej práce a presadzo-
vania slovenských hráčov pred legionármi. Za každú cenu.  

Vrátili ste sa do ex-
traligy po dvoch ro-
koch, do Dukly. Čo 
vás motivovalo? 

„Nič špeciálne. Tré-
novanie je moja práca. 
Keď je ponuka, buď ju 
prijmete, alebo nie. V 
uplynulých dvoch rokoch som si vyskúšal v Skalici juniorskú 
extraligu aj prvú ligu, spoznal som pomery. Extraliga má naj-
vyššiu úroveň, je to motivácia sama osebe.“ 

Aké pomery máte na mysli? 
„Všetci rozprávajú, ako sa u nás zle pracuje s mládežou. Ne-

súhlasím. Ľudia, ktorí sa točia okolo mládežníckych klubov, ro-
bia maximum. Iste, všetko sa dá zlepšiť, ale počet mladých 
chlapcov u nás je veľmi malý. To už je iný problém. Ľudia po-
hybujúci sa okolo mládeže varia z toho, čo majú. Hokej robia 
‚na kolene‘. Potrebujú podporu zo všetkých strán.“ 

Mali ste aj iné ponuky? 
„Som v Trenčíne, v tejto chvíli sa inými vecami nezaobe-

rám.“ 
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Poznáte problémy Dukly z minulého ročníka, so Skalicou 
ste proti nej nastupovali v baráži. Čo treba urobiť pre poz-
dvihnutie historickej značky? 

„Tvrdo pracovať. Nebudem hovoriť o minulom ročníku, je 
minulosťou. Chceme urobiť všetko pre to, aby sme Duklu do-
stali na miesta, ktoré jej v minulosti patrili. Boli vysoko. Len 
človeka, ktorý sa nachádza v popredí, považujú za úspešného a 
ja chcem byť úspešný.“ 

Patrí k cieľom aj prinavrátenie náročného trenčianskeho 
diváka na štadión? 

„Samozrejme. Dukla Trenčín je historicky úspešný klub. 
Naša hra musí byť taká, aby ľudia na štadión chodili vo veľkom 
počte.“ 

S vedením klubu ste začali raziť cestu angažovania tren-
čianskych odchovancov. Ste spokojný so zložením súčas-
ného kádra? 

„Vrátili sa do mužstva chlapci, ktorí v ňom vyrastali. 
Branko Radivojevič a Tomáš Starosta majú k mestu aj klubu 
blízky vzťah. Chcel som, aby bolo v tíme čo najviac hráčov z 
Trenčína a okolia. Pokým budem v Trenčíne, plány s odcho-
vancami sa nebudú meniť.“ 

Angažovanie legionárov slovenskými klubmi neuzná-
vate? 

„Môj názor je nemenný. S neobmedzeným počtom legioná-
rov v najvyššej súťaži zásadne nesúhlasím. Som za tvrdé obme-
dzenie na minimálne množstvo.“ 

Ste v rozpore so šéfom ligy Richardom Lintnerom, ktorý 
presadzuje neobmedzený počet zahraničných hokejistov. 
Prečo s ním nesúhlasíte? 

„Ničíme si vlastné bohatstvo. Na Slovensku máme veľa ši-
kovných chlapcov, ktorí majú výkonnosť na extraligovú úro-
veň. Slovenská extraliga by sa mala hrať so Slovákmi.“ 
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Na aký počet by ste obmedzili legionárov v jednom 
klube? 

„Maximálne na dvoch!“ 
Kto z dvojice Radivojevič – Starosta bude vo vašom muž-

stve kapitán? 
„Adeptov máme dosť, spomedzi nich však jeden vyčnieva. 

Kapitána určíme spoločne s ostatnými hráčmi v mužstve.“ 
Asistovať vám bude Ján Pardavý. Prečo ste si ho vy-

brali? 
„Jano je srdciar, veľa sezón za Trenčín odohral, pohybuje sa 

okolo hokeja v klube. Chodí po majstrovstvách sveta, je skú-
sený a sčítaný. Som rád, že stojí vedľa mňa.“ 

Dukla prvýkrát zvolila populárny model zo zahraničia, 
podľa ktorého vedie prípravu na suchu kondičný tréner. 
Pochvaľujete si spoluprácu s Branislavom Lobotkom? 

„V zahraničí je kondičný tréner samozrejmosť. Chlapci kon-
dičných trénerov rešpektujú, považujú ich za odborníkov. Ve-
dia, že ak si dajú poradiť, budú dobre pripravení. Kondičného 
trénera musí mať každý klub, aj na Slovensku.“ 

Čiže suchú prípravu má na starosti kondičný tréner a 
hlavný kouč preberá mužstvo až po prechode na ľad? 

„Nie. V máji aj júni sme komunikovali s naším kondičným 
trénerom, všetci sme boli na tréningových jednotkách prítomní, 
zapájali sme sa do nich. Pravidelne spolu komunikujeme. Pre-
chodom na ľad sa však robota kondičného trénera nekončí. Aj 
počas sezóny pomáha chlapcom s tréningom v posilňovni, prí-
padne dávkuje tréningové jednotky hráčom po zranení.“ 

Extraliga prišla o tradičný klub MHC Martin. Čo hovo-
ríte na negatívne vyvrcholenie situácie v Turci? 

„Veľká škoda, ale nejde len o Martin, ale aj o Skalicu, ktorá 
skončila minulý rok. Oba kluby majú vybudovaný systém mlá-
deže, majú s extraligou dlhoročné skúsenosti. Martin bude našej 
súťaži chýbať.“ 



670 
 

Štyri roky ste pôsobili pri slovenskej reprezentácii ako 
asistent trénera Vladimíra Vůjteka. Čo hovoríte na spory a 
nezhody, ktoré vyplávali na povrch po majstrovstvách 
sveta? 

„Reprezentácia nie je dobrovoľná aktivita, ale povinná. V 
minulosti sa nikdy nikto nepozeral na to, kto je prezident zväzu 
a kto tréner.“ 

Je Miroslav Šatan, nový generálny manažér našich re-
prezentácií, najlepšia voľba pre slovenský hokej? 

„Jednoznačne. Človek ako Miro Šatan patrí do vedenia 
nášho hokeja.“ 

Ako vnímate rozhodnutie Pro-Hokeja, ktorý potvrdil, že 
naša najvyššia súťaž sa bude hrať počas olympiády? 

„Nevidím v tom problém. Ak by sa hráč z nášho klubu dostal 
do olympijského výberu, budem rád..“ 

www.sportaktuality.sk 28.07.2017 
pomocná evidencia 646/1/2017 
 
Štart sezóny priniesol pohyby v kádri nielen do kabíny pr-

vého mužstva, ale aj opačným smerom. Dres AS Trenčín neob-
lečú viac Haris Memič a Pedro Colina. Prvému menovanému 
skončila skúška, druhému vypršal kontrakt. 

Dvojica Erik Prekop a Milton Klooster putovala na hosťo-
vanie do druholigového Interu Bratislava. Issa Adekunle a 
Maduka Udeh budú hosťovať prvoligovom 1.FC Tatran Pre-
šov. Na hosťovanie do FK Poprad zamieril Denis Jančo, kto-
rému sa skončilo hosťovanie v Poľsku. 

www.astrencin.sk 29.07.2017 
pomocná evidencia 648/1/2017 
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Na X. Svetových hrách vo Wroclawi (20. - 30. júla) získali 
Slováci v silnej celosvetovej konkurencii 3500 športovcov zo 
111 krajín tri cenné kovy. O dva z nich sa postarali športovkyne 
z nášho mesta. Karatistka Ingrida Suchánková v kumite do 61 
kg vybojovala pre Slovensko bronzovú medailu a kickbo-
xerka Monika Chochlíková získala v disciplíne K1 striebro.  

Info 05.09.2017 
pomocná evidencia 650/1/2017 

 

V utorok 15. augusta sa začali Celoslovenské športové hry a 
turistický zraz seniorov, 
ktoré tento rok organizuje 
Krajská organizácia Jed-
noty dôchodcov Sloven-
ska Trenčín. Súčasťou 
otvorenia hier bolo aj pri-
jatie predsedov Kraj-
ských organizácií Jed-
noty dôchodcov Sloven-
ska (JDS) predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja 
(TSK) Jaroslavom Baškom na pôde úradu TSK. 

Tento športový sviatok sa v Trenčíne konal naposledy pred 
jedenástimi rokmi. Na tohtoročných športových hrách JDS sa 
zišlo dovedna 118 súťažiacich seniorov z celého Slovenska – 
za každý kraj 16 účastníkov.  

Hlavným dejiskom sa stal areál Športového gymnázia 
v Trenčíne a telocvičňa Strednej umeleckej školy v Trenčíne, 
obe v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samospráv-
neho kraja. 

www.tsk.sk 16.08.2017 
pomocná evidencia 671/1/2017 
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Verdikt je jasný, hráči už vedia, či oblečú v nadchádzajúcej 
sezóne dres trenčianskej Dukly alebo nie. Počas leta sa tréner-
skej dvojici Peter Oremus – Ján Pardavý spoločne s realizač-
ným tímom podarilo podpísať hneď niekoľko hráčov zvučných 
mien.  

„Tím sme poskladali počas mája – júna a tých chlapcov, kto-
rých sme tu chceli mať, 
tých máme. Zmeny teda 
nastanú iba ak budú nejaké 
zranenia,“ otvorene priznal 
hlavný tréner Peter 
Oremus. Čo sa týka kádra, 
pochvaľuje si brankársku 
dvojicu Valent – Hiadlov-
ský, nakoľko obaja meno-
vaní počas prípravných stretnutí doposiaľ predviedli veľmi 
sympatické výkony. 

„Pre Michala sme sa rozhodli hneď počas leta a pri Tomá-
šovi sme tiež neváhali. Veľmi dobre spolu spolupracujú a na 
ľade sú obaja šikovní,“ pokračoval Peter Oremus. 

Miesto v trenčianskom kádri sa podarilo vybojovať ako skú-
seným bojovníkom, tak i mladým perspektívnym hráčom, ktorí 
majú pri kom hokejovo rásť. Fanúšikov rozhodne potešil 21-
ročný obranca Ladislav Romančík, ktorý okrem svojich skú-
seností z trojročného pôsobenia vo Švédsku priniesol aj silu ako 
takú, ktorú sa nebojí použiť. Už počas turnaja Rona Cup – Me-
moriál Pavla Demitru totiž neváhal v prípade potreby zhodiť 
rukavice a predviesť aj nejaký ten pästný súboj.  

„Je to skvelé, že sa takto nebojí. Nikto si nenechá skákať po 
hlave, či je to mladý alebo starší hráč. A vždy sa treba postaviť 
jeden za druhého,“ pochvaľoval si Ladislavov počin skúsený 
Marcel Hossa. 

Fanúšikov potešil príchod talentovaného mladíka Ladislava Romančíka. 
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V blížiacej sa sezóne sa budú môcť tréneri Dukly spoliehať 
na nasledovných hráčov, v prípade potreby však siahnu aj po 
niektorom z juniorského tímu. 

Menoslov hráčov Dukly Trenčín 2017/2018: brankári To-
máš Hiadlovský, Michal Valent, obrancovia Lukáš Bohu-
nický, Juraj Cebák, Peter Frűhauf, Matúš Holenda, Marek 
Páč, Ladislav Romančík, Tomáš Starosta, Dominik Trška, 
útočníci Juraj Bezúch, Tomáš Bulík, Radek Dlouhý, Jakub 
Gašparovič, Marcel Hossa, Denis Hudec, Ondrej Mikula, 
Peter Ölvecký, Ján Pardavý ml., Branko Radivojevič, Peter 
Sojčík, Tibor Varga. 

www.hkdukla.sk 23.08.2017 
pomocná evidencia 677/1/2017 
 
Tím AS Trenčín do jedenásť rokov obsadil výborné druhé 

miesto na turnaji Kap-
řík Cup 2017 v Tře-
boni. Zverenci trénera 
Miroslava Karasa si 
na kvalitne obsade-
nom turnaji pripísali 
na svoje konto celko-
vo desať víťazstiev a 
len tri prehry. Tímový 

úspech doplnil ziskom trofeje pre najlepšieho strelca turnaja 
Karol Blaško (14 gólov). „Turnaj v Třeboni je tradične jednou 
z najkvalitnejších konfrontácií českých a slovenských tímov. Aj 
z tohto dôvodu sme na juh Čiech necestovali s veľkými očaká-
vaniami. Chlapci sa iba zoznamujú s novými trénermi, ale 
najmä len pár týždňov hrajú na oveľa väčšom ihrisku, ako boli 
zvyknutí. Veľkou zmenou je aj vyšší počet hráčov,“ povedal na 
úvod hodnotenia tréner Miroslav Karas. 

Rady trénera Miroslava Karasa pred zápasom. 
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Prvý deň turnaja mal na programe zápasy v osemčlenných 
základných skupinách. Tím U11 skončil zásluhou piatich víťaz-
stiev a dvoch prehier na druhej priečke. Do skupiny o 1.-8. 
miesto si preniesol prehru proti Hradcu Králové a víťazstvá nad 
Slaviou Praha a Plzňou. „Napriek solídnemu umiestnenie ne-
môžem povedať, že by sme hrali to, čo od chlapcov budeme do 
budúcna očakávať. Víťazstvá prišli len vďaka bojovnosti a na-
sadeniu,“ komentoval Miroslav Karas. 

Nedeľa priniesla súboje v skupine bojujúcej o medailové 
priečky. Mladí Tren-
čania postupne zdo-
lali Ústí nad Labem, 
Spartu Praha, Trnavu 
a Žilinu. V nasledujú-
com semifinále nara-
zili ako najlepší tím 
základnej časti tur-
naja na štvrtý Hradec 
Králové. Po víťazstve 

4:2 ich čakala vo finále Slavia Praha. Chlapci nezopakovali ví-
ťazstvo zo základnej skupiny a po prehre 0:6 obsadili konečné 
druhé miesto. 

„Druhý deň bol herne omnoho lepší. Chlapci predviedli to, 
čo od nich vyžadujeme. Nielen bojovnosť, ale aktívnu a kom-
binačnú hru, čo je základom našej klubovej filozofie. Bola ra-
dosť sledovať ich zápasy. Finále sme napokon mentálne ne-
zvládli. Druhé miesto je ale skvelou odmenou za predvedenú 
hru,“ uzavrel tréner AS Trenčín U11. 

www.astrencin.sk 25.08.2017 
pomocná evidencia 681/1/2017 
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Vo veku 76 rokov zomrel člen jedenástky storočnice tren-
čianskeho futbalu Anton Pokorný (13. novembra 1940, Sereď 
– 20. augusta 2017, Trenčín). Prí-
slušník úspešnej futbalovej generá-
cie šesťdesiatych rokov uply-
nulého storočia odohral v drese 
Jednoty Trenčín rekordných desať 
sezón a 244 zápasov. 

Bývalého pravého obrancu zdo-
bila poctivosť a klubová vernosť. 
Trenčianske farby zmenil len po-
čas vojenčiny, keď obliekal dres Dukly Brezno. Po návrate pod 
Čákov hrad prispel k zisku stratenej prvoligovej príslušnosti 
Jednoty Trenčín. Stal sa neodmysliteľnou súčasťou mužstva a 
bol pri takmer všetkých úspechoch Jednoty. 

Nastúpil v historicky prvom zápase trenčianskeho klubu v 
pohárovej Európe na štadióne v Chorzówe proti Polonii Bytom 
v Rappanovom pohári. V ročníku 1962/1963 bol pri nezabud-
nuteľnej druhej priečke tímu Karola Borhyho v najvyššej čes-
koslovenskej súťaži. Nechýbal ani v pamätnom finálovom sú-
boji o Stredoeurópsky pohár proti AC Fiorentina v júni 1966. 

www.astrencin.sk 28.08.2017 
pomocná evidencia 685/1/2017 
 
Staronovou tvárou v kabíne AS Trenčín sa stal skúsený 

pravý obranca Peter 
Čögley. Dvadsaťdeväť-
ročný odchovanec sa pod 
Čákov hrad vrátil po krát-
kom pôsobení v Bohe-
mians 1905 Praha a Spar-
taku Trnava. Klubu sa 
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upísal do konca aktuálneho ročníka. 
„Veľmi radi by sme využili Petrov prístup k tréningu a ener-

giu, ktorú dáva do každého momentu na ihrisku. Veríme, že 
tieto prednosti nestratil. Pre každého hráča je ťažké nastúpiť do 
nového klubu. Vieme, že komplikované to bude aj pre Čögleya, 
hoci dôverne pozná prostredie. Pre nás však je podstatné, aby 
do tímu vniesol svoj prístup. Vždy bol príkladným bojovníkom. 
Svojim postojom dokázal vždy motivovať spoluhráčov. To isté 
čakáme dnes. Niektorí naši hráči to veľmi potrebujú,“ povedal 
generálny manažér Róbert Rybníček. 

www.astrencin.sk 01.09.2017 
pomocná evidencia 693/1/2017 
 
Nenasadení Slovinec Andraž Krapež a Maďarka Laura 

Sarosiová vyhrali finále dvojhier na medzinárodnom bedmin-
tonovom turnaji YONEX Slovak Open 2017 v trenčianskej 
športovej hale M-ŠPORT v sobotu 2. septembra. 

Obaja na ceste za zlatom zdolali minuloročných víťazov. 
Maďarská olympionička Sarosiová pokorila Ukrajinku Nata-
lyu Vojcechovú v semifinále a v boji o zlato zvíťazila nad os-
mičkou Marynou Iljinskou z Ukrajiny 2:0. Krapež sa so Škó-
tom Matthewom Carderom stretol až vo finále, ktoré otočil z 
0:1 na sety. Slováci sa dostali najďalej do osemfinálového 2. 
kola. 

www.teraz.sk 03.09.2017 
pomocná evidencia 697/1/2017 
 
Za ostatné dva týždne odohral za bratislavský Slovan iba je-

den zápas, vďaka dvojcestnej zmluve si v tých nasledujúcich 
dvoch oblečie dres Dukly Trenčín. Michal Hlinka je pripra-
vený odštartovať nový ročník Tipsport Ligy kvalitným hoke-
jom a hrou potešiť divákov.  
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Okrem neho môžu za Duklu počas sezóny bojovať aj jeho 
ďalší štyria spoluhráči z Bratislavy.  Dvadsaťštyriročný odcho-
vanec trenčianskej Dukly Michal Hlinka odišiel do Slovanu mi-
nulý rok. Už vtedy mal dvojcestnú zmluvu a v závere sezóny sa 
tak vrátil do rodného klubu. Kým minulú sezónu pomáhal „vo-
jakom“ v závere, teraz s nimi zabojuje v úvode nového ročníka 
Tipsport Ligy.  

„Trošku to zamrzí, že hráč ide dole,“ otvorene vyslovil 
Hlinka na margo dvojtýždňového odchodu z Bratislavy do 
Trenčína, „vzápätí mi ale napadlo, že to môže byť len v môj 
prospech, nakoľko som hral len jeden zápas za posledné dva 
týždne. Nemalo by te-
da zmysel sedieť na 
Slovane na tribúne 
a pozerať zápasy z hľa-
diska. Teším sa, že si 
môžem zahrať tu.“ 

Prvotné sklamanie 
tak bolo veľmi rýchlo 
vystriedané odhodla-
ním a najmä vedomím, 
že stále môže byť aktívny na ľade. „Ono to má dve stránky a zá-
leží, ako si to kto zoberie. Ľudia to môžu vnímať, že prídu hráči 
z KHL a tým pádom vytlačia iných zo zostavy. Ja som ale 
vďačný, že môžem pôsobiť v Trenčíne. Budem sa snažiť od-
viesť to, čo tréneri odo mňa očakávajú,“ pokračoval Michal. 

Okrem neho má dvojcestnú zmluvu podpísaná aj ďalšia dvo-
jica trenčianskych odchovancov v službách bratislavského 
tímu, a síce Marek Hecl a Boris Sádecký, a taktiež 22-ročný 
obranca Patrik Bačík a 25-ročný center Tomáš Hrnka.  

„Myslím si, že je to zo strany vedenia správny krok, takto si 
chytiť ďalších štyroch hokejistov. Aj pre hráčov to bude dobré, 

Michal Hlinka si vďaka dvojcestnej zmluve môže zahrať aj za Duklu. 
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ak sa naskytne nejaká situácia, že by nehrávali. Budú mať mož-
nosť ísť sem,“ vyslovil Michal Hlinka. 

www.hkdukla.sk 05.09.2017 
pomocná evidencia 704/1/2017 
 
Smiali sme sa z jeho angličtiny, jeho výrok sa stal kultovým, 

doteraz znie v šatni trenčianskych futbalistov pri každom úspe-
chu a zľudovel natoľko, že už nie je výsmechom, ale naopak 
obľúbeným slangom nielen pod Čákovým hradom.  

Keď AS Trenčín v lete roku 2013 poslal ešte len 17-ročného 
Stanislava Lo-
botku na hosťova-
nie do Ajaxu Am-
sterdam, z mladého 
chlapca sa veľmi 
rýchlo stala me-
diálna hviezda. Nie 
však kvôli jeho fut-
balovým počinom. 
Jeho prvý profilový 

rozhovor, ktorý Ajax zverejnil na videu, búral slovenské inter-
nety. Áno, smiali sme sa… 

V pondelok 4. septembra večer kričalo „This is my sen!“ celé 
Slovensko. A určite si to opäť v duchu zakričal aj sám Stano. 
Už v tretej minúte mimoriadneho zápasu v Anglicku sa stal pr-
vým Slovákom, ktorý kedy skóroval na legendárnom štadióne 
Wembley. A všetci sme zostali v úžase! 

Dvadsaťdvaročný stredopoliar, ktorý zažiaril už v Poľsku na 
ME do 21 rokov natoľko, až získal angažmán v prestížnej špa-
nielskej La Lige v klube Celta Vigo, je dnes už, môžeme pove-
dať, hviezdou prvého tímu slovenskej reprezentácie. Ak ste ho 
videli hrať proti Slovinsku aj Anglicku, tak všetci viete prečo. 

Už v 3. minúte prekonáva Stano Lobotka anglického brankára Joea Harta, ako prvý Slo-
vák skóroval na legendárnom štadióne Wembley! 
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Stano Lobotka začal zápas proti Angličanom neuveriteľne 
odvážne a sebavedomo. Proti najväčšiemu favoritovi našej kva-
lifikačej F-skupiny 
ukázal, že dokáže 
nielen konštruktívne 
tvoriť hru, ale aj 
odoberať loptu, po-
držať ju, keď je 
treba, kvalitným 
driblingom obísť 
protihráča či zmeniť 
tempo hry, no a do-
káže byť aj mužom momentu. Ak bude v Celte Vigo predvádzať 
takéto výkony, ak bude takto hrávať aj v reprezentácii, tak 
naňho už čoskoro čakajú väčšie kluby a väčšie výzvy. 

Navyše z jeho slov a prístupu ide obrovská pokora a mimo-
riadne vysoká pracovná morálka. Stano Lobotka hovorí o tom, 

že tvrdo trénuje každý 
deň, aby si mohol plniť 
tieto sny, aby mohol 
hrať takéto zápasy. Ob-
čas to v živote trvá a ob-
čas sa zdá byť nespra-
vodlivý, no ak sa k nemu 
postavíte zo správnej 
strany, odvďačí sa vám 
za všetko. 

Gól na Wembley, 
ktorý posielal Slovensko do vedenia proti hrdému Albiónu, bol 
pre Lobotku tou odmenou. Aj keď to nebol v konečnom dô-
sledku víťazný gól, ak ste videli jeho výraz tváre po tom, čo 
lopta padla do siete, bolo to jasné. Ten chlapec sám neveril 
tomu, čo sa stalo. 

Slovenská gólová radosť, škoda, že v stretnutí jediná... 

Lobotka bol veľmi platným hráčom aj v defenzíve. 
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To bolo to skutočné: This is my „sen“, when I was small boy. 
But now it's „realita“. 

Sen malého chlapca sa splnil priamo na Wembley. A jeho 
ďalšie sny iba čakajú na to, kým sa stanú realitou tiež. 

www.sportaktuality.sk 05.09.2017 
pomocná evidencia 705/1/2017 
 
Nový kapitán Dukly Trenčín Branko Radivojevič je z po-

sledných sezón zvyknutý 
víťaziť. S Libercom zís-
kal český titul a vlani si 
zahral finále. S podob-
ným cieľom sa vrátil aj 
do materského klubu 
Trenčína. Nebaví ho hrať 
o stred tabuľky. Ví-
ťaznou mentalitou chce nakaziť celú kabínu.  

Ako ste spokojný s prípravou pred sezónou? 
„Výsledkovo to mohlo byť lepšie, ale na druhej strane nás 

kvalitní súperi dobre preverili. Vieme, kde robíme chyby a čo 
musíme do začiatku ligy napraviť.“ 

Napriek nie najlepším výsledkom ste remizovali so sil-
ným Třincom, či prehrali tesne s Vítkovicami. Boli to ná-
znaky postupného zlepšenia? 

„Verím, že áno, lebo systém trénera Oremusa má zmysel. 
Len ho musíme hrať celých šesťdesiat minút. Náš najväčší 
problém bol, že sme nedodržiavali taktiku do konca zápasov, 
niekedy to bolo štyridsať minút, inokedy päťdesiat.“ 

Dá sa vaša pozícia v tíme porovnať s tou, ktorú ste mali 
v Liberci? 

„Podobne ako v Liberci som jeden zo starších hráčov. Prišiel 
som ako líder, som na to pripravený.“ 
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Vedenie Trenčína avizovalo, že sa chce vrátiť do play-off. 
Nebudú jeho ambície vzhľadom na kvalitu kádra vyššie? 

„Nechceme veľmi hovoriť o cieľoch, ale bolo by alibistické 
hovoriť len o play-off. Je to prvý krok, snívam o vyšších prieč-
kach. Mám vysoké ambície a verím, že podobne k tomu pristu-
pujú aj chalani v kabíne. Povedal som to hneď po príchode, že 
ma nezaujíma hrať o stred tabuľky. Potešilo by ma vyhrať v 
budúcnosti s Trenčínom titul. Ideme krok za krokom. Máme 
skúsený tím, ale sezóna je dlhá a potrebujeme ísť na všetko po-
stupne. Veľa zohrá aj zdravie, nemáme širokú súpisku.“ 

V slovenskej lige sa viacero tímov rozhodlo pre zámorské 
posily. Ako to vnímate? 

„Je to momentálny trend. V Banskej Bystrici sa im to vlani 
vyplatilo, preto veľa tímov po nich opakuje. My máme inú cestu 
a sústredíme sa na ňu.“ 

V Liberci ste mali nadštandardné podmienky. Aké to 
bolo znova si zvyknúť na starý zimák? 

„Vyrastal som v Trenčíne. Nebudeme si klamať, zimák nie 
je v dobrom stave. Verím, že sa postupne zrekonštruuje. “ 

Všetci hráči, ktorí odchádzajú z Liberca, chvália systém 
trénera Filipa Pešána. Ako ho hodnotíte vy? 

„Pozitívne. Po nevydarených rokoch v KHL mi tréner Pešán 
pomohol reštartovať kariéru. Nevyhovoval mi už ruský systém 
dvoj-trojfázových tréningov. Bol som z toho vyhorený. Tréner 
Pešán priniesol krátke, intenzívnejšie tréningy, čo sa mi páčilo. 
Dostal som novú chuť do hokeja. Ukázalo sa, že je to správna 
cesta, Liberec počas dvoch rokov ovládol českú ligu.“ 

Mali by takto trénovať všetky tímy? 
„Mne to vyhovovalo, odporučil by som to každému. S tým 

však súvisí, že tých 30, 40 minút na tréningu musíte ísť na sto 
percent. K tomu pridať správnu životosprávu, oddych, regene-
ráciu. Jedno na druhé nadväzuje.“ 
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V posledných reprezentačných zápasoch sa vrátil do ná-
rodného tímu Ladislav Nagy, ktorý je starší ako vy. Neláka 
vás obliecť si znova slovenský reprezentačný dres?? 

„Nie, už je čas, aby tam boli mladší hráči. Budem im držať 
palce pred televízorom počas olympijských hier. Predsa len 
mám tri deti a dosť starostí. Reprezentačnú kariéru mám za se-
bou.“ 

Čo hovoríte na príchod Craiga Ramsayho k slovenskému 
tímu? 

„Hral som proti nemu v NHL, je to osobnosť. Chalani chvá-
lili jeho tréningy. Hokej je o detailoch. Myslím si, že takýto od-
borník Slovensku pomôže.“ 

Z Trenčína si zahrali proti Čechom mladí obrancovia 
Holenda a Romančík. Čo na nich vravíte? 

„Bol začiatok sezóny, veľa hráčov chýbalo. Preto bolo 
dobré, že dostali šancu aj mladší. Verím, že to obom pomôže a 
budú sa v našom drese zlepšovať, aby si reprezentáciu zaslúžili 
aj v budúcnosti.“ 

www.sportaktuality.sk 08.09.2017 
pomocná evidencia 717/1/2017 
 
Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka v ne-

deľu 10. septembra 
premiérovo nastúpil 
v základnej zostave 
svojho španielskeho 
zamestnávateľa.  

Kouč galícijské-
ho mužstva Juan 
Carlos Unzué mu v 
súboji 3. kola La 

Ligy proti Deportivu Alavés zveril strategický post v strede zá-
lohy. Stanislav Lobotka pobudol na trávniku celé stretnutie a 

Lobotka (vpravo)  nastúpil proti Deportivu Alavés prvýkrát od začiatku zápasu. 
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svojím výkonom prispel k prvej ligovej výhre Celty Vigo v no-
vom ročníku 2017/2018. 

Na twitteri sa objavila informácia, že 22-ročný rodák z Tren-
čína presne adresoval až 89 percent všetkých prihrávok a ne-
prehral takmer žiadny osobný súboj. 

„Cítim sa veľmi dobre, keďže predošlé dve stretnutia sme 
prehrali. Veľmi sme chceli zvíťaziť a som nesmierne šťastný, 
že som súčasťou tohto mužstva,” povedal Stanislav Lobotka pre 
web Faro de Vigo. 

www.sportaktuality.sk 11.09.2017 
pomocná evidencia 720/1/2017 
 
Vedenie klubu AS Trenčín sa rozhodlo odvolať Martina Še-

velu z pozície hlavného trénera prvého mužstva. Jeho nástup-
com sa stane dvojica Roman Marčok – Vladimír Cifranič. 

Prvý menovaný bude mať na starosti technickú a taktickú 
časť prípravy, druhý hernú fázu a koučing mužstva. V pozícii 

oficiálneho hlavného 
trénera bude vystupo-
vať Roman Marčok. V 
realizačnom tíme zos-
távajú Gideon van 
der Wee a tréner 
brankárov Marek Do-
biáš. Klub ešte zva-

žuje posilnenie realizačného tímu z vlastných zdrojov. 
„V prvom rade sa chceme poďakovať trénerovi Ševelovi za 

odvedenú prácu. Jeho pôsobenie v AS Trenčín vnímame v 
oveľa širších súvislostiach ako sa mnohým môže zdať. Jeho prí-
nos nehodnotíme ziskom dvoch titulov majstra Slovenska a 
dvoma víťazstvami v Slovenskom pohári. Martin bol v klube 
ako hráč, mládežnícky tréner, člen realizačného tímu prvého 
mužstva a hlavný tréner dokopy deväť rokov. Zažil s klubom 

Slovenskú futbalovú verejnosť odvolanie Martina Ševelu prekvapilo. 
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návrat do najvyššej súťaže, veľké úspechy, historické zápasy v 
Lige majstrov a Európskej lige. Naše rozhodnutie neprišlo zo 
dňa na deň, ale je výsledkom niekoľko mesiacov trvajúcich roz-
hovorov a analýzy daného vývoja. Snažili sme sa spoločne 
mužstvo oživiť rôznymi vstupmi, ale nedarilo sa nám to dlho-
dobejšie a podľa našich predstáv. Najmä z hľadiska filozofie 
dominantného a útočného štýlu hry, ktorý nemôžeme do bu-
dúcna stratiť. Trénerovi Ševelovi ešte raz ďakujeme za všetky 
roky, ktoré venoval futbalu v Trenčíne. Jeho vklad a pôsobenie 
zhodnotí čas,“ povedal generálny manažér AS Trenčín Róbert 
Rybníček.  

„Kombinácia dvojice mladých a málo skúsených trénerov je 
určite veľmi riskantná. Minulosť nám však ukázala, že sa ne-
treba báť. Prípadom sú Adrián Guľa, Marián Zimen, Martin 
Ševela, ale aj viacerí tréneri v našej mládežníckej akadémii. 
Sme presvedčení, že všetci ľudia pohybujúci sa okolo prvého 
mužstva a v klube, pomôžu lídrom realizačného tímu tento pre-
chod zvládnuť. Vladimír Cifranič prešiel našou mládežníckou 
základňou, má skúsenosti s prvým tímom a dobre vníma filozo-
fiu klubu. Roman Marčok má rovnako veľa skúseností z mlá-
dežníckeho futbalu, keď  pôsobil aj v Česku,“ dodal Róbert 
Rybníček.  

www.astrencin.sk 12.09.2017 
pomocná evidencia 723/1/2017 
 
Na nevýrazné výsledky AS Trenčín v úvode tejto sezóny 

doplatil hlavný tréner A-mužstva Martin Ševela. Vedenie 
klubu spod Čákovho hradu sa rozhodlo odvolať ho z funkcie.  

Martin Ševela ešte viedol v utorok 12. septembra dopoludnia 
prvý tréning Trenčanov, pred popoludňajšou druhou tréningo-
vou jednotkou si ho zavolal „na koberček” generálny manažér 
klubu Róbert Rybníček. 



685 
 

„Vedenie klubu sa rozhodlo pre zmenu na pozícii trénera, 
aby naštartovalo mužstvo k lepším výkonom. Prekvapil ma 
tento krok a samozrejme ma to mrzí. Môj posledný prejav pred 
kabínou bol dosť emotívny. Nehanbím sa však za slzy. Už mi 
prišlo veľa pozitívnych správ od priateľov a známych, čo ma 
trochu upokojuje. Síce je celá záležitosť čerstvá, ale s párhodi-
novým odstupom môžem zodpovedne povedať, že svedomie 
mám čisté. Dosiahol som s Trenčínom, čo sa dalo. Hovoria za 
mňa výsledky,” povedal Martin Ševela, ktorý získal dvakrát s 
klubom národné double. 

V čom teda vidí príčiny jeho odvolania?  
„Na sobotňajšom zápase bol aj majiteľ klubu, pán La Ling. 

Mal výhrady k nášmu výkonu, hoci sme boli lepší ako Slovan. 
Znovu nám však zlyhala efektivita. Borili sme sa s touto čin-
nosťou od začiatku sezóny, pokiaľ by sa nám darilo strieľať 
góly, boli by sme vyššie v tabuľke, mali by sme viac bodov. 
Podľa môjho názoru sme výkonnostne rástli od zápasu k zá-
pasu, niektoré veci sa však v živote nedajú predbehnúť,” dopl-
nil Martin Ševela, ktorý bol v klube ako hráč, mládežnícky tré-
ner, člen realizačného tímu prvého mužstva a hlavný tréner do-
kopy deväť rokov. 

www.sportaktuality.sk 14.09.2017 
pomocná evidencia 728/1/2017 
 
Vedenie AS Trenčín nečakane ukončilo spoluprácu s hlav-

ným trénerom Martinom Ševelom. Oslovili sme generálneho 
manažéra Trenčanov Róberta Rybníčka, aby objasnil okol-
nosti, ktoré viedli k tomuto kroku a pri tejto príležitosti sme sa 
s ním porozprávali aj o výstavbe nového štadióne či spolupráci 
s Interom Bratislava. 

V skratke, čo všetko zahŕňa práca generálneho mana-
žéra slovenského prvoligového klubu?  
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„Ešte pred tromi rokmi by som odpovedal, že všetko. Od-
vtedy som však pochopil, 
že treba začať prerozdeľo-
vať kompetencie medzi 
ľudí, ktorí pracujú v klube 
a ktorým verím. Ja sa sna-
žím sústrediť len na strate-
gické veci, víziu a straté-
giu klubu, infraštruktúru, 
rozvoj trendov a vnímanie 
budúcnosti moderného svetového futbalu. Zaoberám sa však aj 
hľadaním a objavovaním nových trénerských tvárí. Je toho stále 
dosť, ale ja mám z tejto práce radosť, a to je pre mňa podstatné.“ 

Teda do agendy patrí aj obsadenie postu hlavného tré-
nera. Pomenujte hlavné dôvody, prečo ste sa rozhodli pre-
pustiť z tejto pozície Martina Ševelu. 

„Uchopil by som to z iného uhľa pohľadu. Martin Ševela ab-
solvoval v Trenčíne fantastickú základnú a strednú futbalovú 
školu. Dosiahol vynikajúce výsledky na to, že jeho trénerská 
prax je iba štvorročná. Získal dva razy double, čo sa mnohým 
trénerom nepodarí ani za 30 – 40 rokov. Teraz však potrebuje 
ísť na vysokú školu, univerzitu a spoznať, ako fungujú veci 
mimo svojho domova. Až tam všetci zistíme, aký je a bude tré-
ner. Samozrejme mu držím palce a verím, že sa presadí. Dospeli 
sme presne do fázy, keď Ševela aj klub AS Trenčín potrebovali 
zmenu. Bez akýchkoľvek zbytočných negatívnych emócií teda 
vznikla medzi oboma stranami dohoda o ukončení spolupráce.“ 

Herný prejav mužstva pod jeho vedením nebol zlý ani v 
tejto sezóne, rozhodli teda o odvolaní pána Ševelu zlé vý-
sledky zo začiatku aktuálneho ročníka?  

„Nebola to otázka času alebo posledného zápasu pod Ševe-
lovým vedením, ktorý sme hrali proti Slovanu. Vytratila sa nám 
chuť pracovať viac, tak, ako sme pracovali pred pár rokmi, keď 

Róbert Rybníček sa vyjadruje aj k odchodu Martina Ševelu. 
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sme ešte nič nedosiahli. Nehovorím len o Maťovi, ale o ľuďoch 
v celom klube. Snažíme sa teda vrátiť naspäť na predošlú ús-
pešnú cestu tvrdej a poctivej práce. Vytrácala sa nám disciplína 
z mužstva, chýbala bojovnosť, úprimné nasadenie, hráči nešli 
na 100 percent a do veľkej miery je za to zodpovedný tréner. 
Som presvedčený, že zmena s odstupom času pomôže Trenčínu 
aj Ševelovi.“ 

Na zápase so Slovanom, ktorý predchádzal odvolaniu Še-
velu, bol osobne aj majiteľ AS Trenčín Tschen La Ling. Ne-
bolo to práve jeho rozhodnutie ukončiť spoluprácu s Mar-
tinom Ševelom?  

„Naša komunikácia s pánom La Lingom nefunguje len 
vtedy, keď príde do Trenčína. Rozprávame sa dennodenne o 
smerovaní športovej stránky klubu, preto viem, že práve jeho 
prítomnosť na dueli proti Slovanu nebola tou povestnou posled-
nou kvapkou. Nad myšlienkou zmeny trénera sme začali uva-
žovať, keď sme vyčerpali podľa nášho názoru všetky možnosti, 
ako posunúť mužstvo spoločnými silami pod Martinovým ve-
dením. Viem teda určite, že nešlo o náhle rozhodnutie pána La 
Linga.“ 

Rozhodnutie o trénerovom odvolaní sa asi nerodilo 
ľahko...  

„Keď s niekým fungujete dennodenne deväť rokov na hráč-
skej a neskôr trénerskej báze, nelúči sa vám s ním ľahko. Náš 
vzťah bol dobrý, korektný, fungovali sme navzájom s pokorou 
a vzájomným rešpektom a vybudovalo sa medzi nami krásne 
puto. S Martinom sme sa rozlúčili oficiálne pred fanúšikmi, s 
potleskom od hráčov i všetkých ľudí. Mám veľmi dobrý pocit 
z toho, akým spôsobom prišlo k ukončeniu spolupráce. Bolo to 
maximálne na úrovni. Aj toto je kultúra, ktorú by sme chceli 
priniesť do slovenského futbalu. Prežili sme spolu s Maťom 
krásne časy, ale jednoducho nastal priestor, aby išiel každý 
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svojou cestou ďalej. Cítim, že sa stalo to, čo sa malo stať. V 
dobrom slova zmysle.“ 

Nemyslíte si, že robil, čo mohol, ale nemal k dispozícii 
takú hráčsku kvalitu ako v sezónach 2014/15 a 2015/16?  

„Nesúhlasím s týmto tvrdením. V januári tohto roka sme si 
zadefinovali, že prebudujeme káder. Rozlúčili sme sa s jedenás-
timi hráčmi, lebo sme vedeli, že jesenná kvalita mužstva nespĺ-
ňala požiadavky. Na jar sa nám podarilo zabojovať a zo spod-
ných priečok sme sa vyškriabali až do pohárovej Európy, kde 
sme účinkovali už piaty raz v rade. Mužstvo v jarnej časti na-
predovalo. Po uplynulej sezóne sme nikoho nepredali, celý tím 
sme udržali a doplnili ho o dvoch - troch veľmi kvalitných hrá-
čov. Možno to bude pre niekoho znieť prekvapujúco, ale ja som 
presvedčený, že náš tím má kvalitu na prvé dve - tri priečky v 
slovenskej lige. Nemyslím si, že momentálne sú v Trenčíne 
hráči s béčkovým potenciálom. Ukázali však len náznaky svojej 
kvality a nedokázali sa konštantne udržať na vrchole.“ 

Príležitosť dostáva mladá a pomerne neznáma dvojica 
Roman Marčok, Vladimír Cifranič. Čo vás viedlo k rozhod-
nutiu zveriť im mužstvo do rúk?  

„Vladimír Cifranič dokonale pozná prostredie v Trenčíne, je 
tu možno aj dlhšie ako Maťo Ševela a trénersky má za sebou 

veľmi solídnu ana-
bázu. Pôsobil pri tí-
moch do 17 aj 19 
rokov a už takmer 
päť rokov bol asis-
tent pri A-mužstve. 
Vie presne, aká je 
vízia, filozofia 
klubu a herného 

prejavu. Dostáva šancu, aby si vyskúšal pozíciu s plnou zodpo-
vednosťou. Všetko sme si navzájom vyjasnili, aj to, že môže 

Spolupráca Róberta Rybníčka s Martinom Ševelom priniesla veľké úspechy. 
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prísť ešte k posilneniu realizačného tímu. Som presvedčený, že 
má pred sebou tiež veľkú budúcnosť a sme pripravení mu v tom 
pomôcť. Má v sebe víťaznú mentalitu, entuziazmus, zaujímavú 
charizmu, čo by ho časom mohlo posunúť na poprednejšie po-
stavenie v trénerskom vnímaní. Roman Marčok je v Trenčíne 
tiež veľmi dlho, hoci pri nižších kategóriách. Určite vie, že sa 
musí ešte veľa učiť. Má však skončenú trénerskú PRO-licenciu. 
Vlastným zanietením sa dopracoval až k tomuto najvyššiemu 
trénerskému vzdelaniu. Svedčí to o jeho veľkej vôli, ktorú ve-
nuje futbalu.“ 

Na dvoch zápasoch Trenčína sa bol osobne pozrieť aj bý-
valý holandský kouč Red Bullu Salzburg, Ferencvárosu či 
Eindhovenu RicardoMoniz, je práve on adept na rozšírenie 
realizačného tímu?  

„Je to jedna z alternatív. Možno u nás bude pôsobiť ako po-
zorovateľ, možno na inej pozícii, možno vôbec nie. Všetko 
ukážu najbližšie dni.“ 

V prvom zápase pod vedením nových koučov Trenčín 
utrpel debakel 1:5 v Žiline. S tým asi nemôžete byť spo-
kojný.  

„Keby sme sa na klub pozerali len optikou výsledkov, tak by 
sme nikdy nedosiahli to, čo sa nám podarilo v nedávnej minu-
losti. Prvý polčas v Žiline sme podali široko ďaleko najlepší 
výkon berúc do úvahy aj obdobie, keď sme boli majstri. Zrazu 
vidíte potenciál, tvár mužstva, aká je v prípade stopercentnej 
bojovnosti, vloženia srdca do zápasu. Mužstvo má perspektívu 
a veľmi silné individuality, musíme ich rozvíjať.“ 

Konkrétne ktorých futbalistov máte na mysli?  
„Hilaryho Gonga, ktorý je veľmi rýchly a dynamický krídel-

ník. Keďže je mladý, tak potrebuje ešte veľa pracovať na men-
tálnej pripravenosti. Stredopoliara Aschrafa El Mahdiouiho, 
ktorý je veľmi zaujímavý z hľadiska techniky a prehľadu v hre. 
Spomenul by som aj Chovana, Šuleka, útočníkov Jangu, 
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Manceho a veľmi perspektívneho Čatakoviča. Gruzínec Beri-
dze má veľký potenciál a už ho aj ukázal. Sme trochu sklamaní, 
že nevieme dostať viac z Ubbinka, ktorý je jeden z najlepších 
futbalistov, akí kedy boli na Slovensku. Jeho povaha nám za-
braňuje dostať z neho viac. Nie je schopný ísť nad rámec svojho 
komfortu. Pokiaľ nemusí, nejde do súboja, čo je v dnešnom fut-
bale neprípustné. Potom sa strácajú jedna–dve jeho geniálne 
veci, ktoré urobí v zápase. Verím, že nový realizačný tím to 
zmení.“ 

Prelaďme na inú strunu, v akom štádiu sú práce na no-
vom štadióne?  

„Začali sme robiť veci, bez ktorých sa nepohneme - elek-
trinu, vodu, plyn a teda všetky siete, aby sme mohli rozbehnúť 
viditeľnú výstavbu. Pomaličky to bude rásť, výstavba sa roz-
bieha.“ 

Do konca augusta ste chceli mať hotové tri tréningové 
plochy, podarilo sa splniť tento plán?  

„Áno. Pre mňa osobne je toto tréningové zázemie do istej 
miery dôležitejšie ako štadión. Akadémia sa nachádza na os-
trove asi 200 metrov od hlavného štadióna v športovo-rekreač-
nej zóne. Spustením nových plôch sa veľmi uľaví najmä našej 
mládeži pri rozložení tréningových jednotiek. Počas rekon-
štrukcie bude obmedzený prístup na plochu, nebude sa tam 
môcť toľko trénovať, takže nové ihriská sú pre nás nesmierne 
dôležité.“ 

Ako funguje spolupráca AS Trenčín s druholigovým FK 
Inter Bratislava?  

„Je veľmi aktívna a silná. Som veľmi rád, že majiteľ klubu 
Peter Hasoň pochopil do veľkej miery, o čo ide vo futbalovej 
vízii a filozofii, ktorú im chceme pomôcť implementovať do 
klubu. Som vďačný, že Inter nám dal dôveru a spolupráca fun-
guje. Vynasnažíme sa časom spolu vrátiť Inter medzi elitu, pre-
tože tam jednoznačne patrí. V tréningovom procese a koučingu 
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veľkej legende Jožkovi Barmošovi kvalitne vypomáha Rišo 
Slezák, čo je ďalší veľmi zaujímavý typ trénera. Inter je nováčik 
II. ligy, ktorá má kvalitatívne lepšiu úroveň, ako za jej ostatné 
športovo smutné roky. Mužstvo má vekový priemer 22 rokov a 
veľmi dobre zapadlo do súťaže. Máme v Interi štyroch či piatich 
našich hráčov. Herný štýl a koncepcia sú rovnaké a vieme, že 
časom môže priniesť úspech.“ 

www.sportaktuality.sk 24.09.2017 
pomocná evidencia 743/1/2017 
 
Po odchode trénera Martina Ševelu sa ujali vedenia prvého 

tímu AS Trenčín doterajší asis-
tent Vladimír Cifranič a Ro-
man Marčok. Prvý menovaný 
bude mať na starosti trénin-
gový proces a koučovanie, 
druhý technickú, kondičnú a 

najmä taktickú stránku príprav a fungovania mužstva. Členom 
realizačného tímu zostávajú Gideon van der Wee a tréner 
brankárov Marek Dobiáš. K mužstvu sa pripojil aj tréner „se-
demnástky“ AS Juraj Ančic. 

„S Romanom (Marčokom) sa poznáme dlhšie. Už sme spolu 
trénovali. Som presvedčený, že to bude fungovať. Všetko je o 
rozdelení kompetencií. Navyše, máme pri sebe ďalších členov 
realizačného tímu. Podstatné je, aby každý vedel, čo má robiť,“ 
povedal Vladimír Cifranič a Roman Marčok doplnil:  

„Je to výzva, ktorú som rád prijal. Na spoluprácu s Vladom 
(Cifraničom) sa teším. Situácia sa vyvinula veľmi rýchlo. Ne-
mal som však nad čím premýšľať. Chcem klubu odovzdať svoje 
skúsenosti a načerpať ďalšie. Naším cieľom je vrátiť sa k ve-
ciam, ktoré boli pre Trenčín kľúčové.“ 

Vladimír Cifranič 
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Podobným spôsobom ako spomenutá dvojica vstúpili na li-
govú scénu dnes už rešpektovaní odborníci Adrián Guľa a 
Martin Ševela. Obaja dostali šancu v AS Trenčín, ktorú by im 
máloktorý klub doprial. „Pravdou je, že som bol hodený do 
vody. Som však v lepšej pozícii ako moji predchodcovia. Pri 
tíme som už štyri roky. Viem, čo mužstvo dokáže. Viem, ako 
pracovalo doteraz. Viem, 
čo od hráčov očakávať,“ 
skonštatoval tréner Vla-
dimír Cifranič. 

Najmä doterajší asis-
tent trénera pozná silné a 
slabé stránky mužstva 
veľmi dobre. „Naším 
problémom bolo nepre-
mieňanie šancí. V žiadnom zápase sme neboli horším tímom. 
Doplácali sme však na opakované chyby v defenzívne a spome-
nutú slabú efektivitu vpredu,“ povedal Vladimír Cifranič a po-
kračoval: „V prvom rade treba zdvihnúť sebavedomie hráčov. 
Nastavíme tréningový proces tak, aby nám pomohol v zápa-
soch. Chceme byť opäť tým starým, dobrým AS Trenčín. Ako 
na to? Zlepšením tréningovej morálky, tvrdou rukou a stoper-
centnou disciplínou. Každý musí vedieť, čo môže na ihrisku ro-
biť a čo si môže dovoliť.“ 

Vladimír Cifranič je pre futbalovú verejnosť známou osob-
nosťou. Okrem dresu Ozety Dukla Trenčín hral za 1. FC Ko-
šice, Spartu Praha alebo Slovan Bratislava. S trénerskou karié-
rou začal v mládežníckych tímoch AS Trenčín, odkiaľ sa dostal 
až do prvého mužstva.  

Neznámou pre verejnosť je Roman Marčok. Tridsaťpäť-
ročný tréner si po dvanástich rokoch v mládežníckych tímoch 
AS Trenčín sadol na lavičku juniorky FK Teplice. Potom pôso-
bil v Nitre. Následne sa vrátil do Trenčína, kde pracoval opäť 

S Vladimírom Cifraničom bude viesť mužstvo Roman Marčok. 
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pri mládeži. Zaujímavosťou sú jeho stáže v Reale Madrid a 
Wolverhamptone. 

www.astrencin.sk 13.09.2017 
pomocná evidencia 727/1/2017 
 
Osemnásť rokov sa stretávajú silní muži Európy, aby bojo-

vali o trofej, ktorá má v športe strongman svoje miesto. Pre kaž-
dého pretekára je česť získať meč Matúša Čáka a každý z po-
zvaných silákov sa nesmierne teší, že dostal možnosť súperiť s 
najlepšími a zapísať svoje meno, pokiaľ sa podarí vyhrať, do 
galérie víťazov.  

Nebolo tomu inak ani v  sobotu 9. septembra. Osem najsil-
nejších mužov sa 
stretlo na Trenčian-
skom hrade. Štartovú 
listinu tvorilo domáce 
duo Igor Petrík a Bra-
nislav Golier, ďalej 
Sucman Rodion 
(Moldavsko), Kon-
stantin Iljin a Oleg 

Pylypiak (Ukrajina), Janusz Kulaga (Poľsko), Lukáš 
Svoboda (Česká republika) a Andi Hophner (Nemecko). Na 
všetkých čakalo päť náročných testov. 

Úvod patril testu sily pliec a tricepsov. Ťažká 135 kilogra-
mová klada bola nad možnosti Braňa Goliera, ktorý bohužiaľ 
nepredviedol ani jeden pokus. Ten sa zdarne podaril Hopfne-
rovi, trikrát dostal nad hlavu náčinie Rodion, ktorý tak získal na 
začiatku pretekov bronz. Striebro si delilo trio Svoboda, Pyly-
piak a Petrík (4x). 

Práve 113 kilogramový Pylypiak udivoval perfektnou vzpie-
račskou technikou, ktorá mu pomohla k zisku dôležitých bo-
dov. Víťazom sa na začiatku stal Iljin so šiestimi zdvihmi. Na 
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ich regulérnosť dohliadal medzinárodný rozhodca Pavol Guga. 
Skvele mu sekundoval moderátor a viceprezident SASIM-u 
Milan Gabrhel. Obaja boli organizátormi podujatia.  

Nasledovali štyri otočenia ťažkej 600 kilogramovej pneuma-
tiky, ktorá patrí medzi vôbec najťažšie na siláckych zápole-

niach. Prvú víťaznú 
disciplínu si pripísal 
so svojim bravúrnym 
výkonom Petrík pred 
Iljinom a Svobodom. 

Nasledovala kom-
binácia dvoch náčiní, 
kde najskôr na vzdia-
lenosť 20 metrov ma-

li siláci preniesť 100 kilový hradný zvon a následne na tú istú 
trať aj 150 kilogramový meč. Tradične sa po úvodnom zaváhaní 
(tlakové disciplíny sú Braňovou slabinou) dral do popredia Go-
lier, ktorý si vybojoval plný počet bodov v danom teste, nasle-
doval ho Petrík, ktorý napriek bolestivom kŕči v pravom har-
mstringu (zadný stehený sval) získal potrebné body do boja 
o trofej. Bronz v strede preteku získal Svoboda. 

Predposlednou skúškou bolo dvíhanie osobného automo-
bilu. Po rokoch sa prinavrátilo partnerské spojenie predajcu 
ARAVER a tradičného Trenčianskeho podujatia silných mu-
žov. O tom, že automobil nebol najľahší (na zadných sedadlách 
sedeli fitnessky z oddielu Fitness Gabrhel), svedčí aj to, že ani 
jeden z borcov nedokázal predviesť viac ako osem zdvihov. 

Práve spomenutých osem zodvihnutí zadnej nápravy pred-
viedol Iljin pred duom Petrík – Rodion (zhodne 7x), tretie skon-
čilo trio pretekárov Pylypiak – Golier – Svoboda (zhodne 4x). 

Záver napínavého podujatia rozhodlo prehadzovanie 150 ki-
logramovej gule cez horizontálnu priečku. Osem úspešných 
prehodení Igora Petríka rozhodlo o tom, že historická a veľmi 
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cenená trofej ostane doma, na Slovensku. Po druhýkrát sa tak 
mohol Igor radovať z víťazstva na tomto prestížnom podujatí.  

Jeho radosť umocňovalo i to, že dokázal poraziť súperov na-
priek drobným zraneniam, ktoré pozbieral počas tohtoročnej se-
zóny. Aj týmto výsledkom len potvrdil, že momentálne je na 
Slovensku siláckou osobnosťou číslo jeden. Podarilo sa mu tak 
v tomto roku získať impozantné „double“, keď získal okrem 
meča Matúša Čáka i titul najsilnejšieho Slováka na začiatku 
roka. 

www.sportaktuality.sk 12.09.2017 
pomocná evidencia 725/1/2017 
 
Bodyfitneska Adela Ondrejovičová z Trenčína sa v piatok 

15. septembra zúčastnila už po tretí raz na najprestížnejšej sú-
ťaži na Olympia Weekende v Las Vegas v kategórii Pro figure. 
Po tretí raz postúpila do Top 15. Obsadila 13. miesto, ale zdo-
lala 16 pretekárok. Reálne opäť bojovala o postup do TOP 10.  

Info 03.10.2017 
pomocná evidencia 730/1/2017 
 
Slovensko má o majstra sveta viac. V sobotu 16. septembra 

Pavol Guga z Trenčína, generálny sekretár a medzinárodný 
rozhodca Slovenskej asociácie silných mužov /SASIM/, získal 
pod vedením Michala Čaplu a Milana Gabrhela v americkom 
Las Vegas titul majstra sveta v tlaku na lavici (benchpress) v 
asociácii AAU. Podarilo sa mu to v kategórii do 198lbs.  

www.sportaktuality.sk 21.09.2017 
pomocná evidencia 738/1/2017 
 
 Na konci marca vládol v hokejovom Trenčíne smútok, 

priaznivci tamojšej Dukly boli zdesení. Po tom, čo prehrala v 
baráži na ľade Detvy, jej hrozil zostup do I. ligy.  
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Nakoniec sa síce s vypätím všetkých síl zachránila, napriek 
tomu by všetci v klube na minulú sezónu najradšej zabudli. 
Mužstvo nového trénera Petra Oremusa robí pre to v novom 
extraligovom ročníku všetko. Dukla ožila. Šesť víťazstiev z 
úvodných šiestich zápasov čakal len málokto. Trenčania zdo-
lali aj obhajcu titulu Banskú Bystricu, aj úradujúceho vicemaj-
stra Nitru, aj silné Košice a naznačili, že s nimi treba počítať. 

Michal Valent necháva zabudnúť na predchádzajúci nevy-
darený ročník v Nitre, dnes vládne brankárskym štatistikám. Na 
tom má ale zásluhu celý tím, ktorý bojuje a dodržiava herný 
systém. Obrane velí skúsený Tomáš Starosta, ktorý je smerom 
dozadu najlepší v lige. Najväčší rozdiel nastal na pozícii lídra. 

Branko Radivojevič preniesol do Trenčína víťaznú menta-
litu z momentálne naj-
lepšieho českého tímu 
Liberca, kde nosil kapi-
tánske céčko. Charizma-
tický útočník s balkán-
skou krvou pobláznil ka-
bínu Dukly. S podmani-
vým úsmevom donútil 
spoluhráčov k stoper-
centným výkonom, čoho 

výsledkom je zaslúžene vedenie. Sám však správne opakuje, že 
liga sa len začína a výsledky sa môžu rýchlo zvrtnúť. Jeho úlo-
hou je udržať tím pri zemi. 

Veľkým pozitívom je, že do hľadiska Demitrovho štadióna 
sa vrátili fanúšikovia. Oficiálne ich bolo na posledných dvoch 
dueloch okolo tritisíc, v skutočnosti možno až o tisíc viac. Jedi-
ným negatívom ostáva štadión. V nedeľu bolo vonku okolo tri-
násť stupňov, ale nad trenčianskym ľadom sa vznášal opar, 
ktorý videl na vlastné oči aj reprezentačný tréner Craig Ram-
say. 

Branko Radivojevič pobláznil Trenčín. 
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 Nielen on si určite povzdychol, že by si Dukla (podobne ako 
mnohé iné mestá) konečne zaslúžila nový štadión. 

www.sportaktuality.sk 27.09.2017 
pomocná evidencia 745/1/2017 
 
Kapitán futbalistov AS Trenčín Peter Kleščík charakterizo-

val senzačné vyradenie z pohárovej súťaže Slovnaft Cup štvr-
toligovým MFK Spartak Medzev (0:1) v stredu 27. septembra 
slovami, že je to hanba.  

„Každý musí vstúpiť sám do seba. Ak budeme hrať podobne 
aj v lige, už nevyhráme 
nad nikým. Hrali sme 
pomaly, robili veľa 
chýb. Nedostali sme sa 
do šancí. Chýbala tomu 
iskra a energia. Súper 
išiel šťastiu naproti a 
uspel. Treba mu zagra-
tulovať. Zápas sme nezvládli v hlavách. Žiaľ, prišlo k podcene-
niu. Niektoré naše riešenia situácií boli doslova nezmyselné. 
Ťažko to vôbec nejako zmysluplne komentovať.“ 

Medzevčania sa postarali o ďalšiu senzáciu v Slovnaft Cupe, 
vyradili už druhého účastníka najvyššej slovenskej súťaže. Lí-
der IV. ligy juh v rámci Východoslovenského futbalového 
zväzu (VsFZ) v 3. kole uspel v jedenástkovej „lotérii“ proti FK 
Senica (v riadnom hracom čase 1:1, na pok. kopy 5:4, pozn.), v 
stredu ukončil pohárové účinkovanie AS Trenčín. 

www.sportaktuality.sk 28.09.2017 
pomocná evidencia 748/1/2017 
 
Kickboxerka Monika Chochlíková (Victory Gym Trenčín) 

zvíťazila na Európskom pohári WAKO K1 2017 v Prahe (27. 
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– 30. septembra). Konal sa za účasti 286 registrovaných zápas-
níkov z 21 krajín.  

Tento rok ju ešte čakajú jej prvé Majstrovstvá Sveta v K1 
WAKO a 4-členná pyramída v Muay Thai o opasok v Paríži. 
Monika Chochlíková je jeden z najväčších talentov, aký slo-
venská bojová scéna zažila. 

Info 31.10.2017 
pomocná evidencia 751/1/2017 
 
Futbalový klub AS Trenčín investoval počas leta sumu 1,4 

milióna eur do výstavby troch nových tréningových ihrísk v 
priestoroch trenčianskeho Ostrova. Využívať ich budú pre-
važne mládežníci klubu.  

Futbalová akadémia AS Trenčín však získa nielen nové tré-
ningové plochy, ale 
aj nové meno. Od-
teraz nesie meno 
„This is my sen 
Academy“. Sláv-
nostné otvorenie 
bolo na programe v 
nedeľu 1. októbra a 
pásku prestrihol 

hráč klubu Celta Vigo, slovenský reprezentant a odchovanec 
klubu Stanislav Lobotka. 

Jedna z najúspešnejších futbalových škôl uplynulých rokov 
na Slovensku dostala nový domov. Miesto, kde budú môcť rásť 
ďalší slovenskí reprezentanti a opory prvého mužstva AS Tren-
čín. Menoslov doterajších odchovancov klubu nie je krátky. 
Stanislav Lobotka, Matúš Bero, Jakub Holúbek, Tomáš 
Malec, Martin Škrtel, Filip Hološko, Milan Ivana, Samuel 
Štefánik, Filip Hlohovský, Juraj Ančic, Róbert Mazáň, 
Martin Šulek, Lukáš Skovajsa a mnoho ďalších urobilo 

Pásku prestrihol slovenský reprezentant Stanislav Lobotka. 
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najdôležitejšie kroky počas mládežníckych rokov práve pod 
Čákovým hradom. 

„Viac ako štyri stovky detí trénujúcich v akadémii AS Tren-
čín dostanú vďaka výraznému zlepšeniu klubového zázemia 

jedny z najlepších 
podmienok na Slo-
vensku. Výstavbou 
troch nových ihrísk 
sme v tomto smere 
neskončili. Pripravu-
jeme dobudovanie zá-
zemia akadémie a 
rozmýšľame nad špe-
ciálnym cvičiskom a 

ďalšími ihriskami, tentoraz s trávnatým povrchom. Nové plo-
chy prinesú pre naše tímy vyššiu kvalitu tréningového procesu. 
Výrazne sa tiež zmenili možnosti týkajúce sa organizácie tur-
najov a prípravných zápasov s atraktívnymi súpermi,“ povedal 
manažér akadémie Pavol Cobori. 

Meno akadémie nesie dnes už legendárny výrok Stanislava 
Lobotku po podpise zmluvy s Ajaxom Amsterdam. Pre klub AS 
Trenčín sa stalo slovné spojenie „This is my sen“ viac ako len 
slovensko-anglickou skomoleninou slov. V osobe a kariére Sta-
nislava Lobotku predstavuje cestu odchovanca klubu do veľ-
kého futbalu. Cestu, ktorou dnes môžu kráčať ďalšie deti pod 
značkou AS Trenčín. V tejto vete je naplnená filozofia práce vo 
futbalovej akadémii AS Trenčín. Deti vedú za splnením si ich 
malého či veľkého futbalového sna – dominantne, bez strachu 
o výsledok a s radosťou na ihrisku aj mimo neho. 

www.astrencin.sk 03.10.2017 
pomocná evidencia 754/1/2017 
 



700 
 

AS Trenčín posilní od zimnej prestávky mládežnícky repre-
zentant Srbska Jovan Vladimir Pavlovič. Stále len sedemnásť-
ročný stopér prichádza na prestup z bosnianskej mládežníckej 
akadémie OFK Sport Team Banja Luka. 

„Som veľmi spokojný s prestupom do AS Trenčín. Viem, že 
ide o klub, ktorý má špeciálny sys-
tém a filozofiu práce. Má výni-
močný prístup k mladým hráčom 
ako som ja. Beriem to ako veľký 
posun v kariére. Urobím všetko, 
aby som pomohol klubu k ďalším 
triumfom,“ povedal Jovan Pavlo-
vič, ktorý sníva nielen o európskych pohároch, ale rád by sa v 
reprezentačnom drese Srbska predstavil na kontinentálnom 
alebo svetovom šampionáte. 

Pavlovič patrí dnes do kádra reprezentácie Srbska do 19 ro-
kov. V uplynulom kvalifikačnom cykle bol kľúčovým hráčom 
reprezentačnej sedemnástky. Pod vedením Pericu Ognjeno-
viča sa prebojoval až na májový turnaj v Chorvátsku. Srbsko sa 
však v spoločnosti Bosny a Hercegoviny, Nemecka a Írska ne-
prebojovalo zo základnej skupiny do bojov o cenné kovy. 

www.astrencin.sk 04.10.2017 
pomocná evidencia 759/1/2017 
 
Futbalový klub AS Trenčín vydal stanovisko k aktuálnej si-

tuácii týkajúcej sa výstavby štadióna: 
Klub pokračuje v projekte výstavby nového štadióna. Začiat-

kom roka 2017 sme vstúpili do procesu verejného obstarávania 
stavby arény. Vzhľadom na skutočnosť, že v lehote na predkla-
danie záverečných cenových ponúk bola verejnému obstaráva-
teľovi doručená len jedna ponuka, klub musel v záujme zacho-
vania princípu efektívnosti a hospodárnosti rozhodnúť o zrušení 
postupu zadania zákazky. 
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Na vzniknutú situáciu sme reagovali intenzívnymi rokova-
niami o zadaní priamej zákazky jedinému záujemcovi o pozíciu 
generálneho dodávateľa stavby. Taktiež sme otvorili rokovania 
so sprostredkovateľom štátnej podpory na výstavbu štadióna, 
ktorým je Slovenský futbalový zväz. Dôvodom je vyčlenenie 
podpory štátu vo výške 2,4 milióna eur pre samostatné verejné 
obstarávanie. 

V prvej fáze rekonštrukcie štadióna na Sihoti prišlo k strh-
nutiu hracej plochy, ktorú nahradil nový umelý trávnik. Ešte 
pred jeho položením prebehla inštalácia elektrického vyhrieva-
nia. V priebehu nasledujúcich dní odštartuje očakávaná druhá 
časť výstavby štadióna. Súčasťou tejto časti výstavby bude ne-
oddeliteľná prípravná fáza na spustenie výstavby samotných 
tribún. Prebehne budovanie spevnených plôch tribún a inžinier-
skych sietí. V priebehu mesiacov október, november a decem-
ber bude spoločnosť Cesty Nitra realizovať výstavbu požiarnej 
nádrže, prípojky vodovodu, splaškovej a dažďovej kanalizácie. 
V tomto roku prebehne kompletná stavba verejného vodovodu. 
Realizované budú aj spevnené plochy v rozsahu realizovateľ-
nosti zemných a búracích prác, ktoré sú nevyhnuté pre prípravu 
plôch pre parkoviská. Zrealizované budú dočasné káblové roz-
vody a umiestnená dočasná trafostanica. Realizácia prác je pod-
mienená schválením povolení rozkopávok Mládežníckej a Štu-
dentskej ulice. 

Vzhľadom na to, že časový harmonogram výstavby nového 
štadióna neprebiehal podľa predstáv klubu, prišla kolízia pri bu-
dovaní tréningového komplexu v hodnote 1,4 milióna eur. Vy-
tvorenie tréningového zázemia je dôležité z pohľadu kvality tré-
ningového procesu mládežníckych tímov a pre dodržanie kon-
tinuity prípravy prvého mužstva AS. Klub chápe znepokojenie 
a otázky všetkých fanúšikov, ale odmieta akékoľvek spolitizo-
vanie tejto témy. Práve náš klub je subjektom, ktorý je najviac 
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dotknutý zdržaním projektu v porovnaní s ideálnym časovým 
harmonogramom. 

www.astrencin.sk 13.10.2017 
pomocná evidencia 774/1/2017 
 
 
Od 13. do 15. októbra sa v Budapešti konali Majstrovstvá 

Európy vo fitness detí. Slovensko vyslalo mimoriadne silnú vý-
pravu, v ktorej nechýbali ani reprezentantky z Trenčína.  

Majsterkou Európy sa v kategórii 14 - 15 r. dievčat stala Ta-
tiana Ondrušková, titul vicemajsterky v rovnakej kategórii 
vybojovala Nastenka Vrábelová, vicemajsterkou Európy v ka-
tegórii 13-r. dievčat je Lucia Mikušová – všetky z klubu 
Fitness Gabrhel, z ktorého sa na šampionáte predstavili aj Va-
neska Habánková (postup do finále a 5. miesto) a  Alžbetka 
Fraňová (na svojej prvej medzinárodnej súťaži v kategórii do 
7 rokov obsadila 12. miesto.  

„V mene dievčat ďakujeme všetkým trénerom, ktorí im po-
máhali, najmä Marianne Holbovej a pánovi Gabrhelovi. Ďaku-
jeme asociácii SAFKST za možnosť reprezentovať Slovensko,“ 
povedala Zuzana Vrábelová. Slovensko na majstrovstvách 
získalo celkovo 21 medailí a 1. miesto v pohári národov.  

Info 31.10.2017 
pomocná evidencia 778/1/2017 
 
Charitatívne podujatie Hviezdy deťom prinieslo počas de-

viatich rokov svojho života výťažok v hodnote 144 793 eur. 
Futbalový klub AS Trenčín pomohol počas tohto obdobia 
vďaka podpore množstva spoločností, drobných firiem a jed-
notlivcov mnohým nielen v našom regióne.  

V tomto roku putovala na charitatívne účely suma 22 tisíc 
eur. Oficiálne odovzdávanie šekov prebehlo pred ligovým 
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stretnutím proti ŠK Slovan Bratislava v klubových priestoroch 
na krytej plavárni v Trenčíne. 

AS Trenčín prostredníctvom svojho dlhoročného charitatív-
neho programu podporil tento rok pätnásť organizácií alebo 
jednotlivcov. Už 
tradične obdaro-
vanými subjektmi 
sú Domov sociál-
nych služieb De-
my, Domov so-
ciálnych služieb 
Nosice, Spojená 
škola internátna 
Trenčín alebo OZ 
Autis. Klub pod-
poril aj n.f. Livka, OZ Kolobeh života, projekt Rozžiarme det-
ské tváre, Svetielko nádeje a ďalšie subjekty. Po prvý raz puto-
vala podpora Spojenej škole internátnej v Novom Meste nad 
Váhom a druhý raz nechýbala medzi obdarovanými Klinika pe-
diatrie a neonatológie v Trenčíne. 

„Poďakovanie patrí všetkým partnerom a účastníkom pro-
jektu, bez ktorých by sme nevedeli pomáhať. Špeciálne gene-
rálnemu partnerovi Slovenským elektrárňam,“ povedala mana-
žérka podujatí AS Trenčín a projektová manažérka Hviezdy de-
ťom Petra Drábová a pokračovala: „Spoločné popoludnie ne-
bolo iba o odovzdaní financií, ale aj o vzájomnom stretnutí všet-
kých, ktorí podujatie podporili s tými, pre ktorých bol výťažok 
určený. Podobné stretnutia dávajú nášmu projektu hlavný zmy-
sel a nám energiu pre organizáciu ďalších ročníkov.“ 

www.astrencin.sk 18.10.2017 
pomocná evidencia 781/1/2017 
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Moses Simon, Samuel Kalu a Kingsley Madu majú ďal-
ších nasledovníkov pod Čákovým hradom. AS Trenčín podpí-
sal viacročné zmluvy s dvojicou mladých nigérijských futbalis-
tov. Novými tvárami v kabíne prvého mužstva sú Philip Azan-
go a Ejike Okoh. 

Obaja prišli z GBS Football Academy. Z rovnakej akadémie 
prišli aj Aliko Bala, Abdul Zubairu, Hilary Gong a Maduka 
Udeh. Azango je dvadsaťročný ľavonohý krídelník. Okoh má 
osemnásť rokov a jeho hlavnou pozíciou je post defenzívneho 
stredopoliara. Obaja sa klubu upísali na tri roky. Azango má za 
sebou už aj ligovú premiéru, keď nastúpil proti Žiline. Počas 
uplynulého víkendu hral aj proti Senici. 

„Pokračujeme v úspešnej spolupráci s dlhoročne overenou 
akadémiou. Veríme, že obaja majú potenciál hrať futbal na eu-
rópskej úrovni, potrebujú však čas. Majú svoje veľké prednosti, 
ale majú aj množstvo nedostatkov. Záleží už len na ich ochote 
pracovať na sebe. Uvidíme, ktorý z nich sa vyberie cestou Si-
mona a Kalua,“ vyjadril nádej generálny manažér AS Trenčín 
Róbert Rybníček. 

www.astrencin.sk 19.10.2017 
pomocná evidencia 783/1/2017 
 
Jozef Jankech patrí medzi slovenské trénerské veličiny. 

Dnes – v utorok 24. októbra - sa dožíva krásneho životného ju-
bilea, pretože má 80 rokov. Viac ako polovicu života zasvätil 
trénerstvu. Naposledy viedol Slovan Bratislava, keď začiatkom 
októbra 2010 skončil na Pasienkoch, mal tesne pred 73. naro-
deninami.  

To z neho robí najstaršieho trénera v našej najvyššej súťaži. 
Patrí mu aj ďalší rekord, vo funkcii šéfa realizačného tímu má 
na konte 576 prvoligových zápasov.  
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V kluboch oňho bol záujem, pretože robil poctivo, mal vý-
sledky, dobrácku, nekonfliktnú povahu a zároveň si vedel spra-
viť poriadok v kabíne. 

Na úvod nášho „narodeninového“ rozhovoru prijal gratulá-
ciu k jubileu. „Zdra-
vie mi slúži, nemám 
žiadne problémy. 
Stále chodím na fut-
bal, do Trenčína a 
niekedy aj do Dub-
nice, keď zápasy ča-
sovo nekolidujú. 
Najbližší víkend sa 
určite chystám na 

duel Trenčín – Trnava, čo bude veľký zápas. Teší ma, že Dub-
nica hrá dobre v tretej lige, pretože tamojšia akadémia stále ne-
sie moje meno,“ hovorí rodák zo Šale, ktorý trénoval 44 rokov. 

Ako jediný v našich končinách sedel na prvoligovej lavičke 
ešte aj po sedemdesiatke. Na margo svojej dlhej kariéry sa vy-
jadroval viackrát a nikdy nezabudol vyzdvihnúť manželku 
Editu.  

„Veľkú zásluhu na mojej trénerskej dlhovekosti má rodina a 
pohoda v nej. Manželke Editke patrí veľká vďaka. Ja som sa 
mohol v pokoji venovať svojmu povolaniu a ona sa starala o 
rodinu. V jednotlivých kluboch som sa snažil robiť poctivo, aby 
sme dosahovali čo najlepšie výsledky. Venoval som tomu celý 
svoj voľný čas.“ 

Ako hráč bol dobré pravé krídlo, aj ako tréner zostal verný 
ofenzívnemu futbalu. „Fakt je, že trénerstvu som sa začal veno-
vať dosť skoro. V 28 rokoch som sa zranil a ešte pred tridsiat-
kou som začal trénovať v Třinci.“ 
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Počas kariéry mal niekoľko klubov a destinácií, kam sa vrá-
til, boli to Lokomotíva a VSS Košice, Levice, Dubnica, Slovan, 
Maldivy.  

„Mal som dobré výsledky a o moju robotu bol záujem. 
Veľmi dobré mužstvo som mal v Lokomotíve, ale aj v Ži-
line, kde som viedol Hyravého či Faktora, v Slovane za čias Tit-
tela a Dubovského a napokon aj v Dubnici, kde začínali Pekarík 
či Adam Nemec. Roky utekali, až som dosiahol taký vek, že 
som sa stal najstarším trénerom v prvej lige.“ 

Jozef Jankech stanovil rekord v počte odkoučovaných zápa-
sov, má ich na konte 576. „Ktovie, aké číslo by sme dostali, 
keby sme do toho zarátali zahraničné štácie a reprezentačné du-
ely,“ nadhodí s úsmevom kouč, ktorý bol známy tým, že vedel 
robiť s mladými hráčmi, čo sa potvrdilo napríklad v Slovane 
alebo v Dubnici.  

„Vždy som sa snažil, aby odchovanci dostávali čo najviac 
priestoru. V týchto kluboch sa dobre pracovalo s mládežou a už 
aj juniori boli dobre pripravení. Mal som šťastnú ruku, že mnohí 
z tých, ktorých som vytiahol, vo svojej kariére napredovali a 
dostali sa do reprezentácie, alebo aj do zahraničia.“ 

Na Jankechovej trénerskej kariére je zaujímavé, že nezískal 
ani jeden majstrovský titul, no takisto nikdy so žiadnym muž-
stvom nevypadol do nižšej súťaže. Naopak, bol špecialista na 
postupy. „Veľmi si cením štyri postupy do najvyššej súťaže – s 
Třincom, Lokomotívou, Dubnicou a Slovanom. A dlho platilo, 
že ma nevyhodili z klubu. Predčasne som skončil iba pri repre-
zentácii a pri mojom poslednom angažmáne v Slovane.“ 

Pri debate s ním nemožno obísť slovenskú reprezentáciu, 
keďže bol po Jozefovi Venglošovi jej druhý tréner v ére samo-
statnosti. Národný tím vtedy nemal také zabezpečenie ako te-
raz, no aj tak Jozef Jankech dosiahol solídne výsledky, hoci bez 
postupu na MS či ME. Na ktorý zápas najradšej spomína?  
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„Určite na triumf 2:1 nad Českom v Bratislave, pri ktorom 
sa strelecky presadili Majoroš a Jančula. To bolo naše prvé ví-
ťazstvo nad silným súperom, ktorý bol účastník záverečného 
turnaja a dokonca vicemajster Európy. V kvalifikácii MS 1998 
sme mali veľmi ťažkú skupinu so Španielskom, Českom a Ju-
hosláviou. Takmer sme doma zdolali aj Juhoslovanov, vyrov-

návajúci gól na 1:1 sme 
inkasovali až desať minút 
pred koncom z trestného 
kopu Mihajloviča.“ 

Súčasná slovenská re-
prezentácia síce neuspela 
v kvalifikácii MS 2018, v 
ktorej nepostúpila do ba-

ráže, no v druhej polovici kvalifikácie hrala ofenzívny futbal s 
dobrým držaním lopty, aký sa páči aj Jankechovi.  

„Národné mužstvo podáva solídne výkony. Tréner Ján Ko-
zák nadviazal na Vladimíra Weissa, ktorý kedysi dal tím do-
hromady a dosiahol s ním prvý výrazný úspech. Dobrú prácu 
odvádzajú aj tréneri v dvadsaťjednotke, odkiaľ prichádzajú do 
áčka hotoví, pripravení futbalisti. Je veľká výhoda, že takmer 
všetci naši reprezentanti hrajú v zahraničných mužstvách. Keď 
som trénoval ja, tak sme nemali také podmienky a zabezpečenie 
ako teraz. Trénovali sme prakticky tam, kde nás prichýlili.“ 

Jozef Jankech sa vo svojej trénerskej kariére dostal aj do za-
hraničia. Pôsobil vo futbalovo exotických krajinách – na Cypre, 
v Malajzii, Katare a dvakrát na Maldivách.  

„V zahraničí som bol vyše desať rokov. Najprv som sa dostal 
na Cyprus, ale v tých časoch to išlo len na výnimku a za nejaké 
zásluhy. Najprv som tam išiel na dva roky, ale predĺžili mi to o 
rok, čo sa vybavovalo politicky. Dobre bolo aj v Katare, či v 
Malajzii, ale najlepšie výsledky som dosiahol na Maldivách. 
Pod mojím vedením národný tím dosiahol vôbec prvé víťazstvo 

S trénerom slovenskej seniorskej reprezentácie Jánom Kozákom. 
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v medzištátnom zápase. V roku 2008 sme vyhrali Pohár južnej 
Ázie, čo bol historický úspech, pretože sme zdolali Indiu, ktorá 
mala oveľa viac profesionálnych klubov i futbalistov. Dodnes 
sa tam na to spomína. Keď sa jeden môj bývalý hráč stal prezi-
dentom zväzu, pozvali ma minulý rok v novembri na priateľský 
zápas bývalých a súčasných reprezentantov, zaplatili mi cestu a 
strávil som tam spolu s vnukom desať krásnych dní.“ 

Jozef Jankech sa narodil 24. októbra 1937 v Šali. Hrával 
útočníka či ofenzívneho stredopoliara za Šaľu, Uherské Hra-
diště, TTS a neskôr Jednotu Trenčín, TŽ Třinec. D Lokomotí-
vou Košice dvakrát vyhral Československý pohár. Od 4. júla 
1995 do 23. októbra 1998 bol tréner slovenskej reprezentácie, 
ktorú viedol v 34 zápasoch. S národným tímom mal  bilanciu 
18 víťazstiev, 6 remíz a 10 prehier so skóre 51:33. Na konte má 
576 odkoučovaných zápasov v najvyššej československej a slo-
venskej súťaži. S manželkou Editou majú dve deti - Jozefa (52 
rokov) a Karin (47). Majú štyroch vnukov - Eduarda, Ronalda, 
Jozefa a Daniela, prvý menovaný má syna Eduarda. 

Trénerské zastávky: TŽ Třinec (1966 – 1973), VSS Košice 
(1973 – 1975), Lokomotíva Košice (1975 – 1976), Strojárne 
Martin (1976 – 1978), Lokomotíva Košice (1978 – 1980), Nea 
Salamina Larnaka (1980 – 1983), Lokomotíva Košice (1983 - 
1985), ZVL Žilina a olympijské mužstvo ČSSR (1985 – 1987), 
TTS Trenčín (1987 – 1988), Slovan Bratislava (1988 – 1990), 
Kuala Lumpur (1990 – 1991), VSS Košice (1991), Inter Brati-
slava (1991 – 1992), Slovan Levice (1993), Katar Sport Club 
(1993 – 1994), Levice (1994 – 1995), reprezentácia Slovenska 
(1995 - 1998), ZŤS Dubnica (1998 – 1999), Maldivy (2000 - 
2003), ZŤS Dubnica (2003 – 2004), Slovan Bratislava (2005 – 
2007), Maldivy (2007 – 2008), Banská Bystrica (2008 – 2010), 
Slovan Bratislava (2010). 

www.sportaktuality.sk 24.10.2017 
pomocná evidencia 791/1/2017 
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Zlatá hokejová generácia s koreňmi v trenčianskom regióne 

sa postupne vracia domov. Okrem obrovského množstva skú-
seností si prináša aj cenný know-how, ktorý môže pomôcť vy-
chovať ďalšiu generáciu zlatých chlapcov. 

Myšlienka spoločného projektu medzi Trenčianskym samo-
správnym krajom (TSK) a Slovenským zväzom ľadového ho-
keja (SZĽH) nevznikla ani v Bratislave, ani nikde inde na Slo-
vensku, ale práve v hokejovom trenčianskom regióne.  

„Prišiel s ňou Richard Pavlikovský, ktorý pre túto myš-
lienku získal širokú 
podporu ďalších ľu-
dí, či už profesionál-
nych hráčov alebo 
podnikateľov a ne-
skôr i štruktúr zväzu. 
Som rád, že dnešným 
dňom sme spečatili aj 
podporu samosprá-
vy. Ide o prvý z pro-

jektov rozvoja hokejových regiónov, ktorý by mal mať prínos 
nielen pre hokej, ale aj pre celú spoločnosť,“ vyjadril radosť zo 
spolupráce samosprávy s hokejovou obcou prezident SZĽH 
Martin Kohút. 

Trenčiansky kraj je na hokejovú históriu veľmi bohatý a nie-
len v celoslovenskom, ale aj svetovom hokeji dominujú mená 
mnohých Trenčanov. Aj preto má byť región Trenčína pilotným 
projektom ukážkového hokejového regiónu.  

„Na celom Slovensku máme v súčasnosti asi 50 tisíc detí 
v hokejovej príprave. Potrebujeme vybudovať systém, ako tieto 
deti dostať na korčule, na ľad a vychovať z nich budúce špor-
tové talenty. Dnes, bohužiaľ, nedokážeme držať krok so sveto-
vou špičkou,“ vysvetlil prezident zväzu, podľa ktorého by malo 

Vľavo prezident SZĽH Martin Kohút, vpravo župan Jaroslav Baška. 
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aj vďaka spolupráci kraja a SZĽH každé dieťa v hokejovej prí-
pravke mať rovnakú šancu dostať sa na ľad a získať perspektívu 
venovať sa tomuto športu aj ďalej. Dôležité je pritom vychová-
vať nielen športovca, ale osobnosť ako celok.  

„Chceme vytvoriť vzor, ktorý by mohol slúžiť aj iným ko-
munitám. Týkalo by sa to predovšetkým výchovy detí a ich cel-

kovej všeobec-
nej telesnej prí-
pravy. Chceme 
začať pracovať 
na tom, aby sme 
sami seba zlep-
šili. Aby pries-
tor v hokejovej 
komunite bol 
zaujímavý ako 
pre rodičov, tak 
aj pre súkromný 

a verejný sektor. Práve na TSK sme žiadali o podporu a našli 
sme veľmi veľa spoločných prienikov, výsledkom ktorých je 
dnešný podpis memoranda,“ povedal autor myšlienky obrody 
hokejového regiónu Richard Pavlikovský.  

„Sme tu veľká skupina hokejistov, ktorej sa podarilo dať 
niečo dokopy, preto verím, že sa vecí pohnú dopredu a správ-
nym smerom,“ pridal sa hokejista Branko Radivojevič. 

Spolupráca medzi TSK a SZĽH, ktorú dnes ich zástupcovia 
spečatili podpisom memoranda, má byť v budúcnosti ukážková 
a vzorová aj pre ostatné kraje a regióny.  

„TSK je zriaďovateľom organizácií, ktoré vedia takisto roz-
vinúť túto spoluprácu. Či už ide o Športové gymnázium v Tren-
číne, ktoré čaká transformácia na strednú športovú školu. Túto 
školu vieme poskytnúť pre podporu výchovy a vzdelávania žia-
kov, ktorí si hokej vybrali za svoju budúcnosť. V najbližšom 
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období by sme chceli iniciovať výstavbu hokejovej haly v areáli 
stredoškolského campusu v Zámostí v Trenčíne. Ďalej vieme 
v oblasti práce s mládežou ponúknuť pomocnú ruku Krajského 
centra voľného času v Trenčíne. Ďalším partnerom memoranda 
je krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región, keďže 
ak budú v Trenčíne vyrastať ďalšie hokejové hviezdy, pre ľudí 
môže byť Trenčín aj z tohto dôvodu zaujímavý,“ vysvetlil mož-
nosti participácie TSK jeho predseda Jaroslav Baška. 

Podpisu memoranda sa zúčastnili aj také hokejové mená ako 
Branko Radivojevič, Richard Pavlikovský, Ján Zlocha či Ró-
bert Švehla. 

www.tsk.sk 27.10.2017 
pomocná evidencia 794/1/2017 
 
James Lawrence je jediný anglický legionár v našej najvyš-

šej súťaži. Defenzívny univerzál už tretiu sezónu pôsobí v AS 
Trenčín. Životný prí-
beh 25-ročného rodáka 
z mestečka Henley na 
Temži je veľmi zaují-
mavý.  

Absolvoval akadé-
miu londýnskeho Arse-
nalu, bol spoluhráč 
Harryho Kana, tréno-
val ho Dennis Bergkamp, pre problémy so srdcom mu hrozil 
koniec kariéry, na Slovensku získal dvakrát double... 

Jamesovi Alexandrovi Lawrencovi nikto nepovie inak ako 
Jamie. Aj my sme ho tak oslovili pri našom stretnutí. „Ahoj Ja-
mie, ako sa máš?” spýtali sme sa zdvorilo. Jeho širokánsky ús-
mev a odpoveď „Ďakujem, veľmi dobre,” naznačili, že nálada 
anglického legionára je v poriadku a nehrozia ani pokusy o 
suchý anglický humor. 
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James Lawrence začal s futbalom v Londýne, ktorý je vzdia-
lený len pár desiatok kilometrov od jeho rodného mesta.  

„Už ako malý chlapec som si vysníval, že chcem hrať futbal 
profesionálne. Začal som v Arsenale. Z vtedajších mojich spo-
luhráčov to najďalej dotiahol Jack Wilshere, ktorý je anglický 
reprezentant a odmalička až doteraz je v Arsenale. Hrával som 
aj s Benikom Afobem, ktorý je momentálne v Bournemouthe,” 
povedal James Lawrence, ale zrejme pre svoju skromnosť, 
ktorá z neho vyžaruje na prvý pohľad, nespomenul ešte slávnej-
šie meno. 

Počas svojho pôsobenia u „kanonierov” hral v jednom tíme 
aj so súčasným kapitánom Albiónu a obávaným kanonierom 
Tottenhamu Hotspur Harrym Kanom. 

„Je medzi nami takmer ročný vekový rozdiel. Ja som pen-
dloval medzi dvoma tímami v rôznych vekových kategóriách, 
zatiaľ čo Harry bol stále v tom istom. Takže áno, hrával som aj 
s ním, trénovali sme 
spolu, na turnajoch 
sme boli spolu v 
tíme. V tom čase, 
samozrejme, nikto 
netušil, že neskôr 
bude taký slávny,” 
zaspomínal na staré 
časy Jamie 
Lawrence, ktorý strávil v akadémii Arsenalu takmer tri roky. 
Odtiaľ sa presunul do klubu Queen's Park Rangers, kde bol až 
do tínedžerských čias. 

Stále však je obrovský fanúšik Arsenalu. „Snažím sa pozerať 
každý jeden zápas Arsenalu. Samozrejme, nie vždy je to 
možné.” 

Minulý víkend sa mu to však podarilo. V nedeľu videl, ako 
jeho obľúbený klub zvíťazil na pôde Evertonu 5:2. Ako inak, 
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sám seba stále identifikuje ako jedného z členov Arsenalu. „In-
kasovali sme skorý gól od Rooneyho a vravel som si, no a je to 
tu zas, znovu jeden z tých smoliarskych duelov. Našťastie sme 
potom otočili skóre a bolo z toho zaslúžené víťazstvo. Potešilo 
ma, že po dlhom čase hral opäť aj Jack Wilshere,” poznamenal 
25-ročný zadák AS Trenčín. 

Okolnosti zariadili Jamieho život tak, že sa presťahoval do 
Holandska. „Keď som bol na strednej škole, tuším som mal 16, 
mame ponúkli pomerne lukratívnu prácu v Amsterdame. Odišli 
sme tam na leto celá rodina, že si počas dvoch - troch mesiacov 
vyskúšame tamojší život.” 

„Ja som nechcel vypadnúť z futbalového rytmu, tak som do 
pár klubov poslal svoj životopis. Z HFC Haarlem mi odpove-
dali, bolo to asi pol hodiny cesty od Amsterdamu, tak ma tam 

otec zaviezol na 
skúšku. Pôvodne 
som sa chcel vrátiť 
do Londýna a dokon-
čiť si školu, ale člo-
vek mieni, život 
mení... Nakoniec to 
vypálilo tak, že ja s 
mamou sme zostali v 

Amsterdame a hrával som v Haarleme a otec s bratom sa vrátili 
do Anglicka. Neľutujem, bolo to správne rozhodnutie,” zaspo-
mínal si na začiatky v zahraničí. 

Netrvalo dlho a anglický mladík si zvykol na život v krajine 
tulipánov a veterných mlynov, postupne sa dokonca naučil po 
holandsky. „Zo začiatku som sa bál, ako to zvládnem. Lenže v 
kolektíve to vždy ide ľahšie. Chlapci ma prijali medzi seba a 
keďže sme mali spoločné záujmy, čiže futbal, futbal a zase fut-
bal, zvykli sme si na seba. Oni mi veľmi uľahčili prechod z jed-
nej krajiny do druhej.” 

James Lawrence medzi Rangelom Jangom a Lukášom Skovajsom. 
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Po roku v Haarleme prišla pre Jamieho nesmierne zaujímavá 
ponuka. Všimol si ho skaut slávneho Ajaxu Amsterdam. Keďže 
v tomto klube sa nikdy nebáli pracovať s mladíkmi a dávať im 
príležitosti aj v prvom mužstve, Lawrence neváhal a súhlasil s 
ponukou. 

 „Bol to obrovský posun vpred. Z dvoch - troch tréningov 
týždenne bolo zrazu päť - šesť, navyše, na oveľa vyššej úrovni. 
Posunul som sa v taktike, celkovom vnímaní futbalu a dostal 
som základy holandského ofenzívneho štýlu. Popritom som 
chodil do školy, takže to bolo pre mňa hektické obdobie. V tom 
čase som tiež prekonal dve ťažké zranenia,” poznamenal akoby 
mimochodom. 

Operácia prietrže, ľudovo povedané pruhu, býva u futbalis-
tov pomerne bežná, ale problémy so srdcom, to je už iná káva. 
Jamie trpel tachykardiou, neprirodzeným zrýchlením srdco-
vého rytmu. Po zvýšenej futbalovej záťaži mu pulz zo 180 náhle 
stúpol až na rizikových 240 a niekedy aj vyššie. Musel ísť na 
operáciu, z ktorej sa zotavoval viac ako polrok. 

„Samozrejme som sa veľmi bál. V tíme, dokonca na mojom 
poste, hrával chalan, ktorý mal rovnaký problém a musel ukon-
čiť kariéru. Operáciu, našťastie, vykonali intravenózne, lekári 
sa mi cez žilu dostali až k srdcu a laserom odstránili moje prob-
lémy.” 

