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Zhrnutie
Chaotický, výbušný, nepriateľský – takéto prívlastky používali analytici pri hodnotení svetových udalostí roka 2018. Čo
v skratke priniesol vo svete, Európe, na Slovensku i v samotnom meste Trenčín?
Pokračovali trendy z uplynulých rokov – prehlbovala sa klimatická kríza a nové digitálne technológie prevratným spôsobom menili život a prácu ľudí.
Globálnu politiku najviac ovplyvňoval prezident USA Donald Trump. Pokračovala jeho nevypočítateľnosť, slovné útoky, klamstvá a urážky. Už v januári 2018 odštartoval spory
o clách, namierené najmä proti Číne, ktoré prehlbovali vzájomnú nedôveru a ohrozovali Svetovú obchodnú organizáciu.
Po výmenách ministrov a iných členov jeho administratívy sa
prakticky zbavil všetkých svojich oponentov. V jeho pôsobení
však možno nájsť aj pozitívny prvok. Ide o stretnutie so severokórejským diktátorom Kim Čong-unom, ktorým sa začalo
zmierňovanie napätia medzi USA a Severnou Kóreou. Následne sa začalo aj zbližovanie Severnej a Južnej Kórey.
V marci 2018 v Rusku znovuzvolili prezidenta Vladimira
Putina. Pod jeho vedením sa Rusko opäť stalo geopolitickou
silou napriek stagnujúcemu hospodárstvu. V zahraničnej politike dosiahlo niekoľko úspechov. Postupne však Putinovi klesala popularita, pretože vinou sankcií zo strany Západu sa
Rusko dostalo do vážnych finančných problémov, ktoré dokonca vyústili až do protestných demonštrácií. Rozhodnutie Putina blokovať ukrajinské prístavy v Azovskom mori oživili
hrozbu, že vojnový konflikt na Ukrajine môže kedykoľvek vypuknúť.
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Blízky východ zostal miestom najvážnejších násilných konfliktov. Naďalej rástol počet obetí občianskej vojny v Sýrii napriek tomu, že Islamský štát strácal svoje pozície. V Jemene pokračovala humanitárna katastrofa, šírila sa cholera, milióny
ľudí trpelo hladom, mestá boli zničené a krajinu opustila aj väčšina humanitárnych organizácií. V Afganistane neutíchal konflikt považovaný za najdlhšie trvajúcu vojnu v dejinách USA,
pričom sa rozširovalo územie ovládané Talibanom.
V Európe bol témou číslo jeden brexit. Rokovania o odchode Veľkej Británie z Európskej únie vyznievali na začiatku
roka pozitívne, optimizmus sa však postupne vytrácal. Briti sa
doma nedokázali dohodnúť, ako budú ich vzťahy s Európskou
úniou po 29. marci 2019 vyzerať. Premiérka Theresa Mayová
narážala na silnejúci odpor vo vlastnej strane, urobila viacero
ústupkov, ale dohodu o odchode britský parlament opakovane
odmietal podporiť.
„Nepriatelia demokracie mali dobrý rok,“ charakterizoval
rok 2018 jeden z politických komentátorov. Európsky populizmus získal ďalšieho spojenca. K poloautoritatívnym režimom
v Maďarsku a Poľsku sa pridalo Taliansko, kde vo voľbách zvíťazili populisti. Ich hlavnou tvárou sa stal minister vnútra a líder talianskej krajne pravicovej strany Liga Severu Matteo Salvini. Populisti sa ozývajú aj v Rakúsku, jeho prejavy sa objavujú aj na Slovensku i v Čechách.
Populistické prvky obsahovali aj masové protesty sprevádzané pouličnými násilnosťami vo Francúzsku. „Žlté vesty“ zaplnili ulice po navrhovanom zavedení vyšších daní. Nespokojnosť vyplývala z pocitov frustrácie nad stratou tradičného spôsobu života v ére globalizácie a európskej integrácie, keď podľa
demonštrantov poctivá práca už nezaručuje sociálne istoty.
Hnutie „žltých viest“ ukázalo, že západné elity musia pre záchranu demokracie na túto nespokojnosť reagovať.
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Streda 21. februára 2018. Tento deň sa čiernymi písmenami
zapíše do histórie Slovenska. Bol to deň vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej v ich dome vo Veľkej Mači. Polícia označila za hlavný
motív vraždy prácu novinára. Ján Kuciak sa venoval podozreniam z daňových podvodov, korupcii a klientelizmu pri čerpaní
eurofondov a prepojení oligarchov na politické špičky. Posledný, nedokončený článok Jána Kuciaka odhalil prepojenie
kalábrijskej mafie ´Ndrangheta na Talianov z východu Slovenska a na najbližších spolupracovníkov premiéra Roberta Fica
– jeho asistentku Máriu Troškovú a tajomníka bezpečnostnej
rady štátu Viliama Jasaňa.
Smrť mladých ľudí vyvolala sériu protestných zhromaždení
„Za slušné Slovensko“ po celej krajine, ktorých sa zúčastnili
desaťtisíce ľudí. Pod ich tlakom vo štvrtok 15. marca odstúpil
z premiérskeho kresla Robert Fico a nahradil ho podpredseda
Smeru Peter Pellegrini. Demonštranti dosiahli aj odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka v pondelok 12. marca a policajného prezidenta Tibora Gašpara v stredu 30. mája. Protestujúci žiadali aj konanie predčasných parlamentných volieb, ale
tie sa neuskutočnili.
V stredu 20. júna polícia zatkla kontroverzného podnikateľa
Mariána Kočnera pre podozrenie z falšovania zmeniek televízie Markíza a ďalších deliktov. Marián Kočner sa Jánovi Kuciakovi v minulosti vyhrážal a vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy smerovalo k vážnemu podozreniu, že práve Marián Kočner
bol jej objednávateľom.
Spravodlivosť dostihla aj ďalšieho kontroverzného podnikateľa Ladislava Bašternáka, ktorý sa priznal k daňovým podvodom. Súd ho odsúdil na päť rokov väzenia.
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V nedeľu 28. októbra 2018 uplynulo sto rokov od vzniku
Československa. Slovensko si jubileum pripomenulo jednorazovým štátnym sviatkom až v utorok 30. októbra, na výročie
Martinskej deklarácie, ktorou sa Slovensko oficiálne prihlásilo
k Československu.
V sobotu 10. novembra sa konali komunálne voľby. Priniesli
niekoľko prekvapení a zmien. Výsledky odzrkadlili aj náladu
v spoločnosti po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Potvrdili klesajúci trend pre stranu Smer. Jediným víťazným kandidátom Smeru v krajských mestách bol Ján Nosko v Banskej
Bystrici. Napriek tomu hlasovanie posadilo do kresla smeráckeho starostu približne až v 600 obciach. Dominovali nezávislí
kandidáti, výsledky však potešili aj progresívne a pravicovo
orientovaných voličov.
„V roku 2018 sme si museli zložiť ružové okuliare pri písaní
úspešného príbehu našej vlastnej krajiny, aby sme boli schopní
čeliť znechuteniu, nedôvere a strate nádeje v lepšiu budúcnosť,“ povedal vo svojom poslednom novoročnom príhovore
prezident Andrej Kiska. „Obstáli sme v tejto skúške? Bolo by
trúfalé vynášať akési definitívne historické verdikty. Napriek
tomu odpoviem. Áno, obstáli sme. Verím, že do roku 2019
vstupujeme ako silnejšia a odolnejšia spoločnosť. Vďaka vám,
vďaka všetkým ľuďom, ktorí rozhorčenie, hnev aj strach premenili na poctivú snahu o lepšiu krajinu.“
Podľa agentúry TASR bol rok 2018 bol z pohľadu ekonomiky pre Slovensko úspešný. Slovenskej ekonomike sa podarilo zrýchliť tempo rastu, pričom ťažila predovšetkým z dynamického rastu domáceho dopytu. Ťahúňom ekonomiky v roku
2018 bol automobilový priemysel.
Slovenská ekonomika sa naďalej nachádzala v dobrej cyklickej
pozícii. Za celý rok 2018 bol priemer hospodárskeho rastu na
úrovni 4,3 percenta a takéto tempo by si mala ekonomika udržať aj v roku 2019.
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Vo väčšine európskych krajín pritom začal hospodársky rast
v roku 2018 spomaľovať, Slovensko však podľa analytikov pridávalo. Môžu za to investície v automobilovom priemysle. Je
možné, že na rok 2018 budeme o pár rokov spomínať ako na
jeden z ekonomicky najlepších rokov histórie Slovenskej republiky.
V rámci domáceho dopytu k rastu hrubého domáceho produktu (HDP) prispela najmä spotreba domácností, ktorá medziročne vzrástla o 3,2 percenta. Spotreba domácností rastie, čo je
dané stále lepšou situáciou na trhu práce, a teda vyššou kúpyschopnosťou obyvateľstva. Zvýšila sa aj spotreba verejnej
správy aj neziskových organizácií.
Zahraničný dopyt podľa analytikov tiež pokračoval v raste,
dynamika jeho rastu sa však začala spomaľovať, keď už viacero
európskych ekonomík dosiahlo vrchol ekonomického cyklu.
Toto spomalenie rastu externého dopytu však viac ako plne
kompenzoval reštart domáceho automobilového priemyslu.
Počas roka 2018 inflácia rástla dynamickejšie v porovnaní
s rokom 2017. Zatiaľ čo ešte v roku 2017 sa spotrebiteľské
ceny u nás medziročne zvýšili v priemere len o 1,3 percenta,
tak v roku 2018 už inflácia šliapla na plyn a ceny išli hore medziročne v priemere o 2,6 percenta. K ťahúňom inflácie pritom
patrili najmä ceny potravín, ale aj ceny v doprave v dôsledku
vyšších cien ropy.
Pomerne silný rast ekonomiky v posledných rokoch priniesol aj nové problémy, najmä na trhu práce. Viacero podnikov,
najmä na západe krajiny, muselo zápasiť s nedostatkom vhodnej dostupnej pracovnej sily, čo zvyšovalo tlak na rast miezd
i na dovoz pracovnej sily zo zahraničia.
Čo hýbalo mestom Trenčín v roku 2018? Pozrite si výber
najdôležitejších udalostí minulého roka, ako ich publikoval regionálny týždenník MY Trenčianske noviny.
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Trenčín Za slušné Slovensko. Nielen pre novinárov bol rok
2018 veľmi náročný. Februárová vražda novinára Jána Kuciaka
a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a následné protesty v
marci a apríli Za slušné Slovensko zaplnili námestia aj v Trenčíne. Okrem spomienky na zavraždeného novinára sa v krajskom meste konali štyri zhromaždenia „Za slušné Slovensko“.
Organizovali ich Klaudia Brázdilová a Mária Galánková-Janíčková.
Na prvom proteste sa v Trenčíne na Mierovom námestí zúčastnilo približne tritisíc ľudí, druhý protest, ktorý sa konal na
Štúrovom námestí, podporilo okolo dvetisíc ľudí, tretí približne
tisícpäťsto. Na štvrtom bolo odhadom do tisíc ľudí. Hlavnými
požiadavkami organizátorov bolo dôkladné vyšetrenie vraždy
dvoch mladých ľudí, nová dôveryhodná vláda a odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara.
Organizátori zbierali podpisy pod petíciu za vypísanie referenda o predčasných voľbách. V Trenčíne na námestiach vystúpili desiatky známych rečníkov.
Nové Mierové námestie. V máji slávnostne otvorili zrekonštruované Mierové námestie v Trenčíne. Práce sa začali v apríli
2017 podľa architektonického návrhu Ivana Wahla a Tomáša
Rusína z brnianskeho ateliéru RAW.
Najväčšia a najvýznamnejšia investičná akcia za posledné
roky stála mesto viac ako tri milióny eur. Výmeny sa dočkali
rozvody vody, plynu a kanalizácie, zhotoviteľ osadil moderné
osvetlenie a vymenil povrch námestia. Vynovené námestie si
zachovalo svoju historickú podobu, jedna z najdôležitejších noviniek je Fontána Marca Aurélia, ktorú osadili do stredovej
časti námestia.
Zrekonštruované srdce Trenčína má oproti starej podobe námestia rozšírené chodníky, je bezbariérové, má nové pódium,
lavičky, smetné koše a cyklostojany pre 62 bicyklov. Navyše je
vybavené inteligentným integrovaným osvetlením, ktoré bude
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možné ovládať na diaľku. V stĺpoch je integrované LED osvetlenie, wifi, ozvučenie a kamery. V stredovom ostrovčeku je
nový trávový koberec. Pred kostolom na námestí je bronzový
model mesta z dielne domáceho sochára Igora Mosného.
Mesto v lete zrekonštruovalo viac ako 300-ročný morový
stĺp. Práce rozdelili do dvoch etáp. V prvej sa reštaurátor zameral na balustrádové zábradlie a schody, v druhej na podstavec
so stĺpom a sochou Svätej Trojice. Obnova monumentu stála
približne 60 tisíc eur, polovicu zaplatil rezort kultúry, druhú
trenčianska radnica.
Z Terminálu nič nie je. Začiatkom roka odstúpilo trenčianske mestské zastupiteľstvo od kúpnych zmlúv, ktorými súkromná spoločnosť SIRS nadobudla pozemky pri autobusovej a
železničnej stanici s rozlohou zhruba jedného hektára. Na nich
mal stáť nový autobusový terminál.
Mesto poukazovalo na nedodržanie zmluvných podmienok
investora. Ten nielenže nezačal so stavbou terminálu s termínom ukončenia prác do roku 2020, ale doteraz k stavbe neexistujú ani len právoplatné povolenia. Spoločnosť SIRS označila
kroky mesta za hysterické, od trenčianskej radnice si chcela vymáhať spôsobenú škodu. Na spor doplácajú najmä cestujúci.
Tým je komfortnejšie cestovanie a čakanie na prímestské autobusy pod nezhrdzavenými plechovými prístreškami sľubované
dlhé roky.
V slepej uličke je aj rekonštrukcia železničnej stanice, vedenie Železníc SR sa stále nerozhodlo, ako bude s projektom rekonštrukcie vlakovej stanice pokračovať.
Spory okolo Domu armády. Vo februári spustilo mesto petičnú akciu, žiadalo, aby ministerstvo obrany bezodkladne opravilo divadelnú sálu v Posádkovom klube. Tá je už druhý rok
zatvorená. Sála v Posádkovom klube je v Trenčíne jediným
miestom, kde sa môžu konať väčšie divadelné predstavenia a
kultúrne akcie. Do jej priestorov zatekalo cez deravú strechu,
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napriek viacerým opravám priestory divadelnej sály nikto nevyužíva.
Petíciu mesto zrušilo po necelom mesiaci, primátor dostal
prísľub, že ministerstvo obrany má pripravených 400 tisíc eur
na kompletnú rekonštrukciu strechy a opláštenia. Práce by mali
byť hotové v prvej polovici roka 2019.
V súvislosti s Domom armády vyvíjali aktivitu poslanci
Trenčianskeho samosprávneho kraja z Trenčianskeho okresu.
Vyzvali ministerstvo obrany, aby župe odpredalo budovu
Domu armády. Župní poslanci videli v objekte vhodný priestor
pre vybudovanie kultúrno-kreatívneho centra, na vznik ktorého
môže kraj čerpať 22 miliónov eur z európskych peňazí. Budovu, v ktorej bude centrum sídliť, musí vlastniť župa. Dom
armády patrí ministerstvu obrany, ktoré ho predať odmieta.
Mestský park v novom šate. Koncom októbra dokončilo
mesto Trenčín obnovu zelene v Parku Milana Rastislava Štefánika. Pribudol nový trávnik, stromy, kvetinové záhony a kry.
Stromy odborne orezali a pne spílených stromov dalo mesto vyfrézovať. Na obnovu zelene získal Trenčín z eurofondov takmer
400 tisíc eur, radnica navyše z vlastných prostriedkov zrekonštruovala za 160 tisíc eur hlavný chodník. V parku pribudli aj
lavičky a odpadkové koše.
Futbalový štadión. Na jeseň sa po viacerých odkladoch začali práce na výstavbe nového futbalového štadióna v Trenčíne.
Za posunom termínov je nový projekt a rozhodnutie postaviť
kvalitnejší a drahší štadión, ako sa pôvodne plánoval.
Konečná cena by mala namiesto 12 presiahnuť 20 miliónov
eur. Projekt nového futbalového štadióna predstavili v Trenčíne
ešte v roku 2015, práce sa mali pôvodne začať nasledujúci rok.
Pre problémy s územným plánom a neskôr verejným obstarávaním sa začiatok prác viackrát posunul. Zo štadióna zmizli
staré betónové tribúny a v tejto sezóne hráva Trenčín domáce
zápasy na štadióne v Myjave.
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Hlavná tribúna bude postavená aj s takmer 2,5 miliónovou
dotáciou Slovenského futbalového zväzu. Predpokladaný termín dokončenia je september 2019.
Komunálne voľby 2018 Trenčín. V novembri sa uskutočnili komunálne voľby. Kandidatúru ohlásili v jeden deň poslanec mesta aj župy Miloš Mičega, podporovaný parlamentnou
opozíciou, aj mestská poslankyňa Danica Birošová, ktorá sa o
post primátorky uchádzala aj pred štyrmi rokmi. Neskôr sa pridal verejnosti nie úplne neznámy Ľubomír Žabár.
Napokon sa o post primátora z avizovaných štyroch kandidátov uchádzali iba dvaja – Miloš Mičega a Richard Rybníček. Danica Birošová a Ľubomír Žabár sa tesne pred voľbami
vzdali v prospech Miloša Mičegu. Voľby napokon priniesli viacero prekvapení.
Najväčším z nich bolo drvivé víťazstvo Richarda Rybníčka,
vo voľbách dostal 72,4 percenta (13 855 hlasov) Mičega 27,3
percenta (5228 hlasov). Richard Rybníček sa stal primátorom
Trenčína po tretíkrát, vo voľbách získal nečakane silnú pozíciu
– a nielen on. V zastupiteľstve sa môže oprieť o pohodlnú väčšinu – dostalo sa tam až 19 ľudí, ktorých pred voľbami odporúčal voliť.
Podľa politológa mu, paradoxne, pomohla – aj na trenčianske pomery – silná antikampaň svojich súperov. Danica Birošová aj Miloš Mičega preniesli do kampane výrazný konfrontačný tón a vyhranenie sa voči primátorovi, ktorým sa prezentovali aj na zasadnutiach mestského zastupiteľstva.
Príbeh, ktorý prežívalo mesto v roku 2018, podrobnejšie prináša táto kronika.
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Činnosť orgánov mesta Trenčín
Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Trenčín
účinné v roku 2018
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2018,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2008 Zásady hospodárenia
s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2018,
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2018,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Mesta Trenčín a VZN č. 19/2014 o taxislužbách
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 09/2018,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o Územnom pláne
mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 09/2018,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o Územnom pláne
mesta Trenčín – záväzná časť
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 08/2018,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2016 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2018,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2014 o dodržiavaní čistoty
a poriadku a o podmienkach zvláštneho užívania verejných
priestranstiev v meste Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2018,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2017 o ochrane verejnej
zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2018,
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o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území
mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2018,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016 o sociálnych službách
a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2018,
o určení názvu ulice v mestskej časti ZÁPAD
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2018,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré VZN v súvislosti s novou
právnou úpravou osobných údajov
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2018,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o určení výšky
finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na
žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy,
dieťaťa materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú
zriadené na území mesta Trenčín na kalendárny rok
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2017,
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, 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. 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
znečisťovania ovzdušia
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2017,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území mesta Trenčín
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2017,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 o pravidlách času
predaja 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
parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch
miestnych komunikácií na území mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2017,
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
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2017,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2016 o dočasnom
parkovaní 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,
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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
parkovaní 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
parkovaní 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
- 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
finančných 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 komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2016,
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ktorým sa ruší VZN č. 4/2005 o verejných kultúrnych,
telovýchovných, športových, turistických podujatiach
a voľných pouličných aktivitách
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2016,
o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území
mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2016,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2013 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2016,
o určení názvu ulice v mestskej časti ZÁPAD
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2016,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2016 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch
miestnych komunikácií na území mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016,
- o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na
vymedzených 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 zriaďovateľskej 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
taxislužby v meste Trenčín
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2014 o taxislužbách
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2013 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o Územnom pláne
mesta Trenčín (ÚPN mesta Trenčín) s prílohami
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o určení výšky
finančných 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
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dochádzky 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,
ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta
Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2013 o podmienkach
zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné
nariadenia 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
finančných 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,
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ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2013 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2014,
ktorým sa ruší VZN č. 14/2014 o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2014,
o taxislužbách
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2014,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2003 o zmluvných
prevodoch vlastníctva majetku mesta
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2014,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2009 o Mestskej polícii
v Trenčíne
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2014,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012 o určení názvu ulice
v mestskej časti ZÁPAD
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2014,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2011 o určovaní cien za
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve
Mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 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
prevodoch vlastníctva majetku mesta
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2013 o podmienkach
zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014,
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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
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta
Trenčín za kalendárny rok
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2008, ktorým sa určuje
výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených
s činnosťou
škôl
a školských
zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2013,
o odpadoch
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2013,
o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území
mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2013,
ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.
9/2006 o používaní a ochrane mestských symbolov
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2013,
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2013,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.
12/2011 o určovaní cien za prenájom nehnuteľností vo
vlastníctve Mesta Trenčín
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013,
ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1997 o
premávke na pozemných komunikáciách na území mesta
Trenčín v znení neskorších predpisov
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.
6/2009 o Mestskej polícii v Trenčíne
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.
6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.
7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.
3/2012 o pod-mienkach držania psov
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013,
o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás na
území mesta Trenčín a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie č. 12/2012, všeobecne 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
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012,
o určení názvov ulíc v mestskej časti Sever a v mestskej časti
Západ
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012,
- ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.
6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012,
o Územnom pláne Mesta Trenčín (ÚPN Mesta Trenčín)
s prílohami
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2011,
o určovaní cien za prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta
Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011,
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. 7/2010
ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2008
o povoľovaní reklamných, propagačných a informačných
zariadení na území mesta Trenčín v znení neskorších predpisov
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2010
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.
2/2009 o hlasovaní obyvateľov mesta Trenčín (miestne
referendum)
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2010
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.
3/2002 o podmienkach držania psov v meste Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009
o určení názvov ulíc v mestskej časti Stred a v mestskej časti
Západ
príloha – Ulica Na Zagorke
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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
vlastníctve 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 prevodoch
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.
14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo
vlastníctve Mesta Trenčín a všeobecne záväzné nariadenie č.
14/2007 o určovaní cien za prenájom nebytových priestorov vo
vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie
pozemkov
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2009,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.
5/2006 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na
vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 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,
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ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základných školách v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2008,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné
nariadenia v súvislosti so zavedením meny euro
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2008,
Zásady hospodárenia s bytovým fondom Mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 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
vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2006,
o udeľovaní Čestného občianstva mesta, Ceny mesta, Ceny
primátora a Čestných pôct mesta
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2005,
o určení názvu ulice v mestskej časti Stred – Ul. Pod Komárky
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2004,
ktorým sa rušia niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta
Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2004,
o určení školských obvodov na území mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2003,
o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2003,
o určení názvu ulice v mestskej časti Západ – Ul. K mlyniskám
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2003,
o určení názvu ulice v mestskej časti JUH - Južná ulica
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2002,
o podmienkach držania psov v meste Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/1994,
- Domový poriadok mesta Trenčín

Uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Trenčíne, konaného dňa 24. januára 2018 na Mestskom
úrade v Trenčíne
Uznesenie č. 1215 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
a) odstúpenie od Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení
vecného bremena č. 52/2010 uzatvorenej dňa
20.12.2011 medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou
SIRS – Development, a.s., so sídlom Framborská 12,
010 01 Žilina, IČO: 36 751 804 a to v súlade s čl. IV
ods. 3 predmetnej zmluvy,
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b)

b) odstúpenie od Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení
vecného bremena č. 14/2012 uzatvorenej dňa
31.05.2012 medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou
SIRS – Development, a.s., so sídlom Framborská 12,
010 01 Žilina, IČO: 36 751 804 a to v súlade s čl. IV
ods. 3 predmetnej zmluvy.

Uznesenie č. 1232

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku
na uskutočnenie stavebných prác „ ZŠ Kubrá Stavebné
úpravy spojovacej chodby a vybudovanie šatní“ s
predpokladanou hodnotou zákazky maximálne: 308 333,33 €
bez DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako verejný
obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie Zmluvy o
dielo.

Uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Trenčíne, konaného dňa 27. februára 2018 na Mestskom
úrade v Trenčíne
Uznesenie č. 1237

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
investičný zámer Mesta Trenčín realizovať kúpu - 26 obecných
nájomných bytov, v stavbe „Obytný súbor Condomínium
Eurozeta Trenčín“ (Veľkomoravská ul., Trenčín – Zámostie,
areál bývalej Ozety).
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Uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Trenčíne, konaného dňa 14. marca 2018 na Mestskom
úrade v Trenčíne
Uznesenie č. 1269

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
určuje
výpožičku nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, časť C-KN
parc.č. 2264/53 zastavaná plocha a nádvorie výmere 800 m2,
zapísaného na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele
1/1-ina, pre Občianske združenie Vieme to lepšie, Trenčín, za
účelom vybudovania a prevádzkovania psej prekážkovej dráhy,
na dobu neurčitú.
Uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Trenčíne, konaného dňa 25. apríla 2018 na Mestskom
úrade v Trenčíne

Uznesenie č. 1354

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
určuje
prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Trenčín a
v správe Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o.,
Trenčín na II. NP (pod tribúnou G) v objekte Zimného štadióna
Pavla Demitru na ul. Považská 34 v Trenčíne pre zriadenie
hokejového múzea na dobu neurčitú.
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Uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Trenčíne, konaného dňa 30. mája 2018 na Mestskom
úrade v Trenčíne
Uznesenie č. 1399

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
výšku ceny nájmu 48 bytov v bytovom dome s. č. 2839 a or. č.
11, 13, 15 a 17 na ulici Veľkomoravská v Trenčíne, a to vo
výške 3,50% z celkovej obstarávacej ceny jednotlivých bytov
ročne po dobu 3 rokov pre každého nového nájomcu a po
uplynutí 3 rokov vo výške 5% z celkovej obstarávacej ceny
jednotlivých bytov ročne.
Uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Trenčíne, konaného dňa 04. júla 2018 na Mestskom úrade
v Trenčíne
Uznesenie č. 1506

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu
„Športové centrum pri základnej škole“ medzi Mestom Trenčín
a Slovenským zväzom ľadového hokeja, občianskym
združením, predmetom ktorej je spoločná realizácia projektu
„Športové centrum pri základnej škole“.
Uznesenie č. 1511

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na
2. polrok 2018.
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Uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Trenčíne, konaného dňa 26. septembra 2018 na Mestskom
úrade v Trenčíne
Uznesenie č. 1537

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
1. Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Trenčín Grafická a Textová časť, vrátane Záväznej časti
2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri
prerokovaní Návrhu Územného plánu mesta Trenčín
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2018 , ktorým sa mení a
dopĺňa VZN č. 1/2012 o Územnom pláne mesta Trenčín .
Uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Trenčíne, konaného dňa 10. decembra 2018 na Mestskom
úrade v Trenčíne
Uznesenie č. 01

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
berie na vedomie
informáciu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí v
meste Trenčín, ktoré sa uskutočnili dňa 10. novembra 2018
prednesenú podpredsedom mestskej volebnej komisie.
Uznesenie č. 09

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
určuje
Mgr. Richardovi Rybníčkovi, primátorovi mesta Trenčín,
podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov zvýšenie platu o 60%.
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Verejno–spoločenský život
Prvým Trenčanom roka 2018 je Matej. Narodil sa v pondelok 1. januára o 2.47 h Trenčianke Kataríne Drobnej. Vážil
3350 gramov a meral 49 centimetrov. Mamičku s bábätkom
v nemocnici navštívil aj primátor Richard Rybníček, ktorý
tradične, okrem želania zdravia a šťastného života, venoval
novému Trenčanovi zlatú retiazku.
V roku 2017 sa narodilo 519 nových občanov Trenčína, z
toho 273 chlapcov
a 246 dievčat. Najčastejšími menami bábätiek boli u chlapcov Jakub, Michal a Matúš,
u dievčat Sofia, Ema
a Nina.
Do Trenčína sa prisťahovalo 840 nových
Mamička Katarína Drobná so synom Matejom.
obyvateľov a naopak, najmä z rodinných a pracovných dôvodov sa odsťahovalo 899 ľudí. V minulom roku, žiaľ, zomrelo
513 Trenčanov.
V roku 2017 uzavreli v Trenčíne manželstvo i páry napríklad z Filipín, Madagaskaru, Argentíny, Venezuely, Ruska,
Austrálie, či USA. V našom meste sa zosobášilo 348 párov.
Z toho bolo 210 civilných a 138 cirkevných sobášov. Došlo aj
k rozvodom. Manželstvo sa rozhodlo ukončiť 78 dvojíc.
V Trenčíne na začiatku roka 2018 žilo viac žien ako mužov.
Z 54 916 obyvateľov evidoval mestský úrad 26 254 mužov
a 28 662 žien.
Na Gynekologicko-pôrodníckej klinike trenčianskej Fakultnej nemocnice sa v roku 2017 narodilo 2 125 detí. Pôrodnica
obhájila prvenstvo v projekte „Sprievodca pôrodnicami“ a
získala titul „Najlepšia pôrodnica“.
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„Vybudovali sme ďalšie 3 nadštandardné izby s vlastným
sociálnym zariadením. Dnes máme 8 takýchto izieb. V lete sme
dokončili rekonštrukciu ambulantnej časti kliniky a uviedli do
prevádzky moderné komplexné pracovisko príjmovej ambulancie a špecializovaných ambulancií kliniky so vstupnou
recepciou,“ skonštatoval prednosta kliniky Peter Kaščák.
Trenčianska pôrodnica ako jediná na Slovensku poskytovala
v minulom roku analgetickú liečbu počas pôrodu zdarma.
„Zaviedli sme do praxe tzv. vonkajší obrat plodu. Ak je bábätko otočené zadočkom, snažíme sa ho otočiť dolu hlavičkou,
čo zvyšuje šancu ženy na prirodzený pôrod. Ako jediná
slovenská pôrodnica sme začali stanovovať zápalový parameter
interleukín 6 z plodovej vody pri jej predčasnom odtoku, čo
nám umožňuje predĺžiť tehotnosť a znížiť nedonosenosť
novorodencov,“ uviedol Peter Kaščák s tým, že tento rok majú
na klinike v pláne rekonštrukciu operačných sál a doplnenie
vybavenia o nový špičkový ultrazvukový prístroj.
Info 30.01.2018
pomocná evidencia 001/1/2018
V roku 2017 sa narodilo 519 nových občanov Trenčína. Najčastejšími menami bábätiek boli u chlapcov Jakub, Michal
a Matúš, u dievčat dominovali mená ako Sofia, Ema a Nina.
Do Trenčína sa prisťahovalo 840 nových obyvateľov a naopak, najmä z rodinných a pracovných dôvodov sa odsťahovalo
899 ľudí. V minulom roku, žiaľ, zomrelo 513 Trenčanov.
V minulom roku sa v Trenčíne zosobášilo 348 párov. Z toho
bolo 210 civilných a 138 cirkevných sobášov. Došlo aj
k rozvodom. Manželstvo sa rozhodlo ukončiť 78 dvojíc.
Mesto Trenčín vstúpilo do nového roka s 54 916 obyvateľmi.
www.trencin.sk 08.01.2018
pomocná evidencia 011/1/2018
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Stavba dopravného terminálu v Trenčíne, ktorý má spojiť
obchodným centrom železničnú a autobusovú stanicu, je v
slepej uličke. Železnice ani po piatich rokoch od verejnej súťaže
na rekonštrukciu stanice nepodpísali zmluvu so spoločnosťou
SIRS. Tá sa ešte minulý rok rozhodla, že stavba bude menšia,
detaily ale dodnes nie sú známe.
Trenčiansky primátor Richard Rybníček je presvedčený, že
terminál v Trenčíne nakoniec nebude. Podľa hovorkyne
Železníc Slovenskej
republiky Martiny
Pavlikovej vedenie
Železníc SR stále
nerozhodlo, ako bude
s projektom rekonštrukcie vlakovej stanice pokračovať.
„Zmluva so spoločnosťou SIRS nebola podpísaná. Keďže zmluva nebola podpísaná, nie je zrejmé, že stanicu bude
opravovať spoločnosť SIRS,“ reagovala na otázky hovorkyňa s
tým, že bližšie sa k téme nebudú vyjadrovať.
Trenčianske mestské zastupiteľstvo schválilo zmeny územného plánu potrebné k začatiu výstavby terminálu ešte v roku
2015. Stavba mala pôvodne začať už minulý rok, ukončiť ju
chceli v roku 2020. SIRS v Trenčíne plánoval preinvestovať
približne 80 miliónov eur.
Hovorkyňa spoločnosti Ivana Strelcová potvrdila, že projekt stále čaká na podpis zmluvy zo strany železníc.
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„Potom budeme môcť začať s rekonštrukciou prvej časti –
teda budovou železničnej stanice. Samozrejme, stále riešime aj
ďalšie záležitosti tak, aby výstavba zasiahla čo najmenej negatívne do života ľudí mesta,“ skonštatovala Ivana Strelcová.
„Investor nepredložil mestu zmenu projektu na menší. Tým
pádom som presvedčený, že terminál v Trenčíne nebude,“
skonštatoval primátor Richard Rybníček s tým, že v najbližšom
období plánuje vyhodnotiť všetky zmluvy so spoločnosťou
SIRS. Podľa neho môže byť za pozastavením projektu jeho
ekonomická nevýhodnosť po jeho plánovanom zmenšení.
„Menší projekt im ekonomicky nevyjde. Sme v slepej uličke
a musíme si povedať, čo ďalej. Nevylučujem, že budem s investorom rokovať a budem sa snažiť získať späť pozemky pod
autobusovou stanicou,“ informoval Richard Rybníček. Podľa
neho je možné, že opravu železničnej stanice nakoniec zrealizuje štátny dopravca.
„Železnice pripravujú komplexný materiál k rekonštrukcii
železničných staníc na Slovensku. Keď som sa spýtal riaditeľa
na železničnú stanicu v Trenčíne, povedal, že rekonštrukcia by
mohla prísť na rad niekedy v roku 2019,“ dodal primátor.
www.sme.sk 05.01.2018
pomocná evidencia 006/1/2018
Trenčianski mestskí poslanci sa stretli na prvom tohtoročnom spoločnom rokovaní v stredu 24. januára. Poslanci boli
oboznámení s finančnou situáciou mesta. Celkový dlh bol k 30.
novembru 2017 vo výške 11,96 mil. eur, čo predstavuje 217 eur
na obyvateľa. Celková suma dlhu definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách k 30. novembru 2017 bola 25,44 %, pričom zákonná maximálna možná miera zadlženosti je 60 %.
Info 30.01.2018
pomocná evidencia 034/1/2018
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Z projektu spoločného terminálu, ktorý mal v Trenčíne
prepojiť autobusovú a železničnú stanicu, nateraz takmer s
určitosťou nič nebude. Mestské zastupiteľstvo odstúpilo od
kúpnych zmlúv, ktorými súkromná spoločnosť nadobudla
pozemky s rozlohou zhruba jedného hektára.
Na nich mal stáť nový autobusový terminál. Mesto poukazuje na nedodržanie zmluvných podmienok investora, ten hovorí, že si od trenčianskej radnice bude vymáhať spôsobenú
škodu. Na spor doplatia najmä cestujúci. Tým je komfortnejšie
cestovanie a čakanie
na prímestské autobusy pod nezhrdzavenými plechovými
prístreškami sľubované dlhé roky.
Podľa hovorkyne
Trenčína Eriky SáPôvodný projekt terminálu.
govej
odstúpilo
mesto od kúpnych zmlúv so spoločnosťou SIRS Development.
Tie uzatvorili v roku 2011 a 2012. Do majetku mesta sa tak
majú vrátiť pozemky v predstaničnom priestore od železničnej
stanice až po oplotenie bývalých kasární. Dôvodom odstúpenia
je, že investor nielenže nezačal so stavbou terminálu s
termínom ukončenia prác do roku 2020, ale doteraz k stavbe
neexistujú ani len povolenia.
„Už v predchádzajúcom období za oneskorené podanie
návrhov na územné konania mesto investora pokutovalo, ten
obe pokuty zaplatil. Odvtedy sa však nič z jeho strany nedialo,
napriek tomu, že zmluvné lehoty boli presne zadefinované.
Mesto odmietlo akceptovať túto situáciu a využilo možnosť
odstúpenia od zmlúv. Investorovi vráti kúpnu cenu za pozemky
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v sume 962-tisíc eur a investor mestu vráti pozemky,“ vysvetlila Erika Ságová.
Materiál na schválenie predkladal poslancom mestského
zastupiteľstva viceprimátor Ján Forgáč.
„Niekto nedodržal zmluvné podmienky. Obe strany sa
zaviazali k právam a povinnostiam a my sme toto právo využili
a odstúpili od zmluvy,“ povedal. Podľa Jána Forgáča firma nedodržala podmienku, že do dvoch rokov od návrhu na územné
konanie vydokladuje právo na výstavbu.
„S investorom prebehlo jedno rokovanie s tým, že sa veci
nepohli,“ uviedol. Ako doplnil, mesto sa týmto krokom snaží z
hľadiska budúcnosti zabezpečiť priestor pre výstavbu novej
autobusovej stanice. „Tento priestor je jediným logicky možným, aby sme či vlastnými silami, alebo v spojení s externým
partnerom mohli vybudovať novú autobusovú stanicu,“ poznamenal Ján Forgáč.
Hlasovania sa zdržala poslankyňa Danica Birošová.
Nepozdávalo sa jej, že materiál o odstúpení, o ktorom hlasovali,
dostali poslanci na začiatku zastupiteľstva. Chýbalo jej aj
vysvetlenie, či a aký vplyv na rozpočet mesta bude mať vrátenie
takmer milióna eur investorovi.
„Ak zlyhal tento podnikateľský zámer, tak nech si nesie
zodpovednosť zaň ten, kto ho má. Vrátia sa nám zdevastované
pozemky, ktoré nikto neupravil a my musíme za ne vrátiť celú
kúpnu cenu,“ myslí si Danica Birošová.
Jej námietku na neskoré dodanie materiálu na preštudovanie
viceprimátor odôvodnil tým, že to bol taktický krok. „Ide o istú
formu taktiky, kde vopred oznamovať, že budeme odstupovať
od zmluvy, by mohlo byť kontraproduktívne a mohli by sme
postupovať sami proti sebe,“ zareagoval Ján Forgáč.
Investor je z vývoja situácie šokovaný, krok mesta označuje
za hysterický.
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„V najbližších dňoch posúdime všetky dokumenty, ktoré sa
k veci viažu a následne budeme podnikať právne kroky a
vymáhanie škody, ktorá nám bola spôsobená,“ informovala hovorkyňa investora Ivana Strelcová.
Prvý viceprimátor Trenčína Ján Forgáč pripustil, že firma sa
môže obrátiť na súd, ako prvá však žalobu podala trenčianska
radnica o určenie vlastníckeho práva k pozemkom.
www.sme.sk 31.01.2018
pomocná evidencia 054/1/2018
Páry v Trenčianskom kraji majú z roka na rok väčší záujem
žiť v manželskom zväzku. Sobášov pribúda. O stúpajúcom záujme párov uzatvoriť manželstvo hovoria štatistiky.
V roku 2017 sa v Trenčíne zosobášilo 348 párov. Z toho bolo
210 civilných a 138 cirkevných sobášov. Došlo aj k rozvodom.
Manželstvo sa rozhodlo ukončiť 78 dvojíc. Dva roky predtým v roku 2015 uzavrelo v Trenčíne manželstvo 301 párov, z nich
144 malo cirkevný sobáš. V rovnakom období sa v Trenčíne
rozviedlo 138 manželských párov.
Počet sobášov posledné roky rastie vo všetkých okresoch
okrem okresov Nové Mesto nad Váhom a Považská Bystrica,
kde mali klesajúcu tendenciu.
Zaujímavo vyznieva aj porovnávanie v desaťročných cykloch, v okrese Trenčín sa v roku 2006 konalo spolu 588 sobášov, o desať rokov neskôr ich bolo už 633.
Väčší záujem uzatvoriť manželstvo majú v Trenčíne aj páry,
z ktorých je jeden občan iného štátu.
„V roku 2016 bolo takýchto svadieb 16 a v roku 2017 až 28,“
informovala hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová. Doplnila, že v deviatich prípadoch išlo o sobáš s občanom Českej
republiky. V matrike však zaevidovali i slovensko-bangladéšske či slovensko-madagaskarské manželstvo.
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Kostoly a sobášne siene už dlhodobo nie sú jedinými
miestami, ktoré si snúbenci vyberajú za miesto sobášov. Ich
plánovanie čoraz viac
závisí na atmosfére a
jedinečnosti prostredia, z
čoho profitujú hrady,
zámky, kaštiele, hotely
či galérie.
Inak to nie je ani v
trenčianskom regióne.
Samosprávy i tu umožňujú párom zosobášiť sa na nezvyčajných miestach, čoho dôkazom je vlaňajšia svadba v Čerešňovom sade v trenčianskom
lesoparku Brezina.
Okrem sobášnej siene v budove trenčianskeho mestského
úradu je možné uzatvoriť za poplatok vo výške 70 eur
manželstvo aj v hoteli Elizabeth, Galérii M. A. Bazovského, v
jednej z reštaurácií, dvoch penziónoch a na Trenčianskom
hrade. Ten hlási za minulý rok zvýšený záujem o svadobné
obrady.
„Vlani sa u nás uskutočnilo 29 sobášov, záujem vzrástol
dvojnásobne, v roku 2016 sme ich mali dvanásť,“ priblížila
Michaela Tíšková z Trenčianskeho múzea, ktorý hrad spravuje. Poplatok za sobáš v Delovej bašte je 150 eur, v cene je
zahrnuté ozvučenie priestoru, fotenie a parkovanie troch
osobných áut v areáli hradu. Samotní záujemcovia o fotografovanie v exteriéri hradu si zaplatia 25 eur, interiérové fotenie
v Ľudovítovom paláci, Barborinom paláci, Matúšovej veži a
Delovej bašte stojí 35 eur.
„Samozrejme, baštu je možné prenajať nielen na obrad, ale
aj na hostinu. Najväčší záujem ľudí o zosobášenie sa je v
mesiacoch máj a august, kedy mávame denne aj tri svadby,“
podotkla Michaela Tíšková.
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Ako doplnila, záujemcovia by si mali termíny rezervovať
niekoľko mesiacov vopred, ideálne už v januári.
www.sme.sk 28.01.2018
pomocná evidencia 046/1/2018
Jediná väzenská nemocnica na Slovensku - Ústav na výkon
trestu odňatia slobody Trenčín (ÚVTOS) pre odsúdených a
obvinených - získala pred pár dňami prestížne ocenenie. Na
jubilejnom desiatom
ročníku slávnostného udeľovania cien
RecruitRank Awards
2017 sa nemocnica
umiestnila na 2.
mieste vo svojej kategórii Malá firma.
Do tejto kategórie
spadajú spoločnosti,
ktoré majú ročne do 100 zverejnených ponúk a získali
minimálne 17 hodnotení od uchádzačov, informoval v utorok
30. januára riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž. Do koncoročného rebríčka za minulý rok sa kvalifikovalo 339 firiem
z celkového počtu 8239, čo je najviac firiem zo všetkých kategórií.
Okrem 17 ústavov na výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody je Nemocnica pre obvinených a odsúdených
a ÚVTOS Trenčín jediným osobitným väzenským zariadeným
zabezpečujúcim poskytovanie špecializovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti pre väznené osoby na Slovensku.
Jej základom je stará sedriálna väznica z roku 1912, ktorá
svojmu účelu slúžila až do roku 1960. V rokoch 1975-1977 bola
opäť rekonštruovaná na väznicu. Nové poslanie dostala v roku
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1977, keď sa z nej po úpravách a inštalácii potrebnej techniky
stala nemocnica pre obvinených a odsúdených. V nemocnici je
systemizovaných 264 funkčných miest príslušníkov zboru a 60
zamestnancov zboru.
Celková kapacita väzenskej nemocnice a ústavu je 359
miest, z toho kapacita lôžkovej časti nemocnice je 177 lôžok
(psychiatrické oddelenie, interné oddelenie, neurologické
oddelenie, pľúcne oddelenie) a 12 lôžok na chirurgickom
oddelení, ktoré je súčasťou Fakultnej nemocnice v Trenčíne.
www.aktuality.sk 30.01.2018
pomocná evidencia 049/1/2018
V prvom polroku minulého roku navštívilo Trenčiansky kraj
172 660 návštevníkov, ktorí využili na prenocovanie takmer 14tisíc lôžok v 282 ubytovacích zariadeniach. Počet návštevníkov
kraja medziročne vzrástol o viac ako 23 percent.
Ako informoval riaditeľ Pracoviska Štatistického úradu SR
v Trenčíne Pavol Arpáš, zahraniční turisti sa na návštevnosti
podieľali 28,6 percentami, ich počet medziročne vzrástol o 47
percent, čo je najviac spomedzi všetkých slovenských krajov.
„Napriek nárastu si Trenčiansky kraj vybralo za cieľ cesty
najmenej zahraničných návštevníkov hneď po Banskobystrickom kraji. Najčastejšie to boli obyvatelia Českej republiky a
Nemecka,“ uviedol Pavol Arpáš.
Najnavštevovanejšie okresy kraja boli Trenčín a Prievidza,
kde sídlilo až 60 % ubytovacích zariadení. Najviac v mestách
Bojnice, Trenčín a Trenčianske Teplice. Okres Trenčín navštívilo 69 998 osôb a okres Prievidza 47 309 osôb. Nasledovali
okresy Púchov (19 080 návštevníkov), Považská Bystrica (13
384) a Nové Mesto nad Váhom (11 696 návštevníkov).
Okres Ilava navštívilo 4382 osôb, okres Myjava 3597, okres
Bánovce nad Bebravou 2306 osôb a najmenej, iba 908 turistov,
zavítalo do okresu Partizánske.
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Najvyšší medziročný nárast návštevníkov bol v okresoch
Považská Bystrica (54,4 %), Trenčín (39 %) a Bánovce nad
Bebravou (24,6 %). Nasledovali okresy Prievidza (15,7 %),
Púchov (7,9 %), Myjava (7,6 %) a okres Nové Mesto nad
Váhom (5,5%). Počet návštevníkov klesol v okrese Ilava o 0,6
% a v okrese Partizánske až o 40,7 %.
Priemerná cena za ubytovanie v Trenčianskom kraji dosiahla
25,62 eura a bola o 1,75 eura pod priemerom SR. Iba v okresoch
Trenčín (32,62 eura) a Myjava (29,05 eura) priemerná cena za
ubytovanie prevyšovala priemer kraja. Hodnotu 20 eur
prekročila v okresoch Ilava, Púchov a Považská Bystrica.
Najnižšia bola v okrese Bánovce nad Bebravou - 17,83 eura.
www.sme.sk 01.02.2018
pomocná evidencia 059/1/2018
V reprezentačných priestoroch Bojnického zámku vyhlásili
výsledky ankety Fóra pre pomoc starším. Ocenenie senior roka
získalo štrnásť laureátov. Jedinou ocenenou z okresu Trenčín je
70- ročná Janka Poláková, ktorá podľa priateľov zreje ako víno. Ako povedala organizátorka ankety Ľubica Gálisová,
všetci ocenení sú obrovským príkladom pre mladú generáciu,
keďže aj v tomto veku dokážu byť stále užitoční.
Životné dielo Janky Polákovej vonia literatúrou. Tridsať
rokov pracovala vo verejnej knižnici v rodnom Trenčíne. Jej
doménou sa stala klasická i súčasná slovenská tvorba. Nadväzovala kontakty so školami, organizovala besedy so spisovateľmi, pričom neustále hľadala nové formy propagácie
literatúry.
„Keď bratislavské vydavateľstvo Odkaz prišlo s iniciatívou
založiť združenie, ktoré by podporovalo začínajúcich autorov,
práve Janka Poláková iniciovala v septembri 1996 vznik
Literárneho klubu Omega,“ priblížila jej kolegyňa z trenčianskej knižnice Eva Struhárová. Na literárnom poli
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vytvorila Poláková nerozlučnú dvojicu s bývalým politickým
väzňom Rudolfom Dobiášom. Medzi čitateľov mu uvádzala
takmer všetky knihy.
„Musím priznať, že spočiatku som sa jej bál. Na klubových
stretnutiach som nemal
vždy náladu na poéziu.
Lebo ona povie, čo si
myslí. Čo ak by som
doniesol nejakú zlú
básničku? Ale popravde, pri Janke je báseň
stratená. Na ňu sa nedá
napísať, pretože to je
nad sily akéhokoľvek
básnika,“ nešetril slovami chvály nominant Nobelovej ceny za
literatúru.
Záber seniorkiných aktivít nezúžil ani odchod do dôchodku
v roku 2004. Skôr naopak. Energická žena dodnes moderuje
kultúrno-spoločenské podujatia, recituje, manažuje, organizuje
a vyhodnocuje literárne súťaže. Tyká si s mobilom i elektronickou poštou.
Predsedá Miestnemu odboru Matice slovenskej v Trenčíne,
pracuje vo výbore krajskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov, prednáša poslucháčom Akadémie tretieho veku aj členom Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Ako
vtipne pripomína, pôsobí všade okrem hasičského zboru.
„Stretávam sa s aktívnymi a činorodými ľuďmi. Ocenenie si
nesmierne vážim, hlavne po tom, ako som počas slávnosti
počula množstvo zásluh vybraných seniorov. Je to príjemný
pocit, na druhej strane cítim zodpovednosť za ďalšie aktivity.“
www.sme.sk 03.02.2018
pomocná evidencia 065/1/2018
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Mesto Trenčín v utorok 6. februára spustilo petičnú akciu,
žiada, aby ministerstvo obrany bezodkladne opravilo divadelnú
sálu v Posádkovom klube. Divadelná sála v Posádkovom klube
v Trenčíne je už viac ako rok zatvorená. Do jej priestorov zatekalo cez deravú strechu, napriek viacerým opravám priestory
divadelnej sály nikto nevyužíva.
Sála v Posádkovom klube je v Trenčíne jediným miestom,
kde sa môžu konať väčšie divadelné predstavenia a kultúrne
akcie.
„Mesto chce dať ministerstvu jasne najavo, že občania si zaslúžia vedieť, či, kedy a za koľko peňazí opravia vnútorný priestor divadelnej sály v Dome armády. Potrebujeme vedieť, aké
je tam poškodenie, koľko s tou sálou nemáme počítať,“ informoval primátor Trenčína Richard Rybníček na tlačovej
konferencii.
Podľa neho je petícia aktom číreho zúfalstva.
„Nevieme sa dopracovať k informáciám. Sála je zatvorená
rok a ministerstvo nevie dať normálnu zmysluplnú odpoveď, ak
to trvá rok zistiť, koľko treba investovať do sály. Neviem čo na
tom ministerstve robia. Dom armády sa dnes netýka len vojakov, využíva ju aj množstvo organizácií, škôl,“ skonštatoval
Richard Rybníček. Zatvorenie divadelnej sály sa podľa primátora citlivo dotklo všetkých obyvateľov. „Vyriešenie tohto
problému by nemalo trvať dlhšie ako mesiac. Ministerstvo s
rozpočtom viac ako miliardu eur nevie povedať, kedy opraví
sálu v centre krajského mesta.“
Zbierať podpisy chcú minimálne jeden mesiac, primátor
dúfa, že ich bude niekoľko tisíc.
Ministerstvo obrany v súčasnosti nevie, kedy by mohla byť
divadelná sála otvorená, nedávno tvrdilo, že jej využívanie by
mohlo byť nebezpečné.
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„V súčasnosti nie je možné stanoviť termín. Ten závisí od
finančných možností rezortu, ako aj od rozsahu prác. V rokoch
2018-2019 predbežne počítame s rekonštrukciou strechy a z
pochopiteľných dôvodov až následne sa budú robiť práce vo
vnútorných priestoroch,“ uviedla v stanovisku hovorkyňa
ministerstva obrany
Danka Capáková.
Na opravu poškodenej strechy a
elektrických rozvodov ministerstvo
vyčlenilo takmer
400 tisíc eur.
„Následne počítame s rekonštrukciou
vnútorných
priestorov, pričom predpokladáme, že v lete budúceho roka by
mala byť divadelná sála opäť k dispozícii,“ povedala Danka
Capáková.
O tom, že by budovu Posádkového klubu vyhlásili za prebytočný majetok a následne ju odpredali, ministerstvo neuvažuje.
„Petíciu mesta Trenčín berieme na vedomie, o vyššie uvedenom sme ich však informovali. Zároveň pripomíname, že
Posádkový klub Trenčín je prioritne určený pre potreby a
využitie Ozbrojených síl SR, a ako divadelná sála môže byť
využívaný iba mimo ich činnosti tak, ako to platilo celé roky. A
za zváženie pre vedenie mesta Trenčín stojí, či si Trenčania
nezaslúžia divadelnú sálu, ktorá im bude k dispozícii 365 dní v
roku,“ skonštatovala v reakcii Danka Capáková.
Problémy so zatekajúcou strechou začali pred troma rokmi.
Počas daždivých dní do priestorov divadla a hľadiska tiekla
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voda. Strechu opravovali viackrát, naposledy pred rokom v
decembri.
Po oprave strechy nad javiskom v roku 2015 za viac ako 11
tisíc eur zaplatilo ministerstvo koncom roka 2016 za opravu
strechy nad hľadiskom divadelnej sály viac ako 31 tisíc eur.
Podľa vyjadrenia ministerstva obrany z októbra minulého roka
by mal byť problém so zatekaním strechy už vyriešený.
„Po oprave strechy nad hľadiskom divadelnej sály sme spolu
s inšpektorátom práce skontrolovali vnútorné priestory objektu.
Zistili sme, že vplyvom zatekania dažďovej vody pred opravou
strechy došlo k poškodeniu elektrickej inštalácie a drevených
kazetových stropov. Uvedené nedostatky bránia bezpečnému
užívaniu divadelnej sály,“ informovala v októbri hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.
Uzavretie divadelnej sály znamená, že väčšie renomované
divadelné súbory do mesta neprídu.
www.sme.sk 06.02.2018
pomocná evidencia 068/1/2018
Nemajú evidenčné číslo, ani platnú technickú a emisnú kontrolu, dlhodobo zaberajú parkovacie miesto alebo iný priestor,
ohrozujú alebo poškodzujú životné prostredie, narušujú
estetický vzhľad prostredia, viac-menej sú nepojazdné… Autovraky sú problémom každého mesta. V Trenčíne sa s nimi už
nepočíta.
Pracovníci útvaru mobility MsÚ Trenčín skontrolovali ulice
a vyzvali majiteľov zatiaľ jedenástich vozidiel, ktoré svojím
vzhľadom možno považovať za vraky. Svojím stavom ohrozujú
životné prostredie. Ich vlastníci majú 60 dní na to, aby sa o
svoje vozidlá postarali. Ak tak neurobia, mesto dá vraky
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odtiahnuť na určené parkovisko. Ak sa ani po ďalších 30 dňoch
ich majitelia neprihlásia, na základe súhlasu okresného úradu
a vyhlásenia vozidla za
staré, bude vozidlo zošrotované. Na výzvu zatiaľ zareagovali majitelia dvoch vozidiel. Štyri
vraky, ku ktorým sa
v lehote nikto neprihlásil, dalo mesto už odtiahnuť. Pre ostatných
majiteľov ešte plynie 60-dňová lehota.
Iný postup zvolí mesto, ak dlhodobo odstavené vozidlo už
preukázateľne poškodzuje životné prostredie. V tom prípade
bude takéto vozidlo bezodkladne odtiahnuté. Odťahovú službu
vrakov v oboch prípadoch (ak vozidlo ohrozuje a aj ak vozidlo
poškodzuje životné prostredie) pre mesto zabezpečuje na základe zmluvy spoločnosť Kolman z Dubnice
nad Váhom.
Mesto začína riešiť
aj veľmi rýchly odťah
vozidiel, ktoré tvoria
prekážku v cestnej doprave. Na tento účel má
mesto zmluvu so súkromnou spoločnosťou.
Vodiči musia parkovať obozretne, ideálne na vyznačených
parkovacích miestach.
www.trencin.sk 16.02.2018
pomocná evidencia 086/1/2018

46

Najstarší občan Trenčína má 103 rokov. Ako dieťa prežil 1.
svetovú vojnu, ako mladík okúsil 2. svetovú vojnu. Bol vojakom Slovenskej aj Československej armády.
Dnes major vo výslužbe Ján Pafčuga sa narodil
17. februára 1915 v Trstenej. V Trenčíne žije od roku 1949. Člen Klubu vojenských veteránov je aj
vo svojom úctyhodnom
Jubilantovi prišiel zablahoželať primátor Richard Rybníček.
veku v dobrej kondícii. S manželkou vychovali tri deti. V kruhu
svojej rodiny sa teší z každého prežitého dňa.
Pri príležitosti jeho 103. narodenín oslávencovi zaželal veľa
zdravia, šťastia a pohody aj primátor mesta Richard Rybníček.
Info 06.03.2018
pomocná evidencia 088/1/2018
Viac ako 50 párov si prišlo do Kostola Sv. Rodiny na Juhu
obnoviť svoj manželský sľub. Išlo o jednu z aktivít, ktoré
ponúkal v dňoch 12. – 18. februára Národný týždeň manželstva
(NTM).
Témou tohto ročníka bolo Manželstvo ako umenie lásky.
Pripravených bolo množstvo akcií a podujatí, z ktorých najatraktívnejšie boli opäť Kurz Manželské večery či „hodina“
tanca v tanečnej škole manželov Paškovcov.
„Oproti minulému ročníku sme ponuku pre manželov
rozšírili napríklad o galériu, ktorá ponúkla manželom počas
NTM vstup zdarma na všetky výstavy, možnosť vyskúšať si
spoločne Nordic Walking, dať si dobré víno, zákusky či
čokoládu za priaznivú cenu, nakúpiť so zľavou kvety i šperky.
Veríme, že si manželia našli to svoje a využili tento týždeň pre
posilnenie a oživenie svojho vzťahu,“ povedala za organizá47

torov NTM v Trenčíne Mária Machová. Manželia mohli navyše zbierať pečiatky v Manželskej hre.
Národný týždeň manželstva je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá sa konala v 20 krajinách. V Trenčíne
bola po štvrtýkrát.
Info 06.03.2018
pomocná evidencia 090/1/2018
V pondelok 19. februára začali pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov s orezom krov a zrezom malých stromov v Parku M. R.
Štefánika. Práce súvisia s prípravou územia na revitalizáciu
zelene.
Mesto uspelo vo
výzve Integrovaného
regionálneho operačného programu 2014
– 2020 s projektom
Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku M. R. Štefánika,
Trenčín. Z maximálne možného počtu bodov získal tento
projekt maximum. Pre Trenčín to znamená zisk nenávratného
finančného príspevku vo výške 398 853 eur.
Revitalizácia zelene v Parku M. R. Štefánika sa uskutoční
ešte v tomto roku. Dotkne sa celej plochy – aj územia vo vlastníctve mesta i plôch v majetku Železníc SR.
V parku chce mesto presvetliť jeho spodnú etáž asanáciou
krov, ošetriť vzácne druhy drevín, odstrániť poškodené dreviny
a generačne doplniť nové. Revitalizácia sa prejaví aj výmenou
krátkovekých drevín za dlhoveké s rozšírením druhového zastúpenia. Park bude farebne oživený kvitnúcimi drevinami,
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kvetinovými plochami a čiastočnou regeneráciou trávnikových
plôch.
Projekt počíta aj s doplnením protihlukovej izolácie od vedenia železničného i dopravného ťahu.
Mesto chce zo svojho rozpočtu v tomto roku zrekonštruovať
aj hlavný chodník cez park.
www.trencin.sk 19.02.2018
pomocná evidencia 091/1/2018
Agenda investícií trenčianskej radnice prešla pod novozriadený samostatný útvar investícií. Sídli na Farskej ulici v
Trenčíne, bezprostredne pri mestskom úrade.
Ako informovala Eva Mišovičová z kancelárie trenčianskeho primátora, samostatný útvar investícii vznikol vo štvrtok
15. februára a zabezpečuje najmä prípravu realizácie investícií
mesta a ich kontrolu. Agenda investícií pôvodne patrila pod
útvar interných služieb mesta.
Vedúcim útvaru investícií je Ján Korienek, útvar má päť
samostatných odborných referentov. Štyria z nich prešli z útvaru interných služieb mesta, jeden pribudne z výberového konania.
www.sme.sk 22.02.2018
pomocná evidencia 098/1/2018
Ministerstvo obrany SR prisľúbilo investovať do komplexnej rekonštrukcie strechy Posádkového klubu do 400 tisíc
eur, pričom práce zrealizujú do prvej polovice roku 2019.
Petíciu za opravu divadelnej sály, ktorú začali Trenčania podpisovať v utorok 6. februára, primátor mesta Richard Rybníček v pondelok 26. februára zastavil.
„Dal som sľub ministerstvu obrany, že pokiaľ dostanem
rozumnú a zmysluplnú odpoveď, tak ukončím petíciu, ktorú
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sme spolu s viceprimátormi Jánom Forgáčom a Patrikom
Žákom spustili,“ povedal Richard Rybníček.
Generálny tajomník Ministerstva obrany SR Ján Hoľko
v liste uviedol, že sa ministerstvo rozhodlo urobiť na
Posádkovom klube komplexnú rekonštrukciu strešného plášťa.
Predpokladajú, že rozsah
prác, ktoré zahŕňa, bude
realizovaný v období do
prvej polovice roku 2019,
a to v rozsahu do 400 tisíc
eur.
Petíciu do pondelka 26.
februára podpísalo viac ako
2200 ľudí, pričom boli
v tento deň mnohé petičné hárky ešte nepozbierané a podpisy
nezarátané.
„Ľudia sa do petície spontánne zapojili,“ povedal Richard
Rybníček. Podpisovali aj obyvatelia z okolitých obcí, dokonca
prišli podpisy Trenčanov žijúcich v Anglicku. Petícia podľa
primátora splnila svoj účel a dokázala, že ľudia považujú
divadelnú sálu v Posádkovom klube za nesmierne dôležitú pre
kultúrny život v meste.
„Chcel by som sa poďakovať všetkým občanom, ktorí sa zapojili do
petície a všetkým, ktorí
nám pri nej pomáhali.
Napriek tomu, že tá cesta
bola strastiplná, ďakujem
Richard Rybníček na tlačovej konferencii k ukončeniu petície.
aj ministerstvu obrany,
ministrovi a generálnemu tajomníkovi, ktorí mi po spustení
petície zatelefonovali a okamžite konali. Výsledkom je list,
ktorý mi poslali. Teraz už len verím, že tak, ako som ja dodržal
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sľub, že petíciu zastavíme, tak ho dodrží aj ministerstvo obrany,“ vyjadril sa primátor.
Divadelnú sálu zatvorili na jeseň 2016, čím sa výrazne
obmedzil komfort produkovania kultúry v Trenčíne. Pre
zatekanie bola v tom roku strecha nad divadelnou sálou
opravená PVC fóliou. Ako ale uvádza ďalej v liste generálny
tajomník ministerstva obrany Ján Hoľko, vplyvom zatekania
dažďovej vody pred opravou došlo k poškodeniu pohľadových
dosák a oceľovej konštrukcie, na ktorej sú dosky osadené.
Pohľadové dosky je podľa neho potrebné vymeniť v celom
rozsahu a celú oceľovú konštrukciu opatriť protikoróznym
náterom, vymeniť svietidlá osadené v pohľade tak, aby bola zabezpečená
svetelná
pohoda v divadelnej
sále, vrátane výmeny
celej elektroinštalácie.
Objekt bol daný do
užívania ešte v 80.
rokoch a doteraz nebola opravovaná izolácia pod obkladom
z kamenných dosiek,
preto bude nutné realizovať novú hydroizoláciu. Poškodené sú
aj omietky a klampiarske prvky na atikách, preto je nutná
komplexná rekonštrukcia strešného plášťa.
www.trencin.sk 26.02.2018
pomocná evidencia 100/1/2018
V uplynulých týždňoch putovalo do Trenčína niekoľko
celoslovenských ocenení.
Spoločnosť Adient Slovakia, s. r. o., ktorá má v Trenčíne
progresívne technologické centrum, získala tretie miesto v
prestížnej ankete Najatraktívnejší zamestnávateľ 2017 v
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kategórii Centrá zdieľaných služieb. O víťazoch v ankete, ktorú
organizuje portál Profesia.sk, rozhoduje verejnosť.
Trenčianska agentúra Universal Consulting, s. r. o. získala
prestížne ocenenie Recruit Rank Awards 2017, ktoré udeľuje
spoločnosť Profesia firmám a personálnym agentúram s najlepšie hodnotenými
výberovými procesmi na základe priamej spätnej väzby od uchádzačov. Cenu
za sprostredkovanie práce do zahraničia
a 2. miesto v kategórii veľkých personálnych agentúr si prevzala v bratislavskom hoteli Double Tree by Hilton zakladateľka a riaditeľka spoločnosti Lucia Henčelová.
Lucia Henčelová s cenou.
V kategórii Malá firma na RecruitRank Awards 2017 získal
2. miesto Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Nemocnica
pre odsúdených a obvinených Trenčín – jediná väzenská nemocnica na Slovensku.
Info 06.03.2018
pomocná evidencia 103/1/2018
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili odkúpenie 26
nájomných bytov s príslušenstvom v polyfunkčnom dome
Eurozeta na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne.
Spolu 16 jednoizbových a 10 dvojizbových bytov ponúkla
mestu súkromná spoločnosť, ktorá bytovku vlastní. Priemerná
podlahová plocha bytov je viac ako 51 metrov štvorcových. Financovať ich plánuje prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu
rozvoja bývania a dotáciou z Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja. Ak mesto nedostane úver, byty kupovať
nebude.

52

Polyfunkčný dom vznikol rekonštrukciou pôvodnej štvorpodlažnej administratívnej budovy Ozety, má sedem podlaží
vrátane suterénu. V rovnakom bytovom komplexe odsúhlasili
poslanci pred dvoma
rokmi kúpu 48 bytov.
V bytovke skolaudovali spolu 79 bytov,
mesto tak spolu odkúpi
74. Zvyšných päť bytov – z toho tri jednoizbové a dva dvojizbové byty - plánujú
po dohode s majiteľom
ponúknuť nájomcom, ktorí bývajú v reštituovaných domoch.
„V tomto volebnom období tak vyriešime všetkých nájomcov z reštituovaných bytov, ktorým spôsobil zákon krivdu,
pretože si nemohli byty odkúpiť do vlastníctva ako ľudia, čo
žili v klasických štátnych bytoch,“ povedal viceprimátor Trenčína Ján Forgáč.
Všetky byty v objekte by tak patrili mestu, dva nebytové
priestory – kaviareň a sklad však mestu patriť nebudú. Byty sú
vyhotovené v bežnom štandarde a priemerná obstarávacia cena
na meter je 889 eur. Sú už aj skolaudované.
„V súčasnosti ešte prebiehajú procesy k nadobudnutiu
vlastníckych práv 48 bytov, ktoré poslanci schválili pred dvoma
rokmi. Máme okolo 120 oprávnených záujemcov, niekedy na
jar budeme byty prideľovať žrebovaním,“ dodal Ján Forgáč.
Cena bytov je takmer 1,2 milióna eur. V prípade schválenia
tohto investičného zámeru môže byť úver vo výške viac ako
770 tisíc eur, dotácia je viac ako 414 tisíc eur. Mesto zároveň
kúpilo ku každému bytu jedno parkovacie miesto za jedno euro.
Riziko spojené s financovaním kúpy podľa Jána Forgáča
eliminuje odkladacia podmienka v kúpnej zmluve, ktorou je
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získanie zdrojov z podanej žiadosti vo výške takmer 1,2 milióna
eur, pričom mesto musí dostať nielen úver zo Štátneho fondu
rozvoja a bývania, ale aj dotácia.
„To znamená, že byty kúpime len v prípade, ak mesto
dostane úver aj dotáciu. Za poskytnutý
úver bude mesto
ručiť obstaranými
nájomnými bytmi v
prospech fondu rozvoja bývania a zaviaže sa zachovať
nájomný charakter
bytov po dobu lehoty splatnosti úveru, najmenej však po dobu 20 rokov.
Podľa predsedu finančnej komisie mesta Petra Hoštáka
kúpa bytov zasiahne rozpočet mesta.
„Budeme si musieť zobrať úver. Byty sú však kúpené výhodne, to, čo bude splácať mesto, vypýta si od nájomcov. Do
budúcnosti to záťaž nebude, rovnako sa tento dlh neberie ani do
úvahy, pretože sa spláca sám,“ povedal Peter Hošták. Na jeden
byt podľa neho vychádza úver približne 29 tisíc eur.
„Výšku nájomného budeme schvaľovať, zákon stanovuje
strop vo výške piatich percent z obstarávacej ceny bytu ročne,
keďže máme aj dotáciu, budeme sa snažiť ísť do neutrality a nepýtať od ľudí nič viac, než to bude stáť mesto,“ dodal Peter
Hošták.
Pri prenájme bytov v prípade získania dotácie nesmie mesačný príjem domácnosti prekročiť trojnásobok životného minima.
Predsedníčka sociálnej komisie Eva Struhárová hovorí, že
záujemcov o nájomné byty je veľa a sú nedočkaví.
„Máme veľa žiadostí, ľudia sa stále pýtajú, že kedy už budú
byty skolaudované a kedy sa budú prideľovať. Výber bude
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ťažký, máme približne 120 žiadostí,“ doplnila Eva Struhárová.
Byty budú prideľovať žrebovaním len z oprávnených žiadateľov.
www.sme.sk 28.02.2018
pomocná evidencia 105/1/2018
Pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho
partnerky Martiny Kušnírovej si v piatok 2. marca v Trenčíne
pripomenula približne tisícka ľudí. Pietna spomienka bola bez
zbytočných oficialít, ľudia už pred
17. hodinou postupne prichádzali
k Morovému stĺpu, kde zapaľovali
sviečky a kahance.
Pri fotografii Jána Kuciaka a
jeho partnerky sa objavili aj kvety. Spomienku skomplikovalo
nepriaznivé počasie, v Trenčíne od obeda mrholí a bola veľká
poľadovica. Dobrovoľníci rozdávali ľuďom teplý čaj.
Ľudia sa zhodli,
že vražda novinára je
neprijateľný
čin,
ktorý treba vyšetriť
„Nesúhlasíme s
tým čo sa tu stalo. Je
to asi málo, väčší
protest sa koná
v Bratislave, ale sme
z Trenčína, tak sme
tu. Nesúhlasíme ani s tým, ako sa to vyšetruje. Je to nepochopiteľné,“ povedal Michal Orság.
„Prišli sme si uctiť pamiatku a tak vyjadriť svoj názor.
Nesúhlasíme s tým, aby sa diali takéto veci. Myslíme si, nie je
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normálne, aby ľudia, ktorí bojovali za to, aby sme sa dozvedeli,
aká je pravda, dopadli takto,“ povedala Dominika Habánková.
Organizátorka stretnutia poďakovala ľuďom za účasť s tým,
že upozornila, že podobné akcie sa konajú vo viacerých
mestách na Slovensku.
Na záver ľudia zaspievali hymnu Slovenskej republiky.
www.sme.sk 02.03.2018
pomocná evidencia 110/1/2018
Od pondelka 5. marca sa práce na rekonštrukcii Mierového
námestia rozbehli opäť naplno. Pokračujú v kladení dlažby na
konci námestia pri banke a tiež v rekonštrukcii Farských
schodov. Vo štvrtok 8. marca betónovali druhú etapu základov
pod fontánu. Na námestie nastúpili i robotníci, ktorí budú
osádzať stĺpy s integrovaným osvetlením.
www.trencin.sk 08.03.2018
pomocná evidencia 119/1/2018
Organizátori spomienky na Jána Kuciaka a Martiny
Kušnírovej ohlásili pokračovanie zhromaždenia pod názvom
„Postavme sa za slušné Slovensko“. Ide o apolitické zhromaždenie, kde organizátori žiadajú dôkladné a nezávislé vyšetrenie
vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej aj novú dôveryhodnú vládu
Zhromaždenie sa v Trenčíne konalo na Mierovom námestí.
Účasť na sociálnej sieti v Trenčíne potvrdila viac ako tisícka
ľudí, ďalších dvetisíc ľudí sa o akciu zaujímalo. Približne toľko
ľudí nakoniec aj na námestie v Trenčíne prišlo.
„Som tu za seba, za svoju rodinu, za slušné Slovensko. Nie
je nám jedno, čo sa deje. Mladí nevinní ľudia boli zavraždení.
Plakala som, bola som smutná a nahnevaná z toho, čo sa im
stalo. Som matka troch detí, neviem si ani predstaviť, čo
prežívajú rodičia Janka a Martinky. Kto mi odpovie na otázku,
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prečo sa to stalo? Kto je za to zodpovedný?,“ privítala ľudí na
námestí organizátorka Mária Galánková Janíčková.
Zavraždený novinár Ján Kuciak chcel podľa nej ľuďom
otvoriť oči, no musel
zomrieť.
„Teraz ich máme
takmer všetci otvorené,
okrem matiek, ktoré išli
oslavovať MDŽ na akciu
strany Smer, tie ich majú
asi stále zatvorené. Z
toho som veľmi smutná,“
povedala. Tým, ktorí sú
vo vedení štátu neverí: „Sú pre mňa jedno veľké klamstvo.
Dúfam, že pravda zvíťazí.“ Protesty podľa nej budú pokračovať
dovtedy, dokedy tu nebude slušné Slovensko.
Pozvanie od organizátorov prekvapilo režiséra a scenáristu
Petra Hledíka, zakladateľa festivalu ART Film Fest.
„Som občan, ako občan musím niečo povedať. Nemôžem v
tejto chvíli mlčať. Sú momenty, keď je mlčanie trestným činom.
Ak by som neprišiel, pokladal by som sa zbabelca,“ povedal
Peter Hledík.
Podľa neho v tejto chvíli nesmieme dopustiť, aby pokračovala morálna skrivodlivosť a neuveriteľná arogancia moci:
„Nesmieme podľahnúť pocitu bezmocných. Nesmieme sa zľaknúť, musíme hovoriť a nebáť sa. Iná cesta nie je. Premiér nie je
prvý medzi bezvýznamnými, ale prvý medzi rovnými. To je
treba zdôrazňovať. Musím veriť, že Slovensko sa zmení.“
Na zhromaždení na Mierovom námestí sa zúčastnila aj
Katarína Šimunková, archeologička, kolegyňa a kamarátka
zosnulej Martiny Kušnírovej. „Maťa zomrela len preto, že
ľúbila človeka, ktorý odhalil kúsok pravdy o tejto prerastenej
korupcii,“ povedala so slzami v očiach.
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Ako pokračovala, slovenská spoločnosť nesmie dovoliť, aby
ľudia zomierali kvôli tomu, že ľúbia. Kolegyňa zosnulej snúbenice investigatívneho novinára si zaspomínala na spoločné
letné posedenia pri pive. Ako vysvetlila, Ján Kuciak sa vtedy
zmienil o vyhrážkach
na svoju osobu.
„Bolo to asi dvomi
vetami. Keď nám
povedal, že sa mu vyhrážali – len sa na to
usmial, ale bral to vážne, inak by nepodával
trestné
oznámenie.
Bol odhodlaný ísť ďalej, povedal, že ho
nikto nezastraší,“ dodala Katarína Šimunková.
Jedna z dvojice organizátoriek trenčianskeho zhromaždenia
Klaudia Brázdilová bola s priebehom akcie spokojná.
„Nenastali žiadne násilné prejavy, všetko prebehlo slušne a
v pokoji a držali sme sa časového harmonogramu. Dali sme
priestor ľuďom a ich názorom a to dokonca viac, ako sme mali
v pláne. Prejavy ľudí za mikrofónom mali pozitívnu odozvu a
ľudia im tlieskali,“ zhodnotila Klaudia Brázdilová.
www.sme.sk 09.03.2018
pomocná evidencia 124/1/2018
Primátor mesta Richard Rybníček prijal v piatok 9. marca
vo svojej kancelárii Miloša Karella, aby mu poďakoval za
záchranu života 11-ročného chlapca, pod ktorým sa na
zamrznutom Váhu preboril ľad.
Bol pondelok 5. marca 2018 okolo 16. hodiny. Profesionálny vojak Miloš Karell práve bežal po hrádzi neďaleko Zátoky pokoja, keď začul detský krik. Možno sa hrajú, pomyslel si
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a najprv mu nevenoval pozornosť. Chýbalo mu ešte pár
kilometrov behu po Trenčíne a potom pravidelných desať
domov do Novej Dubnice. Keď počul volanie po druhýkrát, už
jasne vnímal, že ide o zúfalý krik o pomoc. V prvom momente
neveril tomu, čo vidí. Ľudia, venčiaci psov, ukazovali na
hladinu, jeden z nich skúšal telefonovať.
Asi 20 metrov od brehu trčal z ľadu chlapec, bol po hruď vo
vode. „Nebolo na čo čakať,“ hovorí Miloš Karell, ktorý ako
otužilec
z
klubu
Trenčianskych tuleňov
vie, čo spraví studená
voda s organizmom za
pár minút. Keď vstúpil
na ľad, počul praskanie. Ľahol si, aby
rozložil váhu tela na čo
najväčšiu plochu a
začal sa plaziť. Veľa si
Záchrancu Miloša Karella prijal primátor Richard Rybníček.
z tých rýchlo bežiacich sekúnd nepamätá. Ako hovorí,
adrenalín urobil svoje. Strach o seba necítil. Bývalý člen vodnej
záchrannej služby, ktorý počas štúdií na vojenskej akadémii
asistoval pri pretekoch na otvorenej vode v Mikulášskom
kanáli, pozná silu vody. Vedel, že chlapcovi musí podať ruku
prvý.
„Našťastie mi hodil jeden pán konár z brehu, za čo som mu
vďačný. Pomocou konára som chlapca chytil a potiahol. Som
rád, že sa ľad pod ním nepreboril, je tam tečúca voda a hlboká,
mohlo by ho vtiahnuť a to by bolo bez šance. Bál som sa
jediného, že sa mi stratí pred očami, s tým by som nechcel žiť,“
hovorí.
Našťastie, všetko dobre dopadlo a chlapca si na brehu
prevzali záchranné zložky. Miloš Karell je rodený Trenčan,
bývalý žiak VI. základnej školy, študent Gymnázia Ľ. Štúra a
59

absolvent Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši, amatérsky triatlonista.
Pracuje v Trenčíne. V Novej Dubnici býva s rodinou osem
rokov. Je otcom piatich detí a s manželkou sa venuje v ich
občianskom združení hipoterapii – liečbe koňom pre fyzicky a
mentálne hendikepované deti.
Info 27.03.20128
pomocná evidencia 126/1/2018
Mestské zastupiteľstvo rokovalo v stredu 14. marca. Primátor Richard Rybníček informoval poslancov o finančnej
situácii mesta. Celkový dlh Trenčína bol k 31. decembru 2017
vo výške 14,56 mil. eur, čo predstavuje 265 eur na obyvateľa.
K 31. decembra 2010 to bolo 714 eur na jedného Trenčana.
Celková suma dlhu definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách k 31. decembru 2017 bola 33,17 percenta.
Poslanci schválili na dobu neurčitú výpožičku pozemku o
výmere 800 m² na Ulici gen. Svobodu v blízkosti kruhového
objazdu pre trenčianske Občianske združenie Vieme to lepšie.
Združenie tu chce vybudovať a prevádzkovať oplotenú psiu
prekážkovú dráhu. Bude otvorená neobmedzene a bezplatne.
Jej údržba bude v rukách občianskeho združenia.
Od 1. júna 2017 platí jednotný cenník pre cestujúcich mestskou hromadnou dopravou a prímestskými autobusmi na území
mesta. Skúšobné obdobie malo trvať do konca marca 2018. Po
dohode mesta, TSK a SAD Trenčín poslanci odsúhlasili
predĺženie do 30. júna 2018.
Podľa hlavnej kontrolórky pri budovaní cyklotrasy spod
Juhu do centra mesto nakladalo s verejnými financiami
hospodárne a efektívne.
Info 27.03.2018
pomocná evidencia 136/1/2018

60

Už rok sa v širšom centre Trenčína parkuje po novom.
Zámerom bolo regulovať enormný nárast parkujúcich vozidiel,
zvýhodniť domácich obyvateľov a klásť dôraz aj na bezpečnosť.
Odstránilo sa celodenné parkovanie v centre. Parkovacie
miesta boli vyznačené
tak, aby boli cesty
prejazdné aj pre záchranné zložky. Trenčín rieši mobilitu ako
jeden celok, systémovo a komplexne. Spolu s reguláciou vozidiel rieši aj dopravBudovanie nových parkovísk na Kyjevskej ulici na sídlisku Juh.
nú obslužnosť, hromadnú dopravu, cyklodopravu i podmienky pre peších. Regulácia viedla k zvýšenému využívaniu MHD. Zamestnávatelia
začali vytvárať priestor na parkovanie pre svojich zamestnancov v areáloch firiem.
Parkovacie miesta na miestnych komunikáciách prevádzkuje Mesto Trenčín. Vybrané peniaze idú na špeciálny účet
mesta. Z vybraných prostriedkov pôjde do roku 2019 až 70
percent na nové parkovacie miesta a 30 percent na zlepšenie
mobility. Reguláciu parkovania upravuje VZN 10/2016 o
dočasnom parkovaní. Počas roka bolo novelami vylepšované.
Zmeny sa týkali najmä podnetov z praxe.
V roku 2017 mesto do vybudovania nových a do rozrobených parkovacích miest dalo z rozpočtu vyše 800 tisíc eur.
V tomto roku je pripravené investovať do parkovania cca 2
milióny eur, mimo doteraz vybraných 603 555 eur, ktoré šli na
špeciálny účet ako príjem z parkovného a z predaja kariet. Do
15. marca 2017, kedy bol spustený nový systém parkovania,
bolo vyznačených 4 200 parkovacích miest. Nových stojísk pre
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autá mesto dovtedy vybudovalo 107 a vo vnútroblokoch
stavebne obnovilo 133 miest. Pri letnom kúpalisku vzniklo 62
miest, pri krytej plavárni 236 a na Mládežníckej pri Kolibe 140
miest.
Od začiatku predaja parkovacích kariet sa do jedného roka
predalo 5 079 kariet, z toho
3 896 rezidentských a 688
abonentských a 495 kariet
Návšteva pásma. Držiteľom väčšiny parkovacích
kariet je v centre mesta na
prvú hodinu poskytovaná
50-percentná zľava.
Na Mládežníckej ulici vybudovali 140 parkovacích miest.
Na Juhu je 89 nových
parkovacích miest, ďalších 252 mesto dokončí. Na Sihoti III a
IV je vo výstavbe 61 parkovacích miest. V tomto roku je mesto
pripravené vybudovať ďalších viac ako 600 parkovacích miest.
Proces prípravy na výstavbu však minimálne o 100 dní zdržal
pán Slávik z Bratislavy. Spustiť regulované parkovanie na Juhu
bez toho, aby boli vybudované a skolaudované všetky
parkovacie miesta, si mesto nemôže dovoliť.
Info 27.03.2018
pomocná evidencia 138/1/2018
Protestné zhromaždenie Za slušné Slovensko pokračovalo v
Trenčíne aj v piatok 16. marca. Na Štúrovom námestí stálo v
daždivom počasí asi dvetisíc ľudí.
„Cítime sa sklamaní a oklamaní. Snaha politikov držať sa za
každú cenu pri moci je jasným dôkazom toho, že chcú zamiesť
pod koberec všetky korupčné kauzy, o ktorých písal zavraždený
novinár Ján Kuciak,“ vyhlásila na úvod zhromaždenia organizátorka zhromaždenia Klaudia Brázdilová.
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Za posledné dni podľa nej vyplávalo na povrch množstvo
vecí, ako sú chyby pri vyšetrovaní dvojnásobnej vraždy, nové
korupčné kauzy a prepojenia politikov na mafiu či rozkrádanie
eurofondov. Obmena osôb nestačí.
„Ani jedna z veľkých korupčných káuz sa neskončila odsudzujúcim rozsudkom. Smejú sa nám do očí a skúšajú, koľko
vydržíme. A my vydržíme,“ povedala.
Demisia ministra
vnútra Róberta Kaliňáka, ani odstúpenie
premiéra Roberta Fica podľa nej nestačí.
„Našimi požiadavkami
bola dôveryhodná vláda. To, že je Peter
Pellegrini na mieste Fica, je vlastne to isté. Nič sa zmení - len
meno. Činy zostanú rovnaké,“ myslí si.
Ďalšou podmienkou bolo objektívne vyšetrenie vraždy Jána
Kuciaka a Martiny Kušnírovej, a to sa tiež nenaplnilo,“ dodala
Klaudia Brázdilová s tým, že vláda sa z ľudí vysmieva, ťahá ich
za nos a klame. „Toto nemôže ďalej pokračovať,“ uzavrela.
Medzi rečníkmi vystúpil na pódiu aj mladý Trenčan Ondrej
Broska. Ľudia na námestie podľa neho prišli, aby sa spojili pre
slušné Slovensko.
„Tým, že sa spoja dobrí ľudia, začnú sa veci meniť a budeme
žiť v krajine, ktorá je lepšia. Takto dokážeme zmeniť všetko,“
povedal. „Som presvedčený, že ak to vydržíme, zlo nezvíťazí a
budeme žiť v slušnej krajine.“
Jeden z najdlhších príhovorov zúčastnených hostí predniesol
učiteľ, člen školských odborov a štrajkového výboru učiteľov
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Ľudovít Sebelédi. Ako poznamenal, v spoločnosti sa musí opätovne hovoriť o kauzách, ktoré dostali v minulosti značnú
mediálnu pozornosť,
no dnes ich prekrývajú iné.
„Tie kauzy sú dôležité, tie nás okrádajú. Kauza Gorila,
Veľký Slavkov, kauza
vojenskej spravodajskej služby, emisií,
kauza rekonštrukcie
Bratislavského hradu, kauza Popolček, Bašternák, mýtny tender. Spoločný menovať týchto obrovských káuz je - skutok sa
nestal,“ povedal učiteľ z Levíc.
Ako poznamenal, správy o talianskej a slovenskej mafii,
ktoré sa v posledných dňoch dostávajú na povrch, sú preňho
zdrvujúce.
„Pán novinár Kuciak hľadal pravdu, písal o podvodoch,
podvodníkoch, o našich ľuďoch, ktorí
okrádajú našu krajinu.
O tých, ktorí okrádajú
nás, bezbreho a arogantne nám a našim
deťom kradnú budúcnosť. Je potom samozrejmé, že nie sú financie na školstvo,
zdravotníctvo, na mzdy štátnych zamestnancov a nebude ani na
dôchodky,“ vyjadril sa Ľudovít Sebelédi.
Člen školských odborov na záver dodal: „Žiadame nápravy,
lebo akoby sme na pár rokov zabudli na slová klasika Karla
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Kryla: politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Som presvedčený, že pokiaľ by sme tu nestáli, túto vraždu by omylom
a náhodne spáchali nejakí feťáci, a to sa nesmie stať. Žiadame
predčasné voľby.“
Pred protestujúcich ľudí sa postavila aj herečka a komička
Lujza Garajová Schrameková. Ako podotkla, pri pohľade na
dav ľudí zažíva mierny stres a strach, ktorý ako komička na
pódiu pred baviacimi sa ľuďmi normálne nezažíva. V prípade
volieb upozornila, že Smer-SD môže získať veľa hlasov.
„Pretože skoro v každej rodine je niekto zamestnaný cez
niekoho, a bratranec cez sesternicu tam niekoho má. Máme
strach, máme strach o robotu, strach o to, ako zaplatíme hypotéky,“ uviedla herečka.
www.sme.sk 16.03.2018
pomocná evidencia 140/1/2018
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na svojom
zasadnutí v stredu 14. marca neschválili zmluvu o výpožičke
Župného domu Trenčianskemu samosprávnemu kraju (TSK).
V dotknutej budove už od roku 1993 bezplatne sídli
Trenčianske múzeum,
ktorého zriaďovateľom
je TSK. Na zmluvu o
prenájme z 90. rokov
upozornila začiatkom
roka hlavná kontrolórka mesta. Tvrdila, že
mesto v prípade Župného domu narába so
svojím majetkom nehospodárne a neefektívne. Požiadala preto o zosúladenie zmluvy so zákonom. Primátor Trenčína preto predložil na marcové
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zastupiteľstvo návrh výpožičky za nula eur, tej však poslanci
dali červenú.
Podľa primátora Richarda Rybníčka zmluvu o výpožičke
župného domu predložia znova mestskému zastupiteľstvu v
závere apríla.
„Poslanci to podľa mňa schvália a budeme mať zmluvu o
bezodplatnej výpožičke na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou. Naďalej budeme s TSK rokovať o možnostiach, ako nájsť financie na rekonštrukciu župného domu tak,
aby tam mohlo byť
Trenčianske múzeum,“
poznamenal primátor.
Za jednu z možností
považuje aj Nórske fondy, z ktorých by mesto,
ako majiteľ budovy,
mohlo k rekonštrukcii
pristúpiť. S veľkými
opravami ale v najbližších mesiacoch neráta.
„Vôbec si nemyslím, že by sa v tomto roku mohla začať
rekonštrukcia. Vidím to až na oveľa neskôr,“ ozrejmil Richard
Rybníček s tým, že menšie opravy budú v prípade župného
domu zabezpečovať priebežne. „Sú tam nutné opravy za 80 tisíc
eur. Urobíme ale všetko preto, aby múzeum zostalo otvorené,“
dodal primátor Trenčína.
Richard Rybníček si zlý stav budovy župného domu
uvedomuje, vo februári základnú opravu v rámci výmeny
elektroinštalácie a odtokových rúr z dôvodu zatekaniu odhadol
na 1,8 milióna eur.
Podľa riaditeľa Trenčianskeho múzea Petra Martiniska sa
ale niektoré z menších problémov darí postupne odstraňovať.
„Mesto dalo uchytiť strechu na časti budovy pod hradom,
takže už nehrozí, že ju strhne vietor. Začali riešiť aj presakujúcu
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kanalizáciu vo výstavných priestoroch, stále sa nám ale nerieši
problém s nevyhovujúcou elektroinštaláciou, oknami, cez ktoré
často zateká, alebo chýbajúcom vykurovaní vo väčšine objektu,“ vysvetlil Peter Martinisko. Ako podotkol, normám nevyhovujú ani osadené bleskozvody.
Múzeum sa pre zlý technický stav župného domu už dlhodobo snaží o premiestnenie svojho depozitáru do Nového Mesta
nad Váhom.
„Tento rok by mal byť vybudovaný regálový systém a
väčšina zbierok sa presťahuje do tohto centrálneho depozitára,
kde sú podstatne lepšie podmienky na zachovanie zbierkových
predmetov,“ uzavrel riaditeľ.
www.sme.sk 23.03.2018
pomocná evidencia 146/1/2018
Spoplatnenie parkovania na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh a časti sídliska Sihoť odkladá mesto na neurčito. Do
približne päťdesiatich stavebných konaní vstúpilo bratislavské
Združenie domových samospráv, ktoré namieta skutočnosť, že
mesto pri výstavbe parkovísk nerobilo posudzovanie vplyvov
na životné prostredie. Plánovaný termín spustenia regulácie
preto odložili.
Primátor Trenčína Richard Rybníček plánoval predložiť
spoplatnenie parkovania na schválenie mestským poslancom na
konci mája.
„Päťdesiat stavebných konaní napadol pán Slávik z Bratislavy. Kým sa s jeho námietkami vysporiadame, bude to trvať
asi tri mesiace. Termín, ktorý som mal pôvodne v pláne, padol,“
informoval Richard Rybníček.
Združenie domových samospráv napadlo podľa mesta výstavbu viac ako 400 parkovacích miest. Na zámere dobudovať
parkovacie miesta a spustiť reguláciu parkovania na najväčšom
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trenčianskom sídlisku Juh a časti Sihote sa podľa neho nič
nemení.
Podľa Richarda Rybníčka proces pokračuje podľa plánu, a k
dnešnému dňu je v konaniach približne 700 parkovacích miest,
ktoré sú pripravené na vybudovanie.
„Tento odborný problém musíme dotiahnuť do konca. Môže
sa stať, že už tomto roku návrh na spustenie regulácie parkovania na Juhu a časti Sihote už nestihnem predložiť,“ skonštatoval Richard Rybníček. Podľa neho odklad nesúvisí s blížiacim sa termínom komunálnych volieb, ktoré budú tento rok na
jeseň.
„Nemal by som problém predložiť ten návrh aj v septembri,
aj mesiac pred voľbami. Voľby pre mňa nie sú žiadna téma. Pre
mňa je téma to, že
regulácia parkovania
je nutná, budem sa
snažiť urobiť všetko
pre to, aby regulácia
bola spustená,“ dodal
s tým, že termín,
kedy by sa tak mohlo
stať, nevie odhadnúť.
Nové parkoviská vznikajú aj v blízkosti mestského cintorína na Saratovskej ulici.
Marcel Slávik zo
Združenia domových samospráv tvrdí, že situáciu spôsobil
podľa neho nezákonný postup mesta.
„Mesto nevykonalo posudzovanie vplyvov na životné
prostredie, hoci to podlieha povinnému hodnoteniu týchto
vplyvov,“ reagoval na vyjadrenie primátora.
Združenie domových samospráv v minulosti v Trenčíne
napadlo aj výstavbu futbalového štadióna. Pred dvoma rokmi
okresný úrad v Trenčíne rozhodol, že pri stavbe štadióna nebudú posudzovať jeho vplyv na životné prostredie. Bratislavské
združenie proti tomu podalo odvolanie, mesto preto prerušilo
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územné konanie. Odbor životného prostredia na Okresnom
úrade v Trenčíne vtedy námietky Združenia domových
samospráv zamietol.
Podľa predsedu Rady slovenskej parkovacej asociácie
Miroslava Lepetu je regulácia parkovania na sídlisku Juh
zložitejšia, ako v centre mesta.
„Do centra totiž viete prísť rôznymi spôsobmi, avšak na
sídlisku bývate a chcete parkovať čo najbližšie k bydlisku.
Veľké sídliská boli budované v časoch, keď mali ľudia menej
áut, a preto je počet parkovacích miest pri bytových domoch v
drvivej väčšine nedostatočný,“ skonštatoval Miroslav Lepeta.
Podľa neho bolo v roku 1990 na Slovensku 875 tisíc áut, po
25 rokoch ich je viac ako dva milióny. „Konkrétne v Trenčíne
v roku 2005 zaevidovali viac ako 25 tisíc osobných áut, po 10
rokoch ich je už viac ako 43 tisíc. S takýmto nárastom sa
musíme vysporiadať nielen Trenčíne, ale aj na celom Slovensku,“ dodal Miroslav Lepeta.
Mesto dokončilo na sídlisku Juh 89 nových pakovacích
miest, rozrobených je 252 parkovacích miest.
www.sme.sk 22.03.2018
pomocná evidencia 148/1/2018
Trenčania za slušné Slovensko sa stretli na Štúrovom námestí. „Ani my nikam neodchádzame, už nebudeme ticho. Doba
„našich ľudí“ sa skončila,“ odkázali politikom. Približne tisícpäťsto ľudí prišlo vyjadriť v piatok 23. marca podvečer do
Trenčína svoj nesúhlas s aktuálnou politickou situáciou na
Slovensku.
„Je nás trochu menej ako minule, ale chceme bojovať ďalej
za dobrú vec, aby sme si pre nás a naše deti zabezpečili slušné
Slovensko,“ privítala ľudí jedna z organizátoriek protestu Mária Galánková - Janíčková. Nová vláda so starým programom
je podľa nej arogantný pľuvanec ľuďom do tváre.
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„Prešiel mesiac od vraždy Jána Kuciaka a Martiny
Kušnírovej, prešiel mesiac, čo boli publikované články o
možnom prepojení strany
Smer na mafiu a korupčné
prostredie. Verejnosť žiada
výraznú zmenu, ale k reflexii ani výraznej zmene nedošlo,“ povedala organizátorka Klaudia Brázdilová. Politici podľa nej nesplnili žiadnu z požiadaviek
protestujúcich, boj za slušné
Slovensko preto pokračuje. Vo svojom príhovore sa vrátila aj k
zrušenému zhromaždeniu v Bratislave. Vysokoškolákom, ktorí
zorganizovali tichý pochod v Bratislave, poďakovala.
„Sme presvedčení, že vražda Jána a Martiny a podozrenia,
o ktorých Ján písal, môžu byť vyšetrené, len keď ministerstvo
vnútra bude riadiť človek, ktorý je morálne bezúhonný a nie je
prepojený s odídeným ministrom vnútra a premiérom,“ povedala Klaudia Brázdilová.
Organizátori stále trvajú na dvoch požiadavkách. Dôkladné
a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov a vyšetrenie všetkých káuz, na ktoré Ján poukázal a novú dôveryhodnú vládu.
Na zhromaždení vystúpil študent Šimon Žďárský, ktorý
organizoval protesty proti Robertovi Kaliňákovi v Prahe.
Bývalému premiérovi Robertovi Ficovi odkázal, aby bol kľudný.
„Ani my nikam neodchádzame. Slováci sa vždy spojili, ak
išlo o dobrú vec. V roku 1989 sme porazili komunizmus, v 1998
mečiarizmus. Dnes je rok 2018 a proti nám stojí Fico a jeho
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zbojnícka družina,“ povedal s tým, že Slováci chcú predčasné
voľby.
Podľa neho sa za pár týždňov podarilo dosiahnuť veľa.
„Keby nám niekto pred mesiacom povedal, že Fico a
Kaliňák pôjdu dolu, v každej rodine by búchalo šampanské.
Protestovať však nestačí.
Tento systém musíme poraziť politicky. Vyzývam
slušných ľudí, aby sa zaujímali o dianie okolo. Nezáujem a ticho je mafia. A
my už nebudeme ticho,“
povedal študent Šimon
Žďárský.
Protestu na Štúrovom
námestí v Trenčíne sa zúčastnil aj prozaik, básnik a scenárista
Silvester Lavrík.
„Som nadšený z toho, že občianska spoločnosť na Slovensku
je živá a vitálna. Či chceme alebo nie, to, čo robíme v Trenčíne,
Púchove, Bánovciach – je politika. Politika v tom najlepšom
zmysle slova polis – vec verejná,“ myslí si. Svoj obdiv uznal
desaťtisícom ľudí, ktorí v posledných týždňoch vyšli do ulíc a
na námestia. Silvester Lavrík vzápätí upozornil na udalosti z
roku 1989.
„Uvedomme si, že ak nenecháme za seba rozhodovať niekoho, kto má tendenciu zneužívať svoje kompetencie a právomoci, nebudeme sklamaní. Aj keď sme tu za Jána a Martinu,
musíme si uvedomiť, že sme tu hlavne pre seba,“ povedal Silvester Lavrík.
Ako posledný z pozvaných hostí vystúpil evanjelický teológ
a vysokoškolský pedagóg Ondrej Prostredník, ktorý v
Trenčíne vyštudoval gymnázium.
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„Sme svedkami, že náš spoločný sen o spravodlivom a slušnom Slovensku je mocnejší ako úskoky tých, ktorí pričuchli k
omamnej vôni skorumpovanej moci. Vidíme politické figúrky
oligarchov v celej ich nahote, stojíme tu, lebo v našom sne
dokážeme Slovensko
vidieť ako miesto, z
ktorého naše deti
nemusia znechutené
utekať,“ povedal v
príhovore účastníkom
protestu.
Ako pokračoval,
snívať sen o lepšej
krajine nie je prejavom slabosti a bezmocnosti Slovákov, ale odhodlania a presvedčenia, že veci sa
dajú robiť spravodlivejšie a slušnejšie.
„Túto krajinu si vieme predstaviť aj bez toho, aby v nej živnostníci a drobní podnikatelia museli čakať mesiace, možno
roky na svoje peniaze, kým výhercovia štátnych megatendrov
odpratávajú svoje milióny do daňových rajov,“ dodal na záver
Ondrej Prostredník.
Na prvom proteste sa v Trenčíne na Mierovom námestí zúčastnilo približne tritisíc ľudí. Druhý protest, ktorý sa konal na
Štúrovom námestí, podporilo okolo dvetisíc ľudí.
www.sme.sk 23.03.2018
pomocná evidencia 151/1/2018
Do prvého špecializovaného centra v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) pre ľudí s diagnózou autizmus sa sťahujú
prví klienti. Nové zariadenie v areáli Centra sociálnych služieb
(CSS) DEMY v Trenčíne by malo byť kompletne zaplnené do
dvoch mesiacov.
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Podľa riaditeľa CSS Demy v Trenčíne Tibora Gavendu
zariadenie na Biskupickej ulici disponuje kapacitou 30 miest,
z toho tri sú určené na
ambulantnú – dennú
formu služby. Okrem nej
je v zariadení možnosť
pobytovej formy – týždennej alebo celoročnej.
„Prví klienti prekročili brány centra v polovici
marca. Súčasne
prebieha proces prijíRiaditeľ DEMY Tibor Gavenda v novom centre.
mania ďalších nových obyvateľov. Postupne otvárame dvere
zariadenia klientom, ktorým bude poskytovaná sociálna služba
ambulantnou a týždennou formou, a následne pribudnú klienti,
ktorí budú využívať službu celoročnou formou,“ uviedol Tibor
Gavenda s tým, že už v čase výstavby centra záujem o sociálne
služby prevyšoval jeho možnosti.
S výstavbou špecializovaného centra pre ľudí s autizmom za
1,6 milióna eur začal TSK ako zriaďovateľ ešte v auguste 2016.
Vybudovať druhý domov ľuďom s autizmom sa kraju podarilo
za 14 mesiacov.
„Obdobie od októbra, keď
sa skolaudovala budova,
dodnes bolo vyplnené získavaním prevádzkového povolenia, zariaďovaním priestorov a hľadaním nových
zamestnancov,“ skonštatoval
Tibor Gavenda. Prevádzku a poskytovanie sociálnych služieb
v priestoroch zariadenia už dnes zabezpečuje 20 kvalifikovaných zamestnancov.
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Sociálna služba v špecializovanom zariadení zahŕňa ubytovanie, stravovanie, poskytovanie rôznych terapií a výchovnú
činnosť. K dispozícii sú dve herne a veľká dielňa, kde sa
vytvoria pracovné kútiky, ktoré rozdelia podľa záujmov klientov. Rozvíjať svoje zručnosti budú môcť obyvatelia centra v
kútiku s hlinou, tkáčskym stavom, s textíliami či na pracovných
stoloch na maľovanie.
Využiť môžu aj relaxačnú miestnosť na oddych i rôzne
druhy muzikoterapie, napríklad hranie na africké bubny.
www.teraz.sk 01.04.2018
pomocná evidencia 168/1/2018
Dom armády považujú krajskí poslanci za ideálny priestor
pre kultúrno-kreatívne centrum, na vznik ktorého môže kraj
čerpať 22 miliónov eur z európskych peňazí.
Budovu, v ktorej bude centrum sídliť, musí vlastniť župa.
Dom armády patrí ministerstvu obrany, ktoré ho predať
odmieta. Preto poslanci
trenčianskej župy vyzvali
ministerstvo, aby opäť
zvážilo predaj objektu.
V spoločnom stanovisku, ktoré jednohlasne
prijali na zasadnutí krajHovorkyňa Danka Capáková po boku ministra obrany Petra Gajdoša.
ského zastupiteľstva požiadali rezort obrany, aby rozhodnutie ponechať si budovu vo
svojom vlastníctve, prehodnotil. Ministerstvo obrany Dom
armády predať nechce. Na najnovšie stanovisko krajského
zastupiteľstva reagovala hovorkyňa Danka Capáková.
„Ako sme už viackrát uviedli, ozbrojené sily budú objekt aj
naďalej využívať. Rezort obrany už vyčlenil peniaze na jeho
rekonštrukciu,“ reagovala.
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V priebehu tohto roka plánujú opraviť poškodenú strechu,
potom začnú práce vo vnútri budovy. Na opravy už ministerstvo vyčlenilo takmer 400 tisíc eur.
„Predpokladáme, že v lete budúceho roka by mala byť divadelná sála opäť k dispozícii,“ povedala Danka Capáková.
Projekt kultúrno-kreatívneho centra pripravuje Trenčiansky
samosprávny kraj (TSK) približne od roku 2015. Plánuje ho
financovať z Integrovaného regionálneho operačného programu.
Nehnuteľnosť, v ktorej by mohlo centrum sídliť, však župa
podľa hovorkyne Veroniky Rezákovej nevlastní.
„Žiadna z budov nevyhovuje podmienkam programu. Ako
ideálne riešenie sa ukázala budova Posádkového klubu. Kraj
oslovil Ministerstvo obrany so žiadosťou o odkúpenie nehnuteľnosti, dostal ale zamietavú odpoveď ako od Ministerstva
obrany, tak aj od Veliteľstva pozemných síl ozbrojených síl,
ktoré majú budovu v užívaní,“ informovala pred časom hovorkyňa TSK Veronika Rezáková.
Stanovisko súčasný správca nezmenil ani po ďalších
rokovaniach.
„Pre odpredaj by túto budovu museli vyhlásiť za nadbytočný
majetok, ministerstvo ju však považuje za strategicky dôležitú
pre výkon svojej činnosti,“ dodala hovorkyňa Veronika Rezáková.
V Dome armády sa nachádza najväčšia divadelná sála, ktorá
je však už druhý rok pre deravú strechu a poškodenú elektroinštaláciu zatvorená. Problémy so zatekajúcou strechou začali pred troma rokmi. Počas daždivých dní do priestorov divadla a hľadiska tiekla voda.
Strechu opravovali viac krát, naposledy pred rokom v decembri. Po oprave strechy nad javiskom v roku 2015 za viac
ako 11 tisíc eur zaplatilo ministerstvo koncom roka 2016 za
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opravu strechy nad hľadiskom divadelnej sály viac ako 31 tisíc
eur.
www.sme.sk 04.04.2018
pomocná evidencia 170/1/2018
V týchto dňoch umiestnili nové zostavy a hracie prvky na
detskom lesnom ihrisku v trenčianskom lesoparku Brezina.
Kiosk ponúka deťom novú a najmä bezpečnú zábavu.
Ihrisko rekonštruuje trenčianska spoločnosť „Veríme v zábavu“, ktorá uspela vo verejnej súťaži. Investičná akcia vo
výške takmer 60 tisíc eur by mala byť ukončená v druhej polovici apríla.
Všetky staré prvky, ktoré už nespĺňali kritériá na funkčnosť
a bezpečnosť, sú v tomto čase už demontované a celé ihrisko
mení svoj vzhľad.
Všetky nové prvky
sú
z agátového
dreva, ktoré je
trvácnejšie a aj po
estetickej stránke
oveľa príjemnejšie. Hracie zostavy
majú drevený erb
Trenčína.
Pravdepodobne najlákavejšou je zostava podobná Trenčianskemu hradu s vežami, šmýkačkou, rebríkom, lezeckou
a lanovou stenou. Lákadlom je aj indiánsky stan alebo kombinovaná zostava s vežou a strechou so schodmi, šmýkačkou,
balančným mostíkom a lezeckou stenou. Kopec zábavy ponúka
aj multifunkčná zostava so šmýkačkou, šikmou lezeckou
stenou, lanovým rebríkom, horizontálnym rebríkom a lezeckou
stenou s otvormi.
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Na ihrisku nájdeme aj nové agátové prevažovacie hojdačky,
visiaca dvojhojdačka, pieskovisko so sedením, nové altánky
s posedením i odpadkové koše. Obľúbené lanovky zostali
zachované. Bonusom je aj nová herná zostava na lúke nad
Juhom v lesoparku Brezina.
www.trencin.sk 06.04.2018
pomocná evidencia 179/1/2018
Po minulotýždňovej veľkonočnej prestávke pokračovalo
v piatok 6. apríla v Trenčíne protestné zhromaždenie Za slušné
Slovensko. Na Štúrovo námestie prišlo približne tisíc ľudí.
Organizátori pokračovali v zbieraní podpisov pod petíciu za
vypísanie referenda o predčasných voľbách.
Zhromaždenie začalo minútou ticha za zavraždených Jána
Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Hlavnou požiadavkou organizátorov
zostáva
dôkladné vyšetrenie
vraždy týchto dvoch
mladých ľudí a odvolanie policajného
prezidenta Tibora
Gašpara.
„Som zhrozená
zo všetkých, ktorí sú
vo vláde. Chce to
dôkladnú čistku. Nenechajme si ešte dva
roky rozkrádať náš štát, nedávajme im tú šancu,“ povedala
organizátorka Mária Galánková-Janíčková. Vyzvala ľudí,
aby sa zmobilizovali a zorganizovali generálny štrajk.
Cieľom zhromaždenia bolo podľa ďalšej organizátorky
Klaudie Brázdilovej upozorniť na neprijateľnú situáciu najmä
na ministerstve vnútra. Podľa nej, ak sa chce nový minister
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snažiť o obnovenie dôvery verejnosti, odvolanie Tibora Gašpara, jasné systémové zmeny v policajnej inšpekcii a odpolitizovanie vedenia polície sú prvé nevyhnutné kroky. Vo
svojom príhovore vyjadrila podporu novinárom z verejnoprávnych médií a ich otvorenému listu, ktorým kritizujú atmosféru
v spravodajstve a prístup vedenia RTVS.
Na proteste v Trenčíne vystúpil šéf nadácie Zastavme korupciu Pavel Sibyla, ktorý prečítal list iniciatívy Chceme veriť.
Tá združuje organizácie Aliancia Fair-Play, Via Iuris, Inštitút
pre dobre spravovanú spoločnosť, Nadáciu Zastavme korupciu,
Ligu za ľudské práva, Nadáciu otvorenej spoločnosti, Nadáciu
Pontis a vyše 6 tisíc signatárov.
„Polícia musí byť samostatnou a nezávislou inštitúciou.
Potrebujeme aj nezávislú policajnú inšpekciu, ktorá bude prísne
kontrolovať, či policajti svoje postavenie nezneužívajú. Takto
si predstavujeme políciu, ktorej bude možné dôverovať,“
zaznelo v Trenčíne.
Vláda Roberta Fica podľa iniciatívy Chceme veriť pridlho
prepínala našu trpezlivosť a uvoľnila cestu bezpráviu a korupcii.
„Jej arogancia začala byť bezbrehá. Stratila našu dôveru.
Vraj nás treba upokojiť. Ale my celkom pokojne hovoríme, že
jej naďalej nedôverujeme, lebo zatiaľ nespravila nič, čím by si
našu dôveru zaslúžila. Chceme skutočnú zmenu vo všetkých
úrovniach verejného života. Chceme svojprávnych, odborných
a mravných ľudí vo verejných funkciách,“ napísali neziskové
organizácie v liste.
„Niektorí už odstúpili, iní budú odvolaní. Vybudovať
spravodlivý štát, kde sa slušný človek domôže práva, nepôjde
tak rýchlo. Podarí sa nám to, keď vydržíme, keď politikom
nedáme dýchať,“ povedal v Trenčíne Pavel Sibyla.
Zároveň vyzval ľudí, aby boli netolerantní ku korupcii.

78

„Od tej drobnej, ak si lekár pýta fľašku alebo bonboniéru, k
rodinkárstvu na úradoch a obsadzovaniu pozícií „našimi ľuďmi“, k nečestnosti,“ dodal.
www.sme.sk 06.04.2018
pomocná evidencia 182/1/2018
Trenčiansky primátor Richard Rybníček nateraz nepokračuje v zakladaní strany TOSKA, ani neplánuje vstup do inej
strany. Chce sa pokúsiť obhájiť post primátora Trenčína.
„Prioritou je pre mňa mesto Trenčín a moja opätovná kandidatúra,“ povedal v reakcii na otázky, či pokračuje v zakladaní
strany TOSKA, alebo uvažuje o vstupe do inej strany.
Založenie vlastnej strany oznámil v roku 2016. Dosiaľ nevznikla. Rybníček mal ponuku od KDH ísť do jeho predsedníctva. To primátor neprijal, kresťanským demokratom však
drží palce. Rovnako sa neplánuje pridať k hnutiu Starostovia,
ktoré zakladá starosta obce Mýtna v okrese Lučenec Pavel
Greksa.
„Nemám ambíciu angažovať sa v žiadnom politickom subjekte, ani existujúcom, ani vznikajúcom. Sústreďujem sa na
mesto Trenčín a moju opätovnú kandidatúru,“ povedal Richard
Rybníček.
V politike sa podľa jeho slov nedá nikdy nič vylúčiť. „Neviem, čo bude v budúcnosti, ale absolútna priorita je teraz pre
mňa Trenčín a kandidatúra,“ potvrdil.
www.sme.sk 08.04.2018
pomocná evidencia 184/1/2018
V utorok 10. apríla si mesto Trenčín pripomínalo 73. výročie
oslobodenia od fašistickej krutovlády. Pri Pamätníku umučených na Brezine na udalosti, ktoré sa práve na tomto mieste
odohrávali ku koncu druhej svetovej vojny, spomínali občania
mesta, primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva
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i Trenčianskeho
samosprávneho
kraja,
zástupcovia
Ozbrojených síl SR, Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov, členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku i žiaci
základných škôl.
Oslobodzovacie vojsko vstúpilo do nášho mesta 10. apríla
1945 v ranných hodinách. Išlo o súčasť bratislavsko-brnianskej
vojenskej operácie
sovietskej a rumunskej armády. Útok na
Trenčín sa začal v
noci z 8. na 9. apríla
cez Kozí vrch na
Brezine smerom na
mesto. Postup osloboditeľov spomaľoVeniec k pamätníku položili aj primátor Richard Rybníček a viceprimátor Patrik Žák.
vali nemecké protiútoky. Večer 9. apríla obnovili oslobodzovacie jednotky svoj
útok a v noci z 9. na 10. apríla prenikli do mesta od juhozápadu.
Ustupujúci Nemci zničili v noci obidva mosty cez Váh. Ráno
o ôsmej hodine bola časť Trenčína na ľavom brehu rieky
oslobodená. Delostreleckej a mínometnej paľbe bolo mesto
vystavené ešte ďalších dvadsať dní, veľké škody spôsobovali
najmä zápalné granáty.
Posledné zvyšky okupačných vojsk vyhnali oslobodzovacie
jednotky až 30. apríla 1945.
„Boje na území vtedajšieho okresu Trenčín si vyžiadali 1380
padlých vojakov rumunskej armády, 1255 vojakov sovietskej
armády a pri bojoch zahynulo aj 171 civilistov,“ pripomenul
Miroslav Ondráš zo Zväzu protifašistických bojovníkov.
Na Brezine v lokalite Dušová dolina, Vápenice a Široké
bolo od 18. mája 1945 objavených a exhumovaných 7 hrobov,
v ktorých sa našlo 69 obetí, z toho 65 mužov a 4 ženy. Všetci
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boli bosí, nahí alebo len nepatrne oblečení. Na ich telách boli
stopy po mučení.
Po exhumácii bolo 56 obetí pochovaných na cintoríne nad
Čerešňovým sadom.
Mnohí z nich boli udaní susedmi a spoluobčanmi priamo alebo
boli zatknutí príslušníkmi Hlinkovej gardy, ktorí ich pred
odovzdaním nemeckým okupantom často
dobili a mučili.
Obdobie, v ktorom v Trenčíne vládol teror, spomenul vo
svojom príhovore aj primátor mesta Richard Rybníček,
pričom citoval z aprílového vydania časopisu Historická revue,
ktoré je celé venované nášmu mestu.
Hlinkova garda a Hlinkova mládež zorganizovali v meste
viacero demonštrácií. Na Hlinkovom námestí, súčasnom Mierovom námestí, sa
11. decembra 1938
uskutočnila mohutná
manifestácia Hlinkových gárd z troch považských okresov pri
príležitosti zloženia
prísahy: „5600 odčítaných organizovaVýročie oslobodenia si uctili aj žijúci účastníci protifašistického boja.
ných gardistov stojí
na Hlinkovom námestí, a s nimi verne ruka v ruke ešte 10tisícový zástup vyznáva ducha Hlinkovho. Každý užasnul na
námestí, keď vyše 10 tisíc mužov a len nepatrne málo žien
a diev volalo na slávu Slovenskej vláde Tisovej a hromovým
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hlasom sa ozývalo sme na stráž! Správne povedal veliteľ Murgaš, že toľko gardistov ešte nikde nevidel pohromade.“
Trenčín mal v tom období zhruba 13 647 obyvateľov. Ani
v neskoršom období sa Trenčín nevyhol obdobným oslavám.
V júni 1939 sa uskutočnil oblastný zjazd Hlinkovej mládeže, na
ktorom sa zúčastnil i vtedajší predseda vlády Jozef Tiso.
V októbri toho istého roka sa v Trenčíne konal 8. zjazd
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, na ktorom vrcholní štátni
a mestskí predstavitelia prijali takzvaný Trenčiansky manifest,
zakotvujúci totalitný charakter HSĽS.
V Trenčíne vzniklo heslo „V novom roku do útoku“, tam bol
prijatý pozdrav „Na stráž!“
„Trenčín bol sídlom zla,“ povedal Richard Rybníček. „Tomu
zlu čelili práve ľudia, ktorí ležia tu. Tí, ktorí bojovali za našu
slobodu. Vzdajme im hold a úctu. Je dôležité, aby sme si každý
rok pripomínali oslobodenie mesta Trenčín. Deň, kedy zlo bolo
odtiaľto vyhnané.“
www.trencin.sk 10.04.2018
pomocná evidencia 189/1/2018
Krásne jarné počasie privítalo návštevníkov obľúbeného
veľtrhu Záhradkár
2018 zo širokého
okolia. Na výstavisku Expo Center
v Trenčíne sa už
tradične stretli nielen
nadšení záhradkári,
pestovatelia ovocia
a zeleniny či okrasných rastlín, ale aj
chovatelia včiel a poľovníci. Vystavovatelia sa na veľtrh
pripravili zodpovedne a okrem oku lahodiacich farebných
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kvetov, stromov, a byliniek sa ochutnávali aj dobroty z medu,
domáce oblátky a syry.
Vyhľadávaný veľtrh potrieb pre záhradkárov Záhradkár
2018 otvoril svoje brány v stredu 11. apríla, už tradične sú jeho
súčasťou aj súbežne prebiehajúce výstavy Včelár, Poľovníctvo
a Zdravý životný štýl.
V poradí 24. ročník nadviazal na predchádzajúci rok, verejnosť tak môže v areáli trenčianskeho výstaviska nakupovať,
ochutnávať, čerpať inšpirácie a dobré rady až do nedele 15.
apríla.
„Už po druhýkrát v histórii veľtrh trvá päť dní. Vďaka tomu
sme v minulom roku zaznamenali rekordnú návštevnosť, ktorá
prekročila 27,5 tis. návštevníkov. Každoročne rastie nielen počet návštevníkov, ale
aj vystavovateľov,“
povedal generálny
riaditeľ výstaviska
Pavol Hozlár.
Program piatich
výstavných dní je aj
tentokrát zostavený
rozmanito a pestro.
Pripravených
je
množstvo odborných prednášok na aktuálne témy z oblasti
záhradkárčenia, praktické ukážky rezu ovocných stromov,
odborná poradňa ochrany rastlín proti škodcom či rôzne
ochutnávky produktov z medu a súťaže.
Na slávnostnom otvorení nechýbal ani predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška:
„Chcem zaželať všetkým záhradkárom, ale aj poľnohospodárom, aby bol tento rok pre nich lepší ako predchádzajúce, najmä pokiaľ ide o úrodu. Teraz je ten ideálny čas
načerpať vzácne rady a inšpirácie do záhrady. Ani TSK ako
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taký nezabúda na životné prostredie, jeho ochrane a šíreniu
osvety sa venuje vďaka projektu Zelená župa a grantovému
systému Zelené oči. V rámci neho môže verejnosť požiadať
o dotáciu napr. na výsadbu, skrášlenie verejných priestranstiev
či vytvorenie prírodných záhrad.“
Počas slávnostného otvorenia výstavy sa aj uvádzalo do
života, a to hneď dvakrát. Krstným otcom novej publikácie
profesora Ivana Hričovského, historicky prvého držiteľa Ceny
predsedu TSK, ktorá nesie názov Ochrana ovocných rastlín
proti živočíšnym škodcom, sa stal generálny riaditeľ trenčianskeho výstaviska Pavol Hozlár.
„Druhá knižôčka je diár Ivan Hričovský záhradkárom, ktorú
sme spracovali spolu s doktorom Horákom a je praktickým
návodom, ako treba pracovať v záhrade počas jednotlivých
mesiacov,“ vysvetlil ovocinár Ivan Hričovský. Podľa jeho slov
by mal každý správny záhradkár veľa vedieť a mať aj ľudské
srdce. Ivan Hričovský je čestným predsedom Slovenského
zväzu záhradkárov, pedagóg, vedec, pomológ, popularizátor
záhradkárstva a nestor slovenského ovocinárstva.
www.tsk.sk 11.04.2018
pomocná evidencia 192/1/2018
Výstava doteraz nepublikovaných fotografií o formovaní
československých jednotiek v krajine galského
kohúta počas prvej svetovej vojny, je
inštalovaná v Posádkovom klube.
Pri príležitosti blížiaceho sa 100. výročia
vzniku prvej Československej republiky
výstavu pre Slovensko zostavili odborníci z
inštitúcie Mission du centenaire de la Premiére
guerre mondiale (Misia k storočnici prvej
svetovej vojny). Fotografie z francúzskych archívov zapožičal
Francúzsky inštitút na Slovensku. Doplnené sú kópiami
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vybraných stránok z publikácií vydávaných Československou
obcou legionárskou a pamiatkami na trenčianskych rodákov,
ktorí vstúpili do čs. jednotiek, formovaných vo Francúzsku.
Výstavu „Vznik československých légií“ vo Francúzku
(1914/1918) otvorili za účasti riaditeľa Francúzskeho inštitútu
na Slovensku Jeana-Pierra Jarjanetta a primátora mesta
Trenčín Richarda Rybníčka v Posádkovom klube v utorok 17.
apríla.
www.trencin.sk 18.04.2018
pomocná evidencia 209/1/2018
Druhá etapa reštaurátorských prác na významnej pamiatke
v centre mesta sa začala v pondelok 16. apríla priamo na
Mierovom námestí. Mala by trvať maximálne tri mesiace.
Prvá etapa kompletnej rekonštrukcie spodnej časti Morového stĺpa, na ktorú Trenčín získal dotáciu z Ministerstva kultúry SR, je ukončená. Vyžiadala si necelých 30 tisíc eur.
Ministerstvo kultúry poskytlo mestu dotáciu 15 tisíc eur a zvyšok doplatí mesto zo svojho rozpočtu. Reštaurátor Martin
Mikuláš pracuje na samotnom stĺpe, nápisoch na ňom a zreštauruje aj Svätú Trojicu, ktorá sa vyníma na vrchole Morového
stĺpa.
www.trencin.sk 20.04.2018
pomocná evidencia 217/1/2018
Sídlisko Juh zaznamenáva najväčší nárast počtov automobilov a terajšie miesta na parkovanie už nestačia. Mesto ich
budovaním dobieha dlh z minulosti. V ostatných dňoch pribudli nové parkoviská na Kyjevskej, Halalovke a Lavičkovej.
Výstavba nových parkovísk sa začala v októbri 2017. Na
Kyjevskej ulici bola rozšírená cesta i už existujúce parkovisko
čiastočne do zelene. Celkovo tu je 27 kolmých parkovacích
miest. Úpravou cesty a zasunutím protiľahlého parkoviska bolo
85