Dve dlhšie vynútené prestávky však viedli k tomu, že v 
Ajaxe sa mu výrazne privreli dvere. Našťastie dostal ponuku od 
iného prvoligistu RKC Waalwijk. Ešte predtým však prežil 
jedno z najkrajších období svojho života. 

 „Trénerom v mojom prvom zápase za Ajax bol Dennis Ber-
gkamp. Nemohol som tomu uveriť... Keď som ako chlapec hrá-
val za Arsenal, on bol v klube najväčšia hviezda. Neskutočne 
som ho uznával, bol môj idol. V tom čase ‚devätnástku’ Ajaxu 
trénoval niekto iný, ale Bergkamp si robil trénerskú licenciu, 
niekoľko zápasov a tréningov teda viedol práve on.” 
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„Nevedel som o tom. Prišiel som normálne na zápas, poz-
dravil som sa so spoluhráčmi, v šatni som si obliekol dres, sadol 
na svoje miesto a zrazu vošiel Bergkamp. Všetci spoluhráči sa 
s ním rozprávali, iba ja som tam sedel ako teľa, nezmohol som 
sa na slovo. Bol som doslova v šoku. Dokonca sa mi triasli ko-
lená. Naozaj, bol som taký roztrasený, že som sa bál, že nena-
stúpim na zápas.” 

„Napokon som sa cez to preniesol. Dennis sa ukázal byť vý-
borný človek a ja nikdy nezabudnem na naše prvé stretnutie,” s 
nadšením v hlase rozprával James Lawrence a mimochodom sa 
zmienil, že jeho najlepší kamarát v tom čase bol Christian 
Eriksen. Dánsky ofenzívny stredopoliar, ktorý urobil dieru do 
sveta práve v Ajaxe a teraz patrí k najväčším hviezdam Totten-
hamu Hotspur. 

Jamieho Lawrenca si do spomenutého Waalwijku vyhliadol 
tréner Ruud Brood, ktorý mu chcel dať príležitosť v A-tíme. 
Lenže toho angažovala Roda Kerkrade, na jeho miesto prišiel 
Erwin Koeman a tento bývalý holandský reprezentant nenašiel 
Jamiemu miesto v zostave. 

„Vo Waalwijku som sa spoznal s Desleym Ubbinkom. Boli 
sme naozaj dobrí kamaráti. Kto mohol vedieť, že po rokoch sa 
znovu stretneme v jednom mužstve?” uzavrel Larwence rozprá-
vanie o Holandsku a premostil na Slovensko, kde v šatni AS 
Trenčín znovu sedí s Ubbinkom. 

Ako sa Angličan so skúsenosťami z Ajaxu Amsterdam do-
stane na Slovensko? Ľahko. Stačí, ak majiteľom AS Trenčín je 
bývalý holandský reprezentant a niekdajší hráč Ajaxu Tschen 
La Ling. 

„Dostal na mňa odporúčanie od skauta, ktorý ma videl v ak-
cii. Povedal mi, že môžem ísť do klubu, ktorý ide stále hore. Do 
Trenčína. Čo? A to je kde? Pýtal som sa. V klube sa vraj neboja 
dať príležitosť mladým hráčom a ja mám šancu konečne si za-
hrať mužský futbal. Vnímal som to ako možné osvieženie mojej 
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kariéry a vybral som sa teda do Trenčína,” opísal nadviazanie 
spolupráce s klubom spod Čákovho hradu jediný legionár z An-
glicka, ktorý kedy hral na Slovensku. 

„Predtým som žil v Londýne a Amsterdame. Príchod do 
Trenčína, mesta s pár desiatkami tisíc ľudí, bol preto pre mňa 
obrovská zmena. Príchodom na Slovensko som sa osamostatnil 
a musel som sa viac sta-
rať o seba sám - prať, 
žehliť, robiť domáce 
práce,” zaspomínal si na 
leto 2014, keď prišiel na 
Slovensko. 

Jamie sa však zatiaľ 
nenaučil po slovensky. 
„Viem len klasické frázy ako dobrý deň, ďakujem, prosím, do-
videnia a potom nadávky, ale tie vám nebudem hovoriť,” pove-
dal so smiechom inak veľmi distingvovane pôsobiaci Angličan, 
ktorý hral už na všetkých možných postoch v defenzíve. 

„Najviac mi sedí stopér a defenzívny stredopoliar,” vraví an-
glický legionár, ktorý získal s AS Trenčín dva razy národné do-
uble, absolvoval v najvyššej slovenskej súťaži 65 zápasov a pri-
písal si v nich štyri góly. 

Nerozmýšľa však nad získaním slovenského občianstva, ako 
to urobili napríklad Karim Guédé, David Depetris, či napo-
sledy Boris Sekulič. 

 „Keby som aj uvažoval nad týmto krokom, priklonil by som 
sa k Holandsku. Žije tam moja mama, rozprávam plynule po 
holandsky, takže by to bolo jednoduchšie,” uzavrel debatu Ja-
mie Lawrence, ktorý by si chcel v budúcnosti zahrať v Premier 
League alebo aspoň v druhej anglickej lige. 

Okrem dvoch titulov s Trenčínom získal Jamie Lawrence aj 
jeden holandský s tímom Ajaxu Amsterdam v kategórii do 19 
rokov. Počas pôsobenia v Holandsku vyštudoval športový 

V šatni AS Trenčín. 
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manažment a je držiteľ medzinárodného titulu Masters (u nás 
Mgr.), takže má na konte dokonca až štyri tituly. 

www.sportaktuality.sk 27.10.2017 
pomocná evidencia 795/1/2017 
 
Začiatkom októbra sa v Taiwane v prístavnom meste Kee-

lung konali medzi-
národné preteky 
dračích lodí. Slo-
venskú republiku 
na týchto pretekoch 
reprezentoval tím z 
Trenčína Športový 
klub Dračia légia 
2012. 

V konkurencii 
23 posádok z ce-
lého sveta sa trenčianski draci nenechali zahanbiť a na 200 i 500 
metrovej trati sa prebojovali až do finále. V konečnom hodno-
tení obsadili 6. miesto. 

„Účasť na týchto pretekoch bola pre nás veľká skúsenosť. 
Jazdilo sa na morských vlnách a bez rozdielu veku. O finále sa 
nám ani nesnívalo a na svoj výkon sme právom hrdí. Organizá-
cia bola perfektná a hostitelia z Keelungu nám pripravili veľa 
krásnych zážitkov,“ informoval predseda športového klubu Jiří 
Hudec. 

www.sme.sk 28.10.2017 
pomocná evidencia 796/1/2017 
 
Novým trénerom futbalistov ŠK Slovan Bratislava sa stal 

Martin Ševela, podpísal trojročný kontrakt a vo funkcii nahra-
dil Srba Ivana Vukomanoviča.  
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Viceprezident Slovana Ivan Kmotrík mladší informoval: 
„Martin Ševela Je to rodený Bratislavčan, hrával za Slovan, má 

k nemu vzťah a pozná 
prostredie. V jeho pro-
spech zavážili vý-
sledky, ktoré dosiahol 
v svojom predošlom 
pôsobisku, a taktiež 
progresívny herný 
štýl, ktorý ordinoval 
svojim zverencom.” 

 „Možnosť trénovať najúspešnejší slovenský klub je pre mňa 
česť a zároveň veľká výzva,” vyhlásil Martin Ševela. 

www.sportaktuality.sk 30.10.2017 
pomocná evidencia 802/1/2017 
 
Futbalisti Trenčína po slabšom úvode šliapu v ostatnom ob-

dobí na plný plyn.  Po ukončení spolupráce s Martinom Ševe-
lom dvojica jeho nasledovníkov na lavičke AS Roman Mar-
čok - Vladimír Cifranič síce neuspela v 8. kole najvyššej sú-
ťaže Fortuna ligy v Žiline proti úradujúcemu majstrovi MŠK 
(prehra 1:5), potom však nasledovalo v podaní ich zverencov 
päť víťazstiev so skóre 18:3. 

Hráči Trenčína si postupne poradili doma s nováčikom z 
Nitry (2:1), ďalej v Poprade proti „domácemu“ Prešovu (7:0), 
v domácom prostredí na Sihoti zdolali Zlaté Moravce-Vráble 
(3:0), Senicu (4:1) a v 13. kole zvládli cez víkend aj náročný 
súboj na Žitnom ostrove s domácou Dunajskou Stredou (2:1). 

Tento päťnásťbodový zisk z ostatných piatich vystúpení po-
sunul trenčianske mužstvo na 7. miesto, už iba s minimálnym 
jednobodovým odstupom na šiesty FC Nitra a piaty v klasifiká-
cii MFK Ružomberok. Trenčín po 22. kole nechce chýbať v 

Ivan Kmotrík mladší (vľavo) s Martinom Ševelom po podpise zmluvy. 
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elitnej šestke, ktorá bude následne bojovať o majstrovský titul 
a pohárové miestenky. 

Na hernom i výsledkovom vzostupe futbalistov AS má vý-
razný podiel strelecky disponovaný útočník Rangelo Maria 

Janga. Dvadsaťpäť-
ročný reprezentant 
Curacaa (nar. 16. ap-
ríla 1992) si pri spo-
menutej víťaznej ligo-
vej šnúre pripísal do-
vedna až osem gólov, 
keď proti Prešovu, 
Zlatým Moravciam a 

Senici skóroval dvakrát, v 9. kole s Nitrou a naposledy v Du-
najskej Strede sa presadil raz. Janga sa s 10 presnými zásahmi 
vyrovnal na čele rebríčka kanonierov českému útočníkovi ŠK 
Slovan Bratislava Jakubovi Marešovi. 

„Veľa ľudí ma kritizovalo, že nepremieňam šance. Aj mňa 
to trápilo. Začal som cibriť streľbu aj po tréningoch a som rád, 
že sa to ukazuje. Je to však zásluha celého tímu. Hráme ofen-
zívne, makáme na ihrisku ako mužstvo. Potom môžu vyniknúť 
aj jednotlivci,“ vraví rodák z holandského Rotterdamu. 

„Aj v predchádzajúcom pôsobisku v holandskom Dordrech-
te som zvykol skórovať v jednom zápase dvakrát, no nepamä-
tám si, že by som niekedy ťahal takúto gólovú šnúru. Teší ma 
to a nebudem klamať, jedným očkom sa pozerám aj na tabuľku 
kanonierov. Každý by chcel byť najlepší. Predovšetkým si však 
želám, aby sme sa ako mužstvo dostali do prvej šestky,“ uviedol 
Rangelo Janga. 

Z jeho skvelej formy a gólovej kanonády majú radosť aj spo-
luhráči.  

„Rangelo pracuje poctivo od prvého dňa, čo prišiel do nášho 
klubu. Každý futbalista má lepšie i horšie obdobia. Som rád, že 

Výrazný podiel na úspešných výsledkoch AS má Rangelo Janga. 
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tvrdá robota sa mu teraz vracia. Ťažíme z toho všetci," skonšta-
toval pochvalne na adresu Rangela Jangu kapitán AS Trenčín 
Peter Kleščík. 

www.sportaktuality.sk 24.10.2017 
pomocná evidencia 790/1/2017 
 
Futbalisti AS Trenčín deklasovali domácich hráčov Podbre-

zovej 8:1 v piatok 3. novembra v stretnutí 15. kola slovenskej 
Fortuna ligy. Hostia odštartovali svoju kanonádu už v prvom 
polčase. Po úvodnej 45-minútovke Podbrezová zaostávala už o 
päť gólov - 0:5. Trenčania po zmene strán pridali ďalšie tri zá-
sahy.  

Hráči AS Trenčín piatkovým víťazstvom o sedem gólov vy-
rovnali svoj vlastný rekord z 10. kola, keď 24. septembra zdo-
lali 1. FC Tatran Prešov 7:0. 

Tieto „sedemgólové” triumfy sú najvyššie na pôde súpera v 
rámci elitnej slovenskej súťaže v ére samostatnosti. Historicky 
najvyššie víťazstvo dosiahli futbalisti Interu Bratislava, ktorí 
23. apríla 1999 deklasovali doma JAS Bardejov 10:0. 

www.sportaktuality.sk 03.11.2017 
pomocná evidencia 814/1/2017 
 
Na Majstrovstvách sveta vo fitness juniorov a masters 2017 

získala Kristína Juricová z trenčianskeho klubu Fitness 
Gabrhel titul majsterky sveta a Karolína Holbová skončila v 
kategórii nad 163 cm druhá. V kategórii do 163 cm titul získala 
Michaela Pavleová, ktorá sa stala aj absolútnou majsterkou 
sveta. 

Info 28.11.2017 
pomocná evidencia 815/1/2017 
 
Tomáš Tadlánek z klubu Victory Gym Trenčín vybojoval 

na Majstrovstvách sveta WAKO v K1 v Budapešti v dňoch 3. a 
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4. novembra bronz. Je tak prvým Slovákom v histórii sloven-
ského kickboxu, ktorý priniesol domov medailu z tohto sveto-
vého šampionátu.  

Info 28.11.2017 
pomocná evidencia 817/1/2017 
 
Začiatkom novembra sa v Nových Zámkoch konali Jesenné 

majstrovská Západoslovenskej oblasti 
v plávaní žiakov. Plavci Trenčianskeho 
plaveckého oddielu domov priniesli 26 
medailí (8 zlatých, 11 strieborných a 7 
bronzových). K najúspešnejším plav-
com patrili Kaja Janušková, Paťa 
Kudličková, Magda Kuchťáková, 
Sebo Masár a Jakub Štern. 

 O týždeň neskôr na pretekoch pla-
veckých nádejí TTSK najmladší členo-
via oddielu vybojovali 10 medailí (7x 
zlato, 2x striebro a 1 bronz). O úspe-
choch na jesenných majstrovstvách 

v Nových Zámkoch nás informoval tréner Róbert Pastierik.  
Info 28.11.2017 
pomocná evidencia 831/1/2017 
 
Novými členmi Siene slávy trenčianskeho futbalu (SSTnF) 

sa počas uplynulého víkendu stali Jozef Blanár, Miroslav 
Čemez a Milan Albrecht. Už štvrtý slávnostný inauguračný 
večer sa uskutočnil v sobotu 11. novembra v spolupráci SSTnF, 
klubu AS Trenčín a Trenčianskeho samosprávneho kraja v 
priestoroch kasární Trenčianskeho hradu. 

SSTnF ožila pred troma rokmi pri príležitosti 110 rokov fut-
balu pod Čákovým hradom. Dnes má štrnásť inaugurovaných 

Róbert Pastierik so zverencami. 
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členov. Trinásť osobností doplňuje tím historicky prvých futba-
lových majstrov vo farbách Trenčína zo sezóny 2014/2015.  

Jozef Blanár patril k najfundovanejším a najvplyvnejším 
osobnostiam v his-
tórii trenčianskeho 
futbalu. Pôsobil v 
pozíciách zapisova-
teľa, hlavného 
usporiadateľa a ve-
dúceho mládežníc-
kych tímov. Po re-
organizácii v TTS 
získaval ďalšie 
funkcionárske os-

trohy v Slovene Trenčín a takisto v Merine Trenčín. Napokon 
sa stal rešpektovaným tajomníkom Jednoty Trenčín.  

Budúcnosť klubu so zlatým leskom zaistil nevídaným poči-
nom hneď v zárodku. Po nevydarenej premiérovej sezóne me-
dzi československou elitou v ročníku 1960/1961 a rýchlom 
zostupe z najvyššej súťaže sa s cieľom udržať najlepších hráčov 
vydal spolu s predsedom klubu Jaroslavom Raftlom do Prahy. 
Na futbalovej sekcii ČSTV intervenovali za vydanie uznesenia, 
podľa ktorého kluby zostupujúce z najvyššej súťaže boli pova-
žované z hľadiska prestupov za prvoligové. Riadiaci orgán na 
základe tohto rozhodnutia zamýšľané transfery nepovolil ani v 
prípade zmeny zamestnania a bydliska. Káder talentovaného 
mužstva zostal pokope.  

Miroslav Čemez upútal pozornosť už v dorasteneckom veku 
ako odchovanec Tatrana Galanta. Z juhu Slovenska ho stiahli 
funkcionári Spartaka Trenčín. Nasledovala vojenčina v Dukle 
Trenčín, resp. Dukle Brezno. Po návrate do civilu hájil farby 
silnejúceho TTS Trenčín, ktorý v lete 1960 úspešne doviedol 
medzi československú elitu.  
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Krátko po tom, čo ako kapitán zdvihol Miroslav Čemez nad 
hlavu vytúženú postupovú trofej, začala perla stredného Pova-

žia písať zlaté ka-
pitoly s pečaťou 
Jednoty. Bývalý 
ľavý obranca s 
útočnými chúť-
kami sa vďaka 
svojej univerzál-
nosti, skromnosti, 
zodpovednosti a 
rozvahe začlenil 
medzi najväčšie 

legendy trenčianskeho futbalu. Prispel k viacerým pozoruhod-
ným úspechom mužstva. Bol v tíme vicemajstrov Českosloven-
ska z ročníka 1962/1963. Nechýbal na záverečnom turnaji o 
Stredoeurópsky pohár v júni 1966, keď Jednota v semifinále v 
Livorne senzačne vyradila Vasas Budapešť a vo florentskom 
finále podľahla domácemu klubu AC Fiorentina.  

Miroslav Čemez si na svoje konto počas desiatich prvoligo-
vých sezón v drese Jednoty pripísal 239 zápasov a zaznamenal 
jeden gól. V trenčianskych historických tabuľkách bol vyťaže-
nejším hráčom len Anton Pokorný. Na základe ankety sa stal 
súčasťou trenčianskej futbalovej jedenástky storočia. Zaradil sa 
medzi symboly vernosti klubom spod hradu Matúša Čáka.  

Milan Albrecht má na konte najviac ligových štartov zo všet-
kých hráčov, ktorí kedy pôsobili v trenčianskych kluboch. Vo 
farbách Jednoty Trenčín, Baníka Ostrava, Dukly Banská Bys-
trica a Vítkovíc odohral v najvyššej súťaži 334 stretnutí a strelil 
66 gólov. Počas piatich rokov v drese Jednoty Trenčín, v kto-
rom robil svoje prvé futbalové kroky, ich dosiahol 26. Premié-
rový ligový gól strelil vtedy legendárnej Dukle Praha vo svojich 
sedemnástich rokoch.  

Miroslav Čemez s Ninou Blanárovou, nevestou Jozefa Blanára. 
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Mladá puška z mesta pod Čákovým hradom potvrdila svoj 
strelecký talent aj na 
jar roku 1968, keď po-
mohla dorasteneckej 
reprezentácii Českos-
lovenska k triumfu na 
turnaji považovanom 
za neoficiálne maj-
strovstvá Európy tejto 
vekovej kategórie. 
Oslnivé výkony Al-
brechtovi otvorili dvere aj do seniorskej reprezentácie. Prvý re-
prezentačný zárez si na pažbu pripísal v prípravnom zápase vo 
viedenskom Prátri.  

Bez jediného štartu v kvalifikácii sa ocitol medzi držiteľmi 
leteniek na majstrovstvá sveta v Mexiku v roku 1970. Do bojov 
na ašampionáte však nezasiahol. V roku 1972 potvrdil kano-
nierske kvality vo finále majstrovstiev Európy do 23 rokov. 

Proti Soviet-
skemu zväzu sa 
presadil v mos-
kovských Lužni-
kách a taktiež v 
ostravskej od-
vete. S Baníkom 
Ostrava získal 
ako hráč trikrát 
federálny titul. 
Štyrikrát hral 

Pohár majstrov európskych krajín. V európskych pohároch 
odohral 25 zápasov a strelil 6 gólov.  

O nominácii do SSTnF rozhoduje 5-členná komisia, ktorá 
stála pri jej zrode. Jej predsedom je bývalý prezident klubu 

Milan Albrecht, účastník Majstrovstiev sveta v Mexiku 1970. 

Členovia komisie (zľava) Jozef Jankech, Pavol Hozlár, Róbert Rybníček a Jozef Hankoci. 
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Ozeta Dukla Trenčín Pavol Hozlár, členom generálny manažér 
AS Trenčín Róbert Rybníček, históriu trenčianskeho  futbalu   
Jozef Jankech, František Koronczi a autor knihy k 110 rokom 
futbalu a futbalový bádateľ Jozef Hankoci.  

www.astrencin.sk 12.11.2017 
pomocná evidencia 833/1/2017 
 
Každý hokejový klub funguje aj vďaka svojim partnerom 

a sponzorom, HK Dukla Trenčín nie je žiadnou výnimkou. Pre 
sezónu 2017/2018 sa mu podarilo získať nového generálneho 
partnera, a síce MSM GROUP, s ktorým spolupracoval už aj 
v minulých rokoch. 

MSM GROUP je spoločnosť zastrešujúca dcérske spoloč-
nosti s portfóliom 
v segmente obran-
ného a civilného 
strojárskeho prie-
myslu. Cieľom 
skupiny je strate-
gické vedenie 
dcérskych spoloč-
ností k efektív-
nemu získavaniu a 
manažovaniu zá-
kaziek v rámci svojej ponuky. Spoločnosti v skupine svojím 
portfóliom pokrývajú kompletný životný cyklus munície, vo-
jenskej kolesovej a pásovej techniky a rádio-navigačnej elekt-
rotechniky. Činnosti zahŕňajú vývoj, konštrukciu, výrobu, ale 
aj následný servis, opravy, revízie či modernizáciu, vrátane po-
nuky transferu príslušných technológií.  

V portfóliu služieb možno nájsť aj ďalšie aktivity ako predaj 
a autorizovaný servis nákladných automobilov Tatra, výrobu 
transformátorov a mernej čerpacej techniky, výrobu kontaj-
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nerov, takisto nesmieme zabudnúť ani na výcvik pilotov, ktorý 
bude zastrešovať Slovak Training Academy. MSM GROUP za-
strešuje aktivity celej skupiny s dôrazom na zvyšovanie efekti-
vity a expanziu historicky dokázaného dobrého mena zastreše-
ných značiek na čo najširšie trhy. 

Práve tejto spoločnosti patrí v aktuálnom ročníku Tipsport 
ligy  prívlastok „generálny partner Dukly Trenčín“. Ani zďa-
leka však nejde o začiatok spolupráce. Tá odštartovala už pred 
niekoľkými rokmi a preto rozhodnutie podporiť klub a stať sa 
generálnym partnerom prišlo zo strany MSM GROUP priro-
dzene.  

Ako uviedli samotní zástupcovia spoločnosti, Dukla Trenčín 
patrí k najvýznamnejším klubom, ktorý vychoval množstvo 
slávnych hráčov a preslávil tak svoje meno do celého sveta. 
I keď minulá sezóna nebola pre klub veľmi priaznivá, veria, že 
spoločnými silami dokážu Duklu opäť posilniť a vrátiť na 
miesto, ktoré jej právom patrí. Vidia v nej potenciál a ich motto 
je „všetko pre spoločný cieľ“. V rovnakom duchu by preto 
chceli podporiť klub a zároveň tak nadviazať na jeho tradíciu. 
Zamestnanci spomínanej spoločnosti navyše spoločne a pravi-
delne navštevujú domáce zápasy žlto-červených bojovníkov 
a tým dávajú patrične najavo svoje sympatie k tomuto tímu, 
resp. klubu. 

A že ľudia pôsobiaci v MSM GROUP naozaj majú radi 
a podporujú trenčiansky hokej, potvrdzuje i Ing. Peter Gašpa-
rovič, ktorý je členom predstavenstva ZVS holding: „Dukla hrá 
atraktívny ofenzívny hokej, veľmi dynamický s množstvom 
pekných kombinácii. Hráči sú obetaví a idú za každým pukom 
s jasným cieľom víťazstva. Skvelý výkon podáva branká a rov-
nako aj tréner, kde pod jeho vedením hrá mužstvo kolektívne a 
presne dodržuje herné kombinácie, stratégiu a taktiku hry.“ 

www.hkdukla.sk 15.11.2017 
pomocná evidencia 837/1/2017 
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Majstra sveta z roku 2002 či šéfa súčasného Pro-Hokeja Ri-

charda Lintnera málokto osloví inak ako „Citrón.“ Prezývku 
zdedil po otcovi Milošovi, bývalom futbalistovi Jednoty Tren-
čín, v ktorej žiaril v rokoch 1975 až 1980 v prvej celoštátnej 

lige na poste ofenzív-
neho libera, niekedy 
ho využili aj v útoku.  

 „Sám som otca ne-
videl hrať na vrchole 
výkonnosti, bol som 
ešte primalý. Až na 
sklonku kariéry v Bá-
novciach,“ vraví Ri-

chard, ktorý začínal s futbalom popri hokeji. „V desiatich ro-
koch som sa musel rozhodnúť, viac ma to ťahalo k hokeju.“ 

V prospech hokeja rozhodlo, že v Trenčíne hokejové prí-
pravky fungovali už od prvej triedy, futbalové triedy sa rozbie-
hali až neskôr. „V desiatich rokoch som sa musel rozhodnúť, 
viac ma to ťahalo k hokeju,“ spomína vždy vysmiaty Richard, 
ktorý sa dnes – v stredu 15. novembra - dožíva štyridsiatky. 

A ako si spomína na novembrové dni, ktoré 17. novembra 
1989 vyvrcholili nežnou revolúciou? „V škole sme sledovali 
vývoj udalostí v televízii. Vnímal som úžasné nadšenie ľudí, ale 
v dvanástich rokoch som ešte nerozumel všetkým dopadom. 
Neprežíval som to ako revolúciu. Nemyslel som ani na to, že sa 
mi otvorili hranice hokejovej kariéry legálnou prístupnosťou 
celého sveta.“ 

Hokejovými vzormi školáka Lintnera boli americký bom-
bardér Brett Hull a neskorší spoluhráč z reprezentácie, obranca 
Róbert Švehla. Hoci je klasický odchovanec Dukly, nezískal s 
ňou jediný slovenský seniorský titul, ani si dokonca v jej drese 
nezahral v play-off. 
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„Majster som bol v mladšom i staršom doraste v partii s Ro-
bertom Dömem, Ronaldom Petrovickým či Rasťom Pavlikov-
ským.“ Potom mladík Lintner podpísal zmluvu s Phoenixom, 
ktorý ho draftoval v roku 1996 a odišiel na skúšku do zámor-
ského kempu. 

„V tom čase som už robil všetko pre to, aby sa mi naplnil sen 
o NHL. V kariére som vystriedal takmer dvadsať klubov. Nie-
len preto, že zmeny si vynútili generálni manažéri. Najmä v 
druhej – európskej – časti môjho hokejového životopisu som 
nerád zotrvával niekde dlhšie ako rok na jednom mieste.“ 

Radšej spoznával nové krajiny, kluby s ich tradíciami. Ba-
vilo ho získavať nové skúsenosti, spoznávať hokejové štýly. 
„Obohacovalo ma to. Ťažím z toho dodnes,“ dodal. 

Urastený obranca s ofenzívnymi sklonmi postupoval aj v re-
prezentácii, v dvad-
siatke bol jej kapitán, 
no najradšej spomína 
na zlatú púť na šampi-
onáte vo švédskom 
Göteborgu 2002 i na 
nasledujúce bronzové 
MS v Helsinkách. 

V slovenskom drese 
si zahral na šiestich šampionátoch, na jedných ZOH a na Sve-
tovom pohári 2004. Na klubové triumfy mal smolu, s materskou 
Duklou okrem dorasteneckých titulov získal medzi seniormi 
iba striebro vo švédskom klube MoDo Örnsköldsvik. 

„Nikdy som sa nebál zmeny. Počas pôsobenia v Pittsburghu 
ma použili v zápasoch NHL aj v útoku, vo švajčiarskom Fribo-
urgu som vypomáhal zároveň ako asistent trénera. A na sklonku 
kariéry som si vyskúšal rolu hráčskeho agenta ešte ako aktívny 
hokejista.“ 

Radosť po rozhodujúcom nájazde v semifinále proti Švédom na MS 2002. 
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Šport je v rodine Lintnerovcov hlboko zakorenený už od 
spomínaného otca. Richardov mladší brat Tomáš pracuje ako 
fyzioterapeut v žilinskom futbale. 

„Jeho liečivé schopnosti som viackrát ocenil, vypracoval sa 
na špičku, otvoril si vlastnú ambulanciu,“ hovorí hrdo „Citrón“, 
ktorý je veľký futbalový fanúšik Trenčína, Žiliny i Podbrezo-
vej. Ale aj Slovana, v blížiacom sa derby s Trnavou bude fandiť 
belasým. 

Richarda obveseľujú tri dcéry, trinásťročné dvojičky Simona 
i Nikolka hrajú hádzanú, sedemnásťročná Kristína bola plav-
kyňa, no po prechode za štúdiom do Bratislavy jej ostáva málo 
času na tréningy. 

 „Rodina je pre mňa spoľahlivé útočisko, v ktorom vždy na-
čerpám nové sily. S manželkou Dankou žijeme harmonicky už 
veľa rokov, dodáva mi psychickú odolnosť a pohodu,“ vyznáva 
sa v súčasnosti exponovaný šéf extraligy, ktorý sa po turbulent-
ných rokoch neustále snaží zdynamizovať jej rozvoj. 

„V slovenskom športe máme efektívny systém na vyhľadá-
vanie nových talentov. Vďaka patrí mnohým obetavým funkci-
onárom. Niekedy nás brzdia pohodlnosť niektorých ľudí a ná-
vyky nemeniť zabehané postupy, čo zvádza k stagnácii. Určite 
však ideme dopredu.“ 

Na otázku, či pozícia šéfa ligy je pre Richarda Lintnera vr-
chol jeho ambícií, s úsmevom reaguje: „Celkom iste nie. Čakám 
na novú výzvu, ktorá zákonite príde.“ 

www.sportaktuality.sk 15.11.2017 
pomocná evidencia 838/1/2017 
 
Na medzinárodnom turnaji Grand Prix Ostrava v sobotu 4. 

novembra získal Športový klub Real team Trenčín 2 zlaté a 3 
bronzové medaily. Zlato suverénne vybojovala v kategórii kata 
do 10 rokov Michelle Grznárová. Víťazstvo si pripísal aj kata 
team - U14 Ninka Kňazovčíková, Marika Hrnčáriková 
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a Viviana Kováčová. Z bronzu sa tešil najmladší z výpravy 
Viktor Beňo (7 r.) a dievčatá do 10 rokov Linda Predanocy a 
Sofia Štefaneková.  

Na medzinárodnom turnaji Grand Prix Brno v sobotu 18. no-
vembra získali pretekári z karate klubu Laugaricio Trenčín 7 
medailí (zlato - Samuel Ferenčík, bronz v kategórii kata - 
Lenka Horáčková, David Šimun, kata-team Terézia Pavlí-
ková, Šimun, Ferenčík a v kategórii kumite L. Horáčková, Te-
rézia Pavlíková a D. Šimun).  

Info 28.11.2017 
pomocná evidencia 846/1/2017 
 
Futbalový klub AS Trenčín fungujúci v minulosti pod znač-

kami Ozeta Dukla a Laugaricio oslávil 25 rokov od svojho 
vzniku. Po oslavách 110 rokov futbalu pod Čákovým hradom 
ide o ďalší významný míľnik trenčianskeho futbalu. 

Jedným z naj-
dôležitejších poči-
nov v rámci osláv 
štvrťstoročnice je 
vznik oficiálneho 
tímu veteránov – 
AS Trenčín Mas-
ters. Pri príleži-
tosti zrodenia toh-
to mužstva si 
„starí páni“ AS 

Trenčín zahrali priateľský zápas proti mužstvu Old Boys Slo-
vácko. Stretnutie sa skončilo víťazstvom hostí (5:2), ale výsle-
dok nie je v tomto prípade podstatný.  

„Každú takúto aktivitu vítam. Bolo príjemné sa stretnúť,“ 
povedal Ondrej Šmelko a Vladimír Cifranič dodal: „Vnímam 
to pozitívne. Po dlhšej dobe sa stretla stará partia, ktorá niečo 
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odohrala za Trenčín. Bolo by dobré, keby sme v tejto tradícii 
pokračovali.“  

„Sme radi, že niekdajšie hviezdy z trávnika na Sihoti sa opäť 
stali členmi našej futbalovej rodiny. Zápas ukázal, že s loptou 
to stále vedia. Verím, že toto mužstvo budeme vidieť pokope 
viackrát do roka,“ povedal generálny manažér AS Trenčín Ró-
bert Rybníček, ktorý v časoch Ozety Dukla pôsobil v pozícii 
vedúceho mužstva.  

AS Trenčín Masters (v zápase proti Old Boys Slovácko): 
Miroslav Kopčan, Roman Hodál – Andrej Porázik, Jozef 
Juriga, Milan Kusalík, Juraj Czinege, Martin Konečný, Pa-
vol Kopačka, Marián Vavruš, Ondrej Šmelko, Jaroslav 
Prekop, Martin Fabuš, Vladimír Cifranič, Juraj Ančic, Jo-
zef Liška.  

www.astrencin.sk 21.11.2017 
pomocná evidencia 848/1/2017 
 
Slovenský profesionálny kickboxer Martin Pacas zvíťazil v 

sobotu 25. novembra v 
Liptovskom Mikuláši 
nad Lotyšom Arnol-
dom Oborotovom na 
body 3:0 a obhájil titul 
majstra sveta organizá-
cie WKU vo váhe nad 
95 kg. Zápas na päť kôl 
podľa pravidiel thaj-
ského boxu bol vyvr-

cholením turnaja Diamonds Fight Night 4. 
Dvadsaťšesťročný Trenčan mal celý zápas pod kontrolou a 

súpera trápil predovšetkým údermi a kopmi na spodnú časť tela, 
ktorými uberal svojmu vyzývateľovi kyslík do ďalšieho boja. 
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V klinči navyše bodoval tvrdými kolenami. Sám si potrebo-
val rozumne rozložiť sily pre prípad, že by sa zápasilo plných 
päť kôl. Tak sa aj napokon stalo a hoci Martin Pacas v zaplnenej 
Liptov Aréne ani raz ne-
poslal húževnatého Lotyša 
do počítania, vďaka pre-
vahe a aktivite sa rozhod-
covia jednomyseľne pri-
klonili na jeho stranu. 

„Bol to náročný zápas. 
Po treťom kole som cítil, 
že sily ubúdajú, kondične som to však zvládol. Súper bol pevný 
a držal aj pri naozaj tvrdých úderoch,“ uviedol takmer dvojmet-
rový zverenec trénera a manažéra Petra Navrátila. 

Mrtin Pacas upravil svoju bilanciu na 33 víťazstiev z 36 zá-
pasov. Sobotňajším triumfom nadviazal na víťazstvo spred 
dvoch týždňov, keď na turnaji organizácie Enfusion v ho-
landskom Amsterdame zdolal Marcella Adriaansza zo Suri-
namu technickým KO v 2. kole. 

Hoci by si podľa vlastných slov už rád oddýchol, v závere 
roka ho možno čaká ešte jeden duel: „Črtá sa možnosť predsta-
viť sa na veľkom turnaji v Číne. Uvidíme, ako to dopadne, 
voľno bude možno až na sviatky.“ 

www.sportaktuality.sk 26.11.2017 
pomocná evidencia 861/1/2017 
 
Keď sa v septembri chopil prvého tímu, našiel v ňom vysoko 

nastavenú latku po Martinovi Ševelovi, ale aj hráčov v nie 
práve vo svojej koži. Doteraz s nimi bojuje o jarnú nadstavbu.  

Trenčín nemá po zime nič isté a čakajú ho naozaj nároční 
súperi. Napríklad v sobotu bratislavský Slovan. Trenčania majú 
kvalitu na to, aby belasých pokorili, hovorí tréner Roman Mar-
čok. 
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Mužstvo má anglický týždeň, v utorok ste odohrali odlo-
žený zápas v Michalovciach. Uhrali ste tam remízu 1:1, z 
vášho pohľadu zaslúženú? 

„Výsledok sa síce odrazí do tabuľky, ale pre nás je podstatné, 
aby hráči odvádzali 
stopercentné výkony 
a v Michalovciach to 
tak nebolo. Chceli 
sme vyhrať. Na prí-
pravu nebolo veľa 
času, keďže to bola 
dohrávka a chýbali 
nám strední záložníci 
Van Haaren a Ubbink. 

Hľadali sme možnosti, ako ich nahradiť a v prvom polčase to 
nefungovalo. Chýbal pohyb, aktivita a slabá ponuková činnosť. 
Po prestávke sme nastúpili s jednou zmenou a obraz hry sa vý-
razne zmenil. Vytvárali sme si prevahu a boli sme dominantní 
aj na ťažkom teréne. Vyložených šancí však nebolo veľa. Bo-
hužiaľ, jednogólové vedenie sme si mohli postrážiť.“ 

Anglický týždeň pred Slovanom je pre vás výhodou? 
„Vždy je lepšie, ak má tím na prípravu väčší priestor. Bolo 

by lepšie, ak by sme hrali v Michalovciach v pôvodnom ter-
míne. Takto nám odklad narušil prípravu na domáci zápas s Ru-
žomberkom (1:2). Pred ním sme teda dlho nehrali a tým pádom 
to bolo pre nás zložitejšie. Ale teraz tvrdím, že odohrané kolo v 
strede týždňa je pred Slovanom len výhoda. Bola to taká prí-
prava a dúfam, že nám to pomôže.“ 

Aj Bratislavčania — rovnako ako vy — uhrali naposledy 
remízu. V Podbrezovej to skončilo 1:1. Aký zápas očakávate 
na Pasienkoch? 

„Stále máme absencie, ale Ubbing už môže hrať. Náš impulz 
na kolá proti Slovanu a potom proti Žiline je snažiť sa vyhrať. 
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Na druhej strane, nie je to len o výsledku. Aj o tom, čo všetko 
pre výhru urobíme my. Musíme byť aktívnejší než súper a muž-
stvo musí ukázať nasadenie. S hráčmi, ktorí sú v dispozícii, sa 
na tieto kolá musíme pripraviť čo najlepšie.“ 

 Čo ste povedali hráčom pred sobotným šlágrom? 
„Keď sa sústredíme na seba, súpera nevnímame nijako špe-

ciálne. Platí, že na každého pripravujeme poctivo. Samozrejme, 
sila Slovana je vyššia než naša a je favoritom. Ale každý tím v 
lige predstavuje výzvu. A tak je to aj z pohľadu belasých. Ne-
pochybujem, že aj oni sa budú chcieť proti Trenčínu vytiahnuť. 
Trenčín má dostatočnú kvalitu na to, aby sme na Pasienkoch 
hrali o víťazstvo.“ 

Zápas je špecifický pre vášho predchodcu Martina Še-
velu, ktorý sa teraz postaví proti vám. Hovorili ste spolu cez 
týždeň? 

„S Maťom sa poznáme dlho, ale cez tieto dni sme spolu ne-
hovorili. Vnímam ho ako trénerskú osobnosť a keď sa s ním 
rozprávam, jeho pohľad je pre mňa zaujímavý. Napríklad jeho 
myšlienky z tréningového procesu dokážem prevziať. V našej 
lige je veľa skúsených kormidelníkov a Maťa Ševelu — s tým, 
čo dosiahol v Trenčíne — nepochybne radím medzi nich. No a 
teraz je to medzi nami o súťaživosti. Priznám sa, na zápas so 
Slovanom a Žilinou, kde zasa pracuje Aďo Guľa, sa osobne te-
ším. Obidvaja sú ľudia, s ktorými sa poznám a zdôrazňujem: 
svojimi myšlienkami vedia zaujať.“ 

Aj sa zo vašich skúseností spoliehate na to, ako tréner Še-
vela Slovan proti vám pripraví? 

„Ako budú premýšľať v Slovane, to je ich vec. Pre nás je 
podstatné, ako budeme rozmýšľať my. Nechceme podceniť, 
ako budeme reagovať na Slovan a vieme, ako sa v prezentuje. 
Napríklad ako hral derby s Trnavou, kde mal niekoľko zaují-
mavých situácií. Na toto treba hráčov upozorniť a hlavne ich 
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pripraviť na Slovan psychicky. Aby sa vyrovnali so všetkým, 
čo v tom zápase môže nastať.“ 

Pri áčku ste od polovice septembra. Vnímate pri mužstve 
zmeny? 

„Môžem povedať, že progres nastal na hráčoch ako je Ub-
bink a Janga. Výrazne 
ožili a ide z nich veľká 
energia. Janga to potvr-
dzuje tým, že strieľa 
veľa gólov. Stal sa z 
neho úspešný strelec a 
pomáha nám, že sme pri 
šanciach efektívni. Ale 
odvtedy ubehol ešte 
krátky čas na to, aby 

som hodnotil nejaké zmeny. Skúsenosti s prvým tímom sú stále 
malé.“ 

Pod vaším vedením ste dosiahli s tímom v skutku ku-
riózny výsledok v Pobrezovej. Vyhrali ste tam 8:1. 

„Úprimne, už podľa toho, ako sa ten zápas vyvíjal, môžem 
teraz s nadsázkou povedať, že sme chceli zvíťaziť rozdielom 
desiatich gólov. Jednoducho, v stretnutí nastala taká príležitosť, 
takže sme sa pokúsili vyhrať veľmi vysokým rozdielom. V 
tomto prípade už išlo skôr o to, aby mal náš výsledok ešte väčší 
efekt.“ 

Čaká vás Slovan, Žilina, Nitra, Prešov a napokon hráte 
na ViOne. Na prvú šestku strácate 3 body a pred sebou ťaž-
kých súperov. Nemáte istú účasť v jarnej nadstavbovej 
časti. Ako sa to vníma v kabíne? 

„Denne pracujeme, aby sme hráčov rozvíjali aj po mentálnej 
stránke. To znamená, že chceme, aby sa nepozerali len na ta-
buľku a nevnímali ju. Nie je jednoduché, stále sa pozerať, či 
sme tam alebo tam nie sme. Skôr ich smerujeme k tomu, aby 

Strieľa Jakub Paur, atakuje ho stopér Slovana Bratislava Božikov. 
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plnili pokyny a hrali futbal, aký si predstavujeme. Toto je úloha 
do najbližšieho obdobia. Musíme zmeniť myslenie hráčov. Mu-
sia vnímať najskôr sami seba, až potom môžeme cez naše vý-
sledky vnímať tabuľkové umiestnenie.“ 

Patrí dnešný Trenčín do jarnej nadstavbovej časti? 
„Ak sa bavíme o tom, že budeme mať k dispozícii všetkých 

hráčov, Trenčín jednoznačne patrí do prvej šestky. Hľadáme 
spôsob ako sa tam dostať. Najmä prostredníctvom tréningov 
pred zápasmi, aby sme to vedeli zvládnuť aj bez chýbajúcich 
chalanov. Pokiaľ to nedokážeme výkonmi, môžeme o tom iba 
polemizovať. Všetko sa ukáže na ihrisku, či tam patríme, alebo 
nie.“ 

Ak by mužstvo hralo po zime len v skupine záchranu, 
zrejme to budete v Trenčíne považovať za neúspech sezóny. 

„Keď som sa dostal k A-tímu, veci mi takto prezentované 
neboli. Bolo mi povedané, aby som tím naštartoval a aby ukázal 
svoju energiu. Aby sa vrátil k veciam, ktoré sú tu v klube dané: 
dominantná hra, postavenie hráčov s loptou, pressing. Jednodu-
cho, aby tím hral spôsobom ako sa v Trenčíne preferuje. Ak 
budeme takto pracovať, výsledky sa časom dostavia. Prvotný 
cieľ je, aby mal Trenčín v každom zápase svoju tvár. Ak sa nám 
toto podarí, sezóna bude pre nás úspešná.“ 

www.sportaktuality.sk 01.12.2017 
pomocná evidencia 875/1/2017 
 
Samuel Ferenčík z trenčianskeho klubu Laugaricio vybojo-

val vzácnu zlatú medailu v slovinskom Trbovlje na 45. ročníku 
Európskeho pohára v karate. Získal ju v súbornom cvičení Kata 
v žiackej kategórii. Na najstaršom turnaji Európy štartovalo 
vyše 700 pretekárov zo 16 štátov.  

„Mám obrovskú radosť,“ povedal Ferenčíkov tréner Dušan 
Hajmach, ktorý zisk medaily považuje za veľký úspech pre 
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trenčianske karate. „Bol to náš posledný turnaj v tomto roku, 
prajem všetkým úspešný rok 2018.“  

Info 28.12.2017 
pomocná evidencia 878/1/2017 
 
Slovenský hokejista Marián Gáborík dosiahol v noci na 

stredu 6. decembra v zámorskej NHL dve významné méty - ju-
bilejný 400. gól a 800. kanadský bod. Dvomi presnými zásahmi 
prispel k víťazstvu Los Angeles Kings nad Minnesotou Wild 
5:2.  

www.sportaktuality.sk 06.12.2017 
pomocná evidencia 889/1/2017 
 
Slovenská hádzanárska reprezentácia junioriek sa predsta-

vila na medzinárodnom turnaji v poľskom Lubline. V konku-
rencii domáceho národného tímu, Holandska a Česka obsadila 
so ziskom jedného bodu štvrtú priečku. 

V príprave na marcovú kvalifikáciu na júlový svetový šam-
pionát tejto vekovej kategórie v Maďarsku sa predstavilo až 
šesť hráčok AS Trenčín. Pozvánku na zraz juniorskej reprezen-
tácie dostali Barbora Hanzalíková, Nicol Nejedlíková, Nina 
Ušiaková, Erika Rajnohová, Katarína Kostelná a Barbora 
Zemanovičová. V reprezentácie kadetiek sa ocitla Lucia Pol-
láková, ktorá vycestovala s tímom na dva prípravné zápasy do 
Poľska.  

www.astrencin.sk 07.12.2017 
pomocná evidencia 895/1/2017 
 
Koniec sezóny bol pre gymnastický klub Pavlo úspešný. Na 

Majstrovstvách SR žien v Detve vybojovala v sobotu 2. decem-
bra v konkurencii 73 pretekárok titul majsterky SR juniorka Mi-
chaela Mokošová, ktorá sa zároveň stala víťazkou všetkých 
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štyroch kôl Slovenského pohára (SP) za rok 2017. V kategórii 
starších žiačok získala bronz Soňa Jankovičová.  

Ďalší majstrovský titul i víťazstvo SP za rok 2017 priviezol 
domov Oliver Kasala z Majstrovstiev SR mužov v kategórii 
starších žiakov v sobotu 9. decembra v Šamoríne. Patrik Pav-
líček získal bronz.  

Info 28.12.2017 
pomocná evidencia 898/1/2017 
 
Počas víkendu 9 a 10. decembra privítala trenčianska špor-

tová hala M-šport bedmintonové majstrovstvá Slovenska. Tie 
priniesli medailové úspechy aj pre reprezentantov AS Trenčín. 
Slovenský repre-
zentant Matej 
Hliničan získal 
bronzovú medailu 
vo dvojhre a spo-
ločne s Michalom 
Matejkom skon-
čili tretí vo štvor-
hre. Na majstrov-
stvách Slovenska 
sa predstavilo celkovo 67 hráčov zo sedemnástich slovenských 
klubov. 

Viktória Žiaková, ktorá patrila medzi najmladšie účas-
tníčky turnaja, zostala v prvom kole na rakete Sylvie Orlovskej, 
keď prehrala nešťastne v troch setoch 21:18, 18:21, 19:21. Jana 
Čižnárová sa prebojovala až do štvrťfinále. Tam však narazila 
na najväčšiu favoritku turnaja a neskoršiu majsterku Slovenska 
Martinu Repiskú. Po viac ako hodinu trvajúcom dramatickom 
boji prehrala 23:21, 13:21, 19:21. 

Michal Matejka vypadol už v druhom kole mužskej dvojhry 
s druhým nasadením Jurajom Vachálkom. Matej Hliničan bol 
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najúspešnejším zástupcom AS. V semifinále ale podľahol Mi-
lanovi Dratvovi, ktorý nakoniec získal svoj prvý titul majstra 
Slovenska. Semifinálový zápas sa skončil 21:15, 10:21, 17:21. 

Súčasťou domáceho šampionátu dospelých boli majstrov-
stvá v kategórii do 13 rokov. Zástupcom AS sa nepodarilo pre-
bojovať do bojov o cenné kovy. Ela Vojtíšková a Lucia Vaša-
tová vypadli už v prvom kole dvojhry a štvorhry. Matúš Zá-
vodský skončil v druhom kole dvojhry. 

www.astrencin.sk 13.12.2017 
pomocná evidencia 899/1/2017 
 
Hoci sa výstavba nového štadióna stretáva s problémami, 

celý proces nabral v uplynulých týždňoch spád. Vidieť to najmä 
na stavebnom ruchu na Sihoti. 

„Pracujeme na sieťach,“ povedal na úvod hovorca klubu 
Martin Galajda a pokračoval: „Súčasné práce sa týkajú prí-
pravy odvodňovacích šachiet, napojenia na splaškovú a daž-
ďovú kanalizáciu a položenia dočasných káblových rozvodov. 
Práce budú prebiehať do vianočných sviatkov. Zo zásadných 
vecí nás čaká ešte inštalácia dočasnej trafostanice.“ 

Ďalšie práce budú pokračovať v novom roku.  
www.astrencin.sk 12.12.2017 
pomocná evidencia 908/1/2017 
 
Zápasom proti HC 07 Orin Detva (6:2) uzatvorila Dukla 

Trenčín prvú polovicu základnej časti Tipsport ligy. Priam do-
konalým vstupom do sezóny si hráči vybojovali umiestnenie na 
1. priečke v priebežnej tabuľke a počas 29 zápasov o tento post 
neprišli. 

V 29 zápasoch si dokázali „vojaci“ vybojovať 19 výhier 
v riadnom hracom čase a 4 v predĺžení. Po jednom bode získali 
aj v ďalších dvoch stretnutiach. V kolonke „prehry v riadnom 
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hracom čase“ svieti číslo 4, na Duklu našla recept Banská Bys-
trica, Košice, Zvolen a Nitra. 

Peter Oremus, hlavný tréner, vo svojich vyjadreniach vždy 
poukazuje na kolektívne výkony, nie na jednotlivcov. Napriek 
tomu sú v kádri hráči, ktorí sa svojím herným prejavom dostali 
na popredné miesta práve v tabuľkách jednotlivcov. Príkladom 
je brankárska jednotka Michal Valent, ktorý s percentuálnou 
úspešnosťou 94,63% kraľuje gólmanom v Tipsport lige. V 26 
zápasoch, v ktorých nastúpil, inkasoval 44 gólov, naopak na 
konte má aj 6 shotoutov – najviac spomedzi všetkých brankárov 
v súťaži.  

V rámci kanadského bodovania sa najviac darí Petrovi 
Ölveckému, ktorý v 27 zápasoch nazbieral 27 (13+14) bodov 

a spomedzi všetkých hrá-
čov v Tipsport lige mu 
patrí 4. priečka. Dvadsať-
dvaročný obranca Matúš 
Holenda je pre zmenu naj-
lepší v +/- bodoch (+21), 
a to nielen v trenčianskom 
tíme, ale v celej súťaži! 
Ďalšie prvenstvo má 

Branko Radivojevič, ktorému sa spomedzi všetkých tipsportli-
gistov najviac darí v presilových hrách, nazbieral v nich 12 
(4+8) bodov. 

Hráči Dukly v 29 odohratých zápasoch strelili 93 gólov, do-
stali 52, a celkovo na súperových brankárov vyslali 916 striel. 
Percentuálna úspešnosť streľby je tak 10,15%. 

Vďaka svojim výkonom sa Petrovi Ölveckému a Tomášovi 
Starostovi podarilo získať si miestenku v slovenskom výbere 
na MECA Hockey games 2017.  

www.hkdukla.sk 14.12.2017 
pomocná evidencia 918/1/2017 

V kanadskom bodovaní sa zatiaľ najviac darí Petrovi Ölveckému. 
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Matúš Bero po dlhom čase strelil súťažný gól. Svojím pres-

ným zásahom pomohol tureckému Trabzonsporu k víťazstvu 
nad Kasimpasou 3:0.  

Aj vďaka jeho pohotovej gólovej akcii sa klubový zamest-
návateľ nášho reprezentačného stre-
dopoliara vyšvihol v tureckej lige už 
na siedme miesto a priblížil sa na do-
hľad priečkam znamenajúcim účasť 
v pohárovej Európe. Bývalý hráč AS 
Trenčín verí, že gól by mu mohol po-
môcť k návratu do zostavy Trabzonsporu, keďže neustále pen-
dluje medzi základnou jedenástkou a lavičkou náhradníkov. 

Priznajte, poriadne ste si odfúkali, keď sa vám podarilo 
skórovať po dlhšom časovom období? 

„Takto som sa nad tým nezamýšľal, ale som rád, že som stre-
lil gól. Zvlášť, že som sa presadil v zápase proti nepríjemnému 
súperovi. Výsledok 3:0 vyzerá síce jednoznačne, ale ani zďa-
leka to nebol taký jednoduchý duel. Turecká liga je nesmierne 

vyrovnaná a v každom 
kole sa stane, že nejaký 
favorizovaný tím prehrá s 
outsiderom.” 

Čo hovoríte na gó-
lovú akciu, ktorá vyze-
rala ako vystrihnutá z 
futbalovej učebnice? 

„Podarilo sa nám to pekne zahrať. Náš pravý obranca si zbe-
hol po krídle, ja som si pohybom vypýtal loptu a keď mi ju pos-
lal do päťky, stačilo už len nastaviť nohu a doklepnúť loptu za 
bránkovú čiaru.” 

Spomeniete si, kedy ste naposledy rozvlnili sieť vo far-
bách Trabzonsporu? 
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„Tuším to bolo proti Fenerbahce niekedy na jar.” 
Máte pravdu, pred polrokom proti Feneru a premiérový 

zásah ste dosiahli 5. decembra 2016. Zdá sa, že si gólové ak-
cie porciujete pekne v polročných obdobiach. 

„Naozaj to tak vychádza? To som nevedel. Dúfam, že nebu-
dem na nasledujúci gól čakať ďalší polrok (smiech).” 

Myslíte si, že by vám gól mohol pomôcť k väčšej mi-
nutáži? 

„Mám dobrý pocit zo svojho výkonu. Prišiel som z lavičky 
ako náhradník s určitými pokynmi. Podarilo sa mi ich splniť, 
mal som rozbehať súpera, oživiť zápas, pokúsiť sa dostať do 
nejakej šance, všetko z 
toho sa mi podarilo. 
Pocity sú vždy vý-
borné, keď sa vám po-
darí skórovať. Po-
mohlo mi to aj psy-
chicky, nebudem si 
klamať, moja pozícia 
nie je jednoduchá. Ča-
su na trávniku nie je toľko, koľko by som si predstavoval. Ve-
rím, že sa to zmení. Idem naplno, driem na tréningoch aj v zá-
pasoch, v mužstve je však veľká konkurencia. Nie som človek, 
ktorý by sa sťažoval.” 

Trabzonspor sa posunul na siedmu pozíciu a za druhým 
Istanbulom Basaksehir zaostáva už len o päť bodov, to nie 
je zlé, čo poviete? 

„Už som vravel, že turecká liga je extrémne vyrovnaná. Či 
hráte proti prvému alebo poslednému tímu, nikdy neviete, ako 
dopadne zápas. Zaostávame iba dva body za Besiktasom Istan-
bul, ktorý vyhral skupinu Ligy majstrov a bez problémov po-
stúpil do osemfinále. Aj to ukazuje silu tureckej ligy a ja som 
rád, že môžem pôsobiť v takej kvalitnej súťaži.” 
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Trabzonspor neprehral osem súťažných zápasov po 
sebe, takúto sériu mal naposledy začiatkom roka. Zdá sa, že 
sa vám viac darí v chladnejších mesiacoch, môžu mať pove-
ternostné podmienky vplyv na vaše výsledky? 

„Nemyslím si to, skôr to bude zhoda okolností. V zime prišli 
do mužstva noví hráči, dobre zapadli a darilo sa nám. Nový tré-
ner priniesol novú energiu.” 

Ligový zápas odohráte aj na Štedrý deň, stihnete si užiť 
Vianoce? 

„Uvidíme, keďže hráme vonku, tak na zápas odcestujeme už 
23. decembra. Domov sa vrátime na Štedrý deň až niekedy ve-
čer, možno predsa len stihneme s chalanmi niečo zorganizovať 
a aspoň trochu si to užiť.” 

Na rozdiel od minulého roka však má turecká liga me-
sačnú prestávku, budete mať aj vy hráči dlhšie voľno? 

„Ani nie, možno tak štyri alebo päť dní. Určite sa chystám 
na Slovensko, ale neviem, ako dlho sa zdržím. Minulý rok som 
pre klubové povinnosti nemohol byť na otcovej päťdesiatke, 
maminu oslavu tento rok stihnem, narodeniny má 30. decembra 
a ja sa už teraz na ňu teším...” 

www.sportaktuality.sk 14.12.2017 
pomocná evidencia 919/1/2017 
 
AS Trenčín s podporou partnerov klubu pripravil pre žiakov 

prvého stupňa tren-
čianskych základ-
ných škôl už siedmy 
ročník mikulášskeho 
futbalového turnaja. 
V mestskej športovej 
hale na Sihoti sa 
stretlo osem výberov. 

Víťazstvo z tradičného MikulAS Cupu putovalo rovnako ako 
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pred rokom do základnej školy na Hodžovej ulici, ktorá získala 
celkovo piaty triumf. 

Malých futbalistov a skvele 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 
Marčok, Cifranič, 
Van der Wee a Do-
biáš absolvovali po-
riadnu zápasovú por-
ciu. Každý tím mal vo 
svojom strede dvo-
jicu alebo trojicu z 
fortunaligovej kabí-
ny. Účastníkom turnaja bol rovnako ako minulý rok aj tím Spo-
jenej školy internátnej. 

„Deti už tradične vytvorili skvelú atmosféru, bez ktorej si 
nevieme MikulAS Cup predstaviť. Vďaka patrí nielen fandia-
cim deťom, ale aj všetkým učiteľom. Mikulášsky turnaj je jed-
nou z najdôležitejších udalostí v kalendári nášho klubu a my 
máme z toho veľkú radosť. Každoročne prináša v závere roka 
mnoho radosti deťom a pozitívnu energiu do nášho klubu bez 
ohľadu na výsledky našich chlapcov v ligových súťažiach,“ po-
vedala organizátorka turnaja Petra Drábová. 

Finále: Hodžova – Na dolinách 2:1, o 3. miesto: Bezručova 
– Veľkomoravská 1:0. Najlepší strelec Oliver Rakova, najlepší 
brankár Boris Kováč (obaja ZŠ Veľkomoravská), najlepší hráč 
Timea Majanová (ZŠ Novomeského), najlepší fanklub ZŠ 
Dlhé Hony. 

www.astrencin.sk 15.12.2017 
pomocná evidencia 920/1/2017 
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Po viac ako štyroch rokoch a ziskoch dvoch double (2015, 
2016) povedal Trenčín zbohom trénerovi Martinovi Ševelovi. 
Osudným sa mu stal 
súboj 7. kola doma 
so Slovanom (2:2), 
po ktorom mal AS 
bilanciu 1-3-3. Tak-
tovku prevzala dvo-
jica Vladimír Cif-
ranič – Roman 
Marčok, prvý me-
novaný robil predtým Ševelovi asistenta. Vladimírovi Cifrani-
čovi sme položili niekoľko otázok. 

Na poslednú chvíľu ste sa dostali do prvej šestky, ako 
veľmi to zlepšilo náladu v klube pred Vianocami a dlhou 
zimnou prestávkou?   

„Urobilo nám to radosť, ale my sme takmer vôbec neriešili 
tabuľkové postavenie a prvú šestku. Chceli sme predovšetkým 
zlepšiť herný prejav, vďaka čomu by sa dostavili aj lepšie vý-
sledky. Práve na túto tému sme sa s hráčmi často bavili. Zdô-
razňovali sme im, že keď budú hrať tak, ako vedia, budeme v 
tabuľke oveľa vyššie.“  

Dominantné víťazstvo 5:2 nad úradujúcim majstrom zo 
Žiliny na záver jesene však musí pôsobiť ako veľký pozi-
tívny impulz, nie?   

„Tento zápas vnímame ako odrazový mostík do jarnej časti. 
Pred nami sú ešte tri duely základnej časti, v ktorých musíme 
nadviazať na súboj so Žilinou. Pozitívne je, že sme herne domi-
novali aj v zápasoch, keď nám to výsledkovo nevyšlo podľa 
predstáv. Boli sme lepší na Slovane, rovnako aj doma proti Tr-
nave, hoci vtedy sme hrali po prestávke o jedného menej.“  

Ako by ste po jeseni definovali tohtosezónne ciele klubu? 

Prienik do prvej šestky Vladimíra Cifraniča potešil. 
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„Chlapcov sme až doteraz nechceli zväzovať, nechceli sme, 
aby mysleli na tabuľku. Keď budú dobrí, budú tam, kde si za-
slúžia byť. Je jasné, že chceme byť v prvej šestke a chceme hrať 
o pohárovú Európu. To sú naše ciele.“  

Máte najlepšiu ofenzívu v súťaži, len tri mužstvá však in-
kasovali viackrát 
ako AS. O čom 
podľa vás vypovedá 
skóre 47:30?   

„Že chceme hrať 
útočne. Je logické, že 
ak sa do ofenzívy za-
pájame s veľkým 
počtom futbalistov, 

hráme vzadu na väčšie riziko. Samozrejme, prejavuje sa to aj 
na skóre.“  

Z toho je zároveň asi jasné, čo najviac potrebujete zlep-
šiť, však?  

„Defenzívnu činnosť, no nielen obrannej štvorice, ale celého 
mužstva. Okamžite po strate lopty musíme automaticky prepí-
nať do obranného módu, aby sme ju čím skôr získali späť. Naj-
silnejší sme totiž práve vtedy, keď máme loptu v moci.“  

Ako rýchlo ste dokázali preladiť v septembri z pozície 
asistenta na hlavného trénera?   

„Mal som výhodu, že som s Martinom Ševelom pracoval 
štyri roky a poznal som detailne všetky procesy. Situácia sa 
zmenila, do realizačného tímu prišli noví chalani, s ktorými sme 
si potrebovali rozdeliť kompetencie. Ja som začal byť zodpo-
vedný za výsledky, čo nebolo ľahké. V prvom zápase sme pre-
hrali 1:5 v Žiline, krátko na to prišiel výbuch v pohári. V tom 
čase bolo najdôležitejšie presvedčiť hráčov, že majú kvalitu. 

Z gólu sa teší El Mahdioui, vľave Janga, vpravo Ubbink. 
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Potrebovali sme sa zdvihnúť psychicky, čo sa, našťastie, poda-
rilo.“  

Bola podľa vás potrebná zmena na poste hlavného tré-
nera?  

„Mne sa na to ťažko odpovedá, je to skôr otázka na vedenie 
klubu. Aj predtým sme hrali solídne, ale nevedeli sme to preta-
viť do úspešných výsledkov.“  

Očakávate veľké zmeny v hráčskom kádri počas zimy či 
by ste boli spokojný, keby zostalo mužstvo pokope bez vý-
razných zásahov?  

„Rozloženie tímu je v poriadku. Ak by to takto zostalo, bol 
by som maximálne spokojný. Vždy sa dá polemizovať o mož-
ných príchodoch, ale nemyslím si, že bude veľa zmien.“    

Kto bol podľa vás najlepší hráč jesennej časti? 
„El Mahdioui. Takýto hráč už dlho nebehal po slovenských 

trávnikoch. Má skvelý prehľad v hre, je to rozdielový futba-
lista.“ 

Vysvedčenie mužstva  
Herný prejav 2  
Smerom dopredu to bola paráda, hoci aj tu sa našli alibis-

ticko-nesúrodé výkony nehodné dvojnásobného majstra. Muž-
stvo nebránilo dobre ako celok, pridali sa aj zlyhania jednotliv-
cov. Keď však Trenčínu vyšiel zápas, bola to futbalová óda na 
radosť. AS má v kabíne obrovský potenciál, ktorý ešte nenašiel 
dostatočné využitie, preto výkonnostná krivka kopíruje sínu-
soidu.  

Duch mužstva 2  
Káder zostal v lete pokope, poriadnym oživením, najmä fut-

balovým, sa stali príchody Van Haarena a El Mahdiouia. Veľká 
zmena nastala v septembri, mužstvo si muselo zvykať na no-
vého dirigenta. Ten dosiahol s hráčmi niekoľko parádnych 
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výsledkov, ktoré - logicky - pozdvihli celkovú atmosféru v mul-
tikultúrnej kabíne.  

Ofenzíva 1 
 Trenčín strelil na jeseň 47 gólov, o sedem viac ako druhá v 

poradí najproduktívnejších mužstiev Žilina. Ofenzívnu prácu 
mužstva najčastejšie úročil Janga (14-krát), ďalší štyria hráči 
skórovali minimálne štyrikrát. AS má vhodné typy hráčov na 
ortodoxný útočný futbal, hoci nie vždy to prináša aj bodové 
ovocie. 

Defenzíva 4  
Nemala úplne stabilnú štruktúru a robila tiež dosť veľa indi-

viduálnych chýb, ktoré však vyplývali aj z ultra ofenzívneho 
herného prejavu. Tridsať inkasovaných gólov je najviac z muž-
stiev na 1. až 9. mieste, Trenčania teda jednoznačne vedia, na 
čom treba počas zimy pracovať.   

Tréner 3  
V Trenčíne „vynašli“ Guľu, po ňom Ševelu a teraz dali pries-

tor na realizáciu ďalšiemu mladému trénerovi: Vladimírovi Cif-
raničovi. Ten sa učil niekoľko rokov práve od Ševelu, ktorý pri 

mužstve skončil po 7. 
kole. Čas ukáže, či 
mali funkcionári spod 
Čákovho hradu opäť 
šťastnú ruku. 

 Celková známka 2 
K dvojke by to 

chcelo dodať ešte zna-
mienko mínus, vtedy 
by to bol odraz reality. 

Na trojku to nie je, veď Trenčín patrí stále medzi najpozerateľ-
nejšie mužstvá ligy a na druhé miesto stráca len päť bodov. Po 
zlepšení viackrát spomínanej defenzívnej práce bude AS 
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získavať vďaka veľkému množstvu talentu v mužstve aj oveľa 
viac bodov. 

V druhej polovici septembra dosiahol Trenčín v Poprade 
proti Prešovu ešte len tretie víťazstvo v sezóne, ale stálo za to. 
Triumf 7:0 prekonal v Podbrezovej, ktorú zdolal 8:1.  

Rangelo Janga dal v minulej sezóne v 31 zápasoch 14 gólov, 
teraz mu na rovnakú porciu stačilo sedemnásť stretnutí, z toho 
len v štrnástich nastúpil v základnej zostave. Aj preto  je oňho 
veľký záujem.  

www.sportaktuality.sk 21.12.2017 
pomocná evidencia 930/1/2017 
 
Tím AS Trenčín U10 uzavrel končiaci sa rok víťazstvom na 

turnaji v Brne. V spoločnosti Slovana Bratislava, Sparty Brno, 
Zlína, Vyškova a Zbrojovky Brno iba raz remizoval. Ostatné 
zápasy vyhral. 

Tím trénerov Michala Vereša a Miroslava Uhrína vstúpil 
do turnaja remízou proti Slovanu Bratislava. Následne zdolal 
všetkých zostávajúcich súperov vrátane druhej Sparty Brno. Na 
svojom konte mal najviac strelených a najmenej inkasovaných 
gólov na turnaji.  

„Halový turnaj šiestich kvalitných tímov sme odohrali na 
umelej tráve, čo nám samozrejme vyhovovalo viac ako palu-
bovka. Od prvého zápasu sme sa snažili hrať dominantne, čo sa 
napokon odzrkadlilo aj na našich výsledkoch,“ povedal tréner 
družstva Michal Vereš a dodal:  

„Spokojný som bol nielen s predvedenou hrou, ale aj túžbou 
po víťazstvách. Celkový triumf je odmenou pre chlapcov za prí-
stup k tréningom, ktorý bol v poslednom období veľmi dobrý.“  

Konečné poradie: 1. AS 13 bodov, 2. Sparta Brno 10, 3. Slo-
van Bratislava 7, 4. Zbrojovka Brno 5, 5. Vyškov 4, 6. Zlín 3. 

www.astrencin.sk 29.12.2017 
pomocná evidencia 941/1/2017 
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Dvojica opôr hádzanárskeho klubu AS Trenčín dohrá sezónu 

v tíme lídra medzinárodnej MOL ligy DHK Baník Most. Kris-
tína Opátová a Katarína Kostelná majú „čiernym anjelom“ 
pomôcť v domácej súťaži v ceste za obhajobou titulu, ale aj v 
skupinovej fáze prestížneho Pohára EHF. Hádzanárky Mostu 
narazia v D-skupine na švédsky H65 Höörs, nórsky Larvik a 
rumunský HC Zalau. Zápasy sú na programe počas januára 
a februára 2018. 

„Ďakujeme obom hráčkam za ich prínos a výkony, ktoré 
predvádzali v našom drese. Zároveň dievčatám gratulujeme k 
prestupu. Dostali veľkú príležitosť a my im prajeme v prvom 
rade pevné zdravie a veľa úspechov v nových farbách. Veríme, 
že pre obe bude tento prestup ďalším posunom v kariére,“ uvá-
dza stanovisko klubu HK AS Trenčín. 

„Dostala som šancu posunúť sa medzi skúsenejšie hráčky, 
od ktorých sa môžem 
veľa naučiť. Z Tren-
čína sa mi neodchá-
dza ľahko. S diev-
čatami sme boli od 
detstva spolu, som 
rada, že ma podporili. 
Tešili sa z príležitosti, 
ktorá sa mi naskytla. 
Chcem poďakovať 

trénerom Rajnohovej a Hradilovi za všetko, čo mi dali,“ pove-
dala Katarína Kostelná, ktorú doplnila brankárka Kristína Opá-
tová: „Som vďačná za túto šancu. Je to pre mňa veľká príleži-
tosť. Hádzaná tvorí neoddeliteľnú súčasť môjho života a ja sa 
túžim posúvať ďalej. Chcem túto možnosť využiť naplno. Ne-
sklamať tých, ktorí mi pomohli dostať sa do Mostu. Rovnako 

Kristína Opátová (vľavo) a Katarína Kostelná. 
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túžim presvedčiť Baník, že šanca, ktorú mi dali, sa im vypla-
tila.“ 

www.astrencin.sk 30.12.2017 
pomocná evidencia 943/1/2017 
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Duchovný a náboženský život 

 
S obnovou fasády Kostola sv. Františka Xaverského začali 

reštaurátori pod záštitou pamiatkového úradu v máji 2016. Do 
zimy ukončili práce po korunnú rímsu veže, oproti pôvodnému 
termínu evidujú asi mesačné zdržanie. Podľa reštaurátora práce 
zdržala technologická náročnosť projektu. 

Prvá časť prác v hornej polovici kostola pozostávala z od-
stránenia omietky, ktorá nasávala vlhkosť a zhoršovala sta-

vebno-technický stav 
budovy. Podľa reštau-
rátora Juraja Krajča 
budova potrebovala 
dýchať. „Bol to jeden z 
hlavných účelov – aby 
boli omietky priedušné 
a omietková zmes sta-
bilná,“ vysvetlil. Po ich 
odstránení naniesli na 
budovu nové omietky 

na báze minerálneho vápna a k slovu sa dostali reštaurátori. 
„Reštaurovali sme prakticky všetko. Väčšina vecí, ktoré 

majú teraz okrovú farbu, sú pôvodne kamenné. Kamenné časti 
na fasáde kostola sa robili reštaurátorským spôsobom a omietky 
umelecko-remeselne,“ ozrejmil Juraj Krajčo. Piaristický kostol 
podstúpil v prvej fáze obnovy aj zmenu farebného akcentu fa-
sády. Okrovú farbu nahradila lomená biela. Výraz kostola zlep-
šili aj obnovené drevené žalúzie zvukových otvorov veží. 

Podľa pamiatkarky Márie Vdovičíkovej nemožno pri ob-
nove nespomenúť revíziu klampiarskych prvkov. Po ukončení 
prác budú všetky omietky v lomenej bielej farbe a architekto-
nické články zviditeľní tmavší farebný akcent. 

Reštaurátor Juraj Krajčo: „Budova potrebovala dýchať.“ 
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„Snažíme sa o to, aby sme fasádu prispôsobili pôvodnému 
barokovému výtvarnému výrazu. Výskum preukázal, že kostol 
mal biele steny, okrové vystúpené prvky a šedé hlavice a pätky 
pilastrov. Tak bol farebne vyhotovený po vyhorení začiatkom 
18. storočia, keď ukončili aj výzdobu interiéru,“ vysvetlil Juraj 
Krajčo, ktorý v minulosti reštauroval aj interiér kostola. Po 
ukončení obnovy fasády bude interiérová a exteriérová výzdoba 
časovo zosúladená. 

Jednou z najväčších výziev bude reštaurovanie hlavného 
vstupného portálu, ktorý je podľa Juraja Krajča v havarijnom 
stave. Práve portál bol jedným z hlavných spúšťacích mecha-

nizmov, odkedy ma-
jiteľ začal uvažovať o 
reštaurovaní fasády. 

„Jeho architektúra 
je v havarijnom stave 
a hrozí značná deš-
trukcia,“ upozornil. 
Obnovenie prác od-
haduje Juraj Krajčo 
na marec – apríl roka 
2017, v pláne je aj 

odvodnenie obvodových múrov kostola. „Keďže sa plánuje re-
konštrukcia námestia, chceli by sme to spraviť v súčinnosti s 
mestom,“ dodal Juraj Krajčo. 

História má čím prekvapiť, o čom sa presvedčili minulý rok 
aj samotní pamiatkari. Ich odborné výskumy odhalili, že sochy 
sv. Petra a Pavla po stranách vstupného portálu nie sú kamenné, 
ale drevené, vyžadujú si preto samostatný reštaurátorský prí-
stup.  

„Vlastník pamiatky musí požiadať o rozhodnutie, ktoré vydá 
krajský pamiatkový úrad na reštaurovanie sôch. Boli by sme 
radi, keby pri finalizačných prácach na konci roka 2017 boli 
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sochy zreštaurované a mohli byť nainštalované na priečelie 
kostola,“ dodal Juraj Krajčo. 

www.sme.sk 04.01.2017 
pomocná evidencia 015/1/2017 
 
Budova Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja na Ulici 

K dolnej stanici v Trenčíne stojí od roku 2009. Prvýkrát jej 
priestory vysvätili až 
v roku 2017. Stalo sa 
to na podnet trenčian-
skeho župana Jaro-
slava Bašku v rámci 
trojkráľových sviat-
kov. 

Popriať všetko 
dobré zamestnancom 
Trenčianskej župy 
a vysvätiť priestory, v ktorých každodenne pracujú, prišiel  fa-
rár Róbert Stenchlák z Farského úradu vo Valaskej Belej. 
V sprievode obecného starostu a ďalších zamestnancov valas-
kobelianskej farnosti svätenou vodou posvätil jednotlivé kan-
celárie a nad dvere symbolicky napísal 20-G+M+B-17: Boh 
nech žehná tento dom.  

V priestoroch vestibulu Úradu TSK v prítomnosti zamest-
nancov župy viedol Róbert Stenchlák aj krátku bohoslužbu. 

www.tsk.sk 09.01.2017 
pomocná evidencia 033/1/2017 
 
Tri metre vysoký, meter široký a 25 centimetrov hrubý žu-

lový pamätník osadili na západnú stranu evanjelického kostola 
vo štvrtok 1. júna. 

V posledný októbrový deň si evanjelická časť veriacich pri-
pomenie 500. výročie reformácie. Deň reformácie oslavujú 
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zbory po celom svete špeciálnymi službami Božími, na ktorých 
si pripomínajú výročie, kedy augustínsky mních Martin 
Luther pribil na dvere kostola v nemeckom Wittenbergu 95 
téz. 

Tento deň si trenčianska obec uctí slávnostným odhalením 
žulového pamätníka s 
bronzovou tabuľou 
pred západnou stranou 
kostola. Pamätník v 
hodnote niekoľko tisíc 
eur si Cirkevný zbor 
Evanjelickej cirkvi a. 
v. na Slovensku so síd-
lom v Trenčíne zabez-
pečil z vlastných zdro-
jov. 

Prvú časť pamätníka osadili do zeme vo štvrtok, pozostáva z 
vypracovaného monobloku žuly.  

„Spracovaný kameň má predstavovať štylizované dvere, na 
ktorých bude pribitý papier z bronzu. Text na bronzovej tabuli 
bude hovoriť o základných pilieroch reformačného učenia. V 
niekoľkých vetách vyjadrí, s čím Martin Luther vystúpil a ako 
sa snažil o obnovu cirkvi,“ vysvetlil trenčiansky evanjelický fa-
rár Ján Bunčák. 

Asi tri metre vysoký pamätník sochára Martina Dzureka 
váži zhruba 1,7 tony, opracovať jeden kus kameňa bolo podľa 
jeho autora náročné. 

 „Žula je v rámci kameňa najtvrdší materiál, práca s ním bola 
náročná, ale keďže v dnešnej dobe existujú rôzne stroje, ktoré 
dokážu prácu zľahčiť, tak to bolo jednoduchšie,“ priblížil so-
chár. Ako vysvetlil, práce na pamätníku pokračujú, realizácia 
skončí až októbrovým osadením bronzovej tabule na žulu. 
Tvar monumentu podľa Dzureka vychádza z minulosti.  
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„Vychádzal som z histórie a z toho, čo sa udialo vo Witten-
bergu. Tak, ako Luther pribil tézy na dvere, podobne symbo-
licky je stvárnený aj tento 
motív,“ povedal sochár, 
ktorý už vytvoril pamätník 
Martina Rázusa v Brati-
slave, pamätník misionárom 
v Nitre či veľký oltár pre 
kostol v Krpeľanoch. 

Náklady na pamätník v 
hodnote niekoľkých tisíc eur 
uhradí cirkev z vlastných zdrojov, o dar však požiadali aj cir-
kevníkov. Podľa štatistických údajov žije v Trenčíne asi 3 100 
evanjelikov, spolu s okolitými obcami počet veriacich prevy-
šuje číslo 3 800. 

Ako vysvetlil Ján Bunčák, konečnú podobu pamätníka do-
tvorí prostredie, ktoré pozmenia. Areál zo zvyšných dvoch strán 
dostane oplotenie podobné pôvodnému, historickému. Súčas-
ťou finálnych prác budú terénne úpravy. 

„Celé to tu zatrávnime, pamätník bude vizuálne ako keby 
vyrastať priamo z trávy a bude pekne nasvietený,“ dodal evan-
jelický farár. Pamätník slávnostne odhalia v nedeľu 29. októbra, 
keďže tohtoročný Deň reformácie pripadá na utorok 31. ok-
tóbra. 

www.sme.sk 07.06.2017 
pomocná evidencia 513/1/2017 
 
Myšlienka založiť spolok kresťansky zmýšľajúcich Trenča-

nov-seniorov viedla ku vzniku klubu v roku 1997. Členovia 
klubu sa venujú rôznorodej činnosti, ktorá priťahuje ďalších 
členov, k dnešnému dňu je ich už 297. 

Farár Ján Bunčák. 
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Za toto obdobie sa vo vedení vystriedali traja predsedovia: 
Daniela Pešková, Vojtech Filin a teraz Darina Tinková. V 
prvej polovici tohoto jubilejného roku si vypočuli 19 prednášok 
z rôznych oblastí života, pripravili viacero zájazdov, športo-
vých, turistických, kultúrnych a náboženských akcií, spoločen-

ských posedení a 
zúčastnili sa i verej-

noprospešných 
prác v meste. 

Radi poznávajú 
svoju vlasť – krásne 
Slovensko, a tak sa 
často ide na zájazd 
dvomi autobusmi. 
Zoznamujú sa s his-
tóriou, prírodnými, 

architektonickými a sakrálnymi pamiatkami i životom ľudí v 
jednotlivých regiónoch. 

Na mnohých miestach Slovenska, za obdivu domácich aj za-
hraničných turistov, znie pieseň „Slovensko moje, otčina moja, 
krásna si ako raj...“ 

Zájazd na Oravu sa začal plavbou loďou na Slanický ostrov 
umenia v Oravskej priehrade. Prehliadli si barokový Kostol Po-
výšenia svätého Kríža s galériou ľudového umenia pri príjem-
ných tónoch organovej hudby. Zastavili sa aj pri soche známeho 
slanického rodáka, kňaza Antona Bernoláka, zakladateľa pr-
vej spisovnej slovenčiny. 

Nádherný pohľad na Oravu a Oravskú priehradu sa naskytol 
z vrchu Grappa nad obcou Klin, kde stojí socha Krista Spasiteľa 
– menšia, verná kopia slávnej sochy nad brazílskym mestom 
Rio de Janeiro. 

Po zastavení sa pri hrobe slovenského biskupa Jána Voj-
taššáka v Zákamennom, zájazd zakončili v Oravskej Lesnej na 
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lesnej železničke, ktorou sa vyviezli rozprávkovým lesom do 
sedla Beskýd s goralskou železničkou a rozhľadňou. Pozreli si 
aj dominantu obce Kostol sv. Anny, postavený v architektonic-
kom štýle novodobej secesie s jedinečným spojením dreva, ka-
meňa, muriva a ľudových prvkov. 

Na zájazde do Rajeckej doliny navštívili obec Čičmany, 
známu maľovanými drevenicami, vyhlásenú za Pamiatkovú re-
zerváciu ľudovej architektúry. Po zastavení sa vo Fačkovskom 
sedle sa potešili pohľadom na Kľak (1352 m n. m.), jeden z vr-
cholov Malej Fatry. 

V Rajeckej Lesnej – časť Frivald si pozreli Baziliku Panny 
Márie so známou drevenou sochou Frívaldskej Panny Márie – 
pútnické miesto, unikátny drevený betlehem, dielo majstra Jo-
zefa Pekaru, kde okrem narodenia Ježiša Krista sú zobrazené 
charakteristické črty všetkých regiónov Slovenska. 

Nasledovala prehliadka kúpeľného mesta Rajecké Teplice, 
ktoré naši seniori radi navštevujú. V neďalekej obci Kunerád 
boli zarmútení pohľadom na chátrajúci a rozpadajúci sa, ešte 
pred sedemnástimi rokmi krásny kaštieľ a národnú kultúrnu pa-
miatku, Kunerád. Spiatočnou cestou, popri rieke Rajčianke, si 
radostne zaspievali pieseň „Vy stromečky okolo Rajčianky…“ 

Zážitkom bol aj trojdňový zájazd do rakúskeho Salzburgu a 
Bavorských Álp. V mestečku Hallein, kde boli ubytovaní, si 
pozreli hrob autora hudby k nezabudnuteľnej piesni Tichá noc, 
svätá noc Franza Xavera Grubera. 

Na vrchu Kehlstein v Nemecku (1834 m n. m.) navštívili 
letné sídlo smutne známeho Adolfa Hitlera, takzvané Orlie 
hniezdo. Pohľad na štíty Bavorských Álp bol úchvatný. Plav-
bou po jednom z najväčších bavorských jazier Chiemsee sa do-
stali na ostrov Herrenchiemssee s rovnomenným zámkom, 
ktorý je kópiou zámku francúzskeho kráľa Ľudovíta XVI. z 
Versailles. 
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Z turistických akcií spomeniem výstup zo Snilovského sedla 
na najvyšší vrch Malej Fatry – Veľký Fatranský Kriváň (1709 
m n. m.), z ktorého je nádherný výhľad na Vrátnu dolinu, Roz-
sutce a Turčiansku kotlinu a tiež turistiku cez Jánošíkove diery 
z Bieleho Potoka do Štefanovej, kde vždy zachutili bryndzové 
halušky a dobré pivo. 

Pekná bola aj turistika po slovensko-poľsko-českom troj-
medzí, kde sa stretajú hranice týchto štátov. Prešli obcami 

Čierne (SR), Jawor-
zynka (PL) a Hrčava 
(ČR) späť do Čier-
neho a vlakom do 
Trenčína. 

Zúčastnili sa aj 
športových hier 
kresťanských senio-
rov, usporiadaných 
v rámci Trenčian-
skeho kraja v Parti-

zánskom a za umiestnenie v jednotlivých disciplínach si pri-
niesli sedem medailí. 

Vydarený bol týždenný pobyt vo Vysokých Tatrách, kde čle-
novia podľa svojej fyzickej zdatnosti robili túry po tatranskej 
magistrále i iných turistických trasách. 

Osobitným zážitkom bola návšteva poľovníckeho zámočku 
Hohenlohe v Tatranskej Javorine – teraz v správe prezidenta 
Slovenskej republiky. Na jeden z tradičných bowlingových tur-
najov, na ktorých sa zúčastňuje približne 40 členov, prišli aj 
pracovníci slovenskej televízie a v pravidelnej relácii Generácia 
na STV2 odvysielali zábery z turnaja a rozhovor s členmi vý-
boru o činnosti klubu. 

www.sme.sk 06.09.2017 
pomocná evidencia 707/1/2017 
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V Slovenskej provincii prežívame veľkú radosť z toho, že 

náš spolubrat  Pá-
ter Peter Vala-
chovič SchP prijal 
z rúk nitrianskeho 
biskupa Mons. Vi-
liama Judáka 
kňazské svätenie. 

Páter Peter Va-
lachovič prijal svä-
tenie v sobotu 25. 
novembra  v Pia-

ristickom kostole v Trenčíne. Jeho svätenie vnímame ako veľký 
Boží dar, ktorý sme mohli prijať na záver Kalazanského jubi-
lejného roka.  

Tejto slávnosti sa zároveň zúčastnil aj generálny asistent pá-
ter Gíraldez. Za Pátra Petra Valachoviča sa spolu modlíme a 
tešíme sa na jeho službu. 

www.piaristi.sk 25.11.2017 
pomocná evidencia 859/1/2017 
 
Po násilnom rušení mužských kláštorov v rámci Akcie 

K v apríli v roku 1950 dozrieval v hlavách predstaviteľov ko-
munistickej strany plán sústrediť aj rehoľné sestry. 

Sestra Viera Barteková sa narodila v roku 1921 v Nemšo-
vej, kde aj navštevovala základnú školu, potom nastúpila do 
Trenčína do školy k sestrám De Notre Dame. 

„Po ukončení učiteľského ústavu v roku 1942 sme zmaturo-
vali. A odišli sme do Nového Mesta na prípravu do noviciátu. 
Nové Mesto nad Váhom, to bola naša provincia. Skutočne som 
bola rada medzi deťmi, aj keď všelijaké krízy prišli na človeka, 
čo bude, ako bude,“ hovorí sestra Viera. 

Peter Valachovič prijal kňazské vysvätenie. 
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Obdobie prenasledovania cirkvi 
Už v roku 1948 sa začalo obdobie bezohľadného porušova-

nia ľudských práv. V nasledujúcich rokoch sa to osobitne pre-
javovalo práve proti katolíckej cirkvi. 

Rany, ktoré jej komunistická moc zasadzovala, boli kruté 
a neľudské: zoštátňo-
vanie cirkevných 
škôl, obmedzovanie 
katolíckej tlače 
a spolkov, likvidácia 
reholí, väznenie bis-
kupov, kňazov, lai-
kov a občanov ver-
ných cirkvi. 

„Už po skončení 
vojny sa zoštátnili 
naše rímskokatolícke 
školy. Aj naša sestra riaditeľka sa musela vzdať svojho pôsobe-
nia a prišiel pán riaditeľ civilný a ešte nás nechal vyučovať ako 
rehoľné sestry na základnej škole v Novom Meste nad Váhom. 
Ale netrvalo to dlho. V septembri sme začínali a v decembri 
som ako prvá dostala premiestňovací dekrét do Oravského Ve-
selého,“ spomína rehoľná sestra. 

Po násilnom rušení mužských kláštorov v rámci Akcie 
K v apríli v roku 1950 dozrieval v hlavách predstaviteľov ko-
munistickej strany plán sústrediť aj rehoľné sestry. 

Sestry-učiteľky zostali na školách pôsobiť až do 28. júna 
1950. Po mesiacoch čakania a neistoty prišiel každej z nich 
dekrét o prepustení zo školskej služby. 

Znel: „Keďže vychovávateľské úlohy neplníte, vaše prepus-
tenie z učiteľskej služby je v záujme socialistickej výchovy 
školskej mládeže nevyhnutné. Pracovné príjmy sú vám 

Sestra Viera Barteková. 
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zastavené dňom 30. júna 1950. Keďže ste členkou rehole, upo-
vedomujeme o tomto rozhodnutí Slovenský úrad pre veci cir-
kevné.“ 

Akcia Rehoľníčky 
Rehoľné predstavené zaradili do väčších komunít, do Tren-

čína a Topoľčian poslali sestry učiteľky, ktoré pôsobili na ma-
lých filiálkach. Úrad pre veci cirkevné im pridelil prácu, v To-
poľčanoch sestry plietli pre firmu Angora pánske vesty. 

„Bol teplý augustový deň roku 1950. Pri pletení sme sa sna-
žili zostať pokojné s istou nádejou, že budeme mať aspoň rela-
tívny pokoj od napätia, čo bude ďalej s nami. Pracovali sme na 
prvom poschodí v otvorenej spojovacej miestnosti medzi budo-
vou kláštora a budovou školy,“ spomína na to, ako prebiehala 
Akcia R (Akcia rehoľníčky) 29. augusta 1950. 

„Zrazu sme začuli hlasnejší hovor. Sestra školníčka vstupo-
vala do budovy školy a za ňou dvaja príslušníci Štátnej bezpeč-
nosti. Pýtali sa jej, kde je telefón. Sestra nič netušila, myslela, 
že je to kontrola. Viedla ich do školy k telefónu. Nenápadne 
prerušili telefónny drôt. Sestra zakričala: ‚Čo to robíte?‘ Musela 
však už ísť pred nimi ako zatknutá.“ 

Jeden člen ŠtB zamkol budovu a kľúč si strčil do vrecka. 
Sestry tento výjav prestrašene pozorovali. Prestali pliesť a po-
náhľali sa na prízemie oznámiť predstaveným, čo sa stalo. Pri 
sestre predstavenej však stáli iní dvaja príslušníci ŠtB. 

„Hlučne a arogantne vyjednávali o ďalšom postupe rýchleho 
odchodu. Naše nádejné pôsobisko a pracovisko skončilo.“ 

Sestra, ktorá eštebákom ukázala telefón, utekala na druhé 
poschodie budovy školy, kam bol ešte voľný prístup. Otvorila 
okno a čakala niekoho známeho, aby mu zhodila kľúč od svä-
tostánku. 

„Božím riadením práve prechádzala okolo jej rodná sestra. 
Zhodila jej kľúčik a prosila, aby ho odniesla na faru, aby sa 
kňaz postaral o prenesenie Najsvätejšej Sviatosti. Sestra ihneď 
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pochopila ťažkú situáciu a dôležitú úlohu splnila. Božia Proz-
reteľnosť nám pomohla aj vtedy.“ 

Rádové sestry sa museli rýchle zbaliť. Ako prvé zachraňo-
vali bohoslužobné veci a v rýchlosti ich schovávali medzi svoje 
osobné veci. Zachránili, čo sa dalo. ŠtB im dala na to tri hodiny. 

Pri balení ich sledovali s úškrnom na tvári eštebáci. Sestry 
svoje veci znášali k nákladným autám. 

„I keď sme boli hlboko dotknuté takou neľudskou likvidá-
ciou, boli sme jednej mysle a srdca. Pokojom sme svedčili, že 
sme verné Cirkvi a reholi. Drastické udalosti dňa ustupovali 
a vracal sa relatívny pokoj, zvlášť keď sme videli, že nás neroz-
delili.“ 

Rozdelenia sme sa báli najviac. To sú spomienky z prvých 
dní sústredenia. 

Na všetkých pracoviskách, či už to bolo na poli, v továrňach, 
pri ošetrovaní starých ľudí, telesne a duševne chybných deťoch 
zostali verné, jednotné a veselé. S humorom prekonávali a pre-
žívali životný údel. 

Sestry postupne vytlačili zo spoločnosti, učiť nemohli, časť 
z nich zostala pracovať v nemocniciach a ústavoch, pretože za 
ne nemali náhradu. Sestra Viera Barteková žije v Charitnom 
domove v Beckove. 

www.dennikn.sk 24.02.2017 
pomocná evidencia 188/1/2017 
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Zaujímavosti z histórie mesta Trenčín 
 

Naprieč zahraničnými médiami sa začalo hovoriť o sloven-
skom pôvode azda najpoužívanejšieho stvárnenia emócií v 
elektronickej komunikácii na svete. Smajlík, ktorého v roku 
1635 prikreslil k oficiálnemu dokumentu trenčiansky notár Ján 
Ladislaides, nedávno objavil šéf Štátneho archívu v Trenčíne 
Peter Brindza. 

Pred takmer 400 rokmi ho pripísal ku kontrole mestských 
účtov, ku ktorým 
nemal žiadne ná-
mietky. Zdá sa,  že 
je najstarší na svete. 
Dosiaľ sa za taký 
pokladal emotikon 
nájdený v básni an-
glického básnika z 
roku 1648.  

 „Nami objave-
nému pravdepodobne najstaršiemu smajlíku na svete sa dostalo 
medzinárodnej pozornosti. Všimli si ho médiá v Poľsku aj 
v Holandsku a dnes mi písali aj z Česka, že chcú napísať o na-
šom smajlíku,“ potvrdil včera riaditeľ Štátneho archívu v Tren-
číne Peter Brindza, ktorý emotikon v historickom dokumente 
objavil.  

Dnes sa už o slovenskom smajlíku ako o najstaršom na svete 
píše v Rusku, Číne, Amerike, Indii, Indonézii, v Turecku a do-
konca aj na Filipínach! Holanďania nelenili a s Brindzom, 
ktorý smajlíka objavil pri triedení dokumentov, uverejnili aj 
rozsiahly rozhovor s titulkom „Slovensko: miesto narodenia 
emotikonov“. 

Peter Brindza s jedinečným historickým dokumentom. 
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Smajlík našli v skupine písomností z Trenčianskeho magis-
trátu z rokov 1633 až 1638. Predmetný dokument sa nachádzal 
vo fascikli z roku 
1635. Archivári ho 
objavili pri triedení 
účtov mesta Trenčín 
od roku 1527. „Keď 
som dokumenty zara-
ďoval do fasciklov, 
všimol som si smaj-
líka!“ vysvetľuje his-
torik Peter Brindza 
s tým, že hoci bola tvárička malá, okamžite mu udrela do očí, 
priam až svietila z dokumentu.  

„Keď som ho objavil, nevedel som, že je pravdepodobne naj-
starší na svete,“ povedal Peter Brindza s dôvetkom, že ho emo-
tikon prekvapil a ihneď mu vyčaril úsmev na tvári. 

Podľa historika je ich archív plný prekvapení. „Nikdy ne-
vieme, aké nové informácie nájdeme v dokumentoch. Máme tu 
množstvo unikátov,“ prezradil Peter Brindza s tým, že archivá-

rov teší záujem zahranič-
ných médií o slovenského 
smajlíka. „Sme hrdí na to, 
že sme aj takto mohli 
upriamiť pozornosť na 
Slovensko,“ hovorí hrdo. 

Historička a etnologič-
ka Katarína Nádaská nález 
komentuje takto: „Aj v 17. 

storočí ľudia poznali emotikon! Dokazuje to archívna listina 
z Trenčína - keď notár dokončil revíziu mestských účtov a bol 
spokojný, k svojmu podpisu pripojil grafický znak pripomína-
júci smajlíka. Kedže v tom čase nebolo v Európe veľa ľudí, 



766 
 

ktorí by vedeli čítať a písať, našli sa podobné znaky v Uhorsku 
aj v Anglicku. Slovensko teda môže byť hrdé, že je krajinou, 
kde sa našiel zatiaľ prvý smajlík na svete!“ 

Doteraz bol za prvý svetový smajlík považovaný emotikon 
nájdený v básni anglického básnika Roberta Herricka z roku 
1648, z čias občianskej vojny. To znamená, že má 369 rokov. 
Smajlík, ktorého objavili archivári v Trenčíne, má však až 382 
rokov, takže je o 13 rokov starší. Moderné emotikony boli vy-
tvorené na začiatku roka 1980 ako grafický spôsob prejavu 
emócií v písomnom texte. 

www.cas.sk 07.02.2017 
pomocná evidencia 118/1/2017 
 
Štátny archív v Trenčíne sa môže popýšiť ďalším unikátom. 

Len nedávno sme informovali, že pozorní archivári objavili 
pravdepodobne najstaršieho smajlíka na svete.  

Do spisu ho v roku 1635 zapísal mestský notár Ján Ladisla-
ides. Zrejme najstaršie zachované slovenské smútočné oznáme-
nie, tzv. mortu-
árium, vzniklo v 
roku 1639. Tak 
ako dnešné smú-
točné oznámenia 
ohlasovalo smrť 
človeka. 

Vzácne doku-
menty maľované 
na papieroch objavili pracovníci archívu. „V rámci Trenčian-
skeho kraja sú to dva zrejme jediné zachované exempláre,“ vy-
svetlil riaditeľ archívu Peter Brindza. 

Prvé patrí členovi rodu Petrzwaldských z Petrzwaldu, pô-
vodne ide o moravský rod. „Z literatúry vieme, že najstaršie, 
ktoré sa spomína, je z roku 1642, ale my tu máme toto, ktoré je 
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z roku 1639,“ povedal Peter Brindza. V archíve však nevedia, 
komu z predmetnej rodiny patrilo. 

 „Druhé mortuárium pochádza z roku 1663 a patrí trenčian-
skemu senátorovi a mestskému kapitánovi Jánovi Boboc-
kému. Obsahuje zobrazený erb, klenot erbu a opis, kde sa na 
základe písmen dá identifikovať, že ide o Jána Bobockého. 

V spodnej časti je 
zaznačené, že zom-
rel 23. apríla roku 
1663 vo veku 33 
rokov a 6 mesia-
cov,“ dodal. Parte 
navyše využili aj 
ako obal na jednu 
z mestských účtov-
ných kníh z roku 
1667, na ktorej sa 

zachovalo dodnes. Ide o smrtný štít, ktorého úlohou bolo repre-
zentatívne ilustrovať a pripomínať nebožtíka mešťanom. 
V Trenčíne sú v papierovej podobe, ktorá sa vo všeobecnosti 
rozšírila v 16. a 17. storočí. Tie trenčianske sú unikátne aj tým, 
že sú farebné, čierna farba na nich je zrejme sadza. Z ostatných 
archívnych prameňov, napríklad pečatí totiž nebolo známe, aké 
farby erby na mortuáriách obsahovali. Vo farbe bývali erby len 
na erbových listinách, čiže povýšení do šľachtického stavu. 

www.cas.sk 11.02.2017 
pomocná evidencia 142/1/2017 
 
Reštaurátor Stanov Matice slovenskej Peter Oravec prirov-

náva ich hodnotu k českým korunovačným klenotom. Písomný 
skvost slovenskej histórie mal tú česť reštaurovať. 

Unikátny dokument našej histórie je datovaný 5. februára 
1862. Knižné dosky tejto národnej kultúrnej pamiatky zhotovila 

Mortuárium Petra Bobockého. 
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manželka Jána Francisciho Amália Francisciová podľa ná-
vrhu Jozefa Božetecha Klemensa. Celý text je rukopisný, ľavá 
strana listov je písaná po maďarsky, pravá strana po slovensky. 

K stanovám je pripojená potvrdzovacia klauzula uhorskej 
miestodržiteľskej rady s voskovou pečaťou pod číslom 38 441 
z 31. mája 1863. Reštau-
rátor Peter Oravec Sta-
novy Matice slovenskej 
po práci každý deň ulo-
žil do trezoru a ráno si 
ich vyzdvihol. Reštauro-
vať dokument nevyčísli-
teľnej hodnoty bolo aj 
pre skúseného reštaurá-
tora zážitkom na celý ži-
vot. 

Hoci žijete v Mar-
tine, kus vášho srdca 
patrí Trenčínu, s kto-
rým ste úzko prepo-
jený... 

„Moja mama pochá-
dza z Trenčína a študo-
vala tu na trenčianskom 
gymnáziu. Moje detstvo som každé leto trávil u mojej babky 
Eleonóry Triebovej, ktorá bola stredoškolskou profesorkou na 
Strednej zdravotnej škole v Trenčíne. Naše spoločné výlety na 
Brezinu, Trenčiansky hrad, Kubranskú kyselku, do Trenčian-
skych Teplíc sú nezabudnuteľné a rád sa k nim v spomienkach 
vraciam. Takisto sa každý rok snažím s mojou manželkou 
Helkou, ktorá je takisto reštaurátorka, a synom Miškom navšte-
vovať Trenčín a ukázať im môjmu srdcu blízke mesto.“ 

Reštaurátor Stanov Matice slovenskej Peter Oravec. 
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Čo najviac negatívne pôsobí na papier starý desiatky až 
stovky rokov? Ako sa to podpíše na jeho kvalite? 

„Do polovice 19. storočia sa používal na tlač kníh, tak aj ako 
písací materiál, ručný papier. Jeho kvalita je dodnes nepreko-
naná, pretože základ papiera tvorila bavlna, ktorá bola v procese 
výroby bielená. Pa-
pier má dosť dlhé 
vlákna, ktoré sa vzá-
jomne v procese vý-
roby prelínajú, a tak 
vytvárajú stabilnú 
štruktúru. Žiaľ, druhá 
polovica 19. storočia 
je pre kvalitu výroby 
papiera kritická. Vý-
roba papiera sa presu-
nula zo súkromných manufaktúr – papierní, do industrializova-
ných fabrík. Namiesto bavlny sa na výrobu papiera začala pou-
žívať drevovina. 

Lignín v papieri spôsobuje degradáciu – lámanie, zmeny fa-
rebnosti (žltnutie). To je dôvodom, prečo ručný papier z 15. sto-
ročia vykazuje lepšie vlastnosti ako strojový papier z roku 
1860. Napriek tomu dokumenty, ktoré boli a aj v súčasnosti sú 
uložené v dobrých podmienkach, čiže nie sú vystavené príliš-
nému svetlu, vlhkosti, alebo naopak presušeniu, si zachovávajú 
svoje relatívne dobré vlastnosti aj napriek tomu, že sú vytvo-
rené z menej kvalitnej suroviny.“ 

V čom vznikol pri reštaurovaní Stanov Matice slovenskej 
najväčší problém vzhľadom na papier? 

„Reštaurovanie Stanov Matice slovenskej bolo veľkou vý-
zvou, pretože pre Slovensko je to výnimočný klenot – národná 
kultúrna pamiatka. Pri reštaurovaní som použil metódu In situ, 
to znamená, že sa ani listy, ani obal dokumentu nerozoberali, 
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ale reparovali. Pri reparácii boli použité prírodné materiály, 
ktoré svojou kvalitou zabezpečia trvanlivosť a zachovajú zreš-
taurovaný stav na dlhé obdobie. Išlo o použitie veľmi kvalit-
ného dlhovláknitého japonského papiera s dĺžkou vláken 9 mm 
a nízkou gramážou. Tento druh papiera po aplikácii zabezpečí 
vysokú transparentnosť a zároveň pevnosť v dopĺňaných čas-
tiach.“ 

Ako na množstvo desaťročí reagoval atrament, ako sa 
menil počas starnutia. Rozpíjal sa, bledol? 

„Atrament a aj papier bol počas reštaurátorského prieskumu 
zhodnotený ako vcelku zachovaný. Najväčší problém bol s me-
chanickým poškodením listov a obalu, ktoré sa prejavilo v na-
trhnutých rožkoch na krajoch listov. Tie bolo potrebné doplniť 
do pôvodného formátu v takmer totožnom odtieni.“ 

Aká bola kvalita atramentu použitého v stanovách v po-
rovnaní s dnešnými používanými materiálmi? 

„Atrament bol veľmi kvalitný a takisto vynikajúco zacho-
vaný je aj rukopis, ktorý je rozdelený na slovenskú a maďarskú 

časť. List papiera bol 
preložený v polovici 
stránky a tá vytvárala 
prirodzenú polovicu 
hárku. Dnešné písacie 
materiály okrem kla-
sického a dokumen-
tačného papiera ne-
majú príliš veľkú ži-
votnosť. Vplýva na to 
okrem samotného 

zloženia atramentu aj ich uloženie. Odporúčam preto nevysta-
vovať dokumenty, rukopisy na svetle, ale na tmavom mieste. Z 
tohto dôvodu v dnešnej dobe už takmer každé múzeum alebo 
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archív používa na expozičné účely nie originál dokumentu, ale 
jeho vernú kópiu – faksimile dokumentu.“ 

Z akého materiálu bol vytvorený obal? 
„Obal Stanov Matice slovenskej vytvorila manželka Jána 

Francisciho – Rimavského pani Amália Francisciová podľa ná-
vrhu významného maliara Jozefa Božetecha Klemensa. Obal 
tvorí veľmi jemný modrý zamat, do ktorého je zapustené mo-
sadzné korálkové zdobenie. Znak Slovenska je vytvorený z fa-
rebných nití a malých farebných korálok, ktoré sú vo vnútri pri-
šité niťami. Vytvorenie takéhoto obrazca si vyžadovalo veľmi 
veľkú precíznosť.“ 

V akom stave bola vosková pečať? 
„Použitá vosková pečať bola úradným potvrdením, že Ma-

tica slovenská vznikla na základe predložených stanov ako in-
štitúcia. Pečať bola takmer nepoškodená a vyžadovala si len 
mechanické očistenie. Zachované fragmenty nití som nesmel 
počas reštaurovania vôbec rozviazať, pretože by aj z právneho 
hľadiska došlo k porušeniu právnej záležitosti, aj keď 150 ro-
kov starej. Počas reštaurovania som musel rešpektovať všetky 
zásady reštaurátorskej etiky, zachovanie maximálnej možnej 
originality.“ 

Akým spôsobom boli Stanovy Matice slovenskej chrá-
nené a kde boli uložené počas maďarizácie a dvoch sveto-
vých vojen? 

„Po zrušení, resp. zatvorení Matice slovenskej v roku 1875 
ich zhabali spolu s ostatnými dokumentmi maďarské úradné or-
gány a dostal ich pod správu pomaďarčovací spolok FEMKE. 
Zaujímavým historickým dokumentom, ktorý pochádza z roku 
1918, je doložené svedectvo o ich uložení v trezoroch Tatry 
Banky v Martine od nemenovaného darcu, ktorému sa ich po-
darilo získať zo zanikajúceho spolku FEMKE na sklonku konca 
monarchie. 
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V tej istej budove Tatra Banky sa približne v tom istom ob-
dobí konalo stretnutie slovenskej politickej reprezentácie, ktoré 
vyvrcholilo vyhlásením, ktoré je známe ako Martinská deklará-
cia, ktorou sa Slovensko prihlásilo k vzniknutej ČSR. Takže ne-
známy donátor zachránil vzácny klenot na takisto historicky 
vzácnom mieste v roku 1918. Po tomto období už boli Stanovy 
uložené v trezoroch Matice slovenskej.“ 

Pri reštaurovaní dokumentu ste využili aj tukovaciu 
pastu. Na čo slúži? 

„Po zreštaurovaní vzácneho obalu a celého dokumentu vô-
bec, bolo potrebné vytvoriť aj konzervačný archívny obal na 
stanovy, ktoré by tak boli chránené pred akýmkoľvek prvotným 
mechanickým poškodením. Tento obal bol vytvorený počas pr-
vého reštaurátorského zásahu. Bol vytvorený z kože a po cel-
kovom zreštaurovaní bolo potrebné naň použiť konzervačný 
náter, ktorý používame po reštaurovaní historických usní.“ 

Koľko reštaurovaní majú za sebou Stanovy Matice slo-
venskej? Kto a kedy ich robil ? 

„Žiaľ, nie sú zachované presné záznamy, ktoré by dokumen-
tovali, kto presne realizoval reštaurátorský zásah. Ale podľa 
predchádzajúcich úprav predpokladám, že jeden zásah bol rea-
lizovaný niekedy v 60. – 70. rokoch 20. storočia. 

V predchádzajúcom reštaurátorskom zásahu boli použité z 
dnešného hľadiska nevhodné, farebne tmavšie, akoby záplatky 
z japonského papiera, ktoré som postupne po aplikovaní demi-
neralizovanej vody odstránil a nahradil novými transparent-
nými kusmi japonského papiera. Na Stanovách sa negatívne 
podpísalo ich časté vystavovanie a ukážky štátnym návštevám, 
keďže boli žiadaným artefaktom pre rôznych straníckych pred-
staviteľov.“ 

Je zistené, koho rukopis slúžil na zapísanie Stanov Ma-
tice slovenskej? 



773 
 

„Meno autora rukopisu Stanov sa nedá presne určiť, na konci 
sú však uvedené podpisy všetkých zúčastnených, ako boli Ján 
Palárik, Ján Gotčár, Ján Francisci, Viliam Pauliny -Tóth.“ 

Kde a ako sú v súčasnosti uložené Stanovy MS? 
„V súčasnosti sú uložené v trezoroch Archívu Matice slo-

venskej ako vzácny národný klenot.“ 
Vyrába Matica slovenská pre potreby múzeí a podobne 

faksimile stanov a 
ich verné napodo-
beniny? 

„Samotné Sta-
novy Matice slo-
venskej majú svoje 
faksimile, ktoré je 
uložené v dvorane 
Pamätníka (prvá 
budova Matice slo-
venskej), ktorý 
spravuje Slovenská národná knižnica v Martine. Je to verná kó-
pia, ktorú môžu návštevníci múzea uvidieť. Originál stanov nie 
je verejnosti sprístupnený, ale je uložený, ako som už spomínal, 
v trezoroch Matice slovenskej. Je dôležité, aby zostal chránený 
aj pre generácie, ktoré prídu po nás.“ 

Dá sa vyčísliť finančne hodnota Stanov Matice sloven-
skej? 

„Ich hodnota je nevyčísliteľná, najmä pokiaľ ide o historický 
význam, keďže boli prvým kultúrno-spoločenským dokumen-
tom v čase národnej emancipácie. Počas samotného reštaurova-
nia som musel pracovať v značne sprísnenom režime. Po skon-
čení určitého reštaurátorského procesu som ich musel každý 
deň odkladať do trezoru a ráno som si ich mohol opätovne vy-
zdvihnúť a pokračovať na ďalšom reštaurovaní. Ich hodnotu by 
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som prirovnal k českým korunovačným klenotom, ktoré takisto 
tvoria národno-štátny a kultúrny základ našich susedov.“ 

Ako sa z pohľadu reštaurátora pozeráte na fakt, že dnes 
je väčšina materiálov uchovávaná v elektronickej a digitál-
nej podobe? 

„Nemám nič proti digitalizácii a elektronizácii knižných do-
kumentov. Je to jedna z foriem uchovávania, archivovania pí-

somných materiálov v 21. storočí. 
Tieto technológie majú pre verej-
nosť ďalší dôležitý význam – 
sprístupňovanie všetkých písom-
ností. Študent bádateľ môže čítať 
literatúru cez internet, nemusí ces-
tovať do knižnice, stáť v rade na 
vyzdvihnutie knihy alebo čakať, 
kedy bude kniha vrátená a jeden 
exemplár sa mu konečne dostane 
do rúk.“ 

Nemáte obavy, že generácie o 
100 – 200 rokov z tejto epochy 
nebudú mať nič? Ťažko veriť, 

že za 200 rokov budú pamäťové nosiče čo i len trochu po-
dobné tým súčasným... 

„Nie som informačný technik, takže neviem, ako sa budú 
správať nosiče o desiatky rokov, takže toto neviem zodpovedať. 
Klasické reštaurovanie je proces, ktorý je založený na reštauro-
vaní mechanických a chemických poškodení, ktoré vznikli v 
dôsledku nesprávneho uloženia, poškodenia, starnutia. Aké vý-
kričníky sú nad IT technológiami, ukáže čas a ich výskum.“ 

Keď sa porovná kvalita písacích materiálov – perá, ich 
náplne v súčasnosti a v minulosti... Dnes z archívneho hľa-
diska musia rôzne gumovacie a gelové perá reštaurátorov 
doslova strašiť. 



775 
 

„Historické atramenty sú z mnohých hľadísk lepšie ako tie 
súčasné. Aj keď pred niekoľkými storočiami používaný žele-
zodubienkový atrament je veľmi agresívny. Na papieri po jeho 
nanesení vzniká po čase silná deštrukcia a celý text vypadáva v 
dôsledku pôsobenia silného účinku obsiahnutej kyseliny. 

Dnešné modré, zelené, kaligrafické a dokumentačné atra-
menty sú kvalitné a pokiaľ nie sú vystavené priamemu slneč-
nému osvetleniu, sú aj stabilné. Horšie to je s rôznymi prepiso-
vačkami, fixkami, ktorých plnidlo tvorí lieh. Ten spôsobuje per-
manentné vyparovanie, žiaľ, aj farebnej časti, a to spôsobuje 
postupné vyblednutie textu.“ 

www.sme.sk 12.02.2017 
pomocná evidencia 143/1/2017 
 
Jozef Miloslav Hurban chodil do latinskej školy v Tren-

číne, naučil sa teda po la-
tinsky aj po maďarsky. Na 
túto školu po štúdiách ako 
organista nastúpil ešte ako 
slobodný otec Ľudovíta 
Štúra - Samuel. Zapísal sa 
do dejín ako evanjelický 
kňaz, organizátor sloven-
ského národného hnutia, 
vydavateľ Slovenských 
pohľadov, spoluzakladateľ 
Tatrína, historik, publi-
cista, básnik, spisovateľ a vodca Slovenskej národnej rady v re-
volučných rokoch 1848-1849 a jeden z tzv. otcov modernej slo-
venčiny. Zomrel 21. februára 1888.  

Školské roky 1826 - 1830 Jozef (ešte stále aj Ľudovít) Hur-
ban vychodil v latinskej škole v Trenčíne. Na toto obdobie 
svojho mladého života nemal najlepšie spomienky. Nad žiakmi 
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po celý čas visela trstenica učiteľa a pri každom zle vyslovenom 
maďarskom či latinskom slovíčku sa dávala do pohybu. 

Vo svojich spomienkach na tieto v podstate ešte stále detské 
roky napísal aj toto: „Priebehom tých rokov užil som najhor-
šieho vyučovania, lebo celý tento čas vo výchove tak súkrom-
nej, ako aj verejnej nebol spravovaný nijakými pedagogickými 
pravidlami... Nie cvičenie ostrovtipu, nie cvičenie vlôh a vro-
dených spôsobností, nie osvietenie rozumu a ostatných mocnej-
ších znamenitostí, ale zatemňovanie, hubenie, obvykle až bôľ, 
papúškovanie pri stálom bdení a korbáč mali miesto v našom 
vyučovaní. Štúdiá moje nie životu, ale len škole a skúškam, 
opravdu smiešnym to okázalostiam, boli prispôsobené. 
Opravdu nemôžem mlčaním pominúť tú neľudskosť, ktorou 
sme boli nútení k metóde, aby sme sa naučili maďarskému ja-
zyku. Keď sme tvrdé a drsné hlásky v maďarských slovách, 
často protivné Slovanom, predtým nepočuté a hrubé zvuky ne-
mohli primerane vysloviť, vždy sme boli cvičení prísnymi tres-
tami. Všetko toto zlo sa vtedy ešte väčšmi zväčšilo, keď ma 
matka zo sporivosti pre prílišné štúdium dala zapísať do takzva-
ného trenčianskeho alumnea.“  

Sú to tvrdé slová, ktoré o svojich prvých krokoch za vzdela-
ním napísal v dospelom veku. Na druhej strane treba dodať, že 
túto spomienku Jozef Miloslav Hurban zaznamenal vo svojom 
po latinsky napísanom životopise. Pri vstupe do života ovládal 
latinčinu perfektne. Zdokonalil sa v nej na bratislavskom lýceu. 
No pravdou zostáva, že jej základy sa naučil na latinskej škole 
v Trenčíne. Pravdou je aj to, že na túto školu po štúdiách ako 
organista nastúpil ešte ako slobodný otec Ľudovíta Štúra - Sa-
muel. Ani jemu sa tam nepáčilo, preto využil prvú príležitosť a 
prijal ponuku odísť do Uhrovca. Lenže vtedy Hurban ešte nebol 
na svete. Po rokoch sa to dozvedel priamo od Ľudovíta v Brati-
slave. 
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Budova staručkej, ešte za feudalizmu postavenej latinskej 
školy v Trenčíne, ani budova spomínaného alumnea, čiže ús-
tavu s najlacnejšou stravou pre žiakov a študentov, sa nám v 
Trenčíne nezachovali. Zato dominanta mesta - Trenčiansky 
hrad - sa nielen nad mestom, ale nad celým okolím týči v plnej 
svojej kráse dodnes a iste prežije aj ďalšie storočia. 

Je zaznamenané, že Trenčiansky hrad bol častým miestom 
výletov mladučkého Hurbana a jeho spolužiakov. Postupne sa 
oboznamoval s jeho históriou, so životom a výbojmi jeho naj-
väčšieho pána i so spoločenskou situáciou v jednotlivých obdo-
biach našich dejín. Ešte možno celkom netušil prečo, ale je isté, 
že tieto poznania si natrvalo uložil do svojej pamäti.  

V čase dospelosti a najväčšieho tvorivého vzopätia sa do 
týchto našich historických dejov vrátil. A nebol jediný. Chlap-
com od Trenčína, vrátane Ľudovíta Štúra, bola postava Matúša 
Čáka veľmi sympatická a vo svojej tvorbe si ho neraz idealizo-
vali. No a v Hurbanovej mladosti to bola, zdá sa, jediná mož-
nosť úniku spoza zatuchnutých múrov školy a spred malých 
okienok tmavých a vlhkých izieb.  

V septembri roku 1830 Jozef Ľudovít Hurban odišiel študo-
vať na evanjelické lýceum do Bratislavy. Mal trinásť rokov. 

www.teraz.sk 23.03.2017 
pomocná evidencia 259/1/2017 
 
Maďarské národné múzeum organizuje pri príležitosti 500. 

výročia začatia reformácie veľkolepú výstavu. Trenčianske mú-
zeum v Trenčíne na nej bude participovať a to zapožičaním 
dvoch obrazov  - Augustana Confessio a Kalvaria - ktoré sa na-
chádzajú v jeho zbierkovom fonde. 

Reformačné hnutie sa v 16. storočí rýchlo šírilo aj do uhor-
ských krajín. V Dolnom Uhorsku a Sedmohradsku sa presadil 
najmä kalvinizmus, v Hornom Uhorsku prevažoval luteránsky 
reformačný smer a augsburské vyznanie viery. V 17. storočí už 
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nová viera jednoznačne v Uhorsku dominovala. Tak sa stalo aj 
v Trenčíne. Posilnenie priniesla najmä vlna pobielohorských 
exulantov z Čiech a Moravy v prvej tretine 17. storočia. Prvý 
trenčiansky a liptovský dedičný župan z rodu Ilešháziovcov, 
Štefan I. bol jedným z najvýznamnejších predstaviteľov protes-

tantizmu v Uhorsku. 
Obe zapožičané diela ikono-

grafiou zobrazujú základné vy-
znanie evanjelickej viery aug-
sburského vyznania. Najmä Au-
gusta Confessio predstavuje 
akýsi manifest viery a ilustráciu 
základných vieroučných člán-
kov. 

Dielo Kalvária predstavuje 
jednu z najzákladnejších protes-
tantských dogmatických téz, že 
spasenie človeka je možné iba 

prostredníctvom božej milosti, ktorú možno dosiahnuť len vie-
rou. Téza viaže obe diela do jednotného celku, zdôrazneného aj 
maliarskym podaním. 

Obrazy budú súčasťou výstavy organizovanej Maďarským 
národným múzeom v Budapešti. Výstava sa koná pri príležitosti 
500. výročia začatia reformácie a pre verejnosť bude otvorená 
od 26. apríla do 5. novembra 2017. 

www.muzeumtn.sk 27.03.2017 
pomocná evidencia 276/1/2017 
 
Historické centrum Trenčína skrýva niekoľko architektonic-

kých skvostov. Mnohé z nich majú takpovediac svoj rodný list 
zaznamenaný na fasáde či priečelí. V sobotu 13. mája sa usku-
točnila komentovaná prehliadka historickým centrom mesta 
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Trenčín, ktorú pripravil nadšenec histórie Ing.Vojtech Brabe-
nec. 

Ako uviedla jedna z účastníčok prehliadky, obyvatelia mesta 
často chodia s hlavami 
obrátenými do zeme a 
pritom sa stačí len po-
zrieť smerom hore, aby 
uvideli nový obzor a 
nadýchali sa histórie i 
nových poznatkov o 
meste, v ktorom žijú. 
Táto komentovaná pre-
hliadka bola prvou las-
tovičkou v ponuke 

Trenčianskeho múzea. Hoci sa uskutočnila v pomerne komor-
nej atmosfére, priniesla jej účastníkom nové poznatky z histórie 
mesta. 

Putovanie ulicami či uličkami mesta sa začalo pred budovou 
Trenčianskeho múzea – Župným domom, nasledovali niekoľké 
meštianske domy na Mierovom ná-
mestí, Morový stĺp, či slnečné hodiny 
na priečelí barokového komplexu 
kláštora Piaristov. Nasledovala Mest-
ská veža s nápisom umiestneným nad 
bránou.  

Následne sa účastníci prehliadky 
presunuli na Palackého ulicu, kde 
Ing. Vojtech Brabebec pripomenul 
historku o tom, ako sa František Pa-
lacký zachránil pri svojom pobyte v 
Trenčíne pred rozvodneným Váhom. 
Úroveň hladiny tejto rieky dosahovala až po značku znázornenú 
na tabuli osadenej na múre Piaristického gymnázia Jozefa 

Ing. Vojtech Brabenec počas komentovanej prehliadky historickým centrom. 
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Braneckého. Nasledovalo niekoľko budov na Palackého ulici. 
Záver patril neformálnej diskusii a spomienkam na starý Tren-
čín.  

Ing. Vojtech Brabenec pôvodne vyštudoval elektrotechniku, 
ktorej sa venoval po celý život, no učarovala mu aj história. 
Prvé dotyky s ňou zaznamenal už ako malý chlapec, keď ho 
lákali tajomné múry Trenčianskeho hradu. V súčasnosti sa ve-
nuje odkrývaniu histórie v Klube starých Trenčanov. 

www.muzeumtn.sk 14.05.2017 
pomocná evidencia 431/1/2017 
 
Jozef Gabčík nepatrí medzi najznámejších Slovákov. 

Omnoho vrúcnejší vzťah k nemu pestovali naši západní suse-
dia. Jeho meno sa však krvavo vrylo do 
histórie 2. svetovej vojny. Bol hrdinom 
alebo nie?  Táto otázka trápi verejnosť 
už celých 75 rokov. 

Likvidáciu jedného z najkrutejších 
mužov nacistického režimu má na sve-
domí Slovák, ktorého odvážne činy šo-
kujú dodnes. Po atentáte, ktorý spáchal 
na nemeckého politika Reinharda 
Heydricha, sa nacisti pomstili tisíckam 
ľudí. Zomrelo by ich viac, ak by ostal 
nažive? 

Jozef Gabčík sa narodil v roku 1912 v malej slovenskej obci 
Poluvsie, ktorá je v súčasnosti mestskou časťou Rajeckých 
Teplíc. Pochádzal z veľmi jednoduchých pomerov, narodil sa 
do rodiny robotníka. 

„On sám sa vyučil sa za kováča a zámočníka. Príbuzní ho už 
v mladosti charakterizovali ako dobrodruha. Nechcel "stvrd-
núť" doma a ťahalo ho to do sveta. Mal preto často konflikty 

Jozef Gabčík 
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so svojím otcom, ktorý pritom pracoval v USA a Argentíne,“ 
ozrejmil  Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa. 

Vojenčinu bral ako príležitosť dosiahnuť niečo viac. Jeho 
vojenská kariéra odštartovala 
v roku 1932, keď nastúpil 
na základnú vojenskú službu. 
Bol absolventom poddôstoj-
níckej školy a v košickom 
pešom pluku 14 zostal slúžiť 
aj po skončení základnej vo-
jenskej služby. V tomto po-
volaní sa jednoducho našiel. 

„Do civilu sa vrátil v roku 
1937 na naliehanie otca po 

smrti brata Michala. Aj potom však pracoval pre armádu v ži-
linskej vojenskej továrni na výrobu bojových plynov,“ vysvetlil 
Tomáš Klubert. Pre pracovný úraz ho preradili do Trenčína, kde 
pôsobil ako skladník.  

Po vzniku Slovenského štátu rástla u Gabčíka nespokojnosť 
s režimom. V marci 1939, keď nemecká armáda prevzala sklad, 
v ktorom pracoval, spáchal sabotáž na prepravných zásobní-
koch. Pred hrozbou väzenia utiekol v júni cez Poľsko do Fran-
cúzska. 

Keďže vedel, že návrat z misie do Protektorátu je nepravde-
podobný, dobrovoľne sa prihlásil do špeciálnych kurzov 
vo Veľkej Británii. Vo Francúzsku sa stal súčasťou cudzineckej 
légie. Kariérne rástol pomerne rýchlo. Po vypuknutí vojny sa 
vypracoval na zástupcu veliteľa čaty. 

Do akcie sa prvýkrát zapojil pri rieke Marne, kde slúžil ako 
veliteľ guľometného družstva. Lákadlom pre neho boli špe-
ciálne úlohy. Chcel jednoducho preniknúť až k nepriateľovi.  

Keďže bol cieľavedomý a snaživý, jeho prácu si cenili stále 
viac. Nebolo preto prekvapením, keď sa stal veliteľom skupiny 

Reinhard Heydrich 
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Anthropoid. Tento krycí názov slúžil ako zásterka pre atentát 
na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Ten bol v čase na-
cizmu tretím najvyšším predstaviteľom tohto režimu. Gabčík 
v operácii pôsobil pod menom Zdeněk. 

Akcia s krycím názvom Anthropoid bola významná. Gab-
číka a jeho partnera a zároveň kamaráta Karla Svobodu, s kto-

rým sa spoznal už 
v Poľsku, pred od-
letom na nepriateľ-
ské územie prijal 
dokonca Edvard 
Beneš. 

Agenti odleteli 
na misiu v noci 28. 
decembra 1941. 
Mali ich vysadiť pri 

Plzni, no vysadenie posádky malo napokon akčnejší záver – 
nočný zoskok pri obci Nehvizdy neďaleko Prahy. Odtiaľ sa 
dvojica presunula do Rokycian a nadviazali kontakt s ostat-
nými parašutistami, ktorí boli do akcie zapojení. Nasledovala 
príprava atentátu. Nebola to spontánna akcia, plánovanie za-
bralo týždne. 

Atentát sa uskutočnil 27. mája 1942 o pol jedenástej. Keď sa 
auto s označením SS dostalo do strategického bodu v zákrute 
a spomalilo, Gabčík sa mu podľa plánu postavil do cesty a vy-
tiahol samopal. Nasledovali chvíle plné stresu. 

Gabčíkova zbraň zlyhala v tej najnevhodnejšej chvíli. Špe-
kulovalo sa, či išlo o technickú chybu alebo zlyhal samotný 
Gabčík. „Nedávno bola objavená nemecká správa o atentáte, 
kde je uvedené, že sa mu vzpriečil náboj v hlavni. Bola to dosť 
častá chyba prvých modelov samopalu Sten,“ vysvetlil Tomáš 
Klubert. 

Luxusný mercedes Reinharda Heydricha. 
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Mal však šťastie v nešťastí. Namiesto úniku zvolil Heydri-
chov ochranca útok a po Gabčíkovi začal strieľať. Fatálnu 
chybu využil spolubojovník Jan Kubiš, ktorý na svoj cieľ hodil 
granát. Ríšskeho protektora zranil tak vážne, že 4. júna 1942 
zomrel. 

Atentátnici z miesta činu ušli. Aj v ich radoch sa však našiel 
zradca, ktorý im podrazil kolená. Bol ním odbojár Karel 
Čurda. Dvojicu takpovediac „hodil do pazúrov nacistov“, keď 
prezradil ich polohu. Ukrývali sa v kostole sv. Cyrila a Metoda 
v Prahe. 

Gabčík ale zvolil dobrovoľný odchod z tohto sveta a 18. júna 
obrátil zbraň proti sebe. Odbojári, ktorých pri dlhom a nerov-
nom boji nezabili, sa tiež rozhodli spáchať samovraždu. 

„Atentát bol v európskom hnutí odporu skutočne ojedinelým 
činom. Heydrich bol najvyššie postaveným nacistickým činite-
ľom, ktorého sa podarilo takto zlikvidovať.  Gabčík a Kubiš 
mali úlohu zabiť Heydricha ako pomstu za teror, ktorý rozpútal 
v protektoráte,“ vysvetlil Tomáš Klubert. 

V čase atentátu Veľká Británia stále pociťovala nátlak 
pre výsledky Mníchovskej dohody. Obnovenie ČSR s pôvod-
nými hranicami nebolo isté. Úspešný atentát a následok v po-
dobe nemeckých represálií ale britskú vládu prinútili zmeniť 
postoj. 

„Zabúda sa však na jednu vec. Gabčík a Kubič by atentát ne-
mohli uskutočniť bez podpory britskej strany, ktorá im zabez-
pečila špeciálny výcvik a prepravu do Čiech. Briti mali na lik-
vidáciu Heydricha vlastné dôvody,“ dodal Tomáš Klubert. 

Táto otázka trápi verejnosť už celých 75 rokov. Po atentáte, 
ktorý spáchali na nemeckého politika Heydricha, sa nacisti po-
mstili tisíckam ľudí. Zomrelo by ich viac, ak by ostal nažive? 
Tomáš Klubert sa domnieva, že situácia by bola pravdepodobne 
horšia. 
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„Pomstu by riadil osobne. Heydrich bol jedným z najkrutej-
ších mužov nacistického režimu, ale zároveň nadpriemerne in-

teligentný a výkonný. "Chladný 
technológ moci a násilia", ako ho 
charakterizoval český historik Jiří 
Padevět.“ 

Jozefa Gabčíka si cenili najmä 
naši západní susedia, ktorí mu 
v roku 2002 udelili hodnosť plu-
kovníka in memoriam. V roku 
2005 sa tohto vyznamenania 
dočkal aj na Slovensku. V máji 
tohto roku mu preukázal satisfak-

ciu aj slovenský prezident Andrej Kiska, ktorý ho povýšil 
na generálmajora. 

Slovenskému hrdinovi postavili v obci Poluvsie aj pamätník. 
Stojí oproti jeho rodného domu. Atentátom sa inšpirovali aj fil-
moví tvorcovia. V roku 2016 mal premiéru film Operácia An-
thropoid, v ktorom sa po boku Jamieho Dornana predstavila 
Aňa Geislerová. O samotnom Heydrichovi vznikla snímka 
Heydrich: Muž zo železným srdcom, ktorý predstavili tento 
mesiac. 

www.pluska.sk 25.06.2017 
pomocná evidencia 578/1/2017 
 
Dezider Karol Molec sa narodil v Starej Turej 16. októbra 

1897 ako druhý syn Imricha Moleca (1868 – 1922, pochovaný 
v Starej Turej) a Adely Valovičovej (1874 – 1953, pochovaná 
v Trenčíne). Starší brat Imrich Molec (1895 – 1951) bol leká-
rom. Pochádzal z národne uvedomelej staroturianskej rodiny. 

Jeho prastrýko Daniel Molec (1846 – 1930) bol hlavným 
mestským notárom i prednostom dôchodkového oddelenia 

V Poluvsí postavili Gabčíkovi pamätník. 
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mestského magistrátu v Bratislave a redaktorom Pressburger 
Zeitung.  

Po ňom pomenovali Molecovu ulicu v centre mesta (dnes 
Strakova); v 90. rokoch „do-
stal“ opäť ulicu – tentoraz v 
mestskej časti Karlova Ves. 
Pôsobil v Čachticiach (1920), 
Starej Turej (1921), Trenčíne-
Istebníku (1923 – 1924) a 
Trenčianskej Teplej (1929 – 
1936). 

Dezider Molec sa 12. júla 
1923 v Trenčíne oženil s od-
bornou učiteľkou na tamojšej 
štátnej chlapčenskej a diev-
čenskej meštianskej škole Ire-
nou Vagačovou (9. 8. 1896 
Stará Turá – 6. 3. 1972 Tren-
čín), neskoršou etnografkou, 
publicistkou, neprofesionálnou fotografkou a kronikárkou. 

V rokoch 1936 – 1945 pôsobil ako obvodný notár Trenčian-
skych Teplíc. V kúpeľoch mal vtedy trvalé bydlisko – na Štefá-
nikovej ulici 1. Po založení pobočky Štefánikovej spoločnosti 
v Trenčianskych Tepliciach sa stal jej členom. 

Prispel do knižky Monografia Tr. Teplej a Tr. Teplíc (zosta-
vená redaktorom Paľom Šmatlákom Teplanským r. 1936) 
tromi kratšími článkami (Uvítanie p. prezidenta Dr. T. G. Ma-
saryka, História Trenčianskej Teplej od r. 1933, O Štefánikovej 
spoločnosti v Trenčianskych Tepliciach). 

Príležitostne publikoval aj v periodikách. Manželke pomáhal 
pri národopisnom výskume Omšenia a poskytol jej k dispozícii 
rozličné dediny sa týkajúce štatistické údaje. Po oslobodení 
Trenčianskych Teplíc rumunskými vojskami sa stal 
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tajomníkom novozriadeného revolučného MNV za Demokra-
tickú stranu. V tejto funkcii pôsobil do júna 1946, kedy bol pre-
ložený na Povereníctvo vnútra v Bratislave. 

Od roku 1946 býval v Trenčíne na Piaristickej ulici 22 (ne-
skôr Ulica Miloša Uhra). V 50. rokoch sa ako exponent bývalej 
buržoáznej ČSR ocitol na čiernej listine. Jeho švagor Viliam 
Vagač i synovci Štefan a Karol Vagačovci boli politicky pre-
nasledovaní. 

Zomrel 16. júla 1972 v Bratislave. Jeho hrob sa nachádza na 
Hlavnom cintoríne (Trenčín-Juh), kde je pochovaný spolu s 
manželkou. 

www.sme.sk 15.07.2017 
pomocná evidencia 623/1/2017 
 
Legendami opradené Slovensko. Ak je niečo, v čom mô-

žeme konkurovať okoli-
tým národom, tak je to 
rozhodne pestrá história. 
Tá sa písala pred viac 
ako tisíc rokmi aj na 
Skalke pri Trenčíne. Vy-
dajte sa s nami po sto-
pách prvých svätcov z 
nášho územia sv. Svo-

rada-Andreja a jeho učeníka sv. Beňadika.  
Staručký kláštor neďaleko Trenčína a jeho okolie dýchajú 

históriou. Pocestní tu nájdu dva krásne objekty - Malú a Veľkú 
Skalku, ktoré sú od seba vzdialené približne jeden kilometer. 
Toto pútnické miesto na západnom Slovensku má mnoho pr-
venstiev. Viac nám však prezradí Katarína Darvašová, ktorá 
nás bude touto malebnou lokalitou sprevádzať. 

Stretávame sa na Malej Skalke pri krásnom barokovom kos-
tole. „Hneď na začiatku mi dovoľte predstaviť našich dvoch 

Katarína Darvašová 
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svätcov. Začnime sv. Svoradom, ktorý pochádzal z oblasti 
dnešných slovensko-poľských hraníc. Vstúpil do rádu benedik-
tínov, no radšej ako kláštorným chcel žiť životom pustovníka. 
To ho doviedlo až sem na Skalku,“ začína rozprávanie naša 
sprievodkyňa. 

Ako sa dozvedáme, sv. 
Svorad žil veľmi asketickým 
životom. „Počas veľkonoč-
ného 40-dňového pôstu jedol 
každý deň iba jeden orech. 
Pritom ale robil veľmi ťažkú 
prácu, pomáhal ľuďom rozši-
rovať pozemky – klčoval les. 
V noci sedával v otesanom 
dubovom kláte, do ktorého 
napichal ostré tŕne. Sotva mu 
hlava klesla od únavy a telo 
sa naklonilo, okamžite bol 
hore a pokračoval v mod-
litbe. Keď ho išli pochovať, 

zistili ďalšiu šokujúcu vec - trýznil sa tak, že okolo tela nosil 
opásanú ťažkú reťaz. Hovorí sa, že bola do jeho tela doslova 
vrastená.“ 

Sv. Svorad podľa legendy zázračne prebral k životu mŕtveho 
zbojníka a neskôr aj odsúdeného zločinca spod šibenice. Na-
priek tomu, že sa ľudia v tom čase dožívali približne 40 rokov, 
on sa pri takomto spôsobe života dožil až 60. „Asi je pravda, 
keď nám aj dnes hovoria, že striedmejšia strava vedie k dlh-
šiemu životu. Samozrejme, to vás nenabádam, aby ste jedli len 
jeden orech denne,“ smeje sa Katarína Darvašová. 

Svoradovho žiaka sv. Beňadika stihol krutejší osud. „Keď 
bol už sv. Svorad starší, poslali mu na pomoc mnícha Beňadika. 
Ten sa rozhodol nasledovať kroky svojho učiteľa, no, bohužiaľ, 

Svätý Svorad a svätý Beňadik. 
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približne tri roky po jeho smrti Beňadika prepadli v jaskyni 
zbojníci, ktorí od neho žiadali peniaze. Keďže im ako chudobný 
pustovník nemal čo dať, zabili ho a hodili do Váhu z tejto skaly, 
kde dnes stojí kostol Malej Skalky.“  

Ich súčasníkom bol biskup Maurus, ktorý zachytil osud svät-
cov v najstaršej uhorskej legende - Legenda o sv. Svoradovi 
a Benediktovi. Legendy vtedy boli chápané ako verné životo-

pisy svätcov. Podľa nej 
sa Beňadikovo telo na-
šlo po roku vo Váhu ne-
porušené. Legenda ho-
vorí, že ho pochovali 
v Bazilike sv. Emeráma 
v Nitre, v tom istom 
hrobe, kde odpočíval 
sv. Svorad.  

Spočiatku na Malej 
Skalke stála kaplnka, o ktorej písomná zmienka pochádza zo 
začiatku 13. storočia. Neskôr, keď tu sídlili jezuiti, prestavali 
kostol do súčasnej barokovej podoby. „Minulý rok prešiel re-
konštrukciou a sú v ňom uložené relikvie oboch svätcov. 
V roku 1924 tu niekdajší nitriansky biskup Karol Kmeťko vy-
hlásil celý areál Skalky za pútnické miesto s významom rovna-
kým, ako majú Lurdy vo Francúzsku!“ hrdo prezrádza sprie-
vodkyňa. 

Počas toho, ako sa presúvame na Veľkú Skalku - teda na 
miesto, kde stoja pozostatky kláštora, nám sprievodkyňa roz-
práva, že Skalku navštevuje každý rok viac ľudí, vlani ich bolo 
až 16 tisíc.  

„Mali sme tu aj zahraničné návštevy - turistov z Francúzska, 
Peru, Azerbajdžanu či Ameriky. Niekedy mi to tak pripadá, že 
cudzincov zaujíma história viac ako našincov. Skalka je pritom 
najstaršie pútnické miesto na Slovensku.“ 

Kostol s relikviami oboch svätcov. 
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Kráčame po strmej príjazdovej ceste ku skale, kde stojí kláš-
tor. Vchádzame cez vstupnú bránu na nádvorie, ktoré si pamätá 
už veľa.  

„Najprv tu v jaskyni v 10. až 11. storočí žili sv. Svorad a Be-
ňadik, potom sa sem na tri storočia nasťahovali benediktínski 
mnísi, ktorí postavili 
kláštor. Bolo tu pri-
bližne 12 rehoľníkov. 
Neskôr na prelome 17. 
a 18 storočia sem na 
108 rokov zavítali jezu-
iti, ktorých tu žilo pri-
bližne 70 a kláštor 
zväčšili. To, čo vidíme, 
sú pozostatky práve 
tohto kláštora,“ oboznamuje nás s ruinami Katarína Darvašová. 

Nedávne archeologické výskumy na tomto mieste ukázali, 
že benediktíni tu po sebe zanechali stredoeurópsku raritu. „Na-
šli tu podlahový systém kúrenia, tzv. hypokaust, ktorý pochá-
dzal z 13. - 16. storočia. Mnísi v tomto priestore pod podlahou 
kúrili a teplý vzduch zohrieval klenby pod podlahou, postavené 
z riečnych kameňov, ktoré zasa vyhrievali miestnosť, kde sa 
mnísi nachádzali.“ Nález však zatiaľ nie je verejnosti prístupný, 
no viaceré združenia bojujú o to, aby sa tak stalo. Je sa totiž čím 
chváliť. 

Kláštor na Skalke. 
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V areáli kláštora sa nachádza aj vchod do Benediktovej jas-
kyne, kde pustov-
ník žil. Vchádzame 
do nej cez krásny 
portál. „Jaskyňa 
má približne 30 
metrov a môžeme 
ju považovať za 
najstaršiu verej-
nosti prístupnú jas-
kyňu na Sloven-

sku, pretože prvá písomná zmienka o jaskyniach na Slovensku 
je práve o tejto našej. Spája sa najmä so životom sv. Beňadika, 
ktorého zbojníci prepadli práve tu. Legenda hovorí, že keď 
v strachu o svoj život prosil Boha o pomoc, dotkol sa skaly a tá 
sa otvorila. Smrti však aj tak neunikol. Dodnes tu môžeme vi-
dieť odtlačok ruky na skale,“ ukazuje nám miesto, kde sa naozaj 
nachádza odtlačok ruky. Úzka chladná chodbička vápencovej 
jaskyne nás prekvapivo dovedie do kostola.  

„Za benediktínov to bola uzavretá skala, toto, čo vidíte, nee-
xistovalo. Keďže jezuitov bolo viac, potrebovali väčšie miesto 
na modlenie, preto pre-
razili skalu a postavili si 
tento barokový kosto-
lík.“ Ak sa však vydáte 
po inej chodbe, prejdete 
cez úzke miesta až na 
koniec jaskyne, kde dnes 
stojí socha sv. Beňadika. 

Z jaskyne sa dostá-
vame do staručkej benediktínskej kaplnky vytesanej do skalnej 
steny „Veľkou cennosťou je tento kríž a socha na ňom, ktorú 
dali vyrobiť jezuiti. Zobrazenie Krista má približne 300 rokov 

Socha svätého Beňadika. 

Púť na Skalke. 
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a váži až sto kilogramov, pretože je to kovový odliatok, ktorý 
nie je dutý, ale plný. Odlievali ho vo Viedni a podľa mnohých 
odborníkoch je to veľmi dôsledná práca.“ 

Skalku mal rád aj pán Váhu a Tatier Matúš Čák Trenčiansky 
a to aj napriek tomu, že bol exkomunikovaný z cirkvi. Vtedajší 
predstavený kláštora sa dostal dokonca do nemilosti, pretože 
mu potajomky slúžil omše. Možno aj na znak akejsi vďaky ve-
noval Čák kláštoru vchodový portál do jaskyne, ktorý sa zacho-
val dodnes. 

Príbeh spojený so Skalkou má ešte ďalšie prvenstvo. Sv. 
Svorad a Beňadik sú prvými svätcami pochádzajúcimi z nášho 
územia, o ktorých vysvätení existujú písomné zmienky. 
„Vďaka tomu, že boli svätorečení v rovnaký čas ako prvý uhor-
ský kráľ sv. Štefan a sv. Imrich, sa o tomto momente zachovali 
dokumenty v rôznych svetových archívoch, ktoré potvrdzujú 
toto prvenstvo.“ 

Miestny kňaz sa z pôsobenia na tomto mieste teší. „Je to pre 
mňa veľmi radostná práca, pretože sem prichádzajú mnohí ľu-
dia, ktorí naozaj hľadajú niečo duchovné, či akési osvieženie vo 
svojom živote. Som šťastný, že počet pútnikov prichádzajúcich 
na Skalku každoročne rastie, a preto sa im snažíme ponúknuť 
čoraz viac aktivít, ktoré prispievajú k ich obohateniu. Chcel by 
som preto pozvať aj iných ľudí, ktorí možno o Skalke ani nepo-
čuli. Nikto z tých, ktorí na toto posvätné miesto prišli, neoľuto-
val,“ hovorí správca farnosti Peter Beňo. 

Pútnické miesto si prešlo búrlivými obdobiami. Po zrušení 
rádu jezuitov v roku 1773 kláštor chátral. Záujem o spustošenú 
Skalku prelomil až trenčiansky farár a historik Ľudovít Bona-
ventura Stárek, ktorý objavil aj vzácny rímsky nápis na tren-
čianskej hradnej skale. Za jeho obdobia sa tu konali púte, ale 
počas komunizmu prekrásne miesto pustlo. S väčšími oprav-
nými prácami sa začalo až po roku 1989. 
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„Je krásne, že sa vždy nájdu ľudia, ktorým srdce bije za 
Skalku. Keby ste videli, v akom hroznom stave sme to pred 
rokmi prebrali... Ľudia z okolia ju zveľadili. Toto miesto vyhľa-
dáva aj mnoho tvorivých ľudí. Koná sa tu stále viac akcií, ako 

napríklad inšpira-
tívne sympózium 
umelcov Ora et Ars, 
ktoré organizuje vý-
tvarník Jožko Vydr-
nák a navštívil ho 
napríklad aj básnik 
Daniel Hevier...“ 

A my chápeme, 
prečo. Skalka nad 

Váhom je čarovný kúsok Slovenska, ktorý si zamilujú nielen 
nadšenci histórie, ale aj turisti, milovníci prírody či cyklisti. 
„Každý si tu nájde kúsok svojho pokoja,“ uzatvára rozprávanie 
sprievodkyňa. 

www.cas.sk 01.09.2017 
pomocná evidencia 694/1/2017 
 
Rekonštrukcia Mierového námestia, ktorá sa začala v druhej 

polovici apríla, priniesla zaujímavé objavy. Po odkrytí pôvod-
nej dlažby z prvej polovice 17. storočia, slúžiacej Trenčanom 
viac ako 250 rokov, objavili pri župnom dome, dnes sídla Tren-
čianskeho múzea, stredovekú Hornú bránu, ktorá bola súčasťou 
mestského opevnenia. 

Niekoľkomesačný archeologický výskum Slovenského ar-
cheologického a historického inštitútu (SAHI) priniesol i nález 
v podobe torz murív, pravdepodobne domčeka z minimálne 18. 
storočia. 

Archeológovia pri výkopových prácach v blízkosti fontány, 
ktorá má stáť v strede námestia, zachytili narušené torzá murív. 

Básnik Daniel Hevier na sympóziu umelcov Ora et Ars. 
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Podľa archeológa Romana Vávru narušenie spôsobili mnohé 
zásahy, vrátane novších z 20. storočia. 

„Mnohé zásahy museli byť pravdepodobne pri prerábke ná-
mestia v 90. rokoch 20. storočia. Torzá murív pochádzajú asi z 
nejakého domčeka, jeho presnú funkciu nevieme,“ priblížil Ro-
man Vávra s tým, že mohlo ísť o mýtnicu alebo vážnicu, vzhľa-
dom na blízkosť trhu. 

Archeológovia na mieste objavili aj zvyšky podľa všetkého 
kachľovej pece s množstvom fragmentov kachlíc, ktoré datujú 
do zhruba 18. storočia. 

„Predpokladáme, že zánik tohto objektu môžeme datovať 
rovnako,“ podotkol Roman Vávra. 

Vedúci archeologického výskumu Drahoslav Hulínek vy-
svetlil, že podľa zachovaných máp a správ mohol byť objekt 

ešte starší: „Môže to 
byť 17. storočie, 
možno až neskoro-
renesančné 16. sto-
ročie, my zatiaľ ale 
hovoríme o 18. sto-
ročí.“  

V priestore torza 
našli i červeno-
čierne fľaky s uh-

líkmi, má ísť o zvyšky podlahových trámov slúžiacich ako pod-
klad pre dosky. „Nevieme, či pôdorys tejto časti stavby nejako 
súvisel s murivom, ktoré je v ďalšej časti výkopu. Na starých 
mapách toho veľa nie je, preto sa to jednoznačne nedá určiť,“ 
povedal na margo dochovaného torza Roman Vávra. 

Torzá murív v blízkosti plánovanej fontány. 
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Rekonštrukcia Mierového námestia ponúka archeológom 
možnosť zistiť viac o jeho histórii i osídlení. „Dolná časť ná-
mestia nebola až tak osídlená, čo ma skôr nemilo prekvapilo. 
Nemáme doložené, a to je dosť výrazné zistenie, žiadne osídle-
nie z doby rímskej, z obdobia Púchovskej kultúry alebo z obdo-

bia Veľkej Mo-
ravy, ktorá je dolo-
žená z hradu alebo 
blízkosti Trenčian-
skeho múzea zo 
starších výskumov 
počas kopania in-
žinierskych sietí v 
minulom storočí,“ 
povedal Drahoslav 
Hulínek. 

Práve v priestore pri budove Trenčianskeho múzea odhalili 
stredovekú Hornú bránu. Nález časti stredovekého opevnenia 
archeológov SAHI veľmi neprekvapil, keďže jej existenciu do-
kladali písomné a ikonografické pramene. Zostali z nej len 
zvyšky. 

„Zvyšky brány môžete vidieť pred župným domom, kde bola 
výrazným spôsobom narušená počas jeho stavby. Múr brány je 
rozbitý inžinierskymi sieťami, posledné boli robené v roku 
1991,“ informoval Drahoslav Hulínek. 

V blízkosti Hornej brány sa nachádza veľké množstvo inži-
nierskych sietí, ktorých osádzanie sa malo neblaho podpísať na 
aktuálnom stave pamiatky, ktorú archeológovia odkryli v prvej 
polovici roka 2017. Do architektúry Hornej brány mal byť do-
konca pred zhruba 150 rokmi zapustený hostinec, ktorý využí-
val jej múry a čiastočne ich narušil. 

Ako informoval ďalší z archeológov Róbert Májsky, hos-
tinec vznikol v čase, keď búrali mestské hradby. 

Pri  budove múzea odhalili stredovekú Hornú bránu. 
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„Keď stála brána, postavili pred ňou hostinec, bolo to nie-
kedy po roku 1857,“ vysvetlil archeológ.  

www.sme.sk 20.09.2017 
pomocná evidencia 735/1/2017 
 
Krížom celým Slovenskom sa tento rok takmer dva mesiace 

postupne presúval legendárny Legiovlak. Svoju slovenskú púť 
od augustovej Žiliny naprieč na-
šou krajinou ukončil vo štvrtok 
28. septembra v Bratislave. 

Replika súpravy vlaku z 1. sve-
tovej vojny má trinásť vagónov a 
pripomína návštevníkom, ako žili, 
bojovali a trávili čas českosloven-
skí legionári pred vyše sto rokmi. 
Aj v našom regióne dodnes žijú 
potomkovia a príbuzní legioná-
rov, ktorí legionársky vlak a tisíce 
kilometrov v ňom zažili vo vzdia-
lených kútoch Ruska na vlastnej 
koži. 

Presne 259 vlakov s 531 osobnými a 10287 nákladnými va-
gónmi sa navždy zapísalo do vojnovej histórie. Histórie, ktorá 
pomohla formovať začiatok budúceho samostatného Českoslo-
venska. 

Aj Štefana Masaryka zo Štvrtka (okres Trenčín) našiel na 
začiatku 1. svetovej vojny povolávací rozkaz vykonávať vojen-
skú službu v rakúsko-uhorskej armáde v začínajúcom sa vojno-
vom konflikte. Dostal sa na východný front a následne do zaja-
tia ruskej armády. Už predtým však mladý Štefan (narodený 
v roku 1881) zažil vo svojom živote zložité chvíle. 

Štefan Masaryk 
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 „Manželov dedko bol vychovaný naozaj veľmi skromne v 
chudobnej dedine. Oženil sa ako 24-ročný, narodili sa dve malé 
detičky a peňazí nebolo. Pochádzal z Ivanoviec a presťahoval 
sa k neveste do 
Štvrtka. Už krátko po 
narodení detí však 
odišiel pracovať do 
Ameriky,“ prezradila 
Božena Zlatovská, 
manželka Masary-
kovho vnuka. 

Štefan z Ameriky 
domov posielal pe-
niaze a dom sa podarilo prestavať. „Do Ameriky však musel 
odísť sám. Bol nešťastný, že doma musel zanechať manželku a 
dve malé deti, chlapčeka Janka a dcérku Katušku. Ale bolo 

treba zarobiť peniaze na živobytie. 
V USA bol vyše päť rokov,“ vysvet-
lila pani Božena Zlatovská. 

Štefan Masaryk robil dopoludnia 
v ťažkej práci v jednej fabrike, po-
poludní balil súčiastky v ďalšej fab-
rike. Domov posielal manželke a de-
ťom pravidelne zarobené peniaze. 

Štefan Masaryk mal počas vy-
puknutia 1. svetovej vojny 33 rokov. 
Po zajatí v Rusku bol odvlečený 
okamžite do zajateckého tábora na 
Sibíri. Podmienky, v ktorých tu za-
jatci žili, boli neskutočne kruté. 

„Dedko žil na Sibíri takmer šesť rokov. V tuhej sibírskej 
zime bolo mínus päťdesiat stupňov. Zima bola taká strašná, že 

Božena Zlatovská s archívnymi fotografiami. 

Š. Masaryk v ateliéri v Chicagu. 
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mu omrzli nohy a vlasy mu primŕzali na drevenú dosku, na kto-
rej spával,“ uviedla vnučka Štefana Masaryka Božena Rýdza. 

Do Ruska bol mladý tridsiatnik odvelený iba tri dni potom, 
ako sa vrátil domov. Vôbec si po vytúženom návrate z Ameriky 
neužil malé deti ani krásnu mladú manželku, na ktoré sa tak te-
šil. „Zajatie prežíval s mnohými slovenskými vojakmi v rôz-

nych ruských mestách. Najdlhšie bol v Petropavlovsku,“ pokra-
čovala Božena Rýdza. 

Spomienky Štefana Masaryka na zajatie a Sibír boli strašné. 
„Hlad, bieda a obrovská zima. Mali sa tam veľmi zle. Naša ge-
nerácia si také utrpenie už ani nevie predstaviť. Ráno bola na 
posteli srieň, boli celí premrznutí. Ťažký osud ho spútal so Si-
bírou až na takmer šesť rokov. Vrátil sa domov s podlomeným 
zdravím a omrznutými nohami,“ pokračovala Božena Zlatov-
ská. 

V zložitej vojnovej situácii s obrovskou masou zajatcov a 
dezertérov začali vznikať československé légie. Ich existencia 
podporila českú a slovenskú politickú emigráciu v snahe o vy-
tvorenie samostatného Československa. Aj vďaka légiám bolo 
Československo po skončení vojny považované za jednu z ví-
ťazných krajín. 

Fotografia zo Sibíri. 



798 
 

„Dedko sa osobne na Sibíri stretol aj s Milanom Rastislavom 
Štefánikom. Keď sa Štefánik dozvedel, v akých ťažkých pod-
mienkach tam títo zajatci žijú, pricestoval na Sibír a osobne 
navštívil takmer všetky legionárske pluky na fronte. Rozprával 
sa tu s vyčerpanými a podráždenými vojakmi,“ uviedla vnučka 
Božena Rýdza. 

Vojaci sa mu sťažovali, že chcú ísť domov. Boli dlho odká-
zaní sami na seba, bez sľúbenej pomoci. „Štefánika to trápilo a 
zo všetkých síl sa snažil vyriešiť ich skorý návrat domov,“ prí-
zvukovala Božena Rýdza. 

Božena Zlatovská dodnes rozmýšľa, ako Štefana Masaryka 
vo Štvrtku vlastne rakúsko-uhorská armáda našla a povolala na 
front. 

„Zo Štvrtka bol pravdepodobne jediný, čo na front odišiel. 
Neviem, ako ho objavili. Sám by sa určite neprihlásil,“ skonšta-
tovala.  

Ani návrat československých legionárov do rodnej vlasti ne-
bol jednoduchý. Návrat domov po skončení vojny bol spojený 
s precestovaním tisícok kilometrov po súši i moriach. 

„Najskôr cestoval vlakom z Petropavlovska do Vladi-
vostoku. Tam sa nalodil a pokračoval loďou ďalej až do talian-
skeho prístavného mesta Terst. Oboplávali celú Áziu. Odtiaľ 
vlakom do Prahy. Z Prahy do Trenčianskych Bohuslavíc. A to 
už bol vlastne doma, vo Štvrtku,“ pokračovala Božena Rýdza. 

Doma ho očakávala túžobne celá rodinka. Po rokoch stráve-
ných v Amerike a na Sibíri boli Štefanove deti Janko a Katka 
už takmer dospelé. „Otec sa deťom vrátil po dvanástich rokoch 
odlúčenia a rodinka mohla konečne začať žiť normálnym živo-
tom,“ potešila sa vnučka Štefana Masaryka. 

Prvé stretnutie po dvanástich rokoch s vlastnými deťmi bolo 
veľmi ťažké. „Malá Katka kričala: Akýsi starý dedko ide k nám. 
Vlastná dcéra ho nespoznala. Po dlhej plavbe loďou bol 
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zarastený a na nespoznanie. Kozmetika žiadna. Boli radi, že 
majú trochu vody na umytie,“ skonštatovala Božena Zlatovská. 

Najbližšia rodina dodnes ako oko v hlave opatruje veľmi 
vzácne vyše storočné foto-
grafie z pôsobenia Štefana 
Masaryka v Amerike. Zopár 
záberov zostalo aj z legio-
nárskych čias na Sibíri. 

U vnučky Boženky je oz-
dobou šperkovnica, ktorú jej 
dedko dostal 15. júna 1917 v 
zajatí od kamaráta Fran-
tiška Majerczyka. Šper-
kovnica má už vyše sto ro-
kov. Štefan Masaryk ju po 
návrate zo Sibíri venoval 
svojej dcére Katke. 

„Na drevenej šperkov-
nici, na ktorej dedkov druh 
zo zajatia vyrezal kvety, je aj 

venovanie: Na pamiatku zo zajatia – Petropavlovsk – Sibír, rok 
1917. Šperkovnicu mi venovala moja mama. Doteraz leží na 
toaletnom stolíku,“ zaspomínala si pani Rýdza. Fotografie ma-
lých detí Štefana Masaryka s manželkou, záber Amerikána Šte-
fana z ateliéru v Chicagu či fotografia zo zakladania Sloven-
ského evanjelického spolku Jána Kollára v USA v roku 1904 
by boli ozdobou každého múzea. 

„Fotky opatrujeme ako oko v hlave. Aj tú deduškovu po-
slednú, s fajkou v ruke,“ vyznala sa Božena Zlatovská. 

Štefan Masaryk sa napriek zložitému životu a pohnutému 
osudu dožil úctyhodného veku. V roku 1971 zomrel ako 90-
ročný. Aj keď následky zo zajatia niesol so sebou celý život, 
celý život prežil veľmi aktívne. Na svoj ťažký osud sa nezvykol 

Posledná fotografia Štefana Masaryka s fajkou. 
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nikdy sťažovať. Na legionárske časy ale spomínal iba zriedka. 
Po roku 1945 boli časy legionárov v našej vlasti aj tak témou, o 
ktorej sa „pre istotu“ veľa nehovorilo. 

„Pracoval potom trvalo vo Štvrtku na železnici v strážnom 
domčeku. Veľmi mu to 
pomohlo, trvalo zará-
bal. A napriek vše-
tkému, čo prežil, dožil 
sa deväťdesiat rokov. 
Zdravie mu nepodlo-
milo ani fajčenie fajky, 
nikdy nepotreboval 
doktora,“ prezradila 
Božena Zlatovská. 

Vo vyššom veku na dôchodku sa vo voľnom čase rád veno-
val aj s manželkou prácam vo veľkej záhrade. „Okopávali, rý-
ľovali, obrábali políčka, všetko robili ručne, nemali sme ešte 
vtedy žiadnu strojovú techniku. Až neskôr sa kúpil traktor,“ pri-
pomenula na záver manželka Masarykovho vnuka Božena Zla-
tovská. 

www.sme.sk 07.10.2017 
pomocná evidencia 762/1/2017 
 
Trinásť zrekonštruovaných vagónov repliky Legiovlaku a v 

ňom storočná história života legionárov, ktorí výraznou mierou 
pomohli snahe o vytvorenie samostatného Československa. V 
obrovskej databáze Legiovlaku, ktorý od začiatku augusta až do 
konca septembra tohto roku brázdil celé Slovensko, našli naj-
bližší príbuzní legionára Štefana Masaryka aj tie najpodrob-
nejšie informácie o jeho zajatí na Sibíri i vstupe do českoslo-
venských légií v Petropavlovsku. 

Pojazdné „vlakové múzeum,“ ktoré bolo počas 1. svetovej 
vojny cestujúcimi kasárňami, tak v ich mysliach opäť oživilo 

Ozdobná šperkovnica zo zajatia má už vyše sto rokov. 
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život ich predka. Potomkovia legionárov z celého Slovenska a 
Českej republiky navštevovali Legiovlak dúfajúc, že v databáze 

nájdu aj informácie 
o svojom predkovi, 
ktorý sa do bojov 
na Sibíri zapojil. 

Božene Zlatov-
skej, manželke 
vnuka Štefana Ma-
saryka, ešte aj dnes 
behajú zimom-
riavky po celom 
tele. Aj ona sa vy-

brala do poslednej slovenskej zastávky Legiovlaku v Brati-
slave. Po vyše sto rokoch sa tam dozvedela mnohé nové a 
presné informácie. 

„Chlapcom v dobových uniformách z Legiovlaku stačilo 
meno, priezvisko a dátum narodenia. A potom to prišlo. Počítač 
vychŕlil všetky dostupné údaje o našom legionárovi Štefanovi 
Masarykovi,“ potešila sa Božena Zlatovská. 

V legionárskej databáze nechýbali okrem vojnových faktov 
ani informácie o jeho 
živote pred začatím 
1. svetovej vojny 
vrátane vierovyzna-
nia, rodiska či povo-
lania. 

„Pre nás boli naj-
podstatnejšie údaje a 
dátumy z vojny. 
Manželovho dedka 
zajali v hodnosti desiatnika 2. novembra 1914 v ruskom Opa-
tove. Dozvedeli sme sa aj dátum zaradenia do légií v Petro-
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pavlovsku. Bol nim 12. september 1918. Bolo tam uvedené aj 
ukončenie činnosti v légiách 11. októbra 1920. Pôsobil v ľah-
kom delostrelec-
kom pluku,“ 
uviedla Božena 
Zlatovská nie-
ktoré informácie 
zistené priamo z 
osobného listu le-
gionára z Legio-
nárskeho posluž-
ného spisu. 

Jednou z naj-
významnejších 
osobností československých légií z nášho regiónu bol právnik, 
politik a novinár Ivan Markovič. 

Rodák z Myjavy (narodený  3. júna 1888), ktorý žil v Novom 
Meste nad Váhom od roku 1891 až do začiatku svojich štúdií, 
bol počas 1. svetovej vojny jedným z hlavných organizátorov 
československých légií v Rusku. 

Tvorcovia Legiovlaku jeho portrét vystavili medzi ďalšími 
slovenskými velikánmi (Jozef Gregor Tajovský, Janko Je-
senský a mnohí iní), ktorí vstúpili do radov československých 
légií. 

„Databáza legionárov začala vznikať hneď po vzniku Čes-
koslovenska a najmä okolo roku 1920. Bola to zložitá a veľmi 
dlhá činnosť. Dodnes sa podarilo  v databáze skompletizovať 
informácie o 130 tisícoch legionároch,“ uviedol veliteľ posádky 
repliky Legiovlaku Zdeněk Votava. 

Po ukončení 1. svetovej vojny mali na základe príslušnosti k 
československých légiám v nich bojujúci vojaci aj isté výhody. 
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„Ak podľa Legionárskeho zákona dostal muž status legio-
nára, každý rok odslúžený v légiách sa mu započítal do dô-
chodku ako tri odpracované roky,“ potvrdil Zdeněk Votava. 

Vo vlaku s tri-
nástimi vozňami 
hľadali podľa 
Zdeňka Votavu 
svojich predkov 
ľudia denne. Spolu 
s množstvom 
iných záujemcov 
mohli vidieť ne-
ľahké prostredie, v 
ktorom ich pred-
kovia prežili boje na Sibíri na Transsibírskej magistrále. 

Legiovlak brázdil Slovensko celé dva mesiace. V dokonalej 
replike Legiovlaku z obdobia 1918 – 1920 nechýbal ani krajčír-
sky, ubytovací, dielenský, zdravotnícky, obrnený, ubytovací, 
štábny, poštový, filmový či veliteľský vozeň. 

Nájdené stopy po guľkách 
v exteriéri dielenského vozňa 
sú aj po sto rokoch tragickým 
mementom. Na Slovensku stál 
Legiovlak v deviatich stani-
ciach. Prvotná myšlienka na 
vytvorenie pojazdného múzea 
Legiovlak vznikla v roku 
2008. V archíve bolo množ-

stvo fotografií, ktoré zachytili vozne a ich vojnové vybavenie. 
Partia nadšencov začala s troma vagónmi, každoročne pribúdali 
nové. 

„Nápad mal brat Žuffa z Olomouca. Vlak je projektom Čes-
koslovenskej obce legionárskej. Dnes má trinásť vagónov. 



804 
 

Momentálne dávame dohromady parnú lokomotívu. Jazdiť by 
mala už od budúceho roku,“ pokračoval Zdeněk Votava. 

Storočnú históriu legionárov okrem dokonalej repliky vlaku 
pripomínajú predovšetkým veľmi vzácne originály dobových 
predmetov, ktorými sú in-
teriéry vagónov doslova 
obsypané. 

Návštevníci pojazdnej 
expozície neveriacky 
spoznávajú, ako bol Legi-
ovlak vybavený. Telefóny, 
poštové priečinky, kva-
litné písacie stroje, chirur-
gické nástroje, samovary, 
šijací stroj, krajčírske figuríny na odevy, dielenské náradie, fil-
mová kamera, ale aj bankovky, mince, šable, guľomety, delo, 
uniformy, ručne vyrezaný šach, dobové noviny a knihy, in-
jekčné striekačky a dokonca aj drevená protéza v zdravotníc-
kom vozni pripomínajú dobu zo začiatku minulého storočia. 

„Legiovlak už v minulom roku navštívilo 177 tisíc návštev-
níkov. Od marca tohto 
roku jeho interiér a ex-
teriér obdivovalo 119 
tisíc záujemcov. Záu-
jem medzi verejnos-
ťou je obrovský, 
ohlasy sú pozitívne,“ 
pokračoval náčelník 
posádky Legiovlaku. 

Každý z dobových 
vagónov je rozdelený 

na dve časti. V prvej časti je predstavený interiér vagóna z danej 
doby a v druhej časti sú vo vitrínach prezentované originálne 



805 
 

predmety, ktoré boli spojené so životom československých le-
gionárov. 

Legiovlak je nabitý muzeálnymi predmetmi, ktoré sú sku-
točnými raritami. „V ubytovacom vozni je jediná dochovaná 
filmová premietačka, ktorú skutočne naši legionári na Sibíri po-
užívali,“ podotkol Zdeněk Votava. 

Pánsku zostavu návštevníkov určite zaujme vystavené delo 
či guľomet, ale aj pohľad do exkluzívne vybaveného veliteľ-

ského vozňa, v ktorom 
nechýba nádherný gra-
mofón. 

„V tomto vagóne je aj 
vzácny samovar. Veľa 
legionárov si samovary 
priviezlo domov. Samo-
vary a popíjanie čajov sa 

stali symbolom,“ pokračoval Zdeněk Votava. Originálny poľný 
telefón v štábnom vagóne patrí medzi ďalšiu z množstva vzác-
nych vojnových rarít. 

„V dobe mobilných telefónov, keď sú na veľkom ústupe aj 
tradičné pevné linky, musia rodičia deťom vysvetľovať, že 
takto v minulosti vyzerali telefóny. Najnovšia generácia by ta-
kéto telefóny už nedokázala bez pomoci vôbec rozpoznať,“ 
usmial sa desiatnik Zdeněk Votava. 

Zdravotnícky vozeň naháňa depresívne predstavy o množ-
stve zranených vojakov a o operáciách vo vozni. Množstvo chi-
rurgických nástrojov, ale aj kliešte na trhanie zubov a fľaštičky 
s dezinfekčnými prostriedkami vás zavedú do priestorov bo-
lesti, v ktorých sa uskutočňovali aj amputácie zdevastovaných 
končatín. 

„Vystavené nástroje zubára boli pred sto rokmi skutočne v 
ústach našich legionárov,“ potvrdil sprievodca vojnovou histó-
riou. 
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V dokonalej expozícii legionárskeho vlaku vás určite zaujme 
aj poštový vagón a v ňom korešpondenčný lístok z brezovej 
kôry. 

„Na Sibíri bol spočiatku veľký nedostatok papieru a písacích 
potrieb. Preto vojaci posielali listy domov na brezovej kôre. Va-

gón distribuoval po-
štu aj medzi jednotli-
vými stanicami, kto-
rými prechádzal,“ 
uviedol Zdeněk Vo-
tava. 

Kým však prišli 
listy od legionárov k 
svojim milým, prešli 
nekonečné mesiace. 

Napriek tomu to bol jediný spôsob, ako oznámiť najbližším, že 
legionár je ešte stále medzi živými a nevie sa dočkať svojej vy-
túženej lásky. Poštové priečinky s nápismi Ťumen, Čita, Ma-
rinsk, Irkutsk, Petropavlovsk, Krasnojarsk či Vladivostok sú 
dôkazom, že listy sa odovzdávali počas celej trasy na ďalšiu 
cestu k adresátom. 

Vlak sa presúval rýchlosťou 50 km/h a legionári si v ňom v 
nepredstaviteľnej ruskej zime poriadne vytrpeli. 

„Aj keď v každom vozni bola piecka, legionári dostali vo 
vlakoch zabrať. To, čo prežili, bolo niečo neskutočné. Pre rado-
vých vojakov boli určené niekdajšie nákladné vagóny – dobyt-
čiaky. Dôstojníci mali osobné vagóny. Tie boli vyhrievané aj 
systémom pripojeným priamo k parnej lokomotíve,“ pokračo-
val Zdeněk Votava. 

Legiovlak, vojenské múzeum na koľajniciach, je projektom 
Československej obce legionárskej, ktorá vytvorila presnú rep-
liku legionárskeho vlaku z rokov 1918 až 1920, kedy na Trans-
sibírskej magistrále v Rusku bojovalo vyše 70-tisíc vojakov 
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Československých légií. Od marca 1918 sa československé voj-
sko na Rusi zabývalo vo vlakoch v počte 12 – 16 mužov na 
jeden vozeň. Vlaky slúžili ako pojazdná kasáreň a stali sa do 
roku 1920 domovom našich vojakov, ktorí si ich postupne za-
riaďovali a zdobili. 

V druhej polovici roku 1918 postupne dochádzalo k odstrá-
neniu improvizácií, jednotlivé jednotky boli doplňované, nové 
sformované, a tým dochádzalo aj k budovaniu logistických a 

podporných častí 
(kuchyne, pe-
kárne, práčovne, 
zbrojárske, tech-
nické, krajčírske, 
dielenské, obuv-
nícke, stolárske a 
ďalšie dielne, 
sklady, štáby, ne-

mocnice a iné), a to predovšetkým vo vozňoch. 
Pri dobývaní Transsibírskej magistrály dochádzalo k obsa-

dzovaniu železničných úradov na staniciach československými 
legionármi. V roku 1919 sa československý armádny zbor stia-
hol na Sibír k ochrane magistrály. 

Po nástupe Červenej armády začiatkom roku 1920 začala 
evakuácia československých vojsk zo Sibíri do Vladivostoku a 
potom 42 lodnými transportmi do vlasti. Replika Legiovlaku po 
českých a slovenských železničných uzloch svoju spanilú jazdu 
definitívne ukončí v roku 2020. 

www.sme.sk 29.10.2017 
pomocná evidencia 799/1/2017 
 
Ako sa slávili vianočné sviatky v okolí Trenčína? Vedeli ste, 

že Kubrej chodili v minulosti dievčatá spievať na Troch kráľov 
popod okná? Prečítajte si o zvykoch našich predkov viac. 
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Vianoce boli vždy opradené rôznymi zvykmi, ktoré mali za-
bezpečiť hospodársku prosperitu. Viaceré z nich majú korene v 
pohanských dobách a siahajú do dôb, kedy prostý človek veril 
v čarovné bytosti, javy a mágiu. 

Takmer zabudnutým zvykom a tradíciám sa v regióne venuje 
Jaroslava Kohútová z Trenčianskeho osvetového strediska. 
Vďaka štúdiu literatúry zistila, že v Kubrej mali na Štefana 
dievky a mládenci zakázané schádzať sa až do polnoci. Ak zá-
kaz porušili, zástupkyne nežnejšieho pohlavia museli do kos-
tola za trest kúpiť sviece. 

Najkrajší deň v roku – Štedrý deň dostal v minulosti rôzne 
mená. Dohviezdny deň, Kračun, Pôstny deň či Vilija. 

„Názov je odvodený zo skutočnosti, charakteru obyčají, via-
žucich sa k tomuto dňu. Cieľom bolo zabezpečiť prosperitu, bo-
hatosť, hojnosť pre spokojný, blahobytný život. Pre kresťanov 
znamenal pôst pred narodením Ježiša Krista,“ vysvetlila Jaro-
slava Kohútová. 

Štedrý večer sa začínal zjavením prvej hviezdy, zvonením 
zvonov či zapálením sviečky na stole. 

„Začínal sa vždy modlitbou, po nej nasledovala oblátka s 
medom, cesnakom, krížikom na čelo a jedli sa ďalšie vianočné 
jedlá. Popri tom sa nezabúdalo odložiť, vyniesť aj dobytku a 
robili sa rôzne magické úkony. 

Gazda rozkrojil najkrajšie jablko, kde jeho zdravé jadrá zna-
menali zdravie a červivé boli predzvesťou smrti. Zároveň dal 
každému kúsok, čo znamenalo, že rodinu tvorí každý jej člen, 
ako kúsky tvoria celé jablko,“ pripomenula zvyky, ktoré sa do-
dnes dochovali v mnohých rodinách, i keď v upravenej podobe. 

Najväčší vianočný sviatok, Božie narodenie, ustanovila už 
vo 4. storočí kresťanská cirkev za deň narodenia Krista. 25. de-
cember v minulosti nazývali Božím hodom alebo Svätou nocou. 



809 
 

„Prelínajú sa v ňom predkresťanské predstavy o znovuzro-
dení slnka so stredovekým cirkevným kalendárom, podľa kto-
rého bol tento deň považovaný aj za Nový rok. 

Napríklad v Kubrej ráno gazdiná vložila do lavóra kúsok ob-
látky a peniaz – šesták. Každý člen rodiny sa musel v tejto vode 
opláchnuť. Gazda potom šesták vhodil v kostole do zvončeka a 
vodu vylial na miesto, kde sa nechodilo,“ uviedla Jaroslava Ko-

hútová. 
Na Druhý 

sviatok vianočný 
chodili v Kubrej 
na „ščefánsku 
vodu“. Do pol-
noci mali dievky 
a mládenci zákaz 
stretnúť sa. 

„Ak sa stalo, 
že porušili tento 
príkaz, dievky 

museli za trest kúpiť sviece do kostola a mládenci až päť kilo-
gramov sviec. Pred kostolom sa dievky po dve, tri poschádzali 
a spoločne s fľašami v ruke šli na „kyselú vodu ščefánsku“ 
(kubranská kyselka),“ podotkla Jaroslava Kohútová s tým, že 
po vodu niekedy s dievkami išli aj mládenci s harmonikou. 

Keď prišli ku kyselke, dievky do nej hádzali kúsok koláča 
alebo oblátky, aby aj voda vedela, že je veľký sviatok. 

„Po nabratí vody sa pobrali domov. Po tom, ako prišli, poza-
metali izby a poutierali prach, zakúrili do sporáka a pobrali sa 
spať, čo bolo okolo tretej hodiny nadránom,“ uviedla. Mladí 
muži podľa nej zvykli okolo piatej nadránom brodiť kone v po-
toku. Kone mali byť tak celý rok zdravé. 

Zvyky na pomerne malom území v Trenčianskej Turnej boli 
uvoľnenejšie. Zvykom bolo nakŕmiť hydinu z odložených jedál 
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zo štedrovečerného stola, aby dobre niesla vajcia. Taktiež sa v 
tento deň rozkrájal a zjedol „ščedrákový“ koláč. Tí gazdovia, 
ktorí mali kone, „rajtuvali“ s nimi po potoku, aby boli bystré a 
pekné. 

„Keď však bol zamrznutý potok, tak ich preháňali v snehu 
po dvore,“ vysvetlila Jaroslava Kohútová, ktorá pozná najmä 
zvyky z Turnej, odkiaľ pochádzali jej rodičia. 

V posledný decembrový deň chodili Kubrania do kaplnky 
zavrieť starý rok. Na Nový rok však platili rôzne magické 
úkony a priaznivé veštby. 

„Novoročné obrady a rituály mali odhaľovať budúcnosť, 
chrániť od pohrôm, prispieť k blahobytu a priniesť šťastie,“ po-
dotkla. 

Sviatok Troch kráľov patril v Kubrej k najzaujímavejším 
dňom roka. Podľa Kohútovej chodili desať až trinásťročné 
dievčatá spievať popod okná najmä tých domov, kde mali do-
spelých mládencov. 

„Spievali trojkráľovu pieseň Išli tri krále od východu, a via-
nočnú pieseň Z Panny Pán Ježiš je narodený,“ dodala Jaroslava 
Kohútová. 

www.sme.sk 24.12.2017 
pomocná evidencia 933/1/2017 
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Počasie v Trenčíne a na Slovensku 

 
Synoptický prehľad za mesiac január 2017 

 

Na začiatku mesiaca zasahoval do našej oblasti od juhu okraj 
oblasti vyššieho tlaku vzduchu. Súčasne začal od severozápadu 
strednou Európou postupovať studený front spojený s tlakovou 
nížou nad západným Ruskom.  

Za ním k nám začal od severozápadu prúdiť chladnejší a 
vlhší vzduch. Zároveň sa nad Nórskym morom začala prehlbo-
vať tlaková níž, ktorá sa rýchlo presunula cez Škandináviu nad 
Pobaltie.  

S ňou spojený studený front 5. 1. prešiel od severu naším 
územím a za ním k nám začal od severu až severovýchodu prú-
diť studený arktický vzduch. V studenom vzduchu sa v ďalších 
dňoch mesiaca nad západnou a severozápadnou Európou sfor-
movala rozsiahla tlaková výš. Súčasne sa nad juhovýchodnou 
Európou prehĺbila rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu. Me-
dzi nimi k nám naďalej od severovýchodu prúdil studený ar-
ktický vzduch a tlaková výš pomaly slabla.  

Na konci prvej januárovej dekády sa do strednej Európy za-
čala od západu rozširovať tlaková výš. Zároveň sa dňa 10. 1. 
začala nad juhozápadným Ruskom opäť formovať tlaková výš, 
ktorá ovplyvňovala počasie aj u nás.  

Súčasne sa nad Nórskym morom a Škandináviou začala pre-
hlbovať tlaková níž a s ňou spojený oklúzny front postúpil 12. 
1. cez naše územie ďalej na východ. Tiež v tom čase sa nad 
západnou Európou v brázde nízkeho tlaku vzduchu prehĺbila 
podružná tlaková níž, ktorá postupovala cez severné Nemecko 
ďalej nad Pobaltie a s ňou spojený frontálny systém ovplyvňo-
val v dňoch 13. a 14. 1. počasie aj u nás.  
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Za ním prenikol do našej oblasti od severozápadu chladnejší 
a vlhký vzduch. V tomto chladnejšom vzduchu sa do strednej 
Európy začala od západu rozširovať tlaková výš.  

Táto rozsiahla a mohutná studená tlaková výš siahajúca od 
východného Atlantiku cez strednú až nad východnú Európu 
ovplyvňovala počasie u nás až do 23. 1., jej stred sa postupne 
presúval zo západnej Európy nad Karpatskú oblasť a tu tlaková 
výš slabla.  

Ďalšie jadro vyššieho tlaku vzduchu sa začalo 24. 1. presú-
vať zo západnej Európy nad Pobaltie a po jeho okraji k nám 
prenikol od severovýchodu opäť chladnejší a suchší vzduch.  

Dňa 26. 1. sa stred tlakovej výše presunul nad Ukrajinu a do 
našej oblasti začal vo vyšších vrstvách ovzdušia prúdiť od juhu 
teplejší vzduch. Záver mesiaca bol už v západnej a strednej Eu-
rópe pod vplyvom brázdy nízkeho tlaku vzduchu nad západnou 
Európou.  
 

Klimatologický prehľad 
 

Január 2017 bol na väčšine územia Slovenska teplotne pod-
normálny, studený, miestami až veľmi studený, s teplotnými 
odchýlkami od -5,8 °C (Sliač) do -2,4 °C (Telgárt). Vo vyso-
kých horských polohách bol prevažne teplotne normálny s tep-
lotnými odchýlkami od -1,2 °C (Lomnický štít) do -0,8 °C 
(Chopok).  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná na Sliači 
(-9,7 °C), najvyššia v Bratislave na letisku M. R. Š. (-4,4 °C). 
Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná 
teplota vzduchu v januári od -12,4 °C (Lomnický štít) do -9,8 
°C (Chopok).  

Absolútne teplotné minimum namerali v Oravskej Lesnej (-
35,5 °C, dňa 8. 1.), najvyššie maximum na Štrbskom Plese (7,5 
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°C, dňa 28. 1.). Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h 
bola na väčšine územia Slovenska podnormálna: Bratislava -5 
%, Piešťany -2 %, Hurbanovo -6 %, Oravská Lesná -19 %, 
Sliač-4 %, Telgárt -14 %, Štrbské Pleso -7 %, Košice-4 %, 
Stropkov-Tisinec -9 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v januári nadnormálna od 
135 % (Poprad) do 213 % (Bratislava, letisko) normálu. Najsil-
nejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 70 až 90 km/h (v 
horských polohách aj vyššie) sme pozorovali v dňoch 4. až 9. 
januára. Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia 
zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lo-
kalitách územia SR.  

Január 2017 bol na Slovensku väčšinou zrážkovo podnor-
málny až normálny. Najnižšie mesačné úhrny atmosférických 
zrážok boli zaznamenané na niektorých miestach Spiša, kde to 
bolo menej ako 10 mm. 

Na ostatnom území Slovenska sa pohybovali prevažne od 10 
mm do hodnôt vyšších ako 60 mm, ktoré zaregistrovali na nie-
ktorých lokalitách na rozhraní regiónov Turiec a Orava, v Níz-
kych Tatrách, v Tatrách a ešte na krajnom severovýchode Slo-
venska. Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé úze-
mie Slovenska dosiahol 27 mm, čo predstavuje 59 % normálu 
a deficit zrážok 19 mm.  

 
 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 
 

Teplota a premŕzanie pôdy:  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v januári 

pohybovala od -4,8 °C (Rožňava) do 0,8 °C (Mochovce). Mi-
nimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola -9,7 °C 
(Oravská Lesná) až 0,6 °C (Mochovce).  
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Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-

vala od -4,1 °C (Rožňava) do 1,3 °C (Mochovce). Na monito-
rovacích staniciach Slovenského hydrometeorologického ús-
tavu bolo pozorované premŕzanie pôdy do 9 cm v Medzilabor-
ciach, do 11cm v Jakubovanoch, do 20 cm v Lieseku a v Tisinci, 
do 21 cm v Bardejove, do 22 cm v Prešove, do 25 cm v Koši-
ciach, do 28 cm v Bratislave na Kolibe, do 32 cm v Podolínci, 
do 33 cm v Oravskom Podzámku, do 35 cm v Prievidzi, do 36 
cm v Spišských Vlachoch, do 37 cm v Čaklove a v Hurbanove, 
do 38 cm v Revúcej a v Telgárte, do 39 cm v Moldave nad 
Bodvou a v Žiari nad Hronom, do 40 cm v Bzovíku, v Orecho-
vej a vo Vígľaši, do 43 cm v Banskej Bystrici a v Michalov-
ciach, do 44 cm vo Veľkých Ripňanoch, do 45 cm v Topoľča-
noch, do 46 cm v Milhostove, do 49 cm v Poprade, do 50 cm v 
Dolnom Hričove, v Kamenici nad Cirochou a v Turčianskych 
Tepliciach, do 51 cm v Bratislave na letisku M. R. Štefánika a 
v Dudinciach, do 52 cm na Sliači a v Žihárci, do 54 cm v Ri-
mavskej Sobote, do 57 cm v Kuchyni - Nový Dvor, do 60 cm v 
Rožňave, do 62 cm v Dolných Plachtinciach, do 64 cm v Boľ-
kovciach a do 67 cm vo Švedlári.  

 
Meteorológovia varujú pred tvorbou snehových jazykov a 

závejov takmer na celom Slovensku. Výstraha Slovenského 
hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) platí pre všetky okresy 
s výnimkou bratislavského a trebišovského regiónu. 

SHMÚ okrem toho varuje pre vetrom na západe, severe a 
juhovýchode krajiny. Najsilnejší vietor sa očakáva na hrebe-
ňoch Tatier, kde môže v nárazoch dosahovať rýchlosť 32 až 36 
metrov za sekundu (115 - 130 km/h). 

www.teraz.sk 04.01.2017 
pomocná evidencia 018/1/2017 
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Na cestách na takmer celom území Slovenska sa môžu počas 
piatka 5. januára tvoriť snehové jazyky a záveje. Upozorňuje na 
to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto 
súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa. Výnimku tvoria iba 
okresy Bratislava, Komárno a Dunajská Streda. 

Meteorológovia taktiež upozorňujú na silný vietor, ktorý sa 
bude dnes vyskytovať 
jednak na západnom 
Slovensku, kde do-
siahne v nárazoch 
rýchlosť 18 - 21 m/s. 
Na hrebeňoch hôr zas 
bude fúkať vietor v 
nárazoch rýchlosťou 
až 32 - 36 m/s.  

Dnes v noci očakáva SHMÚ aj pokles teplôt. V okresoch na 
severe stredného a východného Slovenska miestami klesne tep-
lota vzduchu na úroveň -15 až -18 stupňov Celzia. 

Všetky cesty a cestné úseky na území Trenčianskeho samo-
správneho kraja (TSK) sú zjazdné, na cestách I. triedy v okrese 
Prievidza je centimetrová vrstva čerstvého snehu, na ceste z Pú-
chova ku štátnej hranici v Lysej pod Makytou a pri Sverepci je 
dvojcentimetrová vrstva kašovitého snehu. 

Ako informovala Slovenská správa ciest, na horskom prie-
chode Šútovce v okrese Prievidza je dvojcentimetrová vrstva 
kašovitého snehu, priechod je úplne uzatvorený pre vozidlá nad 
10 metrov. Horský priechod Homôlka je zjazdný len so zim-
nými pneumatikami, je tam trojcentimetrová snehu. 

Podľa poverenej vedúcej oddelenia komunikácie a medziná-
rodných vzťahov Úradu TSK Veroniky Rezákovej v stredu 4. 
januára zabezpečovalo po intenzívnom snežení údržbu kraj-
ských ciest 52 posýpacích vozidiel a 10 traktorov Správy ciest 
TSK. Kritickými úsekmi ciest boli cesta II/516 cez priechod 
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Machnáč, cesta I/9 Trenčín – Bánovce nad Bebravou a cesta 
II/574 cez Homôlku.  

www.teraz.sk 05.01.2017 
pomocná evidencia 024/1/2017 
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Synoptický prehľad za mesiac február 2017 
 
 
V začiatku mesiaca nad Slovensko v prízemnom tlakovom 

poli od východu zasahovala oblasť vyššieho tlaku vzduchu, po-
časie u nás však 1. a 2. 2. ovplyvňovala tlaková níž vo vyšších 
vrstvách ovzdušia, ktorá sa z Česka presúvala cez Poľsko ďalej 
na severovýchod.  

V ďalších 2 dňoch mesiaca do našej oblasti po prednej strane 
rozsiahlej tlakovej níže nad západnou, strednou Európou a pri-
ľahlým Atlantikom od juhozápadu prúdil teplejší vzduch. Dňa 
5. 2. cez Slovensko ďalej na severovýchod postúpil nevýrazný 
oklúzny front, spojený s podružnou brázdou nízkeho tlaku 
vzduchu.  