možné vybudovať pri dome kolmé státia. Zmenou parkovania
tu dnes zaparkuje 16 vozidiel, predtým len sedem.
Zmenil sa aj priestor pôvodného parkoviska pred budovou
kultúrneho strediska, kde jeho úpravou bolo možné vybudovať
a vyznačiť ďalších 59 parkovacích miest. Nové parkovisko s 12
miestami pribudlo pri
dome Kyjevská 2505.
Celkovo v tejto lokalite
je teda vyznačených 114
parkovacích miest.
V priestore pri dome
Lavičková č. 2383 a Mateja Bela č. 2503, 2504
bolo vybudovaných 30
Na Lavičkovej vybudovali 30 parkovacích miest medzi garážami a domami.
parkovacích miest medzi
garážami, domami a trafostanicou a ďalších 22 v uličke ku
kostolu, oproti už existujúcemu parkovisku pri detskom ihrisku.
Zároveň je zrekonštruovaná aj cesta za domom a opravené
kanalizačné vpuste.
Na Halalovke pri poliklinike pribudlo ešte vlani 13 nových
parkovacích miest, 5 pozdĺžnych a 8 kolmých. Tento rok sa dobudovalo vyše 40 stojísk pre vozidlá na Halalovke č. 2389 až
2398.
www.trencin.sk 24.04.2018
pomocná evidencia 228/1/2018
Mestský parlament rokoval v stredu 25. apríla. O finančnej
situácii mesta informoval primátor Richard Rybníček. Celkový dlh Trenčína bol k 28. februáru 2018 vo výške 13,93 mil.
eur, čo predstavuje 254 eur na obyvateľa. K 31. decembru 2010
to bolo 714 eur na jedného Trenčana. Celková suma dlhu
definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách bola ku koncu
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februára tohto roka 29,86 percenta, pričom zákonná maximálna
možná miera zadlženosti je 60 percent.
Poslanci schválili prenájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne Pavla Demitru s plochou cca 100 m² pre Miloša
Radosu, ktorý tu má záujem zriadiť hokejové múzeum.
Prenájom bude na dobu neurčitú za symbolické 1 euro ročne.
Nová ulica v mestskej časti Západ, ktorá vzniká výstavbou
rodinných domov, sa bude volať Cez ohrady. Rozhodlo o tom
mestské zastupiteľstvo.
Mesto podá ešte v máji žiadosť o štátnu dotáciu na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kubranská, kde chce vyriešiť zatekajúcu
strechu, výmenu palubovky a vykurovacích telies.
Info 02.05.2018
pomocná evidencia 237/1/2018
Poslanci mestského zastupiteľstva v Trenčíne budú v tomto
roku dostávať mesačné odmeny v maximálnej výške 253,66
eura. Vyplýva to zo zásad odmeňovania poslancov, ktoré na
svojom ostatnom zasadnutí v stredu 25. apríla schválilo trenčianske mestské zastupiteľstvo.
Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka je dôvodom
zmien v zásadách odmeňovania poslancov novela zákona
o obecnom zriadení, ktorou sa okrem iného upravuje poskytovanie odmien poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev,
a taktiež členov komisií a členov výborov mestských častí, ktorí
nie sú poslancami.
Ročná odmena poslanca mestského zastupiteľstva môže byť
podľa novely zákona maximálne vo výške jedného mesačného
platu primátora mesta. V Trenčíne sa tak mesačná odmena vypočíta ako jedna dvanástina z platu primátora, čo je 3044 eur.
V prípade ospravedlnenej neúčasti na zasadnutí mestského zastupiteľstva sa odmena poslanca znižuje o desať percent, v prí-
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pade neospravedlnenej neúčasti sa mesačná odmena zníži o
polovicu.
Nové zásady odmeňovania určujú aj odmeny členom výborov mestských častí, ktorí nie sú poslancami. Tí dostanú za každú účasť na zasadnutí výboru mestskej časti po 40 eur. Nové
zásady odmeňovania vstúpia do platnosti 1. mája.
www.sme.sk 26.04.2018
pomocná evidencia 239/1/2018
Posledný aprílový týždeň bolo na Mierovom námestí
mimoriadne rušno. Priviezli
hlavnú časť fontány, montujú
lavičky, sadia stromy, testujú
osvetlenie, ozvučenie, wifi.
V stredovom ostrovčeku je už
namontovaná hlavná časť bronzovej fontány v tvare misy. Na
osvieženie bude slúžiť i pitná
fontánka.
Na námestí dokončili pódium z tropického dreva po
obvodoch odstupňované tromi
schodmi. V chodníkoch vysadili
tento týždeň 7 celtisov. Priestor
pre ďalšie stromy, resp. kry je
v stredovom ostrovčeku a pred
V stredu 25. apríla priviezli na námestie hlavnú časť fontány.
múzeom, kde budú vysadené do kvetináčov.
Pri Trenčianskom múzeu bude archeologické nálezy
prezentovať tvarom i veľkosťou odlišná dlažba. Iný typ dlažby
by mal odkazovať na takzvanú Hornú (Vodnú) bránu, predbránie a hradby. Uložená bude tak, aby kopírovala pôdorysy
nálezov. Námestie ponúka i nový mobiliár – lavičky, odpadko-
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vé koše, ale aj cyklostojany, ktoré dávajú možnosť „zaparkovať“ 62 bicyklom.
Farské schody sú zrekonštruované a otvorené. Integrované
osvetľovacie stĺpy svietia, ešte pokračuje testovanie wifi
a ozvučenia. V ostatných dňoch nanovo položili historickú –
pôvodnú dlažbu, ktorú na námestí uložili Trenčania po katastrofálnej povodni pravdepodobne v r. 1625.
www.trencin.sk 27.04.2018
pomocná evidencia 243/1/2018
V závere minulého roka žilo v Trenčianskom samosprávnom
kraji 587 364 obyvateľov. Počet obyvateľov medziročne klesol
o 1452, čo je najväčší úbytok v histórii kraja. Ako informoval
riaditeľ Pracoviska Štatistického úradu SR v Trenčíne Pavol
Arpáš, dve tretiny medziročného úbytku obyvateľstva predstavoval prirodzený úbytok.
Živo sa narodilo 5330 detí a zomrelo 6292 osôb. Tretinu
tvoril migračný úbytok, na trvalý pobyt sa prisťahovalo 2745
osôb a vysťahovalo 3235 osôb.
„V roku 2017 sa v kraji narodilo iba 9,1 dieťaťa na 1000
obyvateľov. Zomrelo 10,7 obyvateľa na 1000 obyvateľov. Prirodzenou cestou tak kraj stratil na 1000 obyvateľov až 1,6
obyvateľa. Bol to druhý najvyšší úbytok spomedzi štyroch krajov Slovenskej republiky s prirodzeným úbytkom, po Nitrianskom kraji. Celkovo - prirodzeným úbytkom a migráciou kraj stratil 2,5 obyvateľa z každých 1000 obyvateľov,“ uviedol
Pavol Arpáš.
Medziročne podľa neho vzrástol počet obyvateľov iba
v okrese Trenčín, hrubá miera celkového prírastku dosiahla 2,3
promile. V ostatných okresoch kraja došlo k úbytku.
www.sme.sk 27.04.2018
pomocná evidencia 245/1/2018
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Dve nové expozície – „Majster spravodlivosti, kat“ a „Remeslá a cechy“ otvorilo Trenčianske múzeum v utorok 2. mája
v Katovom dome na Trenčianskom hrade.
Expozícia „Majster spravodlivosti, kat“ je venovaná dnes už
vymretému zamestnaniu, mestskému katovi, ktorý bol súčasťou
mesta Trenčín od roku 1454. Expozícia
je zameraná na dejiny pôsobenia mestského kata a pohľadom do justície
v meste v 16. – 19.
storočí. Obsahuje autentické
predmety
viažuce sa k výkonu
justície v Trenčíne.
Najzaujímavejšími sú nepochybne meče mestského kata.
Cechové zriadenia sa v Trenčíne podľa nej začali objavovať
v 15. storočí. Išlo o stavovské organizácie remeselníkov, ktoré
ich chránili a zaručovali určitú životnú úroveň. Cechové
zriadenia mali svoju pevnú štruktúru a riadené boli podľa
artikúl. Zriadenia symbolizovali rôzne predmety. Typickými sú
najmä truhlice, kanvice a zvolávacie tabuľky.
www.sme.sk 29.04.2018
pomocná evidencia 252/1/2018
Mesto Trenčín spúšťa v pondelok 30. apríla do ostrej prevádzky svoju novú webovú stránku. Počas prechodného obdobia bude v prevádzke aj staré webové sídlo mesta.
Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, počas
skúšobnej prevádzky novej stránky do nej zapracovali aj niektoré pripomienky verejnosti.
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„Upozorňujeme, že v prvých dňoch môže dôjsť k výpadkom,
ktoré ale nebudú dlhodobé. Web budeme ešte dopĺňať ďalšími
informáciami,“ uviedla Erika Ságová.
Nová mestská webstránka je podľa nej naprogramovaná na
otvorenej platforme Wordpress, v budúcnosti bude vylepšovanie stránky oveľa jednoduchšie, ako bolo doteraz. Nový dizajn
podporuje aj tablety a smartfóny.
Prepracovaná je štruktúra informácií, vylepšená sekcia otázky a odpovede s možnosťou prikladať súbory k podnetom a
umiestňovať ich na mape. Nová stránka prináša širokú možnosť
notifikácií, či už o novinkách, nových elektronických aukciách,
alebo otázkach a odpovediach.
„Pripravuje sa aj Facebook Messenger Chatbot, ktorý bude
notifikovať užívateľov o novinkách na webe. Zatiaľ nie je dostupný pre nedávne problémy Facebooku so súkromím, preto
dočasne vypli možnosť spúšťať nových ChatBotov. Nová je
multimediálna sekcia pre fotky, videá, virtuálne prehliadky a
live kamery. Vylepšené je vyhľadávanie, prepracovaná sekcia
zasadnutí mestského zastupiteľstva, výborov mestských častí a
komisií, kde sú jednotlivé zasadnutia na jednom mieste,“
doplnila trenčianska hovorkyňa.
Zdôraznila, že Trenčín je prvou samosprávou na Slovensku,
ktorá v tomto prípade pri verejnom obstarávaní využila spoluprácu so Slovensko.Digital.
www.sme.sk 30.04.2018
pomocná evidencia 255/1/2018
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS)
má v súčasnosti takmer 3 200 členov, rozdelených do 32 základných organizácií. Neutíchajúcu aktivitu seniorov vyzdvihla
krajská predsedníčka JDS i trenčiansky župan.
Univerzálna sála Posádkového klubu v Trenčíne sa v piatok
27. apríla zaplnila členmi Okresnej organizácie JDS Trenčín,
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ktorí pravidelné usporadúvajú hodnotiaci snem. Podujatie
otvorila kultúrnym vystúpením spevácka skupina Soblahovčanka. Pozvanie zúčastniť sa rokovania snemu prijal aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška, ktorý vyzdvihol nadštandardnú spoluprácu medzi organizáciami JDS a TSK
Aktivitu seniorov z Okresnej organizácie JDS v Trenčíne
potvrdila aj predsedníčka JDS za
Trenčiansky
kraj
Anna Prokešová.
„Všetky naše organizácie vrátane
tej trenčianskej produkujú nespočetné
množstvo činností.
Či ide o ples, športové hry alebo o akúkoľvek dobrovoľnícku činnosť, členovia sa
nikdy nezdráhajú priložiť ruku k dielu. Život je príliš krátky na
to, aby sme ho presedeli doma,“ dodala s úsmevom Prokešová
s tým, že sa snažia motivovať aj mladších ľudí.
Dôchodcovia pomáhajú aj v rámci brigád vo svojich
obciach. „Chodievame čistiť napríklad cintorín aj potok.
Taktiež upravujeme cesty a kosíme. Futbal však už hrať
nevládzeme“ zažartoval Michal Svatík zo Selca.
www.tsk.sk 30.04.2018
pomocná evidencia 257/1/2018
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na druhý pokus schválili v stredu 25. apríla zmluvu o výpožičke historického Župného domu Trenčianskemu samosprávnemu kraju.
V Župnom dome sídli bezplatne Trenčianske múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti trenčianskej župy. Na roz92

por zmluvy z roku 1993 so zákonom upozornila začiatkom roka
trenčianska hlavná kontrolórka.
Podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka kontrolórka upozornila, že zmluva z roku 1993 je v súvislosti s právnymi normami a legislatívnymi zmenami obsahom zastaraná,
poslancom predložili jej nové znenie už na marcovom zasadnutí
mestského zastupiteľstva. Vtedy poslanci návrh zmluvy o výpožičke neschválili, chýbal k tomu jediný hlas.
Podľa Richarda Rybníčka mesto bude rokovať so župou o
tom, ako nájsť financie na rekonštrukciu Župného domu tak,
aby tam aj naďalej mohlo sídliť Trenčianske múzeum.
„Na menšie investície do Župného domu sme pripravení už
tento rok tak, aby sa nemusel zatvoriť. Župný dom je strategický majetok mesta a nikto ho nemá záujem predať,“ zdôraznil
Richard Rybníček
www.trencin.sk 01.05.2018
pomocná evidencia 259/1/2018
Okresný súd v Trenčíne zamietol žalobu mesta Trenčín na
prevádzkovateľa droždiarne v Zámostí. Mesto žiadalo, aby súd
uložil spoločnosti Old Herold Heffe povinnosť zdržať sa rušenia zápachom. Ten vzniká pri sušení droždia. Obyvateľov Trenčína, najmä najväčšej mestskej časti Západ, trápi už tri roky.
Pred časom spísali petíciu, ktorú podporilo viac ako 700
ľudí, žiadali, aby spoločnosť obmedzila zápach. Droždiareň
dostáva od mesta vždy len dočasné povolenie na prevádzku,
aktuálne platí do marca 2019. Súhlas firme udelilo mesto tento
rok.
„Napriek skutočnosti, že firma urobila viacero opatrení na
zníženie zápachu, ten aj naďalej pretrváva. Na základe opakovaných sťažností obyvateľov sme toho názoru, že zápach nadmerne obťažuje obyvateľov,“ povedala počas pojednávania
právna zástupkyňa mesta Trenčín Lucia Zaťková.
93

To, že prevádzka sa nachádza v priemyselnej zóne, mesto
nespochybňuje.
„Mesto sa stále rozrastá, aktuálne sa priemyselný areál nachádza takmer v jeho centre. Prevádzku droždiarne na dlhé roky
prerušili, spoločnosť ju obnovila až v roku 2015,“ uviedla Lucia
Zaťková.
Sudkyňa žalobu mesta hneď na prvom pojednávaní zamietla.
„Súd nevidí naplnenú aktívnu vecnú legitimáciu na podanie
žaloby takéhoto druhu. Na podanie žaloby sú aktívne legitimovaní občania, ktorých sa zápach zásadným spôsobom týka,
čo podľa môjho názoru nie je mesto,“ skonštatovala počas pojednávania sudkyňa okresného súdu. Cesta, ako sa brániť voči
zápachu, vedie podľa nej cez vlastníkov domov.
„Je jedno, či je to rodinný alebo bytový dom, ak by podali
žalobu, súd by sa musel zaoberať mierou, či ju presahuje alebo
nie,“ povedala. Mesto sa voči rozhodnutiu súdu môže
odvolať v lehote 15 dní.
Právny zástupca prevádzkovateľa droždiarne Michal
Lučivjanský bol po zamietnutí žaloby spokojný.
„V plnej miere sa stotožňujeme s rozhodnutím súdu.
Mesto nie je aktívne legitimované na to, aby podalo žalobu. Mesto na daných pozemkoch
a uliciach nemôže byť žiadnym spôsobom obťažované zápachom,“ povedal po skončení konania.
To, či sa mesto odvolá a aký bude ďalší postup, právna zástupkyňa mesta nešpecifikovala.
„Počkáme si na písomné vyhotovenie rozsudku a podľa toho
zvážime podanie odvolania,“ povedala Lucia Zaťková. S rozhodnutím súdu nesúhlasila.
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„Žalobu sme podávali v záujme obyvateľov preto, aby sa
jednotliví občania nemuseli sami súdiť so spoločnosťou Old
Herold Heffe,“ skonštatovala s tým, že podľa nej sú rovnako
obťažovaní obyvatelia, ktorí v dotknutých lokalitách bývajú,
ako aj návštevníci mesta, ktorí využívajú verejné priestranstvá,
ktoré patria mestu.
„Z tohto dôvodu sme považovali aktívnu legitimáciu mesta
za danú v tomto prípade,“ dodala.
Zápach z prevádzky droždiarne obťažuje ľudí bývajúcich v
Zámostí. Ešte pred troma rokmi spísali petíciu, v ktorej požadovali pokojný život v mestskej časti Západ. Ten je podľa
autorov petície narušený znečisťovaním ovzdušia prevádzkou
droždiarne. Mesto ju uznalo ako opodstatnenú.
„Človek si v tejto časti mesta nemôže otvoriť okno, nemôže
vyjsť do záhrady, pretože tie pachy ho obťažujú. Smutné je, že
ho obťažujú ráno, na obed aj večer, dokonca aj v sobotu, aj
nedeľu. Nám neprekáža prevádzka droždiarne, chceme len
dosiahnuť, aby nás neobťažovala pachmi,“ povedala vtedy
členka petičného výboru Lenka Rožníková.
V blízkosti droždiarne má ambulanciu lekár Ján Staňo:
„Zápach nám znepríjemňuje život viac ako dva roky. Je to veľmi nepríjemné, pracujem osem hodín v ambulancii, v čakárni je
často vydýchaný vzduch, potrebujeme vetrať, ale nedokážeme
to. Chytá nás zlosť, sme bezradní.“
Mesto v predchádzajúcom období uložilo sušiarni droždia
urobiť viacero opatrení na elimináciu zápachu.
„V minulom roku urobila zahraničná spoločnosť merania
pachových látok na výduchu z prevádzky a tiež imisií pachových látok v okolí prevádzky. Výsledky meraní boli porovnané
s limitmi platnými v okolitých štátoch Európy. Slovensko
limity stanovené nemá,“ uviedla koncom minulého roka Beáta
Bredschneiderová z Útvaru stavebného a životného prostredia
mesta Trenčín. Podľa posudku prevádzka spĺňa najprísnejšie
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limity platné v okolitých krajinách a technológia zodpovedá
najlepšej dostupnej technike.
Zápach z prevádzky droždiarne riešili aj hygienici. Intenzita
vnímania pachov je podľa riaditeľky Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v Trenčíne Ľudmily Bučkovej individuálna, je to subjektívny pocit: „Nie je dôvod obávať sa ohrozenia zdravia obyvateľov okolitých bytových domov. Ide o
enzymatické látky, uvoľňujúce sa z kvasiniek.“
www.sme.sk 09.05.2018
pomocná evidencia 280/1/2018
V stredu 9. mája prevzalo Mesto Trenčín od zhotoviteľa Námestie študentov a sprístupnilo ho verejnosti. Investičná akcia
mesta za takmer
28 600 eur bola odštartovaná v druhej
polovici marca 2018
búracími
prácami
tehlového plota na
rohu Gymnázia Ľ.
Štúra.
Námestie potešilo
aj riaditeľa Gymnázia Ľudovíta Štúra Pavla Kováča: „Každé skrášlenie mesta je
vhodné a žiaduce. Je to pozitívna vec. Určite to využijú aj naši
študenti,“ skonštatoval. Mesto podľa neho projekt konzultovalo
aj s gymnáziom.
Návrh nového námestia vznikol v rámci projektu Mestské
zásahy Trenčín v roku 2013. Autormi myšlienky a pôvodného
návrhu boli architekti Július Bruna a Radovan Zelík. Podľa
hlavného architekta mesta Martina Beďatša išlo o jednoznačne najlepší zo všetkých návrhov mestských zásahov.
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Námestie študentov by malo slúžiť najmä ľuďom čakajúcim
na autobusový spoj a študentom gymnázia. Zámerom bolo
zároveň zvýšiť estetickú hodnotu územia medzi ulicami
Rozmarínová a 1. mája.
www.trencin.sk 10.05.2018
pomocná evidencia 285/1/2018
V areáli Expo Center v Trenčíne bol v piatok 11. mája
slávnostne otvorený v poradí 7. ročník regionálneho veľtrhu
cestovného ruchu Region Tour Expo 2018. Počas dvoch
výstavných dní tak môžu návštevníci trenčianskeho výstaviska
zavítať aj na súbežné výstavy Torty a svet pečenia či výstavu
slovenských potravinárskych a nepotravinárskych produktov
Chuť Slovenska.
V priestoroch výstaviska nechýba ani prezentácia tradičných
ľudových umeleckých
remesiel a po prvýkrát
je súčasťou aj Krajská
prehliadka
speváckych súborov seniorov
Jednoty dôchodcov na
Slovensku.
Trenčianske výstavisko Expo Center už
Na veľtrhu sa predstavili spevácke súbory seniorov.
po siedmykrát zaplnila
pestrá paleta toho najzaujímavejšieho, čo môžu turisti
v slovenských regiónoch a regiónoch susedných krajín nájsť.
Na svoje si prišli nielen milovníci cestovania a tradičných
slovenských jedál, ale aj nadšenci pečenia a cukrárstva,
slovenského folklóru či ľudových umeleckých remesiel.
„Areál je tento rok plný krásnych podujatí, ktoré spolu
súvisia. Verím, že táto ponuka, obohatená o prehliadku speváckych súborov zaujme aj našich návštevníkov. Už teraz
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premýšľame, čím ponuku rozšírime budúci rok tak, aby sme
pomohli rozvíjať domáci cestovný ruch a podporovať domáce
potraviny a gastronómiu,“
povedal Pavol Hozlár, generálny riaditeľ Expo Center Trenčín.
Súčasťou slávnostného
otvorenia bolo aj uvedenie
do života novej publikácie
s názvom „Čarovná Horná
Nitra“ od vydavateľstva
Do života uviedli novú publikáciu „Čarovná Horná Nitra“.
CBS Banská Bystrica, ktorá vykresľuje pohľady nielen na nádhernú poľnohospodársku krajinu, ale je doslova posiata
významnými architektonickými a historickými pamiatkami.
Krstilo sa symbolicky, a to vodou z rieky Nitra.
Jedným z najväčších lákadiel veľtrhu bolo aj otvorenie
výstavného stánku krajskej
organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región, ktoré sa nieslo v adrenalínovom duchu vystúpenia niekoľkonásobného
majstra Slovenska v cyklotriale – Martina Behra.
Návštevníci obdivovali vystúpenie majstra Slovenska Martina Behra.
Novinkou z dielne KOCR
bola aj zábavná súťaž pre deti s názvom Krížom krajom za 100
dní.
Vo výstavnom stánku mohli návštevníci výstavy tiež ochutnať zdravé nápoje, pripravené z typických regionálnych surovín či lahodné sladké a slané múčniky, o ktorých prípravu sa
postarali študenti stredných odborných škôl obchodu a služieb
z Trenčína a Púchova. Širokú ponuku uzavreli ukážky práce
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s 3D tlačiarňou a technika vypaľovania laserom v podaní Strednej odbornej školy Pod Sokolicami v Trenčíne.
Po prvýkrát bola súčasťou výstavy aj Krajská prehliadka
speváckych súborov seniorov Jednoty dôchodcov na Slovensku
(JDS). V rámci programu sa predstavilo 9 súborov zo Slovenskej republiky a 2 zo susednej Moravy.
„Z jedenástich súborov, ktoré sa dnes predstavia na v poradí
9. prehliadke súborov seniorov, nás jeden bude zastupovať na
celoslovenskej súťaži v Komárne. Každý rok sa táto prehliadka
koná v inom krajskom meste a my sa snažíme, aby sa na ňu podarilo dostať vždy inému súboru,“ vysvetlila Anna Prokešová,
predsedníčka Krajskej organizácie JDS Trenčín s tým, že
dôležité je vytiahnuť seniorov spoza štyroch stien a ukázať im,
čo všetko môžu vidieť a ako sa na tom môžu vlastnými silami
podieľať.
www.tsk.sk 11.05.2018
pomocná evidencia 291/1/2018
Priestory Kongresovej sály na pôde župného úradu zaplnili
v utorok 15. mája seniori z celého Trenčianskeho kraja. Do
Trenčína ich prilákal snem Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku (KO JDS) v Trenčíne.
Snem Krajskej organizácie JDS v Trenčíne niesol prívlastok
volebný, keďže súčasťou jeho programu bola i voľba do orgánov KO JDS v Trenčíne. Úvod snemu sa niesol v slávnostnom
duchu, seniori ho využili na to, aby sa Trenčianskemu samosprávnemu kraju (TSK) a jeho županovi Jaroslavovi Baškovi
poďakovali za dlhoročnú spoluprácu.
„Rád by som pánovi županovi poďakoval za spoluprácu, pochopenie a pomoc. Seniori sa môžu na neho vždy spoľahnúť,“
uviedol predseda JDS Ján Lipiansky, ktorý počas úvodu odovzdal trenčianskemu županovi ďakovný list a ocenenie.
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Len počas roka 2017 Trenčianska župa podporila finančne
podujatia organizované seniormi, ako napríklad Krajskú prehliadku speváckych súborov, Celoslovenské športové hry, X.
ročník stretnutia heligonkárov v Hornej Marikovej, Akadémiu
tretieho veku či Celoslovenskú prehliadku ručných prác seniorov Zlaté ruky.
Program snemu po slávnostnom úvode pokračoval pracovnou časťou. Seniori preberali správu o činnosti KO JDS za
uplynulé obdobie, správu o hospodárení, návrh rozpočtu na
nové volebné obdobie, plán hlavných úloh na volebné obdobie
2018 – 2021 či si volili nových zástupcov do orgánov KO JDS.
Staronovou predsedníčkou Krajskej organizácie JDS v Trenčíne sa stala Anna Prokešová.
www.tsk.sk 14.05.2018
pomocná evidencia 298/1/2018
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky poskytlo Slovenskému zväzu ľadového hokeja
(SZĽH) finančné prostriedky na obnovu hokejovej
infraštruktúry.
Mesto Trenčín uspelo vo
výzve SZĽH a získalo
dotáciu vyše 535 tisíc eur,
ďalších takmer 132 tisíc
eur zaplatí mesto zo
svojho rozpočtu. Cieľom
je rekonštrukcia vyše 20–ročného chladiarenského zariadenia
na zimnom štadióne, vrátane rozvodov.
„Táto investícia je kľúčová najmä z hľadiska bezpečnosti.
Už nebudeme musieť žiadať Štátnu technickú inšpekciu o
udelenie výnimky na prevádzku. Stará technológia uskladňovala 8 ton čpavku, teraz bude nahradená modernou, automa100

ticky riadenou technológiou, ktorá si vystačí s jednou tonou
čpavku.“ uviedol primátor Richard Rybníček.
Chladiarenské zariadenie by malo byť obnovené do polovice
augusta. Mesto Trenčín
ako vlastník Zimného
štadióna Pavla Demitru
má záujem v ďalších
rokoch zveľaďovať tento svoj majetok. „Máme
hotovú projektovú dokumentáciu na ďalšie investície, verím, že sa
nám postupne bude dariť zlepšovať stav,“ povedal primátor.
Projektová dokumentácia sa zaoberá obnovou obvodového
plášťa, otvorových konštrukcií, dažďových zvodov, žľabov
a obnovou interiéru. Projekt navrhuje výmenu pôvodných rozvodov elektriky a zhotovenie nových rozvádzačov a osvetlenia
a v časti 1. nadzemného podlažia v priestoroch zázemia štadióna a v priestore hracej plochy aj zhotovenie novej vzduchotechniky.
www.trencin.sk 15.05.2018
pomocná evidencia 302/1/2018
Súčasťou dokončenia rekonštrukcie Mierového námestia
bolo i spustenie novej Fontány Marca Aurélia v piatok 18. mája.
Už počas dňa sa voda páčila najmä deťom a večer si
osvetlenie fontány prišli pozrieť najmä ich rodičia.
www.trencin.sk 18.05.2018
pomocná evidencia 305/1/2018
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Najväčšia a najvýznamnejšia mestská investičná akcia dala
novú tvár Mierovému námestiu. I po rekonštrukcii si zachovalo
jedinečnú atmosféru. Otvorené bolo v sobotu 19. mája.
Historické centrum Trenčína nesie názov Mierové námestie
od roku 1962 a k zmene nedôjde ani po jeho rekonštrukcii. Od
roku 1987 je celkom zaslúžene mestskou pamiatkovou rezerváciou. Na každom
kroku dýcha históriu
a jedinečnou architektúrou. Jeho obnova to ešte viac zvýraznila.
„Veríme, že podobne, ako bolo
Mierové námestie
kedysi centrom verejného života, miestom korzovania a spoločných stretnutí,
bude tomu tak i po jeho komplexnej obnove,“ povedal primátor
Richard Rybníček. „Mierové námestie je srdcom a dušou
Trenčína. Jeho rekonštrukcia bola jedným z najväčších a najrozsiahlejších zásahov od prelomu 12. a 13. storočia. K obnove
námestia sme pristupovali veľmi citlivo, je výsledkom
niekoľkoročnej diskusie a participácie odbornej i laickej
verejnosti. Chcem poďakovať majiteľom budov, ich obyvateľom, podnikateľom a vôbec všetkým Trenčanom, ktorí trpezlivo znášali celý rok obmedzenia spôsobené rekonštrukciou,“
dodal.
Mesto investovalo do obnovy námestia takmer 3,2 mil. eur.
„Rekonštrukcia námestia nebola financovaná zo žiadnych eurofondov, a tak sme od začiatku mali celý proces pod kontrolou,“ zdôraznil Richard Rybníček.
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Zhotoviteľom rekonštrukcie, ktorá sa začala 20. apríla 2017,
boli Cesty Nitra, a. s. Súbežne s touto mestskou investičnou
akciou obnovili opotrebované inžinierske siete na svoje
náklady ich správcovia za spolu približne 2 milióny eur.
Trenčianske vodárne
a kanalizácie vymenili vyše 1200 metrov
vodovodov a viac ako
650 metrov kanalizácie. Rekonštruovali
všetky prípojky. Plynári obnovili asi 1300 metrov plynárenských zariadení. Svoje
siete zrekonštruovala i Západoslovenská distribučná, a.s. „Je to
historický moment, pretože minimálne najbližších 50 až 80
rokov sa nebude musieť do námestia zásadným spôsobom siahať,“ povedal primátor.
Autormi architektonického návrhu novej podoby Mierového
námestia sú Ivan Wahla, Tomáš Rusín a Petr Mutina z brnianskeho ateliéru RAW. „Mierové námestie má obrovskú európsku hodnotu. Ešte viac ho posilňuje fontána Marca Aurelia,
okolo ktorej sú bronzové dosky s dátami z dejín Trenčína.
Námestie je srdce mesta, kde sa občania identifikujú so svojím
mestom. Je to miesto napríklad prvých krokov, prvých rande,
prvých revolúcií… Verím, že Mierové námestie ako srdce
Trenčína bude mať taký silný tep, ako ho cítime dnes. Je to
naozaj zázračný okamih,“ vyjadril sa v deň otvorenia námestia
architekt Tomáš Rusín.
Na námestí sú rozšírené chodníky, celé je bezbariérové, má
nové pódium z tropického dreva, nové lavičky, smetné koše,
cyklostojany pre 62 bicyklov.
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„Hlavným prvkom rekonštrukcie bola výmena všetkých
spevnených plôch a chodníkov. Chodníky na námestí boli pôvodne z liateho asfaltu. Ten je dnes nahradený novými prírodnými materiálmi. Kocky na povrchu námestia sú nanovo
poukladané a doplnené. Na chodníky boli použité rezané kocky
o rozmere 6 x 6 centimetrov, hlavná plocha je z pôvodnej dlažby. Všetky kocky boli
odvezené, vyčistené,
nanovo poukladané
a doplnené,“ povedal
výkonný riaditeľ spoločnosti Cesty Nitra
Juraj Serva.
Súčasné chodníky
na
námestí
majú rozlohu asi 5 100
Mierové námestie počas otváracích príhovorov.
metrov štvorcových, vydláždené sú 1,25 milióna rezaných kociek. Hlavnú plochu námestia s rozlohou vyše 4 tisíc metrov
štvorcových pokrýva viac ako 400 tisíc kociek, ktoré tak, ako
na chodníkoch, ukladali ručne. Pribudli objekty architektúry,
umelecké prvky. „Ide o námestie s parametrami 21. storočia,“
skonštatoval Juraj Serva.
Námestie je vybavené inteligentným, integrovaným osvetlením. Nový typ osvetlenia bude súčasťou novej koncepcie
smart city a bude ho možné ovládať na diaľku. V rámci stĺpov
osvetlenia sú integrované – LED osvetlenie, wifi, ozvučenie a
kamery. Trenčín je po Budapešti druhé mesto v Európe s takýmto typom integrovaného osvetlenia.
V stredovom ostrovčeku je nový trávový koberec s vysadenými stromami. Pred kostolom na námestí je bronzový model
mesta z dielne domáceho autora Igora Mosného. A ďalšou
novinkou a zároveň dominantou, ktorá bude pripomínať histo-
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rickú minulosť nášho mesta, je bronzová fontána Marca Aurélia. Na námestí sa ešte počíta aj s osviežovačmi.
Počas rekonštrukcie historického centra Trenčína robili svoju prácu aj archeológovia. Ich prieskum sa začal 28. apríla 2017
a neboli sklamaní. Hneď v území medzi mestským úradom
a stredovým ostrovčekom našli dlažbu, ktorú pravdepodobne
Trenčania vybudovali po katastrofálnej
povodni
v roku
1625. Dnes je prezentovaná priamo na
povrchu námestia.
V polovici júna 2017
objavili v priestore
medzi hotelom EliŽiaci ZUŠ K. Pádivého sa predstavili so svojím muzikálom Studňa lásky.
zabeth a Trenčianskym múzeom tzv. hornú bránu, ktorá bola v stredoveku súčasťou mestského opevnenia.
„Ide o základy brány, ktorá je v prameňoch nazývaná aj ako
Vodná brána, pretože sa nachádzala v blízkosti bočného
ramena rieky Váh,“ povedal
Róbert Májsky zo Slovenského archeologického a historického inštitútu (SAHI).
Kedysi bola jednou zo vstupných brán do mesta. Medzi
Na záver zaspievala preplnenému námestiu Mária Čírová.
ďalšie nálezy patrí murivo mestského šľachtického paláca
a bývalej tlačiarne pri banke na námestí. Pôdorysy týchto nálezov sú prezentované na povrchu iným typom i farbou dlažby.
V ich blízkosti budú osadené i liatinové tabule s informáciou
o Hornej bráne v slovenskom i anglickom jazyku.
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V deň otvorenia Mierového námestia ho požehnal dekan
trenčianskej farnosti Milan Kupčík. O kultúrny program sa postarala ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne s muzikálom Studňa lásky,
spoločný galakoncert Slovenského komorného orchestra
Bohdana Warchala a Komorného orchestra mesta Trenčín
a Mária Čírová.
www.trencin.sk 21.05.2018
pomocná evidencia 312/1/2018
Novinkou na zrekonštruovanom Mierovom námestí je Fontána Marca Aurélia. Tvorí ju bronzová misa a dvojitá zvlnená
bronzová stena s citátom Marca Aurélia: „Pamätaj, že každý
stráca len ten život, ktorý prežíva a prežíva len ten, ktorý
stráca.“ Na jednej strane je nápis v latinčine a na druhej v
slovenskom jazyku. Prúd vody tečie z koryta v hornej časti zvlnenej steny do misy s
prepadávajúcou sa vodnou
hladinou.
Autorom diela je český
sochár, dizajnér a fotograf
Sochár Jiří Plieštik sa počas otvorenia tešil pozornosti médií.
Jiří Plieštik. V češtine majú
pre tento druh fontány, ktorá vodu nestrieka, výraz kašna. Pochádza z nemčiny zo slova kasten, čo v preklade znamená
schránka alebo nádrž na pitnú alebo úžitkovú vodu, ktorá sa nachádza na verejnom priestranstve a slúži pre verejnú potrebu.
Pôvodne to bola štvorstenná drevená schránka na vodu odtekajúcu od studne, vodovodu.
V slovenčine neexistuje presný výraz, významovo sa mu
najviac približuje studňa alebo fontána.
Ako by ste popísali „kašnu“ Marca Aurélia? Čo symbolizuje?
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„Dielo vzniklo podľa mojej grafiky, ktorá sa nazýva konjunkcia anjela s Mesiacom. Misa je v tomto prípade Mesiac, teleso je symbol anjela, anjelstva. Architektom sa páčil ten návrh,
rozhodli sme sa, že z grafiky urobím sochu.“
Koľko trvalo vytvorenie tohto diela? Ako ste postupovali?
„Spolu asi deväť mesiacov. Z toho som však dva mesiace
musel stáť pre rôzne byrokratické ťažkosti, ktoré vznikli, takže
práce to bolo čistého času asi sedem mesiacov. Navrhol som

konštrukciu misy, nechal som si presne vypočítať od statikov,
aby to bolo nosné a aby sa s tým dalo manipulovať. Samotnú
výrobu jednotlivých dielov robili v jednej firme, ktorá má CNC
stroje. Diely vyfrézovali digitálnym spôsobom a následne každú sadu niekoľkokrát odlievali a zvárali. To bol asi najtvrdší
oriešok na celej výrobe. Bronz pri zahriatí pracuje a nedá sa
odhadnúť, ako sa bude hýbať. Ak robím so železom, to so mnou
doslova hovorí. Bronz nehovorí, ten sa nepredvídateľným
spôsobom vzpiera.“
Aké komplikácie sprevádzali prácu?
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„Ťažkosti nám spôsobila najmä kvalita dodaného materiálu.
Pri poslednom odlievaní bola kvalita bronzu úplne zlá. Keď
robili posledné tavenie, tak to zamrzlo, pretože tam bola prímes
hliníka, ktorá tam nemala čo robiť. Celý postup sa musel
opakovať, tým pádom vzniklo mesačné meškanie prác.“
Patrí k vašim najväčším dielam?
„Áno. Doteraz najväčšia bola sedemapolmetrová socha v
Prahe.“
Kam by ste vo svojej tvorbe zaradili trenčiansku „kašnu"?
„Mám pocit, že bude patriť k mojim veľmi dôležitým dielam. Myslím si, že dobre korešponduje s prostredím, s námestím a hradom. Mám z toho radosť, keď pozorujem tú tvarovú striedmosť, prísnosť hradu spolu s mäkkosťou kašny, myslím, že to bude spolu dobre komunikovať. Teší ma, že na to
reagujú pozitívne aj ľudia.“
www.sme.sk 24.05.2018
pomocná evidencia 323/1/2018
Snáď každý, kto ide okolo, sa pri ňom zastaví. Krása
a zmysel pre detail dáva bronzovému modelu Trenčína punc
jedinečnosti. Jeho autorom je akademický
sochár Igor Mosný.
„Robiť zákazku do
verejného priestoru je
veľká výzva. S odstupom času 20 rokov,
kedy som dal, dá sa
povedať, pečať Štúrovmu námestiu v podobe Vodníka, som sa podieľal aj na dotvorení Mierového
námestia práve týmto modelom mesta. Je veľmi dôležité, aby
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sa život v Trenčíne z nákupných centier vrátil znova späť do
centra. Atmosféra tohto prostredia pod hradom sa nedá ničím
nahradiť,“ povedal Igor Mosný pri otvorení Mierového námestia.
Umelecké dielo je súčasťou ukončenej rekonštrukcie Mierového námestia a je umiestnené pred Piaristickým kostolom
sv. Františka Xaverského.
www.trencin.sk 21.05.2018
pomocná evidencia 314/1/2018
V sobotu 19. mája si mladí umelci vzali spreje, štetce, farby
a všetko ostatné, čo potrebovali a prišli do podchodu na Hasičskej ulici. Cieľ bol jasný – dať
mu nový a zmysluplný vzhľad a popritom sa
i zabávať. Jednodňový festival s názvom Fest
ART Trenčín vymyslelo a zorganizovalo občianske združenie Face2bass Klub. Akciu podporilo aj Mesto Trenčín a Trenčianska nadácia.
Okrem podchodu mali lokálni i zahraniční
umelci vyhradený priestor i na parkovisku pri
bývalej Kolibe na
Mládežníckej ulici. Akcia bola totiž sprevádzaná aj marketom,
chillout a gastrozónou
i hudobným sprievodom DJ-ov.
Počas premeny podchodu vládla medzi aktérmi spontánna
atmosféra, ktorá pritiahla i množstvo divákov. Autorom myšlienky obnoviť už neprívetivé steny podchodu bol Trenčan
Filip Ovádek.
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„Nevidel som tam ani jednu zamračenú tvár a každý, kto
išiel okolo, sa usmieval. To bol pre mňa pocit zadosťučinenia a
toho, že som spravil niečo pre moje rodné mesto,“ povedal. „Bolo tu dosť ľudí, v priebehu dňa ich tu prešlo asi tisíc.
Naraz najviac ľudí
sa prišlo pozrieť na
polhodinové divadelné vystúpenie
Pala Seriša a na
afterpárty nás bolo
asi 300. Celý festival hudobne sprevádzalo desať DJov, ako headliner sa
Pavol Seriš sa na festivale prezentoval ako výtvarník i ako herec.
prezentoval Pišta
Královič alias FVLCRVM.“ O novú tvár podchodu na Hasičskej ulici sa postarali: Rastislav “Nomad” Jakubek, Albinus
Grammar, Juraj Holman, Peter a Viky Štuller, Dominika
Šikulincová, Filip Ovádek, Jaroslav Šedivý, Miroslav Patay,
Zuzana Forgáčová, Kristina Mičová, Daniela Dolinská,
Ivan Jakušovský, Igor Gavenda, Pavol Seriš, Sandra
Popaďaková a Martin Dráb.
Každý z nich si vybral jednu z dominánt
Trenčína, ktorú stvárnil podľa svojich predstáv - erb mesta, morový stĺp, piaristický
Kostol sv. Františka
Xaverského,
farský
Kostol Narodenia Panny Márie, synagóga, Štúrovo námestie,
Matúšova ulica či ODA.
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Ľudí zaujal aj workshop, počas ktorého si mohli vyrobiť
tričká podľa svojich predstáv, i vystúpenie mladých dubnických
tanečníkov zo skupiny Len Tanec. I keď prvý ročník dopadol
podľa neho nad očakávania dobre a pochvaly prijímal z každej
strany, druhý ročník je otázny.
„K eventu mi pogratuloval aj primátor a rozprávali sme sa o
tom, čo v budúcnosti. Rozmýšľal som nad tým, že ak by boli
ochotní nás cez granty financovať, mohol
by sa podchod maľovať každý rok, pretože môj názor je taký, že viac ako pol
roka to tu v tejto podobe nevydrží,“ povedal Filip Ovádek.
Festival má podľa
neho po prvom ročníku veľký potenciál na rozširovanie. „Aj
keby sa v budúcnosti podchod nemaľoval, mohli by sme zväčšiť areál festivalu a mohol by trvať aj do rána, keďže v okolí nie
sú žiadne obytné budovy.“
www.trencin.sk 23.05.2018
pomocná evidencia 320/1/2018
Cesta k najväčšiemu nákupnému centru v Trenčíne je z
oboch strán lemovaná desiatkami bilbordov. Sedem z nich
odstránilo minulý týždeň v spoluprácu s mestom združenie
Asociácia vonkajšej reklamy.
Pôvodne malo z tejto lokality zmiznúť 15 reklamných
stavieb, päť však už medzičasom odstránili ich majitelia. Tri
reklamné plochy odstránia v najbližšom čase. Na území mesta
je spolu 376 reklamných stavieb, povolenie chýba 57.
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„Nelegálne bilbordy riešime dlhodobo. Vyzývame majiteľov tých, ktoré sú umiestnené bez povolenia, aby ich odstránili.
Budeme v tom intenzívne pokračovať bez nejakých veľkohubých vyhlásení,“ povedal na brífingu primátor Trenčína Richard Rybníček.
V Trenčíne podľa neho prišli na spôsob, ako môže samospráva zásadným spôsobom obmedziť reklamný smog. Detaily
však primátor nechcel
prezradiť.
„Nebudem hovoriť
presne ako, ale už na
tom intenzívne pracujeme. Ešte tento rok
bude táto vec v Trenčíne riešená výrazným spôsobom,“ uviedol Richard Rybníček.
Podľa neho v meste aktívne riešia aj zostávajúcich 47 nelegálnych bilbordov.
„Vyzývame ich majiteľov, aby ich odstránili, čakáme, čo
urobia. Väčšina z nich je na súkromných pozemkoch. Verím, že
v dohľadnej dobe budú odstraňované aj tie,“ skonštatoval primátor.
Podľa neho samosprávy v prípade povoľovania bilbordov
ťahajú za kratší koniec: „Dnes sú to obrovské megabordy, zhrdzavené bilbordy, drevené bilbordy, každý vyzerá inak, je to
katastrofa. Rozhodovať o tom, koľko reklamy kde bude a tiež
ako by mala vyzerať, by malo mesto.“
Avizované odstraňovanie prvej desiatky bilbordov za novým
cestným mostom v smere k nákupnému centru museli minulú
stredu prerušiť. Priamo na miesto prišiel zástupca agentúry,
ktorá si prenajíma reklamné plochy. Tvrdil, že mesto ich spoločnosť o odstraňovaní bilbordov neinformovalo.
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„Mesto v rozhodnutí tvrdí, že vlastník nie je známy. Ako
sme však zistili aj teraz, vlastník je zrejmý, má totiž na bilborde
samolepku. Nikto nekontaktoval nás ako prenajímateľa, ani
nášho zákazníka. Nevedel o tom ani náš dodávateľ. Je to
napadnuteľné ako poškodzovanie majetku,
budeme to riešiť,“ povedal Ján Krajča.
Tri nelegálne reklamné stavby preto v
ten deň neodstránili.
„Pán
nepredložil
žiadne doklady, ktoré
by potvrdili jeho slová.
Zvyšné bilbordy tak odstránia v náhradnom termíne za asistencie polície,“ informovala neskôr hovorkyňa mesta Trenčín
Erika Ságová.
Ukazuje sa, že úprimná snaha miest, ktoré chceli bojovať
proti nelegálnej vonkajšej reklame, napríklad koncepciou jej
umiestňovania, zásadami či iným podobným dokumentom,
narazila na obmedzené kompetencie. Združenie miest a obcí
Slovenska rokuje s rezortom dopravy o novom stavebnom zákone a práve tam je priestor, ako sa účinne vysporiadať aj s
touto problematikou tak, aby samosprávy disponovali takými
kompetenciami, ktorými vo výraznej miere dokážu regulovať
vonkajšiu reklamu.
Náklady na odstránenie reklamných plôch bude od ich
majiteľov vymáhať Asociácia vonkajšej reklamy. Je to záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb, ktoré môže po
doručení súhlasu stavebného úradu odstrániť reklamnú stavbu.
Sociologička Sylvia Porubänová hovorí, že bilbordy sú v
súčasnosti považované za vizuálny spam: „Otázka nestojí, či sú
legálne alebo nelegálne, ale skôr tak, či ich vôbec potrebujeme
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pri cestách. Treba sa pozrieť na príklady krajín, kde takéto niečo
nie je možné a nikomu takáto reklama nechýba.“ Bilbordy podľa nej treba v čo najvyššej miere eliminovať.
„Ak sa bavíme dokonca o nelegálnych bilbordoch, je to skôr
otázka pre súdne konania, nie tlaku verejnej mienky. V žiadnom
prípade ich nesmieme tolerovať,“ povedala s tým, že ak by boli
sankcie za porušenie zákonov prísnejšie a vykonateľnejšie v
kratšom čase, proces by sa zjednodušil.
www.sme.sk 25.05.2018
pomocná evidencia 325/1/2018
Po mimoriadne úspešnom prvom ročníku sa organizátorom
moderného mestského trhu Trenčín
na korze podarilo
pripraviť podujatie
aj tento raz. Uskutočnilo sa v sobotu
26. mája.
„Cieľom je poukázať aj na iný,
netradičný, ale zaujímavý verejný
priestor v Trenčíne. Tým Ulica 1. mája rozhodne je. Je zaujímavá aj z pohľadu histórie, ktorú chceme postupne odkrývať,“
povedal spoluorganizátor podujatia Richard Ščepko.
Na druhom ročníku pribudlo viac zaujímavých predajcov.
Medzi nimi okrem antikvariátu pribudla i možnosť zakúpiť si
LP platne. Zvýšil sa i počet gastro predajcov. Zachované zostalo to dobré – ako kaviarne Sládkovič a Coffee Sheep, Hvezdáreň, tvorivé dielničky pre deti, Workshopy a zaujímavý sprievodný program.
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„Nechceme z toho robiť megalomániu. Radi by sme zachovali na ulici útulnosť, estetiku, vkus a kvalitu s prítomnosťou
histórie. Zároveň však
chceme čo najskôr
prispieť nielen k možnosti triedenia odpadu
na trhu, ale hlavne
minimalizovať jeho
tvorbu. Snažíme sa dať
priestor na zviditeľnenie niektorým zaujíNa festivale vystúpila aj folková dvojica Evolet.
mavým združeniam,
ktoré v Trenčíne pôsobia, ako Zelená hliadka, Materské centrum Srdiečko, Zero waste Trenčín, kaviareň Na ceste a podobne. Robíme to hlavne pre nás, Trenčanov. Chceme prispieť k
tomu, aby sme sa v tomto meste mali lepšie,“ doplnil Richard
Ščepko.
www.sme.sk 26.05.2018
pomocná evidencia 326/1/2018
Interaktívne letecké múzeum Hangár X, ktoré v nedeľu 27.
mája otvorili v Trenčíne, ponúka možnosť vidieť lietadlá od
čias druhej svetovej vojny až po súčasnosť. Podľa prezidenta Aero Motor
Military klubu Jindřicha
Gazdu sú vystavené lietadlá plne funkčné, zrekonštruované a pripravené na let.
„Hovoríme o interaktívnom múzeu, pretože každý návštevník môže pristúpiť k lietadlu a dotknúť sa ho. Naši sprievodcovia mu vysvetlia, na čo
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je konkrétne lietadlo určené, či bolo vojenské alebo civilné,“
vysvetlil Jindřich Gazda.
„Ak prejavia záujem, môžu si zaplatiť let a byť pilotom na
skúšku. Tí, ktorí nenaberú odvahu, majú možnosť vyskúšať si
letecký trenažér alebo simulátor. Čiže simulovaný let,“ doplnil
prezident Aero Motor Military klubu.
Letecké múzeum Hangár X založili v areáli trenčianskeho
letiska a zameriava sa na plne funkčné československé lietadlá.
www.sme.sk 27.05.2018
pomocná evidencia 330/1/2018
Mestské zastupiteľstvo rokovalo v stredu 30. mája. O finančnej situácii Trenčína informoval primátor Richard Rybníček. Celkový dlh mesta bol k 30. aprílu 2018 vo výške 13,4
mil. eur, čo predstavuje 244 eur na obyvateľa. K 31. decembru
2010 to bolo 714 eur na jedného Trenčana. Celková suma dlhu
definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách bola ku koncu
apríla tohto roka 28,56 percenta, pričom zákonná maximálna
možná miera zadlženosti je 60 percent.
Poslanci schválili niekoľko zmien v rozpočte i Záverečný
účet mesta za rok 2017. V minulom roku išlo najviac peňazí z
rozpočtu na program Vzdelávanie (takmer 16 mil. eur) a na
program Doprava (vyše 7,1 mil. eur).
K 31. decembru 2017 bol príjem z parkovného vo výške 603
555 eur, a to z predaja 4 529 parkovacích kariet a z jednorazového parkovného cez automaty, SMS a QR kód. Investície do
parkovania a na zlepšenie mobility boli oveľa vyššie, takmer
1,5 milióna eur.
Trenčianski poslanci odsúhlasili niekoľko zmien v rozpočte.
Schválili peniaze na opravu oporného múru pod cintorínom na
Soblahovskej a Cintorínskej ulici, nasvietenie dvoch nových
priechodov pre chodcov k autobusovým zastávkam na Východnej ulici i rekonštrukciu 40 okien v pavilóne, riaditeľni, na
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chodbách a v kuchyni MŠ na Považskej ulici, čím budú vymenené okná na celej škôlke.
Mestský parlament súhlasil aj s investíciou do polopodzemných kontajnerov na Olbrachtovej a Soblahovskej ulici a podporil presun dvoch zastávok, vybudovanie troch priechodov pre
chodcov a stavebnú úpravu križovatky Považská – Žilinská s
vybudovaním nového chodníka.
Info 03.07.2018
pomocná evidencia 346/1/2018
Po tom, ako mesto kúpilo 48 nájomných bytov v polyfunkčnom dome „Obytný súbor Condominium Eurozeta Trenčín“
na Veľkomoravskej ulici, získa v tomto roku ešte ďalších 26
bytov, vrátane parkovacích miest a prislúchajúcej infraštruktúry.
V budove bývalej administratívy Ozety na Veľkomoravskej
ulici prerobili niekdajšie kancelárie na byty. Investorom bola
spoločnosť Solum, od
ktorej mesto kúpilo 48
nových
nájomných
bytov. Trenčín získal
dotáciu z ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja a aj podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania
(ŠFRB).
Celková kúpna cena 48 nájomných bytov, vrátane 48 parkovacích miest, bola vyše 2,3 milióna eur. Do 26 jednoizbových
a 22 dvojizbových bytov by sa prví nájomcovia mali nasťahovať v lete 2018 po tom, ako žiadateľom odporučí prideliť byty
komisia sociálnych vecí (6. júna) a následne uzavretie nájomných zmlúv odsúhlasí mestské zastupiteľstvo (4. júla).
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Ďalších 26 nájomných bytov by malo mesto získať ešte v
tomto roku na rovnakej adrese. Ich kúpu schválili mestskí poslanci vo februári 2018, a to formou úveru zo Štátneho fondu
rozvoja bývania (ŠFRB) a dotácie z Ministerstva dopravy
a výstavby SR. Šestnásť jednoizbových a 10 dvojizbových bytov má cenu takmer 1,2 milióna eur, z toho 65 percent by
zabezpečil úver zo ŠFRB a 35 percent dotácia z ministerstva.
Parkovacie miesta a pozemky pod parkovacími miestami by
mesto odkúpilo za 1 euro.
Info 05.06.2018
pomocná evidencia 351/1/2018
Vnútrobloky J. Halašu a Východná čakajú pozitívne zmeny.
Mesto uspelo s projektmi a dostane peniaze na ich oživenie. Na
komplexnú revitalizáciu vnútrobloku J. Halašu získa necelých
760 tisíc eur a na vnútroblok Východná takmer 272 tisíc eur.
Ide o 95 percent z celkových oprávnených nákladov, pričom
zvyšných 5 percent
doplatí mesto zo svojho rozpočtu. V oboch
prípadoch dôjde k odstráneniu pôvodného
mobiliáru a spevnených plôch, ktoré
nahradia nové komunikácie, ihriská, odVnútroblok na Východnej ulici so svahovitým terénom.
dychové zóny. Pôvodné dreviny sa ešte doplnia o nové stromy, kry a zeleň, obohatenú aj o kroviny s jedlými plodmi.
Vo vnútrobloku J. Halašu budú vybudované herné a športové prvky s mobiliárom v oddychových miestach. Vo vnútrobloku Východná sa postaví detské ihrisko, šmýkačka, ktorá
bude kopírovať svahovitý terén a komunikačná infraštruktúra s
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verejným osvetlením. V území sa budú integrovať prvky zelenej a sivej infraštruktúry pre trvalo udržateľné hospodárenie so
zrážkovými vodami napomáhajúce adaptabilite územia mesta
na klimatickú zmenu.
V prípade vnútrobloku J. Halašu to bude v podobe vsakovacích kanálov, ktoré nahradia existujúce povrchové žľaby a v
prípade vnútrobloku Východná v podobe protieróznych rýh, do
ktorých budú vysadené kroviny umožňujúce vsakovanie dažďovej vody.
Trenčín uspel v 3. kola výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Výzva sa týkala
zlepšenia environmentálnych aspektov v mestách prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou
urbanizovaného prostredia na zmenu klímy, ako aj zavádzaním
systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
Info 05.06.2018
pomocná evidencia 359/1/2018
V utorok 5. júna slávnostne odštartoval projekt rekonštrukcie južného opevnenia Trenčianskeho hradu. Po rok trvajúcich
prácach sprístupnia návštevníkom hrad aj cez lesopark Brezina.
Prístup k južnému
opevneniu
navyše
zjednoduší novovybudovaná
prístupová
cesta a náučný chodník za pol milióna eur.
Projekt rekonštrukcie a vybudovania nového vstupu na hrad je
súčasťou spoločného
projektu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), mesta
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Trenčín a juhomoravského mesta Bučovice. Rozpočet medzinárodného projektu TreBuCHET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske tradície sú takmer tri milióny eur.
Podľa trenčianskeho župana Jaroslava Bašku budú po
ukončení prác verejnosti sprístupnené aj tie časti hradu, ktoré
nemali možnosť doteraz vidieť.
„Cieľom projektu je spoločne chrániť kultúrne pamiatky na
oboch stranách. Päťdesiat percent z troch miliónov použije TSK
na sprístupnenie opevnenia od Breziny, pribudnú lávky,
vyčistia a sprístupnia sa cesty pri Čerešňovom sade,“ povedal
Jaroslav Baška.
Od sprístupnenia hradu z jeho južnej strany si TSK ako
zriaďovateľ sľubuje nárast návštevnosti. Pokladňu sprístupnia
v južnej hradbe, v priestore Mlynskej bašty. Odtiaľ povedie
lávka v osemmetrovej výške priamo do horného vstupu v
opevnení.
„Nie je to jediná investícia, ktorá smeruje tento rok na hrad.
Jedna je čisto financovaná z rozpočtu
TSK, je to zbúranie a
vystavanie skleníka.
Budú tam nové sociálne zariadenia, zázemie a kaviarnička,
práce sa začnú v
júni,“ ozrejmil JaroMaketa: Ideálna rekonštrukcia hradu – stav z druhej polovice 17. storočia.
slav Baška. Treťou
investíciou je prepojenie Trenčianskeho hradu a hradu Brumov
na Morave cyklotrasou s plánovaným dokončením v budúcom
roku.
V rámci medzinárodného projektu TreBuCHET vytvoria k
Trenčianskemu hradu prístupovú cestu. Tá vznikne rekonštrukciou už jestvujúcej cesty, ktorá vedie cez lesopark Brezina.
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„Mesto získalo 500 tisíc eur na predĺženie cesty od Čerešňového sadu, celý chodník okolo sadu, plus mobiliár. Naša
práca príde až na budúci rok, keď sa všetko v prvej fáze urobí,“
vysvetlil primátor Trenčína Richard Rybníček.
Ako poznamenal, mesto po ukončení prác uvažuje nad opravou Matúšovej ulice. Tá vedie od Mierového námestia smerom
k hradu. Rekonštrukčné práce na južnom opevnení podľa riaditeľa Trenčianskeho múzea Petra Martiniska začnú do dvoch
týždňov.
„TSK vybuduje dva mosty, ktoré prepoja Brezinu s južným
opevnením, zrekonštruuje sa Mlynská veža, kde by mala vzniknúť pokladňa a obnovia sa zničené zábradlia a priestory v
priekopách. Tie sa
vyčistia a sprístupnia,“ povedal Peter
Martinisko.
V rámci cezhraničného projektu
poputuje
milión
eur na rekonštrukciu Kniežacieho
parku
v moravSpoločné poklepanie základného kameňa rekonštrukcie južného opevnenia.
skom
mestečku
Bučovice. Ako vysvetlil jeho primátor Jiří Horák, pri rekonštrukcií parku vybudujú aj drobné turistické zariadenia a lávky.
Práve tie sú podľa neho symbolom spolupráce medzi Trenčianskym a Juhomoravským krajom.
Prvý stavebný zásah v priestore priekopy pri južnom
opevnení bol na prelome 15. a 16. storočia. „Zápoľskí spravili
obrannú časť, ktorá bola najviac zraniteľnou časťou Trenčianskeho hradu. Vykopali sa tu dve priekopy, zahĺbili základy
múrov a postavili dve veže. Na začiatku sa dalo prechádzať do
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týchto stavieb po mostoch alebo padacích mostoch,“ ozrejmil
historik Vladimír Pinďák.
Z mostných pilierov sa dodnes dochoval iba jeden. V dotknutej časti hradných priestorov podľa neho prebehol
archeologický prieskum v druhej polovici 20. storočia.
„Vieme, že sa tu našlo veľa hrobov. Bolo tu cisárske vojsko,
ktoré sa striedalo a v 18. storočí tu fungovala vojenská posádka,
ktorá ochorela. Našli sa kosti asi v 40 hroboch vojakov, ktorých
tu pochovali, bolo to pravdepodobne z karanténnych dôvodov,“
vysvetlil Vladimír Pinďák.
www.sme.sk 05.06.2018
pomocná evidencia 368/1/2018
Minulý týždeň otvorili v Trenčíne nové detské ihrisko na
Karpatskej ulici. Má viaceré unikátne prvky, deti zaujme najmä
vodný svet a veľká preliezačka v tvare lode. Ide o najdrahšie
detské ihrisko v
Trenčíne, mesto dalo
zo svojej kasy na toto
ihrisko vyše 210 tisíc
eur.
Práce sa začali po
zložitej
príprave,
ktorá trvala viac ako
rok, minulý rok v
septembri
vrtom
studne. Išlo o úplnú rekonštrukciu. Prvky pôvodného detského
ihriska boli poškodené a nebezpečné. Na ihrisko pribudlo pätnásť nových prvkov. Okrem hojdačiek, kolotoča a drevených
domčekov tu deti nájdu aj veľkú multifunkčnú preliezačku v
tvare lode s ďalekohľadom, kompasom a kormidlom.
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„Zaujímavý je aj bager v piesku, laná vo svahu, zemná
trampolína a hracie triangle. Najväčším lákadlom však
pravdepodobne bude vodný svet z drevených korýtok s
mechanickou pumpou a mlynčekom,“ informovala hovorkyňa
mesta Erika Ságová. Deti
si tu budú môcť ručnou
pumpou naťahať vodu do
kanálikov a hrať sa s ňou.
Podľa poslanca mestskej časti Stred Richarda
Ščepka bude ihrisko v
rámci Slovenska budiť
pozornosť: „Tematicky sú- Prúdom vody symbolicky otvoril ihrisko primátor Richard Rybníček.
visí s vodou, ktorá má pri Váhu logickú spojitosť. Sú tam tiež
rôzne vodné prvky zároveň je tam voda aj fyzicky prítomná, čo
na Slovensku nie je úplne bežné.“
V susedstve nového ihriska by v budúcnosti mohlo vzniknúť
dopravné ihrisko.
„Komunikoval som s projekčnou kanceláriou, ktorá robila
súkromné detské ihrisko v Trnave. Rozmerové parametre
spĺňajú všetky požiadavky, ktoré má
mať moderné dopravné ihrisko. Zároveň sa tam zmestia
jedno až dve menšie
ihriská na loptové
hry,“ uzavrel Richard Ščepko.
K detskému ihrisku sa bez problémov dostanú aj deti s telesným postihnutím.
Využívať ho bude aj blízke centrum sociálnych služieb DEMY,
s ktorým pri príprave projektu spolupracovali.
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„Už len tá myšlienka prispôsobiť ihrisko hendikepovaným
ľudom je perfektná. V Trenčíne vyrástlo krásne netradičné
ihrisko, ktoré budeme využívať aj s našimi deťmi z DEMY, ktoré majú rôzny hendikep, bez nejakých logistických problémov,“
povedal riaditeľ Centra sociálnych služieb Tibor Gavenda.
Veľká rekonštrukcia čaká tento rok aj celú Karpatskú ulicu.
www.sme.sk 08.06.2018
pomocná evidencia 382/1/2018
Vzbura 71. pešieho Trenčianskeho pluku na sklonku prvej
svetovej vojny v Kragujevci bola najväčšou a najtragickejšou
vzburou v rakúsko-uhorskej armáde. Táto revolta bola potlačená, 44 slovenských vojakov bez milosti popravili. Túto udalosť a jej hrdinov sme si v Trenčíne pripomenuli vo štvrtok 7.
júna.
Mesto Trenčín v spolupráci s Veliteľstvom pozemných síl
OS SR, Trenčianskym samosprávnym krajom, Klubom histórie
protifašistického odboja, Klubom generálov a Klubom vojenských veteránov Trenčín
pripravili
spomienkové
stretnutie pri pamätníku,
ktorý stojí už 60 rokov za
múrmi trenčianskych kasární. Na jeho pylóne je
bronzová tabuľa s menami
popravených účastníkov
vzbury a nápisom „Na večnú pamäť hrdinským príslušníkom 71. pešieho pluku sídliaceho
v týchto kasárňach, ktorí sa v dňoch 1. – 2. júna 1918 v Kragujevci – Juhoslávii vzbúrili proti vojne a proti rakúsko-uhorskej
monarchii“.
Na spomienke sa zúčastnil aj primátor Trenčína Richard
Rybníček: „Som rád, že sa nezabúda na statočných vojakov,
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ktorí položili svoje životy za ľudskú dôstojnosť, svoj národ. Vzbúrili sa aj voči tomu, ako sa k nim správali, nedostávali
poriadne najesť, ponižovali ich… Rozhodli sa, že sa vzbúria,
snažili sa, ale nemali šancu. Nechali nám ale odkaz, že si treba
vážiť samého seba,
ľudskú dôstojnosť, svoj
národ, svoju slobodu,
svoje mesto. Je to vždy
veľmi dôležité, lebo od
jednotlivca začína vždy
tá najväčšia sila dobra,
ale aj zla. Boli to vojaci,
ktorí boli priamo spojení
s naším mestom. Tu bolo sídlo ich pluku. Vzdajme im úctu
a nikdy na nich nezabudnime. Česť ich pamiatke.“
Hrdinstvo slovenských vojakov, ktorí sa vzbúrili proti nezmyselnosti a nespravodlivosti vojny Rakúsko–uhorskej monarchie voči Srbskému kráľovstvu, vyzdvihol aj prvý radca
Veľvyslanectva Srbskej republiky Dragan Stojovic: „Hrdinstvo týchto vojakov
je nezmazateľne zapísané v boji za slobodu,
nezávislosť
a lepší život slovenského národa. Srbský
národ, jeho politickí
predstavitelia a obyvatelia Kragujevcu si
od konca prvej svetovej vojny až do dnešných dní pripomínajú tieto udalosti.
Dôkazom je aj pamätník v Kragujevci, ktorí už roky tlmočí ich
odkaz. Jeden náš známy historik povedal – Srbský národ považuje vzburu Slovákov za svoj vlastný boj za slobodu. Ich
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obete vníma ako svoje vlastné obete a pristupuje k nim s dôstojnou úctou ako k bojovníkom, ktorí položili svoje životy za
mier a slobodu nielen ich národa, ale aj nášho srbského národa.
Buď večná sláva slovenským hrdinom.“
Vo štvrtok 7. júna sa v popoludňajších hodinách v priestoroch Posádkového klubu uskutočnili k téme Kragujevskej
zmluvy i prednášky Jána Dibalu, Petra Pavlíka a Milana
Šišmiša. Po nich bol premietnutý film „Štyridsaťštyri“ režiséra Paľa Bielika, ktorý sa inJuraj Sarvaš vo filme Štyridsaťštyri.
špiroval práve už spomínanou
vzburou slovenských vojakov. Nakrútený bol v roku 1957, teda
pred 61 rokmi a hlavnú postavu si zahral Juraj Sarvaš – dnes
jediný žijúci protagonista filmu.
Juraj Sarvaš si osobne pred premietaním filmu zaspomínal
na jeho premiéru v Trenčíne
v roku 1957, na nakrúcanie filmových scén i na stretnutie
s manželkou vojaka, ktorého vo
filme stvárnil. Podľa jeho slov
sa cez týchto 44 bojovníkov
Slovensko a Trenčín zapísali do
Juraj Sarvaš ako hosť prednášky v Posádkovom klube.
európskych dejín. Film získal
osobitné čestné uznanie a cenu Medzinárodnej federácie
filmových kritikov FIPRESCI na 11. Medzinárodnom filmovom festivale Karlove Vary 1958.
V piatok 8. júna, v deň, kedy pred 100 rokmi popravili 44
slovenských vzbúrencov – hrdinov, sa primátor Trenčína
Richard Rybníček zúčastnil spomienkového podujatia priamo
v Kragujevci pri tamojšom pamätníku. Následne si uctil aj
obete 2. svetovej vojny. Pamätník v tvare zlomených krídiel
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pripomína šialený masaker, počas ktorého zahynulo vyše
tritisíc obyvateľov, vrátane
študentov a učiteľov miestneho gymnázia.
Trenčiansky primátor na
záver svojej návštevy podpísal Memorandum o obnove vzťahov Trenčína a KraMemorandum o obnove vzťahov podpísali v Kragujevci primátori
Richard Rybníček a Miroslav Petrasinovič.
gujevca.
www.trencin.sk 10.06.2018
pomocná evidencia 385/1/2018
Mesto predalo svoj jediný objekt v Lesoparku Brezina.
Hospodársku budovu, ktorú využívalo mestské hospodárstvo a
správa lesov spolu s okolitým pozemkom odkúpil majiteľ
susedného hotela Brezina. Zaviazal sa, že na pozemku vybuduje do jedného roka verejnú kolkovú drevenú dráhu.
Mesto zaň zinkasuje viac ako 32 tisíc eur a zároveň môže
bezplatne užívať časť takzvanej hydrofórovej stanice na Brezine, ktorú vlastní majiteľ hotela.
Viceprimátor Trenčína Ján Forgáč hovorí, že mesto má
radosť, že po dlhých rokoch chátrania sa hotel Brezina rozvíja.
„Tento prevod umožní, aby sa hotel ďalej rozvíjal. Nadobudne atraktivitu tým, že v tomto areáli sa vybuduje wellness.
Majiteľ hotela do toho investuje a ja si myslím, že práve toto je
situácia, keď treba prihliadať, že ide o prípad osobitného
zreteľa,“ skonštatoval Ján Forgáč.
Majiteľ plánuje na novom pozemku vybudovať exteriérovú
kolkovú dráhu. Postaviť a sprístupniť verejnosti ju podľa Forgáča musí do roka. Inak ho čakajú sankcie. Mesto pri predaji
nevyužilo verejnú súťaž, podľa viceprimátora bolo dôvodom aj
to, že prístupovú cestu k areálu vlastní hotel.
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„Bez súčinnosti hotela si nevieme predstaviť, ako súťažiť
majetok, ku ktorému je prístup po pozemku tretej osoby. Druhý
dôvod je ten, že nám ide o rozvoj a ten by nemal byť len na
pleciach mesta, ale aj podnikateľov,“ dodal Ján Forgáč.
Predseda finančnej a majetkovej komisie Peter Hošták
skonštatoval, že by bola
škoda mať obslužnú prevádzku Mestského hospodárstva v blízkosti hotela,
ktorý potrebuje doplniť
svoje kapacity vyšší štandard.
„Prvotná myšlienka bola, že nám zabezpečia náhradu, do veľkej miery sa to
podarilo, ale nie jedna k jednej. Aj preto, že v lesoparku nie je
možné nájsť adekvátne náhradné priestory. Išli sme do menšej
výmery, ale je tam doplatok a vytvorenie kolkovej dráhy,“
povedal Peter Hošták. Predaj objektu vidí ako rozvojový
impulz. „Chceme, aby to tam žilo. Som rád, že ten priestor sa
vzmáha.“
Proti predaju hlasovalo viacero poslancov, kritizovali samotný odpredaj nehnuteľnosti, jeho formu aj pozadie nového
vlastníka.
„V objekte mohlo vzniknúť ekocentrum alebo učebňa. Je to
jediný objekt, ktorý mesto vlastnilo na Brezine a mohol byť
použitý na tento účel. Ak by sme niečo podobné chceli postaviť
nanovo, prinesie to obrovské investície a bude to na úkor
nového záberu zelene a lesa,“ skonštatoval poslanec Richard
Medal. Brezina si podľa neho vyžaduje o to väčšiu starostlivosť, o čo viac ľudí ju navštevuje.
„Toto bola šanca, ako túto funkciu na Brezine obnoviť. Dnes
sme, žiaľ, o to prišli, považujem to za nerozumné.“
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Proti bol aj poslanec Richard Ščepko. Prvým dôvodom pre
neho bolo, že využitie objektu a pozemku malo v lesoparku
svoje opodstatnenie.
„Druhým dôvodom sú vlastnícke pomery spoločnosti, ktorá
sa o tento objekt uchádza. Patrí do siete firiem, o ktoré sa
zaujímal zavraždený novinár Ján Kuciak a iní investigatívni
novinári. Sú v nej zaujímavé trenčianske mená, rovnaká spoločnosť v minulosti vlastnila aj liečebný dom Machnáč, ktorý
doteraz chátra,“ povedal Richard Ščepko s tým, že pre neho ako
poslanca je to minimálne výkričník v hlave.
Viceprimátor Ján Forgáč s jeho názorom nesúhlasí: „Rozhodovali sme o majetku mesta, nie o vlastníkovi. Nie som vyšetrovateľ, aby som to teraz skúmal, kto má aké väzby. Do hotela sa investuje a verím , že sa bude aj naďalej.“
www.sme.sk 10.06.2018
pomocná evidencia 389/1/2018
V stredu 13. júna sa záverečného seminára a slávnostného
ukončenia 31. ročníka Akadémie tretieho veku (ATV) v priestoroch Kultúrneho centra Stred Dlhé Hony v Trenčíne zúčastnilo 142 poslucháčov a hostí.
Seminár tradične otvorila prvá podpredsedníčka Rady ATV
Anna Pinďáková a privítala pozvaných hostí na slávnostnom
akte ukončenia prednáškového roku 31. ročníka ATV. So želaním ďalších úspešných rokov sa prítomným krátko prihovoril
rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
a poslanec Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja
(TSK) Jozef Habánik. Svoje poďakovanie za pozitívny príklad
pre mladých smerovala poslucháčom aj verejná ochrankyňa
práv Mária Patakyová.
Na záverečnom seminári ukončila svoju prácu vo funkcii
predsedníčky Rady ATV doktorka Terézia Drobná. Slová
uznania a vďaky smerovali aj na jej adresu.
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„S Akadémiou prežila 31 rokov, bola pri jej založení až
dodnes a odviedla veľký kus odbornej i záslužnej práce, za čo
jej patrí veľká vďaka,“ uviedla Anna Pinďáková. Lekárka
Terézia Drobná bola v mene poslucháčov, členov výboru ZO
02 Trenčín a Rady ATV ocenená za svoju prácu pamätným listom, kyticou kvetov a veľkým potleskom. Na poste ju
vystriedala bývalá riaditeľka Strednej zdravotníckej školy Celestíny Šimurkovej v Trenčíne Janka Gugová.
„Prevziať žezlo po takých hodnotných ľuďoch nebude ľahké, ale vynasnažím sa, aby Akadémia tretieho veku úspešne
fungovala ďalej,“ vyjadrila sa Janka Gugová po prevzatí funkcie.
Za celý školský rok sa všetkých seminárov ATV zúčastnilo
190 poslucháčov, osvedčenie o absolvovaní dostalo 150 z nich.
Zaujímavé prednášky prišlo v ukončenom školskom roku
odprednášať 21 fundovaných lektorov bez nároku na honorár.
Repertoár v rámci kultúrneho programu predviedlo 8 speváckych a tanečných súborov a jednotlivcov.
Záštitu nad 31. ročníkom prevzali Trenčiansky samosprávny
kraj a mesto Trenčín, ktorí na fungovanie a ukončenie
školského roku prispeli aj finančnou čiastkou. Spomienky na
ukončený ročník boli zhodnotené v Informačnej ročenke, ktorú
na záverečnom seminári slávnostne pokrstili lupienkami ruží.
Publikáciu dostane každý poslucháč a zainteresované orgány
a inštitúcie na otváracom seminári 32. ročníka ATV.
www.tsk.sk 13.06.2018
pomocná evidencia 394/1/2018
Mesto Trenčín sa rozhodlo využiť aktuálne vyhlásenú dotačnú výzvu Ministerstva hospodárstva SR, ktorá finančne podporí
realizáciu smart city riešení v slovenských mestách. Preto
vyhlásilo inovačnú súťaž pre tri oblasti aplikácie smart riešení
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– komunikácia s občanmi, starostlivosť o seniorov a Kino
Hviezda.
Inovátori mali predstaviť svoje riešenia na zadané témy, ich
hlavnou motiváciou bola možnosť získať odporúčania pre
aktuálnu dotačnú výzvu Ministerstva hospodárstva SR. V rámci
výzvy môžu firmy získať financovanie na vypracovanie štúdie
realizovateľnosti a následné zavádzanie smart city riešení do
praxe.
Prezentácia smart city riešení pre všetky oblasti sa konala
v stredu 13. júna v Trenčíne. Na základe predstavených ideí sa
mesto rozhodlo odporučiť tri projekty pre potenciálne financovanie zo strany ministerstva.
Aliter Technologies ponúklo riešenie pre seniorov využiteľné nielen v domovoch dôchodcov, ale i v terénnej opatrovateľskej službe. Bot Media sa do dotačnej výzvy zapojí s projektom smart komunikácie s občanmi prostredníctvom
chatbotu, využívajúc umelú inteligenciu. Tretím odporúčaným
projektom je Invipo – flexibilná a otvorená platforma, ktorá
integruje kľúčové informácie o meste a ich zdieľanie prostredníctvom online dashboardu a mobilnej aplikácie.
Inovačná súťaž bola zorganizovaná spoločnosťou Centire
s.r.o. v rámci medzinárodného projektu OpenMaker. Trenčín sa
tak zaradil k spoločnostiam ako Volkswagen a Mondeléz. Do
projektu sa zapojilo 13 subjektov a v Trenčíne sa z nich predstavilo 11.
www.trencin.sk 26.06.2018
pomocná evidencia 396/1/2018
Mesto získalo miliónovú dotáciu od ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na komplexnú obnovu
dvoch vnútroblokov na sídlisku Juh. Skrášľovanie verejných
priestranstiev, vznik nových parkov a revitalizáciu
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vnútroblokov podporí ministerstvo v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu.
V treťom kole vybral agrorezort 13 projektov v hodnote 3,2
milióna eur na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. Na komplexnú
obnovu vnútrobloku J.
Halašu získalo mesto
necelých 760 tisíc eur a
na vnútroblok Východná takmer 272 tisíc eur.
Podľa
hovorkyne
Aj vnútroblok na Východnej ulici čaká revitalizácia.
Trenčína Eriky Ságovej ide o 95 percent z celkových oprávnených nákladov,
zvyšných päť percent doplatí mesto zo svojho rozpočtu.
„Dôjde k obnove vnútroblokov odstránením pôvodného mobiliáru a spevnených plôch a ich nahradením novými komunikáciami, ihriskami a oddychovými zónami. Dreviny sa ešte
doplnia o nové stromy, kry a zeleň, obohatenú aj o kroviny s
jedlými plodmi,“ vysvetlila.
Vo vnútrobloku J. Halašu vybudujú vsakovacie kanály,
ktoré nahradia povrchové žľaby, rovnako pribudnú aj herné a
športové prvky s mobiliárom v oddychových miestach.
V prípade vnútrobloku Východná vybudujú protierózne ryhy
v celkovej dĺžke 899 metrov, do ktorých vysadia kroviny. Tie
umožnia vsakovanie dažďovej vody. Pribudne detské ihrisko,
verejné osvetlenie a šmykľavka.
Obyvatelia sídliska Juh vnímajú investíciu do zelene a skrášlenie prostredia medzi bytovými domami pozitívne. Podľa
poslanca mestského zastupiteľstva za mestskú časť Juh Patrika
Žáka na Juhu neevidujú takmer žiaden vandalizmus. Obavy z
ničenia herných a voľnočasových prvkov nemá.
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„Verím, že ľudia sú viac dobrí ako zlí a navzájom si dohliadneme na spoločný majetok. Ak vzniknú nejaké udalosti,
tak sa im budeme venovať a zvážime osadenie kamier,“ povedal
Patrik Žák.
www.sme.sk 14.06.2018
pomocná evidencia 398/1/2018
V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) uzatvorilo
v minulom roku manželstvo 3368 párov, čo je o 107 viac ako v
roku 2016 a o 593 viac ako pred 20 rokmi. Počet sobášov bol
v TSK v minulom roku najvyšší od vzniku kraja.
Ako informoval riaditeľ Pracoviska Štatistického úradu SR
v Trenčíne Pavol Arpáš, v kraji aj v minulom roku pokračoval
trend zvyšovania priemerného veku mužov i žien pri vstupe do
manželstva.
Priemerný vek mužov pri sobáši bol minulý rok 34,4, u žien
31,5 roka. Za posledných 20 rokov sa tak priemerný vek mužov
i žien pri vstupe do manželstva zvýšil zhodne o 7,2 roka.
Ako dodal, na Slovensku po osemročnom klesajúcom trende
počet rozvodov opäť medziročne stúpol, v TSK však počet rozvodov klesol. V roku 2017 sa v kraji rozviedlo 1082 manželstiev, čo je o 35 menej ako v predchádzajúcom roku. Najväčšia
rozvodovosť v TSK bola v okrese Bánovce nad Bebravou, najnižšia v Púchovskom okrese. Priemerná dĺžka trvania manželstva pri rozvode bola v kraji 15,8 roka.
„Najčastejšou príčinou rozvratu manželstiev v kraji bola
rozdielnosť pováh, názorov a záujmov (60 percent). Z ostatných atribútov rozvodov bola nevera príčinou u 10,2 percenta
mužov a deviatich percent žien,“ doplnil riaditeľ.
www.teraz.sk 15.06.2018
pomocná evidencia 400/1/2018
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V pondelok 18. júna vyhlásili v Bratislave pri príležitosti
Dňa otcov výsledky
ankety
Otec roka 2018.
O tom, kto získa
výnimočný titul a
putovné žezlo –
dreveného koníka, rozhodli ľudia
v hlasovaní.
Počas 28 rokov fungovania
Manželia Karellovci so svojimi piatimi deťmi.
najstaršej časopiseckej ankety na Slovensku sa do povedomia
ľudí dostali muži, otcovia rodiny, ktorí si zaslúžia veľký obdiv.
Kandidátov na ocenenie aj tento rok nominovali čitatelia
týždenníka Slovenka, z nich redakcia vybrala 5 postupujúcich
do veľkého finále.
Titul Otec roka 2018 si vďaka SMS a
internetovému hlasovaniu odniesol kpt.
Ing. Miloš Karell, ktorý v marci tohto
roka cestou z práce zachránil život
jedenásťročnému chlapcovi, pod ktorým
sa preboril ľad na Váhu v Trenčíne. Ako
bývalý vodný záchranár a otužilec tento
profesionálny vojak ani chvíľu neváhal,
keď bol v ohrození život dieťaťa. Sám je
totiž otcom piatich detí, z nich jedno má
diagnostikovaný Aspergerov syndróm.
S manželkou sa v OZ Hipoško venujú hipoterapii a pomáhajú
deťom so zdravotným postihnutím.
Miloš Karell je bývalým žiakom VI. základnej školy
v Trenčíne, študentom Gymnázia Ľ. Štúra a absolventom Vo-