Od 6. 2. sa územie Slovenska nachádzalo medzi rozsiahlou 
a mohutnou tlakovou výšou so stredom nad Fínskom a tlakovou 
nížou nad centrálnym Stredomorím. Dňa 7. 2. tak začal nad 
Karpaty od severu prúdiť chladný vzduch.  

V dňoch 8. -12. 2. bolo počasie na našom území v chladnom 
vzduchu pod vplyvom mohutnej a rozsiahlej tlakovej výše, tiah-
nucej sa od Škótska a Škandinávie až k Čiernemu moru.  

Dňa 13. 2. počasie u nás na ďalej ovplyvňovala tlaková výš, 
ktorej stred sa už nachádzal nad južnou Škandináviou, Po-
ľskom, Bieloruskom a Ukrajinou. Následne sa pomaly presú-
vala na juhozápad, a tak k nám okolo spomínanej výše 14. 2. od 
severu (!) začal prúdiť teplý vzduch.  

Dňa 15. 2. počasie na Slovensku už v teplom vzduchu 
ovplyvňovala rozsiahla tlaková výš so stredom nad vnútro-
zemím Európy a 16. februára sa premiestňovala ďalej nad čier-
nomorskú a stredomorskú oblasť.  

Dňa 17. 2. už cez strednú Európu smerom na juhovýchod 
postupoval studený front, spojený s brázdou nízkeho tlaku 
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vzduchu nad Škandináviou a Pobaltím. Za ním sa k nám v na-
sledujúci deň od západu začala rozširovať tlaková výš. Súčasne 
však vo vyšších vrstvách ovzdušia cez strednú Európu na juho-
východ postupovala brázda nízkeho tlaku vzduchu.  

Dňa 19. 2. tlaková výš, nachádzajúca sa nad alpskou oblas-
ťou, začala slabnúť a 20. 2. zasahoval nad Slovensko od juhu 
jej okraj. V dňoch 21. - 24. 2. bola pre počasie u nás rozhodu-
júca rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu nad severnou Eu-
rópou. Po jej južnom okraji nad Slovensko od západu až seve-
rozápadu postupovali jednotlivé frontálne systémy, čo bol pred-
poklad aby k nám prúdil tak vlhký a väčšinou aj pomerne teplý 
oceánsky vzduch.  

Od 25. 2. sa cez strednú Európu smerom na východ presú-
vala tlaková výš. Po prechodnom ochladení tak nad Slovensko 
od 26. 2. začal po okraji spomínanej výše od juhozápadu až zá-
padu opäť prúdiť teplejší vzduch. Jeho prílev pokračoval po 
prednej strane brázdy nízkeho tlaku vzduchu aj v záverečných 
dňoch mesiaca. Ukončil ho až v noci (z 28. 2. na 1. 3.) postu-
pujúci studený front, ktorý sa nad územím Slovenska zvlnil.  

 
 
 

Klimatologický prehľad 
 

Február 2017 bol na väčšine územia Slovenska teplotne nad-
normálny, na severe Slovenska až silne nadnormálny, na vý-
chode Slovenska prevažne normálny s odchýlkami od +1,0 °C 
(Milhostov) do +4,2 °C (Chopok) od normálu.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 
(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Orav-
skej Lesnej (-0,8 °C), najvyššia v Bratislave na letisku (3,0 °C). 
Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná 
teplota vzduchu vo februári hodnoty od -7,3 °C (Lomnický štít) 



819 
 

do -4,7 °C (Chopok). Absolútne teplotné minimum namerali na 
Lomnickom štíte (-20,4 °C, dňa 25. 2.), najvyššie maximum v 
Kamenici n/Cirochou (15,8 °C, dňa 28. 2.).  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu bola o 14. h na väčšine 
územia Slovenska okolo normálu: Bratislava -1 %, Piešťany +3 
%, Hurbanovo +3 %, Oravská Lesná -11 %, Sliač+2 %, Boľ-
kovce +5 %, Telgárt -3 %, Štrbské Pleso 0 %, Košice +4 %, 
Stropkov-Tisinec -2%.  

Suma trvania slnečného svitu bola vo februári závislá od tep-
lotnej inverzie a nízkej oblačnosti, pričom sa pohybovala v in-
tervale od 64 % (Košice, letisko) do 113 % (Chopok) normálu. 
Najsilnejšie nárazy vetra sme zaznamenali v dňoch 23. a 24. 
februára, kedy maximálne nárazy vetra dosiahli rýchlosť60 až 
80 km/h, vo vysokých horských polohách aj vyššie.  

Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpo-
vedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách 
územia Slovenska.  

Február 2017 bol na Slovensku väčšinou zrážkovo nor-
málny. V niektorých regiónoch, predovšetkým na západnom 
Slovensku, bol aj zrážkovo podnormálny a naopak, v určitých 
oblastiach severného, ale predovšetkým severovýchodu a kraj-
ného východu Slovenska, bol zrážkovo nadnormálny.  

Najnižšie mesačné úhrny atmosférických zrážok boli zazna-
menané na niektorých miestach Spiša, ale aj Podunajskej ní-
žiny, kde to bolo iba 10 mm.  

Na ostatnom území Slovenska sa pohybovali prevažne od 11 
mm do 80 mm, pričom ešte viac zrážok zaregistrovali na nie-
ktorých miestach Kysuckých a Oravských Beskýd, v Malej 
Fatre, v Tatrách, na krajnom severovýchode Nízkych Beskýd a 
vo Vihorlate.  

Priestorový úhrn zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 
36 mm, čo predstavuje 86 % normálu a deficit zrážok 6 mm. 
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Agrometeorologický a fenologický prehľad 
  

Teplota a premŕzanie pôdy:  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa vo februári 

pohybovala od -1,0 °C (Oravský Podzámok, Podolínec) do 2,2 
°C (Mochovce). Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej 
hĺbke bola -4,7 °C (Spišské Vlachy) až 0,8 °C (Mochovce). 

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-
vala od -1,2°C (Podolínec) do 2,3 °C (Mochovce). Na monito-
rovacích staniciach Slovenského hydrometeorologického ús-
tavu bolo pozorované premŕzanie pôdy do 9 cm v Medzilabor-
ciach, do 13 cm v Jakubovanoch, do 20 cm v Lieseku, do 21 cm 
v Bardejove, do 22 cm v Tisinci, do 23 cm v Prešove, do 27 cm 
v Košiciach, do 29 cm v Bratislave na Kolibe, do 34 cm v Orav-
skom Podzámku, do 35 cm v Podolínci a v Prievidzi, do 37 cm 
v Čaklove a v Hurbanove, do 38 cm v Revúcej,v Spišských Vla-
choch a v Telgárte, do 39 cm v Moldave nad Bodvou, do 40 cm 
v Bzovíku, v Orechovej, vo Vígľaši a v Žiari nad Hronom, do 
45 cm v Dolných Plachtinciach a v Michalovciach, do 46 cm v 
Banskej Bystrici, do 47 cm v Topoľčanoch, do 48 cm v Milhos-
tove, do 50 cm v Kamenici nad Cirochou a v Poprade, do 51 cm 
v Dolnom Hričove, do 52 cm v Dudinciach, do 53 cmv Brati-
slave na letisku M. R. Štefánika, na Sliači, v Turčianskych Tep-
liciach a v Žihárci, do 55 cm v Liptovskom Hrádku, do 59 cm 
v Kuchyni - Novom Dvore, do 65 cm v Rožňave, do 66 cm v 
Boľkovciach, do 67 cm v Rimavskej Sobote a do 73 cm vo 
Švedlári.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



821 
 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných  
a lesných drevín a rastlín 

 
 

Stav porastov ozimných obilnín a repky ozimnej bol po zim-
nom období dobrý. Od druhej dekády februára bolo pozorované 
nalievanie púčikov lesných aj ovocných 

drevín. Na juhu územia bol zaznamenaný začiatok kvitnutia 
liesky obyčajnej, z bylín snežienky jarnej. V poslednej dekáde 
začala kvitnúť jelša lepkavá.  
 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 
 
 

V prvej dekáde mesiaca bol pozorovaný prvý prílet drozda 
plavého. Od tretej dekády prilietali prvé páry bociana bieleho a 
prvé kŕdle škorca lesklého i škovránka poľného. Ohlasovali 
svoju prítomnosť prvým spevom.  
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Synoptický prehľad za mesiac marec 2017 
 
 
Dňa 1. 3. prešiel v brázde nízkeho tlaku vzduchu cez naše 

územie ďalej na východ zvlnený studený front, za ktorým sa v 
chladnejšom vzduchu do našej oblasti od juhozápadu pre-
chodne rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu.  

Dňa 2. 3. prešiel cez strednú Európu od západu ďalší fron-
tálny systém a za ním sa cez Alpy nad Balkán presunula tlaková 
výš. Po jej zadnej strane začal do našej oblasti 3. 3. od juhu až 
juhozápadu prúdiť teplý vzduch.  

Teplé južné prúdenie bolo 4. 3. zosilnené pred zvlneným stu-
deným frontom spojeným s tlakovou nížou nad Britskými os-
trovmi. Tento front prešiel cez naše územie ďalej na východ 5. 
3. a za ním k nám od západu prenikol chladnejší vzduch.  

V dňoch 6. 3. a 7.3. sa v strednej Európe, nad Stredomorím 
a Balkánom udržiavala rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu. 

Dňa 8. 3. sa naše územie nachádzalo v sedle medzi tlako-
vými výšami nad Španielskom a Ruskom a tlakovými nížami 
nad Nórskym morom a Iónskym morom.  

Dňa 9. 3. postupoval v brázde nízkeho tlaku vzduchu cez 
Slovensko ďalej na východ rozpadávajúci sa oklúzny front. V 
noci na 10. 3. prešiel cez naše územie v silnom severozápadnom 
prúdení studený front spojený s oblasťou nízkeho tlaku vzdu-
chu nad Škandináviou a priľahlým oceánom.  

Za ním sa do strednej Európy od západu presunula tlaková 
výš, ktorej stred sa 10. 3. nachádzal nad západným Nemeckom. 
Po jej prednej strane prúdil na Slovensko  od severu chladný 
vzduch. Jej stred sa do 12. 3. presunul nad Pobaltie a naše úze-
mie tak zotrvávalo v chladnom severnom až severovýchodnom 
prúdení.  

Súčasne sa 12. 3. cez západ Slovenska presunula zo severu 
na juh výšková tlaková níž. V dňoch 13. 3. a 14. 3. prúdil po 
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prednej strane mohutnej tlakovej výše so stredom v okolí 
Biskajského zálivu od severu chladný vzduch. Súčasne sa 14. 
3. presunula cez východ nášho územia zo severu na juh ďalšia 
výšková tlaková níž.  

Dňa 15. 3. prešiel cez naše územie ďalej na juhovýchod 
okludujúci frontálny systém spojený s rozsiahlou tlakovou ní-
žou nad severnou Európou a priľahlým oceánom, a do našej ob-
lasti opäť prenikol chladný vzduch.  

Dňa 16. 3. sa stred tlakovej výše presunul nad Alpy a k nám 
naďalej prúdil od severu chladný vzduch. Dňa 17. 3. prešiel cez 
strednú Európu v brázde nízkeho tlaku vzduchu na východ fron-
tálny systém.  

Dňa 18. 3. prešiel cez našu oblasť ďalší frontálny systém 
spojený s podružnou tlakovou nížou, ktorá sa presúvala z Dán-
ska nad Ukrajinu a 19. 3. k nám po jej zadnej strane prechodne 
prenikol od severozápadu chladný morský vzduch. V noci na 
20. 3. cez naše územie prešiel v brázde nízkeho tlaku vzduchu 
na východ teplý front spojený s Islandskou tlakovou nížou. Za 
ním k nám po okraji oblasti vyššieho tlaku vzduchu nad južnou 
Európou od západu prúdil teplý vzduch.  

Dňa 22. 3. postúpil do našej oblasti od západu zvlnený stu-
dený front. Súčasne sa cez Poľsko presúvala na východ nevý-
razná tlaková výš. Dňa 23. 3. po okraji tlakovej výše nad Bal-
kánom a centrálnym Stredomorím prechodne prúdil do našej 
oblasti od juhu veľmi teplý vzduch.  

Dňa 24. 3. prešiel cez Slovensko od severu studený front za 
ktorým do strednej Európy v chladnom severnom prúdení od 
severozápadu zasahovala tlaková výš. Dňa 27. 3. sa stred tlako-
vej výše presunul zo Severného mora nad západné Maďarsko a 
k nám prenikol od severozápadu až severu teplý vzduch.  

Dňa 29. 3. prešiel cez Poľsko a Ukrajinu ďalej na juhový-
chod studený front, za ktorým sa do strednej Európy v chlad-
nejšom vzduchu od juhozápadu rozšírila tlaková výš. V závere 
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mesiaca sa tlaková výš presunula nad Ukrajinu a k nám po jej 
zadnej strane opäť začal prúdiť teplý vzduch od juhozápadu.  

 
 

Klimatologický prehľad 
 

Marec 2017 bol na väčšine územia Slovenska teplotne nad-
normálny až silne nadnormálny s teplotnými odchýlkami od 
+2,4 °C (Lomnický štít) do +4,5 °C (Bratislava, letisko).  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 
(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Telgárte 
(2,8 °C), najvyššia v Bratislave na letisku (9,5 °C). Vo vyso-
kých horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota 
vzduchu v marci hodnoty od -6,9 °C (Lomnický štít) do -3,6 °C 
(Chopok).  

Absolútne teplotné minimum namerali na Lomnickom štíte 
(-16,7 °C, dňa 19. 3.), najvyššie maximum v Boľkovciach (24,4 
°C, dňa 29. 3.).  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine 
územia Slovenska podnormálna: Bratislava-letisko -14 %, Pieš-
ťany -8 %, Hurbanovo -10 %, Oravská Lesná -9 %, Sliač-10 %, 
Boľkovce -12 %, Štrbské Pleso +1 %, Košice -8 %, Stropkov-
Tisinec -3 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v marci nadnormálna s 
hodnotami od 92 % (Medzilaborce) do 152 % (Bratislava, leti-
sko) normálu. Najsilnejšie nárazy vetra sme zaznamenali dňa 4. 
3., kedy maximálne nárazy vetra dosiahli rýchlosť 60 až 80 
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 2017 bol na Slovensku väčšinou zrážkovo podnor-
málny až normálny. Najnižšie mesačné úhrny atmosférických 
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zrážok boli zaznamenané na niektorých miestach v okrese Tr-
nava a na severe okresu Galanta, ako aj v niektorých oblastiach 
okolo Košíc, Moldavy nad Bodvou, Prešova a Východosloven-
skej nížiny, kde často nedosiahli ani 15 mm a ojedinele to bolo 
aj tesne menej ako 10 mm.  

Na ostatnom území Slovenska sa pohybovali prevažne od 16 
mm do 80 mm, pričom ešte viac atmosférických zrážok bolo 
zaregistrovaných na niektorých miestach Javorníkov, Kysuc-
kých a Oravských Beskýd, vo Vtáčniku, v Malej a vo Veľkej 
Fatre a v Tatrách. Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre 
celé územie Slovenska dosiahol 36 mm, čo predstavuje 77 % 
normálu a deficit zrážok 11 mm.  

 
 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 
  

Teplota a premŕzanie pôdy:  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v marci 

pohybovala od 1,9 °C (Telgárt) do 8,5 °C (Žihárec). Minimálna 
termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola -0,6 °C (Moldava 
nad Bodvou) až 4,1 °C (Mochovce).  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-
vala od 1,1 °C (Telgárt) do 7,5 °C (Hurbanovo, Žihárec). Na 
monitorovacích staniciach Slovenského hydrometeorologic-
kého ústavu bolo pozorované premŕzanie pôdy od tenkej po-
vrchovej vrstvy v Bratislave, Košiciach, Michalovciach a v 
Orechovej, do 1 cm v Hurbanove, Prešove, Tisinci a v Topoľ-
čanoch, do 2 cm v Medzilaborciach a v Prievidzi, do 3 cm vo 
Veľkých Ripňanoch, do 4 cm v Bzovíku, v Lieseku od 2 cm do 
12 cm, do 16 cm v Milhostove, do 20 cm vo Vígľaši, do 21 cm 
v Oravskom Podzámku, do 27 cm v Dolnom Hričove, v Ban-
skej Bystrici od 20 cm do 30 cm, do 30 cm v Podolínci, na Sliači 
od 8 cm do 31 cm, do 33 cm v Telgárte, v Rimavskej Sobote od 
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27 cm do 34 cm, v Boľkovciach od 20 cm do 48 cm, v Poprade 
od 1 cm do 48 cm a vo Švedlári od 10 cm do 60 cm.  

 
 
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných  

a lesných drevín a rastlín 
 
Porasty ozimných obilnín, ktoré neodnožili v jeseni, odno-

žovali od druhého marcového týždňa, v poslednej dekáde me-
siaca bol na vyspelejších porastoch pozorovaný nástup fenolo-
gickej fázy začiatok predlžovania listových pošiev. Od konca 
druhej dekády bol zaznamenaný začiatok byle repky ozimnej, 
lokálne aj skôr. 

Sejba jačmeňa jarného sa začala v prvej pentáde mesiaca, 
vzchádzal v polovici mesiaca, kedy sa vysievali už aj pšenica 
jarná i ovos siaty. V tretej dekáde ojedinele vzchádzali, a jač-
meň jarný začal vytvárať tretie listy, lokálne aj odnožovať.  

Od druhej dekády mesiaca sa vysieval hrach siaty i mak 
siaty, najskoršie sejby týchto jarín koncom marca vzchádzali. 
Posledný marcový týždeň sa začalo s výsadbou skorých zemia-
kov. Viacročné krmoviny vytvárali prvé listy. 

 Od začiatku marca bolo pozorované prúdenie štiav viniča 
hroznorodého. Už v prvej dekáde pučali púčiky ríbezle červe-
nej, od druhej dekády vytvárala prvé listy a v poslednej dekáde 
začala kvitnúť. Od konca druhej dekády začali na juhu západ-
ného Slovenska kvitnúť stromy marhule obyčajnej, na ostatnom 
území až v poslednej pentáde marca.  

Koncom mesiaca začali v najteplejších oblastiach kvitnúť 
skoré odrody čerešní i sliviek. Drieň obyčajný a vŕba rakytová 
začali kvitnúť v prvej pentáde marca, v druhej dekáde už aj zla-
tovka previsnutá, breza previsnutá, miestami slivka trnková a v 
poslednej dekáde i smrekovec opadavý.  
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Od druhej dekády marca začali kvitnúť viaceré sledované 
byliny, veternica hájna, pečeňovník trojlaločný, záružlie mo-
čiarne, podbeľ liečivý aj skôr. Lieska obyčajná, vŕba rakytová 
a baza čierna vytvárali prvé listy už v prvej dekáde, ostatné 
listnaté lesné dreviny počas druhej a tretej dekády.  

 
 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 
 

Začiatkom marca bola zaznamenaná prvá znáška peľu včely 
medonosnej. Pokračovali prílety sťahovavých vtákov a ozývali 
sa prvým spevom.  
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Synoptický prehľad za mesiac apríl 2017 
 

 
Počas prvých troch dní mesiaca apríl sa nad južným Pobal-

tím, Poľskom, Nemeckom a Českom, Alpami a centrálnym 
Stredomorím nachádzala rozsiahla brázda nízkeho tlaku vzdu-
chu, a po jej prednej strane k nám prúdil veľmi teplý vzduch. 

Dňa 4. 4. sa uvedená brázda presunula ďalej na východ a v 
noci z 5. na 6. 4. prešiel cez naše územie od severozápadu stu-
dený front. V dňoch od 6. 4. do 8. 4. k nám po prednej strane 
tlakovej výše prúdil od severozápadu chladný vzduch.  

V dňoch 9. 4. a 10. 4. sa nad našou oblasťou nachádzala tla-
ková výš. Tá neskôr zoslabla a v ďalších dňoch mesiaca prevlá-
dalo nad vnútrozemím Európy západné až severozápadné prú-
denie.  

Dňa 16. 4. prešiel cez naše územie od severozápadu studený 
front a za ním k nám začal prenikať studený, pôvodom arktický 
vzduch od severozápadu až severu, neskôr až od severový-
chodu. Naše územie sa pritom nachádzalo medzi tlakovou 
výšou so stredom nad Severným morom a Britskými ostrovmi 
a tlakovou nížou nad východným Stredomorím a Balkánom. 
Uvedená tlaková výš sa postupne premiestnila až nad našu ob-
lasť.  

Dňa 22. 4. prešiel cez našu oblasť od severu ďalší studený 
front a za ním k nám prúdil prechodne od severu opäť veľmi 
chladný vzduch arktického pôvodu. V dňoch 24. 4. a 25. 4. sa 
prúdenie v našej oblasti zmenilo na západné až juhozápadné 
a naše územie sa postupne nachádzalo na prednej strane brázdy. 

Dňa 26. 4. postúpil nad naše územie a okolité krajiny od zá-
padu studený front, ktorý sa nad nami vlnil až do 28. apríla. V 
posledných dvoch dňoch mesiaca sa k nám od severozápadu, 
postupne až od severu rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu.  
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Klimatologický prehľad 
 

Apríl 2017 bol na väčšine územia Slovenska teplotne nor-
málny, s odchýlkami od -0,9 °C (Čadca) do +0,3 °C (Košice-
letisko, Bratislava-letisko). Absolútne najnižšia priemerná me-
sačná teplota vzduchu, okrem vysokých horských polôh, bola 
zaznamenaná v Telgárte (4,1 °C), najvyššia v Bratislave na le-
tisku (10,5 °C).  

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná me-
sačná teplota vzduchu v apríli hodnoty od -6,3 °C(Lomnický 
štít) do -3,1 °C (Chopok). Absolútne teplotné minimum, okrem 
vysokých horských polôh, bolo zaznamenané v Telgárte (-10,0 
°C, dňa 21. 4.), najvyššie maximum v Hurbanove (25,8 °C, dňa 
3. 4.).  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine 
územia Slovenska pohybovala okolo normálu: Bratislava -3 %, 
Piešťany +3 %, Hurbanovo +2 %, Oravská Lesná +3 %, Sliač+2 
%, Boľkovce +1 %, Telgárt +5 %, Štrbské Pleso +8 %, Košice 
-1 %, Stropkov-Tisinec -1 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v apríli podnormálna a 
pohybovala sa v intervale od 66 % (Chopok) do 107 % (Brati-
slava, letisko) mesačného normálu. Najsilnejšie nárazy vetra s 
maximálnou rýchlosťou 70 až 90 km/h (v horských polohách aj 
vyššie) sme pozorovali 20. a 21. apríla. Uvedené rýchlosti vetra 
sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlos-
tiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.  

Apríl 2017 bol na Slovensku väčšinou zrážkovo normálny 
až nadnormálny, pričom v niektorých regiónoch severnej polo-
vice stredného Slovenska mohol byť zrážkovo silne nadnor-
málny, prípadne až mimoriadne zrážkovo nadnormálny.  

Najnižšie mesačné úhrny atmosférických zrážok boli zazna-
menané na niektorých miestach na západe Podunajskej nížiny, 
kde dosiahli ojedinele iba okolo 20 mm. Na ostatnom území 
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Slovenska sa pohybovali prevažne od 25 mm do 200 mm, a ešte 
viac zrážok zaregistrovali na niektorých miestach Javorníkov, 
Kysuckých a Oravských Beskýd, Malej a Veľkej Fatry, Tatier 
a Nízkych Tatier. Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre 
celé územie Slovenska dosiahol 87 mm, čo predstavuje 158 % 
normálu a prebytok zrážok 32 mm.  

 
 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 
  

Teplota a premŕzanie pôdy:  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v apríli po-

hybovala od 5,7 °C (Oravská Lesná) do 11,7 °C (Bratislava, le-
tisko). Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 
0,2 °C (Dolné Plachtince) až 6,9 °C (Mochovce). Priemerná 
mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od 5,8 °C 
(Telgárt) do 11,3 °C (Bratislava, letisko). Na monitorovacích 
staniciach Slovenského hydrometeorologického ústavu bolo 
pozorované premŕzanie pôdy od tenkej povrchovej vrstvy v Du-
dinciach, v Hurbanove a v Prievidzi, do 1 cm v Boľkovciach, v 
Poprade a na Sliači, do 3 cm v Telgárte, do 5 cm v Červenom 
Kláštore a do 9 cm vo Švedlári.  

 
 
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných  

a lesných drevín a rastlín 
 
Ozimné obilniny pokračovali v predlžovaní listových po-

šiev, vyspelejšie porasty vytvárali v prvej dekáde mesiaca prvé 
kolienka, od druhej dekády aj druhé kolienka. Zdurenie pošvy 
posledného listu bolo ojedinele zaznamenané v poslednej de-
káde.  
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Druhý aprílový týždeň začala kvitnúť repka ozimná, od po-
lovice mesiaca plne kvitla. Prvé dve dekády sa ešte vysieval 
jačmeň jarný a hrach siaty, hlavne vo vyšších polohách. Skôr 
vysiaty jačmeň jarný pokračoval v odnožovaní, v druhej polo-
vici apríla predlžoval listové pošvy, v tretej dekáde začal steb-
lovať, vytvárať prvé kolienka.  

Ovos siaty a pšenica jarná začali v poslednej dekáde mesiaca 
odnožovať. Od začiatku mesiaca sa siala kukurica siata a slneč-
nica ročná, prevažne koncom mesiaca začali vzchádzať. V pr-
vej pentáde apríla sa na viacerých lokalitách siala repa kŕmna, 
vzchádzala spolu s repou cukrovou v druhej a tretej dekáde. Po-
kračovala výsadba zemiakov, skoré a stredne skoré vzchádzali 
prvú, neskoré poslednú aprílovú dekádu.  

Chmeľ obyčajný vytváral koncom mesiaca prvé listy. Pokra-
čovalo kvitnutie marhule obyčajnej už aj vo vyšších nadmor-
ských výškach. Do konca mesiaca ukončila kvitnutie na väčšine 
nášho územia.  

Prvú aprílovú dekádu bol pozorovaný začiatok kvitnutia 
broskyne obyčajnej, neskorých čerešní, čerešne višňovej, let-
ných a jesenných odrôd jabloní a hrušiek. Vinič hroznorodý vy-
tváral prvé listy. Od druhej dekády kvitol orech kráľovský a 
zimné odrody jabloní a hrušiek. Mrazivé počasie v polovici ap-
ríla poškodilo kvitnúce ovocné dreviny na viacerých sledova-
ných lokalitách.  

V prvej dekáde apríla začal kvitnúť hrab obyčajný, buk 
lesný, dub letný aj zimný a na juhu Banskobystrického kraja 
breza previsnutá. V druhej dekáde mesiaca začal kvitnúť pagaš-
tan konský, orgován konský, jarabina vtáčia, hloh obyčajný, 
brusnica čučoriedková, ojedinele aj brusnica obyčajná, v niž-
ších nadmorských výškach začala na viacerých lokalitách kvit-
núť konvalinka voňavá. Ihličnaté dreviny vytvárali prvé májové 
výhonky a začali kvitnúť. Zaznamenané boli prvé zrelé plody 
vŕby rakytovej.  
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Celý mesiac pokračovalo zalisťovanie lesných drevín a za-
znamenávaný bol začiatok, aj plné kvitnutie, kvitnutia púpavy 
lekárskej. Podobne ako u ovocných drevín, aj u lesných bolo 
lokálne pozorované omrznutie kvetov a listov.  

 
 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 
 

V apríli bol ešte zaznamenávaný prílet sťahovavých vtákov 
na naše územie. Koncom prvého aprílového týždňa bolo počuť 
prvý spev kukučky jarabej, od druhej dekády prepelice poľnej. 
V závere mesiaca bol pozorovaný prvý výskyt chrústa obyčaj-
ného.  

 
 
Výstraha prvého stupňa, ktorú vydal Slovenský hydromete-

orologický ústav (SHMÚ), platí pre celé Slovensko aj v ponde-
lok 24. apríla. Tep-
lota vzduchu sa oča-
káva od 0 do -12 
stupňov Celzia pre-
važne v severných 
častiach územia.  

Výstraha pre nie-
ktoré okresy platí mi-
nimálne do utorka 
25. apríla. Týka sa to 

niektorých oblastí Trenčianskeho, Banskobystrického, Žilin-
ského, Prešovského a Košického kraja. 

„Miestami sa vo výške 5 centimetrov nad povrchom očakáva 
dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus 6 až mínus 10 
stupňov Celzia, pričom vo výške dvoch metrov nad povrchom 
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sa vyskytne mráz -1 až -5 stupňov Celzia. Takýto mráz predsta-
vuje potenciálne nebezpečenstvo pre rastliny,“ uvádza web 
SHMÚ. 

Meteorológovia však zároveň upozorňujú na silnejší vietor. 
Ten by mohol miestami v utorok dosiahnuť rýchlosť 65 až 80 
km/h. 

„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a ob-
lasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uvá-
dza SHMÚ. Na horách sa očakáva vietor s rýchlosťou 90 až 115 
km/h. Výstraha prvého stupňa platí predbežne do utorka do 
23.00 h. 

www.sme.sk 24.04.2017 
pomocná evidencia 354/1/2017 
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Synoptický prehľad za mesiac máj 2017 
 
Dňa 1. 5. k nám od severu zasahoval výbežok vyššieho tlaku 

vzduchu. V ďalších troch dňoch počasie u nás ovplyvňovalo 
zvlnené frontálne rozhranie, spojené s brázdou nízkeho tlaku 
vzduchu nad západnou Európou.  

Počas 5. a 6. 5. sa nad strednou Európou udržiavalo nevý-
razné tlakové pole, z ktorého sa postupne prehĺbila samostatná 
tlaková níž. Táto níž postupovala ďalej nad východnú Európu a 
po jej zadnej strane k nám začal od severu prúdiť chladnejší 
vzduch.  

Cez našu oblasť 8. 5. postúpil od severu studený front, spo-
jený s tlakovou nížou nad Ukrajinou. Za frontom k nám začal 
prúdiť studený, pôvodom arktický vzduch, ktorého prílev po-
kračoval aj ďalší deň. Dňa 10. 5. sa v studenom vzduchu po-
stupne zo severozápadnej Európy cez strednú Európu presunula 
ďalej nad Čierne more tlaková výš a po jej okraji k nám začal 
prúdiť od juhu až juhozápadu teplý vzduch.  

Dňa 12. 5. sa v brázde nízkeho tlaku vzduchu, ktorá zasaho-
vala do strednej Európy zo severozápadu, sformovalo nad na-
šou oblasťou frontálne rozhranie a na ďalší deň sa postupne roz-
padávalo.  

Od 14. 5. sa z juhozápadnej Európy ponad našu krajinu nad 
severovýchodnú Európu pomaly presúvala tlaková výš a po jej 
zadnej strane k nám prúdil od juhu teplý vzduch. Postupne sa 
nad severozápadnou Európou vytvorila tlaková níž a 20. 5. do 
strednej Európy postúpil zvlnený studený front spojený s bráz-
dou nízkeho tlaku vzduchu. Ďalší deň sa zvlnený studený front 
nad naším územím rozpadával.  

Dňa 22. 5. k nám od severozápadu zasahovala tlaková výš, 
ktorá sa v teplom a vlhkom vzduchu postupne presúvala nad 
vnútrozemie Európy. Dňa 24. 5. v plytkej brázde nízkeho tlaku 
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vzduchu cez Moravu ďalej na východ postupoval frontálny sys-
tém.  

Ďalšie dva dni v chladnejšom vzduchu zasahovala od severu 
až severovýchodu nad naše územie vo vyšších vrstvách ovzdu-
šia brázda nízkeho tlaku vzduchu. V dňoch 27. a 28. 5. sa po-
stupne stred tlakovej výše presunul z Baltského mora nad Kar-
patskú oblasť.  

Dňa 29. 5. po zadnej strane slabnúcej tlakovej výše nad ju-
hovýchodnou Európou do našej oblasti prúdil teplý vzduch od 
juhozápadu. Nad strednou Európou sa ďalší deň udržiavalo rov-
nomerne rozložené pole relatívne vyššieho tlaku vzduchu.  

V posledný májový deň v plytkej brázde nízkeho tlaku vzdu-
chu smeroval od severozápadu cez našu oblasť na juhovýchod 
teplotne nevýrazný studený front.  

 
 

Klimatologický prehľad 
 

Máj 2017 bol na väčšine územia Slovenska teplotne nor-
málny, ojedinele nadnormálny, s teplotnými odchýlkami od 
+0,9 °C (Čadca) do +2,2 °C (Bratislava, letisko).  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 
(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Orav-
skej Lesnej (11,2 °C), najvyššia v Hurbanove a v Bratislave na 
letisku (17,3 °C). Vo vysokých horských polohách dosiahla 
priemerná mesačná teplota vzduchu v máji hodnoty od 0,0 °C 
(Lomnický štít) do 3,6 °C (Chopok).  

Absolútne teplotné minimum (mimo vysokých horských 
polôh) namerali v Telgárte (-4,4 °C, dňa 10. 5.), najvyššie ma-
ximum v Bratislave na letisku (32,6 °C, dňa 30. 5.). Na Lom-
nickom štíte poklesla minimálna teplota vzduchu 10. mája na -
14,6 °C.  
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Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu bola o 14. h na väčšine 
územia slabo podnormálna: Bratislava -8 %, Piešťany -1 %, 
Hurbanovo -4 %, Oravská Lesná -1 %, Sliač-7 %, Boľkovce -6 
%, Telgárt -5 %, Štrbské Pleso +2 %,Košice -4 %, Stropkov-
Tisinec -2 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v máji prevažne nadnor-
málna v intervale od 112 % (Milhostov) do 140 (Sliač) normálu. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 50 až 80 
km/h (v horských polohách aj vyššie) sa vyskytli lokálne najmä 
pri búrkach. Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemu-
sia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych 
lokalitách územia Slovenska.  

Máj 2017 bol na Slovensku väčšinou zrážkovo podnormálny 
až normálny, pričom v niektorých izolovanejších regiónoch 
mohol byť vplyvom búrkových lejakov zrážkovo nadnormálny. 
Najnižšie mesačné úhrny atmosférických zrážok boli zazname-
nané predovšetkým na niektorých miestach Podunajskej nížiny, 
kde dosiahli ojedinele iba okolo 10 mm. Na ostatnom území 
Slovenska sa pohybovali prevažne od 15 mm do 150 mm, a ešte 
viac zrážok zaregistrovali v niektorých izolovaných lokalitách, 
napr. v Ždiari - Podspádoch 151 mm, v Lome nad Rimavicou 
153 mm. Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé úze-
mie Slovenska dosiahol 63 mm, čo predstavuje 83 % normálu 
a deficit zrážok 13 mm.  

 
 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 
  

Teplota a premŕzanie pôdy:  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v máji po-

hybovala od 12,6 °C (Turčianske Teplice) do 19,6 °C (Brati-
slava - letisko, Vysoká nad Uhom). Minimálna termínová tep-
lota pôdy v rovnakej hĺbke bola 3,9 °C (Oravská Lesná) až 10,7 
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°C (Bratislava - Koliba). Priemerná mesačná teplota pôdy v 
hĺbke 20 cm sa pohybovala od 11,3 °C (Oravská Lesná) do 17,7 
°C (Bratislava - letisko, Vysoká nad Uhom).  

Na monitorovacích staniciach SHMÚ bolo 10. mája pozoro-
vané premŕzanie pôdy od tenkej povrchovej vrstvy v Poprade 
do 1 cm v Telgárte.  

 
 
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných  

a lesných drevín a rastlín 
 
Na Podunajskej nížine a Dolnom Zemplíne začali ozimné 

obilniny v prvej dekáde mesiaca klasiť, v druhej aj kvitnúť. Do 
polovice mája bol vo vyšších polohách ešte zaznamenávaný za-
čiatok kvitnutia repky ozimnej. Najvyspelejšie porasty tejto 
olejniny ukončili kvitnutie v druhej dekáde, jačmeň jarný vy-
tváral druhé kolienka, v poslednej bolo pozorované zdurenie 
pošvy posledného listu aj klasenie a kvitnutie.  

Ovos siaty a pšenica jarná vytvárali prvé kolienka v druhej, 
ojedinele už v prvej dekáde mesiaca a najvyspelejšie porasty 
posledný májový týždeň začali klasiť. V prvej dekáde bol po-
zorovaný začiatok kvitnutia hrachu siateho. Neskôr vysiata ku-
kurica siata vzchádzala prvé dve dekády, v najteplejších oblas-
tiach vytvárala od druhého týždňa tretie listy.  

Repa cukrová i kŕmna vytvárali prvé páry pravých listov od 
začiatku mesiaca, v druhej sa zapájali do riadkov, od konca dru-
hej dekády bola pozorovaná dekortizácia buliev repy cukrovej, 
posledný májový týždeň ojedinele aj repy kŕmnej. Zemiaky sa 
prvý májový týždeň zapájali do riadkov, v poslednej dekáde 
mája začali v nižších polohách kvitnúť. Vzchádzala slnečnica 
ročná, ktorá bola vysievaná poslednú aprílovú a v prvé dve má-
jové dekády. Na chmeli obyčajnom bol v poslednej dekáde po-
zorovaný začiatok rastu zálistkov.  
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V prvej dekáde mája prebiehala na viacerých sledovaných 
lokalitách prvá kosba lucerny siatej, ďateliny lúčnej prevažne v 
tretej dekáde, od polovice mesiaca sa kosili aj lúky. Zberová 
zrelosť skorých čerešní bola zaznamenaná v poslednej dekáde 
mesiaca, najskôr na juhu Trnavského kraja a na Východoslo-
venskej rovine. 

Skoré odrody viniča hroznorodého začali kvitnúť v polovici 
mesiaca. V prvej májovej dekáde bol ešte zaznamenávaný za-
čiatok kvitnutia ríbezle červenej vo vyšších polohách nášho 
územia. Od druhej dekády bola pozorovaná tvorba púčikov 
ovocných stromov. Prvé dve dekády mája bol ešte zaznamená-
vaný začiatok kvitnutia pagaštana konského, duba letného aj 
zimného, celý mesiac jarabiny vtáčej, hlohu obyčajného, buka 
lesného, brusnice čučoriedkovej i obyčajnej a tiež konvalinky 
voňavej.  

Prevažne od druhého týždňa mesiaca začala kvitnúť ruža ší-
pová, ostružina malinová, baza čierna, agát biely, vtáčí zob oby-
čajný, z bylín margaréta biela. V najteplejších oblastiach kra-
jiny na konci mesiaca kvitla tiež lipa veľkolistá, ojedinele aj lipa 
malolistá.  

 
 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 
 

V máji bol ešte zaznamenávaný prílet dážďovníka tmavého, 
lastovičky i belorítky domovej a prvý spev prepelice poľnej aj 
kukučky jarabej. Prvý výskyt pásavky zemiakovej bol pozoro-
vaný v druhej dekáde mesiaca, v tretej už aj hromadný výskyt.  

 
 
Nočné mrazy aj tento rok zlikvidovali časť rozkvitnutých 

jabloní, marhúľ, ale aj jahôd. Ovocinári s nízkymi teplotami bo-
jovali pálením slamy či hmlou. 
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Aj keď ovocinári na celom Slovensku počas posledných nocí 
nespali, pretože sa snažili ochrániť úrodu pred mrazmi, tony ja-
bĺk či jahôd sa im zachrániť nepodarilo. Asi tretina všetkého 

ovocia zamrzla a nemusí 
to byť definitívne číslo, 
pestovatelia stále rátajú 
škody, ktoré sa stále 
zväčšujú. 

Ktoré ovocie dopadlo 
najhoršie a za koľko sa 
bude predávať? A čo s 
tým plánuje urobiť štát? 

Teploty okolo mínus troch stupňov postihli aj budúcu úrodu 
v Čachticiach. V sadoch poľnohospodárskeho družstva pálili 
počas mrazivých nocí slamu, aby zvýšili teplotu v okolí stro-
mov. 

„Rozviezli sme asi 15 ton slamy, ktorú sme zapálili, napriek 
tomu sú škody. Teplota na niektorých miestach klesla aj tri 
stupne pod nulu,“ hovorí predseda čachtického poľnohospodár-
skeho družstva Jozef Čarada. 

Škody vplyvom nízkych teplôt sú nepravidelné, bolo okolo 
mínus dva, dva a pol. 

„Uvidíme, ako sa s tým vysporiadame. Škody sú na kvalite, 
aj z hľadiska množstva. Pri dobrom – prajnom počasí sa to dá 
ešte čiastočne eliminovať, nevieme to ale dnes predpovedať,“ 
skonštatoval Jozef Čarada. 

Úroda sa dá proti mrazom poistiť, podľa predsedu družstva 
v Čachticiach sú poistky veľmi nákladné. 

„Poistky sú také drahé, že ak úrodu poistíme, nemáme žia-
den zisk.“ Zvyšovania cien sa však podľa neho spotrebitelia 
obávať nemusia. 

„My ako malé Slovensko cenu neovplyvníme, to dokážu 
rôzni špekulanti,“ dodal. 
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Zapálené balíky slamy popri stromoch skúsili aj v ovocinár-
skej spoločnosti Fructop, ktorá sídli v Ostraticiach, proti mra-
zom bojovali aj s pomocou vyvíjača hmly. 

Do špeciálneho zariadenia pridávajú potravinársko-kozme-
tický glycerín, z ktorého sa pod vysokou teplotou vytvorí mrak. 

Nad sadom sa dokáže 
vznášať tri až štyri ho-
diny. Jahody zase zakryli 
textíliou. 

„Mrazy ale boli dosť 
kruté, nepodarilo sa nám 
všetko zachrániť. Škody 
sú, na jahodách ich od-
hadujeme do 40 percent, 

na jabloniach okolo 60 percent, na slivkách až 80-percentné 
straty,“ vypočítal konateľ spoločnosti Miloš Šebo. 

Pre firmu to podľa neho znamená ďalší ťažký rok. 
„Žiaľ, opäť to bude len o prežívaní,“ dodal. 
Podobné a v niektorých okresoch ešte vyššie škody hlásia aj 

ostatné firmy na Slovensku. 
„Nebude to také zlé ako vlani, ale asi 30 percent úrody sa 

zničilo a pestovatelia prídu o päť až osem miliónov eur,“ pred-
bežne odhaduje prezident Ovocinárskej únie Marián Varga. 
Namiesto 60 tisíc ton ovocia, čo je množstvo, ktoré sa bežne za 
rok dopestuje, ovocinári teraz očakávajú len okolo 40 tisíc ton. 

Najväčšie škody budú podľa Vargu na jablkách, marhuliach, 
čerešniach, broskyniach a jahodách. Mráz však ublížil aj vino-
hradom, paradajkám či kalerábom. 

Napriek tomu však ovocinári nemajú veľa možností, ako si 
straty premietnuť do vyšších cien. Ceny na trhu neurčujú oni, 
ale krajiny ako Poľsko, Nemecko či Taliansko, kde sa vyprodu-
kuje najviac jahôd a jabĺk. Jedine v prípade, že by firmy z týchto 
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krajín zvýšili ceny, mohli by ich zvýšiť aj naši pestovatelia. 
Inak by im nedokázali konkurovať. 

„Mrazy však zasiahli aj Poľsko, severné Nemecko, Dánsko 
a Litvu. Preto predpokladám, že ceny ovocia pôjdu hore asi o 
10 percent,“ hovorí Marián Varga. 

Šéf čachtického družstva hovorí, že odškodnenie by priví-
tali. 

„Čo sa týka odškodnenia, každá, hoci aj nepatrná pomoc je 
dobrá, pretože štát sa k nám správa doslova macošsky,“ skon-
štatoval Jozef Čarada. 

Podľa neho majú slovenskí poľnohospodári niekoľkoná-
sobne nižšiu podporu od štátu ako okolité krajiny. 

„Nehovorím o Francúzsku alebo Nemecku, ale už aj okolité 
krajiny ako Česi, Maďari, Poliaci sú ďaleko pred nami. Naše 

poľnohospodárstvo je 
extrémne poddimen-
zované, žijeme len 
vďaka tomu, že sme 
výrobu sproduktívnili 
a tiež vďaka našej 
skromnosti,“ dodal 
Jozef Čarada. 

Premiér Robert 
Fico pred časom pri 

návšteve jedného poškodeného sadu povedal, že by nebolo fér 
nechať pestovateľov na kolenách a že vláda je pripravená po-
môcť im. 

„Požiadal som ministra financií a ministerku pôdohospodár-
stva, aby okamžite, ako dostanú informácie od výrobcov o ško-
dách, predložili na rokovanie vlády materiál, kde nastavíme ur-
čitú schému ich prípadného odškodnenia,“ uviedol Robert Fico. 

Je však otázne, ako by štát odškodňovanie nastavil. 
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Počas Ficovej návštevy sadu sa totiž hovorilo o tom, že sa 
bude zohľadňovať len 156 ovocinárov, pričom na Slovensku je 
ich 430. Všimla si to Slovenská poľnohospodárska a potravi-
nárska komora. 

„Znamená to, že sa už teraz hovorí o užšej skupine, ktorá sa 
bude pri prípadnom odškodnení posudzovať a ktorá by mohla 
mať nárok na odškodnenie,“ vysvetľuje hovorkyňa komory 
Jana Holéciová. 

Štát odškodňoval ovocinárov aj vlani, keď ich takisto za-
siahli prudké aprílové mrazy. Straty ovocinárov sa vyšplhali na 
17 miliónov eur, štát ich odškodnil sumou 3,5 milióna eur. 

www.sme.sk 05.05.2017 
pomocná evidencia 394/1/2017 
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Synoptický prehľad za mesiac jún 2017 
 
V noci na 1. 6. prešiel cez naše územie ďalej na juhovýchod 

studený front, za ktorým k nám od severozápadu v chladnejšom 
vzduchu zasahovala tlaková výš.  

V ďalších dňoch sa v strednej Európe udržiavala oblasť rov-
nomerne rozloženého vyššieho tlaku vzduchu. Pred studeným 
frontom, ktorý prešiel cez naše územie 4. 6., k nám prúdil od 
juhozápadu teplý vzduch.  

Po jeho prechode sa 5. 6. v chladnejšom vzduchu cez Slo-
vensko presunula nevýrazná tlaková výš z alpskej oblasti nad 
Bielorusko. Dňa 6. 6. prešiel cez naše územie na východ až se-
verovýchod studený front spojený s hlbokou tlakovou nížou, 
ktorej stred sa udržiaval nad Britániou a Severným morom.  

Po jeho prechode prenikol do západnej a strednej Európy 
studený vzduch a počasie u nás do 8. 6. ovplyvňovala tlaková 
výš so stredom nad Alpami, a 9. 6. nad našou oblasťou. Súčasne 
dňa 9. 6. postúpil do strednej Európy nevýrazný studený front. 
dňoch 10. a 11. 6. počasie v našej oblasti určovala tlaková výš. 

Dňa 12. 6. postúpil do strednej Európy od severozápadu stu-
dený front spojený s tlakovou nížou nad Škandináviou a Pobal-
tím, pred ktorým sa k nám prechodne dostal teplý vzduch od 
juhozápadu. Po jeho prechode k nám 13. a 14. 6. zasahovala od 
severozápadu tlaková výš, ktorá 15. 6. zoslabla a presunula sa 
nad Balkán.  

Dňa 16. 6. prešiel cez strednú Európu na juhovýchod oklu-
dujúci frontálny systém. Za jeho studeným frontom sa k nám od 
západu až severozápadu rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzdu-
chu a do našej oblasti prenikol studený vzduch. Súčasne sa cez 
karpatskú oblasť nad Balkán presúvala výšková tlaková níž.  

V ďalších dňoch mesiaca počasie u nás ovplyvňovala tla-
ková výš, ktorej stred sa udržiaval nad Nemeckom a alpskou 
oblasťou. Tlaková výš postupne slabla a presúvala sa nad južnú 
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Európu. Po jej severnom okraji k nám 20. 6. od západu prenikol 
teplý, pôvodom tropický vzduch.  

Dňa 21. 6. postúpil od severozápadu nad naše územie nevý-
razný studený front spojený s tlakovou nížou so stredom nad 
západným Ruskom. Dňa 22. 6. sa nad Severným morom a Dán-
skom prehĺbila tlaková níž a po jej prednej strane k nám v tento 
deň prúdil od západu veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch. 
Front k nám postúpil 23. júna.  

Ďalšie frontálne rozhranie od juhozápadu ovplyvnilo poča-
sie na Slovensku dňa 25. júna. Dňa 26. 6. prešiel cez naše úze-
mie nevýrazný studený front spojený s tlakovou nížou nad 
Škandináviou.  

Dňa 27. 6. sa nad západnou Európou prehĺbila tlaková níž a 
po jej prednej strane k nám začal od juhu až juhozápadu prúdiť 
vlhký a teplý, pôvodom tropický vzduch.  

Dňa 28. 6. sa nad západnou a strednou Európou nachádzala 
rozsiahla tlaková níž a s ňou spojený studený front ovplyvňoval 
počasie u nás až do konca mesiaca.  

 
 

Klimatologický prehľad 
 

 
Jún 2017 bol na väčšine územia Slovenska teplotne silne až 

mimoriadne nadnormálny, relatívne chladnejší bol na východ-
nom Slovensku s teplotnými odchýlkami od +1,9 °C (Medzila-
borce) do +4,4 °C (Bratislava-letisko).  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 
(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Telgárte 
a v Oravskej Lesnej(15,7 °C), najvyššia v Bratislave na letisku 
(22,7 °C). Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná 
mesačná teplota vzduchu v júni hodnoty od 4,5 °C (Lomnický 
štít) do 7,9 °C (Chopok).  
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Absolútne teplotné minimum (mimo vysokých horských 
polôh) namerali v Oravskej Lesnej (2,2 °C, dňa 2. 6.), najvyššie 
maximum v Bratislave na letisku (34,3 °C, dňa 22. 6.). Na Lom-
nickom štíte poklesla minimálna teplota vzduchu dňa 14. 6. na 
-3,5 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola prevažne 
podnormálna: Bratislava -22 %, Piešťany -20 %, Hurbanovo -
12 %,Oravská Lesná -14 %, Sliač-12 %, Boľkovce -13 %, Tel-
gárt -11 %, Štrbské Pleso -18 %, Košice -8 %, Stropkov-Tisinec 
-7 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v júni prevažne nad nor-
málom v intervale od 120 % (Kamenica n/Cirochou) do 174 % 
(Chopok).  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 90 
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 2017 bol na Slovensku väčšinou zrážkovo podnormálny 
až normálny. Ale, predovšetkým na severovýchode, prípadne v 
niektorých iných lokalitách, mohol byť zrážkovo nadnormálny. 
Mesačné úhrny atmosférických zrážok ovplyvnili búrkové le-
jaky, preto bolo pole ich hodnôt veľmi premenlivé.  

Mesačné úhrny zrážok sa pohybovali väčšinou od približne 
10 mm, na niektorých miestach stredného Ponitria, do tesne 
viac ako 180 mm v niektorých oblastiach severovýchodného 
Slovenska. 

Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie 
Slovenska dosiahol 65 mm, čo predstavuje 76 % normálu a de-
ficit zrážok 21 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 18,4 °C  (Telgárt) do 26,3 °C (Bratislava-letisko). 
Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 12,6 
°C (Telgárt) až 17,6 °C (Mochovce). Priemerná mesačná tep-
lota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od 17,3 °C (Telgárt) 
do 24,1 °C (Bratislava-letisko).  

 
 
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných  

a lesných drevín a rastlín 
 

Mliečna zrelosť pšenice ozimnej a jačmeňa ozimného bola 
zaznamenaná v prvej dekáde mesiaca, v druhej dekáde žltá zre-
losť, ktorá bola od stredných polôh vyššie pozorovaná najskôr 
v tretej dekáde. Na juhu nášho územia bola zaznamenaná plná 
zrelosť, na západnom Slovensku aj zber.  

Mliečna zrelosť raže ozimnej bola zaznamenaná v druhej de-
káde mesiaca, žltá posledný júnový týždeň. Repka ozimná do-
siahla žltú zrelosť v polovici mesiaca, v poslednej pentáde me-
siaca bola táto olejnina na viacerých sledovaných lokalitách 
Podunajskej nížiny v zberovej zrelosti a začala sa zberať.  

Jačmeň jarný sa nachádzal od druhej dekády v mliečnej zre-
losti, na západnom Slovensku už v žltej zrelosti. V poslednej 
dekáde júna bola na juhu západného Slovenska zaznamenaná 
plná zrelosť a najvyspelejšie porasty sa zberali. Mliečnu zrelosť 
dosiahol ovos siaty posledný júnový týždeň. 

Kukurica siata od druhej dekády mesiaca klasila, mak siaty 
začal kvitnúť. Na konci druhej dekády sa nachádzal hrach siaty 
v zelenej, v závere mesiaca aj v žltej zrelosti.  
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Veľmi skoré zemiaky sa začali na juhu zberať, neskoré vo 
vyšších polohách kvitli. Od poslednej dekády júna bola zazna-
menávaná butonizácia, ale aj začiatok kvitnutia slnečnice roč-
nej.  

V Trenčíne chmeľ obyčajný v polovici mesiaca butonizoval. 
Pokračovali prvé i druhé kosby viacročných krmovín a trvalých 
trávnych porastov. Od prvej dekády mesiaca dozrievali na juhu 
neskoré čerešne, skoré odrody čerešní už aj vo vyšších polo-
hách.  

V druhej dekáde dosiahla zberovú zrelosť čerešňa višňová. 
Od tretieho júnového týždňa dozrievali plody ríbezle červenej, 
na záver mesiaca aj ríbezle čiernej. Prvé dve dekády júna bol 
ešte zaznamenávaný začiatok kvitnutia viniča hroznorodého, 
od polovice mesiaca zavesovanie strapcov.  

Na juhu nášho územia bola od tretej dekády pozorovaná zbe-
rová zrelosť plodov skorých odrôd marhule obyčajnej. Od prvej 
dekády mesiaca plne kvitla lipa malolistá, v druhej dekáde boli 
na juhu zaznamenané prvé zrelé plody ostružiny malinovej, v 
tretej dekáde brusnice čučoriedkovej.  

Z pozorovaných bylín pokračovala v kvitnutí margaréta 
biela a na konci mesiaca začal kvitnúť krvavec lekársky.  

 
 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 
 

Hromadný výskyt pásavky zemiakovej bol ešte zaznamená-
vaný v priebehu celého mesiaca.  

 
 
 
Štyri zásahy absolvovali hasiči v Trenčianskom kraji v sú-

vislosti so silným vetrom a dažďom v priebehu utorkového (6. 
júna) večera a noci. Išlo o odstraňovanie spadnutých stromov a 
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konárov z ciest a miestnych komunikácií, informoval dnes ho-
vorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík. 

„V rámci Trenčianskeho kraja zasahovalo pri týchto udalos-
tiach celkom 12 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru 

(HaZZ) so štyrmi kusmi 
hasičskej techniky,“ uvie-
dol Marián Petrík.  

Niekoľko spadnutých 
stromov z vozovky od-
straňovali v utorok v prie-
behu večera a noci prí-
slušníci HaZZ v Boša-
noch a pri Veľkých Uher-

ciach v okrese Partizánske, tiež v Starej Myjave v okrese My-
java a dnes o približne 2.30 h v Lazoch pod Makytou v okrese 
Púchov. 

www.teraz.sk 07.06.2017 
pomocná evidencia 515/1/2017 
 
Silný vietor a dážď, ktorý sa v piatok 23. júna prehnal Tren-

čianskym krajom, zamestnal takmer 40 hasičov. Tí počas uply-
nulých hodín zasahovali až 15 krát. 

„Išlo o odstraňovanie spadnutých stromov a konárov z ciest 
a miestnych komunikácií a v jednom prípade hasiči z Prievidze 
odstraňovali aj strom spadnutý na dve osobné motorové vo-
zidlá,“ informoval Marián Petrík z Krajského riaditeľstva Ha-
sičského a záchranného zboru v Trenčíne. 

Celkom v rámci Trenčianskeho kraja pri týchto udalostiach 
zasahovalo 36 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 
12 kusov hasičskej techniky. 

www.sme.sk 23.06.2017 
pomocná evidencia 572/1/2017 
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Po dlhej vlne horúčav príde počas víkendu k zníženiu den-
ných i nočných teplôt. Ochladeniu ale počas stredy 28. júna 
bude predchádzať najprv prílev veľmi teplého, pôvodom tro-
pického vzduchu, ktorý vo štvrtok vystrieda postupujúci stu-
dený front. 

Meteorológovia Slovenského hydrometeorologického ús-
tavu preto vydali výstrahu 1. stupňa pred vysokými teplotami. 
Výstraha platí v stredu 28. júna od 14.00 do 18.00 h pre okresy 
Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava a Bánovce nad Beb-
ravou. 

„Miestami sa očakáva dosahovanie maximálnej teploty 
vzduchu 33 - 34 °C. Vysoká teplota predstavuje potenciálne ne-
bezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu po-
žiarov. Uvedená teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a 
oblasti nezvyčajná, ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaže-
nia organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ upozorňuje we-
bová stránka SHMÚ. 

Upozornenie pred vysokými teplotami vystrieda vo štvrtok 
29. júna výstraha 1. stupňa pred vetrom, tá platí od 6.00 do 
20.00 h pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava a 
Bánovce nad Bebravou. 

„Miestami sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátko-
dobo (v nárazoch) rýchlosť 18 - 20 m/s (65 - 70 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 rozsahu,“ in-
formuje server meteorológov. 

European Storm Map upozorňuje dokonca na možný výskyt 
silných búrok s krupobitím, v centrálnej Európe počas štvrtku 
nevylučuje tvorbu tornád. 

www.sme.sk 28.06.2017 
pomocná evidencia 587/1/2017 
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Synoptický prehľad za mesiac júl 2017 
 
V prvej dekáde mesiaca cez našu oblasť v západnom až se-

verozápadnom prúdení smerovalo niekoľko atmosférických 
frontov. Na začiatku druhej dekády mesiaca sa nad severozá-
padnou Európou prehĺbila tlaková níž a po jej okraji smerovali 
od západu v dňoch 12. 7. a 13. 7. atmosferické fronty, ktoré 
ovplyvnili počasie aj u nás.  

Za posledným z nich začal prúdiť od severozápadu k nám 
chladný vzduch. V ňom sa zo západnej Európy rozšíril k nám 
výbežok tlakovej výše. Zároveň vo vyšších vrstvách ovzdušia 
od severu zasahovala do našej oblasti brázda nízkeho tlaku 
vzduchu, ktorá sa v dňoch 15. 7. a 16. 7. presúvala ďalej na 
východ.  

Dňa 17. 7. od západu zasahoval do našej oblasti výbežok tla-
kovej výše, po okraji ktorého smeroval cez Slovensko ďalej na 
východ oklúzny front. Za ním sa nad vnútrozemím Európy ob-
novila oblasť vyššieho tlaku vzduchu, po okraji ktorej začal 19. 
7. prúdiť od juhu až juhozápadu k nám veľmi teplý vzduch.  

Na začiatku tretej dekády mesiaca cez našu oblasť postupo-
valo zvlnené frontálne rozhranie, za ktorým začal prúdiť 25. 7. 
od severozápadu chladnejší a vlhký vzduch, v ktorom sa od ju-
hozápadu rozšíril do našej oblasti výbežok tlakovej výše.  

V závere mesiaca sa zo západnej Európy presunula nad 
strednú Európu a oblasť Čierneho mora tlaková výš, a po jej 
zadnej strane začal prúdiť k nám od juhozápadu teplý vzduch. 
 
 

Klimatologický prehľad 
 

Júl 2017 bol na väčšine územia Slovenska teplotne nadnor-
málny až silne nadnormálny s odchýlkami od +1,6 °C (Čadca) 
do +2,7 °C (Bratislava, letisko), na východnom Slovensku bol 
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prevažne normálny s odchýlkami od +0,7 °C (Medzilaborce) do 
+1,5 °C (Košice, letisko).  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte 
(15,1 °C), najvyššia v Bratislave na letisku (22,8 °C). Vo vyso-
kých horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota 
vzduchu v júli hodnoty od 4,8 °C (Lomnický štít) do 7,9 °C 
(Chopok).  

Absolútne teplotné minimum namerali, okrem vysokých 
horských polôh, v Oravskej Lesnej (2,3 °C, dňa 14. 7.), najvyš-
šie maximum v Hurbanove (35,4 °C, dňa 10. 7.). Na Lomnic-
kom štíte poklesla 13. júla minimálna teplota vzduchu na -4,8 
°C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine 
územia Slovenska podnormálna: Bratislava-letisko -10 %, Pieš-
ťany -6 %, Hurbanovo -2 %, Oravská Lesná +3 %, Sliač-1 %, 
Boľkovce -5 %, Telgárt -2 %, Košice-letisko -1 %, Stropkov-
Tisinec 0 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v júli na väčšine územia 
nadnormálna v intervale od 100 % (Lomnický štít) do 129 % 
(Milhostov) normálu.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 80 
km/h sa vyskytli pri búrkach. Uvedené rýchlosti vetra sú iba 
orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam 
vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.  

Júl 2017 bol na Slovensku väčšinou zrážkovo normálny. 
Mesačné úhrny atmosférických zrážok ovplyvnili búrkové le-
jaky, preto bolo pole ich hodnôt veľmi premenlivé, pričom 
takto mohli byť v niektorých regiónoch mesačné úhrny zrážok 
v júli aj nadnormálne, resp. niekde aj podnormálne. Vo všeo-
becnosti bolo viac zrážok na severnom a východnom Slovensku 
a menej zrážok na západnom Slovensku.  
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Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väčši-
nou od približne 20 mm, na niektorých miestach dolného Pova-
žia a oblasti severne od Trnavy, do viac ako 160 mm v niekto-
rých oblastiach Tatier, v niektorých častiach Oravy, v oblasti 
Detvy, Slovenského raja a ešte aj krajného východu Slovenska. 

Priestorový úhrn zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 
92 mm, čo predstavuje 102 % normálu a prebytok zrážok 2 mm.  

 
 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 
  

Teplota a premŕzanie pôdy:  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v júli po-

hybovala od 17,4 °C (Turčianske Teplice) do 25,9 °C (Brati-
slava - letisko). Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej 
hĺbke bola 11,8 °C (Oravská Lesná) až 18,4 °C (Bratislava - 
Koliba). Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa po-
hybovala od 17,0 °C (Oravská Lesná) do 24,5 °C (Bratislava - 
letisko).  

 
 
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných  

a lesných drevín a rastlín 
 

Zber pšenice ozimnej, jačmeňa ozimného a repky ozimnej 
začal v prvej dekáde mesiaca už aj na východe nášho územia, 
na juhu Banskobystrického kraja v druhej dekáde júla. Raž 
ozimná dosiahla zberovú zrelosť a začala sa tiež zberať. Od dru-
hej dekády mesiaca sa zberal jačmeň jarný už aj na strednom 
a východnom Slovensku.  

Žltá zrelosť ovsa siateho bola pozorovaná v prvej dekáde 
júla, v druhej plná zrelosť, ktorú pšenica jarná dosiahla pre-
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važne posledný júlový týždeň a zberala sa. Kukurica siata vstu-
povala na viacerých lokalitách v poslednej dekáde júla do 
mliečnej zrelosti, menej vyspelé porasty kvitli samčími a sa-
mičími kvetmi.  

Od prvej dekády mesiaca sa zberal hrach siaty v plnej zre-
losti, mak siaty dosiahol túto fenologickú fázu prevažne v tretej 
dekáde. Miestami ešte kvitli neskoré zemiaky a pokračoval zber 
veľmi skorých odrôd zemiakov. Slnečnica ročná začala kvitnúť 
na pozorovaných lokalitách stredného Slovenska v prvej de-
káde júla, na ostatnom území plne kvitla.  

Chmeľ obyčajný začal v Trenčíne kvitnúť začiatkom me-
siaca, hlávkovať v polovici júla. Vykonávali sa druhé a tretie 
kosby viacročných krmovín a trvalých trávnych porastov.  

Od prvej dekády mesiaca dozrievali letné odrody hrušiek, od 
druhej aj letné jablká a veľmi skoré slivky. Skoršie odrody vinič 
a hroznorodého vstupovali do fenologickej fázy mäknutia 
bobúľ tretej dekáde júla. Od stredných polôh vyššie dozrievali 
neskoré odrody ríbezle červenej.  
Na niektorých sledovaných lokalitách v dôsledku sucha a vyso-
kých teplôt vzduchu bolo pozorované letné žltnutie listov ovoc-
ných drevín. Na konci prvej dekády mesiaca boli zaznamenané 
prvé zrelé plody brezy previsnutej, v poslednej dekáde júla bazy 
čiernej. Vo vyšších polohách ešte kvitla lipa malolistá. Aj u les-
ných drevín bolo pozorované letné žltnutie listov.  
 
 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 
 

V poslednej júlovej dekáde bolo pozorované prvé zoskupo-
vanie lastovičky domovej a belorítky domovej.  
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Synoptický prehľad za mesiac august 2017 
 

 
V auguste zasahoval v priemere v prízemnom tlakovom poli 

od juhozápadu až západu do našej oblasti výbežok azorskej tla-
kovej výše. Vo vyšších vrstvách ovzdušia zasahoval od juhozá-
padu do strednej Európy hrebeň vysokého tlaku vzduchu. Po 
jeho okraji k nám na začiatku mesiaca prúdil tropický vzduch, 
pôvodom zo severozápadnej Afriky.  

V závere prvej augustovej dekády postúpil od severozápadu 
do našej oblasti studený front spojený s tlakovou nížou so stre-
dom nad Fínskom. Za ním sa v chladnejšom vzduchu nad Po-
ľskom vytvorila tlaková výš, ktorá sa neskôr presunula až nad 
európske Rusko.  

Na prelome prvej a druhej dekády mesiaca k nám, po prednej 
strane zvlneného frontálneho rozhrania nad strednou Európou, 
prúdil od juhu veľmi teplý, tropický vzduch.  

Dňa 12. 8. k nám od západu postúpil zvlnený studený front 
a za ním sa k nám od západu rozšíril v chladnejšom vzduchu 
výbežok tlakovej výše. V ňom sa v ďalších dňoch mesiaca osa-
mostatnil stred tlakovej výše, ktorý sa presúval cez Poľsko až 
nad európsku časť Ruska.  

Po zadnej strane tejto tlakovej výše k nám v dňoch 15. až 18. 
8. prúdil od juhozápadu teplý vzduch. Dňa 19. 8. postúpil nad 
Slovensko zvlnený studený front spojený s tlakovou nížou nad 
severnou Európou, ktorý sa v našej oblasti zvlnil a priniesol in-
tenzívne atmosférické zrážky ešte aj 20. augusta. Po jeho pre-
chode sa začal od západu do našej oblasti rozširovať výbežok 
vyššieho tlaku vzduchu.  

Na začiatku poslednej dekády augusta sa nad južnou polovi-
cou Európy nachádzala rozsiahla oblasť vyššieho tlaku vzdu-
chu. Po jej severnom okraji postupovali cez strednú Európu ďa-
lej na východ jednotlivé frontálne rozhrania a neskôr začal po 
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jej zadnej strane prúdiť nad naše územie veľmi teplý, pôvodom 
tropický vzduch.  

Prílev teplého vzduchu vyvrcholil 27. 8. pred studeným fron-
tom, ktorý postúpil vo večerných hodinách nad územie Sloven-
ska a priniesol aj intenzívne búrky. Za ním sa cez severné Ne-
mecko a Poľsko ďalej až nad európsku časť Ruska presúvala 
tlaková výš, ktorá ovplyvňovala počasie aj na našom území.  

V závere mesiaca sa po zadnej strane spomínanej tlakovej 
výše obnovil prílev teplého vzduchu od juhozápadu do našej 
oblasti.  

 
 

Klimatologický prehľad 
 

August 2017 bol na väčšine územia Slovenska teplotne mi-
moriadne nadnormálny s teplotnými odchýlkami od +2,3 °C 
(Čadca) do +4,0 °C (Bratislava, letisko).  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Oravskej 
Lesnej (16,3 °C), najvyššia v Bratislave na letisku (23,3 °C). 
Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná 
teplota vzduchu v auguste hodnoty od 7,2 °C (Lomnický štít) 
do 10,0 °C (Chopok).  

Absolútne teplotné minimum, mimo vysokých horských 
polôh, namerali v Oravskej Lesnej (1,3 °C, dňa 24. 8.), najvyš-
šie maximum v Hurbanove a v Bratislave na Kolibe (38,2 °C, v 
dňoch 3. a 4. augusta). Na Lomnickom štíte poklesla dňa 23. 8. 
minimálna teplota vzduchu na -5,4 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine 
územia Slovenska podnormálna: Bratislava -5%, Piešťany -10 
%, Hurbanovo -9 %, Sliač-8 %, Boľkovce -10 %, Štrbské Pleso 
-4%, Košice-letisko -9 %, Stropkov-Tisinec -6 %.  
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Suma trvania slnečného svitu bola v auguste na väčšine úze-
mia Slovenska nadnormálna v intervale od 111 % (Kamenica 
n/Cirochou) do 147 % (Lomnický štít) normálu.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 80 až 
120 km/h (lokálne aj vyššie) sa vyskytli 11. a 12. augusta. Uve-
dené rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať 
maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách úze-
mia Slovenska.  

August 2017 bol na Slovensku väčšinou zrážkovo normálny, 
na niektorých miestach, predovšetkým na západnom Slovensku 
bol zrážkovo podnormálny. Lokálne, vplyvom búrkových leja-
kov, mohol byť aj zrážkovo nadnormálny. Mesačné úhrny at-
mosférických zrážok sa pohybovali väčšinou od tesne viac ako 
10 mm na niektorých miestach Podunajskej nížiny, do viac ako 
150 mm v niektorých častiach Tatier.  

Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie 
Slovenska dosiahol 66 mm, čo predstavuje 81 % normálu a de-
ficit zrážok 15 mm.  

 
 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 
  

Teplota a premŕzanie pôdy:  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v auguste 

pohybovala od 18,3°C (Turčianske Teplice) do 27,1 °C (Brati-
slava, letisko). Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej 
hĺbke bola 9,2 °C (Oravská Lesná) až 17,9 °C (Bratislava, Ko-
liba). Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-
bovala od 17,8 °C (OravskáLesná) do 25,6 °C (Bratislava, leti-
sko).  
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Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných  
a lesných drevín a rastlín 

 
Žatva hustosiatych obilnín a repky ozimnej na väčšine úze-

mia Slovenska začiatkom augusta bola ukončená, zber prebie-
hal už len vo vyšších, podhorských polohách.  

Úroda pšenice ozimnej na pozorovaných plochách sa pohy-
bovala od 3,5 do 7,5 t/ha, jačmeňa jarného od 2,5 do 6,6 t/ha a 
repky ozimnej od 2,0 do 4,8 t/ha, lokálne boli hektárové výnosy 
nižšie ale aj vyššie.  

Kukurica siata ešte kvitla v podhorských polohách, na ostat-
nom území dosahovala mliečnu zrelosť, od konca prvej dekády 
augusta vstupovala do mliečno-voskovej zrelosti, na konci me-
siaca miestami začala vstupovať aj do plnej zrelosti a začal sa 
zber kukurice na siláž. Slnečnica ročná začala vstupovať do pl-
nej zrelosti koncom augusta (miestami aj skôr) a lokálne sa za-
čala aj zberať.  

Na zemiakoch pokračovalo všeobecné žltnutie a odumiera-
nie vňate, zberali sa skoršie odrody, od polovice mesiaca sa za-
čali zberať aj neskoršie odrody.  

Chmeľ obyčajný sa zberal v Trenčíne v polovici augusta. 
Repka ozimná sa začala siať prevažne od polovice mesiaca, od 
poslednej pentády najskôr zasiata začala aj vzchádzať.  

V auguste pokračoval ešte zber letných odrôd jabĺk a hru-
šiek, úrody boli v dôsledku jarných mrazov veľmi nízke až 
žiadne. V priebehu mesiaca dozrievali a zberali sa slivky do-
máce. Od konca druhej dekády začali dozrievať jesenné odrody 
jabĺk a hrušiek.  

Vinič hroznorodý bol vo fenologickej fáze mäknutia bobúľ, 
skoré odrody začali dosahovať zberovú zrelosť. Od začiatku au-
gusta dozrievali plody bazy čiernej, jarabiny vtáčej, od druhej 
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dekády drieňa obyčajného, od polovice mesiaca hloha obyčaj-
ného a liesky obyčajnej, koncom augusta ruže šípovej, javora 
horského, duba letného a zimného.  

Z lesných bylín koncom augusta začala rozkvitať jesienka 
obyčajná. V dôsledku sucha na niektorých lokalitách pokračo-
valo letné žltnutie a opadávanie listov z letných drevín.  

 
 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 
 
Celý mesiac sa zoskupovali do kŕdľov lastovička domová a 

belorítka domová, a tretiu dekádu začali aj odlietať, lokálne aj 
skôr. Bocian biely začal odlietať prevažne od konca druhej de-
kády mesiaca.  

 
 
Silný vietor vo štvrtok 10. augusta večer lámal stromy. Pra-

covníci trenčianskeho Mestského hospodárstva a správy lesov 
na druhý deň od rána praco-
vali na odstraňovaní škôd. 

Vo štvrtok 10. augusta ve-
čer po 22. hodine a v noci cez 
územie Slovenska v smere od 
juhozápadu prechádzali búr-
ky, sprevádzané silnými ná-
razmi vetra.  

Podľa meraní Slovenského 
hydrometeorologického ústavu bol v Trenčíne zaznamenaný 
náraz vetra s rýchlosťou 92 km/h. 

www.trencin.sk 11.08.2017 
pomocná evidencia 662/1/2017 
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Synoptický prehľad za mesiac september 2017 
 
Dňa 1. 9. pred zvlneným studeným frontom vrcholil do našej 

oblasti od juhu prílev teplého vzduchu. Nasledujúci deň postu-
poval cez Slovensko smerom na východ zvlnený studený front, 
za ktorým začal od severozápadu prúdiť chladný vzduch.  

Zvlnený studený front čiastočne ovplyvňoval počasie v kar-
patskej oblasti aj 3. septembra. V dňoch 4. až 6. 9. sa naše úze-
mie nachádzalo medzi oblasťou nízkeho tlaku vzduchu nad 
Ukrajinou a Bieloruskom a vyššieho tlaku vzduchu nad alpskou 
oblasťou.  

Dňa 6. 9. postúpil do našej oblasti od severozápadu frontálny 
systém, za ktorým k nám prechodne prúdil chladnejší vzduch. 
V dňoch 8. a 9. 9. medzi oblasťou nízkeho tlaku vzduchu nad 
Severným morom a oblasťou vyššieho tlaku vzduchu nad juž-
nou a juhovýchodnou Európou prúdil do našej oblasti od juho-
západu teplejší vzduch.  

Dňa 10. 9. postúpil od západu do strednej Európy zvlnený 
studený front. Za ním sa od západu prechodne rozšíril nevý-
razný výbežok tlakovej výše.  

V dňoch 13. a 14. 9. sa v brázde nízkeho tlaku vzduchu zá-
padne od našej krajiny vlnil studený front a pred ním k nám 
prechodne prúdil od juhozápadu teplejší vzduch.  

Dňa 14. 9. začal zvlnený studený front postupovať nad naše 
územie a v súvislosti s ním sa najmä na juhozápade Slovenska 
vyskytol veľmi silný vietor, ktorý v nárazoch presahoval lo-
kálne hranicu 100 km/h.  

Dňa 15. 9. studený front prešiel celým územím krajiny. V 
dňoch 16. a 17. 9. sa nad severným Jadranom prehĺbila tlaková 
níž, ktorá sa presúvala na severovýchod a frontálne rozhranie s 
ňou spojené prinieslo na územie Slovenska trvalý dážď, mies-
tami aj výdatný.  
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V dňoch 18. a 19. 9. sa v chladnejšom vzduchu od západu 
rozšíril do našej oblasti výbežok tlakovej výše. Súčasne sa nad 
Jadranom prehĺbila samostatná tlaková níž. Frontálne rozhranie 
s ňou spojené ovplyvňovalo počasie u nás od 19. do 21. sep-
tembra. Miestami sa vyskytovali aj výdatné atmosférické 
zrážky, v oblasti Tatier a Oravy s hodnotou až okolo 80 mm. 

Dňa 22. 9. zasahoval do našej oblasti od východu okraj tla-
kovej níže, pričom 23. 9. sa jej stred presúval z Ukrajiny nad 
východné Slovensko. Dňa 24. 9. vplyv tlakovej níže zoslabol, 
nad strednou Európou sa však vo vyšších vrstvách ovzdušia 
udržiavala tlaková níž, ktorej stred sa presúval 25. septembra 
cez naše územie na západ.  

Dňa 26. 9. po okraji tlakovej výše so stredom nad Fínskom 
začal do našej oblasti prúdiť o niečo teplejší vzduch. Od 27. 9. 
až do konca mesiaca ovplyvňovala počasie u nás rozsiahla tla-
ková výš nad severovýchodnou Európou. Po jej okraji, najmä 
nad východné Slovensko, začal prúdiť o niečo chladnejší 
vzduch, čo sa prejavilo citeľnejším ochladením v horských do-
linách a kotlinách, kde teplota vzduchu klesala na nulovú hod-
notu a miestami až do -4 °C.  

 
 

Klimatologický prehľad 
 

September 2017 bol na väčšine územia Slovenska teplotne 
normálny, s teplotnými odchýlkami od -0,8 °C (Bratislava – 
Koliba, Chopok) do +1,2 °C (Medzilaborce).  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte 
(9,8 °C), najvyššia v Bratislave na letisku (15,7 °C). Vo vyso-
kých horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota 
vzduchu v septembri hodnoty od 0,6 °C (Lomnický štít) do 3,3 
°C (Chopok).  
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Absolútne teplotné minimum namerali okrem vysokých hor-
ských polôh v Oravskej Lesnej (0,9 °C, dňa 30. 9.), najvyššie 
maximum v Dudinciach (32,7 °C, dňa 1. 9.). Na Lomnickom 
štíte poklesla dňa 18. 9. minimálna teplota vzduchu na hodnotu 
-5,1 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine 
územia Slovenska normálna alebo slabo nadnormálna: Brati-
slava -1 %, Piešťany +3 %, Hurbanovo +3 %, Oravská Lesná 
+5 %, Sliač+6 %, Lučenec - Boľkovce +5 %, Telgárt +1 %, 
Štrbské Pleso +8 %, Košice - letisko -1 %, Stropkov - Tisinec 
+1 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v septembri podnormálna 
v intervale od 55 % (Chopok) do 100 % (Košice - letisko) nor-
málu.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 
100 km/h (vo vysokých a miestami aj v nižších polohách aj vyš-
šia) sme pozorovali v dňoch 14. a 15. septembra. Uvedené rých-
losti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximál-
nym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slo-
venska.  

September 2017 bol na Slovensku zrážkovo nadnormálny, 
na niektorých miestach silne až mimoriadne zrážkovo nadnor-
málny. V málo rozsiahlych oblastiach bol zrážkovo normálny. 
Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väčšinou 
od tesne viac ako 40 mm na niektorých lokalitách medzi Trna-
vou a Malými Karpatami, do viac ako 300 mm v niektorých 
častiach na severných svahoch Tatier.  

Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie 
Slovenska dosiahol 126 mm, č o predstavuje 200 % normálu a 
prebytok zrážok 63 mm.  
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Agrometeorologický a fenologický prehľad 
  

Teplota a premŕzanie pôdy:  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v septembri 

pohybovala od 12,6 °C (Telgárt) do 18,0 °C (Bratislava, leti-
sko). Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 
zaznamenaná v intervale od 6,6 °C (Telgárt) až do 14,2 °C (Mo-
chovce). Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa po-
hybovala od 13,2 °C (Telgárt) do 18,4 °C (Bratislava, letisko).  

 
 
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných  

a lesných drevín a rastlín 
 

V priebehu septembra kukurica siata (na zrno) dosahovala v 
závislosti od skorosti hybridov plnú zrelosť a začala sa zberať. 
Pokračoval zber kukurice siatej (na siláž), neskorých odrôd ze-
miakov, na západnom Slovensku slnečnice ročnej.  

Na strednom a východnom Slovensku prešli porasty slneč-
nice ročnej na viacerých sledovaných lokalitách do plnej zre-
losti až v druhej dekáde septembra a tiež sa začali zberať. Repa 
kŕmna sa nachádzala v technickej zrelosti od druhej dekády a 
zberala sa.  

Ozimné obilniny sa začali vysievať hlavne v tretej dekáde 
mesiaca, miestami už v prvé dve jeho dekády. Najskoršie sejby 
vzchádzali v tretej dekáde. Prvé dve dekády mesiaca bol ešte 
zaznamenávaný začiatok sejby repky ozimnej. Na najvyspelej-
ších porastoch bolo od prvého týždňa pozorované vytváranie 
prvých párov pravých listov.  

Pokračovalo sa v zbere jesenných odrôd jabĺk a hrušiek, od 
tretej dekády septembra bola zaznamenávaná zberová zrelosť 
zimných odrôd. V druhej dekáde mesiaca dozrievali plody ore-
cha kráľovského, na západnom Slovensku už na konci prvého 
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týždňa. V priebehu septembra bola naďalej zaznamenávaná 
zberová zrelosť slivky domácej. Na viacerých lokalitách bola 
neúroda ovocia, ovplyvnená jarnými mrazmi.  

Neskoré odrody viniča hroznorodého dosiahli zberovú zre-
losť v druhej septembrovej dekáde. Všeobecné žltnutie a opa-
dávanie listov bolo miestami pozorované v druhej, ale hlavne v 
tretej dekáde mesiaca. Prvé zrelé plody pagaštana konského, 
vtáčieho zobu, agáta bieleho, slivky trnkovej, jaseňa štíhleho a 
hrabu obyčajného boli zaznamenané v prvej dekáde septembra. 
Na konci mesiaca boli vo vysokohorských polohách pozoro-
vané prvé zrelé plody borovice horskej. Celý mesiac bol ešte 
zaznamenávaný začiatok kvitnutia jesienky obyčajnej, na skôr 
zakvitnutých lokalitách sa nachádzala vo fenologickej fáze vše-
obecného kvitnutia.  

Všeobecné žltnutie listov lesných drevín bolo pozorované v 
prvej, a opadávanie listov od druhej dekády mesiaca.  

 
 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 
 
Pokračoval odlet sťahovavého vtáctva z nášho územia, tiež 

bociana bieleho, lastovičky domovej, belorítky domovej, i dáž-
ďovníka obyčajného. V prvej dekáde mesiaca začali z nášho 
územia odlietať škovránok poľný aj škorec lesklý.  
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Synoptický prehľad za mesiac október 2017 
 
Na začiatku mesiaca k nám od severovýchodu zasahovala 

tlaková výš, ktorá postupne slabla. V období od 3. 10. do 8. 10. 
cez našu oblasť postúpili od západu až severozápadu viaceré 
studené fronty, za ktorými sa prechodne nad naše územie od 
západu rozšírili v chladnejšom vzduchu výbežky vyššieho tlaku 
vzduchu.  

Dňa 9. 10. za studeným frontom od severozápadu prenikol 
chladný morský vzduch, ktorý v polohách od cca 1200 m vyššie 
spôsobil sneženie. Nasledujúce dni medzi tlakovou výšou nad 
južnou Európou a tlakovou nížou nad severným Atlantickým 
oceánom a Škandináviou prúdil do strednej Európy od západu 
teplý a vlhký vzduch. Prílev teplého vzduchu nad naším úze-
mím vyvrcholil dňa 12. 10., a preto maximálna teplota vzduchu 
v nížinách sa pohybovala väčšinou od 18 °C do 23 °C.  

Nasledujúci deň cez karpatskú oblasť ďalej na juhovýchod 
postupoval nevýrazný studený front, za ktorým sa k nám od zá-
padu rozšíril okraj tlakovej výše so stredom nad alpskou oblas-
ťou. Spomínaná tlaková výš ovplyvňovala počasie v strednej 
Európe až do 15. 10., po jej okraji od západu až severozápadu 
prúdil nad naše územie teplý vzduch.  

Babie leto u nás pokračovalo aj v nasledujúcich dňoch. Po 
okraji rozsiahlej tlakovej výše nad južnou Európou a neskôr aj 
Čiernym morom pokračoval prevažne od západu prílev veľmi 
teplého, pôvodom tropického vzduchu. Preto na niektorých me-
teorologických staniciach v dňoch 17. 10. a 18. 10. boli zazna-
menané rekordy maximálnej dennej teploty vzduchu.  

Obdobie ustáleného počasia v našej oblasti ukončil dňa 22. 
10. okludujúci frontálny systém. Okludujúci frontálny systém 
postúpil do strednej Európy od severozápadu a bol spojený s 
tlakovou nížou so stredom nad Severným morom.  
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Do konca októbra ešte cez naše územie od severozápadu po-
stúpili viaceré studené fronty alebo frontálne systémy. Najvý-
raznejší frontálny systém postupoval v silnom severozápadnom 
až severnom prúdení cez našu oblasť dňa 29. 10. a za ním pre-
nikol k nám morský arktický vzduch. V obývaných častiach 
Slovenska bolo silno veterno a vo večerných hodinách na se-
vere Slovenska sa miestami tvorila aj snehová pokrývka. Prílev 
studeného arktického vzduchu od severozápadu do karpatskej 
oblasti pokračoval už do konca mesiaca.  

 
 

Klimatologický prehľad 
 

Október 2017 bol na väčšine územia Slovenska teplotne nor-
málny s teplotnými odchýlkami od -0,7 °C (Lomnický štít) do 
+2,1 °C (Bratislava, letisko).  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte 
(6,0 °C), najvyššia v Bratislave na letisku (12,0 °C). Vo vyso-
kých horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota 
vzduchu v októbri hodnoty od -2,5 °C (Lomnický štít) do 0,4 
°C (Chopok).  

Absolútne teplotné minimum namerali, okrem vysokých 
horských polôh, v Čadci (-4,6 °C, dňa 31. 10.), najvyššie maxi-
mum v Hurbanove (25,8 °C, dňa 17. 10.). Na Lomnickom štíte 
poklesla dňa 31. 10. minimálna teplota vzduchu na -16,7 °C. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine 
územia Slovenska pohybovala nad normálom, prípadne okolo 
normálu: Bratislava - letisko -2 %, Piešťany +8 %, Hurbanovo 
+12 %, Oravská Lesná +9 %, Sliač+7 %, Boľkovce +2 %, Tel-
gárt +2 %, Štrbské Pleso +11 %, Košice - letisko -2 %, Stropkov 
- Tisinec +1 %. 
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 Suma trvania slnečného svitu bola v októbri prevažne okolo 
normálu v intervale od 75 % (Liesek) do 115 % (Bratislava, le-
tisko).  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 90 až 
120 km/h sme pozorovali v dňoch 29. a 30. októbra. Uvedené 
rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maxi-
málnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia 
Slovenska. 

 Október 2017 bol na Slovensku zrážkovo väčšinou nor-
málny až nadnormálny, na niektorých miestach krajiny až silne 
zrážkovo nadnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok 
sa pohybovali väčšinou od tesne viac ako 20 mm na niektorých 
miestach na juhovýchode Slovenska, do viac ako 200 mm v nie-
ktorých častiach krajného severozápadu Slovenska a Tatier. 

Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie 
Slovenska dosiahol 84 mm, čo predstavuje 138 % normálu a 
prebytok zrážok 23 mm.  

 
 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 
  

Teplota a premŕzanie pôdy:  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v októbri 

pohybovala od 7,5 °C (Telgárt) do 12,9 °C (Bratislava - Ko-
liba). Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 
1,8 °C (Oravská Lesná, Telgárt) až 8,3 °C (Mochovce). Prie-
merná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od 
8,4 °C (Telgárt) do 13,3 °C (Bratislava - Koliba). Premŕzanie 
pôdy v októbri 2017 na meteorologických staniciach Slovenska 
sa vyskytovalo lokálne v tenkej povrchovej vrstve (Prievidza, 
Kamenica nad Cirochou). Maximálna úroveň premrznutia pôdy 
dosiahla hĺbku do 1 cm (Telgárt) a do 9 cm (Švedlár).  
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Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných  
a lesných drevín a rastlín 

 
Pokračoval zber kukurice siatej (na zrno), repy obyčajnej 

(kŕmnej), neskorých zemiakov a slnečnice ročnej. Od druhej 
dekády mesiaca sa začala na západnom Slovensku zberať repa 
obyčajná (cukrová).  

Na konci prvej dekády októbra boli pozorované tretie listy 
ozimných obilnín, skôr vysiate od druhej dekády odnožovali, 
neskôr vysievané iba vzchádzali. Porasty repky ozimnej sa na-
chádzali vo fenologickej fáze prvého páru pravých listov v dob-
rej kondícii.  

Aj v októbri sa zberali neskoré odrody viniča hroznorodého, 
ako aj zimné odrody jabĺk a hrušiek. Miestami bolo v prvý ok-
tóbrový týždeň zaznamenané ukončenie opadávania listov 
ovocných stromov.  

Pokračovalo dozrievanie plodov viacerých lesných drevín, 
buka lesného, duba letného a zimného, pagaštana konského, 
vtáčieho zobu, agáta bieleho, slivky trnkovej, jaseňa štíhleho, 
hrabu obyčajného, hlohu obyčajného i ruže šípovej. V druhej 
dekáde mesiaca boli zaznamenané prvé zrelé plody borovice 
lesnej v Podtatranskej kotline.  

Poslednú októbrovú dekádu bolo u viacerých lesných drevín 
pozorované ukončené opadávanie listov.  

 
 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 
 
V priebehu mesiaca pokračoval odlet škorca lesklého a 

škovránka poľného.  
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Nepriaznivá poveternostná situácia si v nedeľu 29. októbra 
od ôsmej hodiny rána vyžiadala takmer 60 výjazdov hasičov na 
celom Slovensku. In-
formovala o tom Zu-
zana Farkasová z 
Prezídia Hasičského a 
záchranného zboru. 

„Pri najvyššom 
počte technických u-
dalostí zasahujú prí-
slušníci v Trenčianskom kraji, kde doposiaľ uskutočnili už 19 
výjazdov,“ spresnila Zuzana Farkasová. 

Hasiči podľa nej zasahujú najčastejšie pri spadnutých stro-
moch, ktoré v mnohých prípadoch blokujú cestné komunikácie 

a drôty elektrického ve-
denia. 

Problémy robia aj 
uvoľnené billboardy a 
plechové strechy. 

Pri výjazdoch súvisia-
cich s poveternostnou si-
tuáciou zasahuje celkom 
120 profesionálnych hasi-
čov so 40 kusmi hasičskej 

techniky, v Trenčianskom kraji pomáha aj 25 dobrovoľných ha-
sičov. 

Podľa aktuálnej výstrahy Slovenského hydrometeorologic-
kého ústavu (SHMÚ) platí pre oblasť celého juhozápadu Slo-
venska výstraha najvyššieho, 3. stupňa pred silným vetrom. 

www.sme.sk 29.10.2017 
pomocná evidencia 797/1/2017 
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Synoptický prehľad za mesiac november 2017 
 
 
Na začiatku mesiaca prešiel cez našu oblasť ďalej smerom 

na východ teplý front, za ktorým prúdil do strednej Európy 
teplý a vlhký vzduch. Prílev teplého vzduchu prechodne preru-
šil studený front v noci na 3. novembra.  

Následne sa cez strednú Európu presúvala ďalej na východ 
tlaková výš a po jej zadnej strane sa obnovil prílev teplého 
vzduchu do našej oblasti. V noci na 9. 11. postúpil od juhozá-
padu do našej oblasti oklúzny front. V ďalších dňoch  ovplyv-
ňovala počasie na Slovensku rozsiahla oblasť nižšieho tlaku 
vzduchu nad Škandináviou a s ňou spojené frontálne systémy.  

Dňa 12. 11. sa nad Talianskom prehĺbila samostatná tlaková 
níž a s ňou spojené frontálne rozhranie sa v našej oblasti vlnilo. 
Neskôr sa v chladnom vzduchu rozšíril do strednej Európy od 
západu výbežok vyššieho tlaku vzduchu a následne sa tlaková 
výš presunula cez strednú Európu až nad Ukrajinu. V noci na 
18. 11. prešiel cez naše územie studený front a postupne sa sfor-
movalo chladnejšie severozápadné prúdenie.  

Dňa 21. 11. postúpil do našej oblasti teplý front spojený s 
brázdou nízkeho tlaku vzduchu nad Severným morom. Za ním 
prúdil do strednej Európy teplý vzduch medzi tlakovou výšou 
nad Balkánom a hlbokou tlakovou nížou nad Nórskym morom. 

Prílev teplého vzduchu ukončil studený front, ktorý začal 
ovplyvňovať počasie na Slovensku večer 25. novembra. Za 
frontom sa k nám v chladnom vzduchu prechodne rozšíril vý-
bežok vyššieho tlaku vzduchu od západu.  

Ďalšie výrazné frontálne rozhranie postúpilo do strednej Eu-
rópy 29. 11. a studený front sa nad naším územím vlnil aj po-
sledný novembrový deň.  
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Klimatologický prehľad 
 

November 2017 bol na väčšine územia Slovenska teplotne 
normálny, v niektorých regiónoch krajiny aj nadnormálny, s 
teplotnými odchýlkami od +0,1 °C (Chopok) do +1,7 °C 
(Čadca).  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte 
(0,6 °C), najvyššia v Bratislave na letisku (6,1 °C). Vo vyso-
kých horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota 
vzduchu v novembri hodnoty od -4,2 °C (Chopok) do -6,2 °C 
(Lomnický štít).  