134

jenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Býva v Novej Dubnici a pracuje v Trenčíne.
www.trencin.sk 20.06.2018
pomocná evidencia 410/1/2018
Najvýraznejšie detské osobnosti mesta Trenčín v školskom
roku 2017/2018 vyhlásili v stredu 20. júna v sobášnej sieni
Mestského úradu v Trenčíne. Z rúk primátora mesta Richarda
Rybníčka si počas slávnosti prevzalo ocenenie 17 jednotlivcov
a 11 tímov.
„Chceme vám dať najavo, že si vážime to, čo robíte a že pre
nás veľa znamenáte,“ prihovoril sa oceneným Richard Rybníček. „Toto mesto s deťmi ako ste vy, rastie. Chcem vám poďakovať, že robíte fantastickú reklamu nielen sebe, svojej rodine
a svojej škole, ale aj tomuto mestu. Aj vy robíte toto mesto krajším, aj vďaka vám je populárne medzi ľuďmi, ktorí z Trenčína
nie sú. Prajem vám veľa zdravia, veľa šťastia, veľa vnútornej
sily a veľa trpezlivosti. Nikdy sa nevzdávajte. Sme na vás veľmi
pyšní a držíme vám vo všetkom, čo budete robiť, palce.“
Ocenení žiaci:
Najlepším matematikom a fyzikom je Michal Krulich zo
Základnej školy na Dlhých Honoch. Počas školského roku
2017/2018 úspešne reprezentoval školu na 5 olympiádach –
dejepisnej, technickej, chemickej a matematickej, v ktorej sa
prebojoval do krajského kola a obsadil 2. miesto. Najväčší
úspech dosiahol v krajskom kole fyzikálnej olympiády, kde
získal 1. miesto. Na súťaže ho pripravovali pedagógovia
Renáta Krivošová a Michal Galko.
Najlepším biológom je Natália Přibylová zo ZŠ Dlhé Hony.
Záujem o biológiu prejavuje na hodinách biológie a na
biologickom krúžku. Perspektívne sa chce venovať štúdiu biológie. V tomto školskom roku vybojovala v krajskom kole bio-

135

logickej olympiády 1. miesto. Pripravovala ju Barbora Halgošová.
Najlepším geografom je Terézia Lendvayová z tej istej školy. V tomto školskom roku dosiahla
viaceré
úspechy. V okresnom kole biologickej olympiády obsadila 1.
miesto, 2. miesto
v okresnom kole
olympiády z nemeckého jazyka,
3. miesto v celoslovenskej súťaži Expert 7 v téme Tajomstvá
prírody, 2. miesto v celkovom hodnotení celoslovenskej súťaže
Expert 7. O jej všestrannom nadaní hovorí aj umiestnenie v dejepisnej olympiáde a v súťaži Informatický bobor (iBobor).
Najväčším úspechom však bolo 1. miesto v krajskom kole geografickej olympiády kategórie F. Radosť z úspechu mala aj
Antónia Dvoranová, ktorá ju na súťaž pripravovala.
Najlepším
olympionikom
v anglickom jazyku je
Júlia Bystrická (ZŠ
Dlhé Hony). Nakoľko
školskú
dochádzku
ako 6-ročná začala
v Írsku, kde absolvovala celý prvý ročník,
Úspešná účastníčka olympiád v anglickom jazyku Júlia Bystrická.
súťažila v skupine anglofónnych žiakov. Zúčastnila sa aj viacerých olympiád a súťaží. V okresnom kole olympiády z nemeckého jazyka obsadila
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3. miesto a v okresnom kole olympiády z fyziky bola druhá.
Medzi najväčšie úspechy patrí 3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v skupine žiakov, ktorých materinským jazykom je angličtina. Na olympiádu v anglickom jazyku
pripravovala Eva Kličková.
Najlepším olympionikom v nemeckom jazyku je Ján Marušinec zo ZŠ na Veľkomoravskej ulici. Nemčinu sa v škole
učí prvý rok. Avšak za rok učenia v škole by bolo ťažké dosiahnuť také úspechy, ako sa mu podarilo. Učí sa ju aj vďaka
svojej rodine, ktorá žije v Rakúsku. V januári tohto roka vyhral
vo svojej kategórii prvé miesto v okresnom kole a o mesiac
v krajskom kole obsadil 2. miesto.
Najlepším olympionikom v ruskom jazyku je Izabela Mišáková (ZŠ Dlhé Hony). Na olympiáde z ruského jazyka ako
jedna z najmladších účastníčok vo svojej kategórii obsadila 1.
miesto v krajskom kole, čím postúpila do celoštátneho kola.
V celoslovenskom kole olympiády sa umiestnila na štvrtom
mieste. Na olympiádu ju pripravila Iveta Bočkayová.
Najlepším Slávikom Slovenska je Ema Vavríková (ZŠ
Dlhé Hony). Žiačka 3. ročníka
sa odmalička tešila na tanec
a spev ľudových piesní v DFS
Laštek v Ilave. Radosť z objavovania krás folklóru, ľudovej
piesne s podporou svojho hudobného talentu zúročuje nieEma Vavríková vyniká v speve ľudových piesní.
len na vystúpeniach folklórneho súboru, ale aj opakovaným úspechmi v regionálnej
speváckej súťaži Trenčianske hodiny a tento raz i druhým
miestom v krajskom kole Slávika Slovenska, z ktorého má
radosť aj jej učiteľka Renáta Fabová.
Najlepším recitátorom poézie na Hviezdoslavovom Kubín je
Ema Slezáková zo Súkromnej základnej školy Futurum.
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V tomto školskom roku sa prebojovala do celoslovenského kola
rozprávkovej súťaže Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas a taktiež bola úspešná v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín, kde
po získaní 1. miesta v krajskom kole postupuje do kola
celonárodného. Veľký úspech dosiahla aj svojou pisateľskou
činnosťou, keď sa ako nováčik prihlásila do literárnej súťaže
Literárna Senica a jej práca bola odbornou porotou ocenená
a následne aj uverejnená v rovnomennom zborníku. Na jej úspechu sa podieľali aj učiteľky Anna Tisoňová a Anna Strempeková.
Najlepším recitátorom prózy na Hviezdoslavovom Kubíne
je Emília Škvareninová (ZŠ Dlhé Hony). Zvíťazila v okresnom kole a postúpila do krajského kola súťaže, kde obsadila 1.
miesto. Pripravovala ju Renáta Fabová. Na oceňovaní sa nemohla zúčastniť, preto cenu prevzala učiteľka Iveta Bočkayová.
Najlepšou violončelistkou je Lola Bartošíková zo ZUŠ K.
Pádivého. Hre na violončele sa venuje od roku 2013, toho času pod
vedením Jany Ďurišovej. Na školskej súťaži sa pravidelne
umiestňuje na prvom
mieste. Tento rok absolvovala súťaž Mladý
Radosť z ocenenia mala aj violončelistka Lola Bartošíková.
violončelista Slovenska 2018 v Kežmarku, na ktorej obhájila
minuloročné víťazstvo. Okrem toho súťažila na Violončelovej
jeseni v Modre, kde získala Zlaté pásmo. V lete 2017 absolvovala medzinárodné majstrovské kurzy Crescendo Summer
Institute v Tokaji, v Maďarsku, kde hrala aj na záverečnom
koncerte. V roku 2017 bola ocenená ako jeden z talentov
Trenčianskeho kraja. Posledný rok sa rozvíja aj pod vedením

138

majstra Jozefa Luptáka. Na slávnosti predviedla svoj talent aj
naživo vo svojom vystúpení.
Najlepším cimbalistom je Jozef Cibulka zo ZUŠ K. Pádivého. Má záujem študovať cimbal na konzervatóriu v Banskej
Bystrici, kde bol úspešne prijatý s najvyšším počtom bodov
97,1 získaným na prijímacích skúškach. V máji sa zúčastnil
celoslovenskej cimbalovej súťaže žiakov ZUŠ v Bratislave, kde
vo svojej kategórií získal zlaté pásmo s najvyšším počtom bodov. Ocenený cimbalista vystúpil aj počas slávnostného odovzdávania cien detským osobnostiam.
Najlepšou atlétkou v skoku do diaľky je Tamara Balajová
zo ZŠ na Veľkomoravskej ulici. Žiačka 8. ročníka výborne reprezentuje školu i 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 aj medzinárodnej úrovni.
Na Majstrovstvách SR obsadila medzi staršími žiačkami v skoku do diaľky 3. miesto a v štafete 4×60 m 2. miesto. Na halových MSR v päťboji 2. miesto. Cenu prevzal riaditeľ školy. Tamara sa práve v tom čase súťažila na ďalších Majstrovstvách
SR.
Najlepšou atlétkou v hode kriketovou loptičkou je Karolína
Dovičinová zo ZŠ na Hodžovej ulici. Začínala s futbalom, hrala
za AS Trenčín a od II. stupňa ZŠ hrá hádzanú, tiež v klube AS
Trenčín. V tomto športe je súčasnou majsterkou SR a opakovane bola vyhlásená za najlepšiu brankárku majstrovstiev. Je členkou slovenskej reprezentácie v hádzanej. V tomto školskom roku obsadila 2. miesto na okresnom kole v atletike škôl vo vrhu
guľou a 1. miesto v okresnom aj krajskom kole v hode kriketovou loptičkou a postúpila na Majstrovstvá SR. Na súťaž ju
pripravovala Eva Bacová. Cenu za Karolínu prevzala Nasťa
Vráblová.

139

Najlepší bedmintonisti sú Lucia Hríbiková a Natália Polhorská (ZŠ Dlhé Hony). Lucia sa venuje bedmintomu od
útleho veku vďaka svojmu otcovi, ktorý ju pripravuje na medzinárodné i domáce súťaže. Jozef Hríbik je dodnes jej
hlavným trénerom
spolu s Miroslavom Klimom. V
krajskom
kole
v Ilave sa so svojou spoluhráčkou
umiestnila na 2.
mieste. Natália sa
pred pár rokmi venovala ľadovému
Najlepšie gymnastky sú zo Základnej školy na Hodžovej ulici.
hokeju, po čase
skúsila bedminton, ktorému sa venuje 3 roky. Do základov
bedmintonu ju zasvätil tréner Jozef Hríbik. Za svoje úspechy
vďačí tiež Michalovi Matejkovi.
Najlepšími hokejistami sú deviataci zo ZŠ na Hodžovej
ulici. Tento školský rok chlapci ročníka 2002/2003 svedomito
pracovali nielen v škole, ale aj na tréningoch ľadového hokeja
pod vedením trénera a zároveň pána učiteľa Martina Adamca.
Odmenou za ich prácu bolo získanie druhého miesta v celoslovenskej súťaži kategórie kadetov v ľadovom hokeji. Do
posledného momentu súperili o prvé miesto. Kapitánom mužstva bol Šimon Bečár.
Najlepšími florbalistami sú starší žiaci trénera Patrika
Zelenku zo ZŠ na Hodžovej ulici. Tento rok sa pokúsili opäť
postúpiť na záverečný turnaj Majstrovstiev Slovenska. Na ňom
potvrdili, že florbal vedia hrať a opäť siahali na prvenstvo. To
im však tento rok uniklo vskutku iba o vlások, nakoľko vo
finále podľahli súperovi najtesnejším rozdielom. Cenu za tím
prevzal Andrej Krajčovič.
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Najlepšími gymnastkami sú Nasťa Vrábelová, Natália
Brezanová, Lucia Mikušová, Zoja Sirotná a Simona Feherová (ZŠ Hodžova) trénera Petra Bolačeka. Tento školský rok
sa im ako gymnastickej skupine podarilo postúpiť cez okresné,
regionálne a krajské kolo až na Majstrovstvá SR, ktoré sa konali
v Poprade. V obrovskej konkurencii sa umiestnili na 4. mieste.
Najlepšími futsalistami sú žiaci Základnej školy na Ulici L.
Novomeského. Pod trénerskou
taktovkou Petra Číbika sa plynule prebojovali turnajom a vo finále zdolali Dubnicu nad Váhom,
čím si zabezpečili celkové víťazstvo v krajskom kole. Cenu preCenu pre najlepších futbalistov prevzal Richard Žákech.
vzal kapitán Richard Žákech.
Najlepší futbalisti sú chlapci zo ZŠ na Ul. L. Novomeského.
Prebojovali sa do celoslovenského finále, ktoré sa konalo v Národnom tréningovom centre v Poprade. Vo finálovom zápase
zdolali Žilinu 5:3 a stali sa majstrami SR, z čoho sa tešili nielen
chlapci, ale aj ich tréner Marek Ďanovský. Zároveň vyhrali pre
školu aj finančnú čiastku 3000 eur, ktorá bude použitá na nákup
športových potrieb. Z tohto tímu bol individuálne ocenený
Samuel Andrejko, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho brankára. Cenu za najlepších futbalistov prevzal Richard Žákech.
Najlepší vo futbale sú mladší žiaci a žiačky zo ZŠ Novomeského. V jubilejnom 20. ročníku McDonald’s Cup zvíťazili
a odniesli si majstrovský titul. Chlapci a dievčatá bez problémov prechádzali turnajom a vo finále s ľahkosťou zdolali Ružomberok 5:1. Z tímu boli ocenení aj jednotlivci – Timea Majanová za najtvrdšiu strelu a Nikolas Kopunec ako najlepší
brankár. Na vynikajúcom výsledku majú zásluhu mladé futbalistky a futbalisti a takisto ich tréner Miroslav Karas. Ocenenie
prevzal kapitán Matúš Galajda.
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Najlepšie hádzanárky sú zo ZŠ na Hodžovej ulici. Pripravovala ich Katarína Paulínyová. Staršie žiačky sa v tomto
súťažnom ročníku stali Majsterkami Slovenska. Tento rok opäť
bez prehry prešli okresným, regionálnym a krajským kolom
a podarilo sa im znova postúpiť na Majstrovstvá Slovenska
v hádzanej. Cenu za tím prevzala Nasťa Vrábelová.
Najlepší hádzanári sú zo ZŠ na
Ul. L. Novomeského. Pod vedením učiteľa Dominika Kaduka
úspešne a jednoznačne zvládli
okresné kolo, na základe ktorého
postúpili na krajskú úroveň.
V športovej hale v Považskej
Kapitán najlepších hádzanárov Lucas Demitra.
Bystrici podľahli domácim súperom – žiakom zo športovej triedy a obsadili 3. miesto. Cenu
prevzal kapitán Lucas Demitra.
Najlepší basketbalisti sú z rovnakej školy. Pod vedením
učiteľa Dominika Kaduka po náročnom zápase so ZŠ Hodžova
postúpili do regionálneho kola, kde vo finálovom zápase proti
Myjave jednoznačne vyhrali rozdielom triedy. V krajskom kole
v náročnom zápase s Prievidzou síce prehrali, ale obsadili
krásne 3. miesto. Cenu prevzal kapitán Kristián Kaduk.
Mimoriadne ocenenia
Najlepšou golfistkou je Olívia Grachová zo ZŠ na
Veľkomoravskej ulici. Prváčka sa golfu venuje od 3 rokov.
Spočiatku ju trénovali rodičia v golfovom tábore. V súčasnosti
trénuje päťkrát do týždňa. V októbri 2017 sa zúčastnila na
ihrisku Heritage Penati Golf Resort záverečného dvojdňového
medzinárodného finále U.S.Kids Golf Tour 2017 a vybojovala
vo finále 1. miesto v kategórii dievčat do 8 rokov. Taktiež sa
stala absolútnou víťazkou sezóny 2017 na základe
celosezónneho rebríčka v rámci všetkých 11-tich vekových
kategórií až do 18 rokov (absolútnou víťazkou sa stala už druhý
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rok po sebe), vďaka čomu získala nominačný list na majstrovstvá Európy U.S.Kids Golf European Championship 2018 a na
majstrovstvá sveta
U.S.Kids Golf World
Championship 2018.
V máji sa zúčastnila
na
majstrovstvách
Európy v Škótsku
U.S.Kids Golf European Championship
2018, kde odohrala 3
kolá a umiestnila sa
Golfistka Olívia Grachová sa podpisuje do pamätnej knihy.
na krásnom 17. mieste. Zo slovenskej výpravy bola Olívia
druhá najlepšia.
Najlepšou fitnesskou je Lucia Mikušová zo ZŠ, Hodžova.
Patrí medzi úspešné reprezentantky klubu Fitness Gabrhel.
Získala 2. miesto na Majstrovstvách Európy 2017 vo fitness
detí, umiestnila sa na 4. mieste na Majstrovstvách sveta vo fitness detí 2017, bola nominovaná na Majstrovstvá sveta 2018
(15. – 17. 6. 2018), získala taktiež 2. miesto vo fitness dorasteniek na Majstrovstvách SR 2018 a 2. miesto vo fitness detí na
Majstrovstvách SR 2018. Jej trénerkou je Mariana Holbová.
Najlepšou olympioničkou vo francúzskom jazyku je Leila
Kadlecová zo ZŠ, Dlhé Hony. Narodila sa v Kanade, celý prvý
stupeň absolvovala v Dánsku a od roku 2016 sa stala žiačkou
základnej školy v Trenčíne. Hoci sa francúzsky jazyk v ZŠ
nevyučuje, pri príprave na olympiádu bola Leile nápomocná
učiteľka Eva Kličková. V celoslovenskom kole získala 3. miesto.
Najlepší recitátor v ruskom jazyku je Samuel Sedláček zo
ZŠ Hodžova. Nezaváhal ani na chvíľu, keď prišla ponuka zúčastniť sa súťaže mladých recitátorov poézie a prózy v ruskom
jazyku Živá klasika, ktorej vyhlasovateľom bolo Ministerstvo
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školstva, vedy a kultúry Ruskej Federácie. V spolupráci s vyučujúcou ruského jazyka Erikou Topilinovou siahol po ruskej
klasike a vybral si
úryvok
z románu
Leva Nikolajeviča
Tolstého Anna Karenina. Táto súťaž
bola zaujímavá aj
tým, že žiak sa
nezúčastnil priamo
výberových kôl, ale
komisia vybrala víťazov na základe zaslanej nahrávky prednesu úryvku z prózy,
ktorá bola zhotovená priamo na hodine ruského jazyka v spolupráci so spolužiakmi Samuela. Nahrávka bola zverejnená na
internete a tak bola k dispozícii členom komisie na posúdenie.
Samuel obsadil v tejto súťaži 3. miesto a vyhral trojtýždňový
pobyt a účasť na medzinárodnom finále v Rusku v Medzinárodnom detskom centre Artek.
Najlepšími programátormi sú Martin Šamaj, Zuzana Mareková, Lucia Ševčovičová, Matej Pučko, všetci 6. A, Ráchel
Bučeková, 8. A – ZŠ Kubranská. Počas celého školského roka
úspešne reprezentovali školu i mesto v súťažiach zameraných
na programovanie a tvorbu počítačových hier. Za najvýznamnejšie úspechy možno považovať celkové 3. miesto v celoslovenskom finále súťaže iHRA, 4. a 5. miesto v súťaži Galaxiáda – tvorba hry, 3. miesto v programovaní hry v celoslovenskej súťaži Scratch Match a ďalšie ocenenia vytvorených
hier v tej istej súťaži. V júni sa zúčastnili celoslovenského
finále v programovacej súťaži Palma Junior. Do finále postúpilo šesť najlepších dvojíc z celého Slovenska. Tri z nich boli
zo ZŠ Kubranská. Získali 1. a 3. miesto. Tretie miesto získali
Zuzka Mareková a Lucia Ševčovičová, ktoré boli jedinými
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dievčatami nielen vo svojej kategórii, ale aj jediné dievčatá,
ktoré postúpili do finále z celého Slovenska. So žiakmi pracuje,
motivuje ich k stále lepším výkonom a pomáha im objavovať
vlastné možnosti učiteľka Eva Mareková. Cenu prevzala Ráchel Bučeková.
V závere slávnostného odovzdávania cien vyhlásili aj najúspešnejšie základné školy. V oblasti predmetových súťaží,
vedomostných a umeleckých súťaží v tomto školskom roku obhájila svoje prvenstvo Základná škola na Dlhých Honoch.
Najúspešnejšou školou v športových súťažiach sa stala Základná škola na Hodžovej ulici.
www.trencin.sk 20.06.2018
pomocná evidencia 411/1/2018
Víťazmi druhého ročníka súťaže o pohár prezidenta Hasičského a záchranného zboru o najlepšiu posádku hasičov – zdra0votníckych záchranárov sa stali trenčianski hasiči Miroslav
Pokrývka a Peter
Valko.
Hasiči záchranári
sa stretli vo štvrtok 21.
júna v areáli zariadenia protipovodňového výcviku Krajského
riaditeľstva
HaZZ v Trnave, na
vodnej nádrži Horné
Orešany a v katastri
obcí Horné Orešany Lošonec, Smolenice, Suchá nad Parnou a
Dolné Orešany.
„Cieľom súťaže bolo preverenie pripravenosti dvojčlenných družstiev hasičov so vzdelaním zdravotnícky záchranár,
pri plnení viacerých súťažných disciplín zameraných na výkon
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odborných úloh a preverenie ich praktických zručností,“ informoval hovorca krajských hasičov v Trenčín Marián Petrík.
Na súťaži zúčastnili posádky zo všetkých slovenských
krajov, z každého jedna. Doplnila ich ešte posádka zo ZHÚ
G4S Fire Services (SK) s.r.o. Po absolvovaní všetkých disciplín
zvíťazila posádka krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne v
zložení Miroslav Pokrývka a Peter Valko pred Žilinou a Nitrou.
www.sme.sk 26.06.2018
pomocná evidencia 426/1/2018
V stredu 27. júna trenčiansky župan, riaditeľ Trenčianskeho
múzea a zástupca zhotoviteľa slávnostne odklepli začiatok
rekonštrukcie administratívnej budovy na Trenčianskom hrade.
„Skleník“, ako miestni sčasti sklenú budovu nazývajú, chcú
zrekonštruovať
do
konca roka, náklady
zhruba 460 tisíc eur
zaplatí župa z vlastného
rozpočtu.
Do obnovenej budovy presunú pokladňu,
návštevníci hradu sa
budú môcť občerstviť v
nových priestoroch kaJ. Baška, P. Martinisko a I. Škripeň odklepli rekonštrukciu „skleníka“.
viarne, nakúpia tu aj suveníry. Pri rekonštrukcií obnovia aj
toalety, po novom budú bezbariérové.
Vstupnú, administratívnu budovu na Trenčianskom hrade
pristavovali k vedľajšej, staršej stavbe v 60. rokoch minulého
storočia. Pristavená časť, ktorej dominuje sklo a oceľ, podľa
trenčianskeho župana Jaroslava Bašku nevyhovuje
požiadavkám návštevníkov.
„Je to kultúrna pamiatka, aj keď tak nevyzerá. Projekčné
prípravy trvali s obstarávaním takmer tri roky,“ informoval s
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tým, že rekonštrukcia potrvá do konca novembra alebo začiatku
decembra. Prvou náročnou fázou rekonštrukcie bude demontáž
sklených výplní, vrátane búracích prác, zmenia aj vnútornú
dispozíciu budovy.
„Z objektu zostane zachovaná len čelná stena z hradného
nádvoria, ktorá je pamiatkovo chránená a je z pôvodného hradu.
Náročný bude aj odvoz materiálu, lebo po prístupovej ceste
chodia aj návštevníci,“ poznamenal riaditeľ Trenčianskeho
múzea Peter Martinisko.
Rekonštrukcia podľa neho nenaruší chod hradu, zložitejšie
obdobie môže prísť na jeseň, kedy budú pred administratívnu
budovu klásť dlažbu a inštalovať turnikety. Podľa riaditeľa
múzea rekonštrukcia rozdelí budovu na tri časti.
V prvej časti otvoria
návštevnícke
centrum. Sem presunú pokladňu z dolnej časti hradu, kde
ľudia čakajúci na
lístok stáli doteraz v
prudkom kopci, navyše bez strechy nad
hlavou v prípade dažďa či ostrého slnka. „Stred budovy budú tvoriť toalety, v časti
‘skleníka‘ vznikne kaviareň s predajňou suvenírov. V podzemí,
kde boli toalety vznikne zázemie pre údržbu hradu, ktoré tu
doteraz nebolo,“ uviedol Peter Martinisko.
Ako doplnil, prevádzkovať kaviareň a predajňu suvenírov
nebude múzeum, ale nájomcovia, pre ktorých vyhlásia verejnú
súťaž.
Podľa projektanta rekonštrukcie Tibora Škandíka zhotoviteľ zrealizuje jeden z jeho štyroch návrhov. Zrekonštruovaná
budova bude celá obmurovaná, jej výšku navýšia len
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minimálne. Ako uviedol, projekt je veľkým kompromisom
medzi investorom a pamiatkovým úradom, ktorý mal voči
požiadavkám župy a múzea námietky, čo potvrdil aj riaditeľ
múzea.
„S pamiatkarmi sme riešili nadstavbu alebo tvar strechy s
tým, že dlho sme hľadali kompromisné riešenie. Skončilo to
tak, že sa zachová pôdorys budovy a dôjde len k miernemu
navýšeniu objektu, teda že sa nebude budovať vrchné poschodie administratívnej budovy,“ vysvetlil Peter Martinisko.
Zrekonštruovať administratívnu budovu bude výzvou aj pre
zhotoviteľa. Ako upozornil zástupca zhotoviteľskej firmy,
práce budú náročné a cenu môžu navýšiť nepredvídateľné
nálezy a komplikácie.
„Pokiaľ sa tu niečo nájde, cena sa môže navýšiť, záležať to
bude aj od kvality muriva,“ povedal Ivan Škripeň s tým, že
rekonštrukciu berú vážne, keďže ide o zásah do budovy, ktorá
má prežiť ďalšie generácie.
„I keď je to malá stavba, je náročná na spoluprácu investora,
dodávateľa a projektanta, navyše k tomu pristupujú aj pamiatkari, takže je to tímová práca,“ upozornil Ivan Škripeň s tým,
že vozidlá stavby by vstup návštevníkov na hrad rušiť nemali,
keďže návoz materiálu majú povolený len v ranných hodinách,
kedy je hrad zatvorený.
www.sme.sk 27.06.2018
pomocná evidencia 427/1/2018
Za prvých päť mesiacov tohto roka eviduje polícia 28 042
trestných činov, čo je o približne dve tisícky menej, ako za rovnaké obdobie minulého roka. Vyplýva to zo štatistík, ktoré len
pred niekoľkými dňami zverejnil rezort vnútra.
Zároveň ministerstvo opäť spracovalo aj mapy kriminality
za prvý štvrťrok tohto roka. Podľa nich Bratislava nie je
najnebezpečnejším miestom na Slovensku.
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Košice a ďalšie krajské mestá, ako Žilina či Trenčín, hrajú
prím aj z pohľadu celkovej kriminality. V prípade hlavného
mesta je najrizikovejším miestom okres Bratislava 2, ktorý
zahŕňa Ružinov, Podunajské Biskupice a Vrakuňu. Polícia
vysvetľuje kriminalitu v týchto oblastiach anonymitou veľkých
miest, aj množstvom nákupných centier.
Mierne klesol aj počet evidovaných násilných trestných
činov, a to z 2767 od januára do mája 2017 na 2686 tento rok.
Polícia má v aktuálnej štatistike 30 vrážd, čo je o šesť menej
než vlani.
Vzrástol však evidovaný počet úkladných vrážd zo 6 na 14
a samovrážd, a to z 21 na 28. Prípady extrémizmu rieši od začiatku minulého roka Národná kriminálna agentúra – konkrétne
Národná protiteroristická jednotka. Podľa štatistík počty odhalených trestných činov vzrástli, a to zo 61 na 81.
Podľa máp kriminality zaznamenali najviac takýchto trestných činov v Košiciach, Žiline či Trnave.
www.pravda.sk 27.06.2018
pomocná evidencia 428/1/2018
Takmer 50-ročnú štvorprúdovú cestu na najväčšie trenčianske sídlisko Juh začali po prvýkrát v histórii kompletne
rekonštruovať. Súvislá
rekonštrukcia prebehne
v úseku od kruhového
objazdu pod Juhom až
po miesto otáčania
autobusov na konci
Ulice gen. Svobodu.
V rozpočte na opravu cesty vyčlenili 700
tisíc eur, pričom celková dĺžka komunikácie je približne 1 250 metrov. Rekonštrukcia
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sa začala búraním a následným betónovaním zastávok mestskej
hromadnej dopravy v časti Ulice Mateja Bela, ktoré pre práce
presunuli.
„Betón na zastávkach bude tvrdnúť minimálne štyri týždne,
preto sme zastávky MHD dočasne presunuli. Provizórne nástupištia smerom na Juh budú na spevnenej ploche, smerom
dole z Juhu budú v zeleni na umelom trávniku,“ informovala
hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.
Práce by mali trvať maximálne 14 týždňov od začiatku výstavby, teda do záveru septembra.
Podľa dopravného konzultanta Maroša Palescha sa šoféri,
ktorí jazdia na najväčšie sídlisko v Trenčíne, musia pripraviť na
výraznejšie zdržania a obmedzenia v doprave.
„Odporúčam im obrniť sa trpezlivosťou. Musia si časovo
posunúť odchod do práce alebo kamkoľvek tak, aby nezostali
niekde visieť v zápche,“ radí Maroš Palesch.
Aj podľa neho ide o výraznú opravu, raz ju však treba urobiť.
Podobnú situáciu zažívajú v posledných mesiacoch aj vodiči v
Bratislave.
„Aj tu sa začalo v posledných mesiacoch konečne po rokoch
investovať do opráv hlavných ťahov,“ dodal dopravný konzultant.
Šoféri zo sídliska Juh rekonštrukciu jedinej prístupovej cesty
vítajú. Pán Samuel žije na Juhu už takmer 40 rokov. Na opravu
Ulice generála Svobodu bol podľa neho už najvyšší čas. „Každá
vec potrebuje údržbu, najvyšší čas. Čím skôr sa to podarí, tým
lepšie. Je to dobré, aj pre bezpečnosť, aj pre autá,“ povedal.
www.sme.sk 30.06.2018
pomocná evidencia 433/1/2018
V týchto dňoch sa dožíva 70 rokov pedagóg, dirigent a
organizátor kultúrneho života v meste Dr. Jozef Vakoš, PhD.
Pôsobil ako učiteľ v ZŠ v Detskom mestečku Trenčín – Zlatov150

ce, ako riaditeľ Mestského osvetového strediska v Trenčíne a
ZŠ na Veľkomoravskej ulici. Je členom a umeleckým funkcionárom Speváckeho zboru slovenských učiteľov.
Založil a viedol Detský spevácky
zbor v Detskom mestečku, stál pri
vzniku Trenčianskeho speváckeho
zboru, ktorý vedie doteraz. Viac ako 10
rokov dirigoval aj Spevácky zbor
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka.
Meno Jozef Vakoš je spojené i s organizovaním adventného
festivalu speváckych zborov Daj Boh šťastia tejto zemi.
Info 03.07.2018
pomocná evidencia 443/1/2018
Trenčianski mestskí poslanci rokovali v stredu 4. júla. O
finančnej situácii mesta informoval primátor Richard Rybníček. Celkový dlh Trenčína bol k 31. máju 2018 vo výške 13,7
mil. eur, čo predstavuje 249 eur na obyvateľa. Celková suma
dlhu definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách k 31.
máju 2018 bola 27,91 %, pričom zákonná maximálna možná
miera zadlženosti je 60 %.
Poslanci odsúhlasili peniaze na zakúpenie vozidla s polievacou nadstavbou. Financie z rozpočtu pôjdu aj na priestorovú úpravu triedy v MŠ Pri parku, zvýšenie počtu umývadiel a detských toaliet, rekonštrukciu kúpeľne a poškodených
stien a stropov. Ďalej na obnovu elektroinštalácie kuchyne a na
opravu havarijného stavu ohrievača vody a rozvodov kúrenia v
MŠ Opatovská.
Mestský parlament vyčlenil peniaze i na rekonštrukciu pavilónu pre novú triedu materskej školy na Ul. 28. októbra, na
opravu strechy, poškodených stien a stropov v MŠ Na dolinách,
na výmenu podlahovej krytiny v troch pavilónoch MŠ Šafárikova, ale aj na osvetlenie priechodu pre chodcov, vrátane
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bezpečnostných prvkov na Štefánikovej ulici pri odbočke K
výstavisku, či na údržbu najviac poškodeného a najviac využívaného úseku lesnej cesty od horárne v smere na Kubricu.
Uvoľnili i financie na frézovanie pňov v areáloch materských
a základných škôl.
Mestské zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie nájomných
zmlúv so 43 oprávnenými žiadateľmi o nájomné byty na Veľkomoravskej ulici. Byty boli postavené s finančnou podporou
Štátneho fondu rozvoja bývania a z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Poslanci odsúhlasili Komunitný plán sociálnych služieb
mesta Trenčín pre obdobie 2018 – 2021 s výhľadom do roku
2030 a odobrili uzatvorenie Dohody o urovnaní so spoločnosťou Služby pre bývanie, ktorá prevádzkuje kotolňu na Liptovskej ulici.
Info 31.07.2018
pomocná evidencia 447/1/2018
Trenčianske mestské zastupiteľstvo bude mať aj v budúcom
volebnom období 25 poslancov. Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí v stredu 4. júla schválili návrh
volebných obvodov a počty poslancov.
Zo štyroch volebných obvodov budú mať najviac poslancov
- po sedem, najväčšie mestské časti Juh a Sever, v každom z
nich žije viac ako 15 tisíc obyvateľov. Mestskú časť Stred bude
v mestskom parlamente zastupovať šesť poslancov, mestskú
časť Západ piati poslanci. V porovnaní so súčasným volebným
obdobím bude mať mestská časť Sever o jedného poslanca menej a mestská časť Západ o jedného poslanca viac.
Mesto Trenčín malo k 15. júnu tohto roka 54 808 obyvateľov, na jedného poslanca tak v priemere pripadá 2192 obyvateľov. V zmysle zákona o obecnom zriadení počet poslancov
mestského zastupiteľstva v Trenčíne môže byť v rozpätí od 19
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do 31. Mestské zastupiteľstvo zároveň schválilo pre budúce
volebné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora. Trenčiansky primátor bude aj naďalej pracovať na plný úväzok.
www.sme.sk 05.07.2018
pomocná evidencia 448/1/2018
Názov Vážska cyklomagistrála ponesie jedinečná
stokilometrová cyklotrasa, ktorá povedie popri Váhu naprieč
Trenčianskym samosprávnym krajom. Rozhodli o
tom obyvatelia kraja v
hlasovaní. Autora víťazného návrhu Mareka Braniša
z Púchova odmenil trenčiansky župan Jaroslav
Baška horským bicyklom.
Vážska cyklomagistrála
má zatiaľ dokončený prvý úsek dlhý 13,4 kilometra medzi Hornou Stredou a Novým Mestom nad Váhom. Koncom letných
prázdnin dostanú cyklisti k dispozícii aj úsek Púchov – Nosická
priehrada. V rôznych štádiách rozpracovanosti sú aj ďalšie úseky cyklomagistrály, ktorá bude mať po dokončení sto kilometrov. Rozsiahly projekt Trenčianskeho samosprávneho kraja
vytvorí základ cyklistických komunikácií v kraji, na cyklomagistrálu sa budú postupne napájať ďalšie cyklistické a turistické
trasy.
Názov cyklotrasy, ktorá povedie od hranice s Trnavským
krajom po hranicu so Žilinským krajom, mohli hlasujúci vyberať z troch návrhov, ktoré sa dostali do finále. Obyvatelia kraja
uprednostnili názov Vážska cyklomagistrála pred Cyklotrasou
Matúša Čáka Trenčianskeho a Považskou cyklotrasou Matúša
Čáka.
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Vážska cyklomagistrála by v budúcnosti mala pokračovať aj
v Trnavskom samosprávnom kraji. Na budúci rok chce kraj začať stavať pätnásťkilometrový úsek Horný Čepeň – Šulekovo,
cyklisti by po ňom mohli jazdiť najneskôr v roku 2020.
www.webnoviny.sk 07.07.2018
pomocná evidencia 450/1/2018
V stredu 4. júla mestské zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie
nájomných zmlúv so 43 oprávnenými žiadateľmi o nájomné byty na Veľkomoravskej ulici.
Byty boli postavené s finančnou podporou Štátneho fondu
rozvoja bývania a z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Na byty sa teda vzťahuje
zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Nájomné zmluvy budú uzatvorené na 3 roky s možnosťou predĺženia zmluvného vzťahu o maximálne tri roky.
www.trencin.sk 09.07.2018
pomocná evidencia 455/1/2018
Na zrekonštruovanom Mierovom námestí pribudol ďalší
prvok, ktorý ponúka osvieženie v horúcich letných dňoch. Okrem Fontány Marca Aurélia a
pitnej fontánky sú okolo
historickej dlažby umiestnené
štyri stĺpy, ktoré rozprašujú
vodnú paru.
Ľudia by nemali otáčať
a stláčať na stĺpoch trysky,
nakoľko práve takýmto manuálnym zásahom už došlo k ich poškodeniu. Rozprašovače sú
nastavené tak, že 60 sekúnd „striekajú“ paru a 30 sekúnd je
pauza. To sa stále opakuje.
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Stĺpy s rozprašovačmi sú vybavené i farebným LED podsvietením, ktoré sa spúšťa každý deň o 19.30 h a vypína sa
spolu s rozprašovačmi vodnej pary.
www.trencin.sk 10.07.2018
pomocná evidencia 457/1/2018
Do rekonštrukcie vyše 60-ročného mosta môže investovať
iba štát ako jeho majiteľ. Primátor verí, že pokiaľ sa tak stane,
nepríde na starom moste k žiadnej tragédií. Začiatok rekonštrukčných prác na starom cestnom moste nad riekou Váh v
Trenčíne je však v nedohľadne, Slovenská správa ciest (SSC)
priznala, že dodnes
nezačala s prípravou,
dôvodom sú vysoké
náklady.
Primátor Trenčína
pritom upozorňuje, že
most je katastrofálnom stave. V prípade,
že sa štát o mimoriadne vyťažený most
nezačne zaujímať, mesto spustí petíciu, nevylučuje ani jeho
zablokovanie.
Most postavili v roku 1956, jeho generálnu opravu sľubovala
SSC už počas výstavby nového cestného mosta, neskôr už
hovorila o začatí rekonštrukcie po jeho dokončení v roku 2015.
Dodnes však opravili iba dva mostné závery. Po rokoch
sľubov je podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka
najvyšší čas konať.
„Stav mosta je na prelome 6. a 7. stupňa, podľa mňa je v
kritickom stave. Pohľad naň z rieky je žalostný, nie sme ďaleko
od nejakého problému či tragédie. Jazdia tadiaľ kamióny, autobusy plné ľudí a ja sa začínam obávať, že ten most toho už
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nemusí veľa vydržať. Dúfam, že nepríde k žiadnej tragédii,“
upozornil.
Mesto odborníkom zo SSC a ministerstva dopravy podľa
jeho slov prednieslo vlastné riešenie opravy mosta, ako aj preložku cesty 1. triedy, radnica odpoveď doteraz nedostala.
Hovorkyňa SSC Lucia Karelová pritom potvrdila, že správa
ciest dodnes nezačala ani len s prípravou rekonštrukcie: „Dôvodom sú vysoké finančné náklady, odhad na majetkovo-právne vysporiadanie predstavuje milión eur, na projektovú dokumentáciu 1,5 milióna eur a na samotnú realizáciu asi 35 miliónov eur.“
Financie na rekonštrukciu 62-ročného mosta možno čerpať
len zo štátneho rozpočtu. S prípravou projektu navyše začnú až
v momente, keď štát potrebné desiatky miliónov eur na opravu
zagarantuje.
Most dlhý 346 metrov je už šesť rokov v šiestom zo siedmych stupňov stavebno-technického stavu, čo znamená veľmi
zlý stav. V prípade, že sa zhorší o ďalší stupeň, most by museli
uzavrieť, keďže by spadal do kategórie mostných objektov v
havarijnom stave.
O potrebe jeho rekonštrukcie hovoril ešte v roku 2012
bývalý riaditeľ SSC Pavel Pavlásek: „Len čo dokončíme nový
cestný most, začína sa etapa modernizácie starého mosta, tá by
mala trvať asi 12 mesiacov.“
Podľa odborníka na mosty Petra Pavlíka je vo všeobecnosti
oprava mostov finančne poddimenzovaná.
„Problémy sa tlačia pred nami, ale neujdú,“ upozornil s tým,
že podstatne iné peniaze stojí oprava mostov, ktoré podliehajú
pravidelnej údržbe v porovnaní s mostmi, do ktorých majiteľ
pravidelne neinvestuje.
„Situácia je zlá, vyššie územné celky aj SSC majú málo
peňazí. Môže to dospieť aj do takého štádia, že most sa nebude
dať zrekonštruovať a bude sa musieť celý zhodiť a postaviť
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nanovo. Pri takejto pokročilejšej degradácií je oprava
účinnejšia, o čo skôr sa spraví,“ skonštatoval vlani Peter Pavlík.
O nutnosti riešiť most, z ktorého sú odpadnuté kusy betónu
viditeľné voľným okom, hovoria Trenčania už roky. Jeho
technický stav nie je problémov iba pre motoristov, ale i pre
chodcov a cyklistov. Tým v minulosti Slovenská správa ciest
zamedzila vstup na jedny zo schodísk vedúcich na most. Dôvodom bol ich nevyhovujúci stav.
Nečinnosť štátu v
prípade rekonštrukcie
dotknutého mosta reklamujú občania aj
priamo
primátorovi
Trenčína počas dňoch
otvorených dverí.
„Minimálne traja mi prídu nadávať, aby som niečo robil so
schodmi, lebo musia chodiť naokolo. Riešiť to budem tak, že
keď štát nepristúpi k tejto téme seriózne, budem spĺňať vôľu
občanov a budem to riešiť petíciou, zablokovaním mosta,“ povedal Richard Rybníček.
Primátor pritom verí, že mestom prednesený projekt SSC a
ministerstvu dopravy by v prípade plného zaangažovania štátu
mohol dať Trenčanom funkčný a zrekonštruovaný most do
siedmich rokov.
www.sme.sk 11.07.2018
pomocná evidencia 460/1/2018
Vo štvrtok 12. júla ukončil reštaurátor Martin Mikuláš
práce na rekonštrukcii pamiatky, ktorá pripomína obete morovej epidémie. Mor vypukol v Trenčíne v lete v roku 1710. Na
jeho následky zomrelo asi 1600 ľudí.
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Stĺp, ktorý pochádza pravdepodobne z dielne viedenských
kamenárskych majstrov, dal v roku 1712 postaviť gróf Mikuláš
Ilešházy. Majstri v tom čase pracovali v Trenčíne na rekonštrukcii jezuitského (dnes piaristického) kostola. Posledná
rekonštrukcia Morového stĺpa pred tou
súčasnou bola uskutočnená ešte v rokoch
1977 – 1978.
V roku 2017 sa
Mestu Trenčín podarilo získať dotáciu 15
tisíc eur z Ministerstva
kultúry SR na prvú
etapu kompletnej rekonštrukcie Morového stĺpa. Týkala sa jeho
spodnej časti. Zvyšok do necelých 30 tisíc eur dalo mesto zo
svojho rozpočtu.
Prvá etapa sa tak začala 22. augusta
2017, kedy bolo rozobrané pôvodné schodisko so zábradlím a balustrádou a odvezené do ateliéru reštaurátora Martina
Mikuláša. V tom čase totiž na Mierovom
námestí prebiehala rozsiahla rekonštrukcia
celého námestia.
Koncom roka 2017 požiadalo Mesto
o dotáciu aj na druhú etapu rekonštrukcie,
teda na práce na stĺpe, nápisoch a súsoší
Svätej Trojice. Aj v tomto prípade ide o 15 tisíc eur z ministerstva kultúry a necelých 14 tisíc eur z mestského rozpočtu.
Práce na tejto etape sa začali 16. apríla 2018 už priamo na
Mierovom námestí. Po ich skončení priviezol reštaurátor zo
svojej dielne aj zrekonštruované balustrádové zábradlie a dva
schodové stupne.
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Kompletne zrekonštruovanú pamiatku odovzdal reštaurátor
Martin Mikuláš Mestu Trenčín vo štvrtok 12. júla.
www.trencin.sk 12.07.2018
pomocná evidencia 463/1/2018
Voľný priestor medzi parkovacími miestami a chodníkom
na Mládežníckej ulici (pri Kolibe) už slúži cyklistom. Mesto tu
vyznačilo cyklotrasu. Parkovisko na Mládežníckej ulici bolo po
ukončení modernizácie železničnej trate obnovené a od 15. januára tohto roka je zaradené do regulovaného
pásma F.
Pri vyznačovaní parkovacích miest zostal
voľný priestor medzi
stojiskami a chodníkom.
Tento
priestor
bol
určený pre budúcu
cyklotrasu. Tá je už vyznačená, a tak cyklisti môžu pokračovať
podchodom pod Hasičskou ulicou do centra alebo po trase
vedľa bývalej trate ďalej na hrádzu do Zámostia, prípadne na
Sihoť cez Rázusovu ulicu.
Práve na Rázusovej ulici bol v júni vyznačený cyklokoridor.
Ten vedie trasou, kadiaľ sa bežne pohybovali a pohybujú
cyklisti. Toto riešenie na Rázusovej ulici je len dočasné, pretože
pri súčasnom šírkovom usporiadaní ulice sa tam samostatný
cyklopruh nezmestí.
Plánovanú cyklotrasu od Námestia SNP do Kubrej a Opatovej, ktorá by mala viesť aj Rázusovou ulicou, bude vybudovaná po získaní prostriedkov z fondov EÚ.
www.trencin.sk 19.07.2018
pomocná evidencia 476/1/2018
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Socha sv. Jána Nepomuckého je zreštaurovaná. V piatok 20.
júla osadili nad jeho hlavou svätožiaru s piatimi hviezdičkami.
Päť hviezd mu podľa legendy svietilo okolo hlavy, keď jeho
bezvládne telo vyťahovali z Vltavy.
„Dnes je socha ukončená,“ povedal po osadení svätožiary
akademický sochár Juraj Krajčo. Reštaurovanie trvalo vyše
pol roka s krátkou prestávkou v zime. Všetky práce sa
odohrávali priamo na mieste, na Farskej ulici, s maximálnym
ohľadom na zachovanie hmoty a výrazu sochy.
Reštaurátor sa musel popasovať s dosť veľkým úbytkom
hmoty. „Zvetraním zmizli približne dva centimetre z povrchu
sochy, nielen tvár Jána Nepomuckého, ale aj prsty, tvár anjelika, ruky anjelika, mnohé veci sa museli dotvoriť. A mnohé
zostali tak, ako sú. Socha sa prezentuje v takom výraze, že je
jasné, že má zhruba necelých 300 rokov,“ hovorí
Juraj Krajčo.
Z hotového diela má
radosť: „Je to veľmi pekná socha, dotvára vizuálne pohľad na koniec uličky, v spojení s Farským
kostolom dostala veľmi
dôstojný ráz a myslím, že mesto tým získalo jednu veľmi peknú
kultúrnu pamiatku.“
Na obnovu sochy sv. Jána Nepomuckého na Farskej ulici
získalo Mesto Trenčín v minulom roku finančný dar od Nadácie
SPP vo výške 10 tisíc eur. Dnes je socha i nasvietená, jej okolie
upravili pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov.
Socha je výtvarným objektom v pamiatkovo chránenom
území Mestskej pamiatkovej rezervácie Trenčín. Krajský pamiatkový úrad podal podnet na jej vyhlásenie za nehnuteľnú
národnú kultúrnu pamiatku.
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Pôvodne sa nachádzala na námestí, približne pred budovou
sporiteľne. Dnes je pred Farskými schodmi na pravej strane.
Socha predstavuje svätca Jána Nepomuckého odetého do kanonického rúcha a kožušinového plášťa. V ľavej ruke drží biret
a v pravej krucifix s postavou Ukrižovaného. Pri nohách mu
kľačí anjel. Na podstavci sú dva erby, ktoré patrili Johannovi
Halweilovi, veliteľovi Trenčianskeho hradu a pokladníkovi
cisárskeho eráru a jeho manželke. Sv. Ján Nepomucký bol patrónom, ochraňujúcim pred rôznymi chorobami a živelnými
pohromami a tiež ochrancom spovedného tajomstva.
Podľa známej legendy je osobnosť Jána Nepomuckého príkladom neuveriteľnej
viery v charakter človeka. Tento kňaz bol vraj
spovedníkom Žofie Bavorskej, manželky českého a rímskeho kráľa
Václava IV. Luxemburského. Kráľ bol natoľko
žiarlivý, že žiadal Jána
Nepomuckého, aby mu vyzradil spovedné tajomstvá jeho manželky. Kňaz to odmietol. Kráľ sa nahneval a Ján Nepomucký
skončil v mučiarni. Nepovedal nič, akúkoľvek informáciu
vnímal ako znesvätenie svojho poslania. Mučeniu podľahol.
Kráľ nechal jeho telo zhodiť z Karlovho mosta do Vltavy.
Ráno 17. apríla 1393 vytiahli rybári z vôd Vltavy bezvládne
mužské telo. Podľa legendy mu okolo hlavy svietilo 5 hviezd.
A takto býva Ján Nepomucký zobrazovaný dodnes. Pochovaný
bol na Pražskom hrade so všetkými poctami. Len v Európe je
okolo 30 tisíc sôch Jana Nepomuckého.
www.trencin.sk 20.07.2018
pomocná evidencia
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Páchatelia, ktorí terorizovali Slovensko a najmä Trenčiansky
kraj v rokoch 2015 až 2017, si vypočuli svoje tresty. Milan Ž.
(49), Stanislav H. (48) a Jaroslav K. (58) vyfasovali za deväť
trestných činov spolu 38 rokov vo väzení, a to všetko za spôsobenú škodu vo výške približne 200 tisíc eur. Poškodených
v celej kauze je 23 ľudí, samotná obžaloba bola taká rozsiahla,
že ju prokurátor čítal až 50 minút.
Trojicu mužov, ktorí lúpili, kradli, unášali, porušovali domovú slobodu a našli u nich obrovský arzenál zbraní, prišlo na súd
podporiť 19 príbuzných. Všetci muži sa k činom priznali.
Trojica sa do dejín slovenskej kriminalistiky zapísala najmä
prípadom, keď vylúpili čerpaciu stanicu v Trenčíne, kam sa
doviezli na ukradnutom luxusnom audi. To po čine zhodili do
kanála Váhu. Potom, ako ich policajti zlapali, vyšlo najavo, čo
všetko má podarené trio na svedomí a málo toho veru nebolo.
Na lúpežnú dráhu sa vybrali už v decembri 2015, keď sa
rozhodli ukradnúť auto. Krádež im však nevyšla podľa ich
predstáv a zvrhla sa na lúpež, keď vo firme v Ružomberku
objavili aj majiteľa mercedesu. Toho zviazali a na aute ušli. Od
páchania trestných činov ich to však neodradilo a už o dva dni
na ukradnutom aute vylúpili potraviny, pričom si obliekli
oblečenie s nápisom polícia.
V septembri roku 2016 v susednom Česku ukradli luxusnú
audi A8 a jej majiteľovi sa vyhrážali pištoľou. Neskôr si zadovážili ďalšie zbrane a v októbri spáchali zločin, ktorý im nakoniec zavaril najviac – vydieračský únos. Vlámali sa do domu
v Trenčianskych Miticiach, zastrelili dogu a keď sa vrátil majiteľ, prevádzkovateľ niekoľkých herní, kričali naňho, že ide
o policajnú akciu, aby nekládol odpor, ľahol si na zem a robil
to, čo mu povedia. Nakoniec ho naložili do auta a vozili po herniach, z ktorých musel vybral viac ako 42 tisíc eur.
V apríli 2017 ukradli motorku, v júni nasadli na štvorkolku
a v Hornom Srní vykradli auto Slovenskej pošty. Na smrť vyde162