Absolútne teplotné minimum, mimo vysokých horských 
polôh, namerali v Spišských Vlachoch (-12,5 °C, dňa 20. 11.), 
najvyššie teplotné maximum v Dudinciach (16,7 °C, dňa 2. 
11.). Na Lomnickom štíte poklesla dňa 20. 11. minimálna tep-
lota vzduchu na -16,7 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine 
územia Slovenska okolo normálu s odchýlkami: Bratislava-le-
tisko -7 %, Piešťany +1 %, Hurbanovo -3 %, Sliač-1 %, Boľ-
kovce 0 %, Telgárt +1 %, Štrbské Pleso +8 %, Košice-letisko -
1 %, Stropkov-Tisinec 0 %. Suma trvania slnečného svitu bola 
na území Slovenska nadnormálna v intervale od 103 % (Lom-
nický štít) do 157 % (Milhostov) normálu.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 70 
km/h (vo vysokých horských polohách aj vyššie) sme pozoro-
vali dňa 6. 11. a tiež 14. novembra. Uvedené rýchlosti vetra sú 
iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam 
vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska. November 
2017 bol na Slovensku zrážkovo prevažne normálny až nadnor-
málny.  
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Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väčši-
nou od tesne viac ako 20 mm na niektorých miestach, predo-
všetkým na západe Záhoria, do viac ako 200 mm vo vrcholo-
vých polohách Tatier a Nízkych Tatier. Pozoruhodné bolo vý-
datné sneženie, ktoré zasiahlo niektoré oblasti Slovenska na 
sklonku novembra.  

Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie 
Slovenska dosiahol 76 mm, čo predstavuje 123 % normálu a 
prebytok zrážok 14 mm.  

 
 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 
  

Teplota a premŕzanie pôdy:  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v novembri 

pohybovala od 2,4 °C (Oravská Lesná) do 7,4 °C (Mochovce). 
Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola -0,4 
°C (Liptovský Hrádok, Oravská Lesná) až4,1 °C (Bratislava - 
Koliba).  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-
vala od 3,4 °C (Liptovský Hrádok, Oravská Lesná, Telgárt) do 
8,1 °C (Mochovce). Premŕzanie pôdy v novembri 2017 na me-
teorologických staniciach Slovenska sa vyskytovalo lokálne v 
tenkej povrchovej vrstve (Bardejov, Bratislava - Koliba, Du-
dince, Michalovce, Milhostov, Orechová, Tisinec). Maximálna 
úroveň premrznutia pôdy dosiahla hĺbku do 1 cm (Boľkovce, 
Bratislava - letisko, Dolný Hričov, Hurbanovo, Medzilaborce, 
Prešov), do 2 cm (Čaklov, Prievidza, Topoľčany), do 3 
cm(Osadné, Poprad), do 4 cm (Košice - letisko, Sliač), do 5 cm 
(Kamenica nad Cirochou, Telgárt), do 11 cm v Jakubovanoch a 
do 13 cm vo Švedlári.  
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Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných  
a lesných drevín a rastlín 

 
Ojedinele pokračoval na sledovaných lokalitách zber kuku-

rice siatej (na zrno). Na začiatku novembra miestami ešte pre-
biehala sejba pšenice ozimnej. Skôr vysiate porasty ozimných 
obilnín pokračovali v odnožovaní, neskôr vysievané vzchádzali 
a vytvárali tretie listy. 

 Repka ozimná, ktorá bola siata koncom septembra, vytvá-
rala prvé páry pravých listov až začiatkom novembra, vyspelej-
šie porasty sa nachádzali vo fenologickej fáze prízemnej ružice. 

Lokálne pokračoval ešte zber zimných odrôd hrušiek, u les-
ných drevín dozrievanie plodov jaseňa štíhleho, jelše lepkavej, 
vtáčieho zobu, slivky trnkovej, borovice lesnej, smreka obyčaj-
ného a smrekovca opadavého. Na ovocných aj lesných drevi-
nách bolo ešte zaznamenávané žltnutie a opadávanie listov, ale 
do konca novembra bolo na väčšine pozorovaných lokalít aj 
ukončené.  

 
 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 
 
Prvé dve novembrové dekády odlietal z južných oblastí 

nášho územia ešte škorec lesklý.  
 
 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozornil 

na výdatné sneženie počas štvrtka 30. novembra  takmer na ce-
lom území Slovenska. Podľa SHMÚ by mohlo napadnúť v nie-
ktorých okresoch Trenčianskeho kraja 15 až 25 centimetrov 
snehu. 

„Uvedená výška nového snehu predstavuje potenciálne ne-
bezpečenstvo pre dopravu a pohyb osôb, predpokladaná výška 
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nového snehu je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže 
spôsobiť škody menšieho 
rozsahu,“ informujú meteo-
rológovia. Taktiež sa môžu 
vytvárať záveje a snehové 
jazyky. Výstrahy platili do 
16. hodiny. 

Všetky cesty v Trenčian-
skom kraji boli zjazdné, na 
niektorých úsekoch je 
vrstva čerstvého, prípadne 

kašovitého snehu v hrúbke do troch centimetrov. 
Údržbu ciest v Trenčianskom kraji zabezpečuje počas zimy 

41 vozidiel z celkových 60 kusov posypovej techniky. 
www.sme.sk 30.11.2017 
pomocná evidencia 870/1/2017 
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Synoptický prehľad za mesiac december 2017 
 
 
V studenom vzduchu zasahoval začiatkom mesiaca nad naše 

územie od západu okraj tlakovej výše. Dňa 4. 12. postúpil od 
severozápadu do našej oblasti nevýrazný oklúzny front. Nasle-
dujúci deň postúpil po okraji tlakovej výše nad západnou Eu-
rópou od severozápadu teplý front.  

V ďalších dňoch mesiaca zasahovala nad strednú Európu od 
juhu oblasť vyššieho tlaku vzduchu. V noci z 8. na 9. 12. prešiel 
naším územím na juhovýchod studený front, za ktorým k nám 
prenikol od severozápadu chladný morský vzduch. V ňom sa 
rozšíril od juhozápadu nad Alpy a Karpaty výbežok tlakovej 
výše.  

Dňa 11. 12. postúpil od juhozápadu nad naše územie teplý 
front, za ktorým k nám prúdil od juhozápadu teplý vzduch. Na-
sledujúci deň k nám postúpil od západu zvlnený studený front, 
za ktorým sa rozšíril do karpatskej oblasti výbežok tlakovej 
výše od západu.  

V ďalších dňoch mesiaca  sa prehĺbila nad severozápadnou 
Európou tlaková níž a s ňou spojený studený front ovplyvnil 
počasie u nás 14. decembra. Za ním sa v ďalších dňoch rozšíril 
nad strednú Európu od západu okraj tlakovej výše a neskôr sa 
udržiavala nad stredoeurópskym vnútrozemím rozsiahla oblasť 
vyššieho tlaku vzduchu.  

Dňa 20. 12. ovplyvnila východ nášho územia tlaková níž nad 
Ukrajinou. Nasledujúci deň postúpil v brázde nízkeho tlaku 
vzduchu nad naše územie od severozápadu okludujúci frontálny 
systém. Za ním sa rozšíril nad Karpaty výbežok tlakovej výše 
od západu. Po jeho severnom okraji postúpil nad naše územie 
24. 12. teplý front.  
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V ďalšom období zasahovala z južnej až nad strednú Európu 
oblasť vyššieho tlaku vzduchu a súčasne k nám prúdil od zá-
padu teplejší vzduch. Dňa 28. 12. k nám od západu postúpil zvl-
nený studený front, za ktorým sa v chladnejšom vzduchu rozší-
ril do našej oblasti od západu výbežok tlakovej výše.  

V noci z 30. na 31. 12. začal cez naše územie ďalej na vý-
chod postupovať teplý front, za ktorým k nám začal v závere 
roka od západu opäť prúdiť teplý vzduch.  

 
 

Klimatologický prehľad 
 

December 2017 bol na väčšine územia Slovenska teplotne 
nadnormálny, miestami normálny, s teplotnými odchýlkami od 
-0,2 °C (Lomnický štít)do +3,2 °C (Kamenica n/Cirochou). 

 Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 
bola zaznamenaná v Telgárte (-2,8 °C), najvyššia v Bratislave 
na letisku (3,0 °C). Vo vysokých horských polohách dosiahla 
priemerná mesačná teplota vzduchu v decembri hodnoty od -
10,0 °C (Lomnický štít) do -8,3 °C (Chopok).  

Absolútne teplotné minimum namerali na Lomnickom štíte 
(-17,8 °C, dňa 10. 12.), najvyššie maximum v Dudinciach (15,4 
°C, dňa 12. 12.).  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine 
územia Slovenska okolo normálu: Bratislava -9 %, Piešťany -2 
%, Hurbanovo -2 %, Oravská Lesná +1 %, Sliač+3 %, Telgárt 
+3 %, Štrbské Pleso +13 %, Košice +4%, Stropkov-Tisinec +4 
%.  

Suma trvania slnečného svitu bola v decembri v intervale od 
28 % (Stropkov-Tisinec) do 158 % (Bratislava, letisko) nor-
málu. Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 
100 km/h (v horských polohách aj vyššie) sme pozorovali v 
dňoch 11. a 12. decembra, tiež 23. a 24.decembra. Uvedené 
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rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maxi-
málnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia 
Slovenska.  

December 2017 bol na Slovensku zrážkovo väčšinou nor-
málny až nadnormálny, pričom na krajnom severovýchode a 
východe Slovenska bol na niektorých miestach silne až mimo-
riadne zrážkovo nadnormálny. Mesačné úhrny atmosférických 
zrážok sa pohybovali väčšinou od približne 20 mm na niekto-
rých miestach na východe Podunajskej nížiny a na juhu stred-
ného Slovenska, do viac ako 200 mm vo vrcholových polohách 
Tatier, Polonín a Vihorlatu.  

Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie 
Slovenska dosiahol 69 mm, čo predstavuje 130 % normálu a 
prebytok zrážok 16 mm.  

 
 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 
  

Teplota a premŕzanie pôdy:  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v decembri 

pohybovala od -0,5 °C (Liptovský Hrádok) do 3,3 °C (Brati-
slava - Koliba, Moravský Svätý Ján).  

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola -
3,0 °C (Banská Bystrica) až 1,4 °C (Bratislava - Koliba). Prie-
merná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od 
0,2 °C (Liptovský Hrádok) do 4,2 °C (Moravský Svätý Ján).  

Na meteorologických staniciach Slovenského hydrometeo-
rologického ústavu bolo pozorované premŕzanie pôdy od tenkej 
povrchovej vrstvy v Rimavskej Sobote, do 1 cm v Bratislave na 
Kolibe, v Dudinciach a v Milhostove, do 2 cm v Medzilabor-
ciach, do 3 cm v Orechovej, v Podolínci, Prešove a v Tisinci, 
do 4 cm v Čaklove, v Lieseku a v Osadnom, do 5 cm v Brati-
slave na letisku, v Dolnom Hričove, Hurbanove, Kamenici nad 
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Cirochou, Košiciach, Michalovciach a v Prievidzi, do 6 cm v 
Poprade, do 7 cm v Bardejove, Telgárte a v Topoľčanoch, do 8 
cm v Turčianskych Tepliciach, do 9 cm v Jakubovanoch a v 
Žiari nad Hronom, do 11 cm vo Vígľaši - Pstruša, do 12 cm na 
Sliači a v Žihárci, do 13 cm v Bzovíku, do 14 cm v Boľkovciach 
a vo Švedlári, a do 18 cm v Banskej Bystrici.  

 
 
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných  

a lesných drevín a rastlín 
 

Priaznivé počasie umožňovalo ozimným obilninám pokra-
čovaťvo vegetačnom vývine. Na porastoch vysievaných v dru-
hej polovici októbra bolo prvé dva decembrové týždne pozoro-
vané vzchádzanie, ale aj vytváranie tretieho listu a odnožova-
nie. Na niektorých lesných drevinách bolo v prvom decembro-
vom týždni lokálne ešte zaznamenané opadávanie lístia.  

 
 
Silný vietor zamestnal v pondelok 11. decembra večer, v 

noci a v priebehu utorkového rána aj hasičov v Trenčianskom 
kraji. V súvislosti s ním zasahovali celkom 27-krát, informoval 
hovorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík. 

„Išlo o odstraňovanie spadnutých stromov, respektíve po-
škodených telekomunikačných stĺpov z ciest a miestnych ko-
munikácií. Celkom v rámci Trenčianskeho kraja v súvislosti s 
počasím zasahovalo 82 príslušníkov Hasičského a záchranného 
zboru (HaZZ) s 27 kusmi techniky,“ uviedol Marián Petrík. 

www.sme.sk 12.12.2017 
pomocná evidencia 906/1/2017 
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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 2017 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 2017 
 
2.1.1932* Rexová - Benková Ľubomíra, chemička. Narodila 
sa v Trenčíne. Zomrela 3.6.1993 v Bratislave - 85. výročie na-
rodenia.   
3.1.1857†  Greguška Štefan, cirkevný hodnostár, národný pra-
covník, mecén. Narodil sa 18.8.1785 v Pruskom. Pôsobil v 
Trenčíne. Zomrel v Nitre - 160. výročie úmrtia.   
3.1.1907* Samák Štefan, kňaz a národovec. Narodil sa v Tren-
číne - Záblatí. Pôsobil v Trenčianskej Turnej. Zomrel  
21.6.1990 v Lednici - 110. výročie narodenia.     
4.1.2012† Abelová Viera, známa etnografka. Narodila sa 
23.12.1930 v Bratislave. Pôsobila v Trenčíne, kde aj zomrela - 
5. výročie úmrtia.   
6.1.1937*   Ondrejka Jozef, regionálny historik. Narodil sa v 
Lehote pod Vtáčnikom. Pôsobil v Prievidzi, Novom Meste nad 
Váhom a v Trenčíne - 80. výročie narodenia.   
9.1.1982†     Fojtík Juraj, historik, archivár, publicista. Narodil 
sa 15.4.1925 v Horných Salibách okr. Galanta. Pôsobil v Tren-
číne, Moravskom Lieskovom a v Hornej Súči. Zomrel v Nitre - 
35. výročie úmrtia.   
11.1.1932*  Švehla Štefan, technik, vedec, pedagóg. Narodil 
sa v Moravskom Lieskovom. Pôsobil v Novom Meste nad Vá-
hom. Zomrel 8.9.2009 v Trenčíne - 85. výročie narodenia.   
11.1.2012†  Strcula Ján Samuel, dôstojník, generál, vojak z 
povolania. Narodil sa 4.5.1912 vo Vyšnej Boci. Pôsobil v Tren-
číne, kde aj zomrel - 5. výročie úmrtia.   
13.1.1667† Ilešházi Gabriel, trenčiansky župan. Pôsobil v 
Trenčíne - 350. výročie úmrtia.    
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13.1.1902* Grünwald Fridrich, lesnícky odborník, pedagóg. 
Narodil sa v Trenčianskych Stankovciach. Študoval v Trenčíne. 
Zomrel 5.6.1993 v Prahe - 115.výročie narodenia.   
14.1.1917*  Trnovský Ivan, lekár-internista. Narodil sa v No-
vom Meste nad Váhom. Pôsobil v Trenčíne, v Novom Meste 
nad Váhom kde aj 12.12.2005 zomrel - 100. výročie narode-
nia.   
17.1.1962† Dembovský Karol, publicista, tréner. Narodil sa 
1.10.1885 v Haniske.  Pôsobil v  Trenčianskej Teplej. Zomrel v 
Trenčíne - 55. výročie úmrtia.   
18.1.1897*  Kristín Jozef Martin, generál ČSĽA, nositeľ me-
dzinárodných vojenských vyznamenaní. Narodil sa v Nemšo-
vej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 24.4.1970 v Bratislave - 120. 
výročie narodenia.   
20.1.1712* Hudelist Sebastián, katolícky kňaz-jezuita, peda-
góg. Narodil sa v Klagenfurte (Rakúsko). Pôsobil v Trenčíne, 
kde aj 18.12.1780 zomrel. Pochovaný je tiež v Trenčíne - 305. 
výročie narodenia.   
 20.1.1917* Jastrabík Štefan, regionálny historik, vlastivedný 
pracovník, pedagóg. Narodil sa v Chocholnej-Velčiciach. Pô-
sobil v Trenčíne. Zomrel 16.10.1981 v Smoleniciach - 100. vý-
ročie narodenia.   
20.1.1922* Ammer Tarzícius, technik. Narodil sa v Novom 
Meste nad Váhom. Pôsobil v Starej Turej. Zomrel 27.5.1996 v 
Novom Meste na Váhom - 95. výročie narodenia.   
21.1.1897*  Šmidke Karol, politik. Narodil sa v Ostrave - Vít-
koviciach. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 15.12.1952 v Bratislave 
- 120. výročie narodenia.   
21.1.1982† Fábry Igor, botanik-mykológ, publicista. Narodil 
sa 6.3.1900 v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 35. výročie úmr-
tia.   
22.1.1907* Holák Ján, právnik, historik. Narodil sa a pôsobil 
v Trenčíne, kde aj  20.6.1988 zomrel - 110. výročie narodenia.   
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22.1.1912* Prónay Koloman, lekár-internista. Narodil sa v 
Slatinke nad Bebravou. Pôsobil v Trenčíne, v Trenčianskych 
Tepliciach. Zomrel 11.11.1981 v Bratislave - 105. výročie na-
rodenia.   
25.1.1932† Straka Štefan, maliar.  Narodil sa 17.7.1898 v 
Trenčianskej Teplej, kde aj  pôsobil a je pochovaný. Študoval v 
Trenčíne. Zomrel v Bratislave - 85. výročie úmrtia.   
26.1.1987† Lifka Eduard, agronóm, odborník v mraziaren-
stve. Narodil sa 15.5.1928 v Trenčíne. Zomrel v Bratislave - 30. 
výročie úmrtia.   
27.1.1912*  Pázstor Ján, kňaz. Narodil sa v Prievidzi. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel 8.11.1988 v Nitre - 105. výročie narode-
nia.   
27.1.1987† Žatko Jozef, maliar a reštaurátor. Narodil sa 
13.9.1930 v Rybanoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bánov-
ciach nad Bebravou - 30. výročie úmrtia.   
28.1.1877*  Buday Jozef, cirkevný hodnostár, politik, spisova-
teľ. Narodil sa v Trenčíne,  pôsobil v Bošáci, Moravskom Lies-
kovom. Zomrel 15.11.1939 v Leopoldove - 140. výročie naro-
denia.   
29.1.1972† Hajný František, úradník, entomológ. Narodil sa 
25.6.1901 v Ratajoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Revúcej - 
45. výročie úmrtia.   
30.1.1902† Richter Karol František, hudobný skladateľ, ka-
pelník. Narodil sa 18.5.1848 v Chebe. Pôsobil v Trenčíne, kde 
aj zomrel a čerpal námet pre hudobné diela - 115. výročie úmr-
tia.   
30.1.1912* Minárik Jozef, katolícky kňaz, ovocinár. Narodil 
sa v Trenčianskych Stankovciach. Pôsobil v Lazoch pod Maky-
tou. Zomrel 23.8.1991 v Brodne - 105. výročie narodenia.   
31.1.1912* Štibraný Vojtech, historik, múzejník. Narodil sa v 
Lošonci. Pôsobil  v Trenčíne. Zomrel 18.2.1964  v Pustých Uľa-
noch - 105. výročie narodenia. 



888 
 

 
 
Mesiac február 2017 
 
1.2.1897* Fischhof Jozef, vysokoškolský pedagóg.  Narodil sa 

v Trenčianskych Tepliciach. Študoval v Trenčíne. Zomrel 
12.1.1973 v Košiciach - 110. výročie narodenia.   

1.2.1907* Marko Iľja Jozef, spisovateľ, novinár. Narodil sa v 
Bánovciach nad Bebravou. Pôsobil v Trenčíne, Trenčian-
skych Tepliciach, Novom Meste nad Váhom. Zomrel 
17.9.1980 v Bratislave - 110. výročie narodenia.   

1.2.1932* Jambor Ladislav, pedagóg, numizmatik, filatelista. 
Narodil sa v Považanoch. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
3.9.2005 zomrel - 85. výročie narodenia.   

1.2.1972†  Beňuška Pavol, publicista, katolícky kňaz. Narodil 
sa 25.1.1911 v Partizánskom-Veľké Bielice. Pôsobil v 
Trenčíne. Zomrel v Topoľčanoch - 45. výročie úmrtia.   

1.2.1972* Némethová Petra, maliarka, ilustrátorka. Narodila 
sa v Čadci. Pôsobí v Trenčíne - 45. výročie narodenia.  

 2.2.2007† Havlíková Klára, známa klaviristka. Narodila sa 
15.10.1931 v Martine. Detstvo prežila v Trenčianskej Tep-
lej. Študovala v Trenčíne. Zomrela v Bratislave -   10. vý-
ročie úmrtia.   

3.2.1777†  Spengler Jozef Maximilián, katolícky kňaz - jezu-
ita, pedagóg. Narodil sa 12.10.1715 v Trenčíne. Pôsobil 
v Trenčíne ale aj v Považskej Bystrici, kde aj zomrel - 240. 
výročie úmrtia.   

5.2.1992† Kodaj Samuel, generál, dôstojník. Narodil sa 
12.10.1922 v Myjave. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel - 
25. výročie úmrtia.   

8.2.1767†   Sartorius Daniel, evanjelický kňaz, náboženský 
spisovateľ. Narodil sa 3.6.1704 v Štítniku (okr. Rožňava). 
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Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Banskej Bystrici - 250. vý-
ročie úmrtia.   

8.2.1897* Chmulík Štefan, fotograf, úradník, strojár. Narodil 
sa v Brvništi. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 12.8.1967 v Bra-
tislave - 120. výročie narodenia.   

9.2.1732* Demián Ján Andrej, právnik, básnik. Narodil sa v 
Trenčíne. Zomrel 2.1.1799 v Bratislave - 285. výročie na-
rodenia.   

12.2.1922* Suchánová Ernestína, scenáristka. Narodila sa v 
Dolnej Krupej. Pôsobila v Trenčíne, kde aj 4.6.2015 zom-
rela - 95. výročie narodenia.   

13.2.1932* Földvári Kornel, prozaik, prekladateľ, publicista. 
Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 26.3.2015 v Bratislave - 85. 
výročie narodenia.   

13.2.1967* Rozboril Viliam, herec, moderátor. Narodil sa v 
Ilave. Študoval v Trenčíne - 50. výročie narodenia.   

14.2.1932* Činčár Július, lekár, maliar. Narodil sa v Micha-
lovciach. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 14.6.2015 zomrel - 85. 
výročie narodenia.   

14.2.1982* Gáborík Marián, hokejista. Narodil sa a študoval 
v Trenčíne - 35. výročie narodenia.   

15.2.1837* Mičátek Ľudovít A., lexikograf, prekladateľ. Na-
rodil sa v Trenčíne. Zomrel  po r. 1914 v Petrohrade - 180. 
výročie narodenia.                 

15.2.1877† Hell Alexander, botanik, stredoškolský učiteľ. Na-
rodil sa 24.2.1847 v Banskej Štiavnici. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel v Kremnici - 140. výročie úmrtia.   

15.2.1982† Gajdoš Martin, lekár a pedagóg. Narodil sa 
31.10.1930 v Dežericiach - Vlčkove. Študoval v Bánov-
ciach nad Bebravou. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Brati-
slave - 35. výročie úmrtia. 
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17.2.1972† Schidlay Eugen, právnik a botanik. Narodil sa 
14.4.1911 v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel v Galante - 
Hody. Pochovaný je v Trenčíne - 45. výročie úmrtia.    

18.2.1737*  Nejedlý Jozef, cirkevný hodnostár, mecén. Narodil 
sa v Pruskom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 22.8.1816 v 
Nitre - 280. výročie narodenia.   

18.2.1752†  Hičolt Pavol, katolícky kňaz, pedagóg, filozof, spi-
sovateľ. Narodil sa 21.1.1701 v Zamarovciach. Študoval v 
Trenčíne. Zomrel v Košiciach -   265. výročie úmrtia.   

18.2.1897* Suchanský Peter, spisovateľ, novinár. Narodil sa v 
Nadlaku. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 2.6.1979 v Brati-
slave - 120. výročie narodenia.   

18.2.2012† Androvič Štefan, architekt, publicista, vojenský 
historik, regionálny historik. Narodil sa 2.10.1930 v Tren-
číne, kde aj pôsobil a zomrel - 5. výročie úmrtia.   

19.2.1902*  Predmerský Vladimír, pedagóg, defektológ. Na-
rodil sa v Lubine. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 5.11.1991 v 
Bratislave - 115. výročie narodenia.   

20.3.1767*  Oravec Ignác, prekladateľ, kňaz. Narodil sa v Trs-
tíne. Študoval v Trenčíne. Zomrel v roku 1843 v Tárnoku 
(Maďarsko) - 250. výročie narodenia.   

20.2.1997† Janeček Milan, ekonóm, vysokoškolský pedagóg. 
Narodil sa 6.9.1923 v Bánovciach nad Bebravou. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel v Bratislave -   20. výročie úmrtia.   

21.2.1987† Polonský Ivan, keramikár, projektant. Narodil sa 
4.4.1945 v Hubine. Pôsobil v Starej Turej a v Trenčíne. 
Zomrel v Modre - 30. výročie úmrtia.   

22.2.1637* Čerňanský Ján, katolícky kňaz-jezuita. Narodil sa 
v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel v decembri 1704. 
Miesto úmrtia nie je známe - 380. výročie narodenia.   

22.2.1642†  Hodík Ján, cirkevný hodnostár, spisovateľ. Naro-
dil sa v roku 1585. Pôsobil a zomrel v Trenčíne - 375. vý-
ročie úmrtia.   



891 
 

23.2.1842* Bálent Štefan, evanjelický kňaz, národovec. Naro-
dil sa v Trenčíne. Zomrel 24.9.1916 v Beckove - 175. vý-
ročie narodenia.   

23.2.1927* Kvasnička Ladislav, lekár, politik, spisovateľ. Na-
rodil sa v Belušských Slatinách. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
25.3.2002 zomrel - 90. výročie narodenia.   

23.2.1942* Čery Jozef, pedagóg, kronikár mesta. Narodil sa a 
pôsobí v Trenčíne -   75. výročie narodenia.   

23.2.1967† Minárik Ivan, spisovateľ, prekladateľ, redaktor. 
Narodil sa 31.3.1909 v Bytči. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
v Bratislave - 50. výročie úmrtia.   

24.2.1847* Hell Alexander, botanik, stredoškolský učiteľ. Na-
rodil sa v Banskej Štiavnici. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
15.2.1877 v Kremnici - 170. výročie narodenia.   

25.2.1712† Moller Daniel Viliam, spisovateľ, pedagóg. Naro-
dil sa 26.5.1642 v Bratislave. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
v Altdorfe (Nemecko) - 305. výročie úmrtia.   

27.2.2002† Hlubocký Ivan, futbalista, ekonóm, protifašistický 
bojovník. Narodil sa 15.3.1922 v Starej Turej. Pôsobil v 
Dubnici nad Váhom a v Trenčíne. Zomrel v Bratislave - 
15. výročie úmrtia.   

 
 
Mesiac marec 2017 
 
 
1.3.1957* Bodnárová Eva, redaktorka, publicistka, spisova-

teľka. Narodila sa v Trenčíne, kde aj pôsobila. V roku 1987 
sa presťahovala do Košíc -   60. výročie narodenia.   

2.3.1852†  Hornay Ambróz, kňaz, pedagóg, matematik Naro-
dil sa 2.4.1791 v Trenčianskych Tepliciach. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel v Cluji (Rumunsko) - 165. výročie 
úmrtia.  
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2.3.1997† Babulík Vojtech, katolícky kňaz, pedagóg, matema-
tik, fyzik. Narodil sa 1.9.1909 v Nemšovej. Študoval v 
Trenčíne. Zomrel v Pezinku - 20. výročie úmrtia.   

3.3.1902* Babuškin Vasiľ, poľnohospodársky šľachtiteľ, od-
borník. Narodil sa v Kalači (Rusko). Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel 2.11.1973 v Liptovskom Jáne - 115. výročie na-
rodenia.   

3.3.1927† Kišš Michal, pedagóg, osvetový pracovník, básnik. 
Narodil sa 5.12.1846 v Uhrovci. Pôsobil v Malých Stan-
kovciach. Zomrel v Trenčíne - 90. výročie úmrtia.   

3.3.1932* Orság Jozef, historik. Narodil sa v Jablonici. Pôsobil 
v Trenčíne -   85. výročie narodenia.   

4.3.1892* Holoubek Josef, maliar. Narodil sa v Hradci Krá-
lové. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 24.3.1967 zomrel - 125. 
výročie narodenia.   

6.3.1722* Piešťanský Ján Baptista, katolícky kňaz-jezuita, 
pedagóg. Narodil sa v Novom Meste nad Váhom. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel v roku 1775 v Bratislave - 295. výročie 
narodenia.   

6.3.1987* Bližňák Mário, športovec, hokejista. Narodil sa v 
Trenčíne. Pôsobil v Dubnici nad Váhom - 30. výročie na-
rodenia.   

7.3.1937* Korcová Tatiana, fyzička, vysokoškolská pedago-
gička. Narodila sa v Trenčianskej Teplej. Pôsobila v Tren-
číne. Zomrela 12.11.1997 v Bratislave - 80. výročie naro-
denia.   

8.3.1957* Bobovská-Bošková Zuzana, výtvarníčka, maliarka. 
Narodila sa v Považskej Bystrici. Pôsobí v Trenčianskych 
Tepliciach - 60. výročie narodenia.   

9.3.1952* Horňák Martin, herec. Narodil sa v Trenčíne. Je 
členom martinského divadla - 65. výročie narodenia.   
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9.3.1967† Ďurana Kornel, pedagóg, matematik, fyzik. Narodil 
sa 24.4.1905 v Kysuckom Novom Meste. Pôsobil v Tren-
číne, kde aj zomrel - 50. výročie úmrtia.   

10.3.1882† Piffko Michal, pedagóg. Narodil sa 12.3.1798 v 
Trenčíne. Pôsobil v Starej Turej. Zomrel v Trenčíne - 135. 
výročie úmrtia.   

10.3.1927* Blažej Anton, vysokoškolský pedagóg, akademik, 
chemik. Narodil sa v Nemšovej. Pôsobil v Trenčíne. Zom-
rel 3.4.2013 v Bratislave - 90. výročie narodenia.   

12.3.1977* Machová Katarína, spisovateľka. Narodila sa v 
Trenčíne. Žije v Motešiciach - 40. výročie narodenia.   

13.3.1842* Brančík Karol, lekár, prírodovedec, múzejník. Na-
rodil sa v Starej Bystrici. Pôsobil v Beckove a Trenčíne, 
kde aj 18.11.1915 zomrel - 175. výročie narodenia.   

14.3.1907* Kudla Ján, pedagóg, verejný činiteľ. Narodil sa 
v Adamovských Kochanovciach, kde je aj pochovaný. Pô-
sobil v Trenčíne. Zomrel 22.7.1996 v Bratislave - 110. vý-
ročie narodenia.   

15.3.1902* Sigotský Ferdinand, lesný odborník. Narodil sa v 
Považskej BystriciOrlovom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
29.3.1987 v Bratislave - 115. výročie narodenia.    

15.3.1922* Hlubocký Ivan, futbalista, ekonóm, protifašistický 
bojovník. Narodil sa v Starej Turej. Pôsobil v Dubnici nad 
Váhom a v Trenčíne. Zomrel 27.2.2002 v Bratislave - 100. 
výročie narodenia.   

18.3.1827* Hajinisch Jozef, detský lekár, súdny lekár. Narodil 
sa v Trenčíne. Zomrel v roku 1901 v Maďarsku - 190. vý-
ročie narodenia.   

18.3.1907* Ďuriš Jozef, zbormajster, organista, hudobný skla-
dateľ, učiteľ, vydavateľ. Narodil sa v Skačanoch. Pôsobil 
v Trenčíne-Orechovom. Zomrel 28.5.1983 Lambachu (Ra-
kúsko) - 110. výročie narodenia.   
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18.3.1977* Chára Zdeno, hokejista. Narodil sa v Trenčíne, kde 
aj pôsobil - 40. výročie narodenia.   

19.3.1817* Hurban Jozef Miloslav, kňaz, politik, publicista, 
národovec. Narodil sa v Beckove. Študoval v Trenčíne. 
Zomrel 21.2.1888 v Hlbokom - 200. výročie narodenia.   

19.3.1822* Križan Ján, národnokultúrny pracovník, evanje-
lický kňaz, cirkevný historik. Narodil sa v Adamovských 
Kochanovciach. Pôsobil v Trenčíne, Beckove. Zomrel 
29.12.1904 v Súľove - 195. výročie narodenia.   

20.3.2012† Komorovský Ján, religionista, vysokoškolský pe-
dagóg, spisovateľ, jazykovedec, prekladateľ, vedecký pra-
covník. Narodil sa 2.6.1924 v Trenčíne. Pôsobil v Dubnici 
nad Váhom, v Trenčíne kde aj zomrel - 5. výročie úmrtia.   

21.3.1692*  Kirchvogel Michal, filozof, pedagóg. Narodil sa v 
Zinsendorfe. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 24.5.1736 zomrel 
- 325. výročie narodenia.   

23.3.1927* Ceconík Jozef, ekonóm, vysokoškolský pedagóg. 
Narodil sa vo Veľkom Rovnom. Pôsobil v Trenčíne. Zom-
rel 17.4.1981 v Bratislave - 90. výročie narodenia.    

24.3.1952* Strohnerová Ľudmila, knihovníčka, bibliografka. 
Narodila sa v Martine. Pôsobila v Trenčíne, kde aj 
7.11.2006 zomrela - 65. výročie narodenia.   

24.3.1967† Holoubek Josef, maliar. Narodil sa 4.3.1892 v 
Hradci Králové. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel - 50. 
výročie úmrtia.   

25.3.2002† Kvasnička Ladislav, lekár, politik, spisovateľ. Na-
rodil sa 23.2.1927 v Belušských Slatinách. Pôsobil v Tren-
číne, kde aj zomrel - 15. výročie úmrtia.   

26.3.1977† Belluš Martin, lekár-chirurg. Narodil sa 8.10.1911 
v Slovenskej Ľupči. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Liptov-
skom Mikuláši - 40. výročie úmrtia.   
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27.3.1967† Tesařík Richard, generálmajor, vojak. Narodil sa 
3.12.1915 v Prahe. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Ústi nad 
Labem - 50. výročie úmrtia.   

27.3.2002† Rybanský Augustín, kňaz, misionár, rehoľník, 
profesor. Narodil sa 27.3.1916 vo Veľkých Dvoranoch. 
Pôsobil v Nemšovej a v Beckove. Zomrel v Trenčíne - 15. 
výročie úmrtia.   

29.3.1962* Harmadyová Eva, sochárka. Narodila sa v Tren-
číne. Pôsobí v Novom Meste nad Váhom - 55. výročie na-
rodenia.   

29.3.1972† Pilous Václav, pedagóg, vlastivedný pracovník. 
Narodil sa 15.2.1889 v Prosenickej Lhote-Suchdol (Čes-
ko). Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Plzni (Česko) - 45. vý-
ročie úmrtia.   

29.3.1987† Sigotský Ferdinand, lesný odborník. Narodil sa 
15.3.1902 v Považskej Bystrici-Orlovom. Pôsobil v Tren-
číne. Zomrel v Bratislave - 30. výročie úmrtia.    

30.3.1997† Zdvíhal Ladislav, výtvarník, aranžér. Narodil sa 
24.11.1913 v Trebišove. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel 
- 20. výročie úmrtia.   

31.3.1882* Branecký Jozef, kňaz, pedagóg, spisovateľ.      Na-
rodil sa v Skalici.  Pôsobil v Trenčíne, kde je aj pochovaný. 
Zomrel 14.11.1962 v Pezinku -   135. výročie narodenia. 

 
 
Mesiac apríl 2017 
 
1.4.1852† Szakállos Jozef, pedagóg, dramatik, katolícky kňaz-

piarista. Narodil sa   v roku 1780 v Čeľadiciach. Pôsobil v 
Trenčíne. Zomrel v Prievidzi -    165. výročie úmrtia.   
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1.4.1987† Vakoš Jozef, zbormajster, hudobný pedagóg, diri-
gent. Narodil sa 18.3.1919   v Pobedime. Pôsobil v Pobe-
dime, Podolí, Trenčianskych Tepliciach, Trenčíne   kde aj 
zomrel - 30. výročie úmrtia.   

4.4.1937*  Slezáčková Jarmila, pedagogička, regionálna spi-
sovateľka. Narodila sa v Starej Turej. Pôsobila v Novom 
Meste nad Váhom a v Trenčíne. V súčasnosti žije v Starej 
Turej - 80. výročie narodenia.   

5.4.1622* Szitarovich Marek, katolícky kňaz-jezuita, peda-
góg. Narodil sa v obci Závodie. Pôsobil v Trenčíne. Zom-
rel 10.4.1662 v Prievidzi - 395. výročie narodenia.    

5.4.1962* Grisa Peter, grafik, dizajnér, ilustrátor. Narodil sa v 
Ružomberku. Pôsobí v Trenčíne - 55. výročie narodenia.   

7.4.1902* Vršanský Justín, kňaz, právnik, publicista. Narodil 
sa v Dolnom Hričove. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
5.12.1967 v Trenčíne, kde je aj pochovaný -    115. výročie 
narodenia.   

8.4.1907* Kočiš Aladár, právnik, politik, publicista. Narodil sa 
v Trenčíne. Zomrel 1.4.1984 v Bratislave - 110. výročie 
narodenia.   

8.4.1907† Strakovič František Xaver, kňaz, národovec. Naro-
dil sa 2.5.1825 v Hornom Piali (okres Levice). Pôsobil v 
Rybanoch, kde aj zomrel -   110. výročie úmrtia.   

9.4.1987† Cvacho Viktor, dôstojník, odborár, letec. Narodil sa 
29.12.1916 vo Varíne. Pôsobil v Novom Meste nad Vá-
hom a v Trenčíne, kde aj  zomrel - 30. výročie úmrtia.   

10.4.1662† Szitarovich Marek, katolícky kňaz-jezuita, peda-
góg. Narodil sa 5.4.1622 v obci Závodie. Pôsobil v Tren-
číne. Zomrel v Prievidzi - 355. výročie úmrtia.      

11.4.1922* Gallo Jozef, geodet, právnik. Narodil sa v Tren-
čianske Teplej – Dobrá. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
24.6.1996 zomrel - 95. výročie narodenia.   
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14.4.1792† Hell Maximilián, astronóm, matematik, fyzik, vy-
nálezca. Narodil sa 15.5.1720 v Štiavnických Baniach. 
Študoval v Trenčíne. Zomrel vo Viedni - 225. výročie 
úmrtia.   

14.4.1872* Laco Jozef, notár, entomológ, ľudový liečiteľ. Na-
rodil sa v Nemšovej - Ľuborči. Študoval v Trenčíne. Zom-
rel 1.9.1941 v Dolnej Súči - 145. výročie narodenia.   

14.4.1907* Hrušovský Igor, filozof, akademik. Narodil sa v 
Bánovciach nad Bebravou. Zomrel 18.7.1978 v Bratislave 
- 110. výročie narodenia.   

16.4.1747* Černej Ján, zverolekár, popularizátor vedy. Naro-
dil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel 31.12.1829 na 
Sliači - 270. výročie narodenia.   

17.4.1937* Repaský Ján, vojenský hodnostár - generálmajor v 
zálohe, vedúci úradu Ministerstva obrany SR. Narodil sa v 
Pavľanoch. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 18.9.1998 zomrel a 
je aj pochovaný - 80. výročie narodenia.     

18.4.1887* Gažík Marek, politický pracovník, právnik. Naro-
dil sa v Turzovke. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 21.9.1947 v 
Hlohovci - 130. výročie narodenia.   

19.4.1912* Hošťálek Jaroslav, maliar. Narodil sa v Klato-
voch. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 5.9.2001 zomrel - 105. 
výročie narodenia.   

20.4.1977† Černek Ján, dôstojník a odbojár. Narodil sa 
21.2.1896 v Myjave – Turá Lúka. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel v Myjave - 40. výročie úmrtia.   

21.4.1932* Predmerský Vladimír, dramaturg, teoretik bábko-
vého divadla. Narodil sa v Trenčíne - 85. výročie narode-
nia.   

22.4.1932† Nemák Vojtech, organizátor protipožiarnej ochra-
ny. Narodil sa 11.1.1861 v Kláštore pod Znievom. Pôsobil 
v Trenčíne, kde aj zomrel - 85. výročie úmrtia.   
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23.4.1852* Medňanský Ladislav, maliar. Narodil sa v Bec-
kove. Zomrel 17.4.1919 vo Viedni - 165. výročie narode-
nia.   

26.4.1972* Monošová Martina, spisovateľka, prozaička. Na-
rodila sa v Trenčíne. Študovala v Novom Meste nad Vá-
hom - 45. výročie narodenia.   

27.4.1727† Smutko Michal, katolícky kňaz. Narodil sa v roku 
1657 vo Viedni. Pôsobil v Trenčíne. Miesto úmrtia nie je 
známe - 290. výročie úmrtia.   

27.4.1887* Rutšek Aurel, kronikár, polyhistor, vlastivedný 
pracovník, zberateľ, prekladateľ, ilustrátor, publicista, 
právnik. Narodil sa v Považskej Bystrici. Pôsobil v Tren-
číne, v Považskej Bystrici. Zomrel 28.3.1960 v Nitre -   
130. výročie narodenia.    

27.4.1917* Ďurčo Jozef, lekár, rádiológ. Narodil sa v Diviac-
kej Novej Vsi. Zomrel 7.5.1991 v Trenčíne - 100. výročie 
narodenia.   

28.4.1952* Paulechová Terézia, spisovateľka. Narodila sa v 
Čachticiach. Pôsobí v Trenčíne - 65. výročie narodenia.   

28.4.1957* Mišík Ivan, ochranca prírody, lesník. Narodil sa v 
Trenčíne. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom, Kamenci 
pod Vtáčnikom a v Prievidzi -   60. výročie narodenia.  

 
 

Mesiac máj 2017 
 
 

1.5.1657* Šupka Jakub, katolícky kňaz-jezuita, pedagóg. Na-
rodil sa v Prievidzi. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 8.7.1713 
zomrel - 360. výročie narodenia.   

3.5.1967* Kňazovický Slavomír, športovec, kanoista. Narodil 
sa v Novom Meste nad Váhom. Pôsobí v Trenčíne - 50. 
výročie narodenia.   
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4.5.1912* Strcula Ján Samuel, dôstojník, generál, vojak z po-
volania. Narodil sa vo Vyšnej Boci. Pôsobil v Trenčíne, 
kde aj 11.1.2012 zomrel - 105. výročie narodenia.   

5.5.1902* Mjartan Ján, múzejník, etnograf, pedagóg. Narodil 
sa v Sebedraží. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 16.12.1996 v 
Bratislave - 115. výročie narodenia.   

6.5.1877† Paulíny-Tóth Viliam, spisovateľ, politik. Narodil sa 
3.6.1826 v Martine. Pôsobil v Zemianskom Podhradí, No-
vom Meste nad Váhom, Trenčíne, kde čerpal aj námet pre 
literárne diela. Zomrel v Bratislave -  140. výročie úmrtia.   

6.5.1927* Filo Jaroslav, publicista, právnik, univerzitný pro-
fesor. Narodil sa v Tuchyni. Pôsobil v Trenčíne, v Tuchy-
ni. Zomrel 27.12.1989  v Bratislave - 90. výročie narode-
nia.   

6.5.1992† Rolný Vojtech, lekár. Narodil sa 21.6.1909 v Beluši. 
Pôsobil v Trenčíne, v Ilave. Zomrel v Liptovskom Miku-
láši - 25. výročie úmrtia.   

7.5.1882* Zverec Ján, verejný činiteľ, úradník. Narodil sa v 
Bánovciach nad Bebravou. Pôsobil v Uhrovci, v Trenčíne, 
kde aj 23.5.1965 zomrel -   135. výročie narodenia.   

9.5.1907† Porubský Ján, právnik a publicista. Narodil sa 
22.3.1846 v Trenčíne, kde pôsobil a zomrel - 110. výročie 
úmrtia.   

9.5.1912* Škodáček Peter, evanjelický kňaz, verejný činiteľ. 
Narodil sa v Lubine. Pôsobil v Trenčíne, v Lubine, v Pú-
chove. Zomrel 5.12.1983 v Novej Polianke - 105. výročie 
narodenia.   

12.5.1542* Mošovský-Rohožník Zachariáš, trenčiansky arci-
diakón, biskup. Narodil sa v Považanoch-Mošovciach. Pô-
sobil v Trenčíne. Zomrel 20.7.1587 vo Viedni - 475. výro-
čie narodenia.   
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12.5.1672† Zábojník Juraj, evanjelický kňaz, spisovateľ, bás-
nik. Narodil sa v roku 1608 vo Veselom. Študoval v Čach-
ticiach a v Trenčíne. Zomrel v Krupine - 345. výročie 
úmrtia.   

12.5.1847† Rochel Anton, botanik a lekár. Narodil sa 
18.6.1770 v Neunkirchene (Rakúsko). Pôsobil v Trenčian-
skej župe. Zomrel v Grazi (Rakúsko) -   170. výročie úmr-
tia.    

12.5.1907* Tunák Jozef, publicista, spolkový organizátor. Na-
rodil sa v Turzovke. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 18.8.1997 
v Ružomberku - 110. výročie narodenia.   

13.5.1937* Dvořák Pavel, historik, spisovateľ, scenárista. Na-
rodil sa v Prahe. Pôsobil v Trenčíne - 80. výročie narode-
nia.   

14.5.1877* Detrich Ján, spisovateľ, prekladateľ. Narodil sa v 
Trenčíne - Biskupiciach. Zomrel  26.4.1951 v Trnave - 
140. výročie narodenia.   

14.5.1992† Móťovská Alžbeta, pedagogička, historička. Na-
rodila sa 15.1.1906 v Nadlaku (Rumunsko). Pôsobila v 
Moravskom Lieskovom, Trenčíne. Zomrela v Hornom Sr-
ní. Pochovaná je v Svätom Jure - 25. výročie úmrtia.    

15.5.1852* Janovský Ladislav, pedagóg, člen prírodovedného 
spolku župy Trenčianskej. Narodil sa v Púchove. Pôsobil 
v Trenčíne, kde 6.5.1920 zomrel - 165. výročie narode-
nia.   

15.5.1907* Hlucháň Ján Oskar, vojak. Narodil sa vo Veľkej 
Bytči. Zomrel 20.2.1993 v Trenčíne - 110. výročie naro-
denia.   

21.5.1932* Fízel Jozef, sochár. Narodil sa v Martine. Pôsobil v 
Trenčín, kde aj 23.8.1998 zomrel - 85. výročie narodenia.   

22.5.1927* KARAS Milan, vojak z povolania. Narodil sa v Ži-
line. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 7.5.1999 v Brne - 90. vý-
ročie narodenia.   
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23.5.1952* Karlík Jozef, archivár, historik. Narodil sa v Pieš-
ťanoch. Pôsobí v Trenčíne a v Novom Meste nad Váhom 
- 65. výročie narodenia.   

25.5.1902* Kaššovic Ján, publicista, prekladateľ, právnik, kra-
janský pracovník. Narodil sa v Bošáci. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel 21.10.1990 v Palm Springs (USA) - 115. výročie 
narodenia.   

26.5.1642* Moller Daniel Viliam, spisovateľ, pedagóg. Naro-
dil sa v Bratislave. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 25.2.1712 
v Altdorfe (Nemecko) - 375. výročie narodenia.   

26.5.1907* Kardoš František, lekár-pediater. Narodil sa v 
Pružine. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 9.3.1996 v Želiezov-
ciach - 110. výročie narodenia.   

31.5.1867† Wengriczky Jozef, kňaz, spisovateľ, básnik. Naro-
dil sa 6.3.1805 v Podolinci. Pôsobil v Trenčíne. Nie je 
známe miesto úmrtia - 150. výročie úmrtia.   

 
 
Mesiac jún 2017 
 
2.6.1852† Dohnány Mikuláš, spisovateľ, historik. Narodil sa 

28.11.1824 vo Veľkých Držkovciach - Dolné Držkovce. 
Študoval v Trenčíne. Zomrel v Trnave -    165. výročie 
úmrtia.        

2.6.1997† Čelková Beatrix, zdravotná sestra, špiónka. Naro-
dila sa 16.7.1925 v Bratislave. Pôsobila v Trenčíne, kde aj 
zomrela - 20. výročie úmrtia.   

3.6.1907* Križan  Žigmund, lekár-radiológ, pedagóg. Narodil 
sa v Trenčíne.  Zomrel 5.4.1964 v Bratislave - 110. výročie 
narodenia.   

4.6.1622† Révai Peter, hodnostár, historik. Narodil sa 2.2.1568 
v Sklabini. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel. Pochovaný 
je v Martine - 395. výročie úmrtia.   
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4.6.1982† Bárdoš Vojtech, lekár-virológ. Narodil sa 30.9.1914 
v Trenčíne. Zomrel v Bratislave - 35. výročie úmrtia.   

5.6.1997† Krajíček Ivan, herec, spevák, moderátor, režisér. 
Narodil sa 4.5.1940 v Žiline. Študoval a pôsobil v Trenčíne 
a v Bratislave. Zomrel v Bratislave - 20. výročie úmrtia.   

15.6.1937* Varga Fridrich, lekár-biochemik, autor odborných 
učebníc. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel 
6.7.1998 v Novom Meste nad Váhom -   80. výročie na-
rodenia.   

15.6.1942† Pechány Adolf, pedagóg, novinár, publicista. Na-
rodil sa 15.2.1859 v Ilave. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v 
Budapešti (Maďarsko) - 75. výročie úmrtia.   

16.6.1747* Kvašay Ján, kňaz, spisovateľ. Narodil sa v Tren-
číne. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom, kde aj 
3.10.1810 zomrel - 270. výročie narodenia.   

17.6.1822* Frivaldský Ján, zoológ, entomológ. Narodil sa v 
Rajci. Študoval v Trenčíne a robil zoologický výskum v 
Trenčianskej župe. Zomrel 29.3.1895 v Budapešti (Ma-
ďarsko) - 195. výročie narodenia.   

18.6.1952† Točík Karol, pedagóg, osvetový pracovník. Naro-
dil sa 25.1.1888 v Ústí nad Oravou. Pôsobil v Trenčíne, 
kde aj zomrel - 65. výročie úmrtia.   

20.6.1977† Koyšová Elena, verejná činiteľka, účastníčka pro-
tifašistického odboja. Narodila sa 22.12.1911 v Ladcoch. 
Pôsobila v Trenčíne, v Považskej Bystrici, v Ladcoch, v 
Ilave kde aj zomrela - 40. výročie úmrtia.   

21.6.1947* Honzek Pavel, vojak z povolania, generálporučík. 
Narodil sa v Jaroslaviciach (Česko). Pôsobil v Trenčíne - 
70. výročie narodenia.   

23.6.1907† Zoch Pavel Peter, evanjelický farár, publicista. 
Narodil sa 3.7.1850 v Jasenovej. Pôsobil v Trenčíne. Zom-
rel v Modre - 110. výročie úmrtia.   
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24.6.1937* Klimanová Mária, maliarka. Narodila sa v Tren-
číne - 80. výročie narodenia.   

25.6.2007† Chlebana Milan, muzeológ, etnograf. Narodil sa 
25.6.1946 v Hornom Srní. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zom-
rel - 10. výročie úmrtia.   

27.6.1927* Harníček Čestmír, konštruktér, horolezec, foto-
graf, výtvarník, drevorezbár, športovec, kanoista. Narodil 
sa v Rokytnice u Přerova. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
5.1.2015 zomrel - 90. výročie narodenia.   

27.6.1932* Schut Alexander, novinár. Narodil sa v Trenčíne. 
Pôsobil v Novákoch a v Prievidzi. Zomrel 28.6.1993 - 85. 
výročie narodenia.    

28.6.1927* Janík Jozef, politický funkcionár, športový funkci-
onár. Narodil sa v Starej Turej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
4.10.2004 v Bratislave - 90. výročie narodenia.    

29.6.1952* Schreiber Bedrich, výtvarník, grafik. Narodil sa 
Trenčíne - 65. výročie narodenia.   
 
 
Mesiac júl 2017 

 
1.7.1927* Drobena Milan, regionálny publicista, pedagóg. 

Narodil sa vo Višňovom. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
10.8.2006 zomrel - 90. výročie narodenia.   

4.7.1932* Ceconík Vincent, ekonóm, vysokoškolský pedagóg. 
Narodil sa Veľkom Rovnom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
21.1.1993 v Bratislave - 85. výročie narodenia.   

5.7.1977† Červeňanský Ján, lekár-ortopéd, univerzitný profe-
sor. Narodil sa 29.1.1905 v Bytči. Študoval v Trenčíne. 
Zomrel v Bratislave - 40. výročie úmrtia.   

6.7.1762* Kubica Anton, kňaz, náboženský spisovateľ, filo-
lóg. Narodil sa v Rajci. Pôsobil aj v Trenčíne. Zomrel 
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2.3.1803 v Žabokrekoch nad Nitrou -  255. výročie naro-
denia. 

6.7.1967† Fischer Herman, hudobník, zbormajster 71. pešieho 
trenčianskeho pluku Narodil sa 4.1.1884 v Rumburku 
(Česko). Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Trnave - 50. výro-
čie úmrtia.   

9.7.1997† Burian Teodor, geodet, filatelista. Narodil sa 
15.5.1914 v Nálepkove. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel 
- 20. výročie úmrtia.   

10.7.1942* Kobza Ladislav, fotograf. Narodil v Opatovej nad 
Váhom. Pôsobí v Trenčíne - 75. výročie narodenia.   

10.7.1987† Pártošová Štefánia, spisovateľka. Narodila sa 
28.10.1913 v Trenčíne. Zomrela v Bratislave - 30. výročie 
úmrtia.   

11.7.1897† Czápy Imrich, fyzik, pedagóg, katolícky kňaz-pia-
rista. Narodil sa 29.4.1819 v Trenčíne. Pôsobil v Prievidzi, 
v Novom Meste nad Váhom, v Trenčíne. Zomrel v Nová-
koch - 120. výročie úmrtia.   

12.7.1922* Fraňo Arnold Jakub, filmový pracovník, publi-
cista. Narodil sa v Hrušovanoch. Pôsobil v Trenčíne, v 
Dubnici nad Váhom. Zomrel 25.4.1973 v Bratislave - 95. 
výročie narodenia.  

14.7.1897*  Červeňan Štefan, ovocinár. Narodil sa v Trenčian-
skej Turnej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 8.2.1948 v Tren-
čianskej Turnej - 120. výročie narodenia.   

18.7.1922* Tesár Eduard, politický väzeň. Narodil sa v Buda-
pešti. Študoval v Trenčíne. Zomrel 20.2.1951 v Bratislave 
- 95. výročie narodenia.   

20.7.1587† Mošovský- Rohožník Zachariáš, trenčiansky ar-
cidiakón, biskup. Narodil sa 12.5.1542 v Považanoch-Mo-
šovciach. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel vo Viedni - 430. vý-
ročie úmrtia.   
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21.7.1932* Kišš Igor, evanjelický kňaz, filozof, vysokoškolský 
pedagóg. Narodil sa v Uhrovci. Pôsobil v Trenčíne a v 
Bzinciach pod Javorinou - 85. výročie narodenia.   

22.7.1922* Prokop Emil, kňaz, výtvarník. Narodil sa v Kri-
váni. Pôsobil v Trenčíne ako správca Kostola Notre Dame. 
Zomrel v Nitre 29.10.2006 - 95. výročie narodenia.   

23.7.1932* Beláková Adela, entomologička, pedagogička. Na-
rodila sa v Horňanoch. Študovala v Trenčíne - 85. výročie 
narodenia.   

26.7.1917† Šmidelius -Kováčik Juraj, evanjelický kňaz, ná-
boženský spisovateľ. Narodil sa v roku 1570 v Brezne. 
Študoval a pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Senici - 100. vý-
ročie úmrtia.    

26.7.1942* Mečiar Vladimír, právnik, politik. Narodil sa vo 
Zvolene. Pôsobil v Trenčíne, v Nemšovej, v Trenčian-
skych Tepliciach - 75. výročie narodenia.   

26.7.1967† Kuba  Rudolf, ekonóm. Narodil sa  21.3.1923 v 
Bošáci, kde je aj pochovaný. Študoval v Trenčíne. Zomrel 
vo Firenze (Taliansko) - 50. výročie úmrtia.   

27.7.1907* Kontšek Július, hudobný skladateľ, pedagóg. Na-
rodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel 11.11.1974 v 
Novom Meste nad Váhom - 110. výročie narodenia.   

27.7.1922* Divný Milan, básnik. Narodil sa v Opatovej nad 
Váhom. Pôsobil v Trenčíne, v Dubnici nad Váhom - 95. 
výročie narodenia.   

28.7.2002† Kužel -Znievčan Vladislav, vojak z povolania. 
Narodil sa 14.11.1910 v obci Kamjanec Podoľskij (Ukra-
jina). Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bánovciach nad Beb-
ravou - 15. výročie úmrtia.   

 
 

Mesiac august 2017 
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4.8.1682† Sinapius -Horčička Ján st., evanjelický kňaz, spi-

sovateľ. Narodil sa 1.11.1625 v Oravskom Podzámku. Pô-
sobil v Trenčíne. Zomrel v Halle (Nemecko) - 335. výro-
čie úmrtia.   

4.8.1972† Hajduch Ján, fotograf. Narodil sa 18.3.1903 v Tren-
číne, kde aj  pôsobil a zomrel - 45. výročie úmrtia.   

4.8.2012† Kállay Karol, fotograf. Narodil sa 26.4.1926 v 
Čadci. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave - 5. výro-
čie úmrtia.   

5.8.1977† Pietor Ivan, právnik, verejný činiteľ. Narodil sa 
29.7.1904 v Martine. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel - 
40. výročie úmrtia.   

7.8.1852* Lieskovský Artúr, maliar, pedagóg. Narodil sa v 
Dubnici nad Váhom. Pôsobil v Trenčíne, kde 9.3.1920 
zomrel - 165. výročie narodenia.   

8.8.1922* Chmelár Vladimír, spisovateľ, prozaik. Narodil sa 
v Bolešove. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 16.3.2010 v Žiline 
- 95. výročie narodenia.   

12.8.1967† Chmulík Štefan, fotograf, úradník, strojár. Narodil 
sa 8.2.1897 v Brvništi. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bra-
tislave - 50. výročie úmrtia.   

15.8.1972† Haško Michal, zvonolejár. Narodil sa 28.9.1894 vo 
Vyhniach. Zomrel v Trenčíne - 45. výročie úmrtia.   

16.8.1957* Kalný Igor, maliar. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 
26.11.1987 v Bratislave - 60. výročie narodenia.   

17.8.1897* Polák Milan, pedagóg, dôstojník, politik. Narodil 
sa v Čadci. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 2.8.1951 medzi 
Kostolnou a Záblatím - 120. výročie narodenia.   

18.8.1697* Grunberg Stanislav, maliar. Narodil sa v Tren-
číne. Dátum a miesto úmrtia neznáme - 320. výročie na-
rodenia.   



907 
 

18.8.1997† Tunák Jozef, publicista, spolkový organizátor. Na-
rodil sa 12.5.1907 v Turzovke. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
v Ružomberku - 20. výročie úmrtia.    

19.8.1887* Mičátková Štefánia, pedagogička, spisovateľka. 
Narodila sa v Trenčíne, kde pôsobila a 13.2.1980 aj zom-
rela - 130. výročie narodenia.   

20.8.1852† Madva František, kňaz, ovocinár, ľudový liečiteľ. 
Narodil sa 14.9.1786 v Skalici. Pôsobil v Trenčíne, Nem-
šovej, Trenčianskej Teplej, Trenčianskych Tepliciach.  
Zomrel v Nitrianskych Sučanoch - 165. výročie úmrtia.   

20.8.2012† Kubalová Eleonóra, pedagogička, folkloristka, 
choreografka. Narodila sa  27.2.1921 v Bolešove. Pôsobila 
v Trenčíne, kde aj zomrela - 5. výročie úmrtia.   

22.8.1917† Lósy Jozef, zoológ, entomológ. Narodil sa 
26.5.1874 v Trenčíne. Zomrel v Budapešti (Maďarsko) - 
100. výročie úmrtia.   

25.8.1937* Poláček Jozef, pedagóg, fotograf. Narodil sa v 
Košolnej. Pôsobí v Trenčíne - 80. výročie narodenia.   

27.8.1987† Uher Rudolf, sochár. Narodil sa 19.7.1913 v Lu-
bine. Pôsobil v Starej Turej a v Trenčíne. Zomrel v Brati-
slave - 30. výročie úmrtia.   

30.8.1982† Reimann Teodor, športovec-futbalista, tréner. Na-
rodil sa 10.2.1921 vo Zvolene. Pôsobil v Považskej Bys-
trici, v Trenčíne, kde aj zomrel - 35. výročie úmrtia.   

31.8.1972* Hlinka Miroslav, hokejista, športovec. Narodil sa 
v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel 14.9.2014 v Banskej 
Bystrici - 45. výročie narodenia.    

31.8.1972† Štajgr František, právnik, pedagóg, člen koreš-
pondent ČSAV. Narodil sa 14.11.1895 v Bělkovicach-
Lašťanoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Prahe -   45. vý-
ročie úmrtia. 
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 Mesiac september 2017 
 
 
1.9.1892* Buchta Viktor, pomológ, pedagóg, organizátor ovo-

cinárstva a záhradníctva, publicista. Narodil sa v Moteši-
ciach. Študoval v Trenčíne. Zomrel 12.12.1965 v Brati-
slave - 125. výročie narodenia.   

1.9.2007† Pozdišovský Štefan, historik, pedagóg, publicista. 
Narodil sa 23.12.1906 v Močenku. Pôsobil v Trenčíne, kde 
aj zomrel - 10. výročie úmrtia.   

2.9.1852* Barényi Augustín, technik, stavbár. Narodil sa v 
Trenčíne, kde aj pôsobil a 28.4.1934 zomrel - 165. výročie 
narodenia.   

2.9.1872* Holmík Michal, archivár, včelár. Narodil sa v Sla-
nici na Orave. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 13.3.1948 zomrel 
- 145. výročie narodenia.   

2.9.2002† Maniš Vojtech, lekár, historik zdravotníctva. Naro-
dil sa 4.4.1938 v Tichove (Česko). Pôsobil v Trenčíne, 
Trenčianskych Tepliciach, Nemšovej a v Hornom Srní. 
Zomrel v Trenčíne - 15. výročie úmrtia.   

6.9.1962† Mihál Andrej, kňaz, publicista, novinár. Narodil sa 
19.10.1891 v Laliťi (bývalá Juhoslávia). Pôsobil v Morav-
skom Lieskovom. Zomrel v Trenčíne. Pochovaný je v Bra-
tislave - 55. výročie úmrtia.   

7.9.1937* Ripka Ivor, jazykovedec. Narodil sa v Bratislave. 
Pôsobil v Trenčíne, kde čerpá i námet pre jazykovedné 
diela - 80. výročie narodenia.   

7.9.1947* Cyprián Marián, športovec-atlét, športový veterán. 
Narodil sa v Trenčíne. Pôsobí v Dubnici nad Váhom - 70. 
výročie narodenia.   

 8.9.1977† Dostál Rudolf, výtvarník. Narodil sa 2.3.1916 v 
Heřmanovom Městci (Česko). Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
zomrel - 40. výročie úmrtia.   
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9.9.1957* Dzielava Jozef, výtvarník. Narodil sa v Trenčíne - 
60. výročie narodenia.   

10.9.1877* Murín Karol, geograf, učiteľ. Narodil sa v Námes-
tove. Zomrel 17.7.1944 v Trenčíne - 140. výročie narode-
nia.   

11.9.1822† Pertes Jozef, učiteľ a spisovateľ. Narodil sa 
14.3.1781 v Prievidzi. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Lelesi 
(okr. Trebišov) - 195. výročie úmrtia.    

12.9.1897†  Budavary -Krička Jozef, kňaz, prírodovedec, bás-
nik. Narodil sa  22.12.1813 v Ružomberku. Pôsobil v 
Trenčíne, kde aj zomrel - 120. výročie úmrtia.   

12.9.1897* Rybárik Andrej, prozaik, úradník. Narodil sa v 
Domaniži. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 15.8.1965 v Ko-
kave nad Rimavicou - 120. výročie narodenia.   

14.9.1937* Jablonská Jana Mária, pedagogička, spisova-
teľka, publicistka. Narodila sa v Banskej Bystrici-Svätý 
Jakub. Pôsobí v Trenčíne - 80. výročie narodenia.   

14.9.1957* Strieženec Marián, architekt, dizajnér. Narodil sa 
v Beckove. Pôsobí v Trenčíne a v Beckove - 60. výročie 
narodenia.   

15.9.1972†  Ferényi Juraj, vysokoškolský pedagóg, hydrome-
chanik. Narodil sa v  Trenčianskej Teplej. Študoval v Tren-
číne. Venoval sa technológii výroby cukru. Zomrel 
14.11.1898 v Nitre - 45. výročie úmrtia.    

16.9.1957* Chovanec Marián, biskup, generálny vikár, vyso-
koškolský pedagóg. Narodil sa v Trenčíne - 60. výročie 
narodenia.   

17.9.1932* Brázdil Bernard, lekár, básnik. Narodil sa v Tren-
čianskych Bohuslaviciach. Študoval v Trenčíne. Žije v To-
poľčanoch - 85. výročie narodenia.   

20.9.1962*   Švaral Peter, sochár. Narodil sa v Trenčíne - 55. 
výročie narodenia.   



910 
 

20.9.2002†  Slávka Jozef, očný lekár. Narodil sa 27.9.1914 v 
Nesvadoch. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel - 15. výro-
čie úmrtia.   

21.9.1787†  Koroda Andrej Teofil, kňaz, spisovateľ, pedagóg. 
Narodil sa 7.8.1731 v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel v 
Trenčianskych Tepliciach - 230. výročie úmrtia.   

21.9.1827* Štúr Ján, sudca, publicista. Narodil sa v Uhrovci. 
Pôsobil v Bánovciach nad Bebravou, v Trenčíne, kde je aj 
pochovaný. Zomrel 23.9.1905 v Adamovských Kocha-
novciach - 190. výročie narodenia.   

21.9.1947† Gažík Marek, politický pracovník, právnik. Naro-
dil sa 18.4.1887 v Turzovke. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v 
Hlohovci - 70. výročie úmrtia.   

21.9.1952* Barborák Oto, technik, vysokoškolský pedagóg. 
Narodil sa v Holíči. Pôsobí v Trenčíne - 65. výročie naro-
denia.   

21.9.1957* Gavenda Teodor, katolícky kňaz-salezián. Narodil 
sa v Trenčíne. Pôsobil v Dubnici nad Váhom, kde aj 
9.12.2014 zomrel - 60. výročie narodenia.   

22.9.1922* Križan Ladislav, metalurg, ochranca prírody, vy-
sokoškolský pedagóg. Narodil sa v obci Lednické Rovne. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 2.6.1990 v Bratislave - 95. vý-
ročie narodenia.   

24.9.1887* Šebák Gerhard, právnik, publicista, historik. Na-
rodil sa v Trenčíne, kde pôsobil a 27.11.1970 zomrel - 130. 
výročie narodenia.   

24.9.1932* Biermannová Judita, lekárka. Narodila sa v Ru-
žomberku. Pôsobí v Trenčíne - 85. výročie narodenia.   

26.9.1982† Filo Eduard Alojz, prekladateľ, botanik, učiteľ, 
premonštrát. Narodil sa 14.12.1888 v Tuchyni. Študoval v 
Trenčíne. Zomrel v Tuchyni - 35. výročie úmrtia.   
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27.9.1907* Valo Michal, kňaz, prekladateľ. Narodil sa v Tvr-
došovciach. Pôsobil v Trenčíne. Nie je známe, kedy a kde 
zomrel - 110. výročie narodenia.   

28.9.1957* Danko Ľudovít, ochranca prírody, lesný inžinier, 
poľovník. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel v 
roku 1995 v Nemšovej - 60. výročie narodenia.   

30.9.1912* Príbus Michal, spisovateľ, pedagóg, redaktor, dra-
maturg. Narodil sa v Podolí nad Dudváhom. Študoval v 
Trenčíne. Zomrel 17.4.1995 v Bratislave - 105. výročie 
narodenia.   

30.9.1957* Polák Roman, herec. Narodil sa v Trenčíne - 60. 
výročie narodenia. 

 
 
 Mesiac október 2017 
 
 
1.10.1917* Cyprich František, vojenský pilot. Narodil sa v 

Svrčinovci. Zomrel 31.1.2009 v Trenčíne - 100. výročie 
narodenia.   

1.10.1917* Hrubiško Mikuláš, lekár-internista, publicista. Na-
rodil sa v Ilave. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 28.7.2005 v 
Bratislave - 100. výročie narodenia.   

4.10.1727* Bernolák Ondrej, univerzitný profesor, prírodove-
dec. Narodil sa v Slanici (dnes súčasť Námestova). Študo-
val v Trenčíne. Zomrel 21.7.1788 v Trenčianskych Tepli-
ciach - 290. výročie narodenia.    

4.10.1882* Litoborský Bohumil, hudobník, dirigent. Narodil 
sa v Prahe. Zomrel 11.12.1958 v Trenčíne - 135. výročie 
narodenia.   

4.10.1902* Michalec Rudolf, ekonóm, amatérsky fotograf. 
Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil. Nie je známe kedy a 
kde zomrel - 115. výročie narodenia.     
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7.10.1932* Darmo Jozef, historik, novinár, publicista, peda-
góg. Narodil sa v obci Libichava. Pôsobil v Bánovciach 
nad Bebravou, v Trenčíne - 85. výročie narodenia.   

9.10.1952* Hlušíková Marta, spisovateľka, pedagogička. Na-
rodila sa v Leopoldove. Detstvo a mladosť prežila v Tren-
číne. Bola externou redaktorkou Trenčianskych novín. V 
súčasnosti pôsobí v Rimavskej Sobote - 65. výročie naro-
denia.   

11.10.1902* Čerňanský Alexander, národohospodár. Narodil 
sa v Trenčíne. Dátum a miesto úmrtia nezistené - 115. vý-
ročie narodenia.   

12.10.1922* Kodaj Samuel, generál, dôstojník. Narodil sa v 
Myjave. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 5.2.1992 zomrel - 95. 
výročie narodenia.   

14.10.1927* Watzka Jozef, archivár, historik. Narodil sa v Tr-
nave. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 12.4.1990 v Bratislave - 
90. výročie narodenia.   

16.10.1882* Janoška Juraj, právnik, politik. Narodil sa v Lip-
tovskej Sielnici. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 23.4.1945 v 
Lučenci. Pochovaný je v Liptovskom Mikuláši - 135. vý-
ročie narodenia.    

16.10.1892* Hrušovský Ján, lekár. Narodil sa v Novom Meste 
nad Váhom, kde pôsobil a je pochovaný. Študoval v Tren-
číne. Zomrel 19.4.1944 v Bratislave - 125. výročie naro-
denia.   

16.10.1897* Molec Dezider, notár, kronikár. Narodil sa v Sta-
rej Turej. Pôsobil v Trenčianskej Teplej, Čachticiach, 
Trenčíne-Istebníku. Dátum a miesto úmrtia nezistené - 
120. výročie narodenia.   

18.10.1897* Tiso Štefan, politik, právnik. Narodil sa v Bytči. 
Študoval a pôsobil v Trenčíne. Zomrel 28.3.1959 - 120. 
výročie narodenia.   
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19.10.1947* Lojdlová Hilda, keramikárka. Narodila sa v 
Žabokrekoch. Pôsobí v Trenčíne - 70. výročie narodenia.   

19.10.1962* Krajčová -Hollá Dana, reštaurátorka, maliarka. 
Narodila sa v Bratislave. Pôsobí v Trenčíne - 55. výročie 
narodenia.   

21.10.1717† Andre Jozef, katolícky kňaz-jezuita, pedagóg. 
Narodil sa 8.2.1680 v Novom Jičíne. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel v Temešvári - 300. výročie úmrtia.   

22.10.1922* Hrobárová – Vrzalová Katarína, divadelná 
herečka. Narodila sa v Trenčíne. Zomrela 3.2.2006 v Mar-
tine - 95. výročie narodenia.   

24.10.1982† Marták Ján, literárny vedec, správca Matice slo-
venskej. Narodil sa 10.8.1903 v Dolnom Srní. Pôsobil v 
Trenčíne, Novom Meste nad Váhom. Zomrel v Bratislave 
- 35. výročie úmrtia.   

26.10.1992† Kubo Ľudovít, vojak. Narodil sa 23.4.1918 v 
Trenčíne. Zomrel v Martine - 25. výročie úmrtia.   

27.10.1912* Rebro Karol, právnik, pedagóg, bývalý rektor 
Univerzity Komenského v Bratislave. Narodil sa v Hlo-
hovci. Študoval v Trenčíne. Zomrel 31.10.2000 v Brati-
slave - 105. výročie narodenia.   

27.10.1932* Psotný Štefan, divadelník, režisér, spisovateľ. 
Narodil sa v Novom Meste nad Váhom. Pôsobil v Trenčíne 
a v Novom Meste nad Váhom - 85. výročie narodenia.   

28.10.1682* Jankovič Karol, katolícky kňaz-jezuita, pedagóg. 
Narodil sa v Skalici. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 3.3.1741 
zomrel - 335. výročie narodenia.   

28.10.1932* Kučera Matúš, historik, spisovateľ, pedagóg, po-
litik. Narodil sa v Mojtíne. Pôsobil v Trenčíne - 85. výro-
čie narodenia.   

28.10.1932† Laczko Augustín Dezider, kňaz, geológ, paleon-
tológ. Narodil sa 22.7.1860 v Trenčíne. Zomrel vo 
Veszpréme (Maďarsko) - 85. výročie úmrtia.   
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 Mesiac november 2017 
 
1.11.1652* Berzevici Henrich, kňaz, spisovateľ. Narodil sa v 

Brezovičke. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel  20.6.1713 v Ban-
skej Bystrici - 365. výročie narodenia.   

1.11.1952* Bruna Július, architekt, urbanista. Narodil sa v Ko-
tešovej. Pôsobí v Trenčíne - 65. výročie narodenia. 

3.11.1907* Klúčik Imrich, lekár-dermatovenerológ, vedecký 
pracovník. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel 
9.12.1993 v Bratislave - 110. výročie narodenia.   

4.11.1932* Vrba Karol, zootechnik, odborník na hydinu. Na-
rodil sa v Novom Meste nad Váhom. Pôsobil v Trenčíne, 
v Novom Meste nad Váhom. Zomrel 19.4.1988 v Brati-
slave - 85. výročie narodenia.   

4.11.1947* Roderová Brigita, maliarka. Narodila sa v Tren-
číne, kde aj pôsobí -   70. výročie narodenia.   

6.11.1967* Pergler František, klavirista. Narodil sa v Myjave. 
Pôsobil v Trenčíne. Žije v Bratislave - 50. výročie naro-
denia.    

7.11.1912* Horváth Vladimír, organizátor hudobného života, 
rozhlasový pracovník, stolný tenista. Narodil sa v Tren-
čianskej Teplej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 28.9.1998 v 
Bratislave - 105. výročie narodenia.   

7.11.1992† Dubček Alexander, politik. Narodil sa 27.11.1921 
v Uhrovci. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Prahe - 25. výro-
čie úmrtia.   

9.11.2002† Rajczyová Mária, botanička, pedagogička. Naro-
dila sa 5.8.1921 v Trenčianskych Tepliciach. pôsobila v 
Trenčíne. Zomrela v Myjave -   15. výročie úmrtia.   

12.11.1867* Štúr Karol ml., verejný činiteľ, redaktor Tren-
čianskych novín, právnik, zakladateľ spolku Sokol. Naro-
dil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil a 15.2.1925 zomrel - 150. 
výročie narodenia.    
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12.11.1997† Korcová Tatiana, fyzička, vysokoškolská peda-
gogička. Narodila sa 7.3.1937 v Trenčianskej Teplej. Pô-
sobila v Trenčíne. Zomrela v Bratislave - 20. výročie úmr-
tia.   

13.11.1752† Söréni Ladislav, cirkevný spisovateľ, hodnostár. 
Narodil sa 24.10.1670 v Trenčíne. Zomrel v Nitre - 265. 
výročie úmrtia.   

13.11.1932* Ďuriš Stanislav, zbormajster, hudobný skladateľ, 
organista. Narodil sa v Trenčíne-Orechovom. Pôsobil v 
Trenčíne. Zomrel 24.11.1978 v Bratislave -  85. výročie 
narodenia.  

14.11.1962† Branecký Jozef, kňaz, pedagóg, spisovateľ. Na-
rodil sa 31.3.1882 v Skalici. Pôsobil v Trenčíne, kde je aj 
pochovaný. Zomrel v Pezinku -   55. výročie úmrtia.   

15.11.1977* Lintner Richard, hokejista. Narodil sa v Tren-
číne, kde aj pôsobil -   40. výročie narodenia.   

16.11.1862† Tvrdý Štefan, mecén slovenského národného 
hnutia, nitriansky kanonik. Narodil sa 4.11.1788 v Žiline. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bytči - 155. výročie úmrtia.   

17.11.1887* Stacho Pavol, spisovateľ, publicista. Narodil sa v 
Martine. Pôsobil v Trenčianskych Tepliciach. Zomrel 
26.7.1946 v Trenčíne - 130. výročie narodenia.   

17.11.1907* Gressner Eugen, lekár kardiológ, gerontológ, ge-
riater. Narodil sa v Prievidzi. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
30.3.1998 v Bratislave - 110. výročie narodenia.   

17.11.2007† Schramek Ľubomír, publicista, esejista. Narodil 
sa 4.10.1944 v Trenčíne. Zomrel v Dolnom Kubíne - 10. 
výročie úmrtia.   

19.11.1837* Mičátek Ján Branislav, básnik, publicista, peda-
góg. Narodil sa v Malých Stankovciach. Študoval v Tren-
číne. Zomrel 24.1.1905 v Kisači (bývalá Juhoslávia) - 180. 
výročie narodenia.   
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20.11.1782* Sina Juraj Šimon, bankár, trenčiansky župan. 
Miesto narodenia nezistené. Pôsobil v Trenčianskej župe. 
Zomrel 18.5.1856 vo Viedni - 235. výročie narodenia.   

21.11.1992†   Bagin Anton, kňaz, pedagóg, historik. Narodil 
sa 10.9.1923 v Ilave. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Brati-
slave - 25. výročie úmrtia.   

23.11.1987† Okáli Daniel, spisovateľ, literárny kritik, verejný 
činiteľ. Narodil sa 9.3.1903 v Liptovskom Mikuláši. Pôso-
bil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave -   30. výročie úmrtia.   

26.11.1922* Zelenay Gabriel, reportér, novinár, športový 
funkcionár. Narodil sa v Bánovciach nad Bebravou. Štu-
doval v Trenčíne. Zomrel 3.8.2003 v Bratislave - 95. vý-
ročie narodenia.   

26.11.1987† Kalný Igor, maliar. Narodil sa 16.8.1957 v Tren-
číne. Zomrel v Bratislave - 30. výročie úmrtia.   

28.11.1942* Nešporová Tamara, archeologička. Narodila sa v 
Olomouci (Česko). Pôsobila v Trenčíne, kde aj 10.10.2006 
zomrela - 75. výročie narodenia.   

30.11.1642* Pozzo Andreas, výtvarník, freskár. Narodil sa v 
Trenčíne. Zomrel 31.8.1709 vo Viedni - 375. výročie na-
rodenia.   

 
 

Mesiac december 2017 
 
2.12.1927* Hromada Elígius, lesný inžinier, vysokoškolský 

pedagóg. Narodil sa v Rástočne. Pôsobil v Trenčíne. Zom-
rel 9.8.1984 vo Zvolene - 90. výročie narodenia.   

5.12.1937† Czeizel Juraj, kňaz, publicista. Narodil sa 
19.4.1865 v Kláštore pod Znievom. Pôsobil v Trenčíne, 
Moravskom Lieskovom. Zomrel v Terchovej - 80. výročie 
úmrtia.   
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5.12.1967† Vršanský Justín, kňaz, právnik, publicista. Narodil 
sa 7.4.1902 v Dolnom Hričove. Pôsobil v Trenčíne. Zom-
rel v Trenčíne, kde je aj pochovaný -    50. výročie úmrtia.  

6.12.1952* Muríň Jaroslav, vojak z povolania. Narodil sa v 
Trutnove (Česko). Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 3.9.2010 v 
Beckove - 65. výročie narodenia.   

7.12.1907* Horák Jozef, lesný odborník. Narodil sa v Tren-
číne-Záblatí. Zomrel 2.11.1975 v Bánovciach nad Bebra-
vou - 110. výročie narodenia.   

7.12.1962† Furka Štefan, matematik, vysokoškolský pedagóg. 
Narodil sa 1.10.1906 v Trenčíne, kde aj študoval. Zomrel 
v Bratislave - 55. výročie úmrtia.   

10.12.1937* Porubský Oliver, fotograf, člen skupiny MÉTA. 
Narodil sa v Predajnej. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
13.11.2010 zomrel - 80. výročie narodenia.   

10.12.1947† Turková Mária, politička. Narodila sa 4.2.1911 v 
Uhrovci. Pôsobila v Trenčíne. Zomrela v Púchove - 70. 
výročie úmrtia.   

11.12.1922† Verebély Ladislav, lekár-chirurg, vysokoškolský 
pedagóg. Narodil sa 5.7.1841 v Trenčíne. Zomrel v Buda-
pešti (Maďarsko) - 95. výročie úmrtia.   

11.12.1987† Omaník Šimon, lekár-chirurg. Narodil sa 
14.11.1914 v Trenčianskych Miticiach. Pôsobil v Tren-
číne, kde aj zomrel - 30. výročie úmrtia.    

12.12.1812† Mesároš Andrej, kňaz, spisovateľ, bernolákovec. 
Narodil sa 23.10.1741 vo Varíne. Pôsobil v Trenčíne, Bá-
novciach nad Bebravou, Hornej Súči, Soblahove. Zomrel 
v Nitre - 205. výročie úmrtia.   

13.12.1917* Rekem Ján, kňaz, publicista, bibliograf. Narodil 
sa v Trenčianskej Teplej. Pôsobil v Trenčíne, Veľkých 
Chlievanoch. Zomrel 25.11.1989 vo Winnipegu (Kanada) 
- 100. výročie narodenia.   
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13.12.2002† Šimurková Celestína, ošetrovateľka, zdravotná 
sestra, pedagogička. Narodila sa 7.10.1929 v Brvništi. Pô-
sobila v Trenčíne, kde aj zomrela -   15. výročie úmrtia.   

14.12.1767* Alagovič Ladislav, kňaz, spisovateľ, bernoláko-
vec. Narodil sa vo Veľkých Kostoľanoch. Pôsobil v Tren-
číne, Bošáci. Zomrel 31.12.1846 v Skalici - 250. výročie 
narodenia.   

14.12.1807* Madočáni Pavol, župný hodnostár, statkár. Naro-
dil sa v Liptovskej Teplej. V roku 1861 bol trenčianskym 
županom. Zomrel 9.2.1875 v Liptovskej Teplej - 210. vý-
ročie narodenia.   

15.12.1672† Bornemissza Ondrej, katolícky kňaz-jezuita. Na-
rodil sa 2.12.1610 v Trnave. Pôsobil v Trenčíne, v Brati-
slave kde aj zomrel - 345. výročie úmrtia.   

15.12.1887* Mousson Theodor Jozef, maliar. Narodil sa v 
Hőgyészi (Maďarsko). Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
6.11.1946 zomrel - 130. výročie narodenia.   

15.12.1952† Šmidke Karol, politik. Narodil sa 21.1.1897 v Os-
trave-Vítkoviciach. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Brati-
slave - 65. výročie úmrtia.   

16.12.1927* Spáčil Fero, fotoreportér. Narodil sa v Dovalove. 
Pôsobí v Trenčíne -   90. výročie narodenia.   

16.12.1957† Zamaróczy Eugen, strojný inžinier. Narodil sa 
7.9.1891 v Trenčíne. Zomrel v Budapešti (Maďarsko) - 60. 
výročie úmrtia.   

17.12.1932† Stark Leopold, elektrotechnik, vynálezca. Naro-
dil sa 4.5.1866 v Trenčíne. Zomrel v Budapešti - 85. výro-
čie úmrtia.   

20.12.1922* Raffaj Ján, lekár-gynekológ. Narodil sa v Novej 
Bani. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 19.12.1981 zomrel - 95. 
výročie narodenia.   
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21.12.1922* Červenka Miroslav, športovec, úradník, telový-
chovný funkcionár. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil. 
Zomrel 27.1.1996 v Bratislave -   95. výročie narodenia.   

21.12.1972† Čepelák Rudolf, pedagóg, entomológ. Narodil sa 
16.4.1886 v Kutnej Hore. Pôsobil v Trenčíne-Zlatovciach. 
Zomrel v Českom Brode - 45. výročie úmrtia.   

27.12.1897* Frič Imrich, lekár, spisovateľ. Narodil sa v Žup-
čanoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 25.11.1973 v Hlo-
hovci -  120. výročie narodenia.   

27.12.1967† Veneny Jakub, výtvarník-maliar, pedagóg. Naro-
dil sa 23.7.1886 v Pravenci. Pôsobil v Koši, v Trenčíne, 
kde aj zomrel - 50. výročie úmrtia.   

27.12.1977* Zaujecová Jana, textilná výtvarníčka. Narodila sa 
v obci Rozvadze. Pôsobila v Trenčíne - 40. výročie naro-
denia.   

29.12.1892* Geryk Ján, folklorista, etnograf, múzejník, učiteľ. 
Narodil sa v Záriečí. Pôsobil v Brezovej pod Bradlom. 
Zomrel 5.6.1978 v Martine - 125. výročie narodenia.   

29.12.1907* Lorenc Ladislav, kryptografológ, knihovník. Na-
rodil sa v Kremnici. Pôsobil v Prievidzi. Zomrel 1.7.1964 
v Trenčíne - 110. výročie narodenia.   

 
 
B) Osobnosti s neúplným dátumom narodenia alebo 
úmrtia 

 
1037† Benedikt sv., svätec, pustovník, mních. Zomrel v Skalke 

nad Váhom - 980. výročie úmrtia.   
1617† Socovský Alexander, učiteľ, náboženský spisovateľ, 

kňaz. Narodil sa v roku 1570 v Novom Meste nad Váhom. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Novom Meste nad Váhom - 
400. výročie úmrtia.   
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1652* Palumbini Matúš, lekár, pedagóg, náboženský spisova-
teľ. Narodil sa v Turčianskych Tepliciach-Diviaky. Pôso-
bil v Trenčíne, kde aj v roku 1710 zomrel - 365. výročie 
narodenia.   

1657* Smutko Michal, katolícky kňaz. Narodil sa vo Viedni. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 27.4.1727. Miesto úmrtia nie 
je známe - 360. výročie narodenia.   

1657* Ordódy Žigmund, cirkevný hodnostár, náboženský spi-
sovateľ. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 21.9.1708 v Trnave 
- 360. výročie narodenia.     

1677*(január) Benický Michal, katolícky kňaz-jezuita, peda-
góg. Narodil sa v Mukačeve (Ukrajina). Pôsobil v Trenčí-
ne. Zomrel 31.3.1720 v Trnave - 340. výročie narodenia.   

1682* Bednári Michal, filozof, katolícky kňaz - jezuita. Naro-
dil sa v Topoľčanoch. Pôsobil v Novom Meste nad Vá-
hom, v Trenčíne, kde aj 13.1.1728 zomrel - 335. výročie 
narodenia.   

1687* Rehorovský Martin, kňaz, pedagóg, profesor teológie. 
Narodil sa v Rovnom. Pôsobil v Dolnej Súči a v Trenčíne, 
kde aj 30.3.1749 zomrel - 330. výročie narodenia.   

1792† Dubnický Ján Baptista, katolícky kňaz-jezuita, peda-
góg. Narodil sa 14.9.1740 v Dubnici nad Váhom. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel v Pešti -   225. výročie úmrtia.    

1847† Kiko Karol, lekár, národnokultúrny pracovník. Narodil 
sa 14.12.1813 v Uhrovci. Je autorom odborných článkov o 
liečivých účinkoch vôd Trenčianskej stolice. Zomrel v 
Pešti - 170. výročie úmrtia.   

1857* Pattantyús - Abrahám Martin, lekár, priekopník turis-
tiky. Narodil sa v Zaľau (Rumunsko). Pôsobil v Ilave. 
Zomrel 22.7.1931 v Trenčíne - 160. výročie narodenia.   

1857* Walló Michal, športový strelec. Narodil sa v Starej Tu-
rej. Zomrel 5.9.1919. Nie je známe miesto úmrtia - 160. 
výročie narodenia.   
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1942* Patka Ján, konzervátor. Narodil sa v Nemšovej-Ľu-
borči. Pôsobí v Trenčíne - 75. výročie narodenia.   

1997† Bielek Ladislav, lekár. Narodil sa 28.5.1918 v Púchove. 
Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel - 20. výročie úmrtia.    

2007† Goliášová - Drobná Anna, sochárka. Narodila sa 
17.1.1931 v Cuisy Chambrefontaine (Francúzsko). Pôso-
bila v Novom Meste nad Váhom. Zomrela v roku 2007 v 
Bratislave - 10. výročie úmrtia.   

2012†(január) Zaťovič Rudolf, pedagóg, odborný spisovateľ, 
telovýchovný funkcionár. Narodil sa 30.5.1914 v Tren-
číne, kde aj pôsobil a aj zomrel - 5. výročie úmrtia. 

 
 
C) Prvé písomné zmienky o obciach 
 
1972 - Kubrá sa zlúčila s mestom Trenčín – 45. výročie 
 
 
D) Výročia významných udalostí 
 
 
1242  vpád Tatárov na Považie – 775. výročie. 
1302  Václav III. daroval Matúšovi Čákovi Trenčiansky 

hrad – 715. výročie.  
1352  postavenie neskororománskeho kostola v Petrovej 

Lehote – 665. výročie.  
1412  povýšenie Trenčína na slobodné kráľovské mesto – 

605. výročie.  
1587  postihol Trenčín mor – 430. výročie.  
1622  postihla Trenčín povodeň – 395. výročie.  
1637  vznik Vokálovej tlačiarne v Trenčíne a zároveň naj-

staršej tlačiarne na Považí –  380. výročie.  
1647  príchod prvých jezuitov do Trenčína – 370. výročie.  
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1672  padol pri Trenčíne meteorit – 345. výročie.  
1712  Mikuláš Ilešházi dal postaviť na námestí v Trenčíne 

sochu Svätej Trojice –  305. výročie.  
1742  bol postavený mariánsky stĺp v Čachticiach – 275. vý-

ročie.  
1757  bol postavaný rímskokatolícky kostol v Hrachovišti –  

260. výročie.  
1792  podľa nariadenia uhorskej vlády sa začalo na tren-

čianskom gymnáziu vyučovať prvýkrát po maďarsky 
– 225. výročie.  

1847  Ľudovít Stárek vysadil „Ľudový hájik“ pri Brezine –
  70. výročie.  
1857  zachvátil Trenčín požiar – 160. výročie.  
1862  vznikli Tlačiarne F. X. Škarnicla v Trenčíne – 155. 

výročie.  
1867  vznik ľudovej školy izraelitskej náboženskej obce v 

Trenčíne – 150. výročie.  
1877  vznik Prírodovedného spolku župy Trenčianskej v 

Trenčíne – 140. výročie.  
1877  v Trenčíne pozorovali severnú polárnu žiaru – 140. 

výročie.  
1897  slávnostne odovzdali do užívania prvý železničný 

most v Trenčíne – 120. výročie.  
1907  vznik Meriny v Trenčíne – pôvodne Tiberghien a syn 

– 110. výročie.  
1907  elektrické osvetlenie ulíc a domácností v Trenčíne – 

110. výročie.  
1907  bola vytvorená botanická záhrada v mestskom parku 

v Trenčíne – 110. výročie.  
1912  otvorenie prvého kina Apolo  v Trenčíne – 105. vý-

ročie.    
1912 postavenie židovskej synagógy v Trenčíne – 105. vý-

ročie.  
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1922  vznik Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku v 
Trenčíne – 95. výročie.  

1932  vznik speváckeho zboru Drotár v Trenčíne-Orecho-
vom pri ZK ROH TOS –  85. výročie.  

1937  vznik Závodov TOS v Trenčíne – 80. výročie.  
1937  založenie basketbalového oddielu v Trenčíne – 80. 

výročie.  
1942  prvé bombardovanie Trenčína – 75. výročie.  
1942  bola založená prvá vojenská Padáková škola v Tren-

číne – 75. výročie.  
1942  znovupostavený orientačný kríž v Trenčíne pri 

vchode na Brezinu – 75. výročie.  
1947  (1.9.) bola v Trenčíne otvorená dvojročná ošetrova-

teľská   škola, predchodkyňa SZŠ – 70. výročie.  
1947  zanikol Klub dámskych kaderníkov, ktorý bol jediný 

svojho druhu na Slovensku - 70.  výročie.  
1952  vznik Konštrukty v Trenčíne – 65. výročie.  
1952  vznik Základnej školy na Veľkomoravskej ulici v 

Trenčíne – 65. výročie.  
1957  vznik Závodného klubu pri Konštrukte v Trenčíne – 

60. výročie.  
1957  vznik Zlatokovu v Trenčíne – 60. výročie.  
1957  vznik Výskumného a vývojového ústavu maltovín v 

Trenčíne – 60. výročie.  
1957  vznik Strednej priemyselnej školy odevnej v Trenčíne 

– 60. výročie.  
1962  vznik Stredného odborného učilišťa strojárskeho v 

Trenčíne – 55. výročie.  
1962     vznikla fotografická skupina Méta v Trenčíne – 55. 

výročie.  
1972  vznik Inštitútu vzdelávania GR Slovakotexu v Tren-

číne – 45. výročie.  
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1982  postavené Kultúrne a metodické centrum OS SR v 
Trenčíne (bývalý Okruhový dom armády) – 35. výro-
čie.  

1987   v Trenčíne vznikla hudobná skupina Bez ladu a 
skladu – 30. výročie.   

1987  vznikol  Klub priateľov pre dejiny vedy a techniky pri 
SAV, pobočka v Trenčíne  –  30. výročie.  

1992  vznik Základnej školy sv. Andreja a Svorada v Tren-
číne – 25. výročie.  

1992  obnovenie činnosti telovýchovnej jednoty Sokol v 
Trenčíne – 25. výročie.  

1992  vznikla Trenčianska nadácia pre vzdelávanie v Tren-
číne – 25. výročie.  

1997  bola založená Trenčianska univerzita Alexandra Dub-
čeka v Trenčíne – 20. výročie.  