sené poštárky nahnali do jednej miestnosti a ohrozovali ich
zbraňami. Svoje lúpežné ťaženie zavŕšili na čerpacej stanici,
kde spôsobili škodu až za 65 tisíc eur. Zobrali z nej trezor s tržbou po festivale Pohoda.
Čo všetko ešte mali v pláne, nie je známe, isté však je, že
u nich polícia pri domových prehliadkach našla obrovské
množstvo zbraní,
aj ručné granáty,
akoby sa pripravovali na ďalšie
lúpežné ťaženia.
Spolu spáchali až
deväť
rôznych
trestných činov,
niektoré opakovane. K najzávažnejším patrí vydieračský únos, zločiny lúpeže, či
nedovolené ozbrojovanie. Iba za únos im hrozila najvyššia
trestná sadzba v rozpätí od dvanásť do dvadsať rokov odňatia
slobody.
„Chcem poukázať na mimoriadnu nebezpečnosť konania a
len tým, že poškodení počúvali pokyny obžalovaných, nedošlo
k ublíženiu na zdraví, alebo aj k smrti,“ povedal prokurátor a
poukázal na to, že u páchateľov nejde o osoby, ktoré by boli
v minulosti netrestané. Milan Ž. aj Stanislav H. boli už súdne
trestaní, pričom Stanislav mal v registri trestov až desať
záznamov. Všetci traja muži sa pred súdom k činom priznali vo
všetkých bodoch obžaloby. Milan Ž. ani Stanislav H. príliš
slovami neplytvali, všetko za nich povedali ich obhajcovia.
„Chcem aby senát vzal do úvahy, že klient sa priznal a skutky oľutoval,“ povedala obhajca Milana Ž., ktorý lúpežné akcie
podľa obžaloby plánoval. „Môj klient najprv k veci nevypovedal, ale neskôr popísal všetko a spolupracoval,“ povedal
obhajca Stanislava H.
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„Môj klient si uvedomuje, že to, čo spravil, bolo najhoršie
rozhodnutie v jeho živote. Prvý trestný čin na ktorý sa dal nahovoriť, bola krádež, tá sa však zvrhla na lúpež a už bol v bludnom kruhu,“ povedala obhajkyňa Jaroslava K. Toho prišlo na
súd podporiť mnoho členov rodiny, dokonca aj jeho partnerka
a osemročný syn. Obhajkyňa poukázala aj na znalecký posudok
psychológa, ktorý Jaroslava opísal ako ľahko manipulovateľného človeka, ktorý si je vedomý svojho kriminálneho konania a jeho dopadu, je mu to výrazne ľúto a k činu ho dohnalo
zúfalstvo. To sa napokon snažil vysvetliť súdu aj samotný
obžalovaný.
Sudca uznal všetkých troch mužov za vinných zo všetkých
bodov obžaloby. Milanovi Ž. uložil trest 14 rokov za mrežami,
Stanislavovi H. taktiež 14 rokov a Jaroslavovi K. desať rokov.
Po verdikte súdu si všetci obžalovaní ponechali 15-dňovú lehotu v rámci ktorej sa rozhodnú, či sa voči verdiktu súdu odvolajú
alebo nie. Lehotu si rovnako ponechal aj prokurátor.
www.pravda.sk 20.07.2018
pomocná evidencia 482/1/2018
V stredu 25. júla si mesto Trenčín so svojím obyvateľstvom
na slávnostnej svätej omši celebrovanej Nitrianskym diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom v Kaplnke sv. Anny za účasti dekana Trenčianskej farnosti Mons. Milana Kupčíka vzdalo hold udalosti spred 250 rokmi, keď v tejto časti
dolného mesta Trenčín bola odovzdaná do užívania rímskokatolíckej cirkvi Kaplnka svätej Anny.
V úvode slávnostnej svätej omše Mons. Viliama Judáka so
sprievodom privítal primátor Mesta Trenčín Richard Rybníček. Súčasťou osláv výročia začiatku duchovného života
v tejto časti mesta bolo posvätenie novo inštalovaného súsošia
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svätej Anny držiacej v náručí malú Máriu od autora sochára a
reštaurátora Martina Mikuláša pred kaplnkou Mons. Viliamom Judákom.
Po krátkom agapé
sa sprievod veriacich
pobral mestom smerom na Farskú ulicu
k obnovenej soche sv.
Jána Nepomuckého,
na ktorej obnovu získalo Mesto Trenčín
grant od Nadácie SloNitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák po slávnostnej omši.
venského plynárskeho priemyslu vo výške 10 tisíc eur. Na
reštaurovaní sochy sa podieľal opäť sochár Martin Mikuláš.
Socha má necelých 300 rokov. Predstavuje svätca odetého do
kanonického
rúcha
a kožušinového plášťa.
V ľavej ruke drží biret
a v pravej ruke drží
krucifix
s postavou
Ukrižovaného. Pri nohách mu kľačí anjel.
Na podstavci sochy sú
dva erby, ktoré patrili
Znovu inštalované súsošie svätej Anny.
veliteľovi Trenčianskeho hradu Johannovi Halweilovi a pokladníkovi cisárskeho
eráru a jeho manželke.
Svätý Ján Nepomucký bol patrónom ochraňujúcim pred rôznymi chorobami, živelnými pohromami a ochrancom spovedného tajomstva. Obnovenú sochu posvätil Mons. Viliam Judák.
Sprievod veriacich svoju cestu mestom ukončil pred Morovým stĺpom Najsvätejšej Trojice na Mierovom námestí, ktorá
je pamiatkou na hrozný mor, ktorý vypukol v Trenčíne v lete
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v roku 1710, na následky ktorého zomrelo okolo 1600 občanov.
Na pamiatku tejto udalosti
ho dal postaviť v roku
1712 gróf Mikuláš Illesházy. Stĺp pochádza pravdepodobne z dielne viedenských
kamenárov,
ktorí v tom čase pracovali
v Trenčíne. Morový stĺp
Sochár a reštaurátor Martin Mikuláš opisuje zreštaurovaný Morový stĺp.
reštauroval tiež Martin
Mikuláš a reštaurovanie bolo zakomponované do celkovej rekonštrukcie Mierového námestia. Aj obnovený Morový stĺp
Najsvätejšej Trojice posvätil Mons. Viliamom Judák.
Farské listy č. 8/2018
pomocná evidencia 496/1/2018
Rybníčkovci sú stará trenčianska rodina, v meste sú už vyše
120 rokov. Pôvodne sa v Trenčíne venovali hodinárstvu, zlatníctvu či novinárčine. Bratia Richard a Róbert to v meste dotiahli na najvyššie posty. Richard je od roku 2010 primátorom
mesta, mladší Róbert zasa v pozícii spoluvlastníka i generálneho manažéra vytiahol trenčiansky futbal hrobárovi z lopaty a
dostal ho na absolútny vrchol.
TREND s oboma bratmi hovoril nielen o tom, čo ďalej
chystajú vo svojom meste, čo sa im nedarí, ale aj o tom, ako by
sa mohla ďalej zlepšovať politika i futbal v celej krajine.
Primátor Richard o Róbertovi
Aký je váš brat manažér?
„Má oproti mne nekonečnú trpezlivosť a až šialený nadhľad
a pokoj pri rozhodovaní. A takto robí aj tvrdé rozhodnutia, keď
je presvedčený, že sú v prospech klubu. Naopak, jeho slabinou
je, že si toho na seba berie v práci až príliš veľa, napríklad okolo
výstavby štadióna. Niekedy už naráža na svoje limity a niečo
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už aj nedá. Manažovať popri klube aj výstavbu štadióna je
priveľa. Je to aj výsledok toho, že za klubom je ozajstný
investor z futbalového prostredia, a nie vplyvní páni domáceho
biznisu, ktorí si na štadióny svojich klubov vylobujú viac
dotácií. My sme spomedzi krajských miest dostali na štadión
najmenej peňazí. A to sa ešte v Bratislave stavia národný futbalový štadión pre súkromný futbalový
klub, ktorý na to nedáva vôbec nič,
celý ho financuje len štát. Ale takto
je náš futbal zasa zdravší.“
Aký spoločný projekt mesta s
futbalovým klubom si najviac
vážite?
Richard Rybníček
„Charitatívny projekt Hviezdy deťom, ktorý vzišiel práve z
nášho klubu. K hendikepovaným deťom sa cez tento projekt
dostali už stovky tisíc eur.“
Naopak, pri čom ste sa najviac nepohodli?
„Ten nový štadión je bolestivý. Neraz sa zaň pochytíme, lebo to ide pomalšie, ako sme obaja čakali. Niekedy sa aj zamýšľam, že aj mestská pokladnica by mala štadión podporiť
viac, no realita je taká, že my ako mesto, čo ešte donedávna
šetrilo aj na osvetlení či kosení trávy, na nový štadión nedávame
ani euro. Projekt za zhruba 20 miliónov eur má len dvaapolmiliónovú dotáciu od štátu a inak to celé kryje len klub. No stále
máme s bratom skvelý vzťah. A keď sa pohádame, často mi to
len otvorí oči, že to a to môže byť aj nejako inak. Povieme si
prepáč a ideme ďalej.“
Nevyčítate bratovi, že v klube hrá málo Slovákov?
„Naopak. Celému mestu to len pomohlo k väčšej tolerancii.
Naši chlapci z Afriky a iných kútov sveta nás učia lepšie spolunažívať aj s inými mentalitami. Fanúšikovský klub nášho futbalu je postavený ako antifa. Je proti extrémizmu a násiliu.“
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Nemá u vás futbal protekciu? Nepodporujete futbalistov
viac ako iné športy?
„V politike, a to aj v komunále, platí, že najviac trpia najbližší. Dávam si pozor na akékoľvek privilegovanie klubu. Pre brata je moja pozícia skôr príťažou ako výhodou. Jeho projekty s
mestom posudzujem ešte prísnejšie ako iné. No aj tak sa ďalej
rozpráva, že hokej má od mesta menej, tomu sa nikdy nevyhnem. Klubu platíme iba 200 tisíc eur ročne, aby tam mohla
zadarmo trénovať naša mládež.“
Ako vám v Trenčíne pomáha, že brat v meste manažuje
úspešný futbalový klub? Nedáva vám klub trebárs väčší
priestor na prezentáciu, keď zožne nejaký úspech?
„Nikdy s našimi futbalistami ani hokejistami z Dukly či
tými, ktorí priniesli z Ameriky Stanley Cup, nechodím na pódiá
alebo pred médiá. Uctím si ich v súkromí, no neukazujem sa s
nimi, pretože je to ich úspech.“
Futbalový manažér o Richardovi
Aký je váš brat manažér?
„Na bratovi si najviac cením, že vždy doteraz, či to bolo v
televíziách alebo teraz v Trenčíne, sa držal svojich životných
hodnôt a princípov slušnosti. A
cením si aj jeho empatiu. Vie sa
vcítiť do problémov bežných
ľudí. To je osobitne dôležité v
Róbert Rybníček
jeho terajšej práci primátora. A
je aj veľký pracant. Veci rieši vždy do konca a nenecháva nič
rozpracované. Jeho slabinou zasa je, že až priveľmi na seba
vzťahuje aj neobjektívnu kritiku, ťažko také veci prežíva. Bolo
by pre neho samého lepšie, keby sa cez také veci vedel preniesť
rýchlejšie. A slabinou je aj to, že sa v meste snaží vyhovieť
všetkým, a to sa naozaj nedá.“
168

Ktorý spoločný projekt klubu a mesta si najviac vážite?
„Najväčším spoločným projektom je výstavba nového
štadióna pre 9 500 divákov. Verím, že sa nám ten štadión pre
celý región podarí postaviť čo najrýchlejšie.“
Naopak, pri čom ste sa s bratom najviac nepohodli?
„Dostávame sa aj do sporov, lebo povahovo sme každý iný.
Brat je impulzívnejší, niekedy reaguje podráždene. Ja som zasa
trpezlivejší, a tak vždy vieme rýchlo nájsť kompromis. Žiadny
taký spor, čo by nás naozaj rozdelil, sme nemali. Pravda je len
to, že teraz máme okolo štadióna viac polemík ako voľakedy.“
Mal by sa brat ešte zaujímať aj o celoštátnu politiku?
„Ja ho veľmi rád uvidím na čele mesta aj po najbližších
primátorských voľbách, lebo tu spravil kus roboty a Trenčín
napreduje. Ale zasa jeho skúsenosti z rôznych manažérskych
postov ho predurčujú, aby mohol participovať aj v celoslovenskej politike. Zároveň ho však chápem, keď hľadá takú cestu, aby v nej mohol byť naozaj nezávislý od cudzích peňazí i
vplyvu. Viackrát mi už povedal, že ani vo veľkej politike ešte
posledné slovo nepovedal. Jeho čas ešte príde. A pomôže nielen
Trenčínu, ale aj celej krajine.“
Ako vám pomáha, že brat manažuje mestský úrad?
Nedostávajú trebárs futbalisti viac peňazí ako iné športy?
„Máme veľmi presne zadefinované mantinely vzťahov medzi
mestom a klubom, aby to nevybočovalo zo žiadneho štandardu.
Nie je tam nič nekalé ani neslušné. A sme pod veľkým
drobnohľadom ľudí, ktorí by chceli nájsť niečo neštandardné.“
www.etrend.sk 26.07.2018
pomocná evidencia 502/1/2018
S nezávislými poslancami sa musíme viac stretávať a diskutovať, ale vychádzajú z toho lepšie riešenia, tvrdí primátor
Trenčína Richard Rybníček. Koncom roku 2016 išiel zakladať
novú politickú stranu. No už o rok to v podstate vzdal s tým, že
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na naozaj nezávislú stranu sa tu nedajú nájsť peniaze. Bol totiž
ochotný prijať od individuálnych sponzorov najviac sto eur a od
firiem päťtisíc.
Nezmenili ste v posledných mesiacoch plných káuz
o prepojení politikov na mafiu názor?
„Určite nie. Nechcem sa len tak začleniť do nejakej
existujúcej strany. Chcel som vytvoriť stranu, ktorá bude mať
ľudí z regiónov a bude regiónom aj reálne pomáhať. Ale ani
náhodou som sa sľúbenými peniazmi nedostal na
také objemy, ktoré by aktívna strana potrebovala.
Na rozbeh by sme potrebovali asi pol milióna
eur a potom okolo 30 tisíc
eur mesačne na bežný
chod. Od pár silných sponzorov ponuky na veľké sumy síce
prišli a tie by aj na nejaký milión na prvý rok fungovania strany
stačili. Ale tých som odmietol, to by už práve nebola nezávislá
strana. Navyše keď vidím posledné prieskumy, ani neviem, či
je tu až taký dopyt po novej slušnej strane, ako si niektorí možno myslíme.“
Takže pripojenie sa k nejakej existujúcej strane úplne
vylučujete?
„Ja nehovorím, že týmto sa moja cesta do veľkej politiky
definitívne skončila. Ale nateraz nevidím ako reálne meniť veci
k lepšiemu cez nejakú známu stranu. Vrátil som sa k tomu, že
chcem v Trenčíne už tretíkrát po sebe vyhrať voľby primátora
a chcem tu dotiahnuť veci, ktoré som ešte nestihol. Dnešné
strany sú len o pár poslancoch, ktorí sú každý deň v televízii,
majú lídra a prijímajú nejaké zákony. Ich reálny výkon medzi
ľuďmi je nula.“
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Nekomunikovali ste o možnej politickej spolupráci
s Andrejom Kiskom?
„V poslednom čase nie. Boli sme spolu, keď bol na oficiálnej návšteve Trenčína. Pýtal sa ma na moje názory na decentralizáciu štátu, ale už vtedy som videl, že ani sám zásadnej
decentralizácii neverí. A mal som pocit, že sa jej aj on bojí.
Jednoducho, aj on žije viac v tom bratislavskom ponímaní Slovenska, že treba zhora vyriešiť zdravotníctvo, školstvo a korupciu a všetko bude v poriadku. Ale ja to vidím inak. Základom
zlepšenia štátu musí byť práve ozajstná decentralizácia kompetencií na samosprávy i zmena volebného systému. Nech sa tu
nevolia iba strany, ale aj skutoční lídri z jednotlivých regiónov.“
Ako vidíte terajší politicko-spoločenský vývoj na
Slovensku? Mení sa krajina k lepšiemu?
„Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej som si
okamžite povedal, že Slovensko už nikdy nebude, ako bolo za
Fica. A to sa aj, chvalabohu, udialo. Ale na druhej strane som
si mylne myslel, že tá zmena bude oveľa zásadnejšia. Padne
celá vláda a príde k predčasným voľbám. To by bol jediný normálny záver tej hroznej udalosti. Ale nestalo sa. Pri najbližších
voľbách v roku 2020, bez ohľadu na to, čo si myslíme o súčasnej opozícii, musíme zariskovať a dať šancu novým ľuďom. Samozrejme, tú šancu dajme demokratickej alternatíve, a nie nejakým extrémistom.“
Veríte, že dokážete mesto zásadnejšie meniť aj bez
zmeny riadenia krajiny?
„Nie. Zásadný skok z postu primátora, i keď krajského mesta, sa nedá urobiť. Čo viem ponúknuť Trenčínu, je to, že naďalej
budeme napredovať aspoň v tom, čo naozaj vieme ovládať
sami. V zásade vie mesto krok po kroku zlepšovať bežný život.
No strategický skok každého mesta na iný level je dnes nadviazaný na centrálnu vládu. Chceme teraz napríklad zasadne zlep171

šiť dopravu, už máme na to štúdie. Vieme, ako by tu mali presne
vyzerať cesty. Ale zdroje na novú infraštruktúru musí uvoľniť
vláda v Bratislave. Presne toto z nás, primátorov a starostov,
robí ľudí závislých od ministrov a úradníkov. Preto budem aspoň cez Združenie miest a obcí Slovenska presadzovať decentralizáciu. Verím, že cez nové vlády, s novými ľuďmi, by
decentralizácia mohla napredovať aspoň evolučne, keď už nie
revolučne. Tí, čo sú vo vláde teraz, sú čistí etatisti, čo chcú sami
riadiť a rozdeľovať úplne všetko.“
Veríte si znova v najbližších primátorských voľbách na
vyše 70 percent hlasov, ako to bolo pri prvých dvoch
víťazstvách?
„Už nie, pre jednu zásadnú vec. V Trenčíne som totiž presadil regulované parkovanie nielen v centre, ale aj na sídliskách.
Toto ťažké opatrenie mnohých nahnevalo a nejaké hlasy mi
určite zoberie. Nie som presvedčený, či vôbec vyhrám. Ale regulované parkovania mesto potrebovalo.“
Tvrdili ste, že zhruba do roku 2025 či 2030 bude Trenčín
najlepším mestom na život v tejto krajine. Plní sa to?
„Áno a veľmi vážne. Asi ako jediné mesto máme za sebou
aj kompletný projekt nového centra mesta. Chceme sem
postupne nasťahovať päť- až šesťtisíc mladých ľudí, lebo centrá
dnes vymierajú. Celkovo chceme byť mestom mladých rodín
a turizmu. I keď zasa v mnohých prípadoch budeme potrebovať
pomoc vlády.“
Ako sa vám lobuje u politikov v Bratislave za mesto, keď
navyše v Trenčíne patria k nezávislým aj zhruba štyri pätiny mestských poslancov?
„Určite je to pre nás viac výhoda. Napriek tomu, že v Bratislave sa nám presadzuje ťažšie. Reálne máme od vlády menšie
financie ako iné krajské mestá s primátormi zvnútra strán. Aj
manažovanie mesta je s nezávislými poslancami náročnejšie.
Nemáme poslanecké kluby, kde sa rýchlo vytvárajú jednotné
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názory. Musíme sa všetci viac stretávať a diskutovať. To je
časovo náročnejšie, no zasa z toho vychádzajú pre mesto lepšie
a stabilnejšie riešenia. Bez strán sa mesto spravuje ľahšie. Pokiaľ viem, v niektorých kanadských provinciách sú strany na
komunálnej úrovni dokonca úplne zakázané a volia sa naozaj
iba osobnosti. To by bolo pekné riešenie aj pre nás.“
Majú podľa vás samosprávy na to, aby zvládli viac práv
a povinností?
„Práveže iba samosprávy na to majú. V obciach a mestách
žije množstvo neuveriteľne
šikovných ľudí. Celé roky tu
slovenské vlády jedna za
druhou nevedia riešiť rómsky
problém. Prijímajú sa „koncepcie“, vymenúvajú splnomocnenci. No reálne celoštátne výsledky z toho žiadne
nie sú. Pritom je hneď niekoľko starostov, ktorí problémy
svojich Rómov dokázali vyriešiť bravúrne. A ak pôjdem ešte
ďalej, prečo trebárs aj minimálna mzda má byť jednotná pre
celú krajinu, keď niekde je príliš nízka, no inde to firmy tlačí na
hranu prežitia? Podniky sa tam ani nezakladajú a ľudia sa musia
sťahovať za prácou. Vo Švajčiarsku regióny rozhodujú aj
o svojej hospodárskej politike. Samy si určujú, akých
investorov potrebujú a prispôsobujú tomu aj miestne daňové
zvýhodnenia.“
Prečo Trenčín nie je veľmi viditeľný ani pri lákaní
veľkých investorov?
„My sme spokojní s tými zahraničnými investormi, ktorých
tu máme. Akebono, Adient či Leoni s Hellou sú pre nás dosť
veľké firmy. Firmy do päťsto zamestnancov sú optimálne. Sú
menšie, no o to stabilnejšie ako nejaký gigant. Málokto asi vie,
že Jaguar Land Rover mal podľa predstáv ministerstva hospo173

dárstva ísť pôvodne do Trenčína, mal zabrať tunajšie letisko.
No ja som ministerstvu odkázal, že takúto veľkú investíciu
nepotrebujeme a nechceme prísť o letisko. Budeme mestom
turizmu, športu a kultúry.“
Veľa sa hovorí tiež o tom, že by bolo správnejšie, aby ani
európske fondy pre rozvoj regiónov nespravovala vláda, ale
samotné regióny. V Poľsku to už tak funguje. Tu by to
možné nebolo?
„Nebolo, lebo všetci ľudia z našej vysokej politiky pri tejto
myšlienke hneď zalamujú ruky, že v regiónoch sa bude z eurofondov kradnúť ešte viac, ako sa to deje dnes na centrálnej
úrovni. Ale vďaka čomu je dnes v krajine taká vysoká korupcia? No len vďaka centrálnemu riadeniu oddelenému od občanov. Samosprávy sú pod oveľa väčším drobnohľadom voličov
ako politici z vysokej politiky. Netreba sa báť presunu kompetencií a peňazí na samosprávy. Ony s nimi vedia nakladať
efektívnejšie. Nech štát riadi armádu, zahraničnú politiku a regióny nech robia všetko, čo im je vlastné a blízke. Trebárs ja by
som decentralizoval aj prokuratúru. Potom by nestačilo ovplyvňovať generálneho prokurátora, ale mali by sme v každom
regióne nezávislého šéfa prokuratúry, ktorému by nemohla zasahovať do práce Bratislava. Všetkých si oligarchovia nepodchytia, celý štát neovládnu.“
Vy ste prvé roky v zadlženom Trenčíne museli ozdravovať hlavne jeho financie. Dnes ste už s obchodnými vzťahmi
mesta spokojný?
„Všetko už máme vyčistené, transparentné a pre mesto primerané. Pri mojom nástupe bol dlh mesta 40 miliónov eur.
Tento rok uzavrieme s dlhom pod 17 miliónov eur.“
Ako ste odstrihávali nevýhodné zmluvy?
„Sú to náročné veci, ale ja som už za sebou mal ešte
dramatickejšie oddlžovanie Slovenskej televízie. Tam som
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zažil aj rokovanie, kde bola na druhej strane stola demonštratívne vyložená pištoľ.“
Čo vám na poste primátora nevyšlo?
„To, že sme sa nedokázali s vlastníkom našej SAD-ky pánom Trabelssiem dohodnúť na výstavbe novej autobusovej
stanice. Padlo to na tom, že nesúhlasil s vyvolanými investíciami, ktoré mali byť zrealizované popri výstavbe samotnej stanice. My však na investíciách navyše trváme. A ak sa na nich s developermi nedohodneme, ich zámery u nás stoja.“
Od vášho nástupu sa príjmy
Trenčína postupne zdvíhali z 29 až na 35 miliónov eur ročne. A takisto sa mestu neustále zlepšoval aj hospodársky výsledok. No vlani prišlo k poklesu zisku mesta zo 4,2 na 2,9
milióna eur. Prečo?
„Jednoducho, tak ako sme prvé roky môjho pôsobenia v úrade skoro všetko dávali len na znižovanie dlhu, teraz už znova
viac investujeme aj do rozvoja.“
Vidíte sa do konca svojej kariéry už len na poste primátora Trenčína či vo vysokej politike, alebo by ste sa chceli
vrátiť ešte aj k manažovaniu nejakej firmy či mediálnej
skupiny?
„Médiá budú vždy moja srdcovka. Ale s prechodom na online sa tak dramaticky menia, že návrat do médií by bol aj
celkom veľká výzva. Svoju budúcnosť už však budem viac riešiť aj s ohľadom na moju rodinu. Narodilo sa nám dieťa a ja sa
mu chcem čo najviac venovať. Na druhej strane však tiež premýšľam o rozbehu nejakého zaujímavého biznisu, čo by ma živil aj na dôchodku.
www.etrend.sk 26.07.2018
pomocná evidencia 500/1/2018
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Pre vysoké teploty asfalt v časti hrádze pri vodných elektrárňach tvrdne dlhšie
ako sa predpokladalo.
V piatok 27. júla bol na
hrádzi hotový nový
povrch v celom úseku.
Oprava povrchu hrádze
v úseku od elektrárne
pri zimnom štadióne po
most na Ostrov v dĺžke
približne 1 km je mestskou investičnou akciou.
www.trencin.sk 27.07.2018
pomocná evidencia 503/1/2018
V piatok 27. júla od 21.00 do 01.00 sme mali možnosť
sledovať najdlhšie zatmenie mesiaca v tomto storočí. Návštevníkom Trenčianskeho hradu
ponúkli toto pozorovanie prostredníctvom profesionálnych
teleskopov, unikátne výhľady
sa naskytli z priestorov Jeremiášovej bašty ale taktiež aj
priamo z Matúšovej veže.
Vychutnať si mohli aj posedenie pri vínku za zvukov akordeónu Martina Jáňu. Až 800
záujemcov neváhalo a spravilo si večernú pohodu na hrade.
Trenčianska univerzita poskytla odborné prednášky
zamestnancov, pozorovanie teleskopmi i priamy komentovaný
prenos zatmenia mesiaca z NASA.
www.muzeumtn.sk 27.07.2018
pomocná evidencia 507/1/2018
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Skupina historického šermu Wagus, Rytiersky turnaj Normani a mesto Trenčín usporiadali v dňoch 26. – 28. júla už
tradične
Trenčianske
historické slávnosti. Na
vynovenom Mierovom
námestí si história podala ruku s mestom. Už
od štvrtka 26. júla sa
námestie zaplnilo remeselníkmi.
Po námestí sa prechádzali „kontesy“ v krásnych róbach i galantní „rytieri“. Na
pieskovisku sa bojovalo o záchranu princeznej so zlým drakom.
Z pódia zaznievali malebné tóny starých melódií súboru Musica Poetica. Z Prahy prišla skupina Regii Caroli Regis, aby ukázal niečo zo svojho
umenia dobových tancov. Zahanbiť sa nenechala ani domáca Skupina historického šermu Wagus svojimi tančekmi a aj iným programom.
Deti učil pantomimické scénky mím
a šašo Miro Kasprzyk. Deti sa zabávali aj s rytiermi Vir Fortis
zo Zvolena. Umením boli vystúpenia tanečníc s orientálnymi
tancami skupín Džamal a Isabelle. Návštevníci sa vozili po
námestí na historickom záprahu. Cech Terra de Selinan predviedol aj dávnu hygienu kúpania sa v drevenej kadi. Návštevníci obdivovali aj ohňovú show skupiny Black Evils.
www.i-novinky.sk 28.07.2018
pomocná evidencia 508/1/2018
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Projekt rekonštrukcie Južného opevnenia Trenčianskeho
hradu, vďaka ktorému bude niekdajšie sídlo Matúša Čáka
sprístupnené aj od lesoparku Brezina, je výsledkom spolupráce Trenčianskeho samosprávneho kraja, mesta Trenčín a českého mesta Bučovice. Stavebné práce
sa začali budovaním dočasnej prístupovej cesty.
Niektoré zákutia Trenčianskeho hradu boli dodnes pre
návštevníkov zahalené rúškom tajomstva. To sa však zmení
vďaka medzinárodnému projektu s názvom TreBuCHET –
Trenčín, Bučovice, Chránime európske tradície. Nový vchod,
prehliadkový okruh i samostatná pokladňa má návštevníkom
a turistom zabezpečiť väčší komfort pri návšteve
Trenčianskeho hradu. Južné opevnenie hradu Matúša Čáka
prechádza zmenou už v týchto dňoch. Aby sa však na
stavenisko dostala ťažká technika, v lesoparku Brezina vznikla
nová dočasná prístupová asfaltobetónová cesta. Začína sa pri
Čerešňovom sade a pokračuje až k južným hradbám
Trenčianskeho hradu.
Vozidlá stavby majú povolený vjazd denne od 07.00 h do
18.00 h a počas víkendov.
www.tsk.sk 03.08.2018
pomocná evidencia 524/1/2018
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne zmodernizovala spoločenské priestory určené na kultúrne, spoločenské a
vzdelávacie účely. Modernizáciu podporil Fond na podporu

178

umenia sumou 6500 eur, na obnovu detskej miestnosti schválil
fond ďalších 4 tisíc eur.
„V spoločenskej miestnosti sme skvalitnili ozvučenie a nainštalovali svetelnú techniku, ktorá na podujatiach dotvorí
špecifickú atmosféru. Technické vybavenie miestnosti sa podarilo doplniť notebookom a stropným projektorom. Ďalej sme
sa rozhodli rozšíriť možnosti realizovania podujatí aj v multifunkčnej vzdelávacej miestnosti,“ priblížila riaditeľka knižnice
Gabriela Krokvičková.
Modernejších priestorov a nového vybavenia sa podľa nej
dočkajú aj najmenší návštevníci knižnice.
„Detskí návštevníci sa môžu tešiť na nový dizajn interiéru
detskej spoločenskej miestnosti i novú podlahu a stoličky.
V inovovaní budeme pokračovať aj v nasledujúcom období postupnou výmenou zastaraných prvkov interiéru za nové tak, aby
sa vytvorilo esteticky príťažlivejšie prostredie pre trávenie času
detí a mládeže v knižnici,“ doplnila riaditeľka.
Uľahčiť čitateľom s obmedzenou schopnosťou pohybu návštevu knižnice pomôže čoskoro prístavba nového výťahu.
Bezbariérový prístup do knižnice plánuje Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ako zriaďovateľ vybudovať pri budove
knižnice v Trenčíne na Jaselskej ulici zo severozápadnej strany.
Projekt prístavby nového výťahu je momentálne v procese
prípravy verejného obstarávania a z rozpočtu TSK naň poputuje
viac ako 88 tisíc eur.
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne ročne pre verejnosť
pripraví viac ako 500 podujatí, na ktorých sa zúčastňuje približne 12 500 návštevníkov.
www.teraz.sk 06.08.2018
pomocná evidencia 528/1/2018
V centre Trenčína je od začiatku augusta pre obyvateľov
mesta k dispozícii bicykel. Kto sa potrebuje niekam rýchlo pre179

praviť, môže si ho zadarmo požičať. Podľa autora myšlienky
Martina Smolku, ktorý projekt nazval mestský bicykel, nejde
o žiadnu novinku.
„Keď som ako dieťa býval cez prázdniny u babky na dedine,
fungovalo to tam tak, že pred obchodom alebo pohostinstvom
bol vždy nejaký bicykel. Kto ho potreboval, zobral si ho, odviezol sa a vrátil naspäť. Bol to taký predchodca toho bikesharingu,
ako to dnes moderne nazývame,“ povedal Martin Smolka s tým,
že podobný projekt chce
skúsiť aj v Trenčíne.
Zatiaľ je v stojane
pred mestským hostincom k dispozícii jeden
starší, štýlovo prerobený
horský bicykel.
„Je to taký sociálny
pokus, chcem zistiť, či
už sme ako spoločnosť
natoľko vyspelá, že si vieme vážiť aj veci, ktoré sú zadarmo, a
či tu ten bicykel zostane a bude slúžiť tomu, na čo bol určený.
Ak sa to osvedčí, budem iniciovať, aby ich bolo viac a na
viacerých miestach,“ skonštatoval Martin Smolka.
Bicykel zadarmo niektorých Trenčanov prekvapil.
„Je to dobrý nápad, ale dávam tomu týždeň, maximálne dva.
Ľudia ukradnú aj zamknutý, toto asi dlho nevydrží,“ skonštatoval Dušan. Podobne to vidí aj Simona: „Rada by som ho
vyskúšala, vyzerá pekne. Len sa obávam, že keď ho budem
potrebovať, už ho tu nenájdem.“
Systém verejne zdieľaných bicyklov, nazývaný ako bikesharing je systém, ktorý umožňuje požičanie bicykla z viacerých stanovísk rozmiestnených po meste. Funguje vo viac
ako tisícke miest sveta už viac ako 50 rokov. Verejné bicykle
sú považované za ekologickú alternatívu dopravy v meste.
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Podľa autorov Štúdie uskutočniteľnosti na systém požičovne
bicyklov Žilinskej univerzity niektoré výskumy ukázali, že
zavedením bikesharingu nastal podstatný presun z automobilovej dopravy k bicyklom.
Na Slovensku funguje zdieľanie bicyklov vo viacerých mestách. V Nitre ho prevádzkuje autobusový prepravca, v Žiline ho
v týchto dňoch spúšťajú s podporou automobilky, systém
zdieľaných bicyklov dokonca s elektrickým pohonom rozbieha
aj trnavská radnica. Podobné projekty fungujú aj v Bratislave
alebo Kežmarku.
V Trenčíne zatiaľ verejné bicykle dostupné nie sú. „Bikesharing má svoj význam aj v odbremenení ulíc v meste od áut. No
aspoň zatiaľ nie je v Trenčíne aktuálny. Momentálne sa sústredíme na dobudovanie cyklotrás v meste,“ povedala hovorkyňa
Trenčína Erika Ságová.
Hlavný architekt mesta Martin Beďatš vidí problém zdieľania bicyklov v tom, že funguje najmä vo veľkých mestách.
„Ľudia tam často nemajú svoje vlastné bicykle, pretože majú
malé byty bez pivníc, čo však nie je prípad Trenčína. Obávam
sa, že by o to ľudia nemali záujem,“ povedal Martin Beďatš na
diskusnom fóre Trenčín moderné mesto.
Navyše, podľa neho funguje bikesharing dobre tam, kde je
hustá sieť stanovísk a istota, že záujemca tam bicykel vždy
nájde.
„Na mestá veľkosti Trenčína je to problematické. Máme vytypovaných asi 40 miest, kde by mohli byť stanoviská bicyklov,
no môže sa stať, že dáme na Juh tri miesta, prídete tam, a
bicykel tam nenájdete,“ povedal Martin Beďatš.
Trenčania by systém zdieľaných bicyklov vo všeobecnosti
privítali.
www.sme.sk 10.08.2018
pomocná evidencia 537/1/2018
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V utorok 14. augusta informoval primátor Richard Rybníček prostredníctvom médií o aktuálnej situácii v súdnom spore
medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Tatra Real Trade, ktorá
začala v roku 2008 s výstavbou podzemných garáží pri bývalom
Dome armády. Po objave archeologického nálezu a jeho následnom vyhlásení za národnú kultúrnu pamiatku zostala na dotknutom mieste 4 roky neslávne známa jama.
Jej príbeh je dlhý, komplikovaný a stále bez konca. Prečítajte
si prehľad udalostí okolo tzv. Cellerovej jamy.
Rok 2007
Mesto s investorom – spoločnosťou Tatra Real , a.s. uzatvára
zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a zriadení vecného bremena,
predmetom ktorej bolo zriadenie vecného bremena v prospech
investora na pozemky pred Domom armády za účelom vybudovania garáží a zároveň záväzok mesta, že v budúcnosti uzatvorí kúpnu zmluvu o predaji predmetných pozemkov. Pri Dome armády má vyrásť presklená obchodná galéria a pod ňou
dvojpodlažná podzemná garáž.
V priebehu prípravných prác na projekte sa pôvodný investor rozhodol, že bude výhodnejšie, aby konečné štádium realizácie projektu zabezpečovala jeho dcérska spoločnosť Tatra
Real Trade, a.s. ako investor (v súčasnosti žalobca).
Október 2007
Na stavbu podzemných garáží pri bývalom Dome armády
bolo vydané stavebné povolenie.
5. september 2008
Začína sa výstavba podzemných garáží. Stavba má byť
ukončená do jedného roka. Investor bude za prenajaté pozemky
počas stavby platiť mestu prenájom.
13. marec 2009
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Počas stavby sa našli zvyšky vonkajšieho mestského opevnenia Trenčína zo 17.storočia. Podľa pamiatkarov ide na
Slovensku o unikát. Nález
sa stal Národnou kultúrnou pamiatkou. Rozhodlo
o tom ministerstvo kultúry. Krajský pamiatkový
úrad (KPÚ) žiada zachovanie nálezu na mieste,
investor ani mesto s tým
nesúhlasia.
Vedia si však predstaviť, že by múr vyniesli na povrch a
zakomponovali ho do úpravy priestranstva pred Domom armády. Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne túto možnosť vylúčil.
Apríl 2009
Stavba garáží je od decembra 2008 zastavená. Jama v
Trenčíne zostáva. Nález archeológov zasypali, aby naň nepôsobili vonkajšie poveternostné vplyvy, ktoré by ho mohli poškodiť.
Marec 2010
Podzemné garáže v strede mesta už Trenčín nechce. Najskôr
malo v pešej zóne uprostred Trenčína vyrásť obchodné centrum
s podzemnými garážami. Potom sa tam mali stavať len
podzemné garáže. Napokon nebudú ani tie. Po pôvodných
zámeroch zostal len obrovský kráter obkolesený plotom. Investor odstúpil od svojho zámeru a žiada od mesta náhradu za
stratené investície. Podľa vtedajšieho primátora Branislava
Cellera (SDKÚ) mesto chce dať stavenisko do pôvodného
stavu a navrchu urobiť malé námestie.
Koniec februára 2011
Mesto si od investora za nezrealizovaný projekt a rozkopané
centrum neuplatňovalo žiadne sankcie, pretože situáciu neza183

príčinil. Investor však teraz vymáha peniaze od mesta ako škodu za zmarenú stavbu. Mestu bol doručený platobný rozkaz,
podľa ktorého má zaplatiť cez 1,2 milióna eur. Vydal ho Okresný súd v Trenčíne. Postup investora považuje mesto za protiprávny a podáva odpor.
30. september 2011
V uvedenej veci, známej pre obyvateľov Trenčína ako kauza
„Cellerova jama“, sa uskutočnilo prvé pojednávanie. Investor
žiada od mesta viac ako 1,2 milióna eur.
18. október 2011
Na koniec januára 2012 bolo odročené pojednávanie. Právna
kancelária zastupujúca mesto žiada žalobu zamietnuť pre tzv.
nedostatok aktívnej legitimácie žalobcu, teda že
Tatra Real Trade nemá
nárok na uplatňovanie si
škody, pretože akékoľvek
záväzky boli len medzi
mestom Trenčín a pôvodnou spoločnosťou Tatra
Real, s ktorou bývalé vedenie mesta podpísalo zmluvu o budúcej zmluve.
„Tatra Real sa následne snažil previesť tieto práva a povinnosti na dcérsku spoločnosť, avšak to sa nikdy nestalo, pretože
neexistuje relevantné rozhodnutie mestského zastupiteľstva.
Navyše, spôsob prevodu pohľadávky, teda preddavku za kúpu
pozemkov v sume približne 185 tisíc eur, na dcérsku spoločnosť
Tatra Real Trade vykonala v rozpore s občianskym zákonníkom,“ odôvodnil postoj mesta Martin Dočár z právnickej kancelárie GPL.
Mesto sa domnieva, že investorovi nevznikla škoda. „Nemožno hovoriť o škode, keď investor sám hovorí, že stavať
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vlastne môže. Navyše Krajský pamiatkový úrad investora upozornil, že na mieste je možnosť archeologického nálezu, a to
ešte pred podpisom vecného bremena o výstavbe
garáži. Napriek tomu si
škodu pýta od mesta,“ dodal.
Február 2012
Mesto Trenčín zostáva
s investorom v súdnom
spore,
Okresný
súd
v Trenčíne pojednávanie
už tretíkrát odročil. Narastajú úroky a penále, čo ohrozuje
finančnú situáciu mesta. Tatra Real Trade zvýšila požiadavku
na odškodné na vyše dva milióny eur.
V kauze „Cellerova jama“ zrušil Stavebný úrad v Trenčíne
stavebné povolenie. Trenčín ako prvý stavebný úrad na Slovensku použil paragraf 127 stavebného zákona. Ten hovorí, že
ak dôjde k nálezu mimoriadne významnej pamiatky, stavebný
úrad môže zmeniť alebo zrušiť vydané stavebné povolenie. Ak
ho zruší, určí náklady, ktoré stavebník vynaložil na prípravu
a uskutočňovanie stavby.
Okrem zrušenia stavebného povolenia pristúpilo mesto aj
k vyrubeniu dane spoločnosti Tatra Real Trade za užívanie
miestnych komunikácií vo výške 200 tisíc eur.
Máj 2012
Trenčianska jama robí dlhy, firma za ňu neplatí daň. Za
nezasypanú jamu v centre Trenčína dlhuje spoločnosť Tatra
Real Trade mestu 265-tisíc eur ako daň za užívanie verejného
priestranstva.
20. jún 2012
Okresný súd v Trenčíne rozhodol, že mesto Trenčín nemusí
zaplatiť spoločnosti Tatra Real Trade viac ako 1,23 milióna eur.
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Malo ísť o odškodnenie za to, že v centre mesta nemohol postaviť podzemné garáže s polyfunkčným objektom.
Okresný súd zaviazal mesto vyplatiť spoločnosti Tatra Real
Trade „iba“ asi 220 000 eur, ktoré spoločnosť zaplatila mestu
ako odplatu za zriadenie vecného bremena a preddavok.
„Súd sa v prvom
rade zaoberal platnosťou zmlúv. Dôvodom
ich neplatnosti je ich
rozpor so zákonom.
Neboli schválené mestským zastupiteľstvom, hoci patria medzi
najdôležitejšie právne úkony týkajúce sa majetku mesta,“
skonštatovala v rozsudku sudkyňa Okresného súdu Trenčín
Alena Bieliková.
V dôsledku neplatnosti zmlúv vznikla mestu povinnosť vrátiť žalobcovi všetko, čo bolo Mestu podľa týchto zmlúv
investorom uhradené. Šlo o odplatu za zriadenie vecného bremena a o preddavok na kúpnu cenu. Súd však vzhľadom na
námietku premlčanosti zaviazal mesto zaplatiť žalobcovi spolu
iba 219 500 eur, teda o približne 30 000 eur menej ako získalo
od investora. Súd zamietol žaloby o uplatnenie náhrady skutočnej škody a ušlého zisku v celkovej sume takmer 1.630.000
eur.
Október 2012
Krajský stavebný úrad potvrdil rozhodnutie trenčianskeho
stavebného úradu o zrušení stavebného povolenia pre spoločnosť Tatra Real Trade. Ide o najdôležitejší krok k tomu, aby sa
jama v centre mesta stala minulosťou.
Krajský stavebný úrad zároveň rozhodol, že prípadné náklady investora má uhradiť štát, konkrétne Pamiatkový úrad SR.
V tejto veci sa vedie aj súdny spor, kde spoločnosť od mesta
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žiadala vyše dva milióny eur. Mesto spor na Okresnom súde
v Trenčíne vyhralo, čaká sa na verdikt odvolacieho, Krajského
súdu v Trenčíne.
31. október 2012
Trenčín začal zasypávať jamu, ktorá už viac ako štyri roky
hyzdila priestranstvo pri bývalom Dome armády. Na zasypanie
bolo potrebných 1800 metrov kubických materiálu, ktorý mesto
zabezpečilo sponzorsky. Platilo iba dopravu, takže zasypanie
jamy vyšlo mesto namiesto plánovaných asi 20 tisíc iba 8 tisíc
eur.
November 2012
Jama v centre mesta zmizla. Je zasypaná. Na jej mieste budú
dočasne chodníky a tráva.
Október 2014
Krajský súd potvrdil rozhodnutie Okresného súdu v Trenčíne. Nárok spoločnosti Tatra Real Trade, ktorá požadovala od
mesta odškodnenie 1,7 milióna eur za údajne zmarenú
investíciu, zamietol s tým, že mesto škodu nespôsobilo.
Krajský súd zaviazal mesto Trenčín zaplatiť Tatra Real
Trade zábezpeku, ktorú spoločnosť vyplatila mestu za pozemky
na základe zmluvy o budúcej zmluve. Tá bola podľa rozhodnutia súdu neplatná. Mestskí poslanci odobrili finančnú transakciu. Mesto teda muselo vyplatiť spoločnosti zábezpeku aj
s úrokmi za sedem rokov. Šlo o sumu 330 493 eur.
December 2014
Ústavnému súdu Slovenskej republiky bola 1. decembra 2014 doručená sťažnosť spoločnosti Tatra Real Trade, v
ktorom namieta porušenie svojich základných práv Ústavy Slovenskej republiky. O tejto veci rozhodoval senát v zložení:
Milan Ľalík (predseda senátu, vtedajší podpredseda ústavného
súdu), Marianna Mochnáčová a Peter Brňák.
August 2015
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Ústavný súd vyhovel sťažnosti spoločnosti Tatra Real Trade,
zrušil rozhodnutie Okresného súdu a Krajského súdu v Trenčíne a kauzu vrátil
okresnému súdu na
ďalšie
konanie.
Prekvapujúce je, že
mesto
Trenčín
o tomto kroku nemalo žiadnu informáciu. Na margo
rozhodnutia ústavného súdu stačí poukázať na stanovisko jedného z ústavných
sudcov Petra Brňáka, ktorý dal odlišné stanovisko. Mesto si
myslí, že je v práve a súd by mal rozhodnúť v jeho prospech.
November 2016
Okresný súd v Trenčíne o 180 stupňov zmenil svoje rozhodnutie spred štyroch rokov a z nevinného sa stal vinník. Mesto
Trenčín sa podľa nového verdiktu previnilo voči súkromnému
investorovi a musí ho odškodniť mastnou sumou. Podľa
vyjadrenia sudkyne okresného súdu sa pri novom rozhodnutí
museli riadiť právnym názorom Ústavného súdu. Mesto sa proti
rozsudku odvolá.
Podľa rozsudku okresného súdu je mesto povinné vrátiť
žalobcovi časť odplaty za zriadenie vecného bremena, ktorá
bola v predchádzajúcom konaní považovaná za premlčanú.
Zároveň okresný súd rozhodol o opodstatnenosti náhrady
škody a ušlého zisku žalobcu, pričom o jej výške sa rozhodne
samostatným rozsudkom na základe ďalšieho dokazovania.
Mesto tak nevie v súčasnosti vyčísliť jej konečnú výšku. Isté je
len to, že každým dňom rastie. Rozhodnutie súdu považuje
trenčiansky primátor Richard Rybníček za veľkú kauzu a
verejnú záležitosť, pretože to isté sa môže stať hociktorému
inému mestu, obci, alebo aj občanovi Slovenska. S týmto
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prípadom oboznamuje vtedajšiu ministerku spravodlivosti aj
prezidenta SR.
August 2018
Krajský súd potvrdil rozhodnutie okresného súdu a Mesto
musí platiť. Mesto dá na Najvyšší súd dovolanie! Už 13.
augusta Mesto uhradilo spoločnosti Tatra Real Trade 135 tisíc
eur, čo je vrátenie odplaty za vecné bremeno (64 tisíc eur) +
úroky z omeškania za 9 rokov (71 tisíc eur). Túto platbu muselo
uskutočniť veľmi rýchlo, aby sa vyhlo exekúcii, čím by bolo
ohrozené čerpanie eurofondov.
Okresný a Krajský súd podľa verdiktu Ústavného súdu
uznali, že Mesto musí uhradiť i výšku škody – tú však v jednotlivých položkách bude musieť ešte na súde Tatra Real Trade
dokazovať.
www.trencin.sk 14.08.2018
pomocná evidencia 542/1/2018
Súdny spor medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Tatra
Real Trade otvorila žaloba investora, prostredníctvom ktorej
vymáhal od mesta peniaze ako škodu za zmarenú investíciu a
ušlý zisk. Hoci vývoj celej kauzy smeroval v prospech Trenčína
a jeho obyvateľov, všetko sa otočilo o 180 stupňov po
rozhodnutí Ústavného súdu SR.
„Mesto Trenčín na okresnom i krajskom súde najskôr vyhralo spor so spoločnosťou Tatra Real Trade. Investor sa obrátil na
Ústavný súd, kde dvaja sudcovia - Milan Ľalík a Marianna
Mochnáčová - ponížili všeobecné súdy v Trenčíne, zrušili ich
pôvodné rozsudky a prikázali im, ako majú rozhodnúť. A to bez
vedomia Mesta Trenčín, bez toho, aby mesto prizvali na konanie a dodanie dokumentov,“ uviedol Richard Rybníček. Tretí z
členov senátu ústavného súdu sa od rozhodnutia svojich
kolegov písomne dištancoval.
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„V podobných prípadoch Ústavný súd býva zväčša zdržanlivý či sebaobmedzujúci, ak celkový výsledok nie je extrémne protiprávny alebo nespravodlivý. O takýto prípad,
podľa môjho názoru, ide aj v tejto veci. Ústavnému súdu nesvedčí pozícia, keď bez toho, aby na ústnom pojednávaní
zopakoval, vykonal alebo doplnil dokazovanie (spis okresného
súdu má rozsah cca 850 strán) a kabinetným spôsobom, od
stola, prehodnotil skutkový stav zistený a vyhodnotený všeobecnými súdmi,“ píše vo svojom vyjadrení ústavný sudca Peter
Brňák.
Okresný súd bol zaviazaný riadiť sa rozhodnutím Ústavného
súdu a rovnako i krajský súd. A tak sa z nevinného stal vinník.
„Ak mesto bude musieť zaplatiť peniaze, ktoré sa môžu
vyšplhať až k 4 miliónom, budeme ich vrátenie požadovať od
štátu. Zatiaľ musíme každý rok odkladať do rezervného fondu
od pol milióna do milióna eur, aby sme boli pripravení,“ povedal primátor. Výšku škody, ktorú bude musieť mesto zaplatiť, bude ešte investor v jednotlivých položkách na súde dokazovať.
Info 28.08.2018
pomocná evidencia 545/1/2018
Považie v noci zasiahlo zemetrasenie, potvrdili to dáta zo
seizmogramu zo seizmologickej stanice Vyhne. Podľa dát
Európskeho stredomorského seizmologického centra (ESSC)
hypocentrum zemetrasenia bolo v piatok 17. augusta v skorých
ranných hodinách, o 3:25 hod. dva kilometre východne od
Trenčianskych Teplíc. ESSC kategorizovala zemetrasenie na
silu 2.9 magnitúda, údaj potvrdil aj seizmológ Slovenskej akadémie vied Kristián Csicsay.
„Ľudia z blízkosti epicentra hlásili, že im štrngal porcelán,
rinčali okná a pocítili chvíľkové chvenie a hojdanie. Zvuk
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zemetrasenia popísali ako detonáciu, triasol sa im ľahký nábytok a všimli si hojdanie predmetov,“ povedal seizmológ.
Oblasť Považia zasiahlo naposledy podobne silné zemetrasenie 28. apríla 1988. Lokálne magnitúdo vtedy kategorizovali na silu 3.6 magnitúda, otras zeme spôsobil škody v
obciach Horná Poruba a Valašská Belá.
„Aj na Považí bývajú zemetrasenia, čo dokazuje aj toto spred
30 rokov, ale v rámci Slovenská sú najaktívnejšími seizmickými regiónmi lokality pri Dobrej Vode a Komárne,“ doplnil
Kristián Csicsay.
Otras zeme cítili ľudia v Trenčianskych Tepliciach, Dubnici
nad Váhom, Trenčíne a
Ilave.
„Nemohla som pred
ani po zaspať,“ povedala
Janka. Evu otras zeme
vystrašil: „Dosť ma to, aj
dcéru, vystrašilo v Trenčianskych Tepliciach.
Mne sa triasla posteľ a
dcéra hovorila, že mala
pocit, ako keby sa triasol celý dom.“
Otras v Trenčianskych Tepliciach trval podľa Magdy niekoľko sekúnd: „Zľakla som sa, triasli sa mi ruky aj nohy. Nepríjemné bolo hlavne dunenie, pri ktorom niečo čakáte a neviete, čo príde. V Tepliciach to nebolo moje prvé zemetrasenie, od
detstva si pamätám na ďalšie dve alebo tri. Teraz sa triasol celý
dom, posteľ, nočný stolík.“
Podľa krajského hovorcu Krajského riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru SR v Trenčíne Mariána Petríka hasiči k
udalosti neabsolvovali žiaden výjazd. Otras zeme nespôsobil
žiadne škody ani podľa primátora kúpeľného mestečka.
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„Nie sú hlásené žiadne škody na majetku, ani zranenia. Zemetrasenie nespôsobilo škody ani na prameňoch, takže kúpeľní
hostia sa nemajú čoho obávať. Niektorých z obyvateľov otras
vystrašil, v iných častiach mesta ho však ani len nezaregistrovali,“ informoval primátor Trenčianskych Teplíc Štefan Škultéty.
www.sme.sk 17.08.2018
pomocná evidencia 555/1/2018
Mesto Trenčín v spolupráci s Ústavom pamäti národa pri
príležitosti 50. výročia okupácie Československa vojskami
Varšavskej zmluvy otvorilo výstavu s názvom „Pražská jar pod
hradom Matúša Čáka“.
Vernisáž výstavy sa za účasti primátora Richarda Rybníčka uskutočnila v utorok 21. augusta v priestoroch Mestskej veže v Trenčíne. Návštevníkom ponúkla archívne dokumenty
Štátneho archívu v Trenčíne a Ústavu pamäti národa.
Za Ústav pamäti národa s príhovorom vystúpil Ján Mitáč
z Referátu Oral history. Na vernisáži zaspieval Jan Kryl, brat
legendárneho československého pesničkára Karla
Vlastný text 21.08.2018
pomocná evidencia 562/1/2018
Z prečinu poškodzovania cudzej veci obvinili trenčianski
železniční policajti dvoch mužov z Českej republiky. Sprejmi
postriekali protihlukovú stenu v Trenčíne.
Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa
Elena Antalová, 25- a 26-roční muži z okresu Zlín v nedeľu
19. augusta v noci sprejmi postriekali protihlukovú stenu
grafitovými obrazcami.
„Pri skutku ich prichytili policajti, ktorí oboch mladíkov po
krátkom prenasledovaní zadržali. Potom im obmedzili osobnú
slobodu. Železniciam Slovenskej republiky vznikla škoda asi
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1000 eur,“ uviedla Elena Antalová s tým, že obom hrozí až
ročné väzenie.
www.teraz.sk 21.08.2018
pomocná evidencia 565/1/2018
Zhruba štyridsať dobrovoľníkov brigádovalo od piatka 17.
augusta do stredy 22. augusta pri južnom opevnení
Trenčianskeho hradu. Okrem triedenia spadnutého muriva
pracovali na vyčistení a úprave plochy, kde by trenčianska župa
mala do roka sprístupniť druhý vstup do
hradných
priestorov.
Tretí ročník dobrovoľníckeho tábora zorganizoval architekt Július
Bruna.
Brigádnici v násype
pri opevnení objavili
Najpočetnejšiu skupinu brigádnikov tvorili pracovníci mestského úradu.
stovky fragmentov keramiky, jej vzácnosť overia odborníci.
Počas prvých dvoch ročníkov dobrovoľníci vyčistili medzihradobné priestory, juhovýchodný svah hradnej skaly, časť
hviezdicového opevnenia i ihrisko Maracaná za mestskými
hradmi.
„Vyčistili sme celý areál okolo hradieb vrátane lesíka s asi
50 stromami, aby sa dalo na hrad slobodne pozerať. Vynášali
sme odtiaľ aj sutiny a v zabudnutom ihrisku Maracaná sme objavili kúsok vzácneho gotického rebra z klenby,“ vysvetlil.
Počas augustovej päťdňovej brigády triedili najmä kamene,
ktoré v minulosti z hradieb odpadli.
„Tieto kamene chceme počas rekonštrukcie južného opevnenia dostať späť na ich miesto. Keď bude múr opravený, kameň
tam nedostaneme, preto ich v čom najväčšom množstve chceme
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pripraviť ešte pred začatím stavebných prác,“ povedal Július
Bruna.
Okrem triedenia dobrovoľníci skúmali aj pahorok v tesnej
blízkosti hradieb. Podľa Júliusa Brunu ho
objemovo tvorí asi 60
tatroviek sutiny zo
všetkých častí hradu,
ktorú sem v minulosti
navozili.
„Je to mix všetkého
možného – čo popadalo
z múrov, čo ľudia povyhadzovali z domov... My sme sa pustili do archeológie a tento
pahorok odkryl neskutočné bohatstvo. Je tam toho viac, ako
sme predpokladali,“ tešil sa organizátor tábora. Ako pokračoval, v násype našli množstvo črepín z kachlíc, ktoré časovo
odhadol do obdobia renesancie či neskorej gotiky.
„Sú to špičkové
veci, rôzne črepy aj
veľmi vzácnej čiernej i bežnej keramiky rôznych druhov. Keďže toto je
sekundárne miesto
nálezu, nemusí sa
určiť presná poloha
nálezu, keďže historické súvislosti premiešali v čase prác bagre,“ upozornil
Július Bruna. Nález odovzdali Krajskému pamiatkovému úradu
v Trenčíne na spracovanie.
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Pri tohtoročných prácach pomáhali ľudia od 12 do 70 rokov,
najväčšiu časť tvorili Trenčania, prišiel však aj dobrovoľník z
Martina a Spojených štátov amerických.
www.sme.sk 30.08.2018
pomocná evidencia 581/1/2018
Ďalšie nové stojisko s polopodzemnými kontajnermi je už
plne k dispozícii. Mesto ho vybudovalo pre občanov bytových
domov na Ulici J. Halašu.
V utorok 28. augusta stiahli z tejto lokality všetky pôvodné
1 100 litrové nádoby, a to 9 na komunálny odpad, 2 nádoby na
papier, 1 nádobu na plasty a 1 nádobu na sklo.
Tie sú dnes nahradené 2 polopodzemnými kontajnermi na
komunálny odpad, jedným na papier a jedným na plasty –
každý má objem 5 metrov kubických. Na stojisku sú aj polopodzemné kontajnery na sklo, na kovy a na viacvrstvové kombinované obaly, napr. „tetrapaky“ – všetko po jednom kuse
s objemom 3 metre kubické. Na sídlisku Juh Mesto plánuje
v tomto roku ešte vybudovať dve stojiská s polopodzemnými
kontajnermi, a to na ulici Halalovka.
www.trencin.sk 27.08.2018
pomocná evidencia 573/1/2018
Tri nové elektronické tabule, ktoré budú cestujúcu verejnosť
informovať o odchodoch autobusov mestskej hromadnej
dopravy (MHD) i prímestskej
autobusovej dopravy (PAD),
v utorok 28. augusta SAD
Trenčín umiestnila na Hasičskú ulicu.
Mesto objednalo informačné tabule pre lepšiu a pohodlnejšiu orientáciu cestujúcich.
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Tabule ukazujú čas odchodu jednotlivých liniek MHD i PAD
zo zastávok na Hasičskej ulici. V smere na Juh, resp. na
Zámostie je v bezprostrednej blízkosti autobusových zastávok
umiestnená obojstranná tabuľa a v smere na Sihoť, resp. na
stanicu sú dve jednostranné tabule – jedna pri zastávkach MHD
a jedna pri zastávkach PAD.
www.trencin.sk 28.08.2018
pomocná evidencia 574/1/2018
Na trenčianskej Brezine sa v pondelok 27. augusta spomínalo na všetkých statočných ľudí, ktorí na vlastnej koži pocítili hrôzy a násilie 2. svetovej vojny. Na tých, ktorých túžba
po slobode a odvaha boli silnejšie ako strach z nemeckej
prevahy. Slovenské národné povstanie (SNP) a jeho odkaz si
pri Pamätníku umučených na Brezine pripomenula verejnosť aj
vzácni hostia.
SNP, obete fašizmu i oslobodenie mesta pripomína v krajskom meste Trenčín Pamätník umučených na Brezine, ktorý bol
odhalený v roku 1946. Venovaný je 69 obetiam fašizmu.
V období od októbra 1944 do apríla 1945 ich na týchto miestach
popravili príslušníci nemeckej armády.
Každoročne smerujú kroky mnohých Trenčanov k pamätníku, aby sa poďakovali a vzdali úctu tým, ktorí s nasadením
vlastného života bránili slobodu mesta. Spomienkovú slávnosť
pri príležitosti 74. výročia SNP pripravilo mesto Trenčín, veliteľ Posádky Trenčín a Miestna organizácia a Oblastný výbor
Zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín.
Na SNP aj dnes veľmi živo spomína človek, ktorý sa ho
priamo zúčastnil – plukovník vo výslužbe Pavol Liška. Spomína na vojakov, ktorí padli pri oslobodzovaní vtedajšieho Trenčianskeho okresu, no aj na civilistov, vypálené a zničené obce
a spúšť, ktorú po sebe zanechala druhá svetová vojna.
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„Odkaz, ktorý po sebe zanechal tento hrdinský boj a hrdinovia, ktorí v ňom bojovali, je poučiť sa z minulosti a nedopustiť, aby sa história opakovala. Zachovať si mier a pokračovať v mierovom
spolunažívaní
národov,“ povedal .
Okrem trenčianskeho župana Jaroslava
Bašku
a primátora
mesta Trenčín Richarda Rybníčka prišiel
položiť spomienkový
veniec k pamätníku aj zástupca veliteľa Pozemných síl
Ozbrojených síl Slovenskej republiky brigádny generál Karol
Navrátil, členovia Zväzu protifašistických bojovníkov
Trenčín, rodinní príslušníci účastníkov bojov i široká verejnosť.
www.tsk.sk 28.08.2018
pomocná evidencia 576/1/2018
Od pondelka 27. augusta má rodák z Kubrej Ján Zachara
90 rokov. Je najstarším žijúcim slovenským zlatým
olympijským medailistom. Stále trénuje mladých pästiarov.
Narodil sa 27.
augusta
1928
v Kubrej. Boxovať
Jubilanta Jána Zacharu prijal primátor Richard Rybníček.
začal v Trenčíne,
kde sa vyučil za strojného zámočníka. Už v roku 1946 obliekol
reprezentačný dres na Všeslovanských majstrovstvách v Prahe,
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kde získal zlatú medailu. Ako z histórie dubnického boxu
vypísal Štefan Antalík, ďalšie zlato získal Ján Zachara na
Majstrovstvách Slovenska v rokoch 1947 a 1948.
Z Trenčína prestúpil do Baťovian – dnešné Partizánske, kde
sa športovo zdokonaľoval pod vedením olympijského víťaza
z roku 1948 Júliusa Tormu. V roku 1948 družstvo Baťovian
dosiahlo významný úspech, keď získalo titul majstra republiky.
Oporami družstva boli Zachara a Torma. V roku 1950 nastúpil
Ján Zachara na vojenskú službu do Armádneho telovýchovného
klubu – ATK Praha. Na Slovensku v tom období športové
armádne kluby ešte neboli.
Vrchol svojej športovej kariéry dosiahol na Olympijských
hrách v Helsinkách roku 1952, kde v kategórii do 57 kg získal
zlatú medailu. Na ceste za zlatou medailou postupne zdolal
Švéda Wärmströma, Kórejca Su Byeonga-rana, Maďara Erdeia
a v semifinále Leischinga z JAR.
Vo finále ho čakal favorizovaný Talian Caprari. Po kvalitnom a bojovnom výkone zvíťazil Zachara na body a zaslúžene
získal zlatú olympijskú medailu.
V zápasoch na Olympijských hrách sa spoliehal aj na
duchovnú pomoc. V každom zápase mal pri sebe medailón sv.
Antona, ktorý mu priniesla sestra z púte zo Skalky pri Trenčíne.
Ten nosieval prišitý na boku z vnútornej časti trenírok.
Za zlatú olympijskú medailu Janka Zacharu povýšili na
podporučíka, dostal hodinky, kožený dôstojnícky kabát a dvojtýždňový „opušťák“. Od kuchára dostal 3 kg čokolády. Tú
takmer celú rozdal deťom, s ktorými sa stretol na besedách. Aj
od Maďara Erdeia, nad ktorým zvíťazil, dostal odmenu. Ten
Zacharovi prisľúbil, že keď vyhrá olympiádu, dostane od neho
štangľu salámy. Slovo dodržal.
V športovej kariére to však nemal ľahké. Vybojoval si účasť
už na Olympijské hry v roku 1948 do Londýna. Krajčíri mu
zobrali aj miery na oblek. No namiesto neho išiel funkcionár,
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ktorý sa odtiaľ nevrátil. Zachara bol z toho smutný a sklamaný,
no nevzdal sa a trénoval ešte intenzívnejšie.
Ani s účasťou na OH v Helsinkách v roku 1952 to nemal
jednoduché. Hoci vyhral kvalifikáciu, v konečnej nominácii sa
neobjavil. Zámienkou bolo jeho zranenie na tréningu. V tejto
kritickej situácii sa prejavila autorita jeho priateľa Jula Tormu,
ktorý v roku 1948 na Olympijských hrách získal zlatú medailu.
Bol už veľkou športovou osobnosťou. Videl, že Zachara má
formu a je dobre pripravený. Rázne povedal, že ak na
Olympijské hry nepôjde Zachara, nepôjde ani on. Slová Jula
Tormu zavážili. Aj vďaka Tormovi Zachara na Olympijské hry
do Helsínk išiel a získal
zlatú medailu
Štartoval aj na Olympijských hrách v roku 1956
v Melbourne. Vo štvrťfinále
bol nad jeho sily Fín Hämäläinen. Zúčastnil sa aj na
troch majstrovstvách EuróJán Zachara sa počas prijatia primátorom podpísal do pamätnej knihy.
py 1949, 1955 a 1959. Zlaté
medaily na Majstrovstvách Československa získal v rokoch 1951, 1954, 1955 a 1956.
Dosiahnuté úspechy v športe boli podporené tvrdým a poctivým tréningom. Jeho prednosťou bola rýchlosť, obratnosť, technika a dobrá kondícia. Často s úsmevom konštatuje,
že box je jemný šport, pretože sa hrá v rukavičkách.
Funkcionári v Prahe mali záujem, aby tam Ján Zachara
zostal i naďalej. No jeho to ťahalo domov, na rodné Považie.
V roku 1956 prišiel do Dubnice nad Váhom. Boxoval a začal
trénovať mladých pästiarov. Presadzoval technický spôsob boja
pred silou. Pästiarov nielen trénoval, ale i vychovával. Často im
pripomínal pokoru, ale i známe príslovie „Ľudská sláva, poľná
tráva“. Formoval ich tak, aby boli nielen dobrí športovci, ale
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aby aj dobre žili. Vyžadoval zodpovedný prístup k tréningom
a dodržiavanie dobrej životosprávy.
Popri práci si štúdiom zvýšil kvalifikáciu a stal sa odborníkom v metalurgii. Prešiel viacerými funkciami a skončil ako
hlavný majster pri odlievaní ocele v ZŤS Dubnica nad Váhom. Bohatú športovú kariéru ukončil v roku 1959. Počas nej
odboxoval 430 zápasov z ktorých 365 zvíťazil.
Ako tréner dosiahol najvýraznejšie úspechy v Dubnici nad
Váhom. Pod vedením
trénerov Jána Zacharu
a Rudolfa Gondáša
získalo družstvo pästiarov TJ Spartak tri tituly
Majstrov Československa v rokoch 1969,
1971 a 1972.
Ján Zachara bol ako
prvý Slovák poctený Na prijatí sa zúčastnili aj poslanci Miloslav Baco (vľavo) a Martin Smolka.
organizáciou UNESCO čestným titulom Rytier fair play, udelili
mu Strieborný Olympijský rad Medzinárodného olympijského
výboru, Zlaté kruhy Slovenského olympijského výboru, Zlatú
plaketu Európskej asociácie boxerov amatérov, Zlatý odznak
a pamätnú medailu za rozvoj boxu na Slovensku, bol vyhlásený
za prvú slovenskú Športovú legendu, udelili mu Rad Ľ. Štúra
II. stupňa.
Býva v Novej Dubnici. Má deti Mariannu a Jána. Keď mu
manželka Anna vážne ochorela, až do jej smrti sa o ňu obetavo
staral. Veľmi mu chýba. Keď športoval, mal u nej podporu
a pochopenie.
O živote Jána Zacharu vyšli dve knihy, ktoré pripomínajú
jeho bohatú športovú kariéru. Prvú napísal spisovateľ Rudolf
Móric pod názvom Majster pästiarskych rukavíc a druhú napísal športový novinár Marián Šimo pod názvom Zlatá za život.
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Janko Zachara sa aj dnes venuje mladým pästiarom. Trikrát
do týždňa za nimi dochádza do Ilavy na tréningy. V telocvični
sa cíti stále najlepšie. Rád číta, sleduje televíziu, spravodajstvo,
šport, historické dokumenty. Pamäť si cvičí lúštením krížoviek.
Najdôležitejšie je podľa neho zostať aktívny.
K životnému jubileu zaželali veľa zdravia a životného optimizmu Jankovi Zacharovi vo štvrtok 30. augusta počas prijatia
na Mestskom úrade v Trenčíne aj primátor mesta Richard
Rybníček a poslanci Mestského zastupiteľstva Miloslav Baco
a Martin Smolka.
www.trencin.sk 30.08.2018
pomocná evidencia 580/1/2018
S koncom letných prázdnin bola ukončená i druhá sezóna
kúpaliska na Ostrove. Trvala od soboty 16. júna do pondelka 3.
septembra. Kúpalisko bolo otvorené 62 dní a pre zlé počasie
zostalo 17 dní zatvorené.
Oproti minulej sezóne areál letného kúpaliska privítal o 6
960 návštevníkov viac, teda 71 734, z toho bolo 27 879 dospelých Trenčanov a 22 336 detí. Celková tržba zo vstupného bola
186 040 eur.
Informácie nám poskytol správca kúpaliska Róbert Buchel.
Info 02.10.2018
pomocná evidencia 593/1/2018
V piatok 31. augusta vykorčuľovali na prvý tréning na novej
ľadovej ploche hokejisti Dukly Trenčín. O kvalitný ľad sa postaralo zrekonštruované chladiarenské zariadenie.
Mesto Trenčín uspelo vo výzve Slovenského zväzu ľadového hokeja a získalo dotáciu vyše 535 tisíc eur, ďalších takmer
132 tisíc eur zaplatilo mesto zo svojho rozpočtu. Finančné
prostriedky na obnovu hokejovej infraštruktúry poskytlo
Slovenskému zväzu ľadového hokeja Ministerstvo školstva
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vedy, výskumu a športu SR. Práce na obnove vyše 20–ročného
chladiarenského zariadenia na Zimnom štadióne Pavla Demitru
vrátane rozvodov sa začali v máji.
„Táto investícia bola dôležitá najmä z hľadiska bezpečnosti.
Už nebudeme musieť žiadať Štátnu technickú inšpekciu o udelenie výnimky na prevádzku. Stará technológia uskladňovala 8
ton čpavku, teraz je
nahradená modernou,
automaticky riadenou
technológiou, ktorá si
vystačí s jednou tonou
čpavku,“ uviedol primátor Richard Rybníček. Mesto ako
vlastník zimného štadióna má záujem ďalej zveľaďovať tento svoj majetok. „Máme hotovú projektovú
dokumentáciu na ďalšie investície,“ uviedol primátor.
Projektová dokumentácia sa zaoberá obnovou obvodového
plášťa, otvorových konštrukcií, dažďových zvodov, žľabov
a obnovou interiéru. Projekt navrhuje výmenu pôvodných
rozvodov elektriky a zhotovenie nových rozvádzačov a
osvetlenia a v časti 1. nadzemného podlažia v priestoroch
zázemia štadióna a v priestore hracej plochy aj zhotovenie
novej vzduchotechniky.
www.trencin.sk 04.09.2018
pomocná evidencia 597/1/2018
Poslanec mestského zastupiteľstva v Trenčíne a krajského
zastupiteľstva Miloš Mičega v stredu 5. septembra oficiálne
potvrdil kandidatúru na post trenčianskeho primátora. Kandiduje ako nezávislý kandidát, podporu mu vyjadrila koalícia
troch opozičných parlamentných strán Sloboda a Solidarita
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(SaS), hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) a
hnutie Sme rodina – Boris Kollár.
Podľa podpredsedu strany SaS Ľubomíra Galka sa rozhodli
podporiť nestraníckeho kandidáta, pretože
Trenčín má obrovské
množstvo problémov,
ktoré potrebuje riešiť
a vyriešiť.
„Súvisia s parkovaním, dopravou, výstavbou, športoviskami, zeleňou. Veľa Zľava Alan Suchánek (OĽANO), Miloš Mičega, Boris Kollár a Ľubomír Galko.
vecí sa pridlho odsúvalo na ten správny čas, ale už netreba čakať, treba konať. Trenčín by mal viesť človek s odhodlaním,
energiou a chuťou zmeniť mesto k lepšiemu,“ povedal počas
oznámenia Mičegovej kandidatúry Ľubomír Galko.
K podpore kandidatúry Miloša Mičegu za primátora
Trenčína sa pridalo aj hnutie Sme rodina Boris Kollár. Predseda
hnutia povedal, že nielen v Trenčíne, ale po celom Slovensku
chcú podporovať slušných ľudí.
„Sme rozhodnutí podporovať ľudí, ktorí nerozkrádali verejný sektor a chcú budovať a veci meniť k lepšiemu,“ povedal
Boris Kollár.
Miloš Mičega aktuálne pracuje ako vedúci Stavebného úradu v Trenčianskych Tepliciach. Hovorí, že ako stavbár vníma
zmeny Trenčína.
„Otázkou však je, či sa mení tak, ako by sa malo. Domnievam sa, že minimálne v stavebnej oblasti by sa malo mesto
posunúť ďalej,“ vyhlásil Miloš Mičega s tým, že meniť by sa
malo nielen pred voľbami.
Medzi svoje priority zaradil zjednodušenie systému parkovania v Trenčíne, čisté a zelené mesto, obnovu detských a
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športových ihrísk, ciest, chodníkov a verejných priestorov a
sociálnu politiku.
Dlhodobými cieľmi presahujúcimi jedno volebné obdobie sú
pre neho vyriešenie problémov s dopravou v centre mesta prostredníctvom obchvatu Trenčína, zamedzenie zahusťovania
výstavby a riešenie dopravnej obslužnosti území.
Ďalšími sú kultúra v meste, bytová výstavba a výstavba
futbalového štadióna.
„Hneď po voľbách zvolám rokovanie za účasti mesta,
futbalových fanúšikov a futbalového klubu, aby sme štadión
postavili. Keď bude treba, postavíme ho aj za peniaze mesta a
futbalového klubu,“ zdôraznil Miloš Mičega.
www.sme.sk 05.09.2018
pomocná evidencia 602/1/2018
Kandidatúru na post primátorky mesta Trenčín oznámila v
stredu 5. septembra po Milošovi Mičegovi aj súčasná poslankyňa trenčianskeho mestského zastupiteľstva Danica Birošová.
Šesťdesiatjedenročná právnička chce v prípade zvolenia do
primátorského kresla
zmodernizovať vedenie mesta, zlepšiť
dopravnú situáciu a
od roku 2020 zaviesť
pre obyvateľov Trenčína bezplatnú mestskú hromadnú dopravu.
D. Birošová kandidovala na post primátorky Trenčína aj pred štyrmi rokmi, v tom čase ako nezávislá. Dnes kandiduje za politickú stranu Doma dobre.
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„Je to strana centristická, otvorená spolupráci, založená na
kresťanských hodnotách a podpore rozvoja rodín a mladých.
Strana sa formuje zdola, je to premenovaná bývalá agrárna strana, ktorá bola spiaca a teraz sa formujú miestne organizácie,“
povedala Danica Birošová. Ako poznamenala, nezávislý kandidát dokáže sám veľmi málo, preto ponuku strany Doma dobre
prijala.
Jedným z jej cieľov je zmeniť spoplatnené parkovanie, ktoré
v Trenčíne zaviedli v máji 2017: „Treba spraviť analýzu. Mám
spravenú anketu, s ktorou budem chodiť medzi občanov, nech
sa sami vyjadria, čo budú chcieť zmeniť. Anketa sa analyzuje a
parkovaciu politiku potom upravíme.“
Medzi priority zaradila boj za zriadenie stálej divadelnej
scény, chce zlepšiť spoluprácu mesta so štátom a VÚC, podporiť výstavbu štartovacích bytov pre mladých i zlepšenie
starostlivosti o mladých ľudí.
„Od roku 2020 chcem zaviesť bezplatnú MHD pre občanov
mesta Trenčín, chceme postaviť aj novú budovu mestského
úradu, aby sa v nej skoncentrovalo vedenie a všetky odbory,“
povedala. Budovu navrhuje postaviť na Soblahovskej ulici, v
blízkosti priestorov Mestského hospodárstva a správy lesov
Trenčín. V budove by sídlila aj mestská polícia. V súčasnej budove mestského úradu navrhuje zriadiť múzeum.
Danica Birošová ako nezávislá kandidátka v komunálnych
voľbách v roku 2014 skončila s 1 525 voličskými hlasmi na
treťom mieste za súčasným primátorom Richardom Rybníčkom a poslancom Tomášom Vaňom.
www.sme.sk 05.09.2018
pomocná evidencia 601/1/2018
Súčasný primátor Trenčína Richard Rybníček v stredu 5.
septembra oficiálne oznámil, že v jesenných komunálnych voľbách bude po tretíkrát kandidovať na primátora mesta. Na jeho
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čele je od roku 2010. Svoju kandidatúru ohlásil symbolicky na
zrekonštruovanom Mierovom námestí. Kandidovať bude ako
nezávislý.
„Podarilo sa mi vyzbierať dostatočný počet podpisov na to,
aby som mohol podať kandidatúru na post primátora. V tejto
chvíli ich je 800, ale ešte by mali prísť ďalšie hárky, predpokladám, že ich bude okolo tisíc,“ informoval Richard Rybníček. O podporu politických strán sa uchádzať nebude.
„Komunálna politika je o práci pre ľudí, chcem zostať nezávislý. Ak by sa niektoré politické strany
rozhodli podporiť moju kandidatúru, s výnimkou Ľudovej strany Naše Slovensko,
nech to urobia. Tak
ako po minulé roky by
som skonštatoval, že
ďakujem,“
povedal
Richard Rybníček. V prípade komunálnych volieb však podľa
neho podpora politických strán nezohráva výraznú úlohu.
Na tlačovom brífingu predstavil svoj volebný program a
predvolebný slogan - Trenčín bližšie k moderným európskym
mestám.
„Nie sme tam, kde by sme chceli byť, ale približujeme sa k
mestám, ktoré sú v modernej Európe. Je veľa vecí, ktoré musíme dokončiť,“ vyhlásil Richard Rybníček.
Za posledné štyri roky sa podľa neho podarilo v Trenčíne
preinvestovať 28 miliónov eur.
„Mesto má veľa chýb, ktoré treba naprávať, aj my sme nejaké urobili. Výrazným spôsobom sa však zmenilo k lepšiemu,“
povedal.
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V prípade zvolenia za primátora chce pokračovať v projekte
Trenčín SiTy.
„Po modernizácii železnice zostalo v centre mesta veľa plochy, ktorá je voľná. Budeme sa snažiť centrum mesta rozšíriť
na oba brehy Váhu,“ informoval Rybníček s tým, že v pláne je
dokončenie rekonštrukcie Mierového námestia cez Matúšovu
ulicu až po vstup do Trenčianskeho hradu a tiež projekt revitalizácie Hviezdoslavovej ulice a átria.
Ďalšou prioritou je pre Rybníčka doprava.
„V centre mesta je dopravná situácia zložitá a kritická. Trasy a cesty, ktoré vedú cez mesto, sú výrazne upchaté. Budeme
sa snažiť presvedčiť ministerstvo dopravy, že preložka cesty
1/61 je kľúčovým riešením pre dopravu v centre,“ skonštatoval.
Plánuje pokračovať v podpore malých komunít, budovaní
cyklotrás, regulácii parkovania, posilňovaní mestskej hromadnej dopravy.
„Čím menej áut bude v meste, tým lepšie sa tu bude žiť.
Dôležitým prvkom je oživenie lesoparku Brezina. Má obrovské
množstvo bariér pre mamičky s deťmi, imobilných ľudí,
cyklistov. Chceme ju osvetliť, aby bola bezpečná, sprístupniť
ju lepšie pre obyvateľov Juhu,“ dodal Richard Rybníček.
Richard Rybníček získal pred štyrmi rokmi v Trenčíne v
komunálnych voľbách 71,5-percentnú podporu, čo znamenalo
viac ako 12 tisíc hlasov.
www.sme.sk 05.09.2018
pomocná evidencia 603/1/2018
Festival Pri trenčianskej bráne sa uskutočnil v dňoch 7. – 9.
septembra. Trenčanov potešili vystúpenia populárnych skupín
Para a Hex a množstvo ďalších účinkujúcich. Mierové námestie
zaplnili stánky s remeselníkmi, rozvoniavalo dobré jedlo
a lahodný burčiak. K príjemným prekvapeniam prispeli aj vystúpenia temperamentných hudobníkov z Rusín Čendéš Or207

chestra, energického elektro swingu White Melon, kapely
Ľudové Mladistvá i slovenských a poľských muzikantov
Jablco.
Predstavila sa aj domáca dychová hudba
Textilanka a Vojenská
hudba Banská Bystrica, ktorá si na koncerte
zaspomínala na autora
viac ako 120 vynikajúcich skladieb pre
dychové orchestre, zakladateľa modernej slovenskej dychovej hudby Karola
Pádivého, ktorý väčšinu života prežil v Trenčíne.
Na festivale nechýbal ani folklór. Predstavil sa detský
folklórny súbor Kornička, mladí folkloristi z Trenčanu, vždy
veselí chlapci zo Škrupinky, mužská spevácka
skupina Šumiačan zo
Šumiaca, folklórny súbor
Vršatec a cimbalová kapela Zlaté husle, ktorá má v repertoári okrem
slovenského folklóru aj
Večer námestie roztancovala populárna skupina Para.
operetné, muzikálové,
filmové a tanečné evergreeny. Na Farskej ulici mala svoje
miesto historická kuchyňa a pouličné divadlá – Harry Teater s
detským predstavením „Krajčír Nitôčka“, klaun Adyno rozveselil deti i dospelých a Túlavé divadlo odohralo úspešnú
komédiu Jakuba Nvotu „Hamlet, alebo nález lebky“.
www.trencin.sk 09.09.2018
pomocná evidencia 610/1/2018
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Trenčiansky hrad privítal svojho tohtoročného stotisíceho
návštevníka. Rodina z Ukrajiny prekročila jeho brány počas
posledného augustového víkendu. Magickú hranicu sa pamiatke počas tohto leta podarilo prekonať o dva dni skôr, ako tomu
bolo v uplynulom roku, informoval Ľubomír Bobák z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
„Návštevnosť pamiatky každoročne narastá. Tohtoročné štatistiky sú viac ako prívetivé. Len za prvých šesť mesiacov tohto
roka si na hrad Matúša Čáka našlo cestu približne 57 tisíc
turistov a už na konci augusta prekročil brány hradu návštevník
s poradovým číslom 100 tisíc,“ uviedol Ľubomír Bobák. Len za
obdobie letných prázdnin si tak Trenčiansky hrad podľa neho
prišlo pozrieť asi 43 tisíc ľudí.
„Veľmi nás teší, že i napriek sťaženým podmienkam, ktoré
pretrvávali od začiatku roka na námestí a posledný mesiac na
hrade, si k nám turisti našli cestu,“ uviedol Peter Martinisko,
riaditeľ Trenčianskeho múzea, ktoré je správcom hradu.
Číslo 100 000 mala na vstupenke na hrad rodina z Ukrajiny,
ktorá prišla navštíviť krajské mesto Trenčín počas ich sviatku.
Minulý rok bol stotisícim návštevníkom Slovák, v roku 2016
občan Českej republiky.
„Hoci u nás momentálne prebiehajú stavebné úpravy a rekonštrukcia administratívnej budovy, návštevníci sa obávať
nemusia. Trenčiansky hrad je prístupný v nezmenenom prevádzkovom režime,“ dodal Peter Martinisko.
www.sme.sk 10.09.2018
pomocná evidencia 612/1/2018
V Trenčíne odovzdalo do utorkovej (11. septembra) polnoci
kandidačné listiny 100 kandidátov na poslancov mestského
zastupiteľstva a štyria kandidáti na primátora mesta.
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Kandidáti ešte nie sú zaregistrovaní, o registrácii rozhodne
volebná komisia. Prvýkrát sa stretne v utorok 18. septembra,
zvolí si predsedu, podpredsedu a jej členovia zložia sľuby. O
registrácii budú rozhodovať na ďalšom zasadnutí.
www.trencin.sk 12.09.2018
pomocná evidencia 617/1/2018
Vzdelanie má v životoch trenčianskych seniorov špeciálne
miesto. Aj napriek pokročilému veku im entuziazmus a chuť do
nových vedomostí nechýba. Aj vďaka tomu mohla Akadémia
tretieho veku vstúpiť do svojho 32. ročníka. Oficiálne otvorili
školský rok 2018/2019 v priestoroch KC Stred Dlhé Hony
v Trenčíne sa v stredu 12. septembra.
Nový školský rok priniesol zmenu na poste predsedníčky
ATV, ktorou sa stala Janka Gugová.
„Tento deň bol pre mňa výnimočný nielen z toho dôvodu, že
sme otvorili nový
ročník Akadémie tretieho veku, ale i preto,
že sa ujímam funkcie
predsedníčky ATV.
Je to pre mňa veľká
česť,“ povedala Janka
Gugová, ktorá celý
život zasvätila pedaNová predsedníčka Akadémie tretieho veku v Trenčíne J. Gugová pri príhovore.
gogike. Jej hlavnou
myšlienkou je spájať mladú a staršiu generáciu a nájsť medzi
nimi doposiaľ neobjavené možnosti novej spolupráce. „Veľmi
rada pracujem aj s mladými ľuďmi. Je pre mňa výzva hľadať
spojenie medzi mladými a staršími ľuďmi.“
www.sme.sk 12.09.2018
pomocná evidencia 615/1/2018
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Oslavy 780. výročia prvej písomnej zmienky o obci Opatová
sa začali v piatok 14. septembra a trvali do nedele 16. septembra. Program osláv pod názvom „Bola raz jedna dedina …
príbeh pokračuje“ otvorila slávnostná sv. omša za účasti chrámového zboru z Opatovej. Večer sa premietal film a po ňom sa
tancovalo na Oldies disco.
V sobotu 15. septembra upútali ukážky hasičskej techniky
DHZ Opatová, účinkovala
Hrušecká cimbálová muzika,
Mužský zbor Kúcané a Kúcanská chasa či harmonikári
z Opatovej. Počas večernej
ľudovej zábavy hrala dychová hudba Moravanka.
V nedeľu 16. septembra
sa uskutočnila ďakovná sv. omša za účasti rodákov – farárov
z Opatovej. Popoludní sa hral futbalový zápas TJ Opatová.
Koncertom na počúvanie potešila dychová huba Opatovanka.
Ochotníci z Opatovej prispeli k oslavám divadelným predstavením „Slabomyseľná“. O záver osláv sa postarali Harmonikári.
Bývalá samostatná obec Opatová nad Váhom vzišla pred
stáročiami z Trenčianskeho hradného panstva. Od 1. januára
1985 je administratívne pričlenená k mestu Trenčín ako jeho
časť.
www.trencin.sk 16.09.2018
pomocná evidencia 626/1/2018
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK)
na svojom zasadnutí v pondelok 24. septembra jednohlasne
potvrdilo záujem odkúpiť od mesta Trenčín budovu Športového
gymnázia v Trenčíne vrátane priľahlých pozemkov.
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Ak zámer predať dotknutý majetok schvália v stredu 26.
septembra aj poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,
budovu v Zámostí získa župa za 536 tisíc eur. Mesto navyše
ukončí výpožičku priestorov pre Súkromné gymnázium Futurum v budove Športového gymnázia. Namiesto dohodnutého
prenájmu do roku 2034 bude musieť priestory opustiť do 30.
júna 2020.
Záujem o odkúpenie
budovy
Športového
gymnázia malo pôvodne
Súkromné gymnázium
Futurum, ktoré má v nej
sídlo. Do rekonštrukcie
priestorov na dvoch
podlažiach investovalo
asi 270 tisíc eur. Mesto
navrhlo mestskému zastupiteľstvu v júli 2018 budovu súkromníkovi odpredať za 217 tisíc eur.
Dva dni pred hlasovaním mestského parlamentu však TSK
deklaroval záujem budovu od mesta kúpiť, primátor preto návrh
predať mestský majetok z rokovania stiahol. Ak sa budova
Športového gymnázia v Trenčíne s priľahlými pozemkami stane majetkom Trenčianskej župy, bude jej povinnosťou využívať ju 20 rokov výlučne na vzdelávaciu činnosť.
Podľa Jozefa Habánika, predsedu Komisie pre financie,
rozpočet a investície pri Zastupiteľstve TSK, je odpredaj
príležitosťou na usporiadanie majetkových pomerov na území
mesta.
„Veľa sa diskutovalo aj k cene, ale v tomto prípade cena
nebola až taká kľúčová. Kľúčové bolo hľadanie riešenia, aby
všetky školy, aj Základná škola Na dolinách, žiaci a jej učitelia
mali do budúcnosti pokoj na svoju prácu,“ povedal Jozef
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Habánik. Reagoval tým na nárast počtu školopovinných detí na
území mesta.
„V Zámostí je tento fakt citeľný najmä pre ZŠ Na dolinách,
ktorá potrebuje voľné priestory pre otvorenie ďalších tried.
Dočasne v nej sídli aj Súkromná základná škola Futurum,“ informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.
Priestorové kapacity ZŠ Na dolinách sú v dôsledku prenájmu
jedného krídla školy pre SZŠ Futurum natoľko vyťažené, že v
tomto školskom roku museli vyučovanie kmeňových tried
presunúť aj do odborných učební a do školského klubu.
Mesto preto v rámci snahy o vyriešenie situácie v základných školách predloží poslancom návrh na prenájom budovy na
Ulici 1. mája pre Futurum na desať rokov, čím by uvoľnilo
kapacity pre žiakov ZŠ Na dolinách. Podmienkou pre súkromníka však bude, aby budovu zrekonštruoval do konca roka 2019
za minimálne 190 tisíc eur.
Investovanými peniazmi si Futurum predplatí nájom do
novembra 2024. Po ňom až do augusta 2029 zaplatí každý rok
mestu nájomné viac ako 36 tisíc eur.
Pred zložitejšiu otázku, kam presťahovať školu, sa postavia
majitelia súkromného gymnázia.
„Mesto po vzájomnej dohode ukončí výpožičku predčasne,
teda nie v roku 2034, ale už k 30. júnu 2020. Zároveň naplní
svoj záväzok voči Futurum, ktorému uhradí alikvótnu čiastku
vynaložených financií vo výške cez 190 tisíc eur za technické
zhodnotenie budovy, a to do konca tohto roka. Súkromné gymnázium sa teda o dva roky presťahuje do iných priestorov, ktoré
si musí zabezpečiť jeho majiteľ,“ povedala Erika Ságová.
Podmienkou na to, aby budova s pozemkami aj po odklepnutí krajským a mestským parlamentom prešla do majetku
Trenčianskej župy je, aby mesto Trenčín uzavrelo zmluvný
vzťah zo Súkromným gymnáziom Futurum do 30. júna 2020.
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„Pokiaľ k tomuto vysporiadaniu nedôjde, nemôže prísť k
uzatvoreniu kúpnej zmluvy,“ povedal vedúci právneho oddelenia Úradu TSK Tomáš Baláž.
www.sme.sk 24.09.2018
pomocná evidencia 637/1/2018
Mestská volebná komisia v Trenčíne zaregistrovala 99 kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva a štyroch kandidátov na primátora. Informovala o tom zapisovateľka volebnej komisie Zlatica Plešová.
O primátorský post sa uchádza 61-ročná advokátka Danica
Birošová (Doma dobre), 48-ročný stavebný technik Miloš
Mičega (nezávislý), 49-ročný úradujúci primátor mesta Richard Rybníček (nezávislý) a 61-ročný manažér Ľubomír
Žabár (nezávislý).
www.teraz.sk 24.09.2018
pomocná evidencia 636/1/2018
Získanie nových dopravných koridorov v niektorých častiach Trenčína, posun v rozvoji mesta a regulácia reklamného
smogu by mali priniesť zmeny a doplnky územného plánu mesta Trenčín, ktoré v stredu 26. septembra na zasadnutí schválili
poslanci mestského zastupiteľstva.
Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka sa prijatím
zmien v územnom pláne posunie mesto ďalej v regulácii parkovania, výstavby nových bytov alebo rodinných domov.
„Každý jeden primátor, snáď s výnimkou bratislavského,
rieši demografiu a ubúdanie počtu obyvateľov. Je to veľmi vážny problém a tváriť sa, že intenzifikácia nie je dobrá, je vlastne
potvrdením toho, že mestá sa budú vyľudňovať. Územný plán
Trenčínu dáva šancu, že vyľudňovanie prestane a počet obyvateľov bude stúpať,“ skonštatoval Richard Rybníček.

214

Vďaka zmenám v územnom pláne bude mať mesto podľa
neho úplne vo vlastných rukách regulovanie reklamného smogu: „Samozrejme, že sa to nedá riešiť spätne, ale teraz sme
v územnom pláne jasne zadefinovali, kde môžu a kde nemôžu
byť billboardy. Výrazne tak do budúcnosti obmedzíme reklamný smog v meste.“
www.teraz.sk 26.09.2018
pomocná evidencia
Siedmy ročník Bio jarmoku v piatok 26. septembra na Mierovom námestí v Trenčíne ponúkol množstvo bio a gazdovských potravín, výrobkov
pre ekodomácnosť, osvetu
v kompostovaní a prednášok. Novinkou jarmoku bola
jeho organizácia v duchu
zero waste.
Organizátori sa snažili,
aby na námestí nevznikol
žiaden zbytočný odpad. Predajcov preto vyzvali, aby jedlo predávali naservírované na kompostovateľných riadoch. Ľuďom
sa nápad páčil. Snahou Bio jarmoku bolo ponúknuť záujemcov
čerstvé potraviny, výrobky a občerstvenie s vyprodukovaním
nulového odpadu. Bežný plastový riad ako príbory, tácky a
poháriky nahradili kompostovateľným riadom, ktorý spracuje
odpadová spoločnosť vo vlastnej kompostárni.
Organizátori okrem toho vyškolili dobrovoľníkov, ktorí stáli
pri triediacich hniezdach s farebnými kontajnermi. Členovia
takzvanej „waste hliadky“ ľuďom radili, do ktorého z kontajnerov nimi vyhadzovaný odpad patrí.
Podľa spoluorganizátorky Klaudie Medalovej sa ešte pred
začiatkom jarmoku snažili cez sociálne siete informovať ľudí,
aby si na jarmok so sebou vzali tašky alebo vrecká na nákup.
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„Upozornili sme zákazníkov, aby prišli dobre vybavení.
Oslovili sem aj predajcov, či vedia nejako oceniť zákazníkov,
ktorí budú mať všetko so sebou. Prekvapila nás predávajúca pekárka, ktorá ponúkla zákazníkovi odmenu v podobe 15percentnej zľavy, ak si so sebou prinesie vrecúško na pečivo,“
povedala Klaudia Medalová. Ako upozornila, aj takýmto spôsobom je možné bojovať proti nadmernej spotrebe plastu,
igelitových tašiek a sáčkov.
Jedným z dobrovoľníkov a členom ‘waste
hliadky‘ bol študent Ján
Štefánek.
„Máme tu všetky nádoby, tácky, misky a taniere z rozložiteľného
materiálu, aby sme eliminovali spotrebu a nenapĺňali plastom žltý kontajner. Na jarmoku tak napĺňame hnedé kontajnery na bioodpad. Doň sa môžu
hodiť a v komposte sa za niekoľko mesiacov rozložia,“ povedal.
Návštevníkom jarmoku spolu s ďalšími dobrovoľníkmi radil,
ako narábať a rozlišovať odpad.
Ako upozornil, mnoho ľudí chcelo použité poháre vyhodiť
do plastového odpadu, nevšimli si pritom na nich nápis „completely compostable,“ teda úplne kompostovateľné.
„Nakoľko poháriky vyzerali ako s plastu, upozornili sme ich,
že je to rozložiteľný materiál a že sa tiež rozloží v komposte,“
dodal Ján Štefánek.
V duchu vytvárania minimálneho množstva odpadov ponúkala zákazníkom na Bio jarmoku aj Tereza Viktorová z firmy,
ktorá vyrába biočaje a biokorenie.
„Všetky naše obaly a prebaly sú kompostovateľné. Aj samotný celofán nie je celofán, ale je to materiál vyrobený buď z
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celulózy alebo kukuričného škrobu. U nás všetko, vrátane
pohárikov, ktoré sú z papiera, je rozložiteľné,“ uviedla.
Ľudia podľa Terezy Viktorovej čoraz viac vyhľadávajú produkty s nálepkou bio a k životnému prostrediu sa správajú s
väčším rešpektom, ako v minulosti: „Viac sa do povedomia dostáva aj ekologické hospodárstvo. Ľudia sú k životnému prostrediu trošku zodpovednejší.“
Návštevníci siedmeho ročníku Bio jarmoku si nápad pochvaľovali.
„Minimálne s pohármi to bol vynikajúci nápad. Chodíme
často do kina a keď vidíme, koľko odpadu ľudia nahádžu do
odpadkových košov po jednom filme, je to neuveriteľné. Takéto biorozložiteľné materiály by mohli byť dobrá náhradu plastov,“ myslí si Ivana.
Tohtoročný jarmok mal podtitul EKO festival. Jeho súčasťou boli praktické tipy a inšpirácie pre environmentálne
zodpovedný životný štýl. Podľa Klaudie Medalovej sú neoddeliteľnou súčasťou trenčianskeho Bio jarmoku osvetové aktivity.
„Bol to stánok Fakulty ekológie a environmentalistiky zo
Zvolena, kde predstavili projekt Mestské včely, ďalší projekt
zas inšpiroval ľudí, ako v domácnosti alebo v záhradke vybudovať kompost. Občianske združenie Genofond pripravilo výstavu jablčných sort a robili aj čerstvo vylisovaný mušt z jabĺk,“
ozrejmila spoluorganizátorka.
Priestor na Mierovom námestí dostali aj malé a rodinné farmy, výrobcovia darčekových predmetov a remeselníci.
www.sme.sk 29.09.2018
pomocná evidencia 649/1/2018
V sobotu 7. októbra sa konali tretie Dni Sihote. Slnečné popoludnie ponúklo bohatý program. Priestranstvom pred obchodným centrom Rozkvet rezonovali zvučné mená. Jedným
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z nich bolo rodený Trenčan, pochádzajúci priamo zo sídliska
Sihoť, herec a moderátor Štefan Skrúcaný.
On oslovil nemenej
známeho úspešného speváka Petra Cmorika,
aby potešil svojím talentom Trenčanov, predovšetkým tú mladšiu generáciu. Po jeho vystúpení nasledovali lahodiaÚčastníkov Dní Sihote potešil svojím koncertom spevák Peter Cmorik.
ce tóny skupiny Sokoly
známej predovšetkým z televíznej relácie „Všetko čo mám
rád“. Divákov potešilo aj predstavenie detí zo školského klubu
Sedmička. Celú akciu sprevádzala prítomnosť automobilových
veteránov pána Vladimíra Kruteka. Neodmysliteľnou súčasťou podujatia bola obľúbená atrakcia pre deti - skákací hrad so
šmykľavkou a pre rodičov chutný burčiak z Limbachu.
www.sme.sk 18.10.2018
pomocná evidencia 661/1/2018
Komunálne voľby 2018 v Trenčíne sa uskutočnia 10.
novembra 2018.
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora
mesta Trenčín:
• Danica Birošová, JUDr., 61 r., advokátka, Doma dobre
• Miloš Mičega, Ing., 48 r., stavebný technik, nezávislý
kandidát
• Richard Rybníček, Mgr., 49 r., primátor mesta Trenčín,
nezávislý kandidát
• Ľubomír Žabár, Ing., 61 r., manažér, nezávislý kandidát
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Trenčíne podľa jednotlivých volebných
obvodov:
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Volebný obvod číslo 1
1. Oto Barborák, Dr.h.c., doc., Ing., CSc., 66 r., dôchodca,
Práca slovenského národa
2. Miroslav Bareš, 47 r., kuchár, Národná koalícia
3. Danica Birošová, JUDr., 61 r., advokátka, Doma dobre
4. Pavol Bobošík, 39 r., konateľ CK Slniečko, Kresťanskodemokratické hnutie
5. Pavol Fiala, 59 r., SZČO, nezávislý kandidát
6. Martin Choutka, JUDr., 33 r., právnik, Sloboda a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (OĽANO)
7. Rafael Janíček, MBA, 25 r., manažér, Kresťanskodemokratické hnutie
8. Marek Jašek, Ing., 25 r., manažér, Slovenská národná
strana
9. Milan Kebísek, Ing., 64 r., riaditeľ, Práca slovenského
národa
10. Ján Kmeť, Mgr., 50 r., riaditeľ DSS a ZPS, Kresťanskodemokratické hnutie
11. Emil Košút, Ing., 61 r., riaditeľ úradu, Slovenská národná strana
12. Gabriela Krokvičková, Ing., 40 r., riaditeľka knižnice,
Smer - sociálna demokracia
13. Jozef Kutlík, 63 r., obchodný manažér, Progresívne
Slovensko, Spolu-občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana
14. Ondrej Kvasnica, Ing., PhD., 35 r., kybernetik, ekonóm
a pedagóg, Sloboda a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)
15. Anton Kysel, Mgr., 60 r., učiteľ, Kotleba - Ľudová
strana Naše Slovensko
16. Jozef Letko, Mgr., 41 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
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17. Richard Medal, Mgr., 54 r., riaditeľ Centra environmentálnych aktivít, Progresívne Slovensko, Spolu-občianska
demokracia, Občianska konzervatívna strana
18. Vladimír Mojto, PhDr., 63 r., marketingový manažér,
Slovenská národná strana
19. Michal Moško, Mgr., 45 r., súkromný podnikateľ, Smer
- sociálna demokracia
20. Roman Rebroš, 46 r., SZČO, Slovenská národná strana
21. Lenka Rolníková, Mgr., 38 r., advokátka, Progresívne
Slovensko, Spolu-občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana
22. Miroslav Řádek, PhDr., PhD., 36 r., vysokoškolský
pedagóg, Sloboda a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)
23. Eva Struhárová, 55 r., riaditeľka AZZP v Trenčíne,
Kresťanskodemokratické hnutie
24. Marta Šajbidorová, Ing., 66 r., dôchodkyňa, Národná
koalícia
25. Richard Ščepko, Ing., 34 r., projektový manažér, Progresívne Slovensko, Spolu-občianska demokracia, Občianska
konzervatívna strana
26. Ľubica Tomalová, Mgr., 65 r., dôchodkyňa, Smer sociálna demokracia
27. Šimon Žďárský, MUDr., 25 r., rehabilitačný lekár, nezávislý kandidát
Volebný obvod č. 2
1. Marián Beták, Ing.arch., 55 r., architekt, Progresívne
Slovensko, Spolu-občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana
2. Miloš Blaško, Ing., 39 r., štátny zamestnanec, Smer – sociálna demokracia
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3. Ľubomír Bobák, Mgr., 26 r., referent Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK, nezávislý
kandidát
4. Norbert Brázda, 46 r., IT špecialista, Progresívne Slovensko, Spolu-občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana
5. Katarína Bujnová, Ing., 42 r., laboratórny diagnostik,
Sloboda a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (OĽANO)
6. Ján Forgáč, Mgr., 43 r., zástupca primátora, nezávislý
kandidát
7. Dominik Gabriel, 24 r., pracovník s mládežou, nezávislý
kandidát
8. Svorad Harcek, RNDr., PhD., 51 r., špecialista na regionálny rozvoj, nezávislý kandidát
9. Eduard Hartmann, 53 r., SZČO, Slovenská národná
strana
10. Peter Hošták, MBA, PhD., 44 r., špecialista vedeckého
centra, nezávislý kandidát
11. Mário Hrbas, 45 r., finančný poradca, Sloboda a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (OĽANO)
12. Dušan Ježík, Mgr., 38 r., mediátor, Progresívne Slovensko, Spolu-občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana
13. Gabriela Ježíková, 47 r., fitnes trénerka, Doma dobre
14. Ľuboslav Krasňan, Bc., 44 r., živnostník, Národná
koalícia
15. Mária Machová, Bc., 31 r., riaditeľka materského
centra, nezávislý kandidát
16. Ján Mikuš, Mgr., MBA, 34 r., konateľ SBS, nezávislý
kandidát
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17. Juraj Pisca, 48 r., manažér, Sloboda a solidarita, Sme
rodina - Boris Kollár, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(OĽANO)
18. Daniel Prekop, Ing., 60 r., štátny zamestnanec, Smer sociálna demokracia
19. Lukáš Ronec, 31 r., fotograf, nezávislý kandidát
20. Ján Skyba, Ing., 71 r., dôchodca, Smer - sociálna demokracia
21. Albín Slivoň, Mgr., 41 r., konateľ spoločnosti, Doma
dobre
22. Miloš Somorovský, Mgr., 52 r., pedagóg, Progresívne
Slovensko, Spolu-občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana
23. Dušan Šošovička, 55 r., údržbár, Smer - sociálna
demokracia
24. Radoslav Tilandy, Mgr., 49 r., obchodný riaditeľ, audítor, Sloboda a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)
25. Peter Urbánek, 67 r., dôchodca, Kotleba - Ľudová
strana Naše Slovensko
26. Milan Vanc, Ing., PhD., 67 r., vedecký pracovník, Smer
- sociálna demokracia
27. Dušan Vido, JUDr., 63 r., súkromný podnikateľ, Smer sociálna demokracia
28. Peter Vozár, Ing., 49 r., vojenský dôchodca, nezávislý
kandidát
29. Patrik Žák, B.S.B.A., 27 r., zástupca primátora, nezávislý kandidát
Volebný obvod č.3
1. Miloslav Baco, Mgr., 44 r., riaditeľ spoločnosti, nezávislý
kandidát
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2. Juraj Bakoš, Mgr., 41 r., prekladateľ, Progresívne Slovensko, Spolu-občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana
3. Tomáš Balaj, Ing., 37 r., operátor výroby, Nova
4. Marta Blahová, 79 r., dôchodkyňa, Národná koalícia
5. Kamil Bystrický, Mgr., 42 r., riaditeľ kultúrneho centra,
Progresívne Slovensko, Spolu-občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana
6. Monika Faltinková, 42 r., manažérka, Nova
7. Daniela Felgrová, Mgr., 63 r., učiteľka, Doma dobre
8. Renáta Gombošová, Ing., 54 r., štátny zamestnanec,
Smer - sociálna demokracia
9. Karol Götz, Ing., PhD., 32 r., konzultant v manažmente
letovej prevádzky, Progresívne Slovensko, Spolu-občianska
demokracia, Občianska konzervatívna strana
10. Peter Hlucháň, Ing., 65 r., podnikateľ, Národná koalícia
11. Adriana Igazová, JUDr., 29 r., štátny zamestnanec,
Smer - sociálna demokracia
12. Igor Kulich, Ing., 58 r., živnostník, Komunistická strana
Slovenska
13. Alena Laborecká, Mgr., PhDr., 57 r., SŠ učiteľka, Naj nezávislosť a jednota
14. Branislav Lauko, 47 r., administratívny pracovník, Sloboda a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Obyčajní ľudia a
nezávislé osobnosti (OĽANO)
15. Ladislav Matejka, Ing., 36 r., stavebný technik, Sloboda
a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)
16. Miloš Mičega, Ing., 48 r., stavebný technik, nezávislý
kandidát
17. Dagmar Mikulová, PhDr., PhD., 61 r., pedagogička,
Doma dobre
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18. Igor Mrva, Akad. arch., Ing., 66 r., architekt, nezávislý
kandidát
19. Branislav Petrík, Mgr. art., 36 r., štátny zamestnanec,
Smer - sociálna demokracia
20. Martin Petrík, Mgr., 35 r., vedúci pracovník, nezávislý
kandidát
21. Vladimír Poruban, 60 r., stavebný technik, Národná
koalícia
22. Ivan Slaný, Ing., 53 r., IT konzultant, Sloboda a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (OĽANO)
23. Martin Smolka, JUDr., 45 r., štátny zamestnanec,
nezávislý kandidát
24. Martin Trepáč, 20 r., študent, Kresťanskodemokratické
hnutie
25. Martin Žáčik, 45 r., podnikateľ, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
Volebný obvod č. 4
1. Martin Barčák, 58 r., kultúrny pracovník, nezávislý kandidát
2. Petronela Hajná, Ing., 71 r., dôchodkyňa, nezávislý kandidát
3. Ivan Hudcovský, 39 r., obchodný manažér, Progresívne
Slovensko, Spolu-občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana
4. Martin Jurikovič, Ing., 27 r., ekonóm, Progresívne Slovensko, Spolu-občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana
5. Josef Kolář, Mgr., Ing., 51 r., vedúci prevádzky, nezávislý kandidát
6. Ivan Králik, Mgr., Bc., 35 r., obchodný manažér,
Progresívne Slovensko, Spolu-občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana
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7. Ľuboš Kukučka, 34 r., správca informačného systému,
Smer - sociálna demokracia
8. Branislav Ladický, Mgr., 32 r., vychovávateľ, Kresťanskodemokratické hnutie
9. Adela Maxonová, Mgr., 38 r., podnikateľka, Progresívne
Slovensko, Spolu-občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana
10. Ján Meravý, Dr., 65 r., dôchodca, Komunistická strana
Slovenska
11. Marcel Meravý, 36 r., obchodný manažér, nezávislý
kandidát
12. Andrej Noga, 43 r., súkromný podnikateľ, Smer – sociálna demokracia
13. Michal Poruban, 32 r., obalový technik, Naj – nezávislosť a jednota
14. Vladimír Poruban, Ing., 37 r., projektový manažér,
Sloboda a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (OĽANO)
15. Juraj Štilicha, Ing. Mgr., 39 r., štátny zamestnanec,
nezávislý kandidát
16. Karol Uváčik, Ing., 50 r., riaditeľ spoločnosti, Sloboda
a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Obyčajní ľudia a
nezávislé osobnosti (OĽANO)
17. Tomáš Vaňo, Bc., 38 r., manažér, nezávislý kandidát
18. Ľubomír Žabár, Ing., 61 r., manažér, nezávislý kandidát.
www.sme.sk 08.10.2018
pomocná evidencia 662/1/2018
Od piatku 12. októbra sú na starom cestnom moste dopravné
obmedzenia. Slovenská správa ciest (SSC) vymieňa nefunkčný
mostný záver a desať odvodňovačov za účelom zamedzenia
prenikania vody do nosnej konštrukcie mosta.
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Údržbové práce predĺžia podľa vyjadrenia SSC prevádzkyschopnosť mostného objektu do doby jeho komplexnej rekonštrukcie. V I. etape je pracovisko v strede vozovky, oba
chodníky na moste sú počas nej plne priechodné.
Info 31.10.2018
pomocná evidencia 676/1/2018
Zrekonštruovaný priechod pre chodcov pri Retre má
protišmykovú úpravu Zebra antislip. Ide o certifikovaný systém
protišmykového náteru, ktorý funguje na báze studeného plastu
a drvenej žuly.
V Českej republike je už takmer samozrejmosťou, na
Slovensku ide, podľa dodávateľskej spoločnosti, o prvý takýto
priechod. Ďalšie pribudnú na Ulici gen. Svobodu.
www.trencin.sk 16.10.2018
pomocná evidencia 680/1/2018
Podávať a požívať alkoholické nápoje na verejne prístupných miestach v našom meste je zakázané. Hovorí o tom Všeobecne záväzné nariadenie č.11/2018 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktoré je účinné od 16. októbra
2018.
Zákaz neplatí počas silvestrovskej noci od 31. decembra od
20.00 h do 1.januára do 4.00 h. Ďalej na športových podujatiach, zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach, kde
je dovolené podávanie a požívanie piva a vína, v priestoroch
povolených terás, ktoré poskytujú pohostinské a reštauračné
služby, na miestach, kde sa konajú príležitostné trhy a zákaz
neplatí ani v priestoroch oficiálnych ohnísk v lesoparku Brezina.
Porušenie zákazu fyzickou osobou sa posudzuje ako
priestupok. Pri porušení zákazu právnickou osobou alebo fyzic-
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kou osobou oprávnenou na podnikanie pôjde už o správny
delikt, za ktorý môže Mesto uložiť pokutu do 6 638 eur.
Mesto malo už dvakrát prijaté takéto VZN, no v oboch
prípadoch bolo zrušené na základe protestu prokurátora. Ten
spočíval v tom, že zákaz platil na verejnom priestranstve bez
ohľadu na vlastnícke vzťahy k pozemkom. Od apríla 2018 však
platí novela zákona o obecnom zriadení, kde sa už v definícii
verejného priestranstva neprihliada na vlastnícke vzťahy.
Info 31.10.2018
pomocná evidencia 681/1/2018
Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) opäť hodnotila transparentnosť slovenských miest
a zverejnila rebríček, v ktorom je Trenčín na desiatej pozícii.
„Kvalitu práce našich zástupcov v mestách a obciach dokážeme posúdiť len vtedy, ak sa kľúčové rozhodnutia nerobia
skryté za dverami nedostupných kancelárií, ale pred očami verejnosti. Už piatykrát sme preto vypracovali rebríček transparentnosti 100 najväčších miestnych samospráv, v ktorých žije
dovedna vyše 2,6 milióna ľudí. Rebríček ukazuje, ako v
posledných dvoch rokoch (2017-2018) pristupovali súčasní
primátori, starostovia a miestni poslanci k verejnej kontrole a
zároveň poodhaľuje aj dlhodobejšie trendy,“ uvádza na svojej
stránke TIS.
Z ostatných krajských miest je pred Trenčínom len Banská
Bystrica. Naše mesto sa v rámci hodnotenia transparentnosti
posunulo počas ostatných dvoch rokov vyššie o ďalších 8
miest. V jeho hodnotení „zabodovali“ najmä rozpočet a zmluvy, prístup k informáciám, účasť verejnosti na rozhodovaní,
územné plánovanie, stavebný úrad a verejné obstarávanie.
www.trencin.sk 17.10.2018
pomocná evidencia 682/1/2018
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Mesto Trenčín zakúpilo päť servisných cyklostojanov aj
s pumpou a bežným náradím
na opravu bicykla. Ide o novinku v meste.
Možno ich nájsť v každej
mestskej časti: pri kruhovom
objazd na Soblahovskej ulici,
pri ZŠ Veľkomoravská, pri
Kultúrnom centre na Juhu,
pred Rozkvetom, piaty servisný stojan je pri krytej plavárni.
Mesto má aj 50 nových štandardných cyklostojanov. Rozhodnúť o ich umiestnení môžu samotní Trenčania.
www.trencin.sk 18.10.2018
pomocná evidencia 684/1/2018
Dnes je v Trenčíne k dispozícii 10 stojísk na polopodzemné
kontajnery. Prvé polopodzemné kontajnery na Žilinskej ulici
a Pred poľom mesto zabezpečilo v spolupráci a na náklady
spoločnosti Marius Pedersen koncom roku 2015 ako pilotný
projekt. Ďalšie dve stojiská vybudovalo mesto zo svojich
zdrojov v decembri 2016 na uliciach M. Bela a K. Šmidkeho.
Ich výhody sa jednoznačne prejavili v praxi. Väčší objem,
úspora miesta – 1 polopodzemný kontajner dokáže nahradiť 5
ks 1100 l nádob, estetický vzhľad, nedá sa v nich prehrabávať
ani odpad z nich vyberať, nedajú sa premiestňovať ani vysypať,
k výhodám patrí i väčšia čistota na stojiskách, obmedzenie
zápachu a ušetrené finančné náklady na vývoz odpadu.
V poslednom období pribudlo stojisko na ul. J. Halašu a päť
stojísk polopodzemných kontajnerov na sídlisku Kvetná – tri na
ul. Duklianskych hrdinov a dve na ul. J. Hollého.
www.trencin.sk 19.10.2018
pomocná evidencia 688/1/2018
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Hlavnú cenu v kategórii krajských a okresných miest súťaže
Slovenská kronika 2018 prevzal v piatok 19. októbra v Martine
kronikár mesta Pavol Seriš.
S cieľom podnietiť a motivovať záujem o dôslednejšie uchovávanie a záchranu kultúrno-spoločenského dedičstva formou
tvorby kroník, monografií obcí a miest súťaž Slovenská kronika
s dvojročnou
periodicitou vyhlasuje Národné osvetové centrum.
Slávnostné vyhodnotenie jej 10. ročníka
sa konalo v Slovenskej
Hlavnú cenu v súťaži Slovenská kronika 2018 prevzal Pavol Seriš.
národnej knižnici. Odborná porota tento rok posudzovala 33
kroník a 59 monografií. Kronike mesta Trenčín udelila hlavnú
cenu. Na prvej priečke sa Trenčín objavil už po niekoľkýkrát,
v roku 2011, 2013 a 2014. Vtedy kroniku mesta písal Jozef
Čery. Od roku 2015 je mestským kronikárom Pavol Seriš.
www.trencin.sk 24.10.2018
pomocná evidencia 691/1/2018
Osadením zreštaurovaných drevených sôch sv. Petra a sv.
Pavla na prednú časť piaristického kostola sv. Františka
Xaverského v Trenčíne v stredu 17. októbra ukončili štvorročné
reštaurátorské práce na interiéri a fasáde významnej barokovej
pamiatky mesta.
Maľby v interiéri kostola reštauroval Vladimír Úradníček,
reštaurovanie sochárskej a štukovej výzdoby je dielom trenčianskeho reštaurátora Juraja Krajča.
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„V kostole sa reštaurovalo aj 28 vzácnych vyrezávaných
intarzovaných lavíc, rovnako veľmi vzácne vyrezávané
spovednice. Po reštaurátorskom výskume a schválení
pamiatkovým úradom sa pristúpilo k obnove fasády a
drevených sôch,“
povedal Juraj Krajčo, ktorý sa reštaurovaniu piaristického kostola v Trenčíne venuje už dve
desaťročia.
Ako dodal, sochy
sv. Petra a sv. Pavla
sú najdominantnejV stredu 17. októbra osadili na prednú časť kostola zreštaurované sochy.
ším prvkom fasády
kostola. Žiadna dokumentácia o tom, kedy boli sochy na kostol
postavené, sa nezachovala. Reštaurovanie sôch bolo podľa
neho zložité najmä preto, že sú z dreva.
„Všetci, vrátane majiteľov a pamiatkarov, si mysleli, že sochy sú kamenné, pretože boli natreté vo farbe pieskovca. Sochár
však pozná rozdiel medzi sekaním a rezbou. Ja som od začiatku
tvrdil, že sochy sú drevené, čo sa potvrdilo,“ skonštatoval
reštaurátor.
Ako dodal, drevené sochy nie sú v exteriéroch bežné. Svetelné, tepelné zmeny a atmosférická vlhkosť na drevo veľmi
podstatne pôsobia.
„Zo zadnej strany boli až do polovice zašpinené trusom od
holubov, to všetko bolo treba odstrániť. Bolo na nich tiež niekoľko vrstiev maľby, ktoré bolo dosť náročné odstrániť tak, aby
sa zachovali aspoň zvyšky pôvodnej polychrómie. Následne sa
sochy vyretušovali do výrazu najspodnejšej zachovanej vrstvy,“ priblížil Juraj Krajčo.
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Príbeh reštaurovania interiéru kostola podľa neho ešte nekončí. Obrazy na oltároch v bočných kaplnkách kostola na
reštaurovanie ešte čakajú.
„Je to veľmi významná baroková pamiatka, veľmi čistý,
krásny barok, čo je vzácnosť v tomto regióne. Všetky sošky,
ktoré tam nepatrili, sme odstránili, aby barok pôsobil autentickým dojmom. Reštaurovanie interiéru bude trvať ešte niekoľko rokov, pretože práce je tam stále dosť,“ uzavrel reštaurátor.
www.teraz.sk 22.10.2018
pomocná evidencia 695/1/2018
Po kompletnej rekonštrukcii prístupovej cesty na sídlisko
Juh, vrátane štyroch autobusových zastávok, sa začalo maľovanie vodorovného dopravného značenia. To prinieslo avizované zmeny v organizácii dopravy, ktoré by mali napomôcť k upokojeniu dopravy na tejto komunikácii.
Niektoré jazdné pruhy boli upravené, napr. odbočovací pruh
na Saratovskú ulicu. Odbočovací pruh
na Ulicu Mateja Bela
bol úplne zrušený.
Dôvody na zmeny
sú najmä zabrániť
kolíziám na priechode
pre chodcov v danej
križovatke, kedy vozidlá v jednom pruhu
zastavili prechádzajúcemu chodcovi, no v druhom pruhu nie,
vytvorenie priestoru pre cyklistický pruh z kruhového objazdu
pod Juhom smerom na sídlisko v čo najväčšej dĺžke, zvýšiť
počet parkovacích miest na Ulici gen. Svobodu a upokojovanie
dopravy na hlavnej ceste cez sídlisko. Cyklotrasa bola vyzna231