1997  bol založený Klub priateľov Vojtecha Zamarovského 
v Trenčíne – 20. výročie.  

1997  vznikla Spoločnosť slovensko-indického priateľstva 
v Trenčíne – 20. výročie.   

1997  vzniklo Živnostenské spoločenstvo Trenčianskeho 
kraja v Trenčíne – 20. výročie.  

1997  vznikla Asociácia regionálnych združení miest a obcí 
Trenčianskeho kraja –  20. výročie.  

1997  bola založená mimovládna organizácia Krajské gré-
mium tretieho sektoru v Trenčíne – 20. výročie.  

1997  vznikla nadácia Zachráňte našu budúcnosť v Trenčíne 
– 20. výročie.  

1997     (21.1.) bola v Trenčíne otvorená expozitúra Poľno-
banky – 20. výročie.  

1997     bola slávnostne otvorená nová budova ČSOB v Tren-
číne na Vajanského ulici –  20. výročie.  

1997     v júli postihli trenčiansky okres veľké povodne s roz-
siahlymi škodami – 20. výročie.  
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1997  (20.11) vznikla akciová spoločnosť Letisko Trenčín – 
20. výročie.  

2002    (1.1.) bolo zrušené MsKS v Trenčíne – 15. výročie.  
2002  vzniklo Komunitné centrum v Trenčín-Juh – 15. vý-

ročie.  
2002    (15.5.) bola na Trenčianskej univerzite v Trenčíne od-

halená pamätná tabula Alexandrovi Dubčekovi – 15. 
výročie.  

2002   bola rekonštruovaná veža na Piaristickom kostole v 
Trenčíne – 15. výročie.  

2002     (24.10.) v Trenčíne bol otvorený hypermarket 
TESCO – 15. výročie.  

2007     (13.7.) v Trenčíne bolo slávnostne otvorené ob-
chodno-zábavné centrum Magnus Center – 10. výro-
čie.  

2007     (1.4.) zanikla v Trenčíne firma Ozeta, ktorá predtým 
niesla názov Odeva, založená v roku 1940 – 10. vý-
ročie.  

2012  (7.9.) slávnostné otvorenie hotela Tatra po rozsiahlej 
rekonštrukcii. Hotel zmenil názov na Elizabeth – 5. 
výročie.  

2012  (12.3) začala sa výstavba druhého cestného mosta cez 
Váh – 5. výročie.  

2012  (20.11) VKMR bola slávnostne otvorená pre verej-
nosť v nových priestoroch na Jaselskej ulici č.2 v 
Trenčíne – 5. výročie.  

2012  (12.12.) mestské zastupiteľstvo schválilo Územný 
plán mesta Trenčín na roky 2013 – 2015. 
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Index Kroniky Mesta Trenčín – rok 2017 

 

1. Verejno-spoločenský život 
 

- dňa 1. januára 2017 o 12,04 h   prišiel na svet prvý nový 
občan Trenčína – Andrei Matuškovej sa narodil syn 
Adam; str. 24 

- počas silvestrovskej noci hasiči v Trenčianskom kraji 
absolvovali celkovo sedem výjazdov, zasahovali najmä 
pri požiaroch a poskytovali technickú pomoc; str. 25 

- Mesto Trenčín uspelo so žiadosťou o nenávratný finanč-
ný príspevok na obnovu dvoch materských škôl, 
v rámci Operačného programu Kvalita životného pro-
stredia zrekonštruuje mesto dve materské školy za 
takmer dva milióny eur; str. 26 

- najväčšie trenčianske sídlisko Juh sa k záveru roku 2016 
dočkalo vybudovania dvoch nových stojísk s polopod-
zemnými kontajnermi na komunálny a triedený odpad; 
str. 26 

- návštevnosť Trenčianskeho hradu v roku 2016 trhala 
rekordy; kým v roku 2015 ho navštívilo približne 110 
tisíc návštevníkov, minulý rok to bolo o 16 tisíc ľudí 
viac; str. 28 

- dňa 26. decembra 2016, na druhý sviatok vianočný, 
zomrel vo veku 50 rokov Viliam „Willy“ Weber, novi-
nár, humorista a liečiteľ, zakladateľ Klubu nespravodlivo 
plešatých; str. 26 

- od dňa 16. januára 2017 primátor Trenčína Richard Ryb-
níček poveril výkonom funkcie druhého zástupcu 
primátora poslanca Patrika Žáka; str. 30 
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- takmer tridsiatku sociálne slabších obyvateľov, ktorí 
žijú na Kasárenskej ulici v Trenčíne, koncom minulého 
roka presťahovali; osemnásť montovaných unimobu-
niek posunuli o približne sto metrov ďalej od pôvodného 
miesta; str. 32 

- primátor Trenčína Richard Rybníček privítal vyhlá-
senie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) zo 
štvrtka 26. januára, ktorá informovala, že od 1. februára 
budú IC vlaky zastavovať aj v Trenčíne, Ružomberku, 
Liptovskom Mikuláši a Spišskej Novej Vsi; str. 34 

- útulok pre ľudí bez domova na Nešporovej ulici bol 
počas januárových mrazivých dní a nocí plný; oficiálne 
má kapacitu 28 ľudí, počas mrazivých nocí sa ich tu 
niekedy tiesnilo aj dvakrát viac; str. 35 

- koncom januára 2017 Slovenský hydrometeorologický 
ústav vydal okrem Nitry, Košíc a Žiliny varovanie pred 
znečistením ovzdušia prachovými časticami aj pre 
Trenčín; str. 38 

- dňa 3. februára 2017 vyšiel v periodiku MY Trenčianske 
noviny rozsiahly rozhovor s primátorom Richardom 
Rybníčkom, v ktorom reaguje na aktuálne otázky súvi-
siace so životom v krajskom meste; str. 40 

- termín rekonštrukcie starého cestného mosta v Tren-
číne je stále neznámy; viac ako 60-ročný most je pritom 
už päť rokov v šiestom zo siedmich stupňov stavebno-
technického stavu, čo znamená veľmi zlý stav; str. 46 

- dňa 8. februára 2017 sa po prvýkrát v tomto roku stretli 
mestskí poslanci na spoločnom rokovaní; okrem iného 
na ňom schválili aj Koncepciu rozvoja športu; str. 48 

- dňa 30. januára 2017 dotĺklo srdce svetoznámeho tren-
čianskeho rodáka Ivana Englera; lekár, vedec, cesto-
vateľ, fotograf a spisovateľ zomrel v Salzburgu vo veku 
85 rokov; str. 49 
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- dňa 15. februára 2017 prokurátorka Krajskej prokuratúry 
(KP) v Trenčíne zastavila trestné stíhanie obvineného 
bývalého primátora Trenčína Branislava C. a bývalého 
prednostu mestského úradu Františka O., ktorí boli stí-
haní pre obzvlášť závažný zločin zneužívania právomoci 
verejného činiteľa a obzvlášť závažný zločin po-
rušovania povinností pri správe cudzieho majetku; str. 
51 

- v dňoch 15. a 16. februára 2017 sa na pôde Strednej 
odbornej školy Pod Sokolicami 14 už po dvanástykrát 
konal Trenčiansky robotický deň; do medzinárodnej 
súťaže robotov sa zapojilo 131 tímov zo 40 škôl zo 
Slovenska, Maďarska a Nemecka; str. 53 

- dňa 17. februára 2017 sa v okrese Trenčín uskutočnila 
pracovná výjazdová návšteva premiéra Slovenskej 
republiky Roberta Fica, podpredsedu vlády SR pre 
investície a informatizáciu Petra Pellegriniho a štátnej 
tajomníčky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
Denisy Sakovej; navštívili viacero firiem, škôl a spo-
ločností na území okresu Trenčín; str. 55 

- dňa 17. februára 2017 rektor Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik privítal  
premiéra Roberta Fica, ktorý prišiel medzi študentov a 
zamestnancov diskutovať na aktuálnu tému Slovensko v 
Európskej únii; str. 58 

- dňa  17. februára 2017 si predseda Vlády SR Robert Fi-
co na pracovnom výjazde v krajskom meste Trenčín 
nenašiel čas a ani nemal v pláne sa stretnúť s primátorom 
Richardom Rybníčkom, ktorý na túto skutočnosť rea-
goval 20. februára 2017 otvoreným listom adresovaným 
premiérovi; str. 59 

- Martin už nie je ôsmym najväčším mestom na Sloven-
sku, na prelome rokov ho predbehol Trenčín; str. 61 
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- presne 138 299 hlasov získalo mesto Trenčín vo verej-
nom internetovom hlasovaní o desať detských ihrísk, 
ktoré na Slovensku postaví spoločnosť Lidl; Trenčín 
týmto víťazstvom získal realizáciu detského ihriska 
v hodnote 87 tisíc eur; str. 62 

- od 15. marca 2017 je platné a účinné Všeobecne záväzné 
nariadenie 10/2016, ktoré upravuje dočasné par-
kovanie; konštatovali to v spoločnom vyhlásení mesto 
Trenčín aj Okresné riaditeľstvo PZ v Trenčíne; str. 63 

- v Trenčianskom samosprávnom kraji v roku 2016 do-
končili výstavbu 1527 bytov, čo je  o 144 viac ako v ro-
ku 2015; podiel dokončených bytov v Trenčianskom 
kraji tvoril v minulom roku 9,7 % z celkove dokončených 
bytov na Slovensku; str. 65 

- hlavný architekt mesta Martin Beďatš  spolu s tímom 
spolupracovníkov na verejnej diskusii prezentovali vízie 
pre centrálnu mestskú zónu, jej prepojenie s oboma 
brehmi Váhu a štúdiu nového dopravného riešenia; str. 
66 

- dňa 21. marca 2017 vydali Mesto Trenčín a Okresné ria-
diteľstvo Policajného zboru SR v Trenčíne spoločné sta-
novisko v súvislosti so zavedením regulovaného par-
kovania; str. 69 

- strecha na Posádkovom klube v Trenčíne (bývalý Dom 
armády) je podľa ministerstva opravená, organizátorom 
divadelných predstavení však zatiaľ termíny nedali; str. 
70 

- priemerná mesačná mzda v podnikoch s 20 a viac za-
mestnancami v Trenčianskom samosprávnom kraji  do-
siahla v roku 2016 sumu 921 eur, čo bolo o 117 eur me-
nej ako celoslovenský priemer; str. 73 

- dňa 22. marca 2017 sa konala riadna schôdza mestské-
ho zastupiteľstva, na ktorom poslanci schválili aj 
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viaceré zmeny v rozpočte; navýšili peniaze napríklad na 
nákup ležadiel a slnečníkov na krytú plaváreň, na vý-
menu okien v MŠ Považská či na zavlažovanie trávnika 
a rekonštrukciu toaliet na futbalovom štadióne v Opa-
tovej; str. 73 

- dňa 22. marca 2017 si asi dvesto občanov prišlo vypočuť 
informácie o zavedení regulovaného parkovania pria-
mo počas schôdze mestského zastupiteľstva; str. 75 

- dňa 24. marca 2017 odovzdal doterajší veliteľ Pozem-
ných ozbrojených síl generálmajor Ondřej Novosad 
funkciu 54-ročnému Jindřichovi Jochovi, ktorý ju začne 
vykonávať od 1. apríla 2017; Ondřej Novosad bol ve-
liteľom Pozemných ozbrojených síl  od septembra 2012; 
str. 76 

- brazílske mäso od podozrivého výrobcu našli hygienici 
zatiaľ v jednej trenčianskej stravovacej prevádzke, tá sa 
po verejnej mediálnej výzve prihlásila hygienikom sama; 
hygienici nariadili mäso stiahnuť z používania a vrátiť 
dodávateľovi; str. 77 

- koncom marca 2017 počet predaných parkovacích 
kariet prekročil hranicu 3000, rezidenti zakúpili 2659, 
najviac mali záujem o kartu do pásma trvalého pobytu; 
str. 78 

- s ambíciou nadviazať na svoju slávnu tradíciu a odpre-
zentovať širokej verejnosti to najkvalitnejšie, čo v oblasti 
módy ponúka domáci a český trh, sa po rokoch vracia 
veľtrh Trenčín mesto módy (TMM), obnoviť ho sa roz-
hodla Trenčianka Jana Jankovičová; str. 79 

- dňa 3. apríla 2017 po oprave opäť sprístupnili astrono-
mickú pozorovateľňu na streche Gymnázia Ľudovíta 
Štúra; str. 90 

- dňa 4. apríla 2017 prebehlo v priestoroch trenčianskeho 
Gastrocentra stretnutie krajskej organizácie Jednoty 
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dôchodcov Slovenska, na ktorom seniori spoločne 
oslávili 20. výročie založenia združenia, zosumarizovali 
doterajšie aktivity a predstavili plány do budúcna; str. 81 

- kontrola v Muničnom sklade ozbrojených síl v Trenčíne 
- Kubrej zistila, že v ňom chýba časť materiálu; str. 83 

- poslanci branno-bezpečnostného výboru potvrdili, že 
chýbajúcu muníciu v Muničnom sklade ozbrojených síl 
v Trenčíne - Kubrej niekto ukradol; rezort obrany odo-
vzdal doterajšie závery inventúry v muničných vojen-
ských skladoch Národnej kriminálnej agentúre; str. 85 

- dňa 7. apríla 2017 náhle zomrel známy znalec starých 
kníh, majiteľ antikvariátu Juraj Holúbek (45); str. 87 

- dňa 10. apríla 2017 sa uskutočnila pietna spomienka pri 
Pamätníku umučených na Brezine – presne 10. apríla rá-
no pred 72 rokmi vstúpilo do Trenčína oslobodzovacie 
vojsko; str. 87 

- dňa 11. apríla 2017 sa primátorovi Trenčína Richardovi 
Rybníčkovi a jeho manželke Lucii narodil prvý poto-
mok – syn Oliver; str. 90 

- od polovice apríla 2017 môžu Trenčania cestovať auto-
busom bez prestupovania do dvoch najväčších miest 
v Českej republike; nemecká spoločnosť FlixBus, posky-
tovateľ európskej mobility s najväčšou medzimestskou 
autobusovou sieťou, otvorila dvakrát denne prvé priame 
spojenie Trenčína s Brnom a Prahou; str. 92 

- Veľkonočnú nedeľu v Záblatí spestrila výstava kraslíc, 
korbáčov a pečených chlebov; Trenčiansky samosprávny 
kraj do výstavy prispel 218 veľkonočnými vajíčkami 
a jedným pečeným chlebom; str. 93 

- dňa 20. apríla 2017 sa začala najväčšia a najvýznamnej-
šia mestská investičná akcia, ktorá dá novú tvár Mie-
rovému námestiu; historické srdce Trenčína si aj po 
rekonštrukcii zachová jedinečnú atmosféru; str. 94 
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- dňa 20. apríla 2017 sa začala prvá etapa rekonštrukcie 
Mierového námestia, ktorá sa dotýka Farskej ulice a pra-
vej strany námestia smerom od mestského úradu až po 
morový stĺp; str. 90 

- dňa 25. apríla 2017 rektor Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik privítal na 
pôde univerzity prezidenta Slovenskej republiky Andre-
ja Kisku; str. 97 

- Detské mestečko v Trenčíne – Zlatovciach sa stane ná-
rodnou kultúrnu pamiatkou; s návrhom, aby areál 
podliehal štátnej ochrane, prišli bývalí odchovanci det-
ského domova, ktorí sa obávajú o jeho budúcnosť, pod-
porili ho architekti a odborná verejnosť; str. 101 

- ešte nedávno museli žiaci Základnej školy na Potočnej 
ulici v Opatovej za každého počasia prechádzať k so-
ciálnym zariadeniam cez dvor, dnes je to už minulosť - 
mesto investovalo do prístavby s novými sociálnymi 
zariadeniami; str. 104 

- výsledkom spoločných konzultácií a práce projektantov, 
zástupcov mesta a občanov bude kvalitná rekonštruk-
cia Mierového námestia so všetkým, čo vytvára poby-
tovú pohodu a s tým súvisiacu ponuku obchodov, ka-
viarní, lavičiek, zelene, fontány, peknej dlažby, zaujíma-
vého osvetlenia...; str. 105 

- dňa 4. mája 2017 opäť po takmer troch rokoch otvorili 
Bavlnársku ulicu v oboch smeroch, jej uzavretie 
súviselo s modernizáciou železničnej trate; str. 108 

- viac ako polovica z 588 816 obyvateľov s trvalým byd-
liskom v Trenčianskom kraji žilo ku koncu minulého 
roka v mestách. Najviac obyvateľov mali mestá Trenčín 
(55 593), Prievidza (46 830) a Považská Bystrica (40 
075); str. 109 
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- dňa 10. mája 2017 sa uskutočnila schôdza mestského 
parlamentu, ktorá trvala 11 hodín; zastupiteľstvo odob-
rilo Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016, schválilo 
niekoľko zmien v rozpočte a súhlasilo s uzatvorením 
Dohody o urovnaní so spoločnosťou Asko Invest Slowa-
kei, s.r.o.; str. 110 

- dňa 10. mája 2017 poslanci mestského zastupiteľstva 
schválili päťročné predĺženie zmluvy na zabezpečova-
nie prevádzky mestskej hromadnej dopravy v Tren-
číne Slovenskej autobusovej doprave; str. 112 

- Mesto Trenčín hospodárilo v minulom roku s prebyt-
kom 5,82 milióna eur, vyplýva to zo záverečného účtu 
mesta za rok 2016; str. 114 

- Mesto Trenčín vráti spoločnosti Asko Invest Slowakei 
takmer 580 tisíc eur, ktoré dostalo za pozemky v prie-
myselnom parku; investor objavil počas prípravných 
prác v pôde rozsiahlu skládku komunálneho a staveb-
ného odpadu; str. 115 

- dňa 12. mája 2017 v rámci výstavy Region Tour Expo 
pokrstili borovičkou novú knihu „Trenčín z neba“, 
ktorá obsahuje vyše 120 fotografií; takmer 150-stranová 
fotokniha autorského kolektívu vedeného Milanom Pa-
prčkom vyšla v náklade 6200 kusov; str. 118 

- dňa 13. mája 2017 v predvečer Dňa matiek sa v Trenčíne 
a v mnohých ďalších mestách na Slovensku konalo 
rodinné podujatie pre malých i veľkých Míľa pre ma-
mu; str. 122 

- dňa 15. mája 2017 zhotoviteľ stavebných prác umožnil 
prechod chodcov cez podchod na Hlavnej ulici smerom 
do alebo zo Zlatoviec; str. 120 

- viac ako desiatka mladých ľudí z dvoch stredných škôl, 
ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
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samosprávneho kraja, začala v rámci praktického vyučo-
vania zveľaďovať areál Trenčianskeho hradu; str. 
120 

- dňa 22. mája 2017 otvorili v Centre sociálnych služieb na 
Juhu stimulujúcu miestnosť Snoezelen; str. 125 

- dňa 23. mája 2017 krátko po 9.18 hodine prešiel po no-
vom železničnom moste ponad rieku Váh v Trenčíne 
prvý vlak; str. 122 

- samosprávy slovenských miest majú ambície zapájať sa 
do konceptov inteligentných miest, takzvaných smart 
city, potvrdili to počas prezentovania svojich vízií na 
konferencii Metro ON Line; aj v Trenčíne plánujú v bu-
dúcnosti využívať verejné služby prostredníctvom naj-
novších technológií; str. 124 

- najväčším archeologickým objavom prvej etapy prác 
na rekonštrukcii Mierového námestia je pôvodná dlažba 
z prvej polovice 17. storočia, ktorá obyvateľom slúžila 
viac ako 250 rokov; str. 127 

- historickú dlažbu  odokrytú počas prvých týždňov vý-
skumu Mierového námestia pravdepodobne Trenčania 
vybudovali po katastrofálnej povodni v roku 1625 
a s opravami zrejme slúžila až do osemdesiatych rokov 
devätnásteho storočia; str. 131 

- zásluhou investície vo výške bezmála 2 700 eur vzniklo 
zo šedých schodov v areáli Základnej školy na Východ-
nej ulici originálne farebné schodisko, ktoré chodia 
obdivovať ľudia zo širokého okolia; autorom návrhu a 
zhotoviteľom je umelec Rastislav Jakubek, známy pod 
pseudonymom „Nomad“; str. 130 

- aktivisti majú podozrenie, že v detskom domove pri 
Trenčíne otehotneli viaceré maloleté chovankyne, v do-
move už bola na kontrole aj detská ombudsmanka Viera 
Tomanová; str. 132 
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- v ubytovacích zariadeniach v Trenčianskom samospráv-
nom kraji prenocovalo v minulom roku rekordných 322 
022 návštevníkov, z nich bolo 84 627 osôb zo zahrani-
čia, čo predstavuje medziročný nárast o 26,1 %; i napriek 
tomu bol počet prenocovaných zahraničných návštev-
níkov v TSK najnižší spomedzi všetkých slovenských 
krajov; str. 133 

- dňa 5. júna 2017 v rámci rekonštrukčných prác Miero-
vého námestia v priestore stredového ostrovčeka vyrú-
bali päť javorov; str. 134 

- dňa 5. júna 2017 otvorili v Soblahove šieste Centrum 
včasnej intervencie na Slovensku, jeho úlohou je po-
skytovanie pomoci prostredníctvom sociálnych služieb 
rodinám s deťmi so zdravotnými problémami; str. 135 

- na vlakovej stanici v Zlatovciach, postavila česká firma 
unikátnu  protihlukovú stenu zo starých pneumatík; deti 
zo Základnej školy na Dolinách navrhli, ako ju pomaľo-
vať, aby sa stala umeleckým dielom; str. 138 

- dňa 7. júna 2017 sa začali práce na druhej etape cyk-
listického prepojenia centra mesta so sídliskom Juh, ide 
o jednu z najväčších mestských investícií; str. 141 

- na trenčianskom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 
otvorili prvý sociálny bazár na Slovensku; sociálne 
slabší a ľudia žijúci v hmotnej núdzi tu v dvoch miest-
nostiach nájdu zánovné oblečenie, obuv, hračky, knihy, 
školské potreby, hygienické a športové potreby; str. 142 

- dňa 7. júna 2017 Akadémia tretieho veku v Trenčíne 
zavŕšila svoj 30. ročník slávnostným ukončením jubi-
lejného ročníka; str. 146 

-  dňa 9. júna 2017 sa uskutočnilo spomienkové podujatie 
k 40. výročiu vzniku Nemocnice pre obvinených a 
odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody 
v Trenčíne; str. 144 
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- dňa 14. júna 2017 Železnice SR sprístupnili podchod 
pri Bille na Štefánikovej ulici a uzavreli priecestie, ktoré 
umožňovalo spojenie so Sihoťou; str. 147 

- archeológovia v tesnej blízkosti Mierového námestia 
desiatky centimetrov pod povrchom objavili stredovekú 
Hornú bránu, ktorá bola spolu s Dolnou bránou (dnes 
Mestská veža) súčasťou mestského opevnenia; str. 148 

- dňa 16. júna 2017 sa uskutočnilo slávnostné vyhodno-
tenie 4. ročníka celoslovenskej kampane „Do práce na 
bicykli“; Trenčín poskočil oproti minulému roku zo 
štvrtého na súčasné tretie miesto; str. 154 

- dňa 19. júna 2017 sa Trenčania konečne dočkali otvo-
renia novej letnej plavárne; stará letná plaváreň, ktorú 
otvorili pred takmer 80 rokmi a prevádzkovali do leta 
2013, musela ustúpiť modernizácii železnice; str. 150 

- dňa 20. júna 2017 mesto ocenilo najvýraznejšie detské 
osobnosti; pamätný list a plaketu Detská osobnosť mesta 
Trenčín za rok 2017 si z rúk primátora mesta Richarda 
Rybníčka prevzalo v sobášnej sieni 33 talentovaných 
žiakov; str. 157 

- dňa 21. júna 2017 poslanci mestského zastupiteľstva 
schválili úverové podmienky pre uzatvorenie zmluvy 
s bankou – mesto si na rekonštrukciu Mierového ná-
mestia vezme úver 3,12 milióna eur od Slovenskej zá-
ručnej a rozvojovej banky; str. 155 

- dňa 21. júna 2017 na riadnej schôdzi mestského par-
lamentu poslanci okrem iného odobrili viaceré zmeny 
v rozpočte, napríklad vyčlenili peniaze na vybudovanie 
33 nových parkovacích miest pri ZŠ Novomeského, na 
rekonštrukciu chodníka na ul. Duklianskych hrdinov, 
komunikácie na Vlárskej ulici, na vodovod na cintoríne 
v Záblatí a napríklad aj na projektovú dokumentáciu na 
rekonštrukciu cesty na Hanzlíkovskej ulici; str. 156 
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- Trenčiansky hrad získal Certifikát výnimočnosti od 
spoločnosti TripAdvisor® za rok 2017; toto ocenenie sa 
udeľuje už siedmy rok ako uznanie zariadeniam z oblasti 
cestovného ruchu, ktoré za uplynulý rok dlhodobo 
dostávali pozitívne recenzie od cestovateľov na tomto 
webovom portáli; str. 161 

- dňa 29. júna 2017 vyhlásili na Štúrovom námestí vý-
sledky ankety o Cykloosobnosť Trenčína za rok 2016 
a lokálne vyhodnotili súťaž „Do práce na bicykli“; str. 
163 

- dňa 29. júna 2017 v rámci rekonštrukcie Mierového 
námestia začali vodári na Farskej ulici pracovať na pre-
pojení vodovodných prípojok; rekonštrukcia vodovo-
du, vodovodných a kanalizačných prípojok pokračuje na 
pravej strane Mierového námestia pod hradom, kde 
súbežne plynári obnovujú svoje siete; hlavný vodovod 
je už natiahnutý v celom úseku od Mestskej veže po 
hotel Elizabeth; str. 165 

- dňa 30. júna 2017 vo veku nedožitých 89 rokov zomrel 
Rudolf Tvaroška, bývalý náčelník výzbrojnej služby 
ministerstva národnej obrany a prvý muž českosloven-
ského futbalu; str. 168 

- dňa 1. júla 2017 po dvojtýždňovej oprave hodiny na 
Matejovej veži Trenčianskeho hradu znovu odmeria-
vajú čas; str. 165 

- v areáli autocampingu na Ostrove sa stretli profesionálne 
aj amatérske tímy, ktoré pomáhajú budovať tradíciu 
dračích lodí v Trenčianskom kraji, na podujatí nazvanom 
„Prebudenie draka“; str. 167 

- v Trenčianskom kraji sa v roku 2016 narodilo 5341 detí, 
čo bolo najmenej spomedzi všetkých slovenských kra-
jov; počet živonarodených detí sa v kraji medziročne 
zvýšil o 139; str. 170 
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- dňa 15. júla 2017 sa na Trenčianskom hrade uskutočnilo 
podujatie pod názvom „Letná remeselná školička“; 
deti si vyskúšali prácu s hlinou na hrnčiarskom kruhu; 
str. 171 

- Mesto Trenčín poskytlo po šiestich rokoch Centru en-
vironmentálnych aktivít (CEA) správu z právneho 
auditu mesta, ktorý si dalo vypracovať po nástupe úra-
dujúceho primátora Richarda Rybníčka do funkcie; str. 
172 

- dňa 5. augusta 2017 po prvýkrát privítalo deti nové 
detské ihrisko Žihadielko na Soblahovskej ulici, ktoré 
hlasovaním pre Trenčín vyhrali ľudia; str. 175 

- čulý pracovný ruch v rámci rekonštrukcie sa presunul 
najmä na pravú stranu Mierového námestia pod hra-
dom, kde bol odstránený chodník až po Ulicu M. Au-
rélia a správcovia sietí kladú takzvané chráničky, ktoré 
zabezpečia ochranu sietí pred prípadným poškodením pri 
možných výkopoch v budúcnosti; str. 175 

- dňa 15. augusta 2017 pri príležitosti výnimočného život-
ného jubilea prijal primátor mesta Richard Rybníček na 
mestskom úrade Karolínu Maršálkovú, ktorá sa dožila 
100 rokov; str. 176 

- od dňa 21. augusta 2017 boli vyznačené cyklopruhy na 
komunikácii od kruhového objazdu pri Keramoprojekte 
po bývalú Strednú zdravotnícku školu, zároveň bolo vy-
značené vodorovné značenie, vrátane priechodov pre 
chodcov; str. 177 

- dňa 22. augusta 2017 sa demontážou pieskovcového zá-
bradlia začala rekonštrukcia morového stĺpa na Mie-
rovom námestí, mesto na jej prvú etapu získalo dotáciu 
z rozpočtu Ministerstva kultúry SR; str. 177 
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- dňa 26. augusta 2017 na Trenčianskom hrade privítali 
tohtoročného stotisíceho návštevníka, ktorým bol Boris 
Petkovič z Nového Mesta nad Váhom; str. 181 

- dňa 30. augusta 2017 okresný súd poslal do vyšetrovacej 
väzby trojicu ozbrojených lupičov, ktorí šarapatili 
v Trenčianskom kraji; str. 181 

- pamätník oslobodenia Trenčína – vojenské delo na rohu 
Soblahovskej a Bezručovej ulice, chcú viacerí obyvatelia 
mesta vyhlásiť za národnú kultúrnu pamiatku; Komi-
sia pre posudzovanie pamiatkového fondu to neodporu-
čila, pretože vec nespĺňa kritériá kultúrnej pamiatky a 
nevykazuje pamiatkové hodnoty; str. 184 

- dňa 2. septembra 2017 sa skončilo nové dvojdňové  po-
dujatie trenčianskeho Expo Centra pod názvom „Hurá 
do záhrady“; str. 187 

- dňa 3. septembra 2017 privítalo nové letné kúpalisko 
posledných tohtoročných návštevníkov; otvorené bolo 
66 dní, pre zlé počasie bolo zatvorené 18 dní, navštívilo 
ho 64 774 ľudí, celková tržba zo vstupného predstavuje 
takmer 168 tisíc eur; str. 189 

- dňa 21. augusta 2017 si Trenčania opäť pripomenuli au-
gustové udalosti z roku 1968 na Mierovom námestí pri 
Lipe slobody, ktorú tu zasadili na konci dramatického 
roka 1968; str. 191 

- Trenčiansky samosprávny kraj mal koncom minulého 
roka najnižší podiel obyvateľov v predproduktívnom 
a najvyšší v poproduktívnom veku na Slovensku; ku 
koncu roku 2016 žilo v TSK 79 115 detí do 14 rokov a 97 
081 osôb starších ako 65 rokov; str. 191 

- dňa 6. septembra 2017 bol v Kultúrnom centre Stred 
Dlhé hony v Trenčíne slávnostne otvorený už XXXI. 
ročník celoživotného vzdelávania seniorov trenčian-
skeho regiónu Akadémia tretieho veku; str. 193 
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- dňa 12. septembra 2017 krátko popoludní bola do upra-
veného spevneného výkopu v centre Mierového námes-
tia osadená nová trafostanica, z ktorej sa bude napájať 
celé námestie a okolité ulice; str. 193 

- čisté mesačné príjmy na osobu dosiahli v minulom roku 
v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) sumu 
460,27 eura, medziročne stúpli o 4,4 % (19,55 eura); 
čisté peňažné príjmy súkromných domácností v Tren-
čianskom kraji boli v roku 2016 už druhýkrát po sebe 
druhé najvyššie na Slovensku po Bratislavskom samo-
správnom kraji; str. 194 

- dňa 18. septembra 2017 sa začali v rámci rekonštrukcie 
Mierového námestia výkopové práce v časti chodníkov 
pred Piaristickým kostolom F. Xaverského a Kultúrno-
informačným centrom; str. 195 

- dňa 20. septembra 2017 sa po letných prázdninách opäť 
stretli mestskí poslanci na spoločnom rokovaní, na kto-
rom okrem iného schválili zmeny v rozpočte, od-
súhlasili aj nákup technológie k autu pre mestskú políciu 
na kontrolu parkovania, na vypracovanie projektu na roz-
šírenie sociálnych zariadení a bufetov v areáli letného 
kúpaliska, na zakúpenie stánkov a veľkoplošných infor-
mačných nosičov na Mierové námestie, na vytvorenie 
Betlehema alebo aj na oplotenie areálu MŠ Na dolinách; 
str. 195 

- dňa 20. septembra 2017 mestskí poslanci neschválili 
predaj mestského majetkového podielu v budove, kde 
sídli Art Kino Metro,  súkromnému investorovi; str. 
196 

- v dňoch 22. a 23. septembra 2017 sa po desaťročnej pau-
ze vrátila opäť pod hrad Matúša Čáka jedna z najvý-
znamnejších a najväčších slovenských výstav minulosti 
Trenčín mesto módy; str. 198 
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- Trenčianska župa obsadila prvé miesto v rebríčku tran-
sparentnosti vďaka sérii protransparentných opatrení a 
snahe súčasného vedenia župy spraviť ju otvorenejšou 
a transparentnejšou; str. 201 

- dňa 30. septembra 2017 sa uskutočnila kultúrno-spolo-
čenská akcia Dni Sihote, ktorá sa opäť tešila veľkému 
záujmu; str. 203 

- v závere septembra 2017 boli ukončené práce na za-
sieťovaní skalného brala nad hotelom Elizabeth, ktoré 
majú zabezpečiť bariéru pre uvoľnené kamene z hrad-
ného brala a zabrániť tak ich pádu; str. 204 

- v súťaži Top dizajnér roka ako súčasti výstavy Trenčín 
mesto módy zvíťazila 24-ročná Lucia Sládečková 
z Trenčína, ktorá v rozhovore rozpráva o sebe i svojej 
tvorbe; str. 205 

- dňa 8. októbra 2017 zomrel vo veku 85 rokov bývalý 
dlhoročný primátor nášho mesta Štefan Rehák; str. 208 

- dňa 9. októbra 2017 začali v stredovej časti Mierového 
námestia ukladať prvé dlažobné kocky; ide o pôvodné 
kocky, ktoré boli po vybratí z plochy námestia pretrie-
dené a očistené v sklade u zhotoviteľa rekonštrukcie ná-
mestia; str. 208 

- dňa 11. októbra 2017 začali na Mierovom námestí 
osádzať elektrické výsuvné stĺpiky, ktoré budú slúžiť na 
príležitostné napájanie elektrickej energie napríklad 
počas trhov; str. 208 

- Mesto Trenčín musí odstrániť náletové dreviny a stro-
my v sedemmetrovej vzdialenosti od mestského opev-
nenia, Mestu ako vlastníkovi stredovekého opevnenia to 
nariadil Krajský pamiatkový úrad (KPÚ); str. 209 

- dňa 11. októbra 2017 uplynulo už 65 rokov od svadob-
ného dňa manželov Jozefíny Miklošovej a Jozefa 
Mikloša, pri príležitosti ich železnej svadby im primátor 
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mesta Trenčín Richard Rybníček venoval pamätný list; 
str. 211 

- začiatkom tohto roku zistili zamestnanci Trenčianskeho 
múzea, že v zbierkovom fonde chýbajú vzácne formy 
na modrotlač z druhej polovice 19. storočia; trenčian-
skym policajtom sa podarilo 21 vzácnych historických 
predmetov vypátrať a vrátiť do múzea, formy mala podľa 
polície odcudziť bývalá zamestnankyňa múzea ešte v 
roku 2014; str. 212 

- v polovici októbra 2017 dalo mesto do predčasného uží-
vania prvú cyklotrasu v Trenčíne, ktorá vedie spod naj-
väčšieho sídliska Juh do centra mesta; str. 213 

- dňa 16. októbra 2017 odovzdali do užívania v areáli 
Centra sociálnych služieb - DEMY moderné špecia-
lizované zariadenie pre ľudí s diagnózou autizmus po 
ukončení školskej dochádzky; zariadenie za 1,6 milióna 
eur vytvára druhý domov pre tridsiatku ľudí s touto diag-
nózou; str. 215 

- dňa 16. októbra 2017 sa začala v centre Trenčína výsad-
ba krokusov, narcisov, tulipánov a ďalších atraktívnych 
a farebných cibuľovín; k ručnej výsadbe sa vo štvrtok 
19. októbra pridal aj malý upravený traktor, pričom ide o 
jednu z najmodernejších a najracionálnejších techník 
výsadby; str. 218 

- primátor Trenčína Richard Rybníček novú stranu na-
koniec nezaloží, zdôvodnil to tým, že na jej vznik nemá 
peniaze; svoj vstup do inej politickej strany nateraz vy-
lúčil; str. 218 

- koncom októbra 2017 Železnice Slovenskej republiky 
potvrdili, že modernizácia tretej etapy železničnej 
trate v úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá je stavebne 
ukončená; aktuálne sa robia technické prehliadky, odo-
vzdávacie a preberacie konania u tých objektov, ktoré sú 
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ešte v predčasnom užívaní, prípadne kolaudačné kona-
nia; str. 220 

- rameno hornej brány, murivo mestského šľachtického 
paláca a aj bývalej tlačiarne sú ďalšími významnými 
nálezmi na Mierovom námestí; archeológovia od ok-
tóbra pokračujú v odkrývaní nálezov v priestore medzi 
Trenčianskym múzeom a bankou; str. 222 

- dňa 3. novembra 2017 Okresný súd v Trenčíne rozhodol, 
že mesto nemusí zaplatiť viac ako 320 tisíc eur 
spoločnosti Slovakia okolo sveta, ktorá prevádzkuje 
Televíziu Trenčín, za výrobu relácií v rokoch 2010 
a 2011; zmluvu mesta a televízie označil za neplatnú; str. 
229 

- dňa 4. novembra 2017 vo volebnej miestnosti v budove 
Gymnázia Ľ. Štúra bol o voľby do VÚC veľký záujem, 
podvečer tam odvolil aj primátor Richard Rybníček; 
str. 223 

- dňa 4. novembra 2017 sa volieb do VÚC na celom 
Slovensku zúčastnilo 29,95 % oprávnených voličov, 
volebná účasť v Trenčianskom kraji bola 26,32 %, 
staronovým predsedom Trenčianskeho samosprávneho 
kraja sa stal favorit volieb Jaroslav Baška (Smer – SD a 
SNS, 50 % - 62 807 hlasov); str. 225 

- „Rezultát volieb predsedu Trenčianskeho samospráv-
neho kraja je výsledkom štvorročnej práce pre kraj a pre 
ľudí,“ povedal v reakcii na volebné víťazstvo staronový 
predseda TSK Jaroslav Baška; str. 227 

- v novom zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho 
kraja je v porovnaní s predchádzajúcim menej žien, 
priemerný vek poslancov klesol; str. 228 

- dňa 8. novembra 2017 oslávili členovia najstaršej a 
najväčšej okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na 
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Slovensku v Trenčianskom kraji v priestoroch Gastro-
centra v Trenčíne 25 rokov od založenia organizá-
cie; str. 230 

- dňa 8. novembra 2017 na svojom zasadnutí  mestský par-
lament súhlasil s tým, že od nového roka bude správu 
miestnych komunikácií vykonávať Mestské hospo-
dárstvo a správa lesov, m.r.o., a to v rozsahu určenom 
mestom Trenčín; str. 231 

- dňa 10. novembra 2017 sa na cintoríne 1. svetovej vojny 
v Trenčíne – Zábraní spomínalo nielen na padlých voja-
kov v prvej svetovej vojne, ale česť účastníci vzdali aj 
vojnovým veteránom, ktorí padli na bojiskách, v za-
hraničných vojenských operáciách a v mierových mi-
siách; str. 234 

- dňa 11. novembra 2017 sa pri Srbskej kaplnke a pa-
mätníku na vojenskom cintoríne v Trenčíne uskutočnila 
pietna spomienka pri príležitosti medzinárodného dňa 
vojnových veteránov, ktorého symbolom sú divé vlčie 
maky; str. 233 

- dňa 13. novembra 2017 predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja Jaroslav Baška sa ako prvý z ôsmich 
predsedov krajských samospráv po zložení predpísané-
ho sľubu ujal funkcie na nové, tentoraz päťročné obdo-
bie; str. 236 

- prinášame vyjadrenia, ako si priami účastníci spomínajú 
na  trenčianske protestné zhromaždenia proti totalitnému 
režimu v novembri 1989; str. 238 

- v areáli Old Herold zbúrali dve budovy, spoločnosť ich 
plánuje nahradiť modernou predajňou; budovy garáží a 
kultúrneho domu postavili v šesťdesiatych rokoch minu-
lého storočia, pamiatkovo chránené neboli; str. 240 

- v Trenčíne sa aj v tomto roku opravovali cesty a chod-
níky, väčšinou šlo o dobrú a odbornú prácu, no vyskytli 
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sa aj negatívne prípady, výsledkom sú opravy opráv, 
mesto totiž nekvalitnú prácu neakceptuje; str. 242 

- dňa 22. novembra 2017 dopoludnia osadili v zrekon-
štruovanej časti Mierového námestia vianočný strom-
ček; Duglaska tisolistá vyrástla v Trenčíne, jej pôvodná 
výška bola asi 20 metrov; str. 243 

- dňa 23. novembra 2017 členovia Poľovníckeho zdru-
ženia Ostrý vrch v Soblahove odstrelili v rámci spoločnej 
poľovačky v lesoparku Brezina a v okolí Trenčína 12 
kusov premnoženej diviačej zveri; str. 243 

- Mesto Trenčín bolo úspešné pri podávaní žiadostí o ne-
návratný finančný príspevok z Integrovaného regio-
nálneho operačného programu; na dva projekty, ktoré sa 
týkajú cyklotrás, získa takmer 315 tisíc eur; str. 244 

- v dňoch 2. a 3. decembra 2017 sa v známom švajčiar-
skom stredisku St. Moritz udeľovali ceny World Luxury 
Hotel Awards za rok 2017, trenčiansky hotel Elizabeth 
si odniesol ocenenie v kategórii „Luxury Cultural Ret-
reat“ za zachovanie kultúrneho dedičstva; str. 244 

- dňa 5. decembra 2017 Mikuláš so svojimi pomocníkmi 
rozsvietil vianočný stromček na Mierovom námestí; 
str. 246 

- vďaka novej vianočnej výzdobe v Trenčíne vyzerá mes-
to po zotmení ako z rozprávky; str. 246 

- dňa 11. decembra 2017 schválili na zasadnutí poslanci 
Zastupiteľstva TSK rozpočet na rok 2018, kraj bude 
v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, 
príjmy i výdavky predpokladajú sumu takmer 172 
miliónov eur; str. 248 

- dňa 13. decembra 2017 schválil mestský parlament roz-
počet na rok 2018, počíta s dokončením rekonštrukcie 
Mierového námestia, kúpou 48 nájomných bytov 
a ďalšími investíciami do ciest, chodníkov, parkovísk, 
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cyklotrás, ihrísk a do čistoty a verejnej zelene, z euro-
fondov budú obnovené materské školy Opatovská a Ša-
fárikova; mesto má schválený vyrovnaný rozpočet 
v celkovej výške takmer 57,74 milióna eur; str. 248 

- dňa 13. decembra 2017 mestský parlament schválil 
odpredaj svojho spoluvlastníckeho podielu v budove na 
Mierovom námestí, kde sídlila Slovenská sporiteľňa, 
súkromnému investorovi; str. 250 

- pred Vianocami boli prerušené práce na rekonštrukcii 
Mierového námestia, pokračovať budú začiatkom roka, 
v závislosti od počasia; str. 252 

- na Trenčianskom hrade už druhý rok po sebe privítali 
viac ako 120 tisíc návštevníkov, najvyššia návštevnosť 
hradu bola tradične v letných mesiacoch; str. 253 

- Trenčiansky samosprávny kraj plánuje v budúcom roku 
investovať do kultúrnych zariadení vo svojej zriaďo-
vateľskej pôsobnosti okolo 2,3 milióna eur; investície 
pôjdu aj do Trenčianskeho hradu a Verejnej knižnice M. 
Rešetku v Trenčíne; str. 254 

- „Bol to rok veľkých investičných zmien,“ hovorí primá-
tor Richard Rybníček v tradičnom rozsiahlom konco-
ročnom rozhovore v mesačníku Info; str. 254. 

 

2. Ekonomický život 
 

- výrobné spoločnosti v Trenčianskom samosprávnom 
kraji (TSK) bojujú o zamestnancov najmä finančnými 
bonusmi, zamestnávatelia motivujú ľudí predovšetkým 
rozmanitými finančnými príspevkami, z nefinančných 
benefitov sú najčastejšie jazykové kurzy; str. 262 
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- Ani jeden z ministrov obrany nedokázal štátne vojenské 
opravovne naštartovať, VOP v Trenčíne každý rok vy-
kazoval stratu, ktorú musel vykryť štát; od roku 2014 
prevzal podnik súkromník, za viac ako dva roky ho dostal 
do čiernych čísiel a dnes pomaly nestačí vyrábať kvôli 
obrovskému dopytu zahraničných firiem; str. 263  

- dňa 17. februára 2017 po návšteve trenčianskej spoloč-
nosti Konštrukta – TireTech povedal premiér Robert 
Fico, že vláda SR bude presadzovať, aby si spoločnosti, 
ktoré investujú do výskumu a vývoja, mohli odpísať až 
50 percent ako nákladovú položku; str. 264 

- z piešťanského letiska priviezli do akciovej spoločnosti 
Letecké opravovne Trenčín (LOTN), patriacej pod 
rezort obrany, v poradí štvrtý vrtuľník Mi-17 z Af-
ganistanu; LOTN zabezpečuje ich generálnu opravu na 
základe víťazstva v medzinárodnom tendri agentúry 
NATO - Support and Procurement Agency (NSPA); str. 
265 

- Letecké opravovne Trenčín zrealizujú generálnu opra-
vu lietadla L-410 UVP vo vlastníctve Ozbrojených síl 
Litovskej republiky, zákazku získala spoločnosť patriaca 
pod Ministerstvo obrany SR v medzinárodnom tendri; 
str. 267 

- dňa 7. marca 2017 sa v Kongresovej sále Úradu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja uskutočnilo Valné 
zhromaždenie Trenčianskej regionálnej komory  Slo-
venskej obchodnej a priemyselnej komory (TRK 
SOPK); valné zhromaždenie potvrdilo vo funkcii pred-
sedu TRK SOPK jej doterajšieho predsedu Borisa 
Paulena; str. 267 

- dňa 27. apríla 2017 otvorili v Technologickom centre 
v Trenčíne nové testovacie laboratórium spoločnosti 
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Yanfeng Automotive Interiors, ktorá tam vykonáva 
testy odolnosti výrobkov; str. 270 

- smrť pani Anny († 59) počas pracovnej zmeny v závode 
Leoni Slovakia v Trenčíne vyvolal rozhorčené a kritické 
ohlasy; ľudia, ktorí poznajú tamojšiu situáciu, upo-
zorňujú na praktiky v tejto nemeckej spoločnosti na 
výrobu káblových zostáv pre spoločnosť Porsche; str. 
272 

- firma Leoni Slovakia zverejnila otvorený list k mimo-
riadnej udalosti, ktorou bola smrť pani Anny; za mimo-
riadne nešťastné považuje publikovanie nepravdivých 
informácií o nevhodných pracovných podmienkach vo 
firme na základe anonymných zdrojov a svedectiev z 
prostredia sociálnych sietí; str. 274 

- Trenčianska regionálna komora Slovenskej obchodnej 
a priemyselnej komory (TRK SOPK) patrila od svojho 
vzniku medzi najaktívnejšie regionálne zložky SOPK 
na Slovensku; už krátko po vzniku centrálnej SOPK 
(1992) sa začala TRK SOPK odvetvovo špecializovať 
a zameriavať na konkrétnu pomoc firmám v trenčian-
skom regióne; str. 277 

- v polovici júla 2017 žatvu na Slovensku – týkalo sa to aj 
trenčianskeho regiónu - prerušovali lokálne búrky, v 
niektorých oblastiach preto museli poľnohospodári zber 
obilia na určitý čas prerušiť; str. 279 

- Ministerstvo obrany SR posiela na generálnu opravu 
štyri letecké motory AI-25 TL z prúdových podzvu-
kových lietadiel L-39, zmluvu o dielo uzavrelo minis-
terstvo s Leteckými opravovňami Trenčín; str. 280 

- v priestoroch bývalého Vojenského opravárenského 
podniku v trenčianskej mestskej časti Zlatovce začnú už 
na budúci rok so servisom, opravami i vývojom a vý-
robou nákladných vozidiel značky Tatra; str. 280. 
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3. Kultúrno-spoločenský život 
 

- dňa 3. januára 2017 sa vo Verejnej knižnici Michala Re-
šetku v Trenčíne uskutočnila prezentácia knižnej no-
vinky spisovateľky a režisérky pochádzajúcej z Trenčína 
Barbory Kardošovej „33 prípadov Kristy B“, mode-
rátorom besedy s autorkou bol známy propagátor litera-
túry Dado Nagy; str. 284 

- dňa 20. januára 2017 pri príležitosti životného jubilea 
prijal Richard Rybníček akademickú maliarku Evu 
Mišákovú – Abelovú; str. 285 

- Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne zrea-
lizovala v roku 2016 tri strategické projekty, na ktoré 
Fond na podporu umenia prispel sumou 17 500 eur; v 
porovnaní s rozvojom komunitných aktivít a inováciou 
výpočtovej techniky z tohto balíka smerovalo najviac 
finančných prostriedkov - 10 tisíc eur - na aktualizáciu 
knižničného fondu; str. 286 

- dňa 22. januára 2017 vo veku 88 rokov zomrela v Tren-
čianskych Tepliciach poetka, textárka populárnej hudby 
Katarína Hudecová (rod. Chromá); str. 287 

- trenčianski divadelníci sa tešia nielen priazni publika, 
ale zaujali aj odbornú porotu, svedčia o tom aktuálne 
ocenenia - výročné ceny Literárneho fondu získali herci 
Štefan Richtárech za postavu Jána Kalinčiaka a Diana 
Minarovičová za postavu Adely Ostrolúckej v pred-
stavení „Misky strieborné - nádoby výborné“, ktoré na-
študovalo Mestské divadlo Trenčín k 200. výročiu naro-
denia Ľ. Štúra; str. 289 



 

885 

 

- dňa 2. februára 2017 otvorili v priestoroch Galérie M. A. 
Bazovského v Trenčíne výstavu, ktorá predstavuje 
tradičný i moderný prístup k slovenskému folklóru; jej 
názov je „Sedemdesiat sukieň mala – žena v sloven-
skom folklóre v dielach zo zbierkového fondu BMAB 
a v súčasnom umení“; str. 293 

- dňa 2. februára 2017 otvorili v priestoroch Galérie M. A. 
Bazovského v Trenčíne výstavu veľkoformátových fa-
rebných fotografií Petry Lajdovej pod názvom „Slo-
venská renesancia... keď krása vychádza na svetlo“; str. 
294 

- dňa 5. februára 2017 k 48. výročiu vzniku Galérie M. A. 
Bazovského  pripravila galéria sprievodné podujatie s 
názvom „Máme narodeniny“ za účasti viac  ako 130 
návštevníkov; pripravený bol pre nich sprievodný pro-
gram, tvorivé dielničky pre deti, komentované pre-
hliadky výstav a krst novej publikácie Hry s umením II.; 
str. 290 

- poslanci Trenčianskej župy schválili vymenovanie Bar-
bory Varga Petríkovej za novú riaditeľku Galérie M. 
A. Bazovského v Trenčíne, výberová komisia ju vybrala 
spomedzi troch uchádzačov; str. 291 

- dňa 16. februára 2017 sa v priestoroch Trenčianskeho 
samosprávneho kraja uskutočnila vernisáž 32. družobnej 
výstavy výtvarníkov a fotografov z regiónov Trenčín 
a Uherské Hradiště „Stretnutie – Setkání“; str. 296 

- fotografia 16-ročného Andreja Kiripolského, druháka 
na SUŠ v Trenčíne,  sa dostala medzi výber desiatich naj-
lepších fotografií v mládežníckej kategórii medziná-
rodnej súťaže; fotografii a vizuálnemu umeniu sa venu-
je už od 10 rokov, teraz sa mu podarilo presadiť vo sve-
tovej fotografickej súťaži Sony World Photography 
Awards; str. 296 
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- pri príležitosti sviatku patróna umelcov, blahoslaveného 
Fra Angelico, v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 
v Bratislave odovzdali ocenenia desiatim osobnostiam 
Slovenska v rôznych kategóriách za ich prínos do ná-
rodného umenia; v kategórii výtvarného umenia ocene-
nie získal aj maliar, grafik a ilustrátor Jozef Vydrnák; 
str. 298 

- režisérkou a scenáristkou celovečerného filmu Piata 
loď, ktorý vybojoval na Berlinale prvú cenu v histórii 
slovenskej kinematografie, je Iveta Grófová, ktorá po-
chádza z Trenčína; na svetovej premiére v Berlíne získal 
jej film 1. cenu Krištáľového medveďa za najlepší 
film v kategórii Generation Kplus; str. 299 

- dňa 4. marca 2017 si česko-slovenský koprodukčný film 
Masaryk o ministrovi zahraničných vecí Janovi Ma-
sarykovi odniesol z tohtoročného slávnostného udeľo-
vania ocenení Českej filmovej a televíznej akadémie 
rekordných 12 cien Český lev - vrátane víťazstva v kate-
górii najlepší film, réžia a výkon v hlavnej (Karel 
Roden) i vedľajšej (Oldřich Kaiser) mužskej úlohe; 
producentom úspešného filmu je trenčiansky rodák, 59-
ročný Rudolf Biermann; str. 300 

- dňa 8. marca 2017, na Medzinárodný deň žien, pri-
lákalo do Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne viac ako 
130 nežnejších polovičiek ľudstva sprievodné podujatie 
aktuálnej výstavy „Sedemdesiat sukieň mala“ a módnu 
prehliadku s názvom Ženy v galérii; str. 302 

- dňa 13. marca 2017 sa uskutočnilo v poradí ôsme stret-
nutie trenčianskych literátov s blízkym vzťahom 
k Trenčínu a Trenčianskemu kraju; str. 303 

- dňa 16. marca 2017 sa uskutočnila prezentácia knižnej 
prvotiny pani  Libuše Prekopovej, 90-ročnej klientky 
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Sociálnych služieb mesta Trenčín; jej kniha poézie má 
názov „Spomienky v srdci hlboko ukryté“; str. 305 

- dňa 18. marca 2017 tanečný pár Matteo Cicchitti a Si-
mona Brecíková z Tanečného klubu Dukla Trenčín na 
Majstrovstvách Slovenska v štandardných tancoch pre 
rok 2017 v Poprade potvrdil svoju stúpajúcu výkonnosť 
a zvíťazil; str. 306 

- v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bra-
tislave otvorili novú dennú kliniku pri Klinike detskej 
hematológie a onkológie; steny dennej kliniky, kde sa 
bude deťom podávať chemoterapia a uskutočnia sa 
menšie zákroky, pomaľoval veľkoplošnými maľbami 
trenčiansky rodák, 31-ročný architekt a výtvarník Juraj 
Hubinský; str. 307 

- dňa 23. marca 2017 sa uskutočnil 13. ročník Majstrov-
stiev Slovenska v maľovaní na telo Body Art 2017 počas 
medzinárodného kozmetického veľtrhu Beauty Forum; 
str. 310 

- počas marca 2017 folklórna tematika prilákala do 
trenčianskej galérie takmer 4300 ľudí; za rekordným 
číslom nie sú len samotné výstavy „Sedemdesiat sukieň 
mala“ a „Slovenská renesancia“, ale tiež sprievodné pre-
hliadky, tvorivé dielne, workshopy a prednášky; str. 311 

- dňa 8. apríla 2017 sa uskutočnilo finále veľkolepej tele-
víznej šou „Zem spieva“, do ktorého sa prebojoval aj 
detský folklórny súbor z Trenčína Kornička; str. 313 

- o rokovaniach, budúcnosti aj minulosti festivalu Pohoda 
porozprával v rozhovore jeho riaditeľ Michal Kaščák; 
str. 315 

- dňa 19. apríla 2017 predstavila vo Verejnej knižnici M. 
Rešetku svoju novú knižku „S tromi psami za pätami“ 
trenčianska literátka Margita Ivaničková; str. 318 
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- v apríli 2017 prichádzajú súrodenci Samuel Štefanec a 
Jana Štefancová vystupujúci pod spoločným hudobným 
projektom Bulp s debutovým albumom, ktorý potvr-
dzuje ich elektronický zvuk doplnený o perkusívne 
nástroje; pôsobia iba od septembra 2015, stihli však už 
získať prvenstvo v kategórií Objav roka hudobných cien 
Radio Head Awards; str. 320 

- dňa 22. apríla 2017 uviedla Česká televízia ako hlavný 
večerný program premiéru 54. pokračovania populárnej 
Manéže Bolka Polívku, v ktorej sa predstavil aj rodák 
z Trenčína, herec Pavol Seriš; str. 323 

- dňa 29. apríla 2017 Trenčianske osvetové stredisko pri-
pravilo krajskú súťažnú prehliadku moderného tanca 
Deň tanca Trenčianskeho kraja 2017; divadelnú sálu 
Kina Hviezda v Trenčíne roztancovalo až 521 tanečníkov 
z 21 tanečných kolektívov; str. 325 

- v roku 2017 poskytne mesto Trenčín zo svojho rozpočtu 
v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti na 
podujatia a projekty 50 200 eur, činnosť súborov a zdru-
žení podporí čiastkou 19 800 eur; str. 328 

- dňa 5. mája 2017 otvorili v Art centre synagóga výstavu 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby 21. Výtvarné spekt-
rum Trenčianskeho kraja 2017; predstavili sa na nej 
výtvarné talenty z Trenčína, Prievidze, Považskej Bys-
trice a Myjavy; str. 330 

- dňa 10. mája 2017 uviedlo Mestské divadlo Trenčín 
premiéru najnovšej hry úspešného chorvátskeho autora 
Mira Gavrana „Bábka“; str. 332 

- dňa 10. mája 2017 otvoril tohtoročnú Noc literatúry 
v Trenčíne úryvok z príbehu jednej rodiny, do sveta kto-
rej vstúpila slúžka – z knihy francúzskej spisovateľky 
Leily Slimaniovej „Uspávanka“; z knihy čítala herečka 
Mestského divadla Trenčín Zuzana Mišáková; str. 332 
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- dňa 13. mája 2017 získali členovia TK Dukla Trenčín 
na Majstrovstvách SR v plesových choreografiách, ex-
hibíciách a showdance v Žiari nad Hronom dva tituly 
majstra Slovenska a jednu bronzovú medailu; str. 333 

- po vydaní dvoch zbierok básní predstavila Mária De-
mitrová v poradí druhú rozprávkovú knihu s názvom 
„Príbehy z Veterníkova“; vo voľnom pokračovaní 
„Príbehov z Trdelníkova“ predstavuje deťom rozprávko-
vý svet, v ktorom boj so zlom naberá nové rozmery; str. 
334 

- dňa 19. mája 2017 v rámci 15. narodenín Mestského 
divadla Trenčín vsadili jej členovia na spomienkový 
večer - hostia spolu s verejnosťou mohli nahliadnuť aj do 
úplných začiatkov divadla, nakoľko si jeho členovia 
pripravili chronologický prierez celým 15-ročným pô-
sobením; str. 337 

- dňa 20. mája 2017 sa svojím programom pripojila k ce-
loeurópskemu podujatiu Noc múzeí a galérií aj Galéria 
M. A. Bazovského v Trenčíne; str. 336 

- zdokumentovať spevácku a zberateľskú cestu výnimoč-
nej interpretky ľudových piesní od Trenčína Lýdie Faj-
tovej sa v knihe „Gavurka“ podujala Zuzana Laurin-
číková; knižka vyšla vo vydavateľstve HELA v spolu-
práci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne 
a s finančnou podporou TSK;  str. 339 

- spoločný program súborov Alexandrovci a Trenčan 
odštartoval krátkym vystúpením práve folklórny súbor 
Trenčan, ktorý vzácnej návšteve predviedol ukážky tanca 
a spevu z Trenčianskeho kraja; str. 340  

- dňa 31. mája 2017 otvorili v mestskej veži výstavu tren-
čianskeho výtvarníka Jána Hubinského pod názvom 
Narrenturm (v nemčine veža bláznov); takto nazval 
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autor svoju aktuálnu kolekciu objektov, sochárskych 
a maliarskych kreácií; str. 341 

- dňa 2. júna 2017 sa v priestoroch Úradu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja uskutočnila vernisáž výstavy 
fotografií 21. ročníka krajskej súťaže Amatérskej foto-
grafie Trenčianskeho kraja (AMFO); takmer stovka 
autorov do súťaže zaslala neuveriteľných 430 unikátnych 
fotografií a 3 multimediálne prezentácie; str. 342 

- výtvarná teoretička Alena Hejlová v rozhovore pribli-
žuje okrem iného aj osudy niektorých diel Miloša Ale-
xandra Bazovského; str. 343 

- dňa 2. júna 2017 hostil Trenčiansky hrad premiéru slo-
venského muzikálu „Studňa lásky“; pred zaplneným 
hľadiskom prírodného amfiteátra sa 70 účinkujúcim vy-
darila premiéra diela, na ktorom pracovali deväť me-
siacov, na jednotku; speváckymi výkonmi a tanečnými 
kreáciami na javisku očarili publikum žiaci trenčianskej 
ZUŠ Karola Pádivého; str. 350 

- o prípravách muzikálu „Studňa lásky“ rozpráva v roz-
hovore pedagóg ZUŠ Karola Pádivého Róbert Zemene; 
str. 352 

- v dňoch 8. a 9. júna 2017 sa konalo finále 48. ročníka po-
stupovej súťaže a prehliadky detských speváckych zbo-
rov „Mládež spieva 2017“; detský spevácky zbor Váž-
ky, ktorý pracuje pod vedením Miroslavy Kaliňákovej 
pri ZŠ Dlhé Hony, ocenili zlatým pásmom a cenou poro-
ty za hlasovú kultúru; str. 355 

- dňa 9. júna 2017 sa v Mníchovej Lehote začali Tren-
čianske folklórne slávnosti; uviedli hudobný a tanečný 
program, v ktorom sa predstavili sólisti speváci, spevác-
ke skupiny, ľudové hudby, sólisti tanečníci a malé taneč-
né formy z 24 folklórnych kolektívov; str. 355 
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- dňa 19. júna 2017 prijal primátor Richard Rybníček 
účastníkov 10. ročníka medzinárodného literárno-výtvar-
ného sympózia Ora et Ars; str. 357 

- dňa 20. júna 2017 predstavili za účasti autora literárnej 
predlohy Vladimíra Kulíška a výtvarníka Jozefa Vy-
drnáka vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne lite-
rárnu podobu štvrtého pokračovania cyklu „Príbehy 
z Trenčína“ o opátovi Štefanovi; str. 359 

- dňa 22. júna 2017 slávnostne otvorili nádvorie galérie 
M. A. Bazovského v Trenčíne, pracovníčky galérie pre 
návštevníkov pripravili módnu prehliadku; str. 359 

- v dňoch 6. – 8. júla 2017 sa konal na trenčianskom letis-
ku najväčší slovenský multižánrový festival Pohoda 
2017; jeho PR manažér Anton Repka zdôraznil, že mal 
najviac pozitívnych hodnotení, tešil sa najväčšiemu 
záujmu  zahraničných médií a mal bezproblémový prie-
beh; str. 361 

- dňa 22. júla 2017 sa v priestoroch kláštora na Skalke 
uskutočnila slávnostná vernisáž medzinárodného vý-
tvarno-literárneho sympózia Ora et Ars; hlavným orga-
nizátorom 10. ročníka sympózia bolo Mesto Trenčín; str. 
362 

- speváckemu triu Krajka vyšiel profilový album s ľudo-
vými piesňami; trio tvoria rodáčky spod hradu Matúša 
Čáka Zuzana Laurinčíková, Magda Uhliariková a 
Beáta Dobiašová, ktoré sa spoznali vo FS Trenčan; str. 
364 

- dňa 16. augusta 2017 uplynulo 60 rokov od narodenia 
slovenského výtvarníka, trenčianskeho rodáka Igora 
Kalného, ktorý bol jedným z najosobitejších predsta-
viteľov neoficiálnej výtvarnej scény 80. rokov 20. sto-
ročia na Slovensku; svoj život ukončil dobrovoľne, dožil 
sa iba 30 rokov; str. 365 
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- sériou workshopov po okresných mestách odštartovalo 
mapovanie potrieb kreatívnych ľudí v Trenčianskom 
kraji, tých má v budúcnosti združovať Centrum pre 
podporu kreatívneho a kultúrneho priemyslu so 
sídlom v Trenčíne; str. 367 

- dychová hudba Textilanka je jednou z dvoch dychových 
hudieb pôsobiacich v Trenčíne a v tomto roku oslavuje 
45. výročie svojho vzniku; najnovšie sa môže pochváliť 
„Zlatým pásmom cum laude“ a tromi ďalšími cenami, 
ktoré získala v Pezinku na 17. ročníku súťažného festi-
valu Dychovky v Preši; str. 370 

- Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne sa rozhodla počas 
leta sprístupniť verejnosti nádvorie galérie; v priebehu 
dvoch prázdninových mesiacov pre verejnosť pripravila 
celkom 9 celodenných sprievodných podujatí v exte-
riéri galérie, ktoré sa tešili veľkému záujmu; str. 371 

- dňa 8. septembra 2017 Matúšov hrad privítal už 54. 
ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2017; hlavnú cenu 
a Cenu predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja si 
z celoštátnej súťaže odniesla Anna Škřipská – Kubi-
šová; str. 373 

- v dňoch 14. – 17. septembra 2017 priniesol trenčiansky 
festival jedného herca Sám na javisku obžalobu poli-
tickej korektnosti, úvahy o surovosti sveta, spôsob, ako 
sa s ňou vyrovnať a množstvo ďalších otázok; okrem 
zahraničných umelcov sa na festivale predstavili aj Robo 
Roth a Milan Kňažko;  

- dňa 21. septembra 2017 otvorili v  Galérii Miloša Ale-
xandra Bazovského spoločnú výstavu známej sloven-
skej umelkyne Ilony Németh a absolventky jej ateliéru 
na VŠVU Gabriely Zigovej pochádzajúcej z Trenčína; 
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výstava predstavila vo výstavnej koncepcii galérie ino-
vatívny a originálny pohľad na výstavnú činnosť i prácu 
s verejnosťou; str. 374 

- do dvora Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne 
na Jaselskej ulici, do „Letnej čitárne“, si od júna do sep-
tembra našlo cestu 421 záujemcov; ide o 5-percentný 
nárast oproti minulému ročníku; str. 376 

- od konca septembra 2017 bola všetkým návštevníkom 
trenčianskej knižnice k dispozícii Osmijankova lite-
rárna záhrada; putovná výstava si kladie za cieľ mo-
tivovať deti k rozhovorom a tvorivým aktivitám v ško-
lách a rodinách; str. 379 

- dňa 2. októbra 2017 si v hradnej kasárni v rámci galave-
čera Flores Musarum prevzalo ocenenie za prínos 
v oblasti kultúry 25 osobností z Trenčianskeho kraja; str. 
378 

- dňa 5. októbra 2017 otvorilo Mestské divadlo Trenčín 
už svoju 17. sezónu, najnovším predstavením v reperto-
ári profesionálov je bláznivá situačná komédia „Nikto 
nie je dokonalý alebo Pobozkaj tetu Myrtle“ z pera an-
glického dramatika Simona Williamsa; str. 380 

- dňa 12. októbra 2017 otvorili v Galérii M. A. Bazovské-
ho výstavu „Budúcnosť textilu – Future of Textile“, na 
ktorej študenti Katedry textilnej tvorby na Vysokej škole 
výtvarných umení v Bratislave prezentujú tvorbu troch 
ateliérov – textilného dizajnu, odevného dizajnu a 
textilnej tvorby v priestore; str. 384 

- dňa 28. októbra 2017 sa v kine Hviezda uskutočnila 
slovenská premiéra autorskej komédie „Čecháčci a 
Čoboláci“, ktorej sa predstavil Pavol Seriš spolu s 
hereckým kolegom Filipom Tellerom; str. 383 
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- 10. výročie oslavuje chlapská spevácka skupina Škru-
pinka z Trenčína; v ich repertoári sa nachádzajú au-
tenticky a humorne ladené koledy, zbojnícke piesne i 
zaujímavo spracované pijanské, jágerské a „pytlácke“ či 
„vojanské“ pesničky; str. 385 

- interiér Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne 
na Jaselskej ulici dostal nový umelecký rozmer, vdýchli 
mu ho maľby architekta a karikaturistu Júliusa Brunu 
pripomínajúce medzníky vo vývine písma s dosahom na 
regionálne súvislosti; str. 386 

- dňa 11. novembra 2017 sa v trenčianskom kine Hviezda 
a Klube Lúč skončil festival dobrodružných filmov 
HoryZonty, ktorý sa začal 9. novembra; podľa zaklada-
teľky a riaditeľky podujatia Márie Dutkovej išlo o 
úspešný ročník; str. 388 

- v dňoch 14. a 15. novembra 2017 Mesto Trenčín v spo-
lupráci so Základnou umeleckou školou K. Pádivého 
zorganizovali 48. ročník regionálnej súťaže v speve 
ľudových piesní „Trenčianske hodiny“; pred porotou 
zaznelo 118 slovenských ľudových piesní v podaní 59 
dievčat a chlapcov z 19 základných škôl a osemročných 
gymnázií z celého regiónu; str. 391 

- v súvislosti s výročím nežnej revolúcie okrem dvoch 
výstav v Mestskej veži a na Štúrovom námestí, pietnej 
spomienky na Námestí sv. Anny, koncertu v Kaplnke sv. 
Anny a „Poďakovania za slobodu“ v Piaristickom 
kostole F. Xaverského, sa v kine Hviezda konalo výni-
močné divadelné predstavenie „Nepolepšený svätec“; 
str. 392 

- dňa 23. novembra 2017 sa  Galérii M. A. Bazovského 
uskutočnila vernisáž – v galérii ožili osudy výrobných  
hál preslávenej textilky Merina, ktoré sú od roku 2009 



 

895 

 

prázdne, vďaka dvom fotografkám Jane Gombikovej a 
Zuzane Janíček Muranicovej; str. 393 

- dňa 26. novembra 2017 sa uskutočnila premiéra dva-
nástej hry trenčianskeho Divadla Normálka – komédie 
„Tímbilding“; scenáristicky a režijne ju pripravil tvo-
rivý mozog Normálky Miroslav Ďuriš; str. 397 

- dňa 1. decembra 2017 vyhodnotili 25. ročník celoslo-
venskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého „Studňa sa 
tajne s dažďom zhovára“; k jubileu súťaže vyšiel zbor-
ník obsahujúci najlepšie diela z predchádzajúcich roč-
níkov; str. 401 

- dňa 2. decembra 2017 sa v trenčianskej galérii konal dru-
hý ročník predvianočnej akcie s názvom „Vianoce 
v galérii“, ktorý navštívilo viac ako 240 návštevníkov; 
str. 402 

- dňa 5. decembra 2017 sa v priestoroch kasárne na Tren-
čianskom hrade uskutočnila vernisáž výstavy tren-
čianskeho maliara Artúra Lieskovského (1852 - 1920), 
potomka starého trenčianskeho zemianskeho rodu; str. 
403 

- spisovateľa Rudolfa Dobiáša (82) chcú prihlásiť do boja 
o prestížnu Nobelovu cenu za literatúru, jeho priatelia 
však majú vážne obavy - básnikovi a prozaikovi, ktorý 
ako politický väzeň prežil aj peklo v jáchymovských ba-
niach, začalo zlyhávať srdce; v Národnom ústave srdco-
vých a cievnych chorôb mu museli operovať chlopňu; 
str. 404 

- kvality hudobných festivalov už siedmy rok hodnotí 
cena European Festival Awards, ktorá sa odovzdáva 
začiatkom roka na festivale v holandskom Groningene; 
slovenská Pohoda bola nominovaná už niekoľkokrát, 
tento raz však zlomila rekord - do oceňovania vstupuje 
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so siedmimi nomináciami z celkových trinástich; str. 
405 

- dňa 14. decembra 2017 pri príležitosti významných 
výročí - 100. výročia vzniku Československej republiky, 
50. výročia Pražskej jari a 25. výročia novodobej samo-
statnosti Českej a Slovenskej republiky otvorili v pries-
toroch Trenčianskeho samosprávneho kraja  výstavu fo-
tografií z česko-slovenského pomedzia; str. 406 

- nový vietor do kultúrno-spoločenských akcií Verejnej 
knižnice M. Rešetku priniesla herečka Zuzana Mišáko-
vá, tradičný cyklus besied „Poznávame Trenčanov“ 
obohatila o talkshow „Povedz mi, čo čítaš...“; str. 407 

- Trenčan žijúci v Brne Pavol Seriš v rozhovore pribli-
žuje štúdium cudzích jazykov, cestu k autorskému divad-
lu, účasť na zahraničných festivaloch, vyjadruje sa aj 
k česko-slovenským vzťahom, svojim divadelným plá-
nom a otázke vzniku profesionálneho kamenného di-
vadla v Trenčíne; str. 408. 

 
 

4. Školstvo a vzdelávanie 
 

- dňa 11. januára 2017 vymenoval rektor Trenčianskej 
univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. osoby do 
funkcie prorektorov s účinnosťou od 16. januára 2017 
-  do funkcie prorektora pre výchovu a vzdelávanie bola 
vymenovaná doc. Ing. Marta Kianicová, PhD., prorek-
torom pre stratégiu a rozvoj bude doc. Ing. Peter 
Lipták, CSc. a prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. bol 
vymenovaný do funkcie prorektora pre vedu, výskum a 
medzinárodné vzťahy; str. 414 

- trenčianskej SOŠ obchodu a služieb na Jilemnického 
ulici pribudli nové šatne, učebne aj zmodernizovaná 
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telocvičňa; v zrekonštruovanej telocvični športujú aj 
žiaci z bývalej školy podnikania, ktorej telocvičňa chý-
bala; str. 414 

- na SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne začali od septem-
bra minulého roka s výučbou nového predmetu – živo-
tológie; mentori pri nej používajú metódy neformálneho 
vzdelávania, počas hodiny sa snažia o zapojenie každého 
študenta; str. 416 

- dňa 25. januára 2017 bola Fakulta priemyselných tech-
nológií  Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Púchove 
hostiteľom významnej akademicko-spoločenskej uda-
losti - počas inaugurácie bola do funkcie dekana sláv-
nostne uvedená prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.; 
str. 418 

- dňa 6. februára 2017 sa už tradične sa v Mestskej špor-
tovej hale na Sihoti v Trenčíne konali Školské maj-
strovstvá Slovenska v aerobiku žiačok a žiakov stred-
ných škôl; súťažiaci si sily zmerali v piatich kategóriách 
- basic aerobik, kick box,  zumba, body work a dance ae-
robik, titul získala študentka trenčianskej SOŠ obchodu 
a služieb Alexandra Zenníková; str. 420 

- dňa 8. februára 2017 Akademický senát Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka jednohlasne rozhodol 
o tom, že Jozef Habánik bude rektorom univerzity aj v 
nasledujúcich štyroch rokoch; stanovil si dva ciele - 
prvým je otvorený a profesionálny prístup k študentom a 
absolventom a druhým medzinárodne akceptované 
vedecké výsledky; str. 421 

- až 185 žiakov z trenčianskej SOŠ obchodu a služieb 
praxuje priamo v prevádzkach ich budúcich potenciál-
nych zamestnávateľov, aj vďaka opatreniam Trenčian-
skeho samosprávneho kraja by malo toto číslo narastať; 
str. 422 
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- Nové Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionali-
zované sklá FunGLASS Trenčianskej univerzity A. 
Dubčeka získa 15 miliónov eur z európskeho programu 
Horizont 2020, miliónmi prispeje aj rezort školstva; 
Centrum vytvorí vyše 40 pracovných miest pre odborní-
kov v oblasti sklárskeho výskumu nielen z Európy; str. 
423 

- v Trenčianskom samosprávnom kraji je do duálneho 
vzdelávania zapojených viac ako 300 žiakov z 12 stred-
ných odborných škôl, ktoré spolupracujú s 35 firmami 
v regióne; str. 424 

- v dňoch 15. a 16. februára 2017 bola Stredná odborná 
škola Pod Sokolicami 14 v Trenčíne dejiskom v poradí 
12. ročníka Trenčianskych robotických dní, ktoré sú 
medzinárodnou súťažnou prehliadkou robotov; str. 425   

- na Trenčianskych robotických dňoch sa medzi víťazov 
dostali aj trenčianske družstvá; str. 427 

- Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikónové 
materiály, ktoré je na pôde Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka, bude obnovené a dobudované; 
projekt univerzity patrí medzi európsku top desiatku, 
ktorá bola podporená grantom európskeho rámcového 
programu Horizont 2020; str. 428 

- Centrum vedecko-technických informácií zverejnilo 
koncom roka 2016 štúdiu o zamestnanosti absolventov 
vysokých škôl, ktorá zaradila Trenčiansku univerzitu  
do TOP 10 rebríčka najžiadanejších absolventov z jed-
notlivých slovenských univerzít a vysokých škôl; str. 
431 

- v pätnástich trenčianskych materských školách sú vy-
novené areály na hranie; nové hojdačky, domčeky, vlá-
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čiky, lavičky a ďalšie detské herné prvky, ktorých osá-
dzanie sa začalo ešte na konci minulého roka, majú dnes 
už všetky svoje miesto a vyšli na 32 445 eur; str. 432 

- dňa 23. marca 2017 si mladí multimediálni tvorcovia 
z celého Slovenska v Bratislave prevzali ocenenia v 5. 
ročníku súťaže audiovizuálnej a multimediálnej tvorby 
detí a mládeže Zlatá klapka 2017; v kategórii animova-
ný film bol ocenený Teodor Matejovič (Stredná ume-
lecká škola Trenčín); str. 433 

- dňa 23. marca 2017 sa konal 5. ročník súťaže Tren-
čiansky pivný somelier; dve ocenenia získali Tren-
čianky - v kategórii čašník obsadila druhé miesto Te-
rézia Beckertová a v kategórii kuchár zvíťazila Natálie 
Rapantová; str. 434 

- firmy a spoločnosti v Trenčianskom samosprávnom kraji 
ponúkajú od školského roka 2016/2017 možnosť zapojiť 
sa do systému duálneho vzdelávania viac ako 500 
žiakov stredných škôl; TSK tak potvrdzuje ambíciu byť 
lídrom duálneho vzdelávania na Slovensku; str. 436 

- po minuloročnej praktickej maturitnej skúške formou 
dobovej hostiny na Trenčianskom hrade pripravila SOŠ 
obchodu a služieb na Jilemnického ulici aj tento rok 
originálnu podobu maturity - vedenie školy prišlo s 
gazdovskou zabíjačkou; str. 437 

- dňa 27. marca 2017 sa uskutočnilo XIV. zasadnutie 
Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu pri 
Trenčianskom samosprávnom kraji, ktoré okrem iného 
schválilo  požiadavku Strednej umeleckej školy Trenčín 
o súhlas k  experimentálnemu overovaniu úplne nového 
študijného odboru dizajn digitálnych aplikácií; str. 438 

- dňa 28. marca 2017 pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil 
primátor mesta Richard Rybníček trinásť pedagógov 
pôsobiacich v trenčianskych školách; str. 438 
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- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka sa ako je-
diná zo Slovenska dostala do zoznamu Kľúčových tech-
nologických centier (Key Enable Technologies); v elit-
nom zozname sa univerzita ocitla vďaka univerzitnému 
centru FunGlass, ktoré je zamerané na jedinečný výskum 
skla a jeho lepšieho využitia v priemysle či bežnom ži-
vote; str. 439 

- minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan 
pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil 82 učiteľov a pe-
dagógov, Malú medailu sv. Gorazda si domov odniesla 
Regina Vraždová z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Tren-
číne; str. 440 

- dňa 27. apríla 2017 v Bratislave bolo slávnostne pod-
písané Memorandum o založení konzorcia medzi 
Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka v Trenčíne 
(Fakulta priemyselných technológií), Bieloruskou 
štátnou technologickou univerzitou, spoločnosťami SV 
Engineering, s.r.o. a Dupres Consulting, s.r.o.; str. 441 

- zápisu sa v základných školách mesta Trenčín zúčastnilo 
611 šesťročných detí, z nich by malo 532 nastúpiť 
v septembri do prvých tried; o odklad povinnej školskej 
dochádzky požiadalo pre svoje dieťa 68 zákonných 
zástupcov; str. 442 

- o rozdelení dotácií na aktivity v oblasti školstva, výcho-
vy a vzdelávania na rok 2017 rozhodol primátor mesta 
Richard Rybníček na základe odporúčania Komisie 
školstva pri mestskom zastupiteľstve; sumou 10 tisíc eur 
mesto podporí 17 projektov; str. 443 

- na konci apríla 2017 sa uskutočnilo vyhodnotenie už 
XXI. ročníka literárnej súťaže stredných škôl Zlín-
skeho a Trenčianskeho kraja, jej motto bolo „Vnímame 
prítomnosť, ovplyvníme budúcnosť“; str. 444 
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- na konci apríla 2017 sa uskutočnilo slávnostné vyhodno-
tenie celonárodnej literárnej súťaže „Práva detí očami 
detí“ ako súčasti medzinárodnej konferencie  „Mega-
trendy a médiá 2017“; SOŠ obchodu a služieb v Tren-
číne sa môže pochváliť hneď dvoma ocenenými štu-
dentmi odboru hotelová akadémia – Adrianou Halja-
kovou a Patrikom Pohorelcom;  str. 444 

- dňa 3. mája 2017 oficiálne nastúpil do svojho druhého 
funkčného obdobia rektor Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik; str. 444 

- Trenčiansky samosprávny kraj zmodernizuje prostred-
níctvom Integrovaného regionálneho operačného pro-
gramu stredné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsob-
nosti, v prvej etape počíta s modernizáciou ôsmich škôl 
spolu za takmer 5,8 milióna eur; str. 445 

- hrubé chyby na plagátoch SUŠ v Trenčíne boli úmy-
selné, koncepčný zámer vizuálnej komunikácie spočíval 
v „haló efekte“, ktorého cieľom bolo zaujať a vypro-
vokovať k návšteve verejnej vernisáže výstavy maturit-
ných prác žiakov; str. 446 

- študenti stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) si budú môcť 
osvojiť nové poznatky aj prostredníctvom zážitkového 
vzdelávania, finančný príspevok naň dostanú priamo od 
TSK; str. 447 

- dňa 15. mája 2017 uplynulo presne 20 rokov od schvá-
lenia zákona Národnej rady SR o zriadení Trenčianskej 
univerzity v Trenčíne; v deň jej piateho výročia, v roku 
2002, bola oficiálne premenovaná na Trenčiansku uni-
verzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne; str. 448 

- dňa 1. júla 2017 uplynulo 20 rokov, čo vznikla Tren-
čianska univerzita, v tento deň nadobudol účinnosť Zá-
kon č. 155/1997 Z. z. o jej zriadení; slávnostné otvorenie 
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Trenčianskej univerzity sa uskutočnilo 13. septembra 
1997; str. 450 

- do súťaže o najlepší stredoškolský časopis sa tento rok 
prihlásilo celkovo deväť stredných škôl z Trenčianskeho 
kraja, ako víťaz vyšiel časopis Intrák, ktorý tvoria žiaci 
Športového gymnázia v Trenčíne; str. 452 

- v polovici mája 2017 bola v ZŠ Na dolinách ukončená 
rekonštrukcia šatní pre dievčatá a chlapcov; str. 454 

- dňa 7. júna 2017 zorganizovala Spojená škola inter-
nátna v Trenčíne tradičnú okresnú paralympiádu pre 
deti zo špeciálnych škôl v ľahkoatletických disciplínach, 
súťažila na nej viac ako päťdesiatka detí vo veku od 6 do 
16 rokov; str. 454 

- ZŠ na Ulici L. Novomeského má nový prírodný 
priestor na vyučovanie hudobnej a výtvarnej výchovy, 
prvouky a aj techniky, popoludní ho bude využívať škol-
ský klub detí; str. 455 

- portál Profesia už po desiatykrát vyhodnotil uplatniteľ-
nosť absolventov jednotlivých škôl, Trenčianska uni-
verzita patrí dlhodobo do TOP 10 vysokých škôl podľa 
tohto hodnotenia a jej absolventi sa radia medzi najrých-
lejšie zamestnaných; str. 456 

- dňa 23. júna 2017 vyhodnotili v ZŠ na Kubranskej ulici 
22. ročník súťaže v tvorbe školských časopisov, svoje 
časopisy poslalo desať základných škôl; str. 457 

- v dňoch 21. a 22. júna 2017 na 101. zasadnutí Akredi-
tačnej komisie potvrdil minister Peter Plavčan, že Tren-
čianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne pri-
jala dostatočné opatrenia na začlenenie medzi uni-
verzitné vysoké školy; str. 458 

- ďalšia významná spolupráca sa črtá po stretnutí rektora 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 



 

903 

 

Jozefa Habánika so zástupcom čínskej spoločnos-
ti  Dahua Technology, Damonom Hu, ktorý je obchod-
ný manažér pre strednú Európu; spoločnosť je svetový 
líder v oblasti „security and surveillance“; str. 459 

- v poradí tretí kontrolný deň na SOŠ Pod Sokolicami 
v Trenčíne potvrdil, že komplexná rekonštrukcia školy 
bude dokončená do konca letných prázdnin, žiaci tak 4. 
septembra 2017 po prvýkrát nastúpia do vynovenej 
školy; str. 459 

- obdobie prázdnych školských lavíc sa nieslo na viace-
rých materských a základných školách v znamení 
investícií; mesto napríklad obnovilo elektroinštaláciu 
a rekonštruovalo priestory kuchyne v ZŠ na Veľko-
moravskej ulici, vymenilo palubovku telocvične v ZŠ na 
Novomeského a pokračuje v rekonštrukcii športového 
areálu v ZŠ na Východnej; str. 461 

- zmluvy o duálnom vzdelávaní má v tomto školskom 
roku všetkých 20 stredných odborných škôl v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a 68 firiem; str. 462 

- dňa 12. septembra 2017 Inštitút pre ekonomické a 
sociálne reformy (INEKO) zverejnil nové vydanie 
školských rebríčkov; v top desiatke slovenských stred-
ných odborných škôl sú Obchodná akadémia Milana 
Hodžu na štvrtej priečke a Stredná zdravotnícka škola 
Trenčín na ôsmom mieste; str. 463 

- dňa 14. septembra 2017 sa v Ružomberku uskutočnil 
šiesty ročník medzinárodnej súťaže Módny návrhár; aj 
tento rok bola odovzdaná cena rektora Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka Jozefa Habánika, a to 
študentke Valérii Kršiakovej zo Strednej umeleckej 
školy Trenčín; str. 462 
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- v areáli stredoškolského kampusu v Trenčíne vyrastie 
moderná športová hala, ktorá vytvorí podmienky na 
rozvoj športového talentu žiakov Športového gymnázia 
v Trenčíne; str. 464 

- dňa 27. septembra 2017 rektor Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik sláv-
nostne otvoril nový akademický rok 2017/2018; podľa 
jeho slov bude univerzita klásť dôraz najmä na otvorený 
a profesionálny prístup k študentom a neustále skvalit-
ňovanie vzdelávacej a výskumnej infraštruktúry; str. 465 

- Strednú odbornú školu stavebnú Emila Belluša 
v Trenčíne čaká komplexná rekonštrukcia, bude súčas-
ťou komplexnej obnovy trenčianskeho stredoškolského 
kampusu; str. 467 

- dňa 9. októbra 2017 začalo užívať viac ako 800 študentov 
Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne dve moderné 
chemické a jedno fyzikálne laboratórium; str. 468 

- dňa 20. októbra 2017 sa zúčastnili mladí vedátori, žiaci 
ZŠ Kubranská Trenčín krajského kola súťaže Festival 
vedy a techniky AMAVET v Partizánskom, postup do 
celoslovenského kola festivalu získali Benjamín Tro-
kan a Patrik Bašo; str. 469 

- v novembri 2017 začalo žiakom ZŠ na Východnej ulici 
v Trenčíne, ale i verejnosti slúžiť nové viacúčelové 
ihrisko s bežeckou dráhou; do jeho rekonštrukcie in-
vestovalo mesto Trenčín takmer 180 tisíc eur; str. 470 

- telocvičňa s parametrami športovej haly, ktorej vý-
stavbu financuje Trenčiansky samosprávny kraj, už vi-
diteľne rastie v Zámostí v Trenčíne; primárne bude 
slúžiť pre potreby Športového gymnázia, no dostupná by 
mala byť aj pre stredoškolákov z okolitých škôl či verej-
nosť; str. 471 
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- v najväčšom výskumnom a inovačnom programe Európ-
skej únie Horizont 2020 sú k dispozícii financie vo výš-
ke takmer 80 mld. eur; medzi  TOP 3 na Slovensku 
z hľadiska objemu pridelených finančných prostriedkov 
patrí aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka; 
str. 472  

- dňa 7. decembra 2017 v rámci slávnostnej akadémie 
k 70. výročiu založenia Strednej zdravotníckej školy 
v Trenčíne prijala škola čestný názov po svojej dlho-
ročnej riaditeľke Celestíne Šimurkovej; str. 474. 

 
 
 
 

5. Tvorba a ochrana životného prostredia 
 

- v druhej polovici januára 2017 vo viacerých mestách a 
obciach namerali väčšie množstvo prachových častíc 
ako obvykle, vychádzalo sa z hodinových koncentrácií; 
automatické meracie stanice identifikovali tento problém 
v Nitre, Topoľníkoch, Trenčíne, Ružomberku a Veľkej 
Ide; str. 478 

- dňa 8. februára 2017 schválili mestskí poslanci zámer 
vyhlásiť verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku na 
nákup rastlín - Mestské hospodárstvo a správa lesov 
Trenčín chce v rámci náhradnej výsadby vysadiť na 
území mesta 643 rastlín za 34 tisíc eur; str. 478 

- dňa 8. februára 2017 poslanci trenčianskeho mestského 
zastupiteľstva na svojom zasadnutí zrušili najstaršie 
doposiaľ platné záväzné nariadenie mesta; štatút zelene 
z roku 1991 napadol prokurátor, viaceré jeho ustanovenia 
boli podľa neho v rozpore so zákonom, mestskí odborníci 
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na zeleň odporučili zrušiť celé nariadenie mesta a pri-
praviť nový štatút zelene; str. 479 

- Trenčiansky samosprávny kraj aj v tomto roku podporí 
environmentálne zamerané projekty na území kraja; 
prostredníctvom grantového programu Zelené oči môžu 
subjekty čerpať na projekty v roku 2017 maximálne 2000 
eur; str. 481 

- rok 2017 sa v Trenčianskom samosprávnom kraji bude 
niesť v duchu znižovania energetickej náročnosti bu-
dov v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK; v rámci projektu 
Zelená župa je pripravených 5 projektov vhodných na 
čerpanie finančných prostriedkov z Operačného pro-
gramu Kvalita životného prostredia; str. 481 

- dňa 17. februára 2017 pracovníci spoločnosti Marius 
Pedersen na základe žiadosti vedenia Mesta Trenčín ruč-
ne vyčistili povrch ľavobrežnej hrádze od psích exkre-
mentov; str. 483 

- na začiatku tohto roka bolo v Trenčíne 3 123 evidova-
ných psov, mesto je „posiate“ psími exkrementmi; ne-
môžu za to psy, ale ľudia -  celkovo je v Trenčíne roz-
miestnených 76 nádob na psie exkrementy, ktoré sa 
vyvážajú raz za 14 dní; str. 483  

- dňa 20. februára 2017 začal zmluvný partner mesta  spo-
ločnosť Marius Pedersen, a.s. so strojným čistením 
miestnych komunikácií po zimnom posype; str. 484 

- klimatológ Jozef Pecho v rozhovore rozpráva o dôsled-
koch globálneho otepľovania vo svete aj na Slovensku, 
spomína v ňom aj Trenčín; str. 484 

- nová publikácia „Každodenná udržateľnosť“ pribli-
žuje študentom hravou formou tvorivých aktivít rôzne 
spôsoby, ako sa starať o životné prostredie; str. 496 
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- viaceré samosprávy kritizujú poplatok za drobný 
stavebný odpad, rok od jeho zavedenia klesol  zber sta-
vebného odpadu v zberných dvoroch na minimum, roz-
šírili sa čierne skládky, ktoré musia obce odstraňovať na 
vlastné náklady – týka sa to aj Trenčína; str. 499 

- tohtoročná dlhotrvajúca zima dala živočíchom poriadne 
zabrať, potvrdil to aj trenčiansky ornitológ Radovan 
Jambor; ako vysvetlil, do mesta sa nasťahovalo množ-
stvo vtáctva z okolitých lesov, hľadali tu útočisko pred 
mrazmi a ľahší prístup k potrave; str. 500 

- v tomto roku je Mestské hospodárstvo a správa lesov, 
m.r.o. pripravené do údržby verejnej zelene investovať 
takmer 266 tisíc eur, počas jarného obdobia sa venuje 
napríklad orezom celtisov, ktoré boli naposledy takto 
ošetrené v roku 2012; str. 505 

- v dňoch 27. marca – 2. apríla 2017 si výstavba ďalšieho 
úseku cyklotrasy vyžiadala výrub piatich čerešní na 
Soblahovskej ulici; náhradnú výsadbu sakúr napláno-
valo mesto na jeseň, za jednu čerešňu zaplatí 110 eur; str. 
506 

- začiatkom mája 2017 sa začalo aj plánované kosenie ve-
rejnej zelene vo všetkých mestských častiach Trenčína; 
str. 507 

- prváci z Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého 
pomáhali lesníkom obnovovať les po kalamite; tren-
čianski stredoškoláci vysadili v lesoch za obcou Drie-
toma pri hraniciach s Českom viac ako tisícku mladých 
stromčekov; str. 508 

- študenti z trenčianskej Strednej umeleckej školy pod ve-
dením fínskeho mestského dizajnéra Pabla Riquelmeho 
navrhli oživiť priestor átria pri Mestskej veži; do leta 
by tu malo pribudnúť nové pódium, niektoré prvky z 
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návrhov môžu skončiť aj v priestore pred Domom armá-
dy; str. 510 

- Andrea Uherková je doktorandkou na Fakulte ekológie 
a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene 
a pôsobí vo viacerých združeniach a mimovládnych 
organizáciách; v posledných rokoch sa snaží najmä o 
zmapovanie a záchranu starých a krajových odrôd jab-
loní a hrušiek; str. 513 

- Zelená hliadka Trenčín oslávila na jar svoje druhé na-
rodeniny, dôvodov na radosť ale mnoho nebolo, frek-
ventované časti Trenčína, najmä sídliska Juh zostali po 
zime zahltené odpadkami a po roztopení snehu bolo 
preto nutné konať; str. 519 

- v dňoch 22. – 28. mája 2017 v Trenčíne prebiehalo  che-
mické a mechanické odburiňovanie miestnych komu-
nikácií a chodníkov; str. 521 

- na Východnej ulici v Trenčíne niekto poškodil deväť 
stromov, z kmeňov olúpal kôru do výšky približne jeden 
meter; prípadom sa zaoberá polícia, páchateľovi môže v 
krajnom prípade hroziť až osemročné väzenie; str. 521 

- štyri prvenstvá a dve druhé miesta získali slovenskí mla-
dí reportéri pre životné prostredie na prestížnej me-
dzinárodnej environmentálnej súťaži Nadácie pre 
environmentálne vzdelávanie v Kodani; str. 522 

- od júla 2017 mesto Trenčín po dohode s organizáciou 
ENVI-PAK zaviedlo triedený zber kovov prostred-
níctvom červených nádob; na tento účel bolo v našom 
meste rozmiestnených 84 kusov 1100-litrových nádob; 
str. 524 

- pri studničke na Partizánskej ulici v Trenčíne visí 
papier s výsledkami rozboru kvality vody; stalo sa to, 
čoho sa miestni obyvatelia obávali - voda z obľúbeného 
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prameňa zostala znečistená a nepitná, vinia za to vý-
stavbu bytovky v tesnej blízkosti studničky; str. 524 

- od dňa 30. júla 2017 zahynuli vo vodách Váhu na úseku 
niekoľkých kilometrov tisíce rýb, veterinári odobrali 
vzorky rýb na laboratórnu analýzu; str. 525 

- päťdesiat vriec odpadu z takmer kilometrového úseku 
„zabudnutej“ cesty do Čerešňového sadu vyzbierali čle-
novia občianskeho združenia Enjoy Trenčín; str. 527 

- masívny úhyn rýb vo Váhu, počas ktorého na prelome 
júla a augusta zahynulo takmer 1,3 tony rýb, stále vy-
šetrujú; z doterajších výsledkov vyplýva, že príčinou 
úhynu rýb je súhra viacerých okolností, aj zvýšené 
množstvo amoniaku vo vode - ten by podľa zistení mohol 
pochádzať z čistiarne odpadových vôd z Nemšovej, ktorá 
sa rekonštruuje; str. 528 

- dňa 2. novembra 2017 prebehla brigáda členov otuži-
leckého oddielu Trenčianskych tuleňov, pracovali na 
vyčistení brehu rieky Váh na pláži Ostrova; str. 529 

- nepríjemný zápach zo sušiarne droždia obťažuje oby-
vateľov v neúnosnej miere už dlhý čas; mesto v tejto veci 
konalo tak, ako mu právne možnosti dovolili, posledným 
krokom bude žaloba; str. 530 

- dňa 13. decembra 2017 na zasadnutí Mestského zastu-
piteľstva bola schválená novelizácia VZN č. 7/2016 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými sta-
vebnými odpadmi na území mesta Trenčín; str. 531. 
 
 
 

6. Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 
 

- v prvom kalendárnom týždni roku 2017 lekári v Tren-
čianskom samosprávnom kraji nahlásili 4144 akútnych 
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respiračných ochorení, čo predstavuje chorobnosť 
1814,7 chorých na 100 tisíc obyvateľov; str. 535 

- dňa 24. januára 2017 došlo k zmene na čele Fakultnej 
nemocnice v Trenčíne - doterajší riaditeľ Stanislav 
Pastva sa vzdal svojej funkcie, za nového riaditeľa vy-
menovali - až do doby obsadenia miesta úspešným uchá-
dzačom výberového konania - Miroslava Gajdúšeka; 
str. 535 

- v treťom januárovom týždni roku 2017 pribúdalo cho-
rých v ambulanciách, lekári nahlásili 100 711 akútnych 
respiračných ochorení vrátane chrípky; chorobnosť tak 
za týždeň stúpla o 26,8 percenta; str. 537 

- chrípkové prázdniny vyhlásili na štyroch školách 
v Trenčianskom kraji, počet chorých medzi štvrtým a 
piatym týždňom tohto roka bol takmer identický,  chríp-
ka najviac trápi deti vo vekových skupinách 6 až 14 ro-
kov a 15 až 19 rokov; str. 538 

- dňa 11. marca 2017 v lokalite na Ostrove v katastri obce 
Zamarovce našli mestskí policajti uhynutú volavku po-
polavú, ukázalo sa, že uhynula na vtáčiu chrípku; str. 
540 

- v dňoch 13. – 17. marca 2017 lekári v Trenčianskom sa-
mosprávnom kraji nahlásili 4450 akútnych respiračných 
ochorení; str. 497 

- dňa 25. apríla 2017 prišli ľudia na Úrad Trenčianskeho 
samosprávneho kraja darovať krv v rámci už šiesteho 
organizovaného výjazdového odberu krvi; až 80 percent 
ľudí, ktorí prišli darovať krv, bolo vhodnými darcami; 
str. 541 

- dňa 1. mája 2017 začal Fakultnú nemocnicu  v Trenčíne 
riadiť kolektívny štatutárny orgán – Rada riaditeľov, 



 

911 

 

ktorú tvoria generálny riaditeľ Marián Juruš, eko-
nomický riaditeľ Marek Šedík a medicínsky riaditeľ 
Stanislav Pastva; str. 542 

- osvetové podujatie s názvom Krok sklerózy multiplex 
zorganizovali v Trenčíne pri príležitosti Svetového dňa 
tohto ochorenia, ktorý si svet pripomína vždy v máji, 
stredoškoláci v spolupráci s trenčianskym Klubom 
Sclerosis Multiplex; str. 543 

- od 1. júla 2017 by pacienti, ktorí prídu do Fakultnej 
nemocnice v Trenčíne na vyšetrenie alebo v nej budú 
hospitalizovaní, nemali platiť za parkovanie; je to 
výsledok dohody medzi aktivistami z občianskej inicia-
tívy „Hore rampy bez platenia“ a ministerstva zdravot-
níctva; str. 545 

- trenčianska Fakultná nemocnica zavádza novinku - jej 
personál a služby môžu ľudia hodnotiť priamo cez 
mobilnú aplikáciu alebo počítač; zatiaľ je tento systém 
v plienkach a týka sa iba dvoch oddelení, už onedlho ho 
však nemocnica vyhodnotí a jej vedenie nevylučuje jeho 
skoré rozšírenie; str. 548 

- pacienti a návštevníci Fakultnej nemocnice v Trenčíne 
naďalej za parkovanie v areáli nemocnice platia, minis-
terstvo zmenu plánov zdôvodňuje komplikovaným 
technickým riešením pred hlavným vchodom do areálu 
trenčianskej nemocnice; str. 549 

- najlepšie pôrodnice na Slovensku za minulý rok sú Fa-
kultná nemocnica Trenčín - získala 1. miesto v úrovni 
III (resuscitačná starostlivosť) - a univerzitné nemocnice 
v Martine a Bratislave (Ružinov, Antolská); rozhodli o 
tom rodičky spolu s odborníkmi; str. 551 

- dňa 3. augusta 2017 v priestoroch Fakultnej nemocnice 
Trenčín vo štvrtok 3. augusta otvorili zrekonštruované 
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ambulancie Gynekologicko-pôrodníckej kliniky; pa-
cientkam majú zvýšiť komfort pri vyšetreniach, zamest-
nancom pracovné podmienky; str. 553 

- v dňoch 9. – 15. októbra 2017 chrípková chorobnosť 
v kraji klesla o takmer 15 percent, priemerná chorobnosť 
na ARO tak dosiahla úroveň 1688 ochorení na 100 tisíc 
obyvateľov; str. 555 

- ministerstvo zdravotníctva zverejnilo výsledky výbero-
vého konania na posty vedenia Fakultnej nemocnice 
v Trenčíne, generálnym riaditeľom nemocnice sa stal 
Marián Juruš; str. 556 

- generálny riaditeľ Fakultnej nemocnice Marián Juruš 
v rozhovore hodnotí aktuálny stav trenčianskej nemoc-
nice a hovorí o svojej vízii do budúcnosti; str. 558. 

 
 

7. Telesná kultúra a šport 
 

- brankárskou jednotkou hokejovej Dukly Trenčín sa 
stal nórsky reprezentačný brankár Lars Volden; str. 562 

- dňa 4. januára 2017 Josef Turek skončil v pozícii hlav-
ného trénera hokejového tipsportligistu Dukla Trenčín; 
kormidla sa ujal generálny manažér Ján Kobezda, ktorý 
povedie mužstvo spoločne s Júliusom Pénzešom a Vi-
liamom Čachom; str. 562 

- nigérijský krídelník Samuel Kalu prestúpil do KAA 
Gent, belgickému vicemajstrovi sa upísal na tri a pol ro-
ka; mieri za dvojicou krajanov a ďalšími bývalými hráč-
mi AS Trenčína Mosesom Simonom a Ibrahimom 
Rabiuom; str. 564 
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- dňa 7. januára 2017 futbalové mužstvo AS Trenčín od-
štartovalo zimnú prípravu na druhú polovicu aktuál-
neho ročníka Fortuna ligy v domácich podmienkach na 
Sihoti; str. 566 

- slovenská hádzanárska reprezentantka Monika Rajno-
hová už nie je hráčkou tímu Skara H, v závere roka 
2016 predčasne ukončila svoje pôsobenie v tíme nová-
čika najvyššej švédskej súťaže žien; nečakane sa obja-
vila v HK AS Trenčín a dres nováčika WHIL 2016/2017 
si obliekla už v prvom novoročnom kole proti Bemacu 
Prešov; str. 568 

- v závere minulého roka a úvodných mesiacoch roku 2017 
prišiel čas na odovzdanie výťažku z charitatívneho 
podujatia Hviezdy deťom; piatym z obdarovaných sub-
jektov je Spojená škola internátna, ktorej vďaka cha-
ritatívnemu programu AS Trenčín pomohli sumou 2000 
eur; str. 569 

- AS Trenčín získal na polročné hosťovanie krídelníka 
KAA Gent, gruzínskeho futbalového reprezentanta do 
dvadsaťjeden rokov Giorgiho Beridzeho; str. 570 

- slovenský hokejista Marián Hossa (38) pokračuje na vl-
ne prekonávania významných míľnikov v zámorskej 
NHL, najnovšie sa mu podarilo prelomiť métu 600 asis-
tencií; str. 571 

- v januári 2017 sa tenisový klub AS Trenčín sa predstavil 
na turnaji starších žiačok v Topoľčanoch, Kristína Ja-
negová si vybojovala titul vo dvojhre a spoločne s Emou 
Dičérovou triumfovali aj vo štvorhre; str. 572 

- futbalový stredopoliar AS Trenčín Denis Jančo odišiel 
na polročné hosťovanie do poľského Górniku Zabrze; 
str. 573 

- novou tvárou v kabíne futbalového mužstva AS Trenčín 
je nádejný bosniansky zakončovateľ Hamza Čatakovič, 
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dvadsaťročný mladík prichádza na hosťovanie do konca 
sezóny s nasledujúcou opciou; str. 574 

- dňa 27. januára 2017 zasiahla celú hokejovú rodinu 
obrovská tragédia - na následky infarktu zomrel ge-
nerálny manažér a tréner Dukly Trenčín Ján Kobezda; 
str. 575 

- „Neviem sa z toho spamätať, budeme stáť pri jeho ro-
dine, ktorej v týchto ťažkých chvíľach pomôžeme,“ vy-
jadril smútok nad smrťou Jána Kobezdu člen pred-
stavenstva Dukly Trenčín Viliam Ružička; str. 576 

- Patril medzi ľudí, ktorí ak sa do niečoho zahryzli, robili 
to naozaj s vervou, so srdcom. Veľký muž. Postavou, 
osobnosťou, vystupovaním... To sú ďalšie spomienkové 
slová na Jána Kobezdu; str. 577 

- hlavným trénerom Dukly Trenčín sa po smrti Jána Ko-
bezdu stal jeho doterajší asistent Július Pénzeš, pomáhať 
mu bude Peter Kosa, konzultantom je Viliam Čacho; 
str. 579 

- v závere januára 2017 Športová hala M-Šport privítala 
úvodný seniorský bedmintonový turnaj; úspešní boli aj 
zástupcovia domáceho klubu AS Trenčín - do finále 
dvojhry mužov sa prebojoval Michal Matejka, vo finále 
mužskej štvorhry bol Matej Hliničan; str. 582 

- dňa 4. februára 2017 sa futbalisti AS Trenčín vrátili zo 
sústredenia v tureckom Beleku, o pocitoch po návrate 
porozprával tréner Martin Ševela; str. 580 

- dňa 8. februára 2017 schválilo trenčianske mestské za-
stupiteľstvo Koncepciu rozvoja športu v Trenčíne, 
ktorej cieľom je vznik koncepčného systému finančných 
dotácií pre šport a zjednotenie záujmov športového a te-
lovýchovného hnutia; str. 582 
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- poslednou novou tvárou v kabíne futbalistov AS Tren-
čín v aktuálnom prestupovom období je nádejný chor-
vátsky útočník Antonio Mance; dvadsaťjedenročný za-
končovateľ prišiel pod Čákov hrad zo slovinského NK 
Domžale; str. 584 

- ženské futbalové družstvo AS Trenčín absolvovalo 
v rámci zimnej prípravy posledný halový turnaj, na 
Myjava Cupe 2017 skončilo v silnej konkurencii tretie; 
str. 585 

- zo Slovana Bratislava prichádza na záver sezóny do ho-
kejovej Dukly Trenčín  kvarteto Andrej Šťastný, Mi-
chal Hlinka, Tomáš Starosta a Lukáš Vopelka; str. 
586 

- v závere základnej časti hokejovej Tipsport ligy sa Dukla 
Trenčín musí pre zranenia zaobísť bez Michala Hlinku, 
Juraja Bezúcha, Tomáša Bulíka a Juraja Cebáka; str. 
587 

- AS Trenčín  informoval o ďalších novinkách týkajúcich 
sa stavby novej futbalovej arény pod Čákovým hradom; 
str. 588 

- v dňoch 4. a 5. marca 2017 na krasokorčuliarskych Maj-
strovstvách Slovenska mladších žiakov a nádejí v No-
vom Meste nad Váhom dosiahol klub Kraso Trenčín 
výborné výsledky, majsterkou Slovenska 2017 sa v ka-
tegórii mladšie žiačky 12 stala Agáta Bačová; str. 590 

- dňa 8. marca 2017 futbalisti AS Trenčín vypadli vo 
štvrťfinále Slovnaft Cupu, keď prehrali na ihrisku Slo-
vana Bratislava 1:3 (0:1); str. 590 

- dňa 12. marca 2017 v rozhodujúcom zápase s Novými 
Zámkami chýbal hokejovej Dukle Trenčín k postupu 
jeden gól, napriek mohutnému finišu Dukla padla do ba-
ráže; str. 591 
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- futbalový klub AS Trenčín v spolupráci so združením 
fanúšikov Légia Laugaricio odštartoval projekt „Poď na 
futbal, podpor svoj klub“, ktorý je zameraný na študen-
tov trenčianskych stredných škôl; str. 593 

- bedmintonista Matej Hliničan získal na turnaji Jamaica 
Internation 2017 v Kingstone dva cenné kovy - hráč 
bedmintonového klubu AS Trenčín skončil v konkuren-
cii 35 hráčov zo 7 krajín tretí vo dvojhre a druhý vo štvor-
hre; str. 594 

- hokejisti Dukly Trenčín nemajú v baráži Tipsport ligy 
2016/2017 na ružiach ustlané, zo štyroch doterajších 
zápasov vyhrali len raz a vyťažili z nich iba päť bodov; 
str. 595 

- realizačný tím hokejovej Dukly Trenčín sa počas ba-
rážových súbojov o účasť v nadchádzajúcom ročníku 
najvyššej domácej súťaže rozrástol o Jána Pardavého 
staršieho; str. 596 

- hokejisti tímu MMHK Nitra získali majstrovský titul v 
extralige juniorov 2016/2017, v rozhodujúcom piatom 
zápase finále zvíťazili na ľade Dukly Trenčín 3:2 po 
predĺžení a celú sériu vyhrali 3:2 na stretnutia; str. 596 

- obranca Bostonu Zdeno Chára dosiahol pozoruhodnú 
hranicu, ktorú mu môžu závidieť aj útočníci - slovenský 
bek má 600 bodov v NHL; str. 550  

- po útočníkovi Mariánovi Hossovi je Zdeno Chára ďal-
ším kandidátom spomedzi slovenských hokejistov v 
NHL na zisk Trofeje Billa Mastertona 2017; každoroč-
ne ju udelia hráčovi, ktorý spája svoje športové majstrov-
stvo s príkladnou oddanosťou a vernosťou hokeju; str. 
601 

- tri pretekárky Karate klubu Ekonóm Trenčín v Buda-
pešti na 24. ročníku prestížneho medzinárodného turnaja 
Gastroyal Hungarian Tatami Karate Cup získali tri prvé, 
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jedno druhé a jedno tretie miesto a celkové piate mies-
to pre klub v konkurencii 63 klubov z ôsmich štátov; str. 
602 

- dňa 1. apríla 2017 vyhlásili v Žiline víťazov Slovenské-
ho pohára v krasokorčuľovaní pre sezónu 2016/2017; 
tešil sa aj klub Kraso Trenčín - v kategórii mladšie 
žiačky 12 vyhrala Agáta Bačová a v kategórii mladšie 
nádeje 7 si prvenstvo odniesla Nina Balážová; str. 602 

- „V Liberci končím, pretože sa kvôli deťom chcem vrátiť 
domov do Trenčína,“ vyhlásil Branko Radivojevič 
s tým, že o pokračovaní alebo ukončení kariéry sa ešte 
definitívne nerozhodol; str. 602 

- Vladimír Pančík, redaktor športovej redakcie RTVS, 
rozpráva na tému futbalových fanúšikov a rasizmu, 
pochvalne sa vyjadruje na adresu AS Trenčín, ktorý je 
v oblasti boja proti rasizmu príkladom; str. 603 

- dňa 11. apríla 2017 sa Dukla Trenčín definitívne za-
chránila v najvyššej hokejovej súťaži, keď v rozho-
dujúcom barážovom súboji zdolala doma Detvu hladko 
4:0; str. 604 

- florbalisti FBK AS Trenčín sa po troch prehrách vo 
finále extraligy mužov umiestnili na druhej priečke v 
najvyššej domácej súťaži; v poslednom zápase finálovej 
série zvíťazil majstrovský Tsunami Záhorská Bystrica 
v Trenčíne 6:3; str. 608 

- dňa 20. apríla 2017 sa v sobášnej sieni Mestského úradu 
v Trenčíne za účasti primátora Richarda Rybníčka ko-
nalo slávnostné odovzdanie ocenení najlepším tren-
čianskym športovcom a športovým kolektívom za rok 
2016; str. 609 

- Monika Chochlíková (21) je slovenská kickboxerka 
a thajská boxerka, v roku 2016 sa stala prvou slovenskou 
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majsterkou Európy v kickboxe v kategórii K1; v rozho-
vore odpovedá na otázky týkajúce sa bojových športov; 
str. 612 

- posledný aprílový víkend 2017 bol pre plavcov z Tren-
čianskeho plaveckého oddielu mimoriadne úspešný - 
na XXXIV. Majstrovstvách ČR v plávaní MASTERS v 
Zlíne získali 9 medailí; str. 619 

- maďarský Ferencváros Budapešť sa stal víťazom 3. 
ročníka futbalového turnaja „This is my sen“ určeného 
pre hráčov kategórie do jedenásť rokov, domáci chlapci 
z AS Trenčín skončili na 6. mieste zo 16 tímov; str. 620 

- v hokejovej Dukle Trenčín obsadili dôležité posty - na 
manažérsku stoličku si sadol bývalý kouč Július Pénzeš, 
mužstvo bude viesť ako tréner Peter Oremus; str. 623 

- nový tréner Dukly Trenčín Peter Oremus v rozhovore 
okrem iného tvrdí, že by mal rád k dispozícii štyri vyrov-
nané formácie; str. 625 

- skúsený hokejový útočník Branko Radivojevič sa po 
dvoch úspešných sezónach v Liberci vracia do mater-
ského dresu, prvýkrát odohrá v Dukle Trenčín celú se-
zónu a verí, že bude úspešná; str. 627 

- dňa 14. mája 2017 na Majstrovstvách SR detí a žiakov 
do 11 rokov v karate bojovalo v Košiciach rekordných 
29 pretekárov z ŠK klubu Real team Trenčín, ktorí 
získali 23 trofejí - 3 tituly majstra SR, 9 strieborných, 11 
bronzových; str. 629 

- na majstrovstvách Európy vo fitness v španielskej Santa 
Susanne trenčianske stredoškoláčky Michaela Pavleová 
a Kristína Juricová získali až 5 titulov majsteriek Eu-
rópy; str. 630 

- dňa 15. mája 2017 sa víťazom 5. ročníka žiackeho flor-
balového turnaja v Mestskej športovej hale stali žiaci 
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ZŠ na Hodžovej ulici pod vedením trénerky Marty Do-
vinovej; str. 631 

- novou brankárskou jednotkou v Dukle Trenčín sa stal 
Michal Valent; str. 632 

- dňa 27. mája 2017 sa futbalisti AS Trenčín po víťazstve 
v poslednom kole Fortuna ligy nad Prešovom 4:0 prebo-
jovali do pohárovej Európy, v konečnej tabuľke obsa-
dili 4. miesto; str. 633 

- AS Trenčín pripravil už siedmu edíciu výročného oceňo-
vania najlepších hráčov klubu pod názvom „Hviezdy AS 
Trenčín 2017“; najcennejšiu trofej pre Hráča roka zís-
kal Rangelo Janga; str. 635 

- futbalisti AS Trenčín sa v hodine dvanástej predrali na 
štvrtú priečku, píše sa okrem iného v komentári hodno-
tiacom uplynulú sezónu najvyššej domácej súťaže; str. 
637 

- od nového ročníka bude 45-ročný Ján Pardavý asis-
tentom trénera Petra Oremusa pri áčku hokejovej Dukly 
Trenčín, túto pozíciu asistenta trénera si už na chvíľu 
vyskúšal počas nedávnej baráže; str. 642 

- dňa 2. júna 2017 sa už po dvadsiatykrát v športovom 
areáli ZŠ Novomeského rozhorel olympijský oheň, za-
viala olympijská vlajka a zaznel olympijský sľub, po kto-
rom  sa začala športová olympiáda žiakov I. stupňa; 
str. 643 

- dňa 3. júna 2017 bojovníci z Victory Gym Trenčín zís-
kali na Majstrovstvách SR v kickboxe v Banskej Bys-
trici 5 zlatých medailí; súťaže sa zúčastnilo 308 štar-
tujúcich z 27 klubov Slovenska; str. 594 

- dňa 10. júna 2017 sa z najväčšieho slovenského turnaja 
v Taekwondo WTF športovom zápase Bratislava Open 
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2017 vrátila 20-členná výprava klubu ILYO-Taek-
wondo Trenčín s 5 zlatými, 5 striebornými a 7 bronzo-
vými medailami; str. 644  

- dňa 18. júna 2017 sa v Hoss Sport Centre uskutočnilo 
charitatívne podujatie AS Trenčín „Hviezdy deťom“ za 
účasti osobností športového a kultúrneho života; str. 645 

- v dňoch 14. – 18. júna 2017 sa v talianskom Rimini konal 
prestížny Svetový pohár v kicboxe asociácie WAKO, na 
ktorom sa podaril veľký úspech Trenčianke Monike 
Chochlíkovej - získala 1. miesto v najtvrdšej disciplíne 
K1 medzi ženami vo váhe do 52kg; str. 655 

- v dňoch 15. – 18. júna sa 2017 uskutočnil medzinárodný 
turnaj Hummel Open Game v Brne, z ktorého si  
družstvo mladších žiakov ŠK 1. FBC Trenčín priviezlo 
bronzové medaily; str. 647 

- stredopoliar slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 
rokov Stanislav Lobotka mal po dvoch vystúpeniach SR 
v základnej A-skupine na ME tejto vekovej kategórie v 
Poľsku na konte plnú minutáž a výkonmi na ihrisku patrí 
k lídrom mužstva trénera Pavla Hapala; str. 648 

- dňa 21. júna 2017 sa potvrdila informácia, že hokejistu 
Mariána Hossu v sezóne 2017/2018 zámorskej NHL 
neuvidíme, jeho kariéra je vo vážnom ohrození pre ne-
príjemnú alergickú reakciu na hokejový výstroj; str. 
649 

- najtesnejšia výhra Talianska nad Nemeckom 1:0 vyra-
dila Slovensko z futbalových ME do 21 rokov, na ne-
športové divadlo v Krakove vyjadril svoj názor aj kapitán 
seniorskej reprezentácie Martin Škrtel; str. 651 

- futbalový reprezentant Stanislav Lobotka svojimi vý-
konmi patril k najvýraznejším postavám národného 
tímu do 21 rokov na ME, vyhlásili ho za najlepšieho 
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hráča zápasu po oboch víťazných stretnutiach nad Poľ-
skom (2:1) a Švédskom (3:0); str. 653 

- dvadsaťjedenročný holandský stredopoliar Achraf El 
Mahdioui rozšíril holandskú enklávu v kabíne AS Tren-
čín; talentovaný mladík marockého pôvodu pôsobil po-
čas uplynulých štyroch rokov v ADO Den Haag a Ajaxe 
Amsterdam; str. 654 

- dňa 29. júna 2017 v úvodnom stretnutí prvého predkola 
futbalovej Európskej ligy UEFA zvíťazili futbalisti  AS 
Trenčín nad gruzínskym mužstvom Torpedo Kutaisi 
5:1 (2:1); str. 656 

- dňa 6. júla 2017 v odvete prvého predkola futbalovej 
Európskej ligy UEFA vyhral AS Trenčín na pôde 
Torpeda Kutaisi 3:0 (1:0) a postúpil do 2. predkola; str. 
657 

- na plaveckých pretekoch O pohár mesta Handlová mal 
zastúpenie aj Trenčiansky plavecký oddiel - jeho naj-
mladší členovia Dominik Struk, Zuzana Kuchťáková 
a Marko Fukala spoločne získali tri zlaté a jednu 
striebornú medailu; str. 658 

- dňa 13. júla 2017 futbalisti AS Trenčín remizovali v pr-
vom zápase 2. predkola Európskej ligy UEFA na do-
mácej pôde  s izraelským klubom Bnei Jehuda Tel Aviv 
1:1 (0:1); str. 658 

- o formovaní postavy a iných zaujímavostiach rozpráva 
slovenská fitneska Kristína Juricová, ktorá pred mesia-
com ovládla európsky šampionát junioriek a aj žien v 
kategórii nad 163 cm; str. 660 

- dňa 15. júla 2017 španielsky futbalový klub Celta Vigo 
oficiálne potvrdil angažovanie slovenského reprezen-
tanta Stanislava Lobotku z dánskeho FC Nordsjaelland; 
str. 662 
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- medzi trenčianskymi hokejistami, ktorí sa v drese Dukly 
Trenčín spoločne pripravujú na nový ročník Tipsport 
ligy, je už aj skúsený obranca a odchovanec trenčianske-
ho hokeja Tomáš Starosta; str. 604 

- dňa 20. júla 2017 v druhom predkole Európskej ligy 
UEFA porazilo izraelské mužstvo Bnei Jehuda Tel Aviv 
futbalistov AS Trenčín 2:0 (0:0); Trenčania sa s európ-
skou súťažou rozlúčili; str. 665 

- tréner Peter Oremus vysvetľuje v rozhovore okrem 
iného ciele Dukly Trenčín v najvyššej domácej hokejovej 
súťaži; str. 667 

- v kabíne futbalistov AS Trenčín nastali pohyby, jeho dres 
viac neoblečú Haris Memič a Pedro Colina, ďalší odišli 
na hosťovanie; str. 670 

- v dňoch 20. – 30. júla 2017 Na X. Svetových hrách vo 
Wroclawi získali medaily aj Trenčianky – karatist-
ka Ingrida Suchánková v kumite do 61 kg vybojovala 
pre Slovensko bronzovú medailu a kickboxerka Monika 
Chochlíková získala v disciplíne K1 striebro; str. 671 

- dňa 15. augusta 2017 sa v Trenčíne začali Celoslovenské 
športové hry a turistický zraz seniorov, ktoré tento rok 
zorganizovala Krajská organizácia Jednoty dôchodcov 
Slovenska Trenčín; str. 671 

- v druhej polovici augusta 2017 uzavrela trénerská dvoji-
ca Peter Oremus – Ján Pardavý káder Dukly Trenčín 
na nastávajúcu sezónu, sú v ňom aj zvučné mená; str. 
672 

- tím AS Trenčín do jedenásť rokov obsadil výborné 
druhé miesto na turnaji Kapřík Cup 2017 v Třeboni, 
zverenci trénera Miroslava Karasa si na kvalitne obsa-
denom turnaji pripísali na svoje konto celkovo desať ví-
ťazstiev a len tri prehry; str. 673 
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- dňa 20. augusta 2017 vo veku 76 rokov zomrel člen je-
denástky storočnice trenčianskeho futbalu Anton Po-
korný; príslušník úspešnej futbalovej generácie šesťde-
siatych rokov uplynulého storočia odohral v drese Jedno-
ty Trenčín rekordných desať sezón a 244 zápasov; str. 
675 

- staronovou tvárou v kabíne AS Trenčín sa stal skúsený 
pravý obranca Peter Čögley, dvadsaťdeväťročný odcho-
vanec sa pod Čákov hrad vrátil po krátkom pôsobení v 
Bohemians 1905 Praha a Spartaku Trnava; str. 675 

- dňa 2. septembra 2017 sa v trenčianskej športovej hale 
M-ŠPORT uskutočnil medzinárodný bedmintonový 
turnaj YONEX Slovak Open 2017; str. 676 

- vďaka dvojcestnej zmluve si v nasledujúcich dvoch týžd-
ňoch oblečie dres Dukly Trenčín hokejový reprezentant 
Michal Hlinka, hráč Slovana Bratislava; str. 676 

- dňa 4. septembra 2017 sa v kvalifikačnom futbalovom 
zápase Anglicko – Slovensko (2:1) stal Stanislav Lobot-
ka prvým Slovákom, ktorý skóroval na legendárnom 
štadióne Wembley; podarilo sa mu to už v 3. minúte zá-
pasu; str. 678 

- Branko Radivojevič, nový kapitán hokejovej Dukly 
Trenčín, chce víťaznou mentalitou nakaziť celú kabínu; 
v rozhovore sa vyjadruje aj k aktuálnej situácii v sloven-
skom hokeji; str. 680 

- dňa 9. septembra 2017 sa na Trenčianskom hrade usku-
točnil 18. ročník medzinárodnej súťaže silných mužov 
Meč Matúša Čáka; str. 693 

- dňa 10. septembra 2017 nastúpil futbalový reprezentant 
Stanislav Lobotka  premiérovo v základnej zostave 
svojho španielskeho zamestnávateľa Celta Vigo; str. 
682  
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- dňa 12. septembra 2017 sa vedenie klubu AS Trenčín  
rozhodlo odvolať pre neuspokojivé výsledky Martina 
Ševelu z pozície hlavného trénera prvého mužstva, jeho 
nástupcom sa stala dvojica Roman Marčok – Vladimír 
Cifranič; str. 683 

- Martin Ševela sa vyjadruje k svojmu odvolaniu z postu 
hlavného trénera futbalistov AS Trenčín, vraví, že sve-
domie má čisté; str. 684 

- generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček objas-
ňuje v rozhovore okolnosti ukončenia spolupráce s tré-
nerom futbalistov AS Martinom Ševelom; str. 685 

- doterajší asistent trénera futbalistov AS Trenčín Vla-
dimír Cifranič a Roman Marčok sú novou trénerskou 
dvojicou; prvý menovaný bude mať na starosti trénin-
gový proces a koučovanie, druhý technickú, kondičnú a 
najmä taktickú stránku príprav a fungovania mužstva; 
str. 691 

- dňa 15. septembra 2017 sa bodyfitneska Adela Ondre-
jovičová z Trenčína zúčastnila už po tretí raz na naj-
prestížnejšej súťaži na Olympia Weekende v Las Vegas 
v kategórii Pro figure; po tretí raz postúpila do Top 15. a 
obsadila 13. miesto; str. 695 

- dňa 16. septembra 2017 získal v americkom Las Vegas 
Pavol Guga z Trenčína, generálny sekretár a medzi-
národný rozhodca Slovenskej asociácie silných mužov, 
titul majstra sveta v tlaku na lavici (benchpress) v aso-
ciácii AAU; str. 695 

- Dukla Trenčín v novom hokejovom extraligovom roč-
níku ožila, v úvodných šiestich zápasoch vybojovala 
šesť víťazstiev; str. 695 
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- dňa 27. septembra 2017 futbalisti AS Trenčín šokujúco 
vypadli z pohárovej súťaže Slovnaft Cup, keď zahan-
bujúco prehrali na ihrisku štvrtoligového Spartaku Me-
dzev 0:1; str. 696 

- v dňoch 27. – 30. septembra 2017 na Európskom pohári 
WAKO K1 2017 v Prahe vybojovala kickboxerka Mo-
nika Chochlíková (Victory Gym Trenčín) víťazstvo; 
str. 697 

- dňa 1. októbra 2017 otvoril futbalový klub AS Trenčín 
tri nové tréningové ihriská v priestoroch trenčianskeho 
Ostrova; počas leta do nich investoval 1,4 milióna eur; 
str. 698 

- AS Trenčín posilní od zimnej prestávky mládežnícky 
reprezentant Srbska Jovan Vladimir Pavlovič; stále len 
sedemnásťročný stopér prišiel na prestup z bosnianskej 
mládežníckej akadémie OFK Sport Team Banja Luka; 
str. 700 

- futbalový klub AS Trenčín vydal stanovisko k aktuálnej 
situácii týkajúcej sa výstavby štadióna; str. 700 

- v dňoch 13. – 15. októbra 2017 sa v Budapešti konali 
Majstrovstvá Európy vo fitness detí, na ktorých zbierali 
medaily aj dievčatá z klubu Fitness Gabrhel; str. 702 

- charitatívne podujatie Hviezdy deťom prinieslo počas 
deviatich rokov svojho života výťažok v hodnote 144 
793 eur; str. 702 

- novými tvárami v kabíne prvého mužstva AS Trenčín sú 
futbalisti Philip Azango a Ejike Okoh, obaja prišli z 
GBS Football Academy; str. 704 

- dňa 24. októbra 2017 sa dožil 80 rokov Jozef Jankech, 
ktorý právom patrím medzi slovenské trénerské veličiny; 
trénerstvu zasvätil viac ako polovicu života; str. 704 

- dňa 27. októbra 2017 podpísali memorandum o spo-
lupráci Trenčiansky samosprávny kraj a Slovenský zväz 
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ľadového hokeja; ide o prvý z projektov rozvoja hokejo-
vých regiónov; str. 709 

- James Lawrence z AS Trenčín je jediný anglický fut-
balový legionár v našej najvyššej súťaži, životný príbeh 
25-ročného rodáka z mestečka Henley na Temži je veľmi 
zaujímavý; str. 711 

- na Taiwane v prístavnom meste Keelung sa konali me-
dzinárodné preteky dračích lodí; Slovensko reprezen-
toval tím z Trenčína Športový klub Dračia légia 2012, 
v konkurencii 23 posádok obsadil konečné 6. miesto; str. 
716 

- dňa 30. októbra 2017 sa novým trénerom futbalistov ŠK 
Slovan Bratislava stal Martin Ševela, podpísal trojroč-
ný kontrakt a vo funkcii nahradil Srba Ivana Vukoma-
noviča; str. 717 

- nová dvojica na lavičke futbalistov AS Trenčín Roman 
Marčok - Vladimír Cifranič síce neuspela v 8. kole v 
Žiline proti MŠK (prehra 1:5), potom však nasledovalo v 
podaní ich zverencov päť víťazstiev so skóre 18:3; str. 
718 

- dňa 3. novembra 2017 futbalisti AS Trenčín deklasovali 
domácich hráčov Podbrezovej 8:1 v zápase 15. kola For-
tuna ligy; vyrovnali svoj vlastný rekord z 10. kola, keď 
24. septembra zdolali domáci 1. FC Tatran Prešov 7:0; 
str. 720 

- Na Majstrovstvách sveta vo fitness juniorov a masters 
2017 získala Kristína Juricová z trenčianskeho klubu 
Fitness Gabrhel titul majsterky sveta a Karolína Holbo-
vá skončila v kategórii nad 163 cm druhá; v kategórii do 
163 cm titul získala Michaela Pavleová, ktorá sa stala aj 
absolútnou majsterkou sveta; str. 720 
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- v dňoch 3. a 4. novembra 2017 Tomáš Tadlánek z klu-
bu Victory Gym Trenčín vybojoval na Majstrovstvách 
sveta WAKO v K1 v Budapešti bronz; str. 720 

- začiatkom novembra 2017 sa v Nových Zámkoch konali 
Jesenné majstrovská Západoslovenskej oblasti v plá-
vaní žiakov, plavci Trenčianskeho plaveckého oddielu 
domov priniesli 26 medailí (8 zlatých, 11 strieborných 
a 7 bronzových); str. 721 

- dňa 4. novembra 2017 na medzinárodnom turnaji Grand 
Prix Ostrava získal Športový klub Real team Trenčín 2 
zlaté a 3 bronzové medaily; str. 729 

- dňa 11. novembra 2017 sa uskutočnil už štvrtý inau-
guračný večer, na ktorom sa novými členmi Siene slávy 
trenčianskeho futbalu stali Jozef Blanár, Miroslav 
Čemez a Milan Albrecht; str. 721 

- pre sezónu 2017/2018 sa hokejovému klubu Dukla 
Trenčín  podarilo získať nového generálneho partnera, 
a síce MSM GROUP, s ktorým spolupracoval už  v mi-
nulých rokoch; str. 725 

- dňa 15. novembra 2017 oslávil 40. narodeniny majster 
sveta z roku 2002 a šéf súčasného Pro-Hokeja Richard 
Lintner; str. 727 

- jedným z najdôležitejších počinov v rámci osláv štvrť-
storočnice futbalového klubu AS Trenčín je vznik 
oficiálneho tímu veteránov – AS Trenčín Masters; pri 
príležitosti zrodenia tohto mužstva si „starí páni“ AS 
Trenčín zahrali priateľský zápas proti mužstvu Old Boys 
Slovácko; str. 730 

- dňa 25. novembra 2017 26-ročný Trenčan, slovenský 
profesionálny kickboxer Martin Pacas, zvíťazil v Lip-
tovskom Mikuláši nad Lotyšom Arnoldom Obo-
rotovom na body 3:0 a obhájil titul majstra sveta orga-
nizácie WKU vo váhe nad 95 kg; str. 731 
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- keď sa v septembri chopil prvého futbalového tímu AS 
Trenčín, našiel v ňom vysoko nastavenú latku po Mar-
tinovi Ševelovi, ale aj hráčov v nie práve vo svojej koži 
– tréner Roman Marčok hovorí okrem iného o ná-
ročnom boji o prvú šestku tabuľky; str. 732 

- Samuel Ferenčík z trenčianskeho klubu Laugaricio vy-
bojoval vzácnu zlatú medailu v súbornom cvičení Kata 
v žiackej kategórii v slovinskom Trbovlje na 45. ročníku 
Európskeho pohára v karate; str. 736 

- dňa 2. decembra 2017 na gymnastických Majstrov-
stvách SR žien v Detve vybojovala v konkurencii 73 pre-
tekárok titul majsterky SR juniorka z klubu Pavlo 
Michaela Mokošová; str. 737 

- dňa 6. decembra 2017 hokejista Marián Gáborík do-
siahol v zámorskej NHL dve významné méty – jubilejný 
400. gól a 800. kanadský bod; str. 737 

- v príprave na marcovú kvalifikáciu na júlový svetový 
hádzanársky šampionát junioriek v Maďarsku sa pred-
stavilo až šesť hráčok AS Trenčín; reprezentantky štar-
tovali na medzinárodnom turnaji v poľskom Lubline; str. 
737 

- v dňoch 9. a 10. decembra 2017 privítal Trenčín  bed-
mintonové majstrovstvá Slovenska, ktoré priniesli 
úspechy aj reprezentantom AS Trenčín - slovenský re-
prezentant Matej Hliničan získal bronzovú medailu vo 
dvojhre a spoločne s Michalom Matejkom skončili tretí 
vo štvorhre; str. 738 

- hoci sa výstavba nového futbalového štadióna stretáva 
s problémami, celý proces nabral v uplynulých týždňoch 
spád; vidno to najmä na stavebnom ruchu na Sihoti; str. 
739 

- dňa 10. decembra 2017 zápasom proti HC 07 Orin Detva 
(6:2) uzatvorila Dukla Trenčín prvú polovicu základnej 
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časti Tipsport ligy; dokonalým vstupom do sezóny si 
hráči vybojovali umiestnenie na 1. priečke v priebežnej 
tabuľke a počas 29 zápasov o tento post neprišli; str. 739 

- Matúš Bero po dlhom čase strelil súťažný gól; svojím 
presným zásahom pomohol tureckému Trabzonsporu k 
víťazstvu nad Kasimpasou 3:0; verí, že gól by mu mohol 
pomôcť k návratu do zostavy Trabzonsporu, keďže ne-
ustále pendluje medzi základnou jedenástkou a lavičkou 
náhradníkov; str. 741 

- víťazstvo z tradičného futbalového turnaja pre žiakov 
prvého stupňa trenčianskych základných škôl MikulAS 
Cupu putovalo rovnako ako pred rokom do Základnej 
školy na Hodžovej ulici, ktorá získala celkovo piaty 
triumf; str. 743 

- tréner futbalistov AS Trenčín Vladimír Cifranič hodnotí 
jesennú časť najvyššej súťaže, v jej závere sa podarilo 
Trenčanom preniknúť do prvej šestky; str. 745 

- tím AS Trenčín U10 uzavrel končiaci sa rok víťazstvom 
na turnaji v Brne; v spoločnosti Slovana Bratislava, 
Sparty Brno, Zlína, Vyškova a Zbrojovky Brno iba raz 
remizoval, ostatné zápasy vyhral; str. 749 

- dvojica opôr hádzanárskeho klubu AS Trenčín dohrá 
sezónu v tíme lídra medzinárodnej MOL ligy DHK Ba-
ník Most; Kristína Opátová a Katarína Kostelná majú 
„čiernym anjelom“ pomôcť v domácej súťaži v ceste za 
obhajobou titulu, ale aj v skupinovej fáze prestížneho 
Pohára EHF; str. 750. 

 
 

8. Duchovný a náboženský život v meste Trenčín 
 

- s obnovou fasády Kostola sv. Františka Xaverského 
začali reštaurátori pod záštitou pamiatkového úradu v 
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máji 2016, do zimy ukončili práce po korunnú rímsu 
veže; oproti pôvodnému termínu evidujú asi mesačné 
zdržanie, podľa reštaurátora práce zdržala technologická 
náročnosť projektu; str. 752 

- až v roku 2017 prvýkrát vysvätili budovu Úradu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja, ktorá stojí od roku 
2009;  priestory prišiel vysvätiť farár Róbert Stenchlák 
z Farského úradu vo Valaskej Belej; str. 753 

- dňa 1. júna 2017 osadili na západnú stranu trenčianskeho 
evanjelického kostola tri metre vysoký, meter široký a 
25 centimetrov hrubý žulový pamätník, venovaný 500. 
výročiu reformácie; str. 754 

- 20. výročie svojho vzniku si pripomínajú členovia Klu-
bu kresťanských seniorov v Trenčíne; myšlienka zalo-
žiť spolok kresťansky zmýšľajúcich Trenčanov-seniorov 
viedla ku vzniku klubu v roku 1997, členovia klubu sa 
venujú rôznorodej činnosti, ktorá priťahuje ďalších čle-
nov, v súčasnosti je ich už 297; str. 756 

- dňa 25. novembra 2017 Páter Peter Valachovič SchP 
prijal z rúk nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka 
kňazské svätenie v Piaristickom kostole v Trenčíne; str. 
760 

- po násilnom rušení mužských kláštorov v rámci Akcie 
K v apríli v roku 1950 dozrieval v hlavách predstavite-
ľov komunistickej strany plán sústrediť aj rehoľné ses-
try; sestra Viera Barteková sa narodila v roku 1921 
v Nemšovej, kde aj navštevovala základnú školu, potom 
nastúpila do Trenčína do školy k sestrám De Notre Da-
me; spomína na obdobie prenasledovania cirkvi; str. 
760. 
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9. Zaujímavosti z histórie mesta Trenčín 
 

- naprieč zahraničnými médiami sa začalo hovoriť o slo-
venskom pôvode azda najpoužívanejšieho stvárnenia 
emócií v elektronickej komunikácii na svete; smajlík, 
ktorého v roku 1635 prikreslil k oficiálnemu dokumentu 
trenčiansky notár Ján Ladislaides, nedávno objavil šéf 
Štátneho archívu v Trenčíne Peter Brindza; str. 764 

- Štátny archív v Trenčíne sa môže popýšiť ďalším uni-
kátom, do spisu ho v roku 1635 zapísal mestský notár 
Ján Ladislaides - zrejme najstaršie zachované slovenské 
smútočné oznámenie, takzvané mortuárium, vzniklo v 
roku 1639, tak ako dnešné smútočné oznámenia ohla-
sovalo smrť človeka; str. 766 

- reštaurátor Stanov Matice slovenskej Peter Oravec, 
ktorého život sa viaže aj na Trenčín, prirovnáva ich hod-
notu k českým korunovačným klenotom, písomný skvost 
slovenskej histórie mal tú česť reštaurovať; str. 767 

- Jozef Miloslav Hurban chodil do latinskej školy v Tren-
číne, naučil sa teda po latinsky aj po maďarsky; na túto 
školu po štúdiách ako organista nastúpil ešte ako slobod-
ný otec Ľudovíta Štúra – Samuel; str. 775 

- maďarské Národné múzeum organizuje pri príležitosti 
500. výročia začatia reformácie veľkolepú výstavu; 
Trenčianske múzeum v Trenčíne na nej bude participo-
vať, a to zapožičaním dvoch obrazov  - Augustana Con-
fessio a Kalvaria - ktoré sa nachádzajú v jeho zbier-
kovom fonde; str. 777 

- dňa 13. mája 2017 mája sa uskutočnila komentovaná 
prehliadka historickým centrom mesta Trenčín, ktorú 
pripravil nadšenec histórie Ing. Vojtech Brabenec; ko-
mentovaná prehliadka bola prvou lastovičkou v ponuke 
Trenčianskeho múzea; str. 778 



 

932 

 

- Jozef Gabčík nepatrí medzi najznámejších Slovákov, 
omnoho vrúcnejší vzťah k nemu pestovali naši západní 
susedia, jeho meno sa však krvavo vrylo do histórie 2. 
svetovej vojny; bol muž, ktorý spáchal atentát na 
Reinharda Heydricha, hrdinom alebo nie? - táto otázka 
trápi verejnosť už celých 75 rokov; str. 780 

- Dezider Karol Molec (1897 – 1972) , notár, národopi-
sec,  autor publikácie a článkov, pôsobil časť svojho ži-
vota v Trenčíne, kde je aj pochovaný spolu s manželkou; 
str. 784 

- s Katarínou Darvašovou pátrame po stopách prvých 
svätcov z nášho územia sv. Svorada-Andreja a jeho 
učeníka sv. Beňadika, ktorí pôsobili na Skalke pri Tren-
číne; str. 786 

- v rámci rekonštrukcie Mierového námestia po odkrytí 
pôvodnej dlažby z prvej polovice 17. storočia, slúžiacej 
Trenčanom viac ako 250 rokov, objavili pri župnom 
dome, dnes sídla Trenčianskeho múzea, stredovekú 
Hornú bránu, ktorá bola súčasťou mestského opevne-
nia; str. 792 

- dňa 28. septembra 2017 ukončil svoju slovenskú púť 
legendárny Legiovlak, ktorý sa dva mesiace presúval 
krížom cez celé Slovensko; replika súpravy vlaku z 1. 
svetovej vojny má trinásť vagónov a pripomína ná-
vštevníkom, ako žili, bojovali a trávili čas českosloven-
skí legionári pred vyše sto rokmi; s vlakom sú spojené aj 
osudy legionára Štefana Masaryka z nášho regiónu; 
str. 795 

- ako sa slávili vianočné sviatky v okolí Trenčína, o tom, 
že v Kubrej chodili v minulosti dievčatá spievať na Troch 
kráľov popod okná  a ďalších zvykoch našich predkov 
rozpráva Jaroslava Kohútová z Trenčianskeho osve-
tového strediska; str. 807. 
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10. Počasie v Trenčíne a na Slovensku v roku 2017 
 

- mesiac január 2017, str. 811 
- mesiac február 2017, str. 817 
- mesiac marec 2017, str. 822 
- mesiac apríl 2017, str. 828 
- mesiac máj 2017, str. 834 
- mesiac jún 2017, str. 843 
- mesiac júl 2017, str. 851 
- mesiac august 2017, str. 856 
- mesiac september 2017, str. 861 
- mesiac október 2017, str. 868 
- mesiac november 2017, str. 873 
- mesiac december 2017, str. 879. 

 
11. Kalendár výročí osobností a udalostí v okrese Trenčín     
      v roku 2017 
 

A) Jubilujúce osobnosti, str. 885 
B) Osobnosti s neúplným dátumom narodenia alebo 

úmrtia, str. 919 
C) Zoznam obcí a miest pripomínajúce si jubileum 

prvej písomnej pamiatky v roku 2017, str. 921 
D) Významné udalosti z histórie mesta Trenčín,  str. 

921                 
E) Zoznam použitej literatúry, str. 926.  
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Pomôcky použité pri spracovaní Kronikárskeho 
záznamu 

Mesta Trenčín za rok 2017 
 

- 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 20.03.2018 
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 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 2017 
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Koncept textovej časti kronikárskeho záznamu mesta 
Trenčín za rok 2017 bol predložený na rokovanie Komisie 
kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 20. marca 
2018, ktorá prijala uznesenie nasledovného znenia:  

„Komisia kultúry a cestovného ruchu Mestského zastupi-
teľstva v Trenčíne berie na vedomie návrh na vykonanie zápisu 
do kroniky mesta Trenčín za rok 2017.“ 

Kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2017 bol vypra-
covaný 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 po-
dujatí boli zaznamenané osobne alebo sprostredkovane a podľa 
svojho obsahu usporiadané v chronologickom poradí do jednot-
livých oblastí určených kronikárskym heslovníkom, t.j. do jed-
notlivých oblastí – oblasť činnosti volených orgánov mesta, ob-
lasť 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 zdravotníct-
va  a  sociálneho zabezpečenia, oblasť starostlivosti o životné 
prostredie, oblasť počasia, oblasť cestovného ruchu, oblasť no-
vých poznatkov z histórie, oblasť činnosti Hasičského a zá-
chranného zboru v Trenčíne, oblasť činnosti Zboru pre občian-
ske záležitosti pri Mestskom  úrade v Trenčíne a kalendár vý-
ročí osobností.  

Zaznamenané podujatia sa uskutočnili v Trenčíne i mimo 
mesta, pokiaľ sa na nich obyvatelia Trenčína bezprostredne po-
dieľali. Písomný záznam podujatí v kronike je ilustrovaný foto-
grafiami zhotovenými priamo kronikárom na podujatiach a 
doplnený fotografiami od iných autorov, prípadne grafmi, plán-
mi a podobne.  
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Kronikársky záznam v roku 2017 zaznamenal viacero 
významných udalostí, z ktorých treba spomenúť: 

- rokovania Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Tren-
číne, ktoré prijali uznesenia pre ďalší rozvoj Mesta Trenčín,  

- tlačové konferencie Mesta Trenčín a iných subjektov,  
- zverejnené Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Trenčín plat-

né v roku 2016. 
 
 

 

1. Verejno-spoločenský život 
 

- dňa 1. januára 2017 o 12,04 h   prišiel na svet prvý nový 
občan Trenčína – Andrei Matuškovej sa narodil syn 
Adam; 

- počas silvestrovskej noci hasiči v Trenčianskom kraji 
absolvovali celkovo sedem výjazdov, zasahovali najmä 
pri požiaroch a poskytovali technickú pomoc; 

- Mesto Trenčín uspelo so žiadosťou o nenávratný finanč-
ný príspevok na obnovu dvoch materských škôl, 
v rámci Operačného programu Kvalita životného pro-
stredia zrekonštruuje mesto dve materské školy za 
takmer dva milióny eur;  

- najväčšie trenčianske sídlisko Juh sa k záveru roku 2016 
dočkalo vybudovania dvoch nových stojísk s polopod-
zemnými kontajnermi na komunálny a triedený odpad; 

- návštevnosť Trenčianskeho hradu v roku 2016 trhala 
rekordy; kým v roku 2015 ho navštívilo približne 110 
tisíc návštevníkov, minulý rok to bolo o 16 tisíc ľudí 
viac; 
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- dňa 26. decembra 2016, na druhý sviatok vianočný, 
zomrel vo veku 50 rokov Viliam „Willy“ Weber, novi-
nár, humorista a liečiteľ, zakladateľ Klubu nespravodlivo 
plešatých;  

- od dňa 16. januára 2017 primátor Trenčína Richard Ryb-
níček poveril výkonom funkcie druhého zástupcu 
primátora poslanca Patrika Žáka; 

- takmer tridsiatku sociálne slabších obyvateľov, ktorí 
žijú na Kasárenskej ulici v Trenčíne, koncom minulého 
roka presťahovali; osemnásť montovaných unimobu-
niek posunuli o približne sto metrov ďalej od pôvodného 
miesta; 

- primátor Trenčína Richard Rybníček privítal vyhlá-
senie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) zo 
štvrtka 26. januára, ktorá informovala, že od 1. februára 
budú IC vlaky zastavovať aj v Trenčíne, Ružomberku, 
Liptovskom Mikuláši a Spišskej Novej Vsi;  

- útulok pre ľudí bez domova na Nešporovej ulici bol 
počas januárových mrazivých dní a nocí plný; oficiálne 
má kapacitu 28 ľudí, počas mrazivých nocí sa ich tu 
niekedy tiesnilo aj dvakrát viac; 

- koncom januára 2017 Slovenský hydrometeorologický 
ústav vydal okrem Nitry, Košíc a Žiliny varovanie pred 
znečistením ovzdušia prachovými časticami aj pre 
Trenčín; 

- dňa 3. februára 2017 vyšiel v periodiku MY Trenčianske 
noviny rozsiahly rozhovor s primátorom Richardom 
Rybníčkom, v ktorom reaguje na aktuálne otázky súvi-
siace so životom v krajskom meste; 

- termín rekonštrukcie starého cestného mosta v Tren-
číne je stále neznámy; viac ako 60-ročný most je pritom 
už päť rokov v šiestom zo siedmich stupňov stavebno-
technického stavu, čo znamená veľmi zlý stav; 
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- dňa 8. februára 2017 sa po prvýkrát v tomto roku stretli 
mestskí poslanci na spoločnom rokovaní; okrem iného 
na ňom schválili aj Koncepciu rozvoja športu;  

- dňa 30. januára 2017 dotĺklo srdce svetoznámeho tren-
čianskeho rodáka Ivana Englera; lekár, vedec, cesto-
vateľ, fotograf a spisovateľ zomrel v Salzburgu vo veku 
85 rokov; 

- dňa 15. februára 2017 prokurátorka Krajskej prokuratúry 
(KP) v Trenčíne zastavila trestné stíhanie obvineného 
bývalého primátora Trenčína Branislava C. a bývalého 
prednostu mestského úradu Františka O., ktorí boli stí-
haní pre obzvlášť závažný zločin zneužívania právomoci 
verejného činiteľa a obzvlášť závažný zločin po-
rušovania povinností pri správe cudzieho majetku; 

- v dňoch 15. a 16. februára 2017 sa na pôde Strednej 
odbornej školy Pod Sokolicami 14 už po dvanástykrát 
konal Trenčiansky robotický deň; do medzinárodnej 
súťaže robotov sa zapojilo 131 tímov zo 40 škôl zo 
Slovenska, Maďarska a Nemecka; 

- dňa 17. februára 2017 sa v okrese Trenčín uskutočnila 
pracovná výjazdová návšteva premiéra Slovenskej 
republiky Roberta Fica, podpredsedu vlády SR pre 
investície a informatizáciu Petra Pellegriniho a štátnej 
tajomníčky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
Denisy Sakovej; navštívili viacero firiem, škôl a spo-
ločností na území okresu Trenčín; 

- dňa 17. februára 2017 rektor Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik privítal  
premiéra Roberta Fica, ktorý prišiel medzi študentov a 
zamestnancov diskutovať na aktuálnu tému Slovensko v 
Európskej únii;  

- dňa  17. februára 20127 si predseda Vlády SR Robert 
Fico na pracovnom výjazde v krajskom meste Trenčín 
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nenašiel čas a ani nemal v pláne sa stretnúť s primátorom 
Richardom Rybníčkom, ktorý na túto skutočnosť rea-
goval 20. februára 2017 otvoreným listom adresovaným 
premiérovi; 

- Martin už nie je ôsmym najväčším mestom na Sloven-
sku, na prelome rokov ho predbehol Trenčín; 

- presne 138 299 hlasov získalo mesto Trenčín vo verej-
nom internetovom hlasovaní o desať detských ihrísk, 
ktoré na Slovensku postaví spoločnosť Lidl; Trenčín 
týmto víťazstvom získal realizáciu detského ihriska 
v hodnote 87 tisíc eur;  

- od 15. marca 2017 je platné a účinné Všeobecne záväzné 
nariadenie 10/2016, ktoré upravuje dočasné par-
kovanie; konštatovali to v spoločnom vyhlásení mesto 
Trenčín aj Okresné riaditeľstvo PZ v Trenčíne; 

- v Trenčianskom samosprávnom kraji v roku 2016 do-
končili výstavbu 1527 bytov, čo je  o 144 viac ako v ro-
ku 2015; podiel dokončených bytov v Trenčianskom 
kraji tvoril v minulom roku 9,7 % z celkove dokončených 
bytov na Slovensku; 

- hlavný architekt mesta Martin Beďatš  spolu s tímom 
spolupracovníkov na verejnej diskusii prezentovali vízie 
pre centrálnu mestskú zónu, jej prepojenie s oboma 
brehmi Váhu a štúdiu nového dopravného riešenia; 

- dňa 21. marca 2017 vydali Mesto Trenčín a Okresné ria-
diteľstvo Policajného zboru SR v Trenčíne spoločné 
stanovisko v súvislosti so zavedením regulovaného 
parkovania; 

- strecha na Posádkovom klube v Trenčíne (bývalý Dom 
armády) je podľa ministerstva opravená, organizátorom 
divadelných predstavení však zatiaľ termíny nedali;  
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- priemerná mesačná mzda v podnikoch s 20 a viac za-
mestnancami v Trenčianskom samosprávnom kraji  do-
siahla v roku 2016 sumu 921 eur, čo bolo o 117 eur me-
nej ako celoslovenský priemer; 

- dňa 22. marca 2017 sa konala riadna schôdza mestské-
ho zastupiteľstva, na ktorom poslanci schválili aj 
viaceré zmeny v rozpočte; navýšili peniaze napríklad na 
nákup ležadiel a slnečníkov na krytú plaváreň, na vý-
menu okien v MŠ Považská či na zavlažovanie trávnika 
a rekonštrukciu toaliet na futbalovom štadióne v Opa-
tovej; 

- dňa 22. marca 2017 si asi dvesto občanov prišlo vypočuť 
informácie o zavedení regulovaného parkovania pria-
mo počas schôdze mestského zastupiteľstva; 

- dňa 24. marca 2017 odovzdal doterajší veliteľ Pozem-
ných ozbrojených síl generálmajor Ondřej Novosad 
funkciu 54-ročnému Jindřichovi Jochovi, ktorý ju začne 
vykonávať od 1. apríla 2017; Ondřej Novosad bol ve-
liteľom Pozemných ozbrojených síl  od septembra 2012; 

- brazílske mäso od podozrivého výrobcu našli hygienici 
zatiaľ v jednej trenčianskej stravovacej prevádzke, tá sa 
po verejnej mediálnej výzve prihlásila hygienikom sama; 
hygienici nariadili mäso stiahnuť z používania a vrátiť 
dodávateľovi; 

- koncom marca 2017 počet predaných parkovacích 
kariet prekročil hranicu 3000, rezidenti zakúpili 2659, 
najviac mali záujem o kartu do pásma trvalého pobytu;  

- s ambíciou nadviazať na svoju slávnu tradíciu a odpre-
zentovať širokej verejnosti to najkvalitnejšie, čo v oblasti 
módy ponúka domáci a český trh, sa po rokoch vracia 
veľtrh Trenčín mesto módy (TMM), obnoviť ho sa 
rozhodla Trenčianka Jana Jankovičová; 
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- dňa 3. apríla 2017 po oprave opäť sprístupnili astrono-
mickú pozorovateľňu na streche Gymnázia Ľudovíta 
Štúra; 

- dňa 4. apríla 2017 prebehlo v priestoroch trenčianskeho 
Gastrocentra stretnutie krajskej organizácie Jednoty 
dôchodcov Slovenska, na ktorom seniori spoločne 
oslávili 20. výročie založenia združenia, zosumarizovali 
doterajšie aktivity a predstavili plány do budúcna; 

- kontrola v Muničnom sklade ozbrojených síl v Trenčíne 
- Kubrej zistila, že v ňom chýba časť materiálu; 

- poslanci branno-bezpečnostného výboru potvrdili, že 
chýbajúcu muníciu v Muničnom sklade ozbrojených síl 
v Trenčíne - Kubrej niekto ukradol; rezort obrany odo-
vzdal doterajšie závery inventúry v muničných vojen-
ských skladoch Národnej kriminálnej agentúre; 

- dňa 7. apríla 2017 náhle zomrel známy znalec starých 
kníh, majiteľ antikvariátu Juraj Holúbek (45); 

- dňa 10. apríla 2017 sa uskutočnila pietna spomienka pri 
Pamätníku umučených na Brezine – presne 10. apríla rá-
no pred 72 rokmi vstúpilo do Trenčína oslobodzovacie 
vojsko; 

- dňa 11. apríla 2017 sa primátorovi Trenčína Richardovi 
Rybníčkovi a jeho manželke Lucii narodil prvý poto-
mok – syn Oliver; 

- od polovice apríla môžu Trenčania cestovať autobusom 
bez prestupovania do dvoch najväčších miest v Českej 
republike; nemecká spoločnosť FlixBus, poskytovateľ 
európskej mobility s najväčšou medzimestskou autobu-
sovou sieťou, otvorila dvakrát denne prvé priame spo-
jenie Trenčína s Brnom a Prahou;  

- Veľkonočnú nedeľu v Záblatí spestrila výstava kraslíc, 
korbáčov a pečených chlebov; Trenčiansky samosprávny 
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kraj do výstavy prispel 218 veľkonočnými vajíčkami 
a jedným pečeným chlebom; 

- dňa 20. apríla 2017 sa začala najväčšia a najvýznam-
nejšia mestská investičná akcia, ktorá dá novú tvár 
Mierovému námestiu; historické srdce Trenčína si aj po 
rekonštrukcii zachová jedinečnú atmosféru;  

- dňa 20. apríla sa začala prvá etapa rekonštrukcie Mie-
rového námestia, ktorá sa dotýka Farskej ulice a pravej 
strany námestia smerom od mestského úradu až po 
morový stĺp; 

- dňa 25. apríla 2017 rektor Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik privítal na 
pôde univerzity prezidenta Slovenskej republiky An-
dreja Kisku; 

- Detské mestečko v Trenčíne – Zlatovciach sa stane 
národnou kultúrnu pamiatkou; s návrhom, aby areál 
podliehal štátnej ochrane, prišli bývalí odchovanci det-
ského domova, ktorí sa obávajú o jeho budúcnosť, pod-
porili ho architekti a odborná verejnosť; 

- ešte nedávno museli žiaci Základnej školy na Potočnej 
ulici v Opatovej za každého počasia prechádzať k so-
ciálnym zariadeniam cez dvor, dnes je to už minulosť - 
mesto investovalo do prístavby s novými sociálnymi 
zariadeniami; 

- výsledkom spoločných konzultácií a práce projektantov, 
zástupcov mesta a občanov bude kvalitná rekonštruk-
cia Mierového námestia so všetkým, čo vytvára poby-
tovú pohodu a s tým súvisiacu ponuku obchodov, 
kaviarní, lavičiek, zelene, fontány, peknej dlažby, zau-
jímavého osvetlenia...; 

- dňa 4. mája 2017 opäť po takmer troch rokoch otvorili 
Bavlnársku ulicu v oboch smeroch, jej uzavretie 
súviselo s modernizáciou železničnej trate; 
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- viac ako polovica z 588 816 obyvateľov s trvalým 
bydliskom v Trenčianskom kraji žilo ku koncu minulého 
roka v mestách. Najviac obyvateľov mali mestá Trenčín 
(55 593), Prievidza (46 830) a Považská Bystrica (40 
075); 

- dňa 10. mája 2017 sa uskutočnila schôdza mestského 
parlamentu, ktorá trvala 11 hodín; zastupiteľstvo odob-
rilo Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016, schválilo 
niekoľko zmien v rozpočte a súhlasilo s uzatvorením 
Dohody o urovnaní so spoločnosťou Asko Invest Slowa-
kei, s.r.o.; 

- dňa 10. mája 2017 poslanci mestského zastupiteľstva 
schválili päťročné predĺženie zmluvy na zabezpečo-
vanie prevádzky mestskej hromadnej dopravy v 
Trenčíne Slovenskej autobusovej doprave; 

- Mesto Trenčín hospodárilo v minulom roku s prebyt-
kom 5,82 milióna eur, vyplýva to zo záverečného účtu 
mesta za rok 2016; 

- Mesto Trenčín vráti spoločnosti Asko Invest Slowakei 
takmer 580 tisíc eur, ktoré dostalo za pozemky v prie-
myselnom parku; investor objavil počas prípravných 
prác v pôde rozsiahlu skládku komunálneho a staveb-
ného odpadu; 

- dňa 12. mája 2017 v rámci výstavy Region Tour Expo 
pokrstili borovičkou novú knihu „Trenčín z neba“, 
ktorá obsahuje vyše 120 fotografií; takmer 150-stranová 
fotokniha autorského kolektívu vedeného Milanom Pa-
prčkom vyšla v náklade 6200 kusov; 

- dňa 13. mája 2017 v predvečer Dňa matiek sa v Trenčíne 
a v mnohých ďalších mestách na Slovensku konalo 
rodinné podujatie pre malých i veľkých Míľa pre ma-
mu; 
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- dňa 15. mája 2017 zhotoviteľ stavebných prác umožnil 
prechod chodcov cez podchod na Hlavnej ulici smerom 
do alebo zo Zlatoviec;  

- viac ako desiatka mladých ľudí z dvoch stredných škôl, 
ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, začala v rámci praktického vyučo-
vania zveľaďovať areál Trenčianskeho hradu; 

- dňa 22. mája 2017 otvorili v Centre sociálnych služieb na 
Juhu stimulujúcu miestnosť Snoezelen; 

- dňa 23. mája 2017 krátko po 9.18 hodine prešiel po no-
vom železničnom moste ponad rieku Váh v Trenčíne 
prvý vlak; 

- samosprávy slovenských miest majú ambície zapájať sa 
do konceptov inteligentných miest, takzvaných smart 
city, potvrdili to počas prezentovania svojich vízií na 
konferencii Metro ON Line; aj v Trenčíne plánujú v bu-
dúcnosti využívať verejné služby prostredníctvom naj-
novších technológií; 

- najväčším archeologickým objavom prvej etapy prác 
na rekonštrukcii Mierového námestia je pôvodná dlažba 
z prvej polovice 17. storočia, ktorá obyvateľom slúžila 
viac ako 250 rokov; 

- historickú dlažbu  odokrytú počas prvých týždňov vý-
skumu Mierového námestia pravdepodobne Trenčania 
vybudovali po katastrofálnej povodni v roku 1625 
a s opravami zrejme slúžila až do osemdesiatych rokov 
devätnásteho storočia;  

- zásluhou investície vo výške bezmála 2 700 eur vzniklo 
zo šedých schodov v areáli Základnej školy na Východ-
nej ulici originálne farebné schodisko, ktoré chodia 
obdivovať ľudia zo širokého okolia; autorom návrhu a 
zhotoviteľom je umelec Rastislav Jakubek, známy pod 
pseudonymom „Nomad“; 
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- aktivisti majú podozrenie, že v detskom domove pri 
Trenčíne otehotneli viaceré maloleté chovankyne, v do-
move už bola na kontrole aj detská ombudsmanka Viera 
Tomanová; 

- v ubytovacích zariadeniach v Trenčianskom samospráv-
nom kraji prenocovalo v minulom roku rekordných 322 
022 návštevníkov, z nich bolo 84 627 osôb zo zahrani-
čia, čo predstavuje medziročný nárast o 26,1 %; i napriek 
tomu bol počet prenocovaných zahraničných návštev-
níkov v TSK najnižší spomedzi všetkých slovenských 
krajov; 

- dňa 5. júna 2017 v rámci rekonštrukčných prác Miero-
vého námestia v priestore stredového ostrovčeka vyrú-
bali päť javorov; 

- dňa 5. júna 2017 otvorili v Soblahove šieste Centrum 
včasnej intervencie na Slovensku, jeho úlohou je po-
skytovanie pomoci prostredníctvom sociálnych služieb 
rodinám s deťmi so zdravotnými problémami; 

- na vlakovej stanici v Zlatovciach, postavila česká firma 
unikátnu  protihlukovú stenu zo starých pneumatík; deti 
zo Základnej školy na Dolinách navrhli, ako ju pomaľo-
vať, aby sa stala umeleckým dielom; 

- dňa 7. júna 2017 sa začali práce na druhej etape cyk-
listického prepojenia centra mesta so sídliskom Juh, ide 
o jednu z najväčších mestských investícií; 

- na trenčianskom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 
otvorili prvý sociálny bazár na Slovensku; sociálne 
slabší a ľudia žijúci v hmotnej núdzi tu v dvoch miest-
nostiach nájdu zánovné oblečenie, obuv, hračky, knihy, 
školské potreby, hygienické a športové potreby; 

- dňa 7. júna 2017 Akadémia tretieho veku v Trenčíne 
zavŕšila svoj 30. ročník slávnostným ukončením jubi-
lejného ročníka; 
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-  dňa 9. júna 2017 sa uskutočnilo spomienkové podujatie 
k 40. výročiu vzniku Nemocnice pre obvinených a 
odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody 
v Trenčíne; 

- dňa 14. júna 2017 Železnice SR sprístupnili podchod 
pri Bille na Štefánikovej ulici a uzavreli priecestie, ktoré 
umožňovalo spojenie so Sihoťou; 

- archeológovia v tesnej blízkosti Mierového námestia 
desiatky centimetrov pod povrchom objavili stredovekú 
Hornú bránu, ktorá bola spolu s Dolnou bránou (dnes 
Mestská veža) súčasťou mestského opevnenia; 

- dňa 16. júna 2017 sa uskutočnilo slávnostné vyhodno-
tenie 4. ročníka celoslovenskej kampane „Do práce na 
bicykli“; Trenčín poskočil oproti minulému roku zo 
štvrtého na súčasné tretie miesto; 

- dňa 19. júna 2017 sa Trenčania konečne dočkali otvo-
renia novej letnej plavárne; stará letná plaváreň, ktorú 
otvorili pred takmer 80 rokmi a prevádzkovali do leta 
2013, musela ustúpiť modernizácii železnice; 

- dňa 20. júna 2017 mesto ocenilo najvýraznejšie detské 
osobnosti; pamätný list a plaketu Detská osobnosť mesta 
Trenčín za rok 2017 si z rúk primátora mesta Richarda 
Rybníčka prevzalo v sobášnej sieni 33 talentovaných 
žiakov; 

- dňa 21. júna 2017 poslanci mestského zastupiteľstva 
schválili úverové podmienky pre uzatvorenie zmluvy 
s bankou – mesto si na rekonštrukciu Mierového ná-
mestia vezme úver 3,12 milióna eur od Slovenskej zá-
ručnej a rozvojovej banky; 

- dňa 21. júna 2017 na riadnej schôdzi mestského par-
lamentu poslanci okrem iného odobrili viaceré zmeny 
v rozpočte, napríklad vyčlenili peniaze na vybudovanie 
33 nových parkovacích miest pri ZŠ Novomeského, na 
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rekonštrukciu chodníka na ul. Duklianskych hrdinov, 
komunikácie na Vlárskej ulici, na vodovod na cintoríne 
v Záblatí a napríklad aj na projektovú dokumentáciu na 
rekonštrukciu cesty na Hanzlíkovskej ulici; 

- Trenčiansky hrad získal Certifikát výnimočnosti od 
spoločnosti TripAdvisor® za rok 2017; toto ocenenie sa 
udeľuje už siedmy rok ako uznanie zariadeniam z oblasti 
cestovného ruchu, ktoré za uplynulý rok dlhodobo 
dostávali pozitívne recenzie od cestovateľov na tomto 
webovom portáli; 

- dňa 29. júna 2017 vyhlásili na Štúrovom námestí vý-
sledky ankety o Cykloosobnosť Trenčína za rok 2016 
a lokálne vyhodnotili súťaž „Do práce na bicykli“; 

- dňa 29. júna 2017 v rámci rekonštrukcie Mierového 
námestia začali vodári na Farskej ulici pracovať na pre-
pojení vodovodných prípojok; rekonštrukcia vodovo-
du, vodovodných a kanalizačných prípojok pokračuje na 
pravej strane Mierového námestia pod hradom, kde 
súbežne plynári obnovujú svoje siete; hlavný vodovod 
je už natiahnutý v celom úseku od Mestskej veže po 
hotel Elizabeth; 

- dňa 30. júna 2017 vo veku nedožitých 89 rokov zomrel 
Rudolf Tvaroška, bývalý náčelník výzbrojnej služby 
ministerstva národnej obrany a prvý muž českosloven-
ského futbalu; 

- dňa 1. júla 2017 po dvojtýždňovej oprave hodiny na 
Matejovej veži Trenčianskeho hradu znovu odmeria-
vajú čas;    

- v areáli autocampingu na Ostrove sa stretli profesionálne 
aj amatérske tímy, ktoré pomáhajú budovať tradíciu 
dračích lodí v Trenčianskom kraji, na podujatí nazvanom 
„Prebudenie draka“;  
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- v Trenčianskom kraji sa v roku 2016 narodilo 5341 detí, 
čo bolo najmenej spomedzi všetkých slovenských kra-
jov; počet živonarodených detí sa v kraji medziročne 
zvýšil o 139; 

- dňa 15. júla 2017 sa na Trenčianskom hrade uskutočnilo 
podujatie pod názvom „Letná remeselná školička“; 
deti si vyskúšali prácu s hlinou na hrnčiarskom kruhu; 

- Mesto Trenčín poskytlo po šiestich rokoch Centru en-
vironmentálnych aktivít (CEA) správu z právneho 
auditu mesta, ktorý si dalo vypracovať po nástupe úra-
dujúceho primátora Richarda Rybníčka do funkcie; 

- dňa 5. augusta 2017 po prvýkrát privítalo deti nové 
detské ihrisko Žihadielko na Soblahovskej ulici, ktoré 
hlasovaním pre Trenčín vyhrali ľudia; 

- čulý pracovný ruch v rámci rekonštrukcie sa presunul 
najmä na pravú stranu Mierového námestia pod hra-
dom, kde bol odstránený chodník až po Ulicu M. Au-
rélia a správcovia sietí kladú takzvané chráničky, ktoré 
zabezpečia ochranu sietí pred prípadným poškodením pri 
možných výkopoch v budúcnosti;  

- dňa 15. augusta 2017 pri príležitosti výnimočného život-
ného jubilea prijal primátor mesta Richard Rybníček na 
mestskom úrade Karolínu Maršálkovú, ktorá sa dožila 
100 rokov; 

- od dňa 21. augusta 2017 boli vyznačené cyklopruhy na 
komunikácii od kruhového objazdu pri Keramoprojekte 
po bývalú Strednú zdravotnícku školu, zároveň bolo vy-
značené vodorovné značenie, vrátane priechodov pre 
chodcov; 

- dňa 22. augusta 2017 sa demontážou pieskovcového zá-
bradlia začala rekonštrukcia morového stĺpa na Mie-
rovom námestí, mesto na jej prvú etapu získalo dotáciu 
z rozpočtu Ministerstva kultúry SR; 
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- dňa 26. augusta 2017 na Trenčianskom hrade privítali 
tohtoročného stotisíceho návštevníka, ktorým bol Boris 
Petkovič z Nového Mesta nad Váhom; 

- dňa 30. augusta 2017 okresný súd poslal do vyšetrovacej 
väzby trojicu ozbrojených lupičov, ktorí šarapatili 
v Trenčianskom kraji;  

- pamätník oslobodenia Trenčína – vojenské delo na rohu 
Soblahovskej a Bezručovej ulice, chcú viacerí obyvatelia 
mesta vyhlásiť za národnú kultúrnu pamiatku; Komi-
sia pre posudzovanie pamiatkového fondu to neodporu-
čila, pretože vec nespĺňa kritériá kultúrnej pamiatky a 
nevykazuje pamiatkové hodnoty; 

- dňa 2. septembra 2017 sa skončilo nové dvojdňové  po-
dujatie trenčianskeho Expo Centra pod názvom „Hurá 
do záhrady“; 

- dňa 3. septembra 2017 privítalo nové letné kúpalisko 
posledných tohtoročných návštevníkov; otvorené bolo 
66 dní, pre zlé počasie bolo zatvorené 18 dní, navštívilo 
ho 64 774 ľudí, celková tržba zo vstupného predstavuje 
takmer 168 tisíc eur; 

- dňa 21. augusta 2017 si Trenčania opäť pripomenuli au-
gustové udalosti z roku 1968 na Mierovom námestí pri 
Lipe slobody, ktorú tu zasadili na konci dramatického 
roka 1968; 

- Trenčiansky samosprávny kraj mal koncom minulého 
roka najnižší podiel obyvateľov v predproduktívnom 
a najvyšší v poproduktívnom veku na Slovensku; ku 
koncu roku 2016 žilo v TSK 79 115 detí do 14 rokov a 97 
081 osôb starších ako 65 rokov; 

- dňa 6. septembra 2017 bol v priestoroch Kultúrneho 
centra Stred Dlhé hony v Trenčíne slávnostne otvorený 
už XXXI. ročník celoživotného vzdelávania seniorov 
trenčianskeho regiónu Akadémia tretieho veku;  
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- dňa 12. septembra 2017 krátko popoludní bola do upra-
veného spevneného výkopu v centre Mierového námes-
tia osadená nová trafostanica, z ktorej sa bude napájať 
celé námestie a okolité ulice; 

- čisté mesačné príjmy na osobu dosiahli v minulom roku 
v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) sumu 
460,27 eura, medziročne stúpli o 4,4 % (19,55 eura); 
čisté peňažné príjmy súkromných domácností v Tren-
čianskom kraji boli v roku 2016 už druhýkrát po sebe 
druhé najvyššie na Slovensku po Bratislavskom samo-
správnom kraji; 

- dňa 18. septembra 2017 sa začali v rámci rekonštrukcie 
Mierového námestia výkopové práce v časti chodníkov 
pred Piaristickým kostolom F. Xaverského a Kultúrno-
informačným centrom; 

- dňa 20. septembra 2017 sa po letných prázdninách opäť 
stretli mestskí poslanci na spoločnom rokovaní, na kto-
rom okrem iného schválili zmeny v rozpočte, od-
súhlasili aj nákup technológie k autu pre mestskú políciu 
na kontrolu parkovania, na vypracovanie projektu na roz-
šírenie sociálnych zariadení a bufetov v areáli letného 
kúpaliska, na zakúpenie stánkov a veľkoplošných infor-
mačných nosičov na Mierové námestie, na vytvorenie 
Betlehema alebo aj na oplotenie areálu MŠ Na dolinách; 

- dňa 20. septembra 2017 mestskí poslanci neschválili 
predaj mestského majetkového podielu v budove, kde 
sídli Art Kino Metro,  súkromnému investorovi; 

- v dňoch 22. a 23. septembra 2017 sa po desaťročnej pau-
ze vrátila opäť pod hrad Matúša Čáka jedna z najvý-
znamnejších a najväčších slovenských výstav minulosti 
Trenčín mesto módy; 

- Trenčianska župa obsadila prvé miesto v rebríčku tran-
sparentnosti vďaka sérii protransparentných opatrení a 
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snahe súčasného vedenia župy spraviť ju otvorenejšou 
a transparentnejšou;  

- dňa 30. septembra 2017 sa uskutočnila kultúrno-spolo-
čenská akcia Dni Sihote, ktorá sa opäť tešila veľkému 
záujmu; 

- v závere septembra 2017 boli ukončené práce na za-
sieťovaní skalného brala nad hotelom Elizabeth, ktoré 
majú zabezpečiť bariéru pre uvoľnené kamene z hrad-
ného brala a zabrániť tak ich pádu; 

- v súťaži Top dizajnér roka ako súčasti výstavy Trenčín 
mesto módy zvíťazila 24-ročná Lucia Sládečková 
z Trenčína, ktorá v rozhovore rozpráva o sebe i svojej 
tvorbe; 

- dňa 8. októbra 2017 zomrel vo veku 85 rokov bývalý 
dlhoročný primátor nášho mesta Štefan Rehák; 

- dňa 9. októbra 2017 začali v stredovej časti Mierového 
námestia ukladať prvé dlažobné kocky; ide o pôvodné 
kocky, ktoré boli po vybratí z plochy námestia pretrie-
dené a očistené v sklade u zhotoviteľa rekonštrukcie ná-
mestia; 

- dňa 11. októbra začali na Mierovom námestí osádzať 
elektrické výsuvné stĺpiky, ktoré budú slúžiť na príle-
žitostné napájanie elektrickej energie napríklad počas 
trhov; 

- Mesto Trenčín musí odstrániť náletové dreviny a stro-
my v sedemmetrovej vzdialenosti od mestského opev-
nenia, Mestu ako vlastníkovi stredovekého opevnenia to 
nariadil Krajský pamiatkový úrad (KPÚ); 

- dňa 11. októbra 2017 uplynulo už 65 rokov od svadob-
ného dňa manželov Jozefíny Miklošovej a Jozefa 
Mikloša, pri príležitosti ich železnej svadby im primátor 
mesta Trenčín Richard Rybníček venoval pamätný list; 
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- začiatkom tohto roku zistili zamestnanci Trenčianskeho 
múzea, že v zbierkovom fonde chýbajú vzácne formy 
na modrotlač z druhej polovice 19. storočia; trenčian-
skym policajtom sa podarilo 21 vzácnych historických 
predmetov vypátrať a vrátiť do múzea, formy mala podľa 
polície odcudziť bývalá zamestnankyňa múzea ešte v 
roku 2014; 

- v polovici októbra 2017 dalo mesto do predčasného uží-
vania prvú cyklotrasu v Trenčíne, ktorá vedie spod naj-
väčšieho sídliska Juh do centra mesta; 

- dňa 16. októbra 2017 odovzdali do užívania v areáli 
Centra sociálnych služieb - DEMY moderné špecia-
lizované zariadenie pre ľudí s diagnózou autizmus po 
ukončení školskej dochádzky; zariadenie za 1,6 milióna 
eur vytvára druhý domov pre tridsiatku ľudí s touto diag-
nózou; 

- dňa 16. októbra 2017 sa začala v centre Trenčína výsad-
ba krokusov, narcisov, tulipánov a ďalších atraktívnych 
a farebných cibuľovín; k ručnej výsadbe sa vo štvrtok 
19. októbra pridal aj malý upravený traktor, pričom ide o 
jednu z najmodernejších a najracionálnejších techník 
výsadby; 

- primátor Trenčína Richard Rybníček novú stranu na-
koniec nezaloží, zdôvodnil to tým, že na jej vznik nemá 
peniaze; svoj vstup do inej politickej strany nateraz vy-
lúčil; 

- koncom októbra 2017 Železnice Slovenskej republiky 
potvrdili, že modernizácia tretej etapy železničnej 
trate v úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá je stavebne 
ukončená; aktuálne sa robia technické prehliadky, odo-
vzdávacie a preberacie konania u tých objektov, ktoré sú 
ešte v predčasnom užívaní, prípadne kolaudačné kona-
nia; 
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- rameno hornej brány, murivo mestského šľachtického 
paláca a aj bývalej tlačiarne sú ďalšími významnými 
nálezmi na Mierovom námestí; archeológovia od ok-
tóbra pokračujú v odkrývaní nálezov v priestore medzi 
Trenčianskym múzeom a bankou; 

- dňa 3. novembra 2017 Okresný súd v Trenčíne rozhodol, 
že mesto nemusí zaplatiť viac ako 320 tisíc eur 
spoločnosti Slovakia okolo sveta, ktorá prevádzkuje 
Televíziu Trenčín, za výrobu relácií v rokoch 2010 
a 2011; zmluvu mesta a televízie označil za neplatnú; 

- dňa 4. novembra 2017 vo volebnej miestnosti v budove 
Gymnázia Ľ. Štúra bol o voľby do VÚC veľký záujem, 
podvečer tam odvolil aj primátor Richard Rybníček; 

- dňa 4. novembra 2017 sa volieb do VÚC na celom 
Slovensku zúčastnilo 29,95 % oprávnených voličov, 
volebná účasť v Trenčianskom kraji bola 26,32 %, 
staronovým predsedom Trenčianskeho samosprávneho 
kraja sa stal favorit volieb Jaroslav Baška (Smer – SD a 
SNS, 50 % - 62 807 hlasov); 

- „Rezultát volieb predsedu Trenčianskeho samospráv-
neho kraja je výsledkom štvorročnej práce pre kraj a pre 
ľudí,“ povedal v reakcii na volebné víťazstvo staronový 
predseda TSK Jaroslav Baška;  

- v novom zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho 
kraja je v porovnaní s predchádzajúcim menej žien, 
priemerný vek poslancov klesol;  

- dňa 8. novembra 2017 oslávili členovia najstaršej a 
najväčšej okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na 
Slovensku v Trenčianskom kraji v priestoroch Gastro-
centra v Trenčíne 25 rokov od založenia organizácie;  

- dňa 8. novembra 2017 na svojom zasadnutí  mestský par-
lament súhlasil s tým, že od nového roka bude správu 
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miestnych komunikácií vykonávať Mestské hos-
podárstvo a správa lesov, m.r.o., a to v rozsahu určenom 
mestom Trenčín;  

- dňa 10. novembra 2017 sa na cintoríne 1. svetovej vojny 
v Trenčíne – Zábraní spomínalo nielen na padlých voja-
kov v prvej svetovej vojne, ale česť účastníci vzdali aj 
vojnovým veteránom, ktorí padli na bojiskách, v za-
hraničných vojenských operáciách a v mierových mi-
siách;  

- dňa 11. novembra 2017 sa pri Srbskej kaplnke a pa-
mätníku na vojenskom cintoríne v Trenčíne uskutočnila 
pietna spomienka pri príležitosti medzinárodného dňa 
vojnových veteránov, ktorého symbolom sú divé vlčie 
maky; 

- dňa 13. novembra 2017 predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja Jaroslav Baška sa ako prvý z ôsmich 
predsedov krajských samospráv po zložení predpísané-
ho sľubu ujal funkcie na nové, tentoraz päťročné obdo-
bie; 

- prinášame vyjadrenia, ako si priami účastníci spomínajú 
na  trenčianske protestné zhromaždenia proti totalitnému 
režimu v novembri 1989; 

- v areáli Old Herold zbúrali dve budovy, spoločnosť ich 
plánuje nahradiť modernou predajňou; budovy garáží a 
kultúrneho domu postavili v šesťdesiatych rokoch minu-
lého storočia, pamiatkovo chránené neboli; 

- v Trenčíne sa aj v tomto roku opravovali cesty a chod-
níky, väčšinou šlo o dobrú a odbornú prácu, no vyskytli 
sa aj negatívne prípady, výsledkom sú opravy opráv, 
mesto totiž nekvalitnú prácu neakceptuje; 
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- dňa 22. novembra 2017 dopoludnia osadili v zrekon-
štruovanej časti Mierového námestia vianočný strom-
ček; Duglaska tisolistá vyrástla v Trenčíne, jej pôvodná 
výška bola asi 20 metrov; 

- dňa 23. novembra 2017 členovia Poľovníckeho zdru-
ženia Ostrý vrch v Soblahove odstrelili v rámci spoločnej 
poľovačky v lesoparku Brezina a v okolí Trenčína 12 
kusov premnoženej diviačej zveri; 

- Mesto Trenčín bolo úspešné pri podávaní žiadostí o ne-
návratný finančný príspevok z Integrovaného regio-
nálneho operačného programu; na dva projekty, ktoré sa 
týkajú cyklotrás, získa takmer 315 tisíc eur;  

- v dňoch 2. a 3. decembra 2017 sa v známom švajčiar-
skom stredisku St. Moritz udeľovali ceny World Luxury 
Hotel Awards za rok 2017, trenčiansky hotel Elizabeth 
si odniesol ocenenie v kategórii „Luxury Cultural Ret-
reat“ za zachovanie kultúrneho dedičstva; 

- dňa 5. decembra 2017 Mikuláš so svojimi pomocníkmi 
rozsvietil vianočný stromček na Mierovom námestí; 

- vďaka novej vianočnej výzdobe v Trenčíne vyzerá mes-
to po zotmení ako z rozprávky; 

- dňa 11. decembra 2017 schválili na zasadnutí poslanci 
Zastupiteľstva TSK rozpočet na rok 2018, kraj bude 
v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, 
príjmy i výdavky predpokladajú sumu takmer 172 
miliónov eur; 

- dňa 13. decembra 2017 schválil mestský parlament roz-
počet na rok 2018, počíta s dokončením rekonštrukcie 
Mierového námestia, kúpou 48 nájomných bytov 
a ďalšími investíciami do ciest, chodníkov, parkovísk, 
cyklotrás, ihrísk a do čistoty a verejnej zelene, z euro-
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fondov budú obnovené materské školy Opatovská a Ša-
fárikova; mesto má schválený vyrovnaný rozpočet 
v celkovej výške takmer 57,74 milióna eur; 

- dňa 13. decembra 2017 mestský parlament schválil 
odpredaj svojho spoluvlastníckeho podielu v budove na 
Mierovom námestí, kde sídlila Slovenská sporiteľňa, 
súkromnému investorovi; 

- pred Vianocami boli prerušené práce na rekonštrukcii 
Mierového námestia, pokračovať budú začiatkom roka, 
v závislosti od počasia; 

- na Trenčianskom hrade už druhý rok po sebe privítali 
viac ako 120 tisíc návštevníkov, najvyššia návštevnosť 
hradu bola tradične v letných mesiacoch; 

- Trenčiansky samosprávny kraj plánuje v budúcom roku 
investovať do kultúrnych zariadení vo svojej zriaďo-
vateľskej pôsobnosti okolo 2,3 milióna eur; investície 
pôjdu aj do Trenčianskeho hradu a Verejnej knižnice M. 
Rešetku v Trenčíne; 

- „Bol to rok veľkých investičných zmien,“ hovorí primá-
tor Richard Rybníček v tradičnom rozsiahlom konco-
ročnom rozhovore v mesačníku Info. 

 
2. Ekonomický život 

 
- výrobné spoločnosti v Trenčianskom samosprávnom 

kraji (TSK) bojujú o zamestnancov najmä finančnými 
bonusmi, zamestnávatelia motivujú ľudí predovšetkým 
rozmanitými finančnými príspevkami, z nefinančných 
benefitov sú najčastejšie jazykové kurzy; 
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- Ani jeden z ministrov obrany nedokázal štátne vojenské 
opravovne naštartovať, VOP v Trenčíne každý rok vy-
kazoval stratu, ktorú musel vykryť štát; od roku 2014 
prevzal podnik súkromník, za viac ako dva roky ho dostal 
do čiernych čísiel a dnes pomaly nestačí vyrábať kvôli 
obrovskému dopytu zahraničných firiem;  

- dňa 17. februára 2017 po návšteve trenčianskej spoloč-
nosti Konštrukta – TireTech povedal premiér Robert 
Fico, že vláda SR bude presadzovať, aby si spoločnosti, 
ktoré investujú do výskumu a vývoja, mohli odpísať až 
50 percent ako nákladovú položku. 