čená v oboch smeroch v dĺžke 750 metrov. Aktuálne sa pracuje
na protišmykových priechodoch pre chodcov na Ulici gen.
Svobodu. Spolu ich je sedem.
Pripravované zmeny v organizácii dopravy boli približne
dva roky diskutované na výboroch mestskej časti Juh, komisii
dopravy i cyklokomisii pri mestskom zastupiteľstve. Všetky
tieto rokovania sú verejné.
V novembri je v stredovom páse na Ul. gen. Svobodu naplánovaná výsadba cibuľovín aj v kombinácii s trvalkami. Pribudnú tu i nové vyššie stromy.
www.trencin.sk 23.10.2018
pomocná evidencia 696/1/2018
Strana Smer-SD podporuje v novembrových komunálnych
voľbách v Trenčíne kandidatúru súčasného primátora mesta
Richarda Rybníčka (nezávislý).
„Rovnako sme urobili v minulom volebnom období. Jeho
prácu sme sledovali celé štyri roky, počas ktorých odviedol kus
dobrej práce. Krajské mesto Trenčín sa stáva krajším a modernejším. Treba spomenúť aj spoluprácu s Trenčianskou župou,
jej výsledkom je niekoľko spoločných projektov, priamo sa
dotýkajúcich života obyvateľov krajského mesta a jeho návštevníkov. Preto je prirodzené, že si želáme, aby bola v meste
zabezpečená kontinuita a ďalší rozvoj,“ informuje krajská
kancelária.
„Aj keď som o podporu mojej kandidatúry na primátora nežiadal žiadnu politickú stranu, teší ma, že predstavitelia
regionálnych štruktúr strany Smer-SD oceňujú rozvoj a dosiahnuté výsledky v krajskom meste a rovnako oceňujú dobrú a
konštruktívnu spoluprácu s Trenčianskou župou, ktorá Trenčínu naozaj prináša pozitívne výsledky. Každého poteší, keď
niekto ocení jeho prácu. Toto vyjadrenie ma prekvapilo, preto
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je prirodzené, že hovorím, ďakujem,“ reagoval na podporu Richard Rybníček.
www.sme.sk 26.10.2018
pomocná evidencia 705/1/2018
Mesto Trenčín bolo úspešné aj v roku 2018 s projektmi, s
ktorými sa uchádzalo o nenávratný finančný príspevok. Pre
Trenčín v tomto roku schválili zatiaľ spolu vyše 3 milióny 600
tisíc eur.
K významnejším úspešným projektom patrí revitalizácia
zelene v Parku M. R. Štefánika, revitalizácia Átria pod Mestskou vežou a napríklad aj revitalizácia vnútrobloku na Ulici J.
Halašu. Realizácia prvého z menovaných projektov sa už dokončuje.
Do konca roka sa ešte očakáva schválenie financií z eurofondov na cyklotrasy Zlatovská, prepojenie Zlatovská – Hlavná, Ľ. Stárka k priemyselnému parku, Ľ. Stárka – SO 05, Piešťanská ulica. Mesto očakáva i rozhodnutie o podpore projektov
týkajúcich sa ďalších základných škôl.
V roku 2018 Trenčín podal do výziev ešte ďalšie projekty
- odborný orez vysokovzrastlých a alejových stromov a krov,
revitalizácia vnútrobloku Magnus na Sihoti, revitalizácia Parku
pri Úspechu. O ich podpore sa rozhodne až v budúcom roku.
Info 31.10.2018
pomocná evidencia 706/1/2018
Vyhlásenie Občianskej koalície v Trenčíne k voľbám primátora mesta Trenčín:
„Občianska koalícia v Trenčíne v zložení Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana a nezávislí kandidáti združení okolo Občianskeho
klubu sa vo voľbách primátora rozhodla podporiť kandidatúru
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Ing. Miloša Mičegu, ktorého vnímame ako potrebnú zmenu na
najvyššom poste v exekutíve mesta.
Dôležitým faktorom pri rozhodovaní o podpore bola
programová zhoda vo veciach parkovacej politiky, kde je
spoločným záujmom zásadné zjednodušenie a sfunkčnenie
systému.
Spoločný dôraz na
zeleň v meste, ochranu existujúcej a rozširovanie novej je
ďalšou oblasťou, kde
sa programy OK
a Miloša Mičegu prekrývajú. V neposlednom rade sme prieniky našli v pohľadoch
na riešenie dopravnej situácie v meste a alternatívne spôsoby
prepravy, či už na bicykli alebo mestskou hromadnou dopravou.
Miloš Mičega má naviac oproti súčasnému primátorovi výhodu skúsenosti z výkonu mandátu mestského poslanca, čo by
v prípade jeho zvolenia malo prispieť k zlepšeniu komunikácie
medzi primátorom a poslaneckým zborom. Svedčí o tom aj fakt,
že o programovú spoluprácu s našou koalíciou vyjadril záujem
ako jediný z kandidátov na primátora.
Trenčín treba prekresliť nanovo, a aj preto bude najlepšie,
keď sa pomyselnej plánovacej ceruzky chopí nový človek s jasnou predstavou. Veríme, že práve Miloš Mičega je takýmto novým človekom a že sa nám spoločne podarí posunúť Trenčín na
takú úroveň, kde je verejný záujem na prvom mieste.“
www.sme.sk 28.10.2018
pomocná evidencia 710/1/2018
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Poslankyňa mestského zastupiteľstva Danica Birošová sa
vzdala kandidatúry na post primátorky Trenčína. Vo voľbách
podporila kandidáta Miloša Mičegu.
„Po zhodnotení predbežných výsledkov som sa rozhodla
presadiť svoj volebný program prostredníctvom, podľa môjho
názoru najsilnejšieho kandidáta na primátora, ktorý má
najlepšie vyhliadky uspieť,“ zdôvodnila svoje rozhodnutie
stiahnuť kandidatúru za primátorku Danica Birošová. To je
podľa nej Miloš Mičega.
Ona bude kandidovať len
za poslankyňu do mestského zastupiteľstva.
„Je jasné, že voľby
môže vyhrať iba jeden
kandidát. Dohodli sme
sa, že ten, kto má nižšie
Danica Birošová a Miloš Mičega pri spoločnom vystúpení pre médiá.
preferencie, tak sa vzdá v
prospech silnejšieho kandidáta. Musím povedať, že dnes nie je
dôležité, kto bude primátorom, len nech to nie je aktuálny
primátor mesta Richard Rybníček,“ povedala na brífingu Danica Birošová.
Miloš Mičega za podporu od Danici Birošovej poďakoval.
„V programe máme mnohé prieniky a spoločné ciele. Urobím všetko, čo bude v mojich silách pre ich naplnenie,“ reagoval. Otázku, či je súčasťou dohody v prípade jeho úspechu post
viceprimátorky pre Danicu Birošovú, považuje v tejto chvíli za
predčasnú.
www.sme.sk 31.10.2018
pomocná evidencia 713/1/2018
Na jednej z najvýznamnejších akcií hotelierov sveta, Haute
Grandier, ocenili vo štvrtok 1. novembra v Pallazzo Versace
v Dubaji trenčiansky hotel Elizabeth ako Najlepší mestský
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hotel v regióne. Hodnotenie sa uskutočňuje na základe hlasov
od širokej verejnosti, aktivity hotelov na internete a následne
rozhoduje odborná komisia, ktorá garantuje transparentnosť
hlasovacieho procesu.
Info 27.11.2018
pomocná evidencia 719/1/2018
Nezávislý kandidát za primátora v Trenčíne Ľubomír
Žabár sa vzdal kandidatúry za primátora v krajskom meste. Vo
voľbách podporil za primátora Miloša Mičegu. Ľubomír Žabár
bude kandidovať len za poslanca do mestského zastupiteľstva.
„Pretože klesli preferencie pána Rybníčka, spájame sily
opozičných kandidátov. Vzdávam sa kandidatúry na post primátora mesta Trenčín v prospech kandidáta Miloša Mičegu. Jedine touto cestou porazíme pána Rybníčka,“ povedal Ľubomír
Žabár vo videu na sociálnej sieti. O post primátora sa tak v
Trenčíne uchádzajú dvaja nezávislí kandidáti.
www.sme.sk 02.11.2018
pomocná evidencia 720/1/2018
Mesto dokončilo obnovu zelene v Parku M. R. Štefánika.
Nový trávnik, stromy,
kry, kvetinové záhony,
ale aj odborné orezy a
frézovanie pňov boli
súčasťou tohto projektu, s ktorým mesto
uspelo vo výzve IROP.
Z eurofondov získalo
takmer 400 tisíc eur.
V parku bolo pred
revitalizáciou zelene 434 drevín a 79 krov a krovitých porastov,
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z toho 72 percent listnatých a 28 percent ihličnatých. Pre zlý
zdravotný stav vyrúbali 59 stromov a 538 m2 krov.
Revitalizácia v réžii trenčianskej spoločnosti landart sa začala v utorok 31. júla a dotkla sa celej plochy parku, teda
územia vo vlastníctve mesta i plôch v majetku Železníc SR.
V parku je dnes novovysadených 111 stromov – jasene, duby letné, javory červené, lipy, buky, pagaštany, borovice čierne,
ale aj okrasné jablone,
hrušky, višne, jarabiny
a magnólie.
Pribudlo tu aj 577
krov, kvetinové záhony tvorí 2 098 rastlín,
no vysadili tu i cibuľoviny a lúčne zmesi.
Arboristicky orezali
379 stromov a vyfrézovali 150 pňov. Trávnik obnovili na ploche takmer 12 800 m2.
Kompletná rekonštrukcia hlavného chodníka, ktorý spája
stanicu s podchodom pri hoteli Elizabeth, bola mestskou investičnou akciou za vyše 160 tisíc eur. Súčasťou obnovy chodníka je i nový mobiliár – lavičky a odpadkové koše.
Chodník má povrch z betónovej dlažby. Je pohodlná a najviac imituje prírodný povrch s drobnými kamienkami.
www.trencin.sk 07.11.2018
pomocná evidencia 727/1/2018
Pri príležitosti 80. narodenín prijal primátor mesta Richard
Rybníček vo štvrtok 8. novembra vo svojej kancelárii vojenského historika, publicistu, filatelistu a numizmatika Jozefa
Koreného (narodený 26. 10. 1938).
Info 27.11.2018
pomocná evidencia 731/1/2018
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V nedeľu 11. novembra si účastníci za prítomnosti ministra
obrany SR Petra Gajdoša pri príležitosti 100. výročia
ukončenia 1. svetovej vojny uctili obete prvého
konfliktu svetových rozmerov. Spomienkové podujatie sa konalo na vojnovom cintoríne v Trenčíne – Kubrej, ktorý zrekonštruoval Klub generálov SR.
Minister obrany Peter Gajdoš kladie veniec na vojnovom cintoríne.
Rezort obrany zároveň v tento deň prebral zodpovednosť za
starostlivosť o toto pietne miesto. Na spomienke sa už tradične
zúčastnili aj žiaci Základnej školy Kubranskej. Šéf rezortu
obrany zdôraznil, že obete 1. svetovej vojny, ako aj všetkých
ostatných ozbrojených konfliktov nám majú byť výstrahou:
„Boli by sme veľmi odvážni, ak by sme tvrdili, že dnes je vo
svete bezpečne a nič podobné sa už zopakovať nemôže. Ak by
to tak bolo, naši vojaci by nemuseli odchádzať do Afganistanu
či Iraku a Slovensko by nemuselo prispievať k tomu, aby
miestne konflikty neprerástli opäť až do tých svetových.“
Generálny tajomník Služobného úradu MO SR Ján Hoľko
poďakoval iniciátorom myšlienky obnovy vojnového cintorína
v Kubrej: „Na Slovensku je veľké množstvo vojnových
cintorínov. Jeden z nich ožil a stal sa dôstojným pietnym
miestom na to, aby sme si pripomínali, čo sa v histórii stalo a
čo naša spoločnosť už nikdy nesmie dopustiť. Je to naozaj
veľké dielo, ktoré sa skutočne podarilo. Som nesmierne hrdý a
veľmi vďačný. Zároveň sa ako predstaviteľ štátnej správy
zaväzujem, že tento cintorín budeme naďalej zveľaďovať
a starať sa oň.“
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V rámci 4-ročnej rekonštrukcie cintorína v Kubrej boli
obnovené hrobové miesta a osadené betónové kocky s identifikačnými údajmi zosnulých. Pribudli aj informačné tabule
s menami pochovaných.
„Ďakujem, pretože hrdinovia, ktorí sú tu pochovaní, si takéto
dôstojné miesto posledného odpočinku rozhodne zaslúžia,“
ocenil prácu Klubu
generálov SR minister
obrany SR Peter Gajdoš. Na cintoríne z obdobia 1. svetovej vojny je pochovaných
celkovo 771 padlých
vojakov, z toho 338
Slovákov a Čechov,
24 Talianov, 112 Maďarov, 11 Rakúšanov, 54 Poliakov, 122 Rumunov, 4 Nemci, 86
Rusov, 17 Turkov a traja neznámi vojaci.
www.mosr.sk 11.11.2018
pomocná evidencia 757/1/2018
Primátorom mesta Trenčín sa vo volebnom období 20182022 stáva Mgr. Richard Rybníček s 13 855 hlasmi (72,6%).
Druhým v poradí je Ing. Miloš Mičega s 5 228 (27,4%) hlasmi.
Volebná účasť dosiahla 19 673 voličov (42%). Rozhodli o tom
výsledky komunálnych volieb po hlasovaní v sobotu 10.
novembra.
Vo volebných obvodoch sú výsledky nasledovné:
Volebný obvod číslo 1 – MČ STRED:
1. Šimon Žďársky, MUDr. – 2 004 hlasov
2. Richard Ščepko, Ing. – 1 739 hlasov
3. Richard Medal, Mgr. – 1 424 hlasov
4. Pavol Bobošík – 1 334 hlasov
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5. Eva Struhárová – 1 192 hlasov
6. Michal Moško, Mgr. – 1 036 hlasov
Volebný obvod číslo 2 – MČ JUH:
1. Mária Machová, Bc. – 2 305 hlasov
2. Patrik Žák, B.S.B.A. – 2 264 hlasov
3. Ján Forgáč, Mgr. – 1 896 hlasov
4. Dominik Gabriel – 1 803 hlasov
5. Peter Hošták, MBA, PhD. – 1 763 hlasov
6. Svorad Harcek, RNDr., PhD. – 1 564 hlasov
7. Lukáš Ronec – 1 480 hlasov
Volebný obvod číslo 3 – MČ SEVER:
1. Miloslav Baco, Mgr. – 2 824 hlasov
2. Martin Smolka, JUDr. – 2 348 hlasov
3. Miloš Mičega, Ing. – 2 275 hlasov
4. Martin Petrík, Mgr. – 2 154 hlasov
5. Ladislav Matejka, Ing. – 1 728 hlasov
6. Martin Trepáč – 1 273 hlasov
7. Kamil Bystrický, Mgr. – 1 247 hlasov
Volebný obvod číslo 4 – MČ ZÁPAD:
1. Tomáš Vaňo, Bc. – 2 222 hlasov
2. Martin Barčák – 1 587 hlasov
3. Juraj Štilicha, Ing., Mgr. – 1 091 hlasov
4. Marcel Meravý – 950 hlasov
5. Josef Kolář, Mgr., Ing. – 855 hlasov
www.trencin.sk 11.11.2018
pomocná evidencia 754/1/2018
Krajské mesto povedie aj v nasledujúcich štyroch rokoch
Richard Rybníček. Svoju volebnú prehru oficiálne uznal jeho
jediný protikandidát Miloš Mičega.
„Musím uznať prehru. Zároveň tlmočím gratuláciu svojmu
protikandidátovi Richardovi Rybníčkovi. Výsledky sú jasné.
Musím uznať, že som to nečakal, beriem to s pokorou. Trenča240

nia rozhodli, je to ich právo,“ povedal Miloš Mičega po zrátaní
asi 70 percent hlasov.
Ako uviedol, vo svojej práci za lepší Trenčín bude pokračovať aj naďalej ako poslanec Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja. Verí, že získa aj poslanecký mandát
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.
„Nie je jednoduché sa z pozície nezávislého poslanca postaviť voči akémukoľvek kandidátovi, ktorý je v pozícií už jestvujúceho primátora, boj nie je rovnocenný,“ uviedol Miloš
Mičega.
Úlohu v predvolebnom boji podľa neho zohrávalo aj to, že
Richard Rybníček je mediálne zdatným človekom. Či sa postaví
do boja o primátorské kreslo aj o štyri roky, zatiaľ nevie.
„O tom je priskoro hovoriť. Budeme musieť analyzovať, čo
sa stalo, či sme spravili chybu. Určite nehádžem flintu do žita,“
doplnil neúspešný kandidát o post primátora Trenčína.
www.sme.sk 11.11.2018
pomocná evidencia 755/1/2018
Primátorom Trenčína zostáva Richard Rybníček. Rozhodli
o tom Trenčania vo
voľbách. Richard Rybníček druhýkrát obhájil
primátorský post a zaznamenal už tretie víťazstvo v komunálnych
voľbách. V sobotu 10.
novembra získal doteraz najväčší úspech –
vyše 72-percentnú podporu voličov, ktorá ho opäť posadila do
primátorského kresla.
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„Ďakujem všetkým Trenčanom, som naozaj dojatý. Je to
výnimočný deň vo výnimočnom meste. Ten záväzok, ktorý
mám voči ľuďom v Trenčíne, je obrovský. Verím, že všetky
veci, ktoré máme rozbehnuté, ako som sľúbil, dokončíme a posunieme Trenčín bližšie k moderným európskym mestám. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Bolo to náročné. Kampaň bola
dosť agresívna, chvíľu som nevedel, ako na ľudí zapôsobí, do
akej miery bude
naša práca pre
Trenčanov dostatočná. Ukázalo sa,
že sme šli správnou cestou. Pokoj,
ktorý som si zachoval a to, že sme
sa opierali o výsledky našej práce
s poslancami a kolegami z mestského úradu, ľudia ocenili a teším sa z toho. Som
na Trenčín a ľudí v ňom veľmi hrdý. A som rád, že i Trenčania
sú hrdí na svoje mesto, že vnímajú, ako sa mení, že ho majú
radi,“ neskrýval dojatie Richard Rybníček, keď počas volebnej
noci už bolo zrejmé, že zostáva na čele mesta. Navyše, s tak
výraznou podporou občanov.
„Prekvapilo ma, že kampaň nebola o súboji myšlienok. Tá
polarizácia, o ktorú sa v Trenčíne snažili protikandidáti – akoby
rozdeliť ľudí na dva tábory – bola zrejme súčasťou ich stratégie.
Ja som ale veľmi rád, že zvíťazili výsledky a Trenčania si ich
ochránili. Za posledné štyri roky sme do kapitálových výdavkov investovali okolo 30 miliónov eur a som šťastný, že ľudia
to cítia a vidia. Ďakujem,“ povedal primátor s tým, že chce spolu so zvolenými poslancami pokračovať vo veciach, ktoré už sú
rozbehnuté.
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„Ľudia sa vyjadrili, že chcú kontinuitu. Je veľa projektov,
ktoré chceme dokončiť. Budeme pokračovať v revitalizácii
verejných priestorov, vnútroblokov, átria pod Mestskou vežou,
parku, pešej zóny na Hviezdoslavovej ulici, chceme sa venovať
debarierizácii Breziny,
rekonštrukcii nášho Kina Hviezda, ale naďalej
aj cestám a chodníkom.
Trenčín ako prvé mesto
na Slovensku spustil
reguláciu parkovania už
aj na niektorých sídliskách. Bolo to ťažké, ale
funguje to. A budeme v tom pokračovať, aby sme v meste
urobili poriadok s autami,“ uviedol Richard Rybníček.
www.trencin.sk 12.11.2018
pomocná evidencia 760/1/2018
V 25-člennom trenčianskom mestskom zastupiteľstve bude
v nasledujúcom štvorročnom volebnom období deväť nových
poslancov, 16 poslancov svoje posty obhájilo.
Vyplýva to z výsledkov komunálnych volieb, ktoré na webovom sídle mesta zverejnila mestská volebná komisia. Prevahu v mestskom parlamente budú mať nezávislí poslanci,
ktorých je 17, traja poslanci budú zastupovať koalíciu Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia, OKS.
Rovnaký počet poslancov zasadne do zastupiteľstva za
KDH, koalícia SaS, Sme rodina a OĽaNO bude mať v trenčianskom parlamente jedného poslanca rovnako ako strana SmerSD.
www.sme.sk 11.11.2018
pomocná evidencia 756/1/2018
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V stredu 14. novembra 2018 vyhlásili v bratislavskom hoteli
Crowne Plaza výsledky súťaže „ZlatýErb.sk 2018“. Prvé
miesto v kategórii Najlepšia stránka mesta získala nová
webstránka mesta Trenčín. Cenu ZlatýErb.sk priamo z rúk
generálneho sekretára Únie miest
Slovenska Milana
Galandu prevzali
Janka Sedláčková
a Radoslav Jánoš.
Svoju novú webovú stránku začalo Mesto Trenčín
pripravovať v roku
2016. Technické
riešenie pôvodnéJanka Sedláčková a Radoslav Jánoš so Zlatým erbom 2018.
ho webu už nedokázalo integrovať nové trendy v informačných
technológiách. Mesto potrebovalo novú stránku, ktorá bude
moderná, modulárna, prehľadná a logicky členená s prihliadnutím na rôznorodosť návštevníkov a ich požiadaviek.
Jednou z hlavných podmienok bolo využiť otvorené technologické riešenie portálu (open source) na zabránenie licenčnej závislosti od konkrétneho dodávateľského subjektu, čo
v budúcnosti umožní pružne reagovať na nové požiadavky na
portál samosprávy.
„Ocenenie nás veľmi potešilo. Je to odmena pre celý tím ľudí, ktorí sa na príprave novej webstránky mesta podieľali. Stále
vidíme miesto na zlepšovanie, o čo sa budeme v nasledujúcich
rokoch určite snažiť,“ hovorí zástupca primátora mesta Trenčín
Patrik Žák, ktorý viedol realizačný tím.
Na začiatok celého procesu spomína člen tímu pre redizajn
webu Radoslav Jánoš: „Cieľom bolo uľahčiť a zjednodušiť
prístup občanov k informáciám mesta, ktoré potrebujú alebo
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ktoré ich zaujímajú. Zároveň však bolo prioritou zabezpečiť
komfortnú a jednoduchú prácu pre adminov – pracovníkov úradu. Tvorba stránky mesta je dlhodobý proces a práve oni budú
svojou aktívnou prácou udržiavať web
taký, aký si ho predstavujeme: efektívny
a pravidelne aktualizovaný, tak, aby bol
každému Trenčanovi alebo návštevníkovi pohodlným sprievodcom životom
mesta.“
Vyhláseniu obstarávania predchádzala obsiahla príprava súťažných podkladov v spolupráci s občianskym združením Slovensko.Digital. Odborníci z IT
komunity mali možnosť ich niekoľkokrát pripomienkovať na
verejnej diskusnej platforme.
„Odvážny prístup mesta a férové obstarávanie viedli k skvelému výsledku, z čoho máme, samozrejme, radosť a môžete byť
vzorom pre zvyšok štátnych IT tendrov. Vážime si, že sme sa
ako Slovensko.Digital mohli na tomto úspechu podieľať,“ hovorí výkonný riaditeľ Slovensko.Digital Ján Hargaš.
Podklady pre vyhlásenie súťaže pripravovala vedúca útvaru
kultúrno-informačných služieb Janka Sedláčková: „Veľmi si
ceníme túto spoluprácu. Príprava trvala niekoľko mesiacov,
počas tejto doby sa zadanie menilo a upresňovalo aj vďaka
prispievateľom a diskutujúcim na platforme Slovensko.Digital,
kde bolo zverejnené. Diskusie pri formulovaní zadania, pripomienky, námietky a návrhy k súťažným podkladom ako aj
k návrhu zmluvy boli cenným vkladom odbornej verejnosti do
prípravy nového webu Trenčína.“
Proces obstarávania bol nastavený tak, že o výsledku obstarávania nerozhodovala len cena zistená prieskumom trhu, ale
vyššiu prioritu mala kvalita technického riešenia, používateľsky jednoduché spracovanie a dizajn.
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O víťazovi rozhodla výberová komisia, v ktorej boli okrem
zástupcu Mesta Trenčín aj Michal Truban (zakladajúci člen
občianskeho združenia Slovensko.Digital), Michal Blažej
(špecialista na testovanie použiteľnosti webov, zakladateľ Slovenskej User Experience Asociácie) a Róbert Csere (creative
director, art director a copywriter, pracujúci pre časopis .týždeň).
Novú webovú stránku mesta Trenčín vytvorila spoločnosť InQool a.s. z Brna.
V súťaži ZlatyErb.sk sa podarilo trenčianskej mestskej webstránke uspieť opäť po 9 rokoch. Trenčín bol na 1. mieste v roku
2009. Súťaž vyhlasuje spoločne O.Z. eSlovensko, Únia miest
Slovenska a Združenie informatikov samospráv Slovenska pod
záštitou vysokých ústavných činiteľov. Hlavným cieľom súťaže je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť
výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť
snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí.
www.trencin.sk 14.11.2018
pomocná evidencia 763/1/2018
Pätnásty ročník udeľovania cien za rozvoj informatizácie
slovenských samospráv s názvom Zlatý erb bol pre Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) výnimočný. Jeho zástupcovia na
čele s riaditeľom Úradu TSK si do hlavného mesta prišli vyzdvihnúť až tri ocenenia vrátane prvého miesta v kategórii
vyšších územných celkov. Slávnostné vyhlasovanie výsledkov
prebehlo v bratislavskom hoteli Crowne plaza v stredu 14. novembra.
TSK sa po striebornej priečke, ktorú so svojím webovým
sídlom obsadil v roku 2017 v rámci vyšších územných celkov,
tentokrát umiestnil na prvom mieste. Ocenenie prevzal riaditeľ
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Úradu TSK Marek Briestenský spolu so správcom webového
sídla TSK Jánom Drhom.
„Teší ma, že naša práca prináša viditeľné výsledky. Snažíme
sa byť každým rokom lepší a verím, že v tomto trende budeme
i naďalej pokračovať. Webové sídlo TSK patrí medzi najdôležitejšie prostriedky komunikácie s obyvateľmi a zvyšovania
transparentnosti, za ktorú bol TSK i ocenený,“ uviedol Ján
Drha. O prvú priečku sa TSK tentokrát delí s Prešovským samosprávnym krajom.
Oproti uplynulému roku sa návštevnosť webového sídla
www.tsk.sk vyšplhala na viac ako 1,8 milióna, čo je o takmer
300 tisíc návštev viac, ako v roku 2017. Medziročne stúpol
i počet používateľov webu, a to o viac ako 60 tisíc. Medzi najnavštevovanejšie odkazy na webovom sídle TSK patrí najmä
sekcia zdravotníctva,
rozpisy ambulantnej
pohotovosti a lekárskej služby prvej pomoci, úradná tabuľa,
elektronické aukcie
a výberové konania.
TSK navyše v aktuálnom roku spustil elektronické služby, prostredníctvom
ktorých sa obyvatelia kraja môžu ľahšie dostať k potrebným
informáciám alebo využiť elektronické podanie písomností.
O príjemné prekvapenie sa na odovzdávaní cien Zlatý erb
postarala i Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom
v Bojniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja, ktorá si za svoju webstránku odniesla
jednu zo špeciálnych cien, a to Zlatý erb za najlepšie webové
sídlo organizácie samospráv.
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Cenu Grand prix za dlhodobé obsadzovane najvyšších
priečok v súťaži získal Trenčiansky a Prešovský samosprávny
kraj. Víťazi Grand prix sú zároveň nominovaní i na medzinárodnú súťaž Eurocrest.
www.tsk.sk 15.11.2018
pomocná evidencia 766/1/2018
Od utorka 13. do štvrtka 15. novembra hostila Barcelona 8.
ročník Smart City Expo World Congress. Na jednom z najväčších podujatí svojho druhu na svete rezonovala otázka, ako
zabezpečiť, aby sa mestá stali príjemnejšími pre život ľudí.
Jedným z príkladov bol Trenčín.
V rámci pilotnej prevádzky bezplatne nainštalovala spo-

ločnosť Telecom na Palackého ulici 16 inteligentných LED
pouličných lámp, ktoré vďaka senzorom môžu prispôsobovať
osvetlenie reálnym podmienkam v meste a optimalizovať zdroje. Tieto lampy slúžia aj ako WiFi hotspoty pre bezplatné internetové pripojenie.
Na parkovacích miestach osadili 140 senzorov prepojených
s mobilnou aplikáciou ParkDots. Tá sleduje obsadenosť parkovacích miest. Aplikácia vodičom skracuje čas pri hľadaní voľných miest, umožňuje jednoduchú platbu a zvyšuje pohodlie.
Inteligentná kamera na Palackého ulici v Trenčíne dokáže
automaticky počítať prejazdy áut, cyklistov a chodcov. Je aj
dôležitým zdrojom údajov napríklad o návštevnosti mesta. Na
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kontrolu vjazdu áut na námestie s povolením slúži kamera,
ktorá okrem EČV monitoruje aj smer ich pohybu.
„Téma SmartCity je dôležitá. Napríklad zdroje získané z
efektívnejšieho parkovacieho systému môžeme investovať do
nových parkovacích miest či výstavby cyklochodníkov,“ uviedol viceprimátor Trenčína Patrik Žák.
Info 28.12.2018
pomocná evidencia 767/1/2018
Medzi spomienkové akcie na nežnú revolúciu v novembri
1989 patrilo aj položenie vencov k pamätníku obetiam komunizmu na trenčianskom Námestí sv.
Anny v sobotu 17.
novembra.
Medzi
účastníkmi bola aj
francúzska delegácia
s partnerského mesta
Cran-Gevrier, ktorú
viedla starostka Nora
Segaud-Labidi.
K účastníkom sa prihovoril aj primátor Trenčína Richard
Rybníček: „Sedemnásty november je s naším mestom veľmi
úzko spojený. Mnohí z nás stáli na námestiach a štrngali kľúčmi, lebo sme chceli byť slobodní. Sloboda je veľmi ťažké bremeno, ako keby sme ju ešte stále nevedeli uniesť. Nazdávame
sa, že sloboda nám umožňuje robiť čokoľvek bez akýchkoľvek
pravidiel. Opak je však pravdou. Sloboda je vtedy, keď sa
môžeme slobodne rozhodovať, cestovať, slobodne vyjadrovať
svoje názory. Sloboda je úcta k človeku, mestu, štátu, svetu.
Dodržiavanie pravidiel znamená, že sa navzájom rešpektujeme
a uctievame, že sa nepodvádzame, neokrádame a že chceme
spolu žiť. Mám pocit, že po roku 1989 naše stredoeurópske
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národy stále iba hľadajú tú ozajstnú slobodu. Rovnováhu medzi
tým, aby sme boli šťastní a tým, aby sme tú slobodu
neodovzdali niekomu inému. Pozrite sa, čo sa deje v Maďarsku,
Poľsku, v Českej republike, ale aj u nás. Sú tu politici, ktorí
majú pocit, že za nás
všetko
vyriešia,
chcú mať v rukách
čo najväčšiu moc,
vraj iba oni majú
pravdu a vedia, ako
máme žiť, hovoria
nám, čo je dobré
a čo zlé. Kritikov či
ľudí s inými názormi označujú za odrodilcov, ktorí sú ktovie kým platení zo
zahraničia. Prosím, hľadajme tú rovnováhu, aby sme boli slobodní a zároveň zodpovední.“
Trenčín si pripomenul 29. výročie nežnej revolúcie aj výstavou veľkoplošných fotografií Jiřího Štreita na Mierovom
námestí, koncertom „Jazz za železnou oponou“ a sv. omšou pod
názvom „Poďakovanie za slobodu“.
Vlastný text 17.11.2018
pomocná evidencia 771/1/2018
Približne 15 metrov vysokú jedľu obrovskú dnes v pondelok
19. novembra dopoludnia za asistencie mestskej polície priviezli zo sídliska Noviny na Mierové námestie, ktoré už onedlho ožije adventnou atmosférou.
Jedľa viac ako tridsať rokov rástla na Palárikovej ulici
v predzáhradke rodinného domu. Keďže pre ňu už bol tento
priestor primalý, rodina Horňáčková strom ponúkla mestu
Trenčín. Vďaka tomu sa z neho počas najbližších takmer dvoch
mesiacov budú tešiť ľudia na Mierovom námestí.
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Po tom, ako ho pracovníci Mestského hospodárstva a lesov
v Trenčíne ešte vyzdobia vianočnými svetlami, bude pripravený
na rozsvietenie.
Táto úloha už tradične čaká na Mikuláša
a celú jeho družinu,
ktorá do mestského
centra na Mierové námestie príde na netradičnom dopravnom prostriedku podvečer v stredu 5. decembra.
www.trencin.sk 19.11.2018
pomocná evidencia 775/1/2018
Mesto je pripravené na prvé snehové vločky. Zimná údržba
ho však bude stáť viac peňazí. Mesto počíta so sumou až 710
tisíc eur. Okrem ciest sa totiž po novom musí postarať aj
o chodníky.
Verejné chodníky sú v Trenčíne rozdelené do troch tried
podľa dôležitosti, pozdĺžneho sklonu a zabezpečenia dostupnosti zdravotných, školských, sociálnych a iných služieb.
Chodníky 1. triedy odhrnú do 24 hodín od skončenia sneženia, chodníky 2. triedy do 36 hodín od konca sneženia a 3.
triedy do 48 hodín po nasnežení. Rozdelenie chodníkov a ciest
do tried určujú mapy.
Zimnú údržbu bude v meste zabezpečovať zmluvný partner
– spoločnosť Marius Pedersen. Údržbu prístupových chodníkov
od verejného chodníka (pri ceste) ku dverám nehnuteľnosti si
zabezpečuje majiteľ nehnuteľnosti.
www.trencin.sk 23.11.2018
pomocná evidencia 792/1/2018
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Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti klesla v októbri
v Trenčianskom kraji medzimesačne o 0,20 percenta na úroveň
troch percent. Nezamestnanosť sa znížila v októbri vo
všetkých deviatich okresoch
Trenčianskeho kraja.
Najvyššia miera nezamestnanosti v Trenčianskom kraji
bola v októbri v okrese Prievidza, kde dosiahla 4,42 percenta. Nasledovali okresy Považská Bystrica (3,58 percenta),
Bánovce nad Bebravou (3,17 percenta), Partizánske (3,03
percenta), Púchov (2,65 percenta), Myjava (2,59 percenta),
Nové Mesto nad Váhom (2,41 percenta) a Ilava (2,25 percenta).
V Trenčianskom okrese klesla miera nezamestnanosti v októbri o 0,27 percenta na úroveň 1,90 percenta. Nezamestnanosť
v okrese Trenčín bola najnižšia na Slovensku.
Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti na Slovensku
klesla v októbri medzimesačne o 0,15 percenta na úroveň 5,23
percenta. Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota, kde dosiahla 17,03 percenta.
www.sme.sk 25.11.2018
pomocná evidencia 796/1/2018
V pondelok 26. novembra ukončila Archeologická agentúra
s.r.o. prieskum v átriu pod Mestskou vežou. Sondážne jamy sú
zasypané, mesto môže vyhlásiť verejné obstarávanie na revitalizáciu tohto priestoru.
Pre detailné vytyčovanie inžinierskych sietí sa archeologické
výkopové práce v priestore átria začali až v utorok 20. novembra. V dvoch sondážnych jamách podľa informácií generálneho
riaditeľa Archeologickej agentúry Františka Žáka Matyasow-
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szkého objavili fragmenty pravdepodobne zvieracích kostí a
keramiky.
Keramické úlomky hrncov či džbánov možno datovať do
obdobia novoveku, konkrétne do 16. – 18. storočia, našli aj nôžku a držadlo glazovanej trojnohej panvičky
využívanej
práve v tomto období.
Na základe sondážneho výskumu
archeológovia zistili,
že územie átria je
doslova „popretkávané“ inžinierskymi sieťami. V tomto priestore je možné predpokladať existenciu hradobnej priekopy, prítomnosť cintorína
z obdobia 17. – 18 storočia však vylúčili.
Po ukončení prieskumu môže Mesto Trenčín pokračovať
vyhlásením verejnej súťaže na zhotoviteľa revitalizácie átria.
Na tento projekt získalo z európskych fondov takmer 733 tisíc
eur.
www.trencin.sk 28.11.2018
pomocná evidencia 803/1/2018
Od mája prešla povinnosť starať sa o chodníky v meste na
plecia samosprávy. Ako je na zimu pripravené mesto Trenčín?
Erika Ságová, hovorkyňa mesta Trenčín:
„Na prvé snehové vločky je mesto pripravené. Zimná údržba
ho však bude stáť viac peňazí, počítame so sumou až 710 tisíc
eur. Okrem ciest sa totiž po novom musí postarať aj o chodníky.
Verejné chodníky sú v Trenčíne rozdelené do troch tried podľa
dôležitosti. Chodníky prvej triedy odhrnú do 24 hodín od skončenia sneženia, ostatné neskôr.“
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Napriek tomu, že je Trenčín pripravený sa postarať o miestne cesty i chodníky, privíta iniciatívu obyvateľov, ktorí budú
ochotní pri odhŕňaní snehu z chodníkov pomôcť.
www.sme.sk 02.12.2018
pomocná evidencia 811/1/2018
Výstavba nového futbalového štadióna v Trenčíne postupne
napreduje. Kým v minulých mesiacoch odstránili
sektor hostí a starú informačnú tabuľu, v stredu 5.
decembra sa k nim pridal
aj prvý zo štyroch stĺpov
osvetlenia. Druhý odstránia v sobotu 8. decembra,
zostávajúce v neskoršej
fáze výstavby nového futbalového stánku AS Trenčín. Stáť by
mal asi 20 miliónov eur.
Na likvidáciu 50 metrov vysokého a asi 45 ton vážiaceho
stožiara rozložili za športovou halou 250-tonový a 750-tonový
žeriav, ktorý doviezli počas uplynulého víkendu z Českej republiky.
„Ten menší zabezpečuje hlavný žeriav, keďže lízatká musia
byť zložené v jednom kuse a smere tak, ako ich v minulosti
postavili. Nie je možné ich posunúť ani do jednej strany, z toho
dôvodu menší žeriav zaisťuje väčší,“ vysvetlil projektovotechnický manažér AS Trenčín Vladimír Martinko.
Po zložení železného stĺpu osvetlenia odstránia pracovníci
jednej zo zhotoviteľských firiem svietidlá, stĺp rozrežú na tri
časti a tie rozpília na asi 1,5 metrové tabule.
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Mechanizmy presunú k druhému stĺpu, ktorý v prípade
priaznivého počasia odstránia v sobotu 8. decembra. Dôvodom,
prečo „lízatká“ - ako Trenčania stĺpy osvetlenia prezývajú –
zlikvidujú, je výstavba
novej hlavnej tribúny.
„Keď začne rásť do
výšky, nebude priestor
pre toto osvetlenie, cez
strechu by bol problém
svietiť na ihrisko. Navyše
pri dnešných technológiách by to bolo nerozumné. Stĺpy by tiež nevyhovovali technickým požiadavkám,
aké budú na nový štadión kladené,“ povedal PR manažér klubu
Martin Galajda.
Ako upozornil, tretí a štvrtý stĺp plánujú odstrániť do troch
rokov, v záverečnej fáze dostavby nového futbalového štadióna.
Úplne zlikvidovať všetky stĺpy AS Trenčín nechce, podľa
Galajdu dotvárali desiatky rokov kolorit mesta a páčia sa aj
holandskému majiteľovi klubu Tschen La Lingovi.
„Spolu s hradom boli jednou z vecí, ktoré majiteľovi učarovali. To, že by sme aspoň jeden z nich zachovali v súčasnej
podobe, nie je možné. Každopádne, keď ich dáme dole, zistíme,
v akom sú stave a pousilujeme sa nájsť riešenie, čo spravíme,“
uviedol PR manažér klubu s tým, že časť stĺpu s osvetlením by
mohla zostať v blízkosti nového štadióna. Inštalácia však musí
dodržať bezpečnostné normy. Pomôcť nájsť vhodný priestor
môže klubu mesto Trenčín.
Na trenčianskej Sihoti pokročili aj práce na výstavbe novej
hlavnej tribúny. Tá vyrastie na opačnej strane voči starej, s termínom dokončenia september 2019.
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„Na jeseň sa chceme vrátiť z Myjavy späť do Trenčína a využívať novú tribúnu s kapacitou necelých 3 tisíc ľudí. Tá bude
spolu s kapacitou starej tribúny nateraz dostačujúca.“
Ako doplnil, pri výstavbe štadióna im pomáhajú informácie,
ktoré získali futbalové kluby v Trnave a Dunajskej Strede pri
výstavbe vlastných štadiónov.
„Na slovenské pomery tu je masívna výstavba štadiónov, čo
je výborné. Ale desiatky rokov tu s výstavbou nemal nik skúsenosti. V Trnave a Dunajskej Strede sú našťastie ochotní s nami
do veľkej miery kooperovať, čo nám pomáha vychytávať nedokonalosti,“ ozrejmil Martin Galajda.
www.sme.sk 05.12.2018
pomocná evidencia 816/1/2018
V stredu 5. decembra privítalo zaplnené Mierové námestie
Mikuláša so svojou
družinou. Prišiel netradične – na starom
traktore. Spolu so
svojou družinou pobavil deti a porozdával z veľkého vreca
deťom
množstvo
sladkostí. A nakoniec rozsvietil na
námestí veľký vianočný strom. Príchod Mikuláša otvoril na
námestí aj tradičné vianočné trhy.
„Na námestí je 44 stánkov s remeselníckymi výrobkami a 12
stánkov s občerstvením,“ povedala vedúca útvaru Kultúrnoinformačných služieb Janka Sedláčková. „Medzi remeselníckymi sú všetky druhy ručne vyrábaných vecí, ale aj nejaké
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drobnosti na jedenie, ktoré sa dajú odniesť domov, ako sú syry,
mäsové výrobky alebo medovníčky. Stánky budú otvorené
každý deň počas celých 19 dní. Snažili
sme sa uprednostniť
tých, ktorí si výrobky robia vlastnými
rukami a majú kvalitu, úroveň a zároveň aj krásne vyzdobený
stánok.
Riešili sme to tak, že
niektoré z nich majú premenlivý tovar, a tak sa striedajú.
Človek, keď príde na trh aj viackrát, tak nájde nové drobnosti.“
Príjemnou súčasťou trhu sú aj kulinárske špeciality.
„Klasika musí zostávať, pretože človek sa najesť musí.
Tento rok sme však dali v dvoch stánkoch priestor aj niečomu
novému. Vybrali sme parené buchty posypané rôznymi posýpkami, v druhom
stánku bude výrobca langošov,“ vysvetlila Janka Sedláčková.
Až do 23. decembra sa môžu
Trenčania tešiť aj
na bohatý kultúrny
program.
„Ťažiskové sú
víkendy, každý jeden až do Vianoc bude plný vystúpení. Doteraz boli tie hlavné len zlatý a strieborný víkend, tento rok sme
pridali aj bronzový. Medzi najväčšie mená patria Fragile,
Korben Dallas, Peter Bič projekt, Banda, Cimbál Brothers
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s Mirkou Partlovou a Lúčnica. Tradične bohatý bude aj folklórny program,“ uzavrela Janka Sedláčková.
www.sme.sk 05.12.2018
pomocná evidencia 815/2/2018
Vo štvrtok 6. decembra, na Mikuláša, bola otvorené mobilná
ľadová plocha na Štúrovom námestí. Korčuliarov privíta denne
od 10.00 do 21.00 h. K dispozícii je teplý čaj a „požičovňa“
korčúľ zdarma. Vstup na klzisko je tiež bezplatný. Deťom do 6
rokov je povolený vstup v sprievode dospelej osoby.
www.trencin.sk 06.12.2018
pomocná evidencia
Po tom, ako vo voľbách získali najväčší počet hlasov od
občanov, zasadli prvýkrát do poslaneckých lavíc a zložili sľub.
Mesto Trenčín má tak od pondelka 10. decembra poslancov,
ktorí budú ochraňovať záujmy mesta a jeho obyvateľov v nasledujúcich štyroch rokoch. Na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve zložil sľub i staronový primátor Richard Rybníček.
Sľub zložilo 24 zvolených mestských poslancov. Richard
Ščepko, ktorý sa ospravedlnil, zloží sľub na najbližšom rokovaní parlamentu 13. februára 2019. Primátor poveril svojim zastupovaním Jána Forgáča ako 1. viceprimátora a Patrika Žáka ako 2. viceprimátora.
Dnes je už známe i zloženie stálych komisií, ktoré fungujú
ako poradný, iniciatívny a kontrolný orgán mestského zastupiteľstva. Zasadnutia komisií zostávajú i naďalej verejné.
Členovia jednotlivých komisií:
Finančná a majetková komisia: Predseda Peter Hošták,
členovia Ján Forgáč, Lukáš Ronec, Michal Moško, Richard
Ščepko, členovia – odborníci Erik Kubička, Mária Kebísková.
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Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania: Predseda Martin Barčák, členovia – poslanci
Miloslav Baco, Svorad Harcek, Josef Kolář, Richard Medal, členovia – odborníci Veronika Hlucháňová, František
Matečný.
Komisia školstva: Predseda Patrik Žák, člen – poslanec
Miloš Mičega, členovia odborníci Ján Vojtek, Jozef Baláž.
Komisia mládeže a športu: Predseda Martin Smolka,
členovia – poslanci Dominik Gabriel, Marcel Meravý,
Ladislav Matejka, členovia – odborníci Viliam Čacho, Igor
Schlesinger.
Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku: Predsedníčka Eva Struhárová, členovia – poslanci Mária Machová,
Juraj Štilicha, Šimon Žďársky, členovia – odborníci
Ľubomír Vavruš, Jozef Hrubo.
Komisia kultúry a cestovného ruchu: Predseda Tomáš Vaňo, členovia – poslanci Martin Petrík, Martin Trepáč, Pavol
Bobošík, Kamil Bystrický, členovia – odborníci Barbora
Varga Petríková, Vladimír Ondrovič.
www.trencin.sk 10.12.2018
pomocná evidencia 827/1/2018
Mesačný plat primátora Trenčína Richarda Rybníčka bude
v budúcom roku 5405 eur v hrubom. Vyplýva to z uznesenia
mestského zastupiteľstva, ktoré mu v pondelok 10. decembra
na návrh poslanca Petra Hoštáka schválilo maximálne možné
zvýšenie základného platu o 60 percent.
„Vzhľadom na skutočnosť, že sa podarilo zastabilizovať
ekonomickú situáciu a výrazným spôsobom znížiť dlh v meste
Trenčín, ako aj s prihliadnutím na časový a obsahový rozsah a
náročnosť funkcie primátora krajského mesta, predkladám návrh na zvýšenie platu primátora mesta o 60 percent,“ uvádza sa
v návrhu.
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Na základe novelizácie zákona o právnom postavení a platových podmienkach starostov a primátorov, ktorý platí od 1.
decembra tohto roka, plat primátorov a starostov je súčinom
priemernej
mesačnej
mzdy zamestnanca v hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok
(954,00 eur v roku 2017)
a koeficientom podľa
počtu obyvateľov mesta
(v prípade mesta Trenčín
3,54). Zastupiteľstvo môže základný plat zvýšiť až o 60 percent.
Richard Rybníček si myslí, že jeho plat je adekvátny výkonu, ktorý podáva osem rokov:
„Je to obrovská drina, sedem dní v týždni na úkor rodiny,
víkendov. Ľudia v podobných pozíciách majú byť dobre zaplatení. A to platí nielen pre mňa, ale aj pre poslancov NR SR,
predsedu vlády, pre prezidenta, pre ministrov.“
www.sme.sk 10.12.2018
pomocná evidencia 830/1/2018
Trenčianska samospráva vstúpi do roku 2019 v rozpočtovom
provizóriu. Nový rozpočet bude mestské zastupiteľstvo schvaľovať až vo februári budúceho roku. Podľa primátora Trenčína
Richarda Rybníčka platí v Trenčíne dlhoročná zásada, že nový rozpočet schvaľujú noví poslanci.
„Voľby boli 10. novembra a každý potrebuje priestor na diskusiu. Je preto logické, že ideme do provizória, aby sme novým
poslancom dali čas zorientovať sa v rozpočte,“ priblížil Richard
Rybníček.
Ako dodal, v Trenčíne nejdú cestou, že staré zastupiteľstvo
schvaľuje rozpočet pre nový poslanecký zbor, nezdá sa mu to
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férové. „Urobím všetko pre to, aby 13. februára 2019 mal Trenčín rozpočet a myslím si, že ho aj mať bude,“ doplnil trenčiansky primátor.
www.sme.sk 10.11.2018
pomocná evidencia 829/1/2018
V stredu 12. decembra sa Trenčín pridal k takmer 50 mestám
na Slovensku v projekte Slovensko spieva koledy. Priamo na
pódiu na Vianočných
trhoch na Mierovom
námestí prišli koledy
zaspievať deti z detského folklórneho súboru Kubranček a
speváčky zo ženskej
speváckej
skupiny
Kubrá.
Slovensko spieva
koledy 2018 je v poradí už druhým ročníkom kampane regionálnych týždenníkov MY. Jeho hlavným cieľom je spojiť ľudí
vo všetkých regiónoch Slovenska a osláviť príchod Vianoc
spievaním piatich známych vianočných kolied v rovnaký deň a
v rovnakú hodinu.
Dvadsiatke malých koledníkov z Kubrej pomohli aj ich starší kolegovia, koledy „Poďme bratia do Betlehéma“, „Do hory,
do lesa, valasi“, „Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám“,
„Daj Boh šťastia“ a „Tichá noc“ s nimi spievali aj ľudia na námestí.
„Deti aj s rodičmi sa na spievanie kolied na Mierovom námestí už dlho tešili. Toto bolo po prvýkrát, čo spievali na vynovenom námestí,“ povedala mamička malej speváčky Peťky
Zuzana. K folklóru deti vedú odmalička: „Je to naša tradícia,
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deťom sa to páči. Minulý týždeň spievali svätému Mikulášovi
u nás v Kubrej.“
Súbor má vo svojom repertoári širokú paletu spevov a tancov prevažne z Kubrej. Pravidelne vystupuje na kultúrnych podujatiach. Napriek tomu, že je Kubrá mestskou častou Trenčína,
ponechala si ráz dediny.
Vedúca súboru Ernestína Brezanová sa teší, že napriek
veľkému množstvu možností, rodičov a deti stále láka folklór.
„Rodičia musia obetovať svoj čas, aby vodili deti na nácviky. Pre ne to má zmysel. Aj keď ich naučíme hoci len dve
pesničky a spoznajú sa s novým kolektívom, považujeme to za
úspech,“ povedala vedúca súboru Ernestína Brezanová.
Spievanie kolied prebehlo súčasne v rovnakom termíne aj u
našich českých susedov, kde koledy spievajú už niekoľko
rokov. V tomto roku mali prihlásených až 800 miest.
„Záujem ľudí ma prekvapil, teším sa, že sa nám podarilo
naplniť hlavnú myšlienku podujatia - zastaviť aspoň na chvíľu
predvianočný zhon a stres. Ďakujem mestu Trenčín, špeciálne
Janke Sedláčkovej z Kultúrno-informačného centra za ochotu a
pomoc pri organizácii akcie ,“ povedal šéfredaktor MY Trenčianskych novín Andrej Luprich.
www.sme.sk 12.12.2018
pomocná evidencia 834/1/2018
Zabrániť poškodzovaniu exteriéru objektov Trenčianskeho
múzea v Trenčíne bolo hlavným dôvodom inštalácie nového
kamerového systému v areáli Trenčianskeho hradu a v ďalších
pobočkách múzea. Celkové náklady na dodávku, inštaláciu a
sprevádzkovanie kamerového systému dosiahli 50 tisíc eur.
Ako informovala Alžbeta Brieda Holúbková z oddelenia
marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea, okrem hradu
nainštalovali nový kamerový systém aj v Podjavorinskom múzeu a centrálnom depozitári v Novom Meste nad Váhom,
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v Draškovičovom kaštieli v Čachticiach, v Kúrii Ambrovec v
Beckove a v rodnom dome Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci.
„Realizácia kamerového systému bola uskutočnená aj za
podpory dotácie z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v
oblasti prevencie kriminality. Projekt Trenčiansky hrad proti
kriminalite a vandalizmu s pomocou kamerového systému
podporilo ministerstvo sumou 10 tisíc eur. Projekt bol podávaný z dôvodu zastaraného a nedostatočne vybudovaného kamerového systému, čím dochádzalo k poškodzovaniu majetku
Trenčianskeho múzea,“ uviedla Alžbeta Brieda Holúbková.
Keďže na Trenčianskom hrade plánujú pre návštevníkov
sprístupniť južné opevnenie, na budúci rok bude kamerový
systém doplnený aj do týchto priestorov. V budúcnosti podľa
nej plánuje Trenčianske múzeum aj výmenu kamerového
systému v interiéroch objektov. Rozšírenie a modernizácia
kamerového systému pomôže Trenčianskemu múzeu zaistiť
nielen bezpečnosť a ochranu pamiatkových hodnôt, ale i bezpečnosť návštevníkov pri návšteve vybraných objektov.
www.teraz.sk 17.12.2018
pomocná evidencia 845/1/2018
Trenčianska nadácia uzavrela v utorok 18. decembra vo
Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne predvianočný
projekt „Otvor srdce, daruj knihu“. Neznámi darcovia kúpili
označené knihy a nechali ich priamo v kníhkupectve,
Trenčianska nadácia ich následne rozdala 161 deťom.
V tomto roku odovzdali knihy deťom zo znevýhodnených
rodín už štrnástykrát.
„Usmiate tváre, zvedavosť a štebot sprevádzali odovzdávanie detských knižiek a každým rokom sa zvyšujúci počet
ďalších milých darčekov od láskavých ľudí,“ informovala
projektová manažérka Nikola Sedláčková.
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Sprievodcom predvianočnej udalosti boli dievčatá zo
Súkromnej ZUŠ na Novomeského ulici Nikoleta Mišáková,
Alžbeta Malanová, Dominika Sabová, ktoré
deťom predstavili krátku scénku.
Predvianočný projekt
je venovaný deťom z
mnohodetných rodín,
deťom osamelých matiek, deťom, ktorých rodina sa dočasne či dlhodobo ocitla v núdzi. Darcovia tento rok obdarovali 161 detí. Za
štrnásť rokov realizácie projektu dostalo knihy už 2715
detských čitateľov.
www.sme.sk 19.12.2018
pomocná evidencia 847/1/2018
Aj pred Vianocami 2018 sa Trenčín sviatočne rozsvietil.
K minuloročným svetielkam sa pridalo ďalších 13 tisíc v podobe troch nových svetelných
prvkov. Mesto do nich investovalo necelých 17 tisíc eur.
Na Mierovom námestí víta
prichádzajúcich smerom od
hotela Elizabeth brána v dizajne Trenčína. Osvetlená je
i fontána. A na Námestí študentov dominuje asi 2,5 m vysoký svetelný objekt - sova ako
symbol múdrosti. Vianočný Trenčín bude svietiť do Troch
kráľov.
Info 28.12.2018
pomocná evidencia 849/1/2018
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Od štvrtka 20. decembra autobusy MHD zastavujú aj na
autobusových zastávkach na Považskej ulici.
Zastávku na Považskej ulici medzi garážami mesto presunulo o približne 100 metrov bližšie k Žilinskej ulici. Protiľahlá
zastávka zmenila svoje miesto len o zanedbateľný kúsok. Obe
sú zasunuté a vybavené prístreškami. Mesto v tomto priestore
vybudovalo i bezbariérové priechody pre chodcov s bezpečnostným ostrovčekom.
www.trencin.sk 19.12.2018
pomocná evidencia 850/1/2018
Výťažok z Dobrého bazára Trenčianskej nadácie, ktorý sa
konal v sobotu 22. decembra, opäť pomôže darovať smiech
zdravotne znevýhodneným deťom v domovoch sociálnych
služieb po celom Slovensku. Drobnosti od miestnych darcov
predávali v stane na Mierovom námestí v Trenčíne
za dobrovoľný príspevok
klauni a dobrovoľníci, ku
ktorým sa tento rok pridal
aj herec a hudobník Milo
Kráľ.
Správkyňa TrenčianDobrý bazár podporil svojou účasťou aj herec a hudobník Milo Kráľ.
skej nadácie Alena Karasová prezradila, že bazár sa začal už v pondelok 17. decembra
v kancelárii nadácie v Trenčíne, kde mohli darcovia priniesť
užitočné, ozdobné alebo zaujímavé predmety vhodné na predaj
uprostred vianočných trhov. Išlo o knihy, platne, DVD, športové potreby, hračky, bižutériu, umelecké diela, drobnú elektroniku či domáce spotrebiče.
„Akciu organizujeme v prospech nadačného fondu Dr.
Klaun, ktorý už šestnásť rokov prináša smiech deťom do špe265