- z piešťanského letiska priviezli do akciovej spoločnosti 
Letecké opravovne Trenčín (LOTN), patriacej pod 
rezort obrany, v poradí štvrtý vrtuľník Mi-17 z Af-
ganistanu; LOTN zabezpečuje ich generálnu opravu na 
základe víťazstva v medzinárodnom tendri agentúry 
NATO - Support and Procurement Agency (NSPA);  

- Letecké opravovne Trenčín zrealizujú generálnu opra-
vu lietadla L-410 UVP vo vlastníctve Ozbrojených síl 
Litovskej republiky, zákazku získala spoločnosť patriaca 
pod Ministerstvo obrany SR v medzinárodnom tendri; 

- dňa 7. marca 2017 sa v Kongresovej sále Úradu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja uskutočnilo Valné 
zhromaždenie Trenčianskej regionálnej komory  Slo-
venskej obchodnej a priemyselnej komory (TRK 
SOPK); valné zhromaždenie potvrdilo vo funkcii pred-
sedu TRK SOPK jej doterajšieho predsedu Borisa 
Paulena; 

- dňa 27. apríla 2017 otvorili v Technologickom centre 
v Trenčíne nové testovacie laboratórium spoločnosti 
Yanfeng Automotive Interiors, ktorá tam vykonáva 
testy odolnosti výrobkov;  
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- smrť pani Anny († 59) počas pracovnej zmeny v závode 
Leoni Slovakia v Trenčíne vyvolal rozhorčené a kritické 
ohlasy; ľudia, ktorí poznajú tamojšiu situáciu, upo-
zorňujú na praktiky v tejto nemeckej spoločnosti na 
výrobu káblových zostáv pre spoločnosť Porsche; 

- firma Leoni Slovakia zverejnila otvorený list k mimo-
riadnej udalosti, ktorou bola smrť pani Anny; za mimo-
riadne nešťastné považuje publikovanie nepravdivých 
informácií o nevhodných pracovných podmienkach vo 
firme na základe anonymných zdrojov a svedectiev z 
prostredia sociálnych sietí; 

- Trenčianska regionálna komora Slovenskej obchodnej 
a priemyselnej komory (TRK SOPK) patrila od svojho 
vzniku medzi najaktívnejšie regionálne zložky SOPK 
na Slovensku; už krátko po vzniku centrálnej SOPK 
(1992) sa začala TRK SOPK odvetvovo špecializovať 
a zameriavať na konkrétnu pomoc firmám v trenčian-
skom regióne; 

- v polovici júla 2017 žatvu na Slovensku – týkalo sa to aj 
trenčianskeho regiónu - prerušovali lokálne búrky, v 
niektorých oblastiach preto museli poľnohospodári zber 
obilia na určitý čas prerušiť; 

- Ministerstvo obrany SR posiela na generálnu opravu 
štyri letecké motory AI-25 TL z prúdových podzvu-
kových lietadiel L-39, zmluvu o dielo uzavrelo minis-
terstvo s Leteckými opravovňami Trenčín; 

- v priestoroch bývalého Vojenského opravárenského 
podniku v trenčianskej mestskej časti Zlatovce začnú už 
na budúci rok so servisom, opravami i vývojom a vý-
robou nákladných vozidiel značky Tatra. 
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3. Kultúrno-spoločenský život 
 

- dňa 3. januára 2017 sa vo Verejnej knižnici Michala 
Rešetku v Trenčíne uskutočnila prezentácia knižnej no-
vinky spisovateľky a režisérky pochádzajúcej z Trenčína 
Barbory Kardošovej „33 prípadov Kristy B“, mo-
derátorom besedy s autorkou bol známy propagátor lite-
ratúry Dado Nagy; 

- dňa 20. januára 2017 pri príležitosti životného jubilea 
prijal Richard Rybníček akademickú maliarku Evu 
Mišákovú – Abelovú;  

- Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne zrea-
lizovala v roku 2016 tri strategické projekty, na ktoré 
Fond na podporu umenia prispel sumou 17 500 eur; v 
porovnaní s rozvojom komunitných aktivít a inováciou 
výpočtovej techniky z tohto balíka smerovalo najviac 
finančných prostriedkov - 10 tisíc eur - na aktualizáciu 
knižničného fondu; 

- dňa 22. januára 2017 vo veku 88 rokov zomrela v Tren-
čianskych Tepliciach poetka, textárka populárnej hudby 
Katarína Hudecová (rod. Chromá); 

- trenčianski divadelníci sa tešia nielen priazni publika, 
ale zaujali aj odbornú porotu, svedčia o tom aktuálne 
ocenenia - výročné ceny Literárneho fondu získali herci 
Štefan Richtárech za postavu Jána Kalinčiaka a Diana 
Minarovičová za postavu Adely Ostrolúckej v pred-
stavení „Misky strieborné - nádoby výborné“, ktoré na-
študovalo Mestské divadlo Trenčín k 200. výročiu naro-
denia Ľ. Štúra;  

- dňa 2. februára 2017 otvorili v priestoroch Galérie M. A. 
Bazovského v Trenčíne výstavu, ktorá predstavuje 
tradičný i moderný prístup k slovenskému folklóru; jej 
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názov je „Sedemdesiat sukieň mala – žena v sloven-
skom folklóre v dielach zo zbierkového fondu BMAB 
a v súčasnom umení“; 

- dňa 2. februára 2017 otvorili v priestoroch Galérie M. A. 
Bazovského v Trenčíne výstavu veľkoformátových fa-
rebných fotografií Petry Lajdovej pod názvom 
„Slovenská renesancia... keď krása vychádza na svetlo“; 

- dňa 5. februára 2017 k 48. výročiu vzniku Galérie M. A. 
Bazovského  pripravila galéria sprievodné podujatie s 
názvom „Máme narodeniny“ za účasti viac  ako 130 
návštevníkov; pripravený bol pre nich sprievodný pro-
gram, tvorivé dielničky pre deti, komentované pre-
hliadky výstav a krst novej publikácie Hry s umením II.; 

- poslanci Trenčianskej župy schválili vymenovanie Bar-
bory Varga Petríkovej za novú riaditeľku Galérie M. 
A. Bazovského v Trenčíne, výberová komisia ju vybrala 
spomedzi troch uchádzačov; 

- dňa 16. februára 2017 sa v priestoroch Trenčianskeho 
samosprávneho kraja uskutočnila vernisáž 32. družobnej 
výstavy výtvarníkov a fotografov z regiónov Trenčín 
a Uherské Hradiště „Stretnutie – Setkání“; 

- fotografia 16-ročného Andreja Kiripolského, druháka 
na SUŠ v Trenčíne,  sa dostala medzi výber desiatich naj-
lepších fotografií v mládežníckej kategórii medziná-
rodnej súťaže; fotografii a vizuálnemu umeniu sa ve-
nuje už od 10 rokov, teraz sa mu podarilo presadiť vo 
svetovej fotografickej súťaži Sony World Photography 
Awards; 

- pri príležitosti sviatku patróna umelcov, blahoslaveného 
Fra Angelico, v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 
v Bratislave odovzdali ocenenia desiatim osobnostiam 
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Slovenska v rôznych kategóriách za ich prínos do ná-
rodného umenia; v kategórii výtvarného umenia ocene-
nie získal aj maliar, grafik a ilustrátor Jozef Vydrnák; 

- režisérkou a scenáristkou celovečerného filmu Piata 
loď, ktorý vybojoval na Berlinale prvú cenu v histórii 
slovenskej kinematografie, je Iveta Grófová, ktorá po-
chádza z Trenčína; na svetovej premiére v Berlíne získal 
jej film 1. cenu Krištáľového medveďa za najlepší 
film v kategórii Generation Kplus; 

- dňa 4. marca 2017 si česko-slovenský koprodukčný film 
Masaryk o ministrovi zahraničných vecí Janovi Ma-
sarykovi odniesol z tohtoročného slávnostného udeľo-
vania ocenení Českej filmovej a televíznej akadémie 
rekordných 12 cien Český lev - vrátane víťazstva v kate-
górii najlepší film, réžia a výkon v hlavnej (Karel 
Roden) i vedľajšej (Oldřich Kaiser) mužskej úlohe; 
producentom úspešného filmu je trenčiansky rodák, 59-
ročný Rudolf Biermann; 

- dňa 8. marca 2017, na Medzinárodný deň žien, pri-
lákalo do Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne viac ako 
130 nežnejších polovičiek ľudstva sprievodné podujatie 
aktuálnej výstavy „Sedemdesiat sukieň mala“ a módnu 
prehliadku s názvom Ženy v galérii; 

- dňa 13. marca 2017 sa uskutočnilo v poradí ôsme stret-
nutie trenčianskych literátov s blízkym vzťahom 
k Trenčínu a Trenčianskemu kraju; 

- dňa 16. marca 2017 sa uskutočnila prezentácia knižnej 
prvotiny pani  Libuše Prekopovej, 90-ročnej klientky 
Sociálnych služieb mesta Trenčín; jej kniha poézie má 
názov „Spomienky v srdci hlboko ukryté“; 

- dňa 18. marca 2017 tanečný pár Matteo Cicchitti a Si-
mona Brecíková z Tanečného klubu Dukla Trenčín na 
Majstrovstvách Slovenska v štandardných tancoch pre 
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rok 2017 v Poprade potvrdil svoju stúpajúcu výkonnosť 
a zvíťazil;  

- v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bra-
tislave otvorili novú dennú kliniku pri Klinike detskej 
hematológie a onkológie; steny dennej kliniky, kde sa 
bude deťom podávať chemoterapia a uskutočnia sa 
menšie zákroky, pomaľoval veľkoplošnými maľbami 
trenčiansky rodák, 31-ročný architekt a výtvarník Juraj 
Hubinský;  

- dňa 23. marca 2017 sa uskutočnil 13. ročník Majstrov-
stiev Slovenska v maľovaní na telo Body Art 2017 počas 
medzinárodného kozmetického veľtrhu Beauty Forum; 

- počas marca 2017 folklórna tematika prilákala do 
trenčianskej galérie takmer 4300 ľudí; za rekordným 
číslom nie sú len samotné výstavy „Sedemdesiat sukieň 
mala“ a „Slovenská renesancia“, ale tiež sprievodné pre-
hliadky, tvorivé dielne, workshopy a prednášky; 

- dňa 8. apríla 2017 sa uskutočnilo finále veľkolepej tele-
víznej šou „Zem spieva“, do ktorého sa prebojoval aj 
detský folklórny súbor z Trenčína Kornička; 

- o rokovaniach, budúcnosti aj minulosti festivalu Pohoda 
porozprával v rozhovore jeho riaditeľ Michal Kaščák; 

- dňa 19. apríla 2017 predstavila vo Verejnej knižnici M. 
Rešetku svoju novú knižku „S tromi psami za pätami“ 
trenčianska literátka Margita Ivaničková; 

- v apríli 2017 prichádzajú súrodenci Samuel Štefanec a 
Jana Štefancová vystupujúci pod spoločným hudobným 
projektom Bulp s debutovým albumom, ktorý potvr-
dzuje ich elektronický zvuk doplnený o perkusívne 
nástroje; pôsobia iba od septembra 2015, stihli však už 
získať prvenstvo v kategórií Objav roka hudobných cien 
Radio Head Awards;  
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- dňa 22. apríla 2017 uviedla Česká televízia ako hlavný 
večerný program premiéru 54. pokračovania populárnej 
Manéže Bolka Polívku, v ktorej sa predstavil aj rodák 
z Trenčína, herec Pavol Seriš; 

- dňa 29. apríla 2017 Trenčianske osvetové stredisko pri-
pravilo krajskú súťažnú prehliadku moderného tanca 
Deň tanca Trenčianskeho kraja 2017; divadelnú sálu 
Kina Hviezda v Trenčíne roztancovalo až 521 tanečníkov 
z 21 tanečných kolektívov; 

- v roku 2017 poskytne mesto Trenčín zo svojho rozpočtu 
v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti na 
podujatia a projekty 50 200 eur, činnosť súborov a zdru-
žení podporí čiastkou 19 800 eur;  

- dňa 5. mája 2017 otvorili v Art centre synagóga výstavu 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby 21. Výtvarné spekt-
rum Trenčianskeho kraja 2017; predstavili sa na nej 
výtvarné talenty z Trenčína, Prievidze, Považskej Bys-
trice a Myjavy; 

- dňa 10. mája 2017 uviedlo Mestské divadlo Trenčín 
premiéru najnovšej hry úspešného chorvátskeho autora 
Mira Gavrana „Bábka“; 

- dňa 10. mája 2017 otvoril tohtoročnú Noc literatúry 
v Trenčíne úryvok z príbehu jednej rodiny, do sveta kto-
rej vstúpila slúžka – z knihy francúzskej spisovateľky 
Leily Slimaniovej „Uspávanka“; z knihy čítala herečka 
Mestského divadla Trenčín Zuzana Mišáková; 

- dňa 13. mája 2017 získali členovia TK Dukla Trenčín 
na Majstrovstvách SR v plesových choreografiách, ex-
hibíciách a showdance v Žiari nad Hronom dva tituly 
majstra Slovenska a jednu bronzovú medailu; 

- po vydaní dvoch zbierok básní predstavila Mária 
Demitrová v poradí druhú rozprávkovú knihu s názvom 
„Príbehy z Veterníkova“; vo voľnom pokračovaní 
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„Príbehov z Trdelníkova“ predstavuje deťom rozprávko-
vý svet, v ktorom boj so zlom naberá nové rozmery; 

- dňa 19. mája 2017 v rámci 15. narodenín Mestského 
divadla Trenčín vsadili jej členovia na spomienkový 
večer - hostia spolu s verejnosťou mohli nahliadnuť aj do 
úplných začiatkov divadla, nakoľko si jeho členovia 
pripravili chronologický prierez celým 15-ročným pô-
sobením; 

- dňa 20. mája 2017 sa svojím programom pripojila k ce-
loeurópskemu podujatiu Noc múzeí a galérií aj Galéria 
M. A. Bazovského v Trenčíne; 

- zdokumentovať spevácku a zberateľskú cestu výnimoč-
nej interpretky ľudových piesní od Trenčína Lýdie Faj-
tovej sa v knihe „Gavurka“ podujala Zuzana Laurin-
číková; knižka vyšla vo vydavateľstve HELA v spolu-
práci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne 
a s finančnou podporou TSK;  

- spoločný program súborov Alexandrovci a Trenčan 
odštartoval krátkym vystúpením práve folklórny súbor 
Trenčan, ktorý vzácnej návšteve predviedol ukážky tanca 
a spevu z Trenčianskeho kraja;  

- dňa 31. mája 2017 otvorili v mestskej veži výstavu tren-
čianskeho výtvarníka Jána Hubinského pod názvom 
Narrenturm (v nemčine veža bláznov); takto nazval 
autor svoju aktuálnu kolekciu objektov, sochárskych 
a maliarskych kreácií; 

- dňa 2. júna 2017 sa v priestoroch Úradu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja uskutočnila vernisáž výstavy 
fotografií 21. ročníka krajskej súťaže Amatérskej foto-
grafie Trenčianskeho kraja (AMFO); takmer stovka 
autorov do súťaže zaslala neuveriteľných 430 unikátnych 
fotografií a 3 multimediálne prezentácie;  
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- výtvarná teoretička Alena Hejlová v rozhovore pribli-
žuje okrem iného aj osudy niektorých diel Miloša Ale-
xandra Bazovského;  

- dňa 2. júna 2017 hostil Trenčiansky hrad premiéru slo-
venského muzikálu „Studňa lásky“; pred zaplneným 
hľadiskom prírodného amfiteátra sa 70 účinkujúcim vy-
darila premiéra diela, na ktorom pracovali deväť me-
siacov, na jednotku; speváckymi výkonmi a tanečnými 
kreáciami na javisku očarili publikum žiaci trenčianskej 
ZUŠ Karola Pádivého; 

- o prípravách muzikálu „Studňa lásky“ rozpráva v roz-
hovore pedagóg ZUŠ Karola Pádivého Róbert Zemene; 

- v dňoch 8. a 9. júna 2017 sa konalo finále 48. ročníka po-
stupovej súťaže a prehliadky detských speváckych zbo-
rov „Mládež spieva 2017“; detský spevácky zbor Váž-
ky, ktorý pracuje pod vedením Miroslavy Kaliňákovej 
pri ZŠ Dlhé Hony, ocenili zlatým pásmom a cenou poro-
ty za hlasovú kultúru; 

- dňa 9. júna 2017 sa v Mníchovej Lehote začali Tren-
čianske folklórne slávnosti; uviedli hudobný a tanečný 
program, v ktorom sa predstavili sólisti speváci, spevác-
ke skupiny, ľudové hudby, sólisti tanečníci a malé taneč-
né formy z 24 folklórnych kolektívov; 

- dňa 19. júna 2017 prijal primátor Richard Rybníček 
účastníkov 10. ročníka medzinárodného literárno-výtvar-
ného sympózia Ora et Ars; 

- dňa 20. júna 2017 predstavili za účasti autora literárnej 
predlohy Vladimíra Kulíška a výtvarníka Jozefa Vy-
drnáka vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne lite-
rárnu podobu štvrtého pokračovania cyklu „Príbehy 
z Trenčína“ o opátovi Štefanovi;  
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- dňa 22. júna 2017 slávnostne otvorili nádvorie galérie 
M. A. Bazovského v Trenčíne, pracovníčky galérie pre 
návštevníkov pripravili módnu prehliadku; 

- v dňoch 6. – 8. júla 2017 sa konal na trenčianskom letis-
ku najväčší slovenský multižánrový festival Pohoda 
2017; jeho PR manažér Anton Repka zdôraznil, že mal 
najviac pozitívnych hodnotení, tešil sa najväčšiemu 
záujmu  zahraničných médií a mal bezproblémový prie-
beh; 

- dňa 22. júla 2017 sa v priestoroch kláštora na Skalke 
uskutočnila slávnostná vernisáž medzinárodného vý-
tvarno-literárneho sympózia Ora et Ars; hlavným orga-
nizátorom 10. ročníka sympózia bolo Mesto Trenčín; 

- speváckemu triu Krajka vyšiel profilový album s ľudo-
vými piesňami; trio tvoria rodáčky spod hradu Matúša 
Čáka Zuzana Laurinčíková, Magda Uhliariková a 
Beáta Dobiašová, ktoré sa spoznali vo FS Trenčan; 

- dňa 16. augusta 2017 uplynulo 60 rokov od narodenia 
slovenského výtvarníka, trenčianskeho rodáka Igora 
Kalného, ktorý bol jedným z najosobitejších predsta-
viteľov neoficiálnej výtvarnej scény 80. rokov 20. sto-
ročia na Slovensku; svoj život ukončil dobrovoľne, dožil 
sa iba 30 rokov; 

- sériou workshopov po okresných mestách odštartovalo 
mapovanie potrieb kreatívnych ľudí v Trenčianskom 
kraji, tých má v budúcnosti združovať Centrum pre 
podporu kreatívneho a kultúrneho priemyslu so 
sídlom v Trenčíne; 

- dychová hudba Textilanka je jednou z dvoch dychových 
hudieb pôsobiacich v Trenčíne a v tomto roku oslavuje 
45. výročie svojho vzniku; najnovšie sa môže pochváliť 
„Zlatým pásmom cum laude“ a tromi ďalšími cenami, 
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ktoré získala v Pezinku na 17. ročníku súťažného festi-
valu Dychovky v Preši;  

- Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne sa rozhodla počas 
leta sprístupniť verejnosti nádvorie galérie; v priebehu 
dvoch prázdninových mesiacov pre verejnosť pripravila 
celkom 9 celodenných sprievodných podujatí v exte-
riéri galérie, ktoré sa tešili veľkému záujmu; 

- dňa 8. septembra 2017 Matúšov hrad privítal už 54. 
ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2017; hlavnú cenu 
a Cenu predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja si 
z celoštátnej súťaže odniesla Anna Škřipská – Kubi-
šová; 

- v dňoch 14. – 17. septembra 2017 priniesol trenčiansky 
festival jedného herca Sám na javisku obžalobu poli-
tickej korektnosti, úvahy o surovosti sveta, spôsob, ako 
sa s ňou vyrovnať a množstvo ďalších otázok; okrem 
zahraničných umelcov sa na festivale predstavili aj Robo 
Roth a Milan Kňažko; 

- dňa 21. septembra 2017 otvorili v  Galérii Miloša Ale-
xandra Bazovského spoločnú výstavu známej sloven-
skej umelkyne Ilony Németh a absolventky jej ateliéru 
na VŠVU Gabriely Zigovej pochádzajúcej z Trenčína; 
výstava predstavila vo výstavnej koncepcii galérie ino-
vatívny a originálny pohľad na výstavnú činnosť i prácu 
s verejnosťou;  

- do dvora Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne 
na Jaselskej ulici, do „Letnej čitárne“, si od júna do sep-
tembra našlo cestu 421 záujemcov; ide o 5-percentný 
nárast oproti minulému ročníku; 

- od konca septembra 2017 bola všetkým návštevníkom 
trenčianskej knižnice k dispozícii Osmijankova lite-
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rárna záhrada; putovná výstava si kladie za cieľ mo-
tivovať deti k rozhovorom a tvorivým aktivitám v ško-
lách a rodinách; 

- dňa 2. októbra 2017 si v hradnej kasárni v rámci galave-
čera Flores Musarum prevzalo ocenenie za prínos 
v oblasti kultúry 25 osobností z Trenčianskeho kraja; 

- dňa 5. októbra 2017 otvorilo Mestské divadlo Trenčín 
už svoju 17. sezónu, najnovším predstavením v reperto-
ári profesionálov je bláznivá situačná komédia „Nikto 
nie je dokonalý alebo Pobozkaj tetu Myrtle“ z pera an-
glického dramatika Simona Williamsa; 

- dňa 12. októbra 2017 otvorili v Galérii M. A. Bazovské-
ho výstavu „Budúcnosť textilu – Future of Textile“, na 
ktorej študenti Katedry textilnej tvorby na Vysokej škole 
výtvarných umení v Bratislave prezentujú tvorbu troch 
ateliérov – textilného dizajnu, odevného dizajnu a 
textilnej tvorby v priestore; 

- dňa 28. októbra 2017 sa v kine Hviezda uskutočnila 
slovenská premiéra autorskej komédie „Čecháčci a 
Čoboláci“, ktorej sa predstavil Pavol Seriš spolu s 
hereckým kolegom Filipom Tellerom; 

- 10. výročie oslavuje chlapská spevácka skupina Škru-
pinka z Trenčína; v ich repertoári sa nachádzajú au-
tenticky a humorne ladené koledy, zbojnícke piesne i 
zaujímavo spracované pijanské, jágerské a „pytlácke“ či 
„vojanské“ pesničky;  

- interiér Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne 
na Jaselskej ulici dostal nový umelecký rozmer, vdýchli 
mu ho maľby architekta a karikaturistu Júliusa Brunu 
pripomínajúce medzníky vo vývine písma s dosahom na 
regionálne súvislosti; 

- dňa 11. novembra sa v trenčianskom kine Hviezda a 
Klube Lúč skončil festival dobrodružných filmov 
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HoryZonty, ktorý sa začal 9. novembra; podľa zaklada-
teľky a riaditeľky podujatia Márie Dutkovej išlo o 
úspešný ročník; 

- v dňoch 14. a 15. novembra 2017 Mesto Trenčín v spo-
lupráci so Základnou umeleckou školou K. Pádivého 
zorganizovali 48. ročník regionálnej súťaže v speve 
ľudových piesní „Trenčianske hodiny“; pred porotou 
zaznelo 118 slovenských ľudových piesní v podaní 59 
dievčat a chlapcov z 19 základných škôl a osemročných 
gymnázií z celého regiónu; 

- v súvislosti s výročím nežnej revolúcie okrem dvoch 
výstav v Mestskej veži a na Štúrovom námestí, pietnej 
spomienky na Námestí sv. Anny, koncertu v Kaplnke sv. 
Anny a „Poďakovania za slobodu“ v Piaristickom 
kostole F. Xaverského, sa v kine Hviezda konalo výni-
močné divadelné predstavenie „Nepolepšený svätec“; 

- dňa 23. novembra 2017 sa  Galérii M. A. Bazovského 
uskutočnila vernisáž – v galérii ožili osudy výrobných  
hál preslávenej textilky Merina, ktoré sú od roku 2009 
prázdne, vďaka dvom fotografkám Jane Gombikovej a 
Zuzane Janíček Muranicovej; 

- dňa 26. novembra 2017 sa uskutočnila premiéra dva-
nástej hry trenčianskeho Divadla Normálka – komédie 
„Tímbilding“; scenáristicky a režijne ju pripravil tvo-
rivý mozog Normálky Miroslav Ďuriš; 

- dňa 1. decembra 2017 vyhodnotili 25. ročník celoslo-
venskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého „Studňa sa 
tajne s dažďom zhovára“; k jubileu súťaže vyšiel zbor-
ník obsahujúci najlepšie diela z predchádzajúcich roč-
níkov; 

- dňa 2. decembra 2017 sa v trenčianskej galérii konal dru-
hý ročník predvianočnej akcie s názvom „Vianoce 
v galérii“, ktorý navštívilo viac ako 240 návštevníkov; 
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- dňa 5. decembra 2017 sa v priestoroch kasárne na Tren-
čianskom hrade uskutočnila vernisáž výstavy tren-
čianskeho maliara Artúra Lieskovského (1852 - 1920), 
potomka starého trenčianskeho zemianskeho rodu;  

- spisovateľa Rudolfa Dobiáša (82) chcú prihlásiť do boja 
o prestížnu Nobelovu cenu za literatúru, jeho priatelia 
však majú vážne obavy - básnikovi a prozaikovi, ktorý 
ako politický väzeň prežil aj peklo v jáchymovských ba-
niach, začalo zlyhávať srdce; v Národnom ústave srdco-
vých a cievnych chorôb mu museli operovať chlopňu; 

- kvality hudobných festivalov už siedmy rok hodnotí 
cena European Festival Awards, ktorá sa odovzdáva 
začiatkom roka na festivale v holandskom Groningene; 
slovenská Pohoda bola nominovaná už niekoľkokrát, 
tento raz však zlomila rekord - do oceňovania vstupuje 
so siedmimi nomináciami z celkových trinástich; 

- dňa 14. decembra 2017 pri príležitosti významných 
výročí - 100. výročia vzniku Československej republiky, 
50. výročia Pražskej jari a 25. výročia novodobej samo-
statnosti Českej a Slovenskej republiky otvorili v pries-
toroch Trenčianskeho samosprávneho kraja  výstavu fo-
tografií z česko-slovenského pomedzia; 

- nový vietor do kultúrno-spoločenských akcií Verejnej 
knižnice M. Rešetku priniesla herečka Zuzana Mišáko-
vá, tradičný cyklus besied „Poznávame Trenčanov“ 
obohatila o talkshow „Povedz mi, čo čítaš...“; 

- Trenčan žijúci v Brne Pavol Seriš v rozhovore pribli-
žuje štúdium cudzích jazykov, cestu k autorskému divad-
lu, účasť na zahraničných festivaloch, vyjadruje sa aj 
k česko-slovenským vzťahom, svojim divadelným plá-
nom a otázke vzniku profesionálneho kamenného di-
vadla v Trenčíne. 
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4. Školstvo a vzdelávanie 
 

- dňa 11. januára 2017 vymenoval rektor Trenčianskej 
univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. osoby do 
funkcie prorektorov s účinnosťou od 16. januára 2017 
-  do funkcie prorektora pre výchovu a vzdelávanie bola 
vymenovaná doc. Ing. Marta Kianicová, PhD., prorek-
torom pre stratégiu a rozvoj bude doc. Ing. Peter 
Lipták, CSc. a prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. bol 
vymenovaný do funkcie prorektora pre vedu, výskum a 
medzinárodné vzťahy;  

- trenčianskej SOŠ obchodu a služieb na Jilemnického 
ulici pribudli nové šatne, učebne aj zmodernizovaná 
telocvičňa; v zrekonštruovanej telocvični športujú aj 
žiaci z bývalej školy podnikania, ktorej telocvičňa chý-
bala;  

- na SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne začali od septem-
bra minulého roka s výučbou nového predmetu – živo-
tológie; mentori pri nej používajú metódy neformálneho 
vzdelávania, počas hodiny sa snažia o zapojenie každého 
študenta; 

- dňa 25. januára 2017 bola Fakulta priemyselných tech-
nológií  Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Púchove 
hostiteľom významnej akademicko-spoločenskej uda-
losti - počas inaugurácie bola do funkcie dekana sláv-
nostne uvedená prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.; 

- dňa 6. februára 2017 sa už tradične sa v Mestskej špor-
tovej hale na Sihoti v Trenčíne konali Školské maj-
strovstvá Slovenska v aerobiku žiačok a žiakov stred-
ných škôl; súťažiaci si sily zmerali v piatich kategóriách 
- basic aerobik, kick box,  zumba, body work a dance ae-
robik, titul získala študentka trenčianskej SOŠ obchodu 
a služieb Alexandra Zenníková;  
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- dňa 8. februára 2017 Akademický senát Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka jednohlasne rozhodol 
o tom, že Jozef Habánik bude rektorom univerzity aj v 
nasledujúcich štyroch rokoch; stanovil si dva ciele - 
prvým je otvorený a profesionálny prístup k študentom a 
absolventom a druhým medzinárodne akceptované 
vedecké výsledky; 

- až 185 žiakov z trenčianskej SOŠ obchodu a služieb 
praxuje priamo v prevádzkach ich budúcich potenciál-
nych zamestnávateľov, aj vďaka opatreniam Trenčian-
skeho samosprávneho kraja by malo toto číslo narastať; 

- Nové Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionali-
zované sklá FunGLASS Trenčianskej univerzity A. 
Dubčeka získa 15 miliónov eur z európskeho programu 
Horizont 2020, miliónmi prispeje aj rezort školstva; 
Centrum vytvorí vyše 40 pracovných miest pre odborní-
kov v oblasti sklárskeho výskumu nielen z Európy; 

- v Trenčianskom samosprávnom kraji je do duálneho 
vzdelávania zapojených viac ako 300 žiakov z 12 stred-
ných odborných škôl, ktoré spolupracujú s 35 firmami 
v regióne; 

- v dňoch 15. a 16. februára 2017 bola Stredná odborná 
škola Pod Sokolicami 14 v Trenčíne dejiskom v poradí 
12. ročníka Trenčianskych robotických dní, ktoré sú 
medzinárodnou súťažnou prehliadkou robotov;   

- na Trenčianskych robotických dňoch sa medzi víťazov 
dostali aj trenčianske družstvá;  

- Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikónové 
materiály, ktoré je na pôde Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka, bude obnovené a dobudované; 
projekt univerzity patrí medzi európsku top desiatku, 
ktorá bola podporená grantom európskeho rámcového 
programu Horizont 2020; 
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- Centrum vedecko-technických informácií zverejnilo 
koncom roka 2016 štúdiu o zamestnanosti absolventov 
vysokých škôl, ktorá zaradila Trenčiansku univerzitu  
do TOP 10 rebríčka najžiadanejších absolventov z jed-
notlivých slovenských univerzít a vysokých škôl; 

- v pätnástich trenčianskych materských školách sú vy-
novené areály na hranie; nové hojdačky, domčeky, vlá-
čiky, lavičky a ďalšie detské herné prvky, ktorých osá-
dzanie sa začalo ešte na konci minulého roka, majú dnes 
už všetky svoje miesto a vyšli na 32 445 eur; 

- dňa 23. marca 2017 si mladí multimediálni tvorcovia 
z celého Slovenska v Bratislave prevzali ocenenia v 5. 
ročníku súťaže audiovizuálnej a multimediálnej tvorby 
detí a mládeže Zlatá klapka 2017; v kategórii animova-
ný film bol ocenený Teodor Matejovič (Stredná ume-
lecká škola Trenčín);  

- dňa 23. marca 2017 sa konal 5. ročník súťaže Tren-
čiansky pivný somelier; dve ocenenia získali Tren-
čianky - v kategórii čašník obsadila druhé miesto Te-
rézia Beckertová a v kategórii kuchár zvíťazila Natálie 
Rapantová; 

- firmy a spoločnosti v Trenčianskom samosprávnom kraji 
ponúkajú od školského roka 2016/2017 možnosť zapojiť 
sa do systému duálneho vzdelávania viac ako 500 
žiakov stredných škôl; TSK tak potvrdzuje ambíciu byť 
lídrom duálneho vzdelávania na Slovensku; 

- po minuloročnej praktickej maturitnej skúške formou 
dobovej hostiny na Trenčianskom hrade pripravila SOŠ 
obchodu a služieb na Jilemnického ulici aj tento rok 
originálnu podobu maturity - vedenie školy prišlo s 
gazdovskou zabíjačkou; 

- dňa 27. marca 2017 sa uskutočnilo XIV. zasadnutie 
Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu pri 
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Trenčianskom samosprávnom kraji, ktoré okrem iného 
schválilo  požiadavku Strednej umeleckej školy Trenčín 
o súhlas k  experimentálnemu overovaniu úplne nového 
študijného odboru dizajn digitálnych aplikácií; 

- dňa 28. marca 2017 pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil 
primátor mesta Richard Rybníček trinásť pedagógov 
pôsobiacich v trenčianskych školách; 

- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka sa ako je-
diná zo Slovenska dostala do zoznamu Kľúčových tech-
nologických centier (Key Enable Technologies); v elit-
nom zozname sa univerzita ocitla vďaka univerzitnému 
centru FunGlass, ktoré je zamerané na jedinečný výskum 
skla a jeho lepšieho využitia v priemysle či bežnom ži-
vote; 

- minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan 
pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil 82 učiteľov a pe-
dagógov, Malú medailu sv. Gorazda si domov odniesla 
Regina Vraždová z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Tren-
číne; 

- dňa 27. apríla 2017 v Bratislave bolo slávnostne pod-
písané Memorandum o založení konzorcia medzi 
Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka v Trenčíne 
(Fakulta priemyselných technológií), Bieloruskou 
štátnou technologickou univerzitou, spoločnosťami SV 
Engineering, s.r.o. a Dupres Consulting, s.r.o.; 

- zápisu sa v základných školách mesta Trenčín zúčastnilo 
611 šesťročných detí, z nich by malo 532 nastúpiť 
v septembri do prvých tried; o odklad povinnej školskej 
dochádzky požiadalo pre svoje dieťa 68 zákonných 
zástupcov; 

- o rozdelení dotácií na aktivity v oblasti školstva, výcho-
vy a vzdelávania na rok 2017 rozhodol primátor mesta 
Richard Rybníček na základe odporúčania Komisie 
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školstva pri mestskom zastupiteľstve; sumou 10 tisíc eur 
mesto podporí 17 projektov; 

- na konci apríla 2017 sa uskutočnilo vyhodnotenie už 
XXI. ročníka literárnej súťaže stredných škôl Zlín-
skeho a Trenčianskeho kraja, jej motto bolo „Vnímame 
prítomnosť, ovplyvníme budúcnosť“;  

- na konci apríla 2017 sa uskutočnilo slávnostné vyhodno-
tenie celonárodnej literárnej súťaže „Práva detí očami 
detí“ ako súčasti medzinárodnej konferencie  „Mega-
trendy a médiá 2017“; SOŠ obchodu a služieb v Tren-
číne sa môže pochváliť hneď dvoma ocenenými štu-
dentmi odboru hotelová akadémia – Adrianou Halja-
kovou a Patrikom Pohorelcom; 

- dňa 3. mája 2017 oficiálne nastúpil do svojho druhého 
funkčného obdobia rektor Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik;  

- Trenčiansky samosprávny kraj zmodernizuje prostred-
níctvom Integrovaného regionálneho operačného pro-
gramu stredné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsob-
nosti, v prvej etape počíta s modernizáciou ôsmich škôl 
spolu za takmer 5,8 milióna eur; 

- hrubé chyby na plagátoch SUŠ v Trenčíne boli úmy-
selné, koncepčný zámer vizuálnej komunikácie spočíval 
v „haló efekte“, ktorého cieľom bolo zaujať a vypro-
vokovať k návšteve verejnej vernisáže výstavy maturit-
ných prác žiakov; 

- študenti stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) si budú môcť 
osvojiť nové poznatky aj prostredníctvom zážitkového 
vzdelávania, finančný príspevok naň dostanú priamo od 
TSK; 

- dňa 15. mája 2017 uplynulo presne 20 rokov od schvá-
lenia zákona Národnej rady SR o zriadení Trenčianskej 
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univerzity v Trenčíne; v deň jej piateho výročia, v roku 
2002, bola oficiálne premenovaná na Trenčiansku uni-
verzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne; 

- dňa 1. júla 2017 uplynulo 20 rokov, čo vznikla Tren-
čianska univerzita, v tento deň nadobudol účinnosť Zá-
kon č. 155/1997 Z. z. o jej zriadení; slávnostné otvorenie 
Trenčianskej univerzity sa uskutočnilo 13. septembra 
1997; 

- do súťaže o najlepší stredoškolský časopis sa tento rok 
prihlásilo celkovo deväť stredných škôl z Trenčianskeho 
kraja, ako víťaz vyšiel časopis Intrák, ktorý tvoria žiaci 
Športového gymnázia v Trenčíne; 

- v polovici mája 2017 bola v ZŠ Na dolinách ukončená 
rekonštrukcia šatní pre dievčatá a chlapcov; 

- dňa 7. júna 2017 zorganizovala Spojená škola inter-
nátna v Trenčíne tradičnú okresnú paralympiádu pre 
deti zo špeciálnych škôl v ľahkoatletických disciplínach, 
súťažila na nej viac ako päťdesiatka detí vo veku od 6 do 
16 rokov; 

- ZŠ na Ulici L. Novomeského má nový prírodný 
priestor na vyučovanie hudobnej a výtvarnej výchovy, 
prvouky a aj techniky, popoludní ho bude využívať škol-
ský klub detí; 

- portál Profesia už po desiatykrát vyhodnotil uplatniteľ-
nosť absolventov jednotlivých škôl, Trenčianska uni-
verzita patrí dlhodobo do TOP 10 vysokých škôl podľa 
tohto hodnotenia a jej absolventi sa radia medzi najrých-
lejšie zamestnaných; 

- dňa 23. júna 2017 vyhodnotili v ZŠ na Kubranskej ulici 
22. ročník súťaže v tvorbe školských časopisov, svoje 
časopisy poslalo desať základných škôl;  
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- v dňoch 21. a 22. júna na 101. zasadnutí Akreditačnej 
komisie potvrdil minister Peter Plavčan, že Trenčian-
ska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne prijala 
dostatočné opatrenia na začlenenie medzi univerzitné 
vysoké školy; 

- ďalšia významná spolupráca sa črtá po stretnutí rektora 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Jozefa Habánika so zástupcom čínskej spoločnos-
ti  Dahua Technology, Damonom Hu, ktorý je obchod-
ný manažér pre strednú Európu; spoločnosť je svetový 
líder v oblasti „security and surveillance“; 

- v poradí tretí kontrolný deň na SOŠ Pod Sokolicami 
v Trenčíne potvrdil, že komplexná rekonštrukcia školy 
bude dokončená do konca letných prázdnin, žiaci tak 4. 
septembra 2017 po prvýkrát nastúpia do vynovenej 
školy; 

- obdobie prázdnych školských lavíc sa nieslo na viace-
rých materských a základných školách v znamení 
investícií; mesto napríklad obnovilo elektroinštaláciu 
a rekonštruovalo priestory kuchyne v ZŠ na Veľko-
moravskej ulici, vymenilo palubovku telocvične v ZŠ na 
Novomeského a pokračuje v rekonštrukcii športového 
areálu v ZŠ na Východnej; 

- zmluvy o duálnom vzdelávaní má v tomto školskom 
roku všetkých 20 stredných odborných škôl v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a 68 firiem;  

- dňa 12. septembra 2017 Inštitút pre ekonomické a 
sociálne reformy (INEKO) zverejnil nové vydanie 
školských rebríčkov; v top desiatke slovenských 
stredných odborných škôl sú Obchodná akadémia Mi-
lana Hodžu na štvrtej priečke a Stredná zdravotnícka 
škola Trenčín na ôsmom mieste; 
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- dňa 14. septembra 2017 sa v Ružomberku uskutočnil 
šiesty ročník medzinárodnej súťaže Módny návrhár; aj 
tento rok bola odovzdaná cena rektora Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka Jozefa Habánika, a to 
študentke Valérii Kršiakovej zo Strednej umeleckej 
školy Trenčín; 

- v areáli stredoškolského kampusu v Trenčíne vyrastie 
moderná športová hala, ktorá vytvorí podmienky na 
rozvoj športového talentu žiakov Športového gymnázia 
v Trenčíne; 

- dňa 27. septembra 2017 rektor Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik sláv-
nostne otvoril nový akademický rok 2017/2018; podľa 
jeho slov bude univerzita klásť dôraz najmä na otvorený 
a profesionálny prístup k študentom a neustále skvalit-
ňovanie vzdelávacej a výskumnej infraštruktúry; 

- Strednú odbornú školu stavebnú Emila Belluša 
v Trenčíne čaká komplexná rekonštrukcia, bude súčas-
ťou komplexnej obnovy trenčianskeho stredoškolského 
kampusu; 

- dňa 9. októbra 2017 začalo užívať viac ako 800 študentov 
Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne dve moderné 
chemické a jedno fyzikálne laboratórium; 

- dňa 20. októbra 2017 sa zúčastnili mladí vedátori, žiaci 
ZŠ Kubranská Trenčín krajského kola súťaže Festival 
vedy a techniky AMAVET v Partizánskom, postup do 
celoslovenského kola festivalu získali Benjamín Tro-
kan a Patrik Bašo, 

- v novembri 2017 začalo žiakom ZŠ na Východnej ulici 
v Trenčíne, ale i verejnosti slúžiť nové viacúčelové 
ihrisko s bežeckou dráhou; do jeho rekonštrukcie in-
vestovalo mesto Trenčín takmer 180 tisíc eur; 
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- telocvičňa s parametrami športovej haly, ktorej vý-
stavbu financuje Trenčiansky samosprávny kraj, už vi-
diteľne rastie v Zámostí v Trenčíne; primárne bude 
slúžiť pre potreby Športového gymnázia, no dostupná by 
mala byť aj pre stredoškolákov z okolitých škôl či verej-
nosť; 

- v najväčšom výskumnom a inovačnom programe Európ-
skej únie Horizont 2020 sú k dispozícii financie vo výš-
ke takmer 80 mld. eur; medzi  TOP 3 na Slovensku 
z hľadiska objemu pridelených finančných prostriedkov 
patrí aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka;  

- dňa 7. decembra 2017 v rámci slávnostnej akadémie 
k 70. výročiu založenia Strednej zdravotníckej školy 
v Trenčíne prijala škola čestný názov po svojej dlho-
ročnej riaditeľke Celestíne Šimurkovej. 

 
 

5. Tvorba a ochrana životného prostredia 
 

- v druhej polovici januára 2017 vo viacerých mestách a 
obciach namerali väčšie množstvo prachových častíc 
ako obvykle, vychádzalo sa z hodinových koncentrácií; 
automatické meracie stanice identifikovali tento problém 
v Nitre, Topoľníkoch, Trenčíne, Ružomberku a Veľkej 
Ide; 

- dňa 8. februára 2017 schválili mestskí poslanci zámer 
vyhlásiť verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku na 
nákup rastlín - Mestské hospodárstvo a správa lesov 
Trenčín chce v rámci náhradnej výsadby vysadiť na 
území mesta 643 rastlín za 34 tisíc eur; 

- dňa 8. februára 2017 poslanci trenčianskeho mestského 
zastupiteľstva na svojom zasadnutí zrušili najstaršie 
doposiaľ platné záväzné nariadenie mesta; štatút zelene 
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z roku 1991 napadol prokurátor, viaceré jeho ustanovenia 
boli podľa neho v rozpore so zákonom, mestskí odborníci 
na zeleň odporučili zrušiť celé nariadenie mesta a pri-
praviť nový štatút zelene; 

- Trenčiansky samosprávny kraj aj v tomto roku podporí 
environmentálne zamerané projekty na území kraja; 
prostredníctvom grantového programu Zelené oči môžu 
subjekty čerpať na projekty v roku 2017 maximálne 2000 
eur; 

- rok 2017 sa v Trenčianskom samosprávnom kraji bude 
niesť v duchu znižovania energetickej náročnosti bu-
dov v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK; v rámci projektu 
Zelená župa je pripravených 5 projektov vhodných na 
čerpanie finančných prostriedkov z Operačného pro-
gramu Kvalita životného prostredia; 

- dňa 17. februára 2017 pracovníci spoločnosti Marius 
Pedersen na základe žiadosti vedenia Mesta Trenčín ruč-
ne vyčistili povrch ľavobrežnej hrádze od psích exkre-
mentov;  

- na začiatku tohto roka bolo v Trenčíne 3 123 evidova-
ných psov, mesto je „posiate“ psími exkrementmi; ne-
môžu za to psy, ale ľudia -  celkovo je v Trenčíne roz-
miestnených 76 nádob na psie exkrementy, ktoré sa 
vyvážajú raz za 14 dní;  

- dňa 20. februára 2017 začal zmluvný partner mesta  spo-
ločnosť Marius Pedersen, a.s. so strojným čistením 
miestnych komunikácií po zimnom posype; 

- klimatológ Jozef Pecho v rozhovore rozpráva o dôsled-
koch globálneho otepľovania vo svete aj na Slovensku, 
spomína v ňom aj Trenčín; 

- nová publikácia „Každodenná udržateľnosť“ pribli-
žuje študentom hravou formou tvorivých aktivít rôzne 
spôsoby, ako sa starať o životné prostredie;   
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- viaceré samosprávy kritizujú poplatok za drobný 
stavebný odpad, rok od jeho zavedenia klesol  zber sta-
vebného odpadu v zberných dvoroch na minimum, roz-
šírili sa čierne skládky, ktoré musia obce odstraňovať na 
vlastné náklady – týka sa to aj Trenčína; 

- tohtoročná dlhotrvajúca zima dala živočíchom poriadne 
zabrať, potvrdil to aj trenčiansky ornitológ Radovan 
Jambor; ako vysvetlil, do mesta sa nasťahovalo množ-
stvo vtáctva z okolitých lesov, hľadali tu útočisko pred 
mrazmi a ľahší prístup k potrave; 

- v tomto roku je Mestské hospodárstvo a správa lesov, 
m.r.o. pripravené do údržby verejnej zelene investovať 
takmer 266 tisíc eur, počas jarného obdobia sa venuje 
napríklad orezom celtisov, ktoré boli naposledy takto 
ošetrené v roku 2012; 

- v dňoch 27. marca – 2. apríla 2017 si výstavba ďalšieho 
úseku cyklotrasy vyžiadala výrub piatich čerešní na 
Soblahovskej ulici; náhradnú výsadbu sakúr napláno-
valo mesto na jeseň, za jednu čerešňu zaplatí 110 eur; 

- začiatkom mája 2017 sa začalo aj plánované kosenie ve-
rejnej zelene vo všetkých mestských častiach Trenčína;  

- prváci z Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého 
pomáhali lesníkom obnovovať les po kalamite; tren-
čianski stredoškoláci vysadili v lesoch za obcou Drie-
toma pri hraniciach s Českom viac ako tisícku mladých 
stromčekov; 

- študenti z trenčianskej Strednej umeleckej školy pod ve-
dením fínskeho mestského dizajnéra Pabla Riquelmeho 
navrhli oživiť priestor átria pri Mestskej veži; do leta 
by tu malo pribudnúť nové pódium, niektoré prvky z 
návrhov môžu skončiť aj v priestore pred Domom armá-
dy; 
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- Andrea Uherková je doktorandkou na Fakulte ekológie 
a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene 
a pôsobí vo viacerých združeniach a mimovládnych 
organizáciách; v posledných rokoch sa snaží najmä o 
zmapovanie a záchranu starých a krajových odrôd jab-
loní a hrušiek; 

- Zelená hliadka Trenčín oslávila na jar svoje druhé na-
rodeniny, dôvodov na radosť ale mnoho nebolo, frek-
ventované časti Trenčína, najmä sídliska Juh zostali po 
zime zahltené odpadkami a po roztopení snehu bolo 
preto nutné konať; 

- v dňoch 22. – 28. mája 2017 v Trenčíne prebiehalo  che-
mické a mechanické odburiňovanie miestnych komu-
nikácií a chodníkov; 

- na Východnej ulici v Trenčíne niekto poškodil deväť 
stromov, z kmeňov olúpal kôru do výšky približne jeden 
meter; prípadom sa zaoberá polícia, páchateľovi môže v 
krajnom prípade hroziť až osemročné väzenie; 

- štyri prvenstvá a dve druhé miesta získali slovenskí mla-
dí reportéri pre životné prostredie na prestížnej me-
dzinárodnej environmentálnej súťaži Nadácie pre 
environmentálne vzdelávanie v Kodani; 

- od júla 2017 mesto Trenčín po dohode s organizáciou 
ENVI-PAK zaviedlo triedený zber kovov prostred-
níctvom červených nádob; na tento účel bolo v našom 
meste rozmiestnených 84 kusov 1100-litrových nádob;  

- pri studničke na Partizánskej ulici v Trenčíne visí 
papier s výsledkami rozboru kvality vody; stalo sa to, 
čoho sa miestni obyvatelia obávali - voda z obľúbeného 
prameňa zostala znečistená a nepitná, vinia za to vý-
stavbu bytovky v tesnej blízkosti studničky; 
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- od dňa 30. júla 2017 zahynuli vo vodách Váhu na úseku 
niekoľkých kilometrov tisíce rýb, veterinári odobrali 
vzorky rýb na laboratórnu analýzu; 

- päťdesiat vriec odpadu z takmer kilometrového úseku 
„zabudnutej“ cesty do Čerešňového sadu vyzbierali čle-
novia občianskeho združenia Enjoy Trenčín;  

- masívny úhyn rýb vo Váhu, počas ktorého na prelome 
júla a augusta zahynulo takmer 1,3 tony rýb, stále vy-
šetrujú; z doterajších výsledkov vyplýva, že príčinou 
úhynu rýb je súhra viacerých okolností, aj zvýšené 
množstvo amoniaku vo vode - ten by podľa zistení mohol 
pochádzať z čistiarne odpadových vôd z Nemšovej, ktorá 
sa rekonštruuje; 

- dňa 2. novembra 2017 prebehla brigáda členov otuži-
leckého oddielu Trenčianskych tuleňov, pracovali na 
vyčistení brehu rieky Váh na pláži Ostrova; 

- nepríjemný zápach zo sušiarne droždia obťažuje oby-
vateľov v neúnosnej miere už dlhý čas; mesto v tejto veci 
konalo tak, ako mu právne možnosti dovolili, posledným 
krokom bude žaloba; 

- dňa 13. decembra 2017 na zasadnutí Mestského zastu-
piteľstva bola schválená novelizácia VZN č. 7/2016 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými sta-
vebnými odpadmi na území mesta Trenčín. 
 
 

6. Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 
 

- v prvom kalendárnom týždni roku 2017 lekári v Tren-
čianskom samosprávnom kraji nahlásili 4144 akútnych 
respiračných ochorení, čo predstavuje chorobnosť 
1814,7 chorých na 100 tisíc obyvateľov; 
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- dňa 24. januára 2017 došlo k zmene na čele Fakultnej 
nemocnice v Trenčíne - doterajší riaditeľ Stanislav 
Pastva sa vzdal svojej funkcie, za nového riaditeľa vy-
menovali - až do doby obsadenia miesta úspešným uchá-
dzačom výberového konania - Miroslava Gajdúšeka; 

- v treťom januárovom týždni roku 2017 pribúdalo cho-
rých v ambulanciách, lekári nahlásili 100 711 akútnych 
respiračných ochorení vrátane chrípky; chorobnosť tak 
za týždeň stúpla o 26,8 percenta; 

- chrípkové prázdniny vyhlásili na štyroch školách 
v Trenčianskom kraji, počet chorých medzi štvrtým a 
piatym týždňom tohto roka bol takmer identický,  chríp-
ka najviac trápi deti vo vekových skupinách 6 až 14 ro-
kov a 15 až 19 rokov; 

- dňa 11. marca 2017 v lokalite na Ostrove v katastri obce 
Zamarovce našli mestskí policajti uhynutú volavku po-
polavú, ukázalo sa, že uhynula na vtáčiu chrípku; 

- v dňoch 13. – 17. marca 2017 lekári v Trenčianskom sa-
mosprávnom kraji nahlásili 4450 akútnych respiračných 
ochorení; 

- dňa 25. apríla 2017 prišli ľudia na Úrad Trenčianskeho 
samosprávneho kraja darovať krv v rámci už šiesteho 
organizovaného výjazdového odberu krvi; až 80 percent 
ľudí, ktorí prišli darovať krv, bolo vhodnými darcami;  

- dňa 1. mája 2017 začal Fakultnú nemocnicu  v Trenčíne 
riadiť kolektívny štatutárny orgán – Rada riaditeľov, 
ktorú tvoria generálny riaditeľ Marián Juruš, 
ekonomický riaditeľ Marek Šedík a medicínsky riaditeľ 
Stanislav Pastva;  

- osvetové podujatie s názvom Krok sklerózy multiplex 
zorganizovali v Trenčíne pri príležitosti Svetového dňa 
tohto ochorenia, ktorý si svet pripomína vždy v máji, 
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stredoškoláci v spolupráci s trenčianskym Klubom 
Sclerosis Multiplex; 

- od 1. júla 2017 by pacienti, ktorí prídu do Fakultnej 
nemocnice v Trenčíne na vyšetrenie alebo v nej budú 
hospitalizovaní, nemali platiť za parkovanie; je to 
výsledok dohody medzi aktivistami z občianskej inicia-
tívy „Hore rampy bez platenia“ a ministerstva zdravot-
níctva; 

- trenčianska Fakultná nemocnica zavádza novinku - jej 
personál a služby môžu ľudia hodnotiť priamo cez 
mobilnú aplikáciu alebo počítač; zatiaľ je tento systém 
v plienkach a týka sa iba dvoch oddelení, už onedlho ho 
však nemocnica vyhodnotí a jej vedenie nevylučuje jeho 
skoré rozšírenie; 

- pacienti a návštevníci Fakultnej nemocnice v Trenčíne 
naďalej za parkovanie v areáli nemocnice platia, minis-
terstvo zmenu plánov zdôvodňuje komplikovaným 
technickým riešením pred hlavným vchodom do areálu 
trenčianskej nemocnice; 

- najlepšie pôrodnice na Slovensku za minulý rok sú Fa-
kultná nemocnica Trenčín - získala 1. miesto v úrovni 
III (resuscitačná starostlivosť) - a univerzitné nemocnice 
v Martine a Bratislave (Ružinov, Antolská); rozhodli o 
tom rodičky spolu s odborníkmi; 

- dňa 3. augusta 2017 v priestoroch Fakultnej nemocnice 
Trenčín vo štvrtok 3. augusta otvorili zrekonštruované 
ambulancie Gynekologicko-pôrodníckej kliniky; pa-
cientkam majú zvýšiť komfort pri vyšetreniach, zamest-
nancom pracovné podmienky; 

- v dňoch 9. – 15. októbra 2017 chrípková chorobnosť 
v kraji klesla o takmer 15 percent, priemerná chorobnosť 
na ARO tak dosiahla úroveň 1688 ochorení na 100 tisíc 
obyvateľov; 
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- ministerstvo zdravotníctva zverejnilo výsledky výbero-
vého konania na posty vedenia Fakultnej nemocnice 
v Trenčíne, generálnym riaditeľom nemocnice sa stal 
Marián Juruš; 

- generálny riaditeľ Fakultnej nemocnice Marián Juruš 
v rozhovore hodnotí aktuálny stav trenčianskej nemoc-
nice a hovorí o svojej vízii do budúcnosti. 

 
 

7. Telesná kultúra a šport 
 

- brankárskou jednotkou hokejovej Dukly Trenčín sa 
stal nórsky reprezentačný brankár Lars Volden; 

- dňa 4. januára 2017 Josef Turek skončil v pozícii hlav-
ného trénera hokejového tipsportligistu Dukla Trenčín; 
kormidla sa ujal generálny manažér Ján Kobezda, ktorý 
povedie mužstvo spoločne s Júliusom Pénzešom a Vi-
liamom Čachom; 

- nigérijský krídelník Samuel Kalu prestúpil do KAA 
Gent, belgickému vicemajstrovi sa upísal na tri a pol ro-
ka; mieri za dvojicou krajanov a ďalšími bývalými hráč-
mi AS Trenčína Mosesom Simonom a Ibrahimom 
Rabiuom; 

- dňa 7. januára 2017 futbalové mužstvo AS Trenčín od-
štartovalo zimnú prípravu na druhú polovicu aktuál-
neho ročníka Fortuna ligy v domácich podmienkach na 
Sihoti; 

- slovenská hádzanárska reprezentantka Monika Rajno-
hová už nie je hráčkou tímu Skara H, v závere roka 
2016 predčasne ukončila svoje pôsobenie v tíme nová-
čika najvyššej švédskej súťaže žien; nečakane sa obja-
vila v HK AS Trenčín a dres nováčika WHIL 2016/2017 
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si obliekla už v prvom novoročnom kole proti Bemacu 
Prešov; 

- v závere minulého roka a úvodných mesiacoch roku 2017 
prišiel čas na odovzdanie výťažku z charitatívneho 
podujatia Hviezdy deťom; piatym z obdarovaných sub-
jektov je Spojená škola internátna, ktorej vďaka cha-
ritatívnemu programu AS Trenčín pomohli sumou 2000 
eur; 

- AS Trenčín získal na polročné hosťovanie krídelníka 
KAA Gent, gruzínskeho futbalového reprezentanta do 
dvadsaťjeden rokov Giorgiho Beridzeho; 

- slovenský hokejista Marián Hossa (38) pokračuje na vl-
ne prekonávania významných míľnikov v zámorskej 
NHL, najnovšie sa mu podarilo prelomiť métu 600 asis-
tencií; 

- v januári 2017 sa tenisový klub AS Trenčín sa predstavil 
na turnaji starších žiačok v Topoľčanoch, Kristína Ja-
negová si vybojovala titul vo dvojhre a spoločne s Emou 
Dičérovou triumfovali aj vo štvorhre; 

- futbalový stredopoliar AS Trenčín Denis Jančo odišiel 
na polročné hosťovanie do poľského Górniku Zabrze; 

- novou tvárou v kabíne futbalového mužstva AS Trenčín 
je nádejný bosniansky zakončovateľ Hamza Čatakovič, 
dvadsaťročný mladík prichádza na hosťovanie do konca 
sezóny s nasledujúcou opciou; 

- dňa 27. januára 2017 zasiahla celú hokejovú rodinu 
obrovská tragédia - na následky infarktu zomrel ge-
nerálny manažér a tréner Dukly Trenčín Ján Kobezda; 

- „Neviem sa z toho spamätať, budeme stáť pri jeho ro-
dine, ktorej v týchto ťažkých chvíľach pomôžeme,“ vy-
jadril smútok nad smrťou Jána Kobezdu člen pred-
stavenstva Dukly Trenčín Viliam Ružička; 
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- Patril medzi ľudí, ktorí ak sa do niečoho zahryzli, robili 
to naozaj s vervou, so srdcom. Veľký muž. Postavou, 
osobnosťou, vystupovaním... To sú ďalšie spomienkové 
slová na Jána Kobezdu; 

- hlavným trénerom Dukly Trenčín sa po smrti Jána Ko-
bezdu stal jeho doterajší asistent Július Pénzeš, pomáhať 
mu bude Peter Kosa, konzultantom je Viliam Čacho; 

- v závere januára 2017 Športová hala M-Šport privítala 
úvodný seniorský bedmintonový turnaj; úspešní boli aj 
zástupcovia domáceho klubu AS Trenčín - do finále 
dvojhry mužov sa prebojoval Michal Matejka, vo finále 
mužskej štvorhry bol Matej Hliničan;  

- dňa 4. februára 2017 sa futbalisti AS Trenčín vrátili zo 
sústredenia v tureckom Beleku, o pocitoch po návrate 
porozprával tréner Martin Ševela; 

- dňa 8. februára 2017 schválilo trenčianske mestské za-
stupiteľstvo Koncepciu rozvoja športu v Trenčíne, 
ktorej cieľom je vznik koncepčného systému finančných 
dotácií pre šport a zjednotenie záujmov športového a te-
lovýchovného hnutia;  

- poslednou novou tvárou v kabíne futbalistov AS Tren-
čín v aktuálnom prestupovom období je nádejný chor-
vátsky útočník Antonio Mance; dvadsaťjedenročný za-
končovateľ prišiel pod Čákov hrad zo slovinského NK 
Domžale; 

- ženské futbalové družstvo AS Trenčín absolvovalo 
v rámci zimnej prípravy posledný halový turnaj, na 
Myjava Cupe 2017 skončilo v silnej konkurencii tretie; 

- zo Slovana Bratislava prichádza na záver sezóny do ho-
kejovej Dukly Trenčín  kvarteto Andrej Šťastný, Mi-
chal Hlinka, Tomáš Starosta a Lukáš Vopelka; 
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- v závere základnej časti hokejovej Tipsport ligy sa Dukla 
Trenčín musí pre zranenia zaobísť bez Michala Hlinku, 
Juraja Bezúcha, Tomáša Bulíka a Juraja Cebáka;  

- AS Trenčín  informoval o ďalších novinkách týkajúcich 
sa stavby novej futbalovej arény pod Čákovým hradom; 

- v dňoch 4. a 5. marca 2017 na krasokorčuliarskych Maj-
strovstvách Slovenska mladších žiakov a nádejí v No-
vom Meste nad Váhom dosiahol klub Kraso Trenčín 
výborné výsledky, majsterkou Slovenska 2017 sa v ka-
tegórii mladšie žiačky 12 stala Agáta Bačová; 

- dňa 8. marca 2017 futbalisti AS Trenčín vypadli vo 
štvrťfinále Slovnaft Cupu, keď prehrali na ihrisku Slo-
vana Bratislava 1:3 (0:1); 

- dňa 12. marca 2017 v rozhodujúcom zápase s Novými 
Zámkami chýbal hokejovej Dukle Trenčín k postupu 
jeden gól, napriek mohutnému finišu Dukla padla do ba-
ráže; 

- futbalový klub AS Trenčín v spolupráci so združením 
fanúšikov Légia Laugaricio odštartoval projekt „Poď na 
futbal, podpor svoj klub“, ktorý je zameraný na študen-
tov trenčianskych stredných škôl; 

- bedmintonista Matej Hliničan získal na turnaji Jamaica 
Internation 2017 v Kingstone dva cenné kovy - hráč 
bedmintonového klubu AS Trenčín skončil v konkuren-
cii 35 hráčov zo 7 krajín tretí vo dvojhre a druhý vo štvor-
hre; 

- hokejisti Dukly Trenčín nemajú v baráži Tipsport ligy 
2016/2017 na ružiach ustlané, zo štyroch doterajších 
zápasov vyhrali len raz a vyťažili z nich iba päť bodov; 

- realizačný tím hokejovej Dukly Trenčín sa počas ba-
rážových súbojov o účasť v nadchádzajúcom ročníku 
najvyššej domácej súťaže rozrástol o Jána Pardavého 
staršieho; 
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- hokejisti tímu MMHK Nitra získali majstrovský titul v 
extralige juniorov 2016/2017, v rozhodujúcom piatom 
zápase finále zvíťazili na ľade Dukly Trenčín 3:2 po 
predĺžení a celú sériu vyhrali 3:2 na stretnutia; 

- obranca Bostonu Zdeno Chára dosiahol pozoruhodnú 
hranicu, ktorú mu môžu závidieť aj útočníci - slovenský 
bek má 600 bodov v NHL;  

- po útočníkovi Mariánovi Hossovi je Zdeno Chára ďal-
ším kandidátom spomedzi slovenských hokejistov v 
NHL na zisk Trofeje Billa Mastertona 2017; každoroč-
ne ju udelia hráčovi, ktorý spája svoje športové majstrov-
stvo s príkladnou oddanosťou a vernosťou hokeju;  

- tri pretekárky Karate klubu Ekonóm Trenčín v Buda-
pešti na 24. ročníku prestížneho medzinárodného turnaja 
Gastroyal Hungarian Tatami Karate Cup získali tri prvé, 
jedno druhé a jedno tretie miesto a celkové piate mies-
to pre klub v konkurencii 63 klubov z ôsmich štátov; 

- dňa 1. apríla 2017 vyhlásili v Žiline víťazov Slovenské-
ho pohára v krasokorčuľovaní pre sezónu 2016/2017; 
tešil sa aj klub Kraso Trenčín - v kategórii mladšie 
žiačky 12 vyhrala Agáta Bačová a v kategórii mladšie 
nádeje 7 si prvenstvo odniesla Nina Balážová; 

- „V Liberci končím, pretože sa kvôli deťom chcem vrátiť 
domov do Trenčína,“ vyhlásil Branko Radivojevič 
s tým, že o pokračovaní alebo ukončení kariéry sa ešte 
definitívne nerozhodol; 

- Vladimír Pančík, redaktor športovej redakcie RTVS, 
rozpráva na tému futbalových fanúšikov a rasizmu, 
pochvalne sa vyjadruje na adresu AS Trenčín, ktorý je 
v oblasti boja proti rasizmu príkladom;  
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- dňa 11. apríla 2017 sa Dukla Trenčín definitívne za-
chránila v najvyššej hokejovej súťaži, keď v rozho-
dujúcom barážovom súboji zdolala doma Detvu hladko 
4:0; 

- florbalisti FBK AS Trenčín sa po troch prehrách vo 
finále extraligy mužov umiestnili na druhej priečke v 
najvyššej domácej súťaži; v poslednom zápase finálovej 
série zvíťazil majstrovský Tsunami Záhorská Bystrica 
v Trenčíne 6:3; 

- dňa 20. apríla 2017 sa v sobášnej sieni Mestského úradu 
v Trenčíne za účasti primátora Richarda Rybníčka ko-
nalo slávnostné odovzdanie ocenení najlepším tren-
čianskym športovcom a športovým kolektívom za rok 
2016; 

- Monika Chochlíková (21) je slovenská kickboxerka 
a thajská boxerka, v roku 2016 sa stala prvou slovenskou 
majsterkou Európy v kickboxe v kategórii K1; v rozho-
vore odpovedá na otázky týkajúce sa bojových športov; 

- posledný aprílový víkend 2017 bol pre plavcov z Tren-
čianskeho plaveckého oddielu mimoriadne úspešný - 
na XXXIV. Majstrovstvách ČR v plávaní MASTERS v 
Zlíne získali 9 medailí; 

- maďarský Ferencváros Budapešť sa stal víťazom 3. 
ročníka futbalového turnaja „This is my sen“ určeného 
pre hráčov kategórie do jedenásť rokov, domáci chlapci 
z AS Trenčín skončili na 6. mieste zo 16 tímov;  

- v hokejovej Dukle Trenčín obsadili dôležité posty - na 
manažérsku stoličku si sadol bývalý kouč Július Pénzeš, 
mužstvo bude viesť ako tréner Peter Oremus; 

- nový tréner Dukly Trenčín Peter Oremus v rozhovore 
okrem iného tvrdí, že by mal rád k dispozícii štyri vyrov-
nané formácie; 
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- skúsený hokejový útočník Branko Radivojevič sa po 
dvoch úspešných sezónach v Liberci vracia do mater-
ského dresu, prvýkrát odohrá v Dukle Trenčín celú se-
zónu a verí, že bude úspešná; 

- dňa 14. mája 2017 na Majstrovstvách SR detí a žiakov 
do 11 rokov v karate bojovalo v Košiciach rekordných 
29 pretekárov z ŠK klubu Real team Trenčín, ktorí 
získali 23 trofejí - 3 tituly majstra SR, 9 strieborných, 11 
bronzových; 

- na majstrovstvách Európy vo fitness v španielskej Santa 
Susanne trenčianske stredoškoláčky Michaela Pavleová 
a Kristína Juricová získali až 5 titulov majsteriek Eu-
rópy; 

- dňa 15. mája 2017 sa víťazom 5. ročníka žiackeho flor-
balového turnaja v Mestskej športovej hale stali žiaci 
ZŠ na Hodžovej ulici pod vedením trénerky Marty Do-
vinovej; 

- novou brankárskou jednotkou v Dukle Trenčín sa stal 
Michal Valent; 

- dňa 27. mája 2017 sa futbalisti AS Trenčín po víťazstve 
v poslednom kole Fortuna ligy nad Prešovom 4:0 prebo-
jovali do pohárovej Európy, v konečnej tabuľke obsa-
dili 4. miesto; 

- AS Trenčín pripravil už siedmu edíciu výročného oceňo-
vania najlepších hráčov klubu pod názvom „Hviezdy AS 
Trenčín 2017“; najcennejšiu trofej pre Hráča roka zís-
kal Rangelo Janga; 

- futbalisti AS Trenčín sa v hodine dvanástej predrali na 
štvrtú priečku, píše sa okrem iného v komentári hodno-
tiacom uplynulú sezónu najvyššej domácej súťaže;  

- od nového ročníka bude 45-ročný Ján Pardavý asis-
tentom trénera Petra Oremusa pri áčku hokejovej Dukly 
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Trenčín, túto pozíciu asistenta trénera si už na chvíľu 
vyskúšal počas nedávnej baráže; 

- dňa 2. júna 2017 sa už po dvadsiatykrát v športovom 
areáli ZŠ Novomeského rozhorel olympijský oheň, za-
viala olympijská vlajka a zaznel olympijský sľub, po kto-
rom  sa začala športová olympiáda žiakov I. stupňa; 

- dňa 3. júna 2017 bojovníci z Victory Gym Trenčín zís-
kali na Majstrovstvách SR v kickboxe v Banskej Bys-
trici 5 zlatých medailí; súťaže sa zúčastnilo 308 štar-
tujúcich z 27 klubov Slovenska;  

- dňa 10. júna 2017 sa z najväčšieho slovenského turnaja 
v Taekwondo WTF športovom zápase Bratislava Open 
2017 vrátila 20-členná výprava klubu ILYO-Taek-
wondo Trenčín s 5 zlatými, 5 striebornými a 7 bronzo-
vými medailami;  

- dňa 18. júna sa v Hoss Sport Centre uskutočnilo cha-
ritatívne podujatie AS Trenčín „Hviezdy deťom“ za 
účasti osobností športového a kultúrneho života; 

- v dňoch 14. – 18. júna sa v talianskom Rimini konal pres-
tížny Svetový pohár v kicboxe asociácie WAKO, na 
ktorom sa podaril veľký úspech Trenčianke Monike 
Chochlíkovej - získala 1. miesto v najtvrdšej disciplíne 
K1 medzi ženami vo váhe do 52kg; 

- v dňoch 15. – 18. júna sa uskutočnil medzinárodný turnaj 
Hummel Open Game v Brne, z ktorého si  družstvo 
mladších žiakov ŠK 1. FBC Trenčín priviezlo bronzové 
medaily; 

- stredopoliar slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 
rokov Stanislav Lobotka mal po dvoch vystúpeniach SR 
v základnej A-skupine na ME tejto vekovej kategórie v 
Poľsku na konte plnú minutáž a výkonmi na ihrisku patrí 
k lídrom mužstva trénera Pavla Hapala; 
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- dňa 21. júna 2017 sa potvrdila informácia, že hokejistu 
Mariána Hossu v sezóne 2017/2018 zámorskej NHL 
neuvidíme, jeho kariéra je vo vážnom ohrození pre ne-
príjemnú alergickú reakciu na hokejový výstroj; 

- najtesnejšia výhra Talianska nad Nemeckom 1:0 vyra-
dila Slovensko z futbalových ME do 21 rokov, na ne-
športové divadlo v Krakove vyjadril svoj názor aj kapitán 
seniorskej reprezentácie Martin Škrtel; 

- futbalový reprezentant Stanislav Lobotka svojimi vý-
konmi patril k najvýraznejším postavám národného 
tímu do 21 rokov na ME, vyhlásili ho za najlepšieho 
hráča zápasu po oboch víťazných stretnutiach nad Poľ-
skom (2:1) a Švédskom (3:0); 

- dvadsaťjedenročný holandský stredopoliar Achraf El 
Mahdioui rozšíril holandskú enklávu v kabíne AS Tren-
čín; talentovaný mladík marockého pôvodu pôsobil po-
čas uplynulých štyroch rokov v ADO Den Haag a Ajaxe 
Amsterdam; 

- dňa 29. júna 2017 v úvodnom stretnutí prvého predkola 
futbalovej Európskej ligy UEFA zvíťazili futbalisti  AS 
Trenčín nad gruzínskym mužstvom Torpedo Kutaisi 
5:1 (2:1); 

- dňa 6. júla 2017 v odvete prvého predkola futbalovej 
Európskej ligy UEFA vyhral AS Trenčín na pôde 
Torpeda Kutaisi 3:0 (1:0) a postúpil do 2. predkola; 

- na plaveckých pretekoch O pohár mesta Handlová mal 
zastúpenie aj Trenčiansky plavecký oddiel - jeho naj-
mladší členovia Dominik Struk, Zuzana Kuchťáková 
a Marko Fukala spoločne získali tri zlaté a jednu 
striebornú medailu;  
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- dňa 13. júla 2017 futbalisti AS Trenčín remizovali v pr-
vom zápase 2. predkola Európskej ligy UEFA na do-
mácej pôde  s izraelským klubom Bnei Jehuda Tel Aviv 
1:1 (0:1); 

- o formovaní postavy a iných zaujímavostiach rozpráva 
slovenská fitneska Kristína Juricová, ktorá pred mesia-
com ovládla európsky šampionát junioriek a aj žien v 
kategórii nad 163 cm; 

- dňa 15. júla 2017 španielsky futbalový klub Celta Vigo 
oficiálne potvrdil angažovanie slovenského reprezen-
tanta Stanislava Lobotku z dánskeho FC Nordsjaelland; 

- medzi trenčianskymi hokejistami, ktorí sa v drese Dukly 
Trenčín spoločne pripravujú na nový ročník Tipsport 
ligy, je už aj skúsený obranca a odchovanec trenčianske-
ho hokeja Tomáš Starosta; 

- dňa 20. júla 2017 v druhom predkole Európskej ligy 
UEFA porazilo izraelské mužstvo Bnei Jehuda Tel Aviv 
futbalistov AS Trenčín 2:0 (0:0); Trenčania sa s európ-
skou súťažou rozlúčili; 

- tréner Peter Oremus vysvetľuje v rozhovore okrem 
iného ciele Dukly Trenčín v najvyššej domácej hokejovej 
súťaži; 

- v kabíne futbalistov AS Trenčín nastali pohyby, jeho dres 
viac neoblečú Haris Memič a Pedro Colina, ďalší odišli 
na hosťovanie; 

- v dňoch 20. – 30. júla 2017 Na X. Svetových hrách vo 
Wroclawi získali medaily aj Trenčianky – karatist-
ka Ingrida Suchánková v kumite do 61 kg vybojovala 
pre Slovensko bronzovú medailu a kickboxerka Monika 
Chochlíková získala v disciplíne K1 striebro; 

- dňa 15. augusta 2017 sa v Trenčíne začali Celoslovenské 
športové hry a turistický zraz seniorov, ktoré tento rok 
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zorganizovala Krajská organizácia Jednoty dôchodcov 
Slovenska Trenčín; 

- v druhej polovici augusta 2017 uzavrela trénerská dvoji-
ca Peter Oremus – Ján Pardavý káder Dukly Trenčín 
na nastávajúcu sezónu, sú v ňom aj zvučné mená; 

- tím AS Trenčín do jedenásť rokov obsadil výborné 
druhé miesto na turnaji Kapřík Cup 2017 v Třeboni, 
zverenci trénera Miroslava Karasa si na kvalitne obsa-
denom turnaji pripísali na svoje konto celkovo desať ví-
ťazstiev a len tri prehry; 

- dňa 20. augusta 2017 vo veku 76 rokov zomrel člen je-
denástky storočnice trenčianskeho futbalu Anton Po-
korný; príslušník úspešnej futbalovej generácie šesťde-
siatych rokov uplynulého storočia odohral v drese Jedno-
ty Trenčín rekordných desať sezón a 244 zápasov; 

- staronovou tvárou v kabíne AS Trenčín sa stal skúsený 
pravý obranca Peter Čögley, dvadsaťdeväťročný odcho-
vanec sa pod Čákov hrad vrátil po krátkom pôsobení v 
Bohemians 1905 Praha a Spartaku Trnava; 

- dňa 2. septembra 2017 sa v trenčianskej športovej hale 
M-ŠPORT uskutočnil medzinárodný bedmintonový 
turnaj YONEX Slovak Open 2017; 

- vďaka dvojcestnej zmluve si v nasledujúcich dvoch týžd-
ňoch oblečie dres Dukly Trenčín hokejový reprezentant 
Michal Hlinka, hráč Slovana Bratislava; 

- dňa 4. septembra 2017 sa v kvalifikačnom futbalovom 
zápase Anglicko – Slovensko (2:1) stal Stanislav Lobot-
ka prvým Slovákom, ktorý skóroval na legendárnom 
štadióne Wembley; podarilo sa mu to už v 3. minúte zá-
pasu; 

- Branko Radivojevič, nový kapitán hokejovej Dukly 
Trenčín, chce víťaznou mentalitou nakaziť celú kabínu; 
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v rozhovore sa vyjadruje aj k aktuálnej situácii v sloven-
skom hokeji; 

- dňa 9. septembra 2017 sa na Trenčianskom hrade usku-
točnil 18. ročník medzinárodnej súťaže silných mužov 
Meč Matúša Čáka; 

- dňa 10. septembra 2017 nastúpil futbalový reprezentant 
Stanislav Lobotka  premiérovo v základnej zostave 
svojho španielskeho zamestnávateľa Celta Vigo;  

- dňa 12. septembra sa vedenie klubu AS Trenčín  roz-
hodlo odvolať pre neuspokojivé výsledky Martina 
Ševelu z pozície hlavného trénera prvého mužstva, jeho 
nástupcom sa stala dvojica Roman Marčok – Vladimír 
Cifranič; 

- Martin Ševela sa vyjadruje k svojmu odvolaniu z postu 
hlavného trénera futbalistov AS Trenčín, vraví, že sve-
domie má čisté; 

- generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček objas-
ňuje v rozhovore okolnosti ukončenia spolupráce s tré-
nerom futbalistov AS Martinom Ševelom; 

- doterajší asistent trénera futbalistov AS Trenčín Vla-
dimír Cifranič a Roman Marčok sú novou trénerskou 
dvojicou; prvý menovaný bude mať na starosti trénin-
gový proces a koučovanie, druhý technickú, kondičnú a 
najmä taktickú stránku príprav a fungovania mužstva; 

- dňa 15. septembra 2017 sa bodyfitneska Adela Ondre-
jovičová z Trenčína zúčastnila už po tretí raz na naj-
prestížnejšej súťaži na Olympia Weekende v Las Vegas 
v kategórii Pro figure; po tretí raz postúpila do Top 15. a 
obsadila 13. miesto; 

- dňa 16. septembra 2017 získal v americkom Las Vegas 
Pavol Guga z Trenčína, generálny sekretár a medzi-
národný rozhodca Slovenskej asociácie silných mužov, 
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titul majstra sveta v tlaku na lavici (benchpress) v aso-
ciácii AAU; 

- Dukla Trenčín v novom hokejovom extraligovom roč-
níku ožila, v úvodných šiestich zápasoch vybojovala 
šesť víťazstiev; 

- dňa 27. septembra 2017 futbalisti AS Trenčín šokujúco 
vypadli z pohárovej súťaže Slovnaft Cup, keď zahan-
bujúco prehrali na ihrisku štvrtoligového Spartaku Me-
dzev 0:1; 

- v dňoch 27. – 30. septembra 2017 na Európskom pohári 
WAKO K1 2017 v Prahe vybojovala kickboxerka Mo-
nika Chochlíková (Victory Gym Trenčín) víťazstvo; 

- dňa 1. októbra 2017 otvoril futbalový klub AS Trenčín 
tri nové tréningové ihriská v priestoroch trenčianskeho 
Ostrova; počas leta do nich investoval 1,4 milióna eur; 

- AS Trenčín posilní od zimnej prestávky mládežnícky 
reprezentant Srbska Jovan Vladimir Pavlovič; stále len 
sedemnásťročný stopér prišiel na prestup z bosnianskej 
mládežníckej akadémie OFK Sport Team Banja Luka; 

- futbalový klub AS Trenčín vydal stanovisko k aktuálnej 
situácii týkajúcej sa výstavby štadióna; 

- v dňoch 13. – 15. októbra 2017 sa v Budapešti konali 
Majstrovstvá Európy vo fitness detí, na ktorých zbierali 
medaily aj dievčatá z klubu Fitness Gabrhel; 

- charitatívne podujatie Hviezdy deťom prinieslo počas 
deviatich rokov svojho života výťažok v hodnote 144 
793 eur; 

- novými tvárami v kabíne prvého mužstva AS Trenčín sú 
futbalisti Philip Azango a Ejike Okoh, obaja prišli z 
GBS Football Academy; 

- dňa 24. októbra 2017 sa dožil 80 rokov Jozef Jankech, 
ktorý právom patrím medzi slovenské trénerské veličiny; 
trénerstvu zasvätil viac ako polovicu života; 
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- dňa 27. októbra 2017 podpísali memorandum o spo-
lupráci Trenčiansky samosprávny kraj a Slovenský zväz 
ľadového hokeja; ide o prvý z projektov rozvoja hokejo-
vých regiónov; 

- James Lawrence z AS Trenčín je jediný anglický fut-
balový legionár v našej najvyššej súťaži, životný príbeh 
25-ročného rodáka z mestečka Henley na Temži je veľmi 
zaujímavý;  

- na Taiwane v prístavnom meste Keelung sa konali me-
dzinárodné preteky dračích lodí; Slovensko reprezen-
toval tím z Trenčína Športový klub Dračia légia 2012, 
v konkurencii 23 posádok obsadil konečné 6. miesto; 

- dňa 30. októbra 2017 sa novým trénerom futbalistov ŠK 
Slovan Bratislava stal Martin Ševela, podpísal trojroč-
ný kontrakt a vo funkcii nahradil Srba Ivana Vukoma-
noviča; 

- nová dvojica na lavičke futbalistov AS Trenčín Roman 
Marčok - Vladimír Cifranič síce neuspela v 8. kole v 
Žiline proti MŠK (prehra 1:5), potom však nasledovalo v 
podaní ich zverencov päť víťazstiev so skóre 18:3; 

- dňa 3. novembra 2017 futbalisti AS Trenčín deklasovali 
domácich hráčov Podbrezovej 8:1 v zápase 15. kola For-
tuna ligy; vyrovnali svoj vlastný rekord z 10. kola, keď 
24. septembra zdolali domáci 1. FC Tatran Prešov 7:0; 

- Na Majstrovstvách sveta vo fitness juniorov a masters 
2017 získala Kristína Juricová z trenčianskeho klubu 
Fitness Gabrhel titul majsterky sveta a Karolína Holbo-
vá skončila v kategórii nad 163 cm druhá; v kategórii do 
163 cm titul získala Michaela Pavleová, ktorá sa stala aj 
absolútnou majsterkou sveta; 

- v dňoch 3. a 4. novembra 2017 Tomáš Tadlánek z klu-
bu Victory Gym Trenčín vybojoval na Majstrovstvách 
sveta WAKO v K1 v Budapešti bronz; 
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- začiatkom novembra 2017 sa v Nových Zámkoch konali 
Jesenné majstrovská Západoslovenskej oblasti v plá-
vaní žiakov, plavci Trenčianskeho plaveckého oddielu 
domov priniesli 26 medailí (8 zlatých, 11 strieborných 
a 7 bronzových); 

- dňa 4. novembra 2017 na medzinárodnom turnaji Grand 
Prix Ostrava získal Športový klub Real team Trenčín 2 
zlaté a 3 bronzové medaily; 

- dňa 11. novembra 2017 sa uskutočnil už štvrtý inau-
guračný večer, na ktorom sa novými členmi Siene slávy 
trenčianskeho futbalu stali Jozef Blanár, Miroslav 
Čemez a Milan Albrecht; 

- pre sezónu 2017/2018 sa hokejovému klubu Dukla 
Trenčín  podarilo získať nového generálneho partnera, 
a síce MSM GROUP, s ktorým spolupracoval už  v mi-
nulých rokoch; 

- dňa 15. novembra 2017 oslávil 40. narodeniny majster 
sveta z roku 2002 a šéf súčasného Pro-Hokeja Richard 
Lintner; 

- jedným z najdôležitejších počinov v rámci osláv štvrť-
storočnice futbalového klubu AS Trenčín je vznik 
oficiálneho tímu veteránov – AS Trenčín Masters; pri 
príležitosti zrodenia tohto mužstva si „starí páni“ AS 
Trenčín zahrali priateľský zápas proti mužstvu Old Boys 
Slovácko; 

- dňa 25. novembra 2017 26-ročný Trenčan, slovenský 
profesionálny kickboxer Martin Pacas, zvíťazil v Lip-
tovskom Mikuláši nad Lotyšom Arnoldom Obo-
rotovom na body 3:0 a obhájil titul majstra sveta orga-
nizácie WKU vo váhe nad 95 kg; 

- keď sa v septembri chopil prvého futbalového tímu AS 
Trenčín, našiel v ňom vysoko nastavenú latku po 
Martinovi Ševelovi, ale aj hráčov v nie práve vo svojej 
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koži – tréner Roman Marčok hovorí okrem iného 
o náročnom boji o prvú šestku tabuľky; 

- Samuel Ferenčík z trenčianskeho klubu Laugaricio vy-
bojoval vzácnu zlatú medailu v súbornom cvičení Kata 
v žiackej kategórii v slovinskom Trbovlje na 45. ročníku 
Európskeho pohára v karate;   

- dňa 2. decembra 2017 na gymnastických Majstrov-
stvách SR žien v Detve vybojovala v konkurencii 73 pre-
tekárok titul majsterky SR juniorka z klubu Pavlo 
Michaela Mokošová; 

- dňa 6. decembra 2017 hokejista Marián Gáborík do-
siahol v zámorskej NHL dve významné méty – jubilejný 
400. gól a 800. kanadský bod; 

- v príprave na marcovú kvalifikáciu na júlový svetový 
hádzanársky šampionát junioriek v Maďarsku sa pred-
stavilo až šesť hráčok AS Trenčín; reprezentantky štar-
tovali na medzinárodnom turnaji v poľskom Lubline; 

- v dňoch 9. a 10. decembra 2017 privítal Trenčín  bed-
mintonové majstrovstvá Slovenska, ktoré priniesli 
úspechy aj reprezentantom AS Trenčín - slovenský re-
prezentant Matej Hliničan získal bronzovú medailu vo 
dvojhre a spoločne s Michalom Matejkom skončili tretí 
vo štvorhre; 

- hoci sa výstavba nového futbalového štadióna stretáva 
s problémami, celý proces nabral v uplynulých týždňoch 
spád; vidno to najmä na stavebnom ruchu na Sihoti; 

- dňa 10. decembra 2017 zápasom proti HC 07 Orin Detva 
(6:2) uzatvorila Dukla Trenčín prvú polovicu základnej 
časti Tipsport ligy; dokonalým vstupom do sezóny si 
hráči vybojovali umiestnenie na 1. priečke v priebežnej 
tabuľke a počas 29 zápasov o tento post neprišli; 

- Matúš Bero po dlhom čase strelil súťažný gól; svojím 
presným zásahom pomohol tureckému Trabzonsporu k 
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víťazstvu nad Kasimpasou 3:0; verí, že gól by mu mohol 
pomôcť k návratu do zostavy Trabzonsporu, keďže ne-
ustále pendluje medzi základnou jedenástkou a lavičkou 
náhradníkov; 

- víťazstvo z tradičného futbalového turnaja pre žiakov 
prvého stupňa trenčianskych základných škôl MikulAS 
Cupu putovalo rovnako ako pred rokom do Základnej 
školy na Hodžovej ulici, ktorá získala celkovo piaty 
triumf; 

- tréner futbalistov AS Trenčín Vladimír Cifranič hodnotí 
jesennú časť najvyššej súťaže, v jej závere sa podarilo 
Trenčanom preniknúť do prvej šestky; 

- tím AS Trenčín U10 uzavrel končiaci sa rok víťazstvom 
na turnaji v Brne; v spoločnosti Slovana Bratislava, 
Sparty Brno, Zlína, Vyškova a Zbrojovky Brno iba raz 
remizoval, ostatné zápasy vyhral; 

- dvojica opôr hádzanárskeho klubu AS Trenčín dohrá 
sezónu v tíme lídra medzinárodnej MOL ligy DHK Ba-
ník Most; Kristína Opátová a Katarína Kostelná majú 
„čiernym anjelom“ pomôcť v domácej súťaži v ceste za 
obhajobou titulu, ale aj v skupinovej fáze prestížneho 
Pohára EHF. 

 
 

8. Duchovný a náboženský život v meste Trenčín 
 

- s obnovou fasády Kostola sv. Františka Xaverského 
začali reštaurátori pod záštitou pamiatkového úradu v 
máji 2016, do zimy ukončili práce po korunnú rímsu 
veže; oproti pôvodnému termínu evidujú asi mesačné 
zdržanie, podľa reštaurátora práce zdržala technologická 
náročnosť projektu; 
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- až v roku 2017 prvýkrát vysvätili budovu Úradu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja, ktorá stojí od roku 
2009;  priestory prišiel vysvätiť farár Róbert Stenchlák 
z Farského úradu vo Valaskej Belej; 

- dňa 1. júna 2017 osadili na západnú stranu trenčianskeho 
evanjelického kostola tri metre vysoký, meter široký a 
25 centimetrov hrubý žulový pamätník, venovaný 500. 
výročiu reformácie; 

- 20. výročie svojho vzniku si pripomínajú členovia Klu-
bu kresťanských seniorov v Trenčíne; myšlienka zalo-
žiť spolok kresťansky zmýšľajúcich Trenčanov-seniorov 
viedla ku vzniku klubu v roku 1997, členovia klubu sa 
venujú rôznorodej činnosti, ktorá priťahuje ďalších čle-
nov, v súčasnosti je ich už 297; 

- dňa 25. novembra 2017 Páter Peter Valachovič SchP 
prijal z rúk nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka 
kňazské svätenie v Piaristickom kostole v Trenčíne; 

- po násilnom rušení mužských kláštorov v rámci Akcie 
K v apríli v roku 1950 dozrieval v hlavách predstavite-
ľov komunistickej strany plán sústrediť aj rehoľné ses-
try; sestra Viera Barteková sa narodila v roku 1921 
v Nemšovej, kde aj navštevovala základnú školu, potom 
nastúpila do Trenčína do školy k sestrám De Notre Da-
me; spomína na obdobie prenasledovania cirkvi. 

 
 

9. Zaujímavosti z histórie mesta Trenčín 
 

- naprieč zahraničnými médiami sa začalo hovoriť o slo-
venskom pôvode azda najpoužívanejšieho stvárnenia 
emócií v elektronickej komunikácii na svete; smajlík, 
ktorého v roku 1635 prikreslil k oficiálnemu dokumentu 
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trenčiansky notár Ján Ladislaides, nedávno objavil šéf 
Štátneho archívu v Trenčíne Peter Brindza; 

- Štátny archív v Trenčíne sa môže popýšiť ďalším uni-
kátom, do spisu ho v roku 1635 zapísal mestský notár 
Ján Ladislaides - zrejme najstaršie zachované slovenské 
smútočné oznámenie, takzvané mortuárium, vzniklo v 
roku 1639, tak ako dnešné smútočné oznámenia ohla-
sovalo smrť človeka; 

- reštaurátor Stanov Matice slovenskej Peter Oravec, 
ktorého život sa viaže aj na Trenčín, prirovnáva ich hod-
notu k českým korunovačným klenotom, písomný skvost 
slovenskej histórie mal tú česť reštaurovať; 

- Jozef Miloslav Hurban chodil do latinskej školy v Tren-
číne, naučil sa teda po latinsky aj po maďarsky; na túto 
školu po štúdiách ako organista nastúpil ešte ako slobod-
ný otec Ľudovíta Štúra – Samuel; 

- maďarské Národné múzeum organizuje pri príležitosti 
500. výročia začatia reformácie veľkolepú výstavu; 
Trenčianske múzeum v Trenčíne na nej bude participo-
vať, a to zapožičaním dvoch obrazov  - Augustana Con-
fessio a Kalvaria - ktoré sa nachádzajú v jeho zbier-
kovom fonde; 

- dňa 13. mája 2017 mája sa uskutočnila komentovaná 
prehliadka historickým centrom mesta Trenčín, ktorú 
pripravil nadšenec histórie Ing. Vojtech Brabenec; 
komentovaná prehliadka bola prvou lastovičkou v po-
nuke Trenčianskeho múzea; 

- Jozef Gabčík nepatrí medzi najznámejších Slovákov, 
omnoho vrúcnejší vzťah k nemu pestovali naši západní 
susedia, jeho meno sa však krvavo vrylo do histórie 2. 
svetovej vojny; bol muž, ktorý spáchal atentát na 
Reinharda Heydricha, hrdinom alebo nie? - táto otázka 
trápi verejnosť už celých 75 rokov; 
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- Dezider Karol Molec (1897 – 1972) , notár, národopi-
sec,  autor publikácie a článkov, pôsobil časť svojho ži-
vota v Trenčíne, kde je aj pochovaný spolu s manželkou; 

- s Katarínou Darvašovou pátrame po stopách prvých 
svätcov z nášho územia sv. Svorada-Andreja a jeho 
učeníka sv. Beňadika, ktorí pôsobili na Skalke pri Tren-
číne; 

- v rámci rekonštrukcie Mierového námestia po odkrytí 
pôvodnej dlažby z prvej polovice 17. storočia, slúžiacej 
Trenčanom viac ako 250 rokov, objavili pri župnom 
dome, dnes sídla Trenčianskeho múzea, stredovekú 
Hornú bránu, ktorá bola súčasťou mestského opevne-
nia; 

- dňa 28. septembra 2017 ukončil svoju slovenskú púť 
legendárny Legiovlak, ktorý sa dva mesiace presúval 
krížom cez celé Slovensko; replika súpravy vlaku z 1. 
svetovej vojny má trinásť vagónov a pripomína ná-
vštevníkom, ako žili, bojovali a trávili čas českosloven-
skí legionári pred vyše sto rokmi; s vlakom sú spojené aj 
osudy legionára Štefana Masaryka z nášho regiónu; 

- ako sa slávili vianočné sviatky v okolí Trenčína, o tom, 
že v Kubrej chodili v minulosti dievčatá spievať na Troch 
kráľov popod okná  a ďalších zvykoch našich predkov 
rozpráva Jaroslava Kohútová z Trenčianskeho osve-
tového strediska. 

 
 
10. Počasie v Trenčíne a na Slovensku v roku 2017 
 

- mesiac január 2017, 
- mesiac február 2017, 
- mesiac marec 2017, 
- mesiac apríl 2017, 
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- mesiac máj 2017, 
- mesiac jún 2017, 
- mesiac júl 2017, 
- mesiac august 2017, 
- mesiac september 2017, 
- mesiac október 2017, 
- mesiac november 2017, 
- mesiac december 2017. 

 
 
 
11. Kalendár výročí osobností a udalostí v okrese Trenčín     
      v roku 2017 
 

A) Jubilujúce osobnosti,  
B) Osobnosti s neúplným dátumom narodenia alebo 

úmrtia,  
C) Zoznam obcí a miest pripomínajúce si jubileum 

prvej písomnej pamiatky v roku 2017,  
D) Významné udalosti z histórie mesta Trenčín,                   
E) Zoznam použitej literatúry.  
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Záverečné ustanovenie 

 

Návrh na vykonanie zápisu do Kroniky Mesta Trenčín za rok 
2017 bol po vypracovaní kronikárom PhDr. Pavlom Serišom  
predložený rokovaniu Komisie kultúry a cestovného ruchu 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 20. marca 2018. 
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 

 