ciálnych základných internátnych škôl, domovov sociálnych
služieb a liečební po celom Slovensku,“ priblížila Alena Karasová.
Darované predmety, ktoré sa počas soboty nepodarí premeniť na divadelné predstavenia pre deti, nadácia daruje ďalej do
domovov dôchodcov, zariadení opatrovateľských služieb či
detských domovov podľa záujmu.
Hudobník Milo Kráľ zhodnotil myšlienku Dobrého bazára
ako veľmi pozitívnu: „Som príjemne prekvapený a som rád, že
môžem prispieť svojou troškou k tejto charite. My, čo chodíme
po svete zatiaľ zdraví a v pohode, to neoceníme, ale len čo sa
naše deti alebo príbuzní ocitnú v tej situácii, asi im to veľmi
padne vhod. Dúfam, že sa vyzbiera čo možno najviac finančných prostriedkov.“
www.teraz.sk 22.12.2018
pomocná evidencia 857/1/2018
Na ustanovujúcom zasadnutí trenčianskeho mestského zastupiteľstva zložil v pondelok 10. decembra sľub primátor Richard Rybníček a 24 z 25 poslancov. Primátor funkciou 1.
viceprimátora mesta poveril Jána Forgáča, 2. viceprimátorom
je Patrik Žák. Známe je aj zloženie šiestich stálych komisií.
Aké ciele, priority a výzvy si do nadchádzajúcich štyroch rokoch kladú ich predsedovia?
Peter Hošták, predseda finančnej a majetkovej komisie:
Aké výzvy vidíte v oblasti mestských financií v najbližších rokoch?
„Pri financiách je dôležité, aby sme rozumne hospodárili,
nech môžeme zodpovedne míňať. Pri bežných výdavkoch sa
budeme snažiť zvyšovať produktivitu, čo sa dá dvoma spôsobmi – robiť veci buď lepšie alebo lacnejšie. Budeme hľadať
rezervy a pozrieme sa na vzťahy s partnermi v oblasti odpadového hospodárstva, autobusovej dopravy alebo údržby
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komunikácií. Aj tu budeme hľadať možnosti, ako fungovať lacnejšie alebo lepšie. To isté sa vzťahuje na mestský úrad. Keďže
stúpa cena práce, musí stúpať aj kvalita.“
Ako vnímate súčasnú zadlženosť mesta?
„Musíme dbať na vyváženosť. Na jednej strane máme finančný dlh, na druhej dlh modernizačný. Znižovať potrebujeme
modernizačný dlh. Musíme postupovať opatrne a dlh nezvyšovať. Viac ma ale zaujíma ukazovateľ zadlženosti, teda výšky
dlhu k príjmom. Tento ukazovateľ sa budeme snažiť mierne
znižovať.“
Sú pre mesto z pohľadu financií najväčšou výzvou štadióny a kino Hviezda?
„Sú to najväčšie investičné akcie mesta. Na to, aby sa mohli
realizovať, musí mesto hospodáriť s prebytkom.“
Patrik Žák, predseda komisie školstva:
Aké sú vaše priority na nasledujúce štyri roky?
„Je dôležité, aby sme zlepšili komunikáciu s riaditeľmi škôl.
Aktuálne je komunikácia medzi vedením a riaditeľmi kvalitná,
budem sa ju snažiť ešte posilniť. Prioritou je dokončiť rekonštrukcie škôlok. O finančnú podporu budeme žiadať štát,
pretože náklady sú vysoké. Niektoré z budov nie sú v najlepšom
stave.“
Sú kapacity mesta pre počet detí dostačujúce?
„Ako Trenčín rastie najmä v Zámostí, rastie aj dopyt po
predškolskej výučbe a základných školách. Výzvou na najbližšie štyri roky bude pokryť dopyt rodičov. V rámci priestorov sa
zatiaľ vieme prispôsobiť, ak ale tento trend bude pokračovať,
budeme musieť hľadať iné riešenia.“
Martin Smolka, predseda komisie mládeže a športu:
V Trenčíne sú dominantnými futbal a hokej. Ako k nim
budete pristupovať v najbližších rokoch?
„Pre mesto sú nosné, a tým aj najviac podporované. Myslím
si, že jestvujú športy, ktoré sú menej výrazné, medzi ľuďmi
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však majú možno väčšiu základňu a sú ako keby trochu v úzadí.
Túto nerovnováhu by som chcel odstrániť. Ako populárny
medzi ľuďmi vnímam freerun alebo
workout.“
Do futbalu a hokeja smeruje najviac peňazí, bude to
v budúcnosti inak?
„Áno, dostanú asi
najviac peňazí. Je to
ale zapríčinené tým,
aké štadióny v súčasnosti majú. Futbal v Trenčíne nie je iba AS,
sú tu aj mestské kluby v Opatovej a Záblatí. Hokej tiež nie je
iba o Dukle Trenčín ako o akciovej spoločnosti, ale funguje tu
mládežnícky hokej a univerzitný klub. Pokiaľ ide o iné športy,
chceme vytvoriť športoviská, ktoré sa môžu dopĺňať rôznymi
druhmi športov.“
Môžu sa na nové športoviská tešiť aj obyvatelia okrajových častí mesta?
„Áno, napríklad v Opatovej chceme vybudovať multifunkčný areál. Treba povedať, že dnes šport v Záblatí nie je iba o
futbale, ale máme tam ihrisko, ktoré možno doplniť o nohejbal,
tenis, volejbal a ďalšie športy. Ako problém vnímam, že na
niektorých športoviskách chýbajú deti i dospelí. Treba ich presvedčiť, aby športovali.“
Ako to chcete dosiahnuť?
„Úzko spolupracujem s Richardom Pavlikovským, ktorý
stojí za zaujímavým hokejovým projektom v Trenčíne. Práve
od nich sa chceme učiť a v konečnom dôsledku docieliť, aby
deti v materských a základných školách boli voči športu viac
vnímavé a mali možnosť vyskúšať si všetky druhy športov.“
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Tomáš Vaňo, predseda komisie kultúry a cestovného ruchu:
Aké sú ciele vašej komisie do roku 2022?
„Chcem, aby komisia nabrala na vážnosti. Prioritou číslo
jedna bude navýšenie objemu peňazí do kultúry, keďže v súčasnosti tvorí len asi dve percentá z mestského rozpočtu. Prioritou bude aj rekonštrukcia kina Hviezda a dotiahnutie priestorov v Dome armády do štádia, aby ich mohli Trenčania plnohodnotne využívať. Rovnako sa pozrieme na kultúrne strediská
v mestských častiach.“
Trenčania sa na nevyhovujúci stav niektorých stredísk
sťažujú dlhodobo...
„Niektoré kultúrne strediská sa v minulosti dali do výpožičky občianskym združeniam. Tie, ktoré ich dodnes majú vypožičané, napríklad v Kubrej, na Dlhých Honoch, na Juhu alebo
v Zlatovciach, fungujú dobre. Ostatné, o ktoré nebol veľký záujem a sú v správe mesta, pokrivkávajú. Mesto má veľký záujem o odkúpenie kultúrneho strediska Opatová, kde funguje
divadlo, dychovky a súbory.“
Aká je budúcnosť kina Hviezda?
„Pri Hviezde je potrebná spolupráca so štátom, pomôcť by
mohli eurofondy. Nemyslím si, že mesto by zaplatilo celú opravu z vlastného vrecka. I keď je kino národnou kultúrnou pamiatkou, vieme sa s tým vysporiadať, projekty sú.“
Eva Struhárová, predsedníčka komisie sociálnych vecí a
verejného poriadku:
Aké výzvy čakajú vašu komisiu?
„Prioritami bude napĺňať komunitný plán, posilniť sociálne
služby krízovej intervencie, čo sa týka nocľahárne a nízkoprahového denného centra. Prioritou je zriadenie útulku, nie
však v gescii mesta. Ak o poskytovanie tejto služby prejaví záujem neverejný sektor, tak ho podporíme, keďže ide o nedostatkovú službu. Posilniť chceme aj zariadenie pre seniorov
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a zariadenie opatrovateľskej služby. V pláne máme posilniť
terénnu opatrovateľskú službu, o ktorú je záujem.“
Problémom počas mrazivých mesiacov je nedostačujúca
kapacita nocľahárne. Ako budete riešiť tento problém?
„Keby sme chceli rozšíriť jej kapacitu, potrebovali by sme
nové priestory, novú budovu. Mesto ako zriaďovateľ tejto sociálnej služby
prostredníctvom
sociálnych služieb mesta ale inú
budovu nemá. Ak by sme
ale našli vhodné priestory,
kapacitu rozšírime.“
Martin Barčák, predseda komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania:
S akými problémami mesto v súčasnosti z vášho pohľadu
zápasí?
„Parkovanie, doprava a životné prostredie. Niektoré mestské
časti sa navyše v poslednom období nerozvíjali tak ako iné, najmä čo sa týka dopravy.“
Nezabúda sa popri výstavbe aj na výsadbu zelene, po ktorej volajú mnohí Trenčania?
„Za posledné desiatky rokov sme neotvorili žiaden nový
park. Možnosti na to podľa mňa existujú – buď na pozemkoch
mesta, alebo na pozemkoch, ktoré sa uvoľňujú po železnici.
Voči uceleným zeleným plochám máme prirodzený rešpekt,
cieľom preto bude vytvoriť nové.“
Čo nás čaká v najbližších rokov v oblasti dopravy?
„Obchvat. Ak to nevyriešime, dopravný lievik pod hradom
bude neúnosný.“
www.sme.sk 26.12.2018
pomocná evidencia 859/1/2018
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Na prelome rokov 2018/19 prinášame tradičný rozhovor
s primátorom Richardom Rybníčkom, ktorý 10. decembra po
tretíkrát zložil sľub primátora.
„Viem, čo chcem dať nášmu mestu v ďalších štyroch rokoch.
Zároveň chcem vyzvať
a poprosiť Trenčanov,
aby sa spolupodieľali
na zveľaďovaní miesta,
kde žijú. Nie je v moci
žiadneho mesta, aby toto dokázalo bez pomoci
obyvateľov.“
V roku 2018 šlo do
investičných akcií asi
10 miliónov eur. Top
udalosťou bolo dokončenie rekonštrukcie Mierového námestia. Súhlasíte?
„Rozhodne. Som rád, že sme nešli cez eurofondy, mali sme
to celé pod vlastnou kontrolou. Investovali sme viac do kvality.
Šlo o operáciu srdca Trenčína a tam niečo podceniť alebo ísť
cez lacné riešenia by bol nezmysel. Operácia dopadla skvele
a ľudia sú hrdí na svoje mesto ešte viac.“
Veľký úspech zaznamenalo detské ihrisko na Novinách.
Bude mesto pokračovať v budovaní ihrísk?
„Bol by som rád, aby sme do podobnej formy zrekonštruovali ihrisko Pádivec na Sihoti. Na Juhu pri revitalizácii vnútrobloku na Ulici J. Halašu vznikne veľké ihrisko. Finišujeme
s novým ihriskom na Vinohradoch a ideme zabojovať opäť
o Žihadielko. Máme vytipovanú lokalitu v Zámostí. Chceme sa
venovať veľkým spádovým ihriskám.“
Mesto malo v pláne v polovici roka 2018 zregulovať parkovanie na Juhu. Nestalo sa. Prečo?
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„Vstúpil nám do toho známy pán z Bratislavy, pán Slávik,
ktorý vstupuje do všetkých konaní na Slovensku. O tri mesiace
sa nám natiahli procesy a nedokázali sme dostavať všetky už
pripravené parkovacie miesta. Na jar začneme budovať ďalších
ešte asi dvesto a tak v budúcom roku budeme môcť zregulovať
parkovanie aj na Juhu.“
Dobrou a dlho očakávanou správou bolo ukončenie modernizácie železnice.
„Pre mesto bola prínosom, no ešte nejaký čas budeme pociťovať aj jej negatívne stránky. Stále nie sú skolaudované niektoré objekty, najmä podjazdy, kde žiadame odstrániť nedostatky. Niektorí ľudia majú poškodený majetok. Ale to, že sa
táto akcia skončila, že sme dotiahli so štátom všetky veci, otvorili sme kúpalisko a podobne, je veľká úľava.“
Trenčín je úspešný so svojimi projektmi, získal už nemalé peniaze z eurofondov i štátnych dotácií.
„Máme skvelý tím ľudí, ktorí výborne robia svoju prácu. Zároveň máme hlavného architekta a útvar územného plánovania,
ktorí vynikajúco fungujú v súvislosti s výberom verejných
priestranstiev pre umiestnenie jednotlivých projektov. Máme aj
veľmi dobrú cyklokomisiu, ktorá dokáže vytipovať vhodné
dopravné uzly pre cyklotrasu. Aktuálne čakáme na rozhodnutie
o ďalších cyklotrasách v Zámostí, o ďalších orezoch a o možnosti vybudovania nových učební na školách. Teším sa, že je
obnovená nádej na získanie eurofondov na rekonštrukciu
Hviezdy.“
Úspech mesta ide ruka v ruke s úspešnými Trenčanmi –
ľudí z kultúry, športu, školstva. Ako ich vnímate?
„Aj občania svojou aktivitou tvoria politiku mesta. My sa ich
snažíme podporovať ako sa dá, no nikdy nevstupujeme do ich
činnosti, nič im neprikazujeme, neriadime ich. Snažíme sa byť
skôr lídrami, pomáhať im, vytvárať podmienky a oni nám to
fantastickým spôsobom vracajú. Naše mesto nie je založené na
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vodcovskom princípe, ale na spolupráci. Aj preto je Trenčín
úspešný.“
Autobusový terminál. Začiatkom roka 2018 investor odstúpil od jeho výstavby. Ako to mesto rieši?
„Sú veci, ktoré nemáme vo svojich rukách. To sa týka najmä
futbalového štadióna a Terminálu. Stavba štadióna sa už rozbehla. V dohľadnej dobe sa pokúsim obnoviť rokovania s investorom Terminálu a mimosúdne sa dohodnúť na pokračovaní. Bol by som rád, keby bol Terminál menší, bez zásahu do
parku. Trenčín si zaslúži, aby železničná a autobusová stanica
zodpovedali modernému krajskému mestu.“
V kauze jama dali Mestu za pravdu oba všeobecné súdy,
že nemusí platiť žiadnu náhradu škody investorovi. Ústavný súd ale všetko otočil. Táto vec sa stala súčasťou predvolebného boja, keď vaši protikandidáti tvrdili, že mesto je
vinné a jamu ani nemalo zasypať.
„Zasypanie jamy nesúvisí s rozhodnutím ústavného súdu.
V roku 2010, keď som tu ešte nebol, po náleze a jeho vyhlásení
za národnú kultúrnu pamiatku, investor deklaroval, že stavať
nebude a zažaloval mesto. Jamu sme zasypali v zmysle stavebného zákona a na základe platných povolení.
Ústavní sudcovia Ľalík a Mochnáčová nepochopiteľným
spôsobom vstúpili do vecného konania, čím podľa mňa prekročili svoje kompetencie a urobili jedno z najpodozrivejších
rozhodnutí široko ďaleko. Na tom trvám. Teraz je na okresnom
súde, do akej mieri uzná výšku ušlého zisku, ktorý ale ešte bude
musieť investor dokazovať. Ja urobím všetko, aby toto mesto
nemuselo platiť ani cent. Trenčín nespôsobil, že v zemi sa
našiel nález, ktorý štát vyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku.
Navyše, investor bol vopred pamiatkarmi upozornený, že také
niečo sa môže stať. Ak by za rozhodnutie štátu malo niesť
zodpovednosť mesto, šlo by o nehorázny precedens.“
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Začala sa zima a s ňou i nová povinnosť pre mesto, a to
postarať sa o údržbu všetkých chodníkov.
„Nielen to. Desaťpercentné navýšenie miezd vo verejnej
správe 3 milióny, dovolenkové preukazy 320 tisíc, obedy zadarmo 270 tisíc a chodníky cca 400 tisíc eur. To znamená nárast
v bežných výdavkoch o približne 4 milióny eur ročne. Schválila
to Národná rada SR, tak chcem občanom úprimne odkázať, že
zadarmo nikdy nič nie je. Zadarmo znamená, že to budú platiť
občania z miestnych daní. Takéto rozhodnutia totiž nie sú mestá
a obce schopné finančne uniesť. A nebude to inak ani v Trenčíne. Štátni poslanci nás tlačia do toho, že možno budeme musieť
zvyšovať miestne dane. Paradoxné je, že politici v Bratislave sú
za dobrých, aké pekné rozhodnutia pre občanov robia, no ich
realizáciu budú platiť práve tí občania cez dane v mestách a obciach.“
V týchto dňoch už doznievajú emócie po voľbách. V našom malom Trenčíne to vrelo. Mohli ste si vypočuť a prečítať o sebe všeličo. Prečo ste nešli do protiútoku?
„Samozrejme, že to vnútorne bolelo. No, stále tu je moja
viera v Boha a v ľudí.
A tiež moja manželka,
syn – moje dva vesmírne body, bez ktorých by
som to nedal. A k nim
patrí i moja ostatná najbližšia rodina. Som
presvedčený, že úprimnosť a otvorená komunikácia mi dala možnosť sa oprieť o dôveru ľudí a veriť im. Vtedy nič nepotrebujete
dokazovať protiútokmi. Nepotreboval som sa brániť. To, čo
sme urobili, je čisté a transparentné. Som vďačný, že ľudia
v Trenčíne to vidia. Verím, že ďalšie voľby budú o obsahu
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a myšlienkach a nie o agresivite a nenávisti. Myslím, že tej je
na úrovni veľkej politiky dosť a máme jej plné zuby. My tu
chceme v kľude pracovať, chceme čeliť aj kritike, ale reálnej.“
Spolupráca s poslancami je pre rozvoj Trenčína nevyhnutnosťou. Uplynulé 4 roky urobilo zastupiteľstvo niekoľko vážnych rozhodnutí.
„Vždy sa podarilo nájsť väčšinu poslancov, ktorí mali odvahu a nebáli sa. Pamätáte si? Po schválení parkovacej politiky
zverejnili fotky 14 poslancov, ktorí hlasovali za. Bola tam výzva, aby si ľudia do nich hodili vajcom. Bolo to šialené. Ale tí
poslanci to zvládli, lebo verili tomu, čo robíme. Od poslancov
sa vyžaduje aj odvaha robiť ťažké rozhodnutia, nepopulárne, no
pre mesto dôležité. Dnes sú viacerí z nich opäť v zastupiteľstve,
nesklamali ľudí. Na rozdiel od Trnavy, Bratislavy alebo Nitry
je Trenčín výnimočný. Tam šli primátori s dopredu dohodnutou
kandidátkou poslancov. Ja to nerobím, vždy len odporučím,
koho voliť, ale to nie sú moji poslanci, môj tím ľudí. Len si
o nich myslím, že by mohli byť schopní konštruktívnej komunikácie. Poslanci sú slobodní ľudia, je to o tom, či ich presvedčím o mojej politike. Ak áno, ich rozhodnutia budú o to
pevnejšie, že nebudú stranícke ani kamarátske, ale čisté a vyargumentované.“
Čo by z hľadiska rozvoja mohlo byť v Trenčíne v roku
2019 reálne?
„Dobudovanie parkovacích miest na Juhu, na Inoveckej vo
vnútroblokoch, na Sihoti III a IV. Revitalizácia átria pod vežou
a vnútroblokov na uliciach Halašu a Východná, cyklotrasy na
Kasárenskej a Karpatskej ulici, rekonštrukcia telocvične na ZŠ
Kubranská. Verím, že začneme s obnovou kina Hviezda. Prepojíme Armádnu ulicu, dokončíme obnovu škôlky na Kubranskej, otoč na Sihoti pre autobusy, kruhový objazd Zlatovská Brnianska, budeme pokračovať v chodníkoch a cestách. V budúcom roku to zatiaľ vychádza cca na 10 miliónov eur, ktoré by
275

sme mohli do mesta investovať. Rozhodnú poslanci pri hlasovaní o rozpočte.
Mám veľkú túžbu
v nasledujúcom volebnom období obnoviť
Matúšovu ulicu až po
vstup na hrad. A chcel
by som vypísať architektonickú súťaž na
rekonštrukciu
pešej
Richard Rybníček s rodinou pred volebnou miestnosťou v sobotu 10. novembra.
zóny na Hviezdoslavovej ulici.“
Aké je vaše želanie do nového roka pre Trenčanov?
„Všetkým prajem veľa zdravia, pokoj, radosť zo života.
Možno príde aj nie veľmi dobré obdobie, no ak neprestanú veriť
sami sebe, niet sa čoho báť. Prajem požehnaný celý rok 2019.“
Info 28.12.2018
pomocná evidencia 863/1/2018
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Ekonomický život
Spoločnosť Adient vyrába sedadlá pre automobilový priemysel. Chce však vstúpiť do leteckého biznisu. Spoločnosť má
na Slovensku viaceré závody. Jeden z nich v Lozorne však zatvára. Dôvodom je, že závod nezískal zákazku od bratislavského výrobného závodu nemeckého koncernu Volkswagen.
Viceprezident spoločnosti Jeff Stafeil však hovorí, že celkovo firma získala viac zákaziek ako stratila. Ich biznis celosvetovo narástol o 22 percent. Aj preto spoločnosť
na Slovensku v budúcom
roku chystá nábor nových
ľudí.
„Tento úspech bude
súvisieť nielen s tým, že
budeme musieť otvoriť
nielen nové závody, ale aj
do našich závodov prijímať nových ľudí,“ povedal Jeff Stafeil.
Adient vyrába sedadlá pre automobilový priemysel, ale
zvažuje aj vstup do leteckého biznisu. V ktorom z týchto
sektorov vidíte väčšiu budúcnosť?
„Dnes vyrábame najmä sedadlá do áut. Chceme sa však rozširovať, keďže svoj potenciálny úspech vidíme v doprave ako
takej. Dávnejšie sme oznámili zámer uplatniť sa v príbuzných
sektoroch vrátane leteckého priemyslu.“
V leteckom sektore však budúcnosť vidíte.
„Máme silné know-how vo výrobe automobilových sedadiel
a som presvedčený, že túto expertízu vieme využiť aj v leteckom priemysle.“
O akých konkrétnych prepravcoch sa rozprávame?
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„Vo všeobecnosti nehovoríme o našich zákazníkoch, vyplýva to z našich firemných pravidiel.“
Adient má minimálne dohodu so spoločnosťou Boeing.
Ako táto dohoda vznikla?
„Ide o zmluvu o spolupráci. Pre nás predstavuje prvý dôležitý krok pre vstup do leteckého biznisu. Vďaka spolupráci s
Boeingom môžeme prinášať hodnotu cestujúcim, výrobcom a
leteckým spoločnostiam.
Znamená to, že sedadlá si od vás bude objednávať letecká spoločnosť?
„Vo všeobecnosti ide o bežnú prax v leteckom priemysle.
Okrem leteckej to môže byť aj lízingová spoločnosť. Práve sedadlá sú pre leteckého prepravcu strategickou časťou, respektíve rozlišujúcim prvkom. V tomto sa letecký priemysel líši od
automobilového.“
Čo to pre vašu firmu bude znamenať, keď sa stanete výrobcom takýchto sedadiel?
„Nepochybne k určitým zmenám dôjde. Na túto výzvu sa
však tešíme, keďže sme na to globálne pripravení. Dnes sme
schopní vyrobiť komplexný produkt podľa požiadaviek zákazníka. Naše sedadlá dominujú v komforte a ergonómii. Ako
firma disponujeme centrami vývoja a dizajnu, riadime komplexný dodávateľský reťazec a globálny výrobný program. V
skratke, pre zákazníka vieme priniesť veľkú hodnotu.“
Predpokladám však, že sedadlo do auta je iné ako sedačka do lietadla. V čom sa líšia?
„Základný rozdiel je v počte sedadiel, ktoré vyrobíte. Sedadlá do áut sa vyrábajú v tisícoch. V jednom výrobnom programe
môžete teda vyrobiť aj milión automobilových sedačiek. Sedadiel do lietadiel síce vyrobíte menej, no s vyššou hodnotou.“
Sú rozdiely aj v komforte? Mnohí cestujúci podnikajú
napríklad zaoceánske lety a v lietadle strávia množstvo času.
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„Samozrejme. Práve preto je v tomto segmente oveľa viac
príležitostí. Pri zaoceánskych letoch sedadlá musia byť oveľa
komfortnejšie. Je tam napríklad možnosť zmeniť sedadlo na
posteľ a späť. To nám otvára možnosti uvažovať do budúcna o
takýchto riešeniach aj v automobilovom sektore. Dnes to síce
nie je možné, ale v prípade autonómnych áut takáto možnosť
bude existovať.“
Kde tieto sedadlá budete vyrábať?
„Dnes vám ešte nemôžem povedať presný výrobný závod.“
Znamená to, že závod v Trenčíne nie je v tejto súvislosti
v hre? Je verejným tajomstvom, že tieto sedadlá by ste mali
vyrábať práve tam.
„Trenčín je pre nás potenciálne centrum, ktoré by mohlo byť
súčasťou vývoja sedadiel pre letecký priemysel.“
Z toho, čo hovoríte, je veľká šanca, že sedadlá budete vyrábať práve v Trenčíne.
„Nebudeme v Trenčíne tieto sedadlá pre lietadlá vyrábať, ale
určite sa Trenčín bude zúčastňovať na vývoji.“
Kedy plánujete oznámiť závod, v ktorom sa tieto sedadlá
budú vyrábať?
„Toto rozhodnutie by malo padnúť v nadchádzajúcom kvartáli.“
Keďže sa chcete dostať do leteckého priemyslu, vidíte
budúcnosť v lietajúcich autách?
„Neviem, ako nazvať autá, ktoré budú lietať. Podľa mňa,
keď auto začne lietať, už to bude lietadlo, nie?“
Na Slovensku však máme prototyp lietajúceho auta.
„Sme v kontakte so spoločnosťou Aeromobil. Oslovili nás,
či im vieme pomôcť s vývojom sedadla do tohto auta.“
Je to sedadlo iné, ako keď ho vyvíjate pre Škodu alebo
Volkswagen?
„Sedadlo musí byť ultra ľahké a ultra tenké. Práve z tohto
dôvodu sme im ponúkli spoluprácu s našou značkou Recaro.
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Náš výrobný program by sme totiž v tomto konkrétnom prípade
museli prispôsobiť ich požiadavkám. Žiadnu dohodu s nimi
nemáme. Išlo o ich úvodnú požiadavku na podporu a my sme
im v tejto súvislosti vyhoveli.“
Odhliadnuc od hmotnosti je toto sedadlo ešte v niečom
iné?
„Musí mať menšie rozmery v porovnaní s bežným autom.
Rovnako musí mať viac funkcionalít ako sedadlo v bežnom aute. Samozrejme, musí spĺňať aj právne požiadavky.“
Aký rozdiel cíti zákazník?
„Ide o ťažkú otázku a možno nie som správnou osobou na
jej zodpovedanie. Zrejme by ste sa mali opýtať inžinierov z Aeromobilu. Predpokladám, že aj oni si robili prieskum spokojnosti zákazníkov, rovnako ako ho robíme my.“
Vy ste v tom aute sedeli?
„Ešte nie. Nanešťastie, o túto príležitosť som prišiel na autosalóne vo Frankfurte. Ďalšiu príležitosť v roku 2018 si určite
nenechám ujsť.“
Ďalšou oblasťou budúcnosti automobilového priemyslu
sú autonómne autá. Cítiť to na trhu?
„Nielenže to na trhu cítiť, ale to už na trhu reálne je. Autonómne autá sa testujú v Nemecku, vo
Švédsku či v USA.
Tým, ako sa zmení
vedenie autonómneho auta, zmení sa aj
interiér. Vnútro takýchto
vozidiel
umožní vodičovi a
Lietajúce auto.
pasažierom, aby sa
venovali aktivitám, ktoré nesúvisia so šoférovaním. Keďže auto
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je vedené počítačom, od sedadla a celého interiéru sa bude vyžadovať oveľa viac flexibility.“
Kedy očakávate spustenie autonómnych áut v reálnom
živote?
„Bude to závisieť od viacerých faktorov. Patria tam nielen
technologický vývoj, ale aj právne predpisy. Akokoľvek sa vám
dnes zdá masová výroba takýchto áut hudbou budúcnosti,
technológie sú už pripravené.“
Kde vidíte ich uplatnenie?
„Najmä vo väčších mestách a väčších konglomeráciách.“
Uvidíme ich v najbližších desiatich rokoch?
„Áno, dávam tomu približne desať rokov. Viacerí výrobcovia avizujú komerčné uvedenie autonómnych vozidiel do roku
2020. To znamená, že automobilky a ich dodávatelia sa už dnes
pripravujú na situáciu, že autonómne vozidlá budú bežnou
realitou.“
V čom bude výroba oproti tej dnešnej iná?
„Dnes sme zvyknutí na takúto situáciu – v aute sme buď
sami, alebo v ňom máme jedného, alebo dvoch spolujazdcov.
My sa sústreďujeme na šoférovanie a riadenie vozidla. V budúcnosti auto bude šoférovať nás. Otvorí nám to nové možnosti.
V aute budeme môcť odpočívať ako v lietadle, budeme môcť
pracovať či čas tráviť iným spôsobom – napríklad jesť alebo sa
rozprávať so spolucestujúcimi. Tomuto sa budú musieť prispôsobiť aj funkcionality sedadla.“
V aute to môže vyzerať aj ako v obývačke? Jedna z automobiliek takýto variant vo svojom prototype ukázala na
frankfurtskom autosalóne.
„Áno, možno to bude vyzerať tak. Ako som už spomínal –
tak ako v lietadle v prvej triede potrebujete komfort a máte tam
posteľ či kanceláriu, podobne to môže vyzerať aj v autách. Vo
Frankfurte sme predstavili náš koncept AI 18, ktorý odpovedá
na päť možných scenárov využívania interiéru autonómnych
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vozidiel. Tie ponúknu cestujúcemu rôznorodé konfigurácie
sedenia, priestoru a funkcií pre efektívne, komfortné a bezpečné
cestovanie v každej situácii.”
Sú práve autonómne autá dôvodom, prečo Adient
kupoval spoločnosť Futuris?
„Nie nevyhnutne. Na túto oblasť sme pozerali už v minulosti. Spoločnosť Futuris je v porovnaní s podnikaním Adientu
malou súčasťou. Poskytuje niekoľko platforiem a výhod. Má
úzky vzťah s jedným najväčších výrobcov elektromobilov, ktorý sa pravdepodobne bude uberať smerom k výrobe autonómnych áut. Prostredníctvom spoločnosti Futuris získame väčší
podiel na obchode v Severnej Amerike.“
Znamená to napríklad spoluprácu s Uberom?
„Uber aktuálne vlastné autá nevyrába, možno v budúcnosti
bude. My navrhujeme riešenia pre automobilky budúcnosti.
Chceme, aby nás automobilky vnímali ako poskytovateľa riešení. Myslím si, že situácia v budúcnosti bude dynamickejšia,
ako je dnes.“
Ako sa pozeráte na Teslu ako výrobcu áut?
„Ako kľúčového inovátora. Vytvorili nový štandard toho, čo
dnes pokladáme za možné.“
Je Tesla teda šťukou v rybníku, ktorá rozhýbala stojaté
vody v automobilovom priemysle?
„Nepovedal by som, že Tesla je jedinou šťukou v rybníku a
ostatní sú kapry. Aj ostatní značne napredujú. Tesla ich však
možno prinútila hýbať sa rýchlejšie.“
Adient vyrába sedadlá pre rôzne automobilky. Rovnako
aj tie automobilky vyrábajú rôzne autá. Či už ide o SUV,
alebo malé mestské autá. V čom sú tie sedadlá iné?
„Hlavné rozdiely sú v druhom a treťom rade. Predné sedadlá
sú pomerne podobné. Keďže pri SUV aute máte oveľa viac
funkcionalít, rovnako to platí aj pri sedačkách do týchto áut.
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Napríklad musia byť sklápateľné, aby ste vedeli urobiť väčší
priestor v kufri.“
Ktoré sedadlá radšej vyrábate – pre SUV alebo malé
mestské autá?
„Vo všeobecnosti nám viac sedia prémiové a luxusnejšie
autá. Je to preto, že sú komplexnejšie. Keďže v aute je viac obsahu, vieme tam dať viac pridanej hodnoty. Tento trend však
vidíme aj pri malých mestských autách.“
Na Slovensku máte niekoľko závodov. Ako ich hodnotíte?
„Slovensko je jednoznačne kľúčové. V Bratislave máme
biznis centrum, v Trenčíne technologické centrum. Sedadlá tu
vyrábame just-in-time (tento koncept podniku umožňuje vyrábať výrobky v určitom čase a množstve podľa požiadaviek
zákazníka, pozn. red.). Kondícia automobilového priemyslu je
preto pre nás veľmi dôležitá.“
Vyrábajú vaše závody na Slovensku sedadlá len pre
slovenské automobilové závody?
„Na Slovensku vyrábame poťahy, peny a kovové časti opierok hlavy. V rámci konceptu just-in-time musí byť konkrétny
závod, kde naše sedadlá finalizujeme, v tesnej blízkosti konkrétneho automobilového závodu.“
Plánujete na Slovensku stavať ďalší závod?
„Od Johnsons Control sa Adient odčlenil iba pred necelým
rokom. Odvtedy sa nám veľmi dobre darí. Náš biznis narástol o
22 percent. Tento úspech bude súvisieť nielen s tým, že budeme
musieť otvoriť nové závody, ale aj do našich závodov prijímať
nových ľudí.“
Nebude v tejto súvislosti škoda, že zatvárate svoj závod v
Lozorne?
„V podstate áno, ale ako som vysvetlil koncept just-in-time,
závod v Lozorne vyrábal pre jedného konkrétneho zákazníka.
Keďže sme o tento biznis prišli, boli sme nútení tento závod
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zatvoriť. Na druhej strane, nárast biznisu globálne je značný.
Celkovo sme získali viac zákaziek, ako sme ich stratili. Budeme
robiť nábor nových ľudí a pretaví sa to do novej lokality. Justin-time totiž znamená, že potrebujeme byť v tesnej blízkosti ku
konečnému zákazníkovi.“
Nie je však vylúčené, že kontrakt s Volkswagenom, ktorý
ste stratili, získate v budúcnosti.
„Veríme, že áno. Ak by sme takýto kontrakt opätovne získali, znamenalo by to pre nás ďalší rast.“
Koľko ľudí na Slovensku chcete zamestnať?
„Dúfam, že pochopíte, že nemôžem dať presné údaje. Môžem však potvrdiť, že nábor nových ľudí plánujeme na viacerých miestach na Slovensku, to sa týka aj biznis centra a
technologického centra.“
Jeff Stafeil
• výkonný viceprezident a finančný riaditeľ spoločnosti
Adient,
• pred príchodom do Adientu pracoval vo viacerých spoločnostiach - Booz Allen Hamilton, Peterson Consulting a Ernst &
Young či Visteon,
• je držiteľom titulu Master of Business Administration z
Fuquy School of Business v Duke University, ako aj bakalárskeho titulu z účtovníctva z Indiana University.
www.sme.sk 17.01.2018
pomocná evidencia 025/1/2018
Koncern Hella je globálne pôsobiaca spoločnosť s viac ako
100-ročnou tradíciou, ktorá vyvíja a vyrába komponenty a systémy svetelnej techniky a elektroniky. Celosvetovo zamestnáva
37000 zamestnancov vo viac ako 125 pobočkách v 35 krajinách
sveta. Z uvedeného počtu pobočiek sa tri výrobné závody nachádzajú priamo na Považí: Hella Slovakia Front-Lighting,
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s.r.o. so sídlom v Kočovciach a Hella Slovakia Signal-Lighting,
s.r.o. so sídlom v Bánovciach nad Bebravou a v Trenčíne.
V Trenčíne zamestnáva Hella Slovakia 800 ľudí. Firma
plánuje ďalej rásť a rozširovať svoje portfólio. Prečítajte si
rozhovor s generálnym riaditeľom Hella Slovakia SignalLighting - závod Trenčín Petrom Horníkom. Vraví, že pracovný trh na Slovensku sa dramaticky
zmenil. Nízka nezamestnanosť prináša pre firmy nové výzvy, najmä
pre personalistov.
Príležitostí pre rast je podľa neho
dnes až príliš veľa, a preto je prvoradou úlohou pre manažérov naplánovať pre spoločnosť zdravú mieru
rastu.
Prečo ste sa rozhodli presťahovať časť výroby z Bánoviec nad Bebravou do Trenčína?
„Hella Slovakia Signal-Lighting funguje v Bánovciach nad
Bebravou od roku 2003, závod v Trenčíne od augusta 2014. Závod v Bánovciach nad Bebravou bol v tom čase kapacitne vyťažený na sto percent a firma plánovala ďalej rásť. Do Trenčína
sme presťahovali výrobu jednofunkčných svetiel, ako sú tretie
brzdové svetlá, odrazky, smerovky, osvetlenie poznávacích
značiek.“
Sťahovať výrobu určite nebolo jednoduché.
„Výroba sa plynulo sťahovala približne dva roky, keďže harmonogram musel byť detailne odsúhlasený s každým zákazníkom a po presťahovaní auditovaný. Celkovo išlo o zhruba 150
projektov a viac ako 40 rôznych zákazníkov. Som hrdý na to,
že sme to všetko zvládli a častokrát sme si vyslúžili aj pochvalu
spokojných zákazníkov. Firma je teraz už po skoro štyroch
rokoch stabilizovaná, okrem projektov, ktoré sme presťahovali
z pobočky v Bánovciach nad Bebravou, nám nabiehajú už aj
285

nové projekty. Len tento rok ich bolo vyše 20, a to pre renomovaných zákazníkov ako sú Audi, BMW, Daimler, PSA a
mnohí iní.“
Na čo sa v Trenčíne špecializujete?
„Okrem základného portfólia jednofunkčných svetiel, vyrábame už aj interiérové osvetlenie, spomeniem napríklad balík
Audi C8/Q8 ambientného osvetlenia, kde je
viac ako 60 rôznych
svetiel. Ďalej sa špecializujeme spolu s naším
vývojovým
centrom
v Ľubľane na výrobu
nových typov svetlometov, ako sú napríklad BMW „light carpet“ svetlá, ktoré sa
vyrábali a stále sa vyrábajú v našom závode ako prvé svojho
druhu na svete. Aktuálne zamestnávame viac ako 800 zamestnancov, vyrábame na ploche viac ako 22 tisíc metrov štvorcových a firma plánuje ďalej rásť a rozširovať svoje portfólio.“
Zmenil sa za posledné obdobie pracovný trh?
„Určite áno a dosť dramaticky. Pôsobíme v regióne s nezamestnanosťou blízko dvoch percent, prináša to pre firmy úplne
nové výzvy. To, čo v minulosti s prehľadom stačilo na obsadenie voľných pozícií, dnes už ani zďaleka nestačí. Úloha personálneho oddelenia sa dramaticky mení. Kvalifikácia a flexibilita personálnych manažérov sa stáva kľúčovým faktorom úspechu firmy. Zároveň sa mení aj postavenie ostatných manažérov,
ktorí musia byť podstatne bližšie, ba priam sa stávajú priamo
činnými v mnohých procesoch od náboru cez školenie až po
vzdelávanie, motiváciu a plánovanie rozvoja zamestnancov.
Slovensko aktuálne prechádza novými výzvami, keď na západnom Slovensku čelíme akútnemu nedostatku pracovníkov,
pričom ekonomika bude potrebovať v tomto regióne na ďalší
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rast minimálne ďalších 20 až 30 tisíc pracovníkov. Zároveň ešte
stále máme veľmi nízku mobilitu pracovnej sily a veľmi nestabilné a neflexibilné prostredie pre zamestnávanie zahraničných zamestnancov.
Toto všetko sú výzvy, s ktorými sa musíme popasovať. Možno by som to prirovnal k situácii, ktorú riešili v mnohých západných krajinách, napríklad v Nemecku, od šesťdesiatych rokov, kde teraz pracuje a žije už viac ako
štyri miliónov Turkov, alebo k Holandsku, ktoré je skutočne multikultúrne.
Nás čaká v ďalších
desiatkach
rokov
určite podobný osud.
To že u nás chcú pracovať, a neskôr hádam aj bývať obyvatelia iných krajín, svedčí o tom, že sme úspešní a zaujímaví pre
druhých, na čo by sme mali byť hrdí, zároveň to je pre nás však
záväzok. Verím, že sa z nás stane úspešná a skutočne tolerantná
multikultúrna krajina.“
Čím bol pre vás uplynulý rok výnimočný?
„Tým, že sme po fáze sťahovania výroby a projektov z iných
závodov prešli do zaujímavej fázy rozbehu vlastných nových
projektov, ktorých len v tomto roku bolo viac než dvadsať. Do
týchto projektov a infraštruktúry sme investovali viac než 14
miliónov eur a narástli sme o ďalších približne 200 zamestnancov. Tento obchodný rok prekročí naša firma tržby 100 miliónov eur a plánujeme postupne ďalší rast až k méte 200 miliónov
eur.
Nechceme sa však sústrediť v prvom rade na rast. Príležitostí
rastu je dnes až príliš veľa a naša prvoradá úloha je naplánovať
pre spoločnosť zdravú mieru rastu. Naša priorita je budovať
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úspešnú modernú spoločnosť, kde na prvom mieste sú zamestnanci, stabilita a kvalita.“
Na čo sa plánujete sústrediť v blízkej budúcnosti?
„Aktuálne okrem nábehu nových projektov a zavádzaniu
úplne nových druhov svetiel sa sústredíme na modernizáciu,
automatizáciu a lepšie, efektívnejšie využitie existujúcich kapacít, a to z pohľadu výroby, ako aj logistiky.
Z pohľadu kvality musíme dokončiť výstavbu laboratória a
warranty centra, ktoré nám umožní kvalifikovanú a detailnú
analýzu kvality dielov a ich životnosti, ako aj priebežnú kontrolu dôležitých parametrov našich výrobkov, ako je svetelnosť,
odolnosť na otrasy, nečistoty a vlhkosť. Toto zabezpečí rýchlejšiu reakciu na vzniknuté odchýlky, ako aj ďalšie zvyšovanie
kvality našich dielov a kvalifikácie našich zamestnancov.
Za projektové oddelenie bude kľúčové zlepšiť pripravenosť
projektov pre hladký nábeh výroby a vybudovanie takzvaných
core teamov, pre nás strategicky dôležité nové technológie, ktoré nám prinášajú nové druhy svetiel. Môžem spomenúť napríklad technológiu MLA – Multi Lens Array, ktorá umožňuje
premietanie rôznych obrazcov.“
Automobilový priemysel prechádza veľkými zmenami,
autá jazdia bez šoférov, niektoré lietajú. Čo to prináša pre
vašu spoločnosť?
„Pre nás sú tieto zmeny veľkou príležitosťou. Pred pár rokmi
bolo v aute len zopár malých interiérových svetiel, dnes sa auto
postupne stáva obývačkou, pracovňou, ba pre niektorých dokonca aj spálňou. Osvetlenie v interiéri sa stáva kľúčovým faktorom úspechu a komfortu. Zároveň sa však mení aj osvetlenie
v exteriéri.
Okrem tradičných svetiel - predných, zadných, brzdových,
smerovkových vznikajú úplne nové svetla ako napr. už
spomínaný light carpet, ale aj iné nové svetlá, ktoré budú plniť
úplne nové funkcie s ohľadom na bezpečnosť a komunikáciu
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medzi automobilmi a ďalšími účastníkmi premávky. Už čoskoro budete môcť vidieť na niektorej zo značiek, neprezradím
na ktorej, napríklad grill light alebo conturlight.“
Je vo vašom segmente dostatok kvalifikovaných pracovných síl?
„Žiaľ, nie je. Aj preto aktívne pracujeme na zatraktívnení
spoločnosti pre našich domácich zamestnancov tak, aby sme
prilákali k nám ďalších šikovných ľudí. Zároveň rozbiehame
spoluprácu s univerzitami a strednými školami, kde je naším
dlhodobým cieľom aktívne sa podieľať na procese výučby tak,
aby bol aktuálny a aby zo škôl na trh práce prichádzali naozaj
pripravení uchádzači. Zároveň sa orientujeme aj na zahraničných pracovníkov, kde tvoríme dlhodobú stratégiu pre ich zamestnávanie. Aktuálne máme skúsenosti so zamestnancami zo
Srbska a Maďarska.“
Aký máte názor na prijímanie zahraničných zamestnancov?
„Na Slovensku sa tomu už vyhnúť nedá. Je to jedna z ciest,
ako ďalej zvyšovať
produktivitu vo firmách. Automatizácia
je len jedna z ciest.
Takto môžete pokryť
10 – 20 percent pozícií,
na mnohých pozíciách
však lacná pracovná
sila je a bude jediným
ekonomickým riešením. A keďže mobilita pracovnej sily na Slovensku je stále
naozaj nízka, jednou z ciest je hľadať ľudí v zahraničí.“
Spolupracujete so školami v duálnom vzdelávaní? Ako
vnímate túto formu zaškoľovania mladých ľudí?
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„Do duálneho vzdelávania je aktívne zapojený zatiaľ len náš
druhý závod v Bánovciach nad Bebravou. U nás v Trenčíne
plánujeme spoluprácu so strednými školami v rámci duálneho
vzdelávania, pripravujeme sa naň a sme v aktívnom kontakte s
odborom školstva a kultúry v Trenčianskom samosprávnom
kraji. Cieľom je a bude pripraviť pre prax kvalifikovaných odborníkov. Naša pozornosť sa zameriava tiež na prípravu študentov vysokých škôl.“
Dnes je už takmer samozrejmosťou, že zamestnávatelia
poskytujú zamestnancom rôzne benefity. Akú stratégiu ste
v tomto smere zvolili?
„Okrem štandardných benefitov a programov sa sústredíme
hlavne na skutočné vzdelávanie, plánovanie ďalšieho rozvoja a
systém benefitov ušitý na mieru pre konkrétneho zamestnanca.
Pre nás je dôležitá komunikácia so zamestnancom, pochopenie
jeho skutočných potrieb a vnútornej motivácie. Dnešný svet sa
stáva čoraz viac komplexným, a preto aj záujmy a potreby sú
čoraz komplexnejšie. Firma musí vedieť na tieto veci flexibilne
reagovať.“
Na čom si zakladáte pri vedení pobočky veľkej nadnárodnej firmy?
„Mojím vkladom je jednoznačne úloha lídra, kouča a partnera v jednom. Staviam na stabilite a dôvere, a to vo všetkých
aspektoch. Je bežné, že sa stretávam s kolegami z našej
centrály, ktorí pracujú v Helle celý život. A vedia prečo. Toto
je moja vízia. Mať takýchto zamestnancov a vedieť, že to robia
preto, že rozumejú vízii spoločnosti, stotožňujú sa s ňou a sú v
nej spokojní. A ako vo všetkom, tak aj v tomto začínam od
seba.“
www.sme.sk 26.04.2018
pomocná evidencia 238/1/2018
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Letecké opravovne Trenčín a.s. (LOTN) sú jedinou spoločnosťou svojho druhu na Slovensku, ktorá sa zaoberá opravou a
údržbou leteckej techniky. V roku 2019 oslávi 70 rokov od
svojho založenia. Je významným zamestnávateľom v Trenčíne. Aktuálne zamestnáva cca 350 zamestnancov, vrátane leteckých mechanikov, leteckých špecialistov a inžinierov. Rozhovor poskytol
predseda predstavenstva a CEO Martin
Dušanič.
Ako hodnotíte posledný kalendárny
rok?
„Rok 2017 bol pre nás všetkých náročný, avšak veľmi významný. Spoločnosť sa
výrazne posunula v oblasti rozšírenia údržby leteckej techniky,
ekonomických výsledkov a takisto ľudských zdrojov. LOTN v
roku 2016 vyhrala medzinárodný tender prostredníctvom
agentúry NATO na opravu a údržbu leteckej techniky typu Mi
– 17. V roku 2017 spoločnosť úspešne pokračovala v plnení kontraktu. S tým bola spojená aj
nevyhnutnosť rozšírenia
odborného
personálu,
hlavne leteckých špecialistov z radov leteckých mechanikov, konštruktérov, odborného personálu v oblasti kvality, podporného
personálu. Spoločnosť v roku 2017 zaznamenala výrazný nárast
zamestnancov, a to asi o 50, s veľmi nízkou mierou fluktuácie.
Neustále prijímame nových zamestnancov do našich radov
v rôznych pracovných pozíciách. Môžeme sa pochváliť, že po
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rokoch, ktoré spoločnosť skončila v strate, za rok 2017 LOTN
dosiahla zisk.“
Pociťujete nedostatok kvalifikovaného personálu?
„LOTN dlhodobo pociťujú nedostatok kvalifikovanej
pracovnej sily v špecifických profesiách letecký mechanik a
letecký elektromechanik. Zamestnanci na
uvedené
pracovné
miesta potrebujú špecifické vzdelanie a
takisto dostatočnú prax
na výkon povolania.
Na uvedené pracovné
pozície sa nám podarilo prijať, dovolíme si
tvrdiť, skutočných špecialistov s dlhoročnou praxou v letectve. Naša spoločnosť však
stále potrebuje obsadiť uvedené profesie a vzhľadom na
súčasné a predpokladané zákazky bude nevyhnutné prijať
ďalších zamestnancov, čiže naše požiadavky v tomto smere
budú neustále rásť.“
Ako sa snažíte podporovať lojalitu a motiváciu zamestnancov?
„Naša spoločnosť je celoživotným zamestnávateľom pre
väčšinu našich zamestnancov. O to sa pokúsime aj pri mladých
nových zamestnancoch nastupujúcej generácie odborníkov. V
oblasti mzdovej politiky sme pristúpili k výraznému navýšeniu
miezd, zmene odmeňovacieho systému tak, aby bolo odmeňovanie adresnejšie, motivačnejšie a, samozrejme, finančne
zaujímavejšie. Zaviedli sme mentorský príplatok pre zamestnancov, ktorí zaúčajú nových zamestnancov a vedú študentov
na praxi. V súvislosti s komplexnou zmenou organizačnej
štruktúry sme zaviedli pojem leader skupiny. Lídri skupín sú
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finančne motivovaní pre efektívnejšie vedenie jednotlivých
skupín.“
Ponúkate možnosť študentom stredných odborných škôl
prax?
„LOTN spolupracujú v odbornom vzdelávaní so Strednou
odbornou školou leteckoopravárenskou v Trenčíne. Každoročne sa zúčastní odborného vzdelávania v spoločnosti cca
20 študentov. Z nich sú
oslovení najlepšie hodnotení a je im ihneď
ponúknutý trvalý pracovný pomer v spoločnosti.
Spoluprácu považujeme za vynikajúci proces ako vytvoriť v
študentoch pracovné návyky, zvýšenie odbornosti, ich
praktickej odbornosti a pre nás ako spoločnosť zdroj tých
najkvalifikovanejších ľudských zdrojov.“
www.sme.sk 02.05.2018
pomocná evidencia 264/1/2018
Spoločnosť tnTEL patrí k priekopníkom v nasádzaní a implementácii viacerých technológií, ktoré nám už v dnešnej dobe
pomáhajú cítiť sa ako v budúcnosti. Ponúka komplexné služby
v oblasti riešenia informačno-komunikačných technológií a
bezpečnostno-informačných technológií.
Jednou z oblastí, v ktorej sú v rámci Slovenska špičkoví je
letecké snímkovanie s pomocou dronov. tnTEL patrí k málo firmám, ktoré dokázali zvládnuť byrokratickú mašinériu povolení
a súhlasov a už viac ako päť rokov s dronmi lietajú, fotografujú
a natáčajú videá.
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O tom, ako môžu moderné technológie pomôcť mestám,
firmám ale aj obyčajným ľuďom sme sa porozprávali s obchodným riaditeľom spoločnosti tnTEL Tomášom Kútnym.
Ešte pred niekoľkými rokmi sme ani netušili, že niečo
ako dron môže existovať. Dnes tu máme rôzne špeciálne
drony, ktoré vidia,
ktorá časť poľa je
úrodná, kde uniká
teplo v rozvodoch,
prípadne nám dovezú
poštu a podobne. Ako
môžu tieto technológie pomôcť mestám,
firmám?
„Pomáhajú najmä v
oblasti monitorovania. Jednak bezpečnostného, ale aj monitorovania výstavby alebo čiernych skládok. Vo využití dronov je
veľký potenciál v poľnohospodárstve, kde dokážu ušetriť značné objemy peňazí. Poľnohospodár sa zvyčajne dozvie, že mu
škodca napadol úrodu až v momente, keď je to už neskoro. Preventívnym lietaním a monitorovaním to drony dokážu odhaliť
veľmi skoro a poľnohospodár tak vie veľmi efektívne a účinne
zasiahnuť. Drony sa využívajú takisto v lesníctve alebo v lesníckom hospodárstve či už opäť na monitorovanie priestoru
ťažby, počítanie objemov vyťažených naskladnených alebo
transportovaných množstiev dreviny a podobne. Významný potenciál využitia je taktiež v cestovnom ruchu, marketingu a
propagácii.“
Ktorý projekt s dronmi bol pre vašu spoločnosť najzaujímavejší?
„Z pohľadu technického, čo sa týka samotného lietania a aj
z pohľadu dôležitosti a významu, to bolo monitorovanie výstavby cestného obchvatu Bánoviec nad Bebravou. Na tomto tak294

mer 10 kilometrovom úseku je viac ako 10 premostení. Na týždennej báze sme monitorovali každú jednu mostnú konštrukciu
zo štyroch statických pozícií. Na prvý pohľad to môže vyzerať
jednoducho, ale požiadavka zadávateľa bola, aby fotky boli
vždy z totožných pozícií. Navyše, raz mesačne sme dodávali
video report, čiže prelet nad celým úsekom. Zadávateľ tak
dokázal vyhodnocovať priebežnú situáciu na stavbe. Tento
projekt trval takmer 18 mesiacov. Zažili sme všetky ročné obdobia, horúčavy, sneh, projekt mal však veľký úspech.“
Vo svete ale aj u nás je pomerne značný rozmach dronov.
Čo všetko potrebuje človek na to, aby mohol začať lietať s
dronom za účelom fotografovania? Na čo si treba dávať
pozor?
„Prvá a zásadná vec, ktorú treba mať na zreteli, je bezpečnosť. Naozaj môže prísť k veľmi nebezpečným situáciám. Naša
spoločnosť je držiteľom všetkých licencií a oprávnení, ktoré sú
zo zákona nevyhnutné na to, aby sa lietalo. Dnes vo vzduchu
lietajú tisíce dronov v rámci Slovenska a len veľmi malá časť z
nich má povolenie, licenciu, licencovaného pilota. Legislatíva
na Slovensku je jedna z najprísnejších v rámci Európy.“
V Trenčíne aj tento rok organizujete svetový pohár v
pretekoch dronov. Čím je tento závod špecifický?
- Podujatie v Trenčíne je jedným z 12 pretekov v rámci Svetového pohára. Seriál tento rok navštívi 9 rôznych krajín (Indonézia, Čína, Poľsko, Južná Kórea, Portugalsko, Francúzsko,
Brazília, Nemecko a Slovensko). Organizujeme tu už druhý
ročník. Minulý rok sme mali premiéru, kde sme si to všetko
vyskúšali, dnes máme oficiálne prihlásených 39 pilotov zo
šiestich krajín. Piloti sú registrovaní v Medzinárodnej leteckej
federácii, pretože aj títo pretekári musia mať licenciu. Sú
združení pod medzinárodnou leteckou asociáciou.“
Populácia na Slovensku starne, štatistici minulý rok
vydali správu, že práve Trenčiansky kraj je najstarším v
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rámci krajiny, už štvrtý rok po sebe máme najvyšší podiel
obyvateľov v poproduktívnom veku. S tým súvisí aj váš
druhý projekt – núdzové tlačidlo.
„Núdzovému tlačidlu sa venujeme už viac ako sedem rokov.
Môžeme ho rozdeliť do viacerých oblastí. Prvá, ktorá má veľký
súvis s mestami a obcami, je udržanie seniora v domácom
prostredí. Tento koncept je bežný v Rakúsku, Nemecku, v
škandinávskych krajinách aj v krajinách južnej Európy. Veľmi
zjednodušene - ten princíp je, aby sme nemuseli presúvať
seniora z jeho domáceho prostredia, kde to pozná, kde sa cíti
komfortne v momente, keď ho nevieme mať 24 hodín denne
pod kontrolou, do domovov dôchodcov, do domova sociálnych
služieb, opatrovateľských služieb.
Nechajme ho doma a dajme mu možnosť skontaktovať sa 24
hodín denne, sedem dní v týždni s profesionálnym call centrom,
kde je školený personál, ktorý ho pozná. Mesto alebo obec dá
call centru relevantné informácie o seniorovi a špeciálne školený personál call centra dokáže zareagovať a vyriešiť akúkoľvek situáciu. Či už sa jedná o potrebu seniora porozprávať sa s
niekým alebo o situáciu, kedy má zdravotný problém.
Demografický vývoj je neúprosný. Domovy dôchodcov a
opatrovateľských služieb, ktoré sú v pôsobnosti štátu, sú preplnené, čakacie doby sú rok, niekde aj dlhšie. Naopak súkromné
zariadenia tohto typu sú prázdne, pretože finančný model s príspevkom štátu je taký, že senior nedokáže zvládnuť neúmernú
finančnú záťaž. Práve núdzové tlačidlo je riešenie, ktoré sa naprieč celou Európou uplatňuje.“
Núdzové tlačidlo možno využiť aj firmy, výrobné podniky. Akým spôsobom?
„Sme hrdí na to, že napr. vo Volkswagene máme 12 autonómnych systémov, ktoré monitorujú linky podľa požiadaviek
zákazníka. Minútový výpadok na takejto linke stojí zákazníka
rádovo do niekoľko desiatok tisíc eur. Ponúkli sme im riešenie.
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Akýkoľvek alarm alebo anomália, ktorá vznikne na linke, ak
došiel materiál na vstupe alebo vznikol technologicky problém,
či treba mechanika alebo elektrotechnika, vieme prijať a vieme
ho okamžite poslať konkrétnemu človeku. Klientom eliminujeme časové a s tým súvisiace ekonomické straty.
V prípade požiadavky zákazníka sme schopní zabezpečiť
zákonom stanovenú požiadavku na monitorovanie osamote pracujúcich zamestnancov. Tu už dochádza ku kombinácii využitia
systému na ochranu zdravia zamestnancov a zároveň na monitorovanie technologického procesu. Teší nás, že stále viac zákazníkov v tejto oblasti prichádza práve z odvetvia priemyselnej výroby. Vo výrobnej sfére vidíme obrovský potenciál využitia.“
www.sme.sk 28.05.2018
pomocná evidencia 334/1/2018
Úroda tento rok dozrieva rekordne rýchlo. Jej predčasný
zber urýchľuje nielen teplé počasie, ale aj výdatné májové
zrážky. Poľnohospodári
hovoria, že viaceré plodiny dozreli o dva až tri
týždne skôr ako zvyčajne. V niektorých okresoch už dokonca začína žatva.
V jednom z najväčších
poľnohospodárskych družstiev v Trenčianskom kraji v Čachticiach pri Novom Meste nad Váhom pestujú viac ako 20
druhov plodín, majú tu rôzne ovocné sady, chmeľnicu, vinice,
ale aj živočíšnu výrobu.
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Predseda družstva Jozef Čarada potvrdil, že v porovnaní s
minulým rokom začali so zberom úrody skôr.
„Samozber jahôd začal o dva týždne skôr, teraz nás čaká zber
marhúľ, ktoré budú oproti minulému roku skôr o desať dní. Čo
sa týka poľných kultúr – repky olejky a jarného jačmeňa, aj tu
to vyzerá, že budeme žať úrodu o týždeň skôr,“ skonštatoval
Jozef Čarada.
Poľnohospodárov trápil v apríli nedostatok vlahy, čo si
podľa neho odniesla najmä úroda repky.
„Keďže bolo sucho a vysoké teploty, rastliny zažili šok.
Naopak, máj bol pre nás prajný, čo sa týka vlahy, môžeme povedať, že ten šok trochu napravil a v júni je zatiaľ vlahy dostatok. Vzhľadom na to , že sa v súčasnosti ochladilo, je možné,
že nebudeme až tak citeľne cítiť výkyvy v úrode,“ povedal
predseda čachtického družstva.
Štandardnú úrodu očakávajú pri kukurici alebo cukrovej
repe.
„Poľnohospodár ale nemôže nikdy hovoriť, že bude dobrá
úroda, pokiaľ ju nemá pod strechou. Ak ale budú štandardné
podmienky a nebudú katastrofy ako ľadovec či nepredvídané
prírodné udalosti, tak bude veľmi dobrá,“ dodal Jozef Čarada.
František Luciak, predseda okresného výboru Slovenského
zväzu záhradkárov v Trenčíne, potvrdil, že aj menší záhradkári
hovoria o skoršom zbere úrody.
„V priemere môže ísť o urýchlenie jeden až dva týždne.
Záleží aj na lokalite a tiež na tom, či majú planty vysadené na
voľnom priestranstve, či je to slnečná záhrada, či je to východná
časť, severná, či je to v rokline, alebo či majú skleníky,“ povedal František Luciak.
Záhradkári sa podľa neho aktuálnemu stavu prispôsobili.
„Vôbec to nevadí, berú to prirodzene. Počasiu sa rozkázať nedá
a keď jar pomaly už neexistuje, je prechod zima – leto a je to
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urýchlené všeobecne, tak berú to ako realitu,“ uviedol František
Luciak.
Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej
komory Jana Holéciová hovorí, že v niektorých častiach Slovenska sa už začína žatva.
„Pre suché počasie počas celej jari a najmä počas apríla, keď
dokonca SHMÚ vyhlásil apríl za najteplejší mesiac v histórii
merania, sa kombinácia sucho a veľmi vysoké teploty podpísala
pod stavy poľnohospodárskych plodín. Vegetácia na Slovensku
je posunutá o minimálne dva týždne,“ skonštatovala.
Podľa nej sú tu následky atypického počasia na jar, teda
kombinácie veľkého sucha, veľkého nedostatku zrážok a vysokých teplôt.
Viacerí pestovatelia podľa nej tvrdia, že na pulty predajní
dodávajú zeleninu s niekoľko týždňovým predstihom.
„Napríklad skoré odrody zemiakov, pričom keď je bežný
rok, robia tak až o týždeň neskôr. Pestovatelia jahôd hovorili,
že kým v tomto období oberačka bývala len v strede, dnes už
majú v niektorých oblastiach úrodu dávno pozberanú,“ povedala Jana Holéciová.
www.sme.sk 01.07.2018
pomocná evidencia 436/1/2018
Nezamestnaných je najmenej Slovákov v histórii. V ktorom
okrese je najľahšie zohnať prácu a kde najťažšie? Ako sa zmenil
trh práce za 20 rokov? Ako hodnotia súčasnú situáciu na trhu
práce personalisti? Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
zverejnilo zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v
29 okresoch, v ktorých bola vlani priemerná miera evidovanej
nezamestnanosti nižšia ako 5 percent.
Po osem takýchto okresov sa nachádza v Bratislavskom a
Trenčianskom kraji, šesť okresov v Trnavskom kraji, štyri okre-
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sy v Nitrianskom kraji, dva okresy v Žilinskom kraji a v Banskobystrickom kraji len okres Banská Bystrica.
V Trenčianskom kraji je vo všetkých okresoch celkovo 36
nedostatkových profesií. Firmám chýbajú montážni pracovníci,
mechanici, operátori, ale aj vodiči, murári či lekári.
Nedostatkové pozície v kraji: Lekár bez špecializácie, zdravotná sestra na lôžkovom oddelení, špecialistka vo vnútornom
lekárstve, špecialistka v odbore chirurgie, zdravotná sestra
bez špecializácie, nastavovač zariadenia
pre spracovanie polymérov, zlievarenský technik metalurg,
chovateľ hovädzieho
dobytka, oviec a kôz,
murár, železiar v stavebníctve, operátor povrchových úprav
(výroba motorových vozidiel), zlievač – formovač, zvárač kovov, kováč pre strojné kovanie, strojný zámočník, nastavovač
priemyselných robotov, obsluha strojov a zariadení-operátor,
mechanik nastavovač, leštič, brúsič a ostrič kovov a nástrojov,
mechanik a opravár leteckých motorov a zariadení, pracovník
opravy a údržby lietadiel, mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení, výrobca a opravár presných prístrojov inde neuvedený, sklár, porážač, vykosťovač, mäsiar
údenár, pekár, spracovateľ mäsa a rýb, šička v kožiarskej a
obuvníckej výrobe, kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe,
operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov, operátor zariadenia na výrobu cukru, montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení, montážny pracovník (operátor) v strojárskej
výrobe, vodič kamiónu, vodič nákladného motorového vozidla,
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operátor vysokozdvižného vozíka, pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe.
Zaujímavosťou sú chýbajúci chovatelia dobytka, kôz a oviec
alebo porážači a vykosťovači. V regióne je aktuálne voľných
približne 1800 pracovných miest, nezamestnaných je okolo
2700 ľudí. Medzi nezamestnanými je podľa riaditeľa trenčianskeho úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Gramatu
pomerne veľká obrátkovosť.
„Mesačne zamestnáme približne 400 ľudí, ale veľa ich zase
pribudne – či už zo zahraničia, alebo z iných regiónov, vysokoškoláci, absolventi,“ povedal.
Od mája tohto roka sa zjednodušili podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov z tretích krajín, teda z krajín
mimo Európskej únie. V minulosti museli zamestnávatelia nahlásiť voľné pracovné miesto na úrad práce 30 dní pred
podaním žiadosti o zamestnanie cudzinca a čakať, kým úradníci
urobia výberové konania medzi nezamestnanými Slovákmi.
„Firma, ktorá nezamestnáva viac ako 30 percent cudzincov,
môže okamžite, keď nahlási voľné pracovné miesto a má všetky
potrebné povolenia, cudzincov doviezť a zamestnať,“ informoval Ján Gramata. Týka sa to len profesií, v ktorých je preukázaný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a okresov s
priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako päť
percent.
Nezamestnaných je najmenej Slovákov v histórii. V ktorom
okrese je najľahšie zohnať prácu a kde najťažšie? Počet
nezamestnaných Slovákov je na historickom minime. Miera
evidovanej nezamestnanosti predstavovala tento rok v máji
5,37 percenta.
Disponibilných uchádzačov o prácu bolo podľa Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny len 148 tisíc. Celkovo bolo na
úradoch práce evidovaných 181,5 tisíca ľudí, teda o 55 440
menej ako vlani v máji. V devätnástich okresoch dokonca klesla
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miera nezamestnanosti pod tri percentá – miesto si tam tak
hľadá len jeden človek z každých tridsiatich troch práceschopných.
Napriek tomu ale stále pretrvávajú výrazné regionálne
rozdiely. Zatiaľ čo v najlepšom okrese Galanta predstavovala
miera evidovanej nezamestnanosti 1,9 percenta, v najhoršom
okrese Rimavská Sobota to bolo 17,87 percenta. Čo to konkrétne znamená? Že z tamojších 40 tisíc ekonomicky aktívnych
obyvateľov nemalo prácu 8,5 tisíca. Slovensko je vlastne
rozdelené na dve časti. Takmer kompletný západ krajiny hlási
podpriemernú nezamestnanosť, na východe sú zelené iba
Košice.
Už raz sa z pohľadu pracujúcich darilo Slovensku podobne
dobre, a to tesne pred svetovou finančnou krízou v roku 2008.
Miera nezamestnanosti vtedy predstavovala 7,44 percenta. A
napríklad pod spomínanými tromi percentami bola vtedy v
deviatich okresoch Slovenska.
Lenže po vypuknutí americkej hypotekárnej krízy, ktorej
následky sa rozliali do celého sveta, začal rásť aj počet ľudí bez
práce na Slovensku. V máji 2009 už miera evidovanej nezamestnanosti vystrelila na 11,39 percenta. Najhoršia situácia na
slovenskom trhu práce panovala v roku 2000. To miera nezamestnanosti predstavovala 18,59 percenta.
www.sme.sk 16.07.2018
pomocná evidencia 471/1/2018
Trenčiansky odštepný závod spoločnosti Leoni Slovakia
získal už tretí rok po sebe ocenenie pre najlepší dodávateľský
závod spoločnosti Groupe PSA (Peugeot – Citroën). Spoločnosť vyrába adaptérové káble pre snímače rýchlosti vozidla a
CD nabíjačky určené pre vozidlá s vyšším vybavením.
Podľa manažérky pre komunikáciu spoločnosti Leoni Ramony Raicu tímy technických inžinierov z centrálneho odde302

lenia Leoni v Nemecku pracovali v posledných rokoch na vývoji novej a výkonnejšej technológie nazývanej vstrekovanie
priechodiek, čo výrazne zlepšilo kvalitu finálneho výrobku.
Leoni Slovakia v Trenčíne vyrába adaptérové káble, ktoré sú
integrované do káblových zväzkov automobilov ako Opel
Insignia, Buick Regal a Chevrolet Malibu. Ročne vyprodukuje
približne 20 tisíc adaptérových káblov.
Spoločnosť spolupracuje na Slovensku s Groupe PSA od
roku 2004. Tím približne 25 ľudí sa venuje zákazníckym
projektom, od operátorov a technikov až
po manažérov kvality,
či výrobných a plánovacích technických
inžinierov.
„Som hrdý na nadšených a zanietených
členov tímu v Trenčíne, ktorí každý deň produkujú kvalitné
výrobky,“ uviedol riaditeľ závodu v Trenčíne Miroslav Šulek.
Spoločnosť Leoni je globálny poskytovateľ produktov, riešení a služieb pre správu energií a dát v automobilovom sektore
a iných odvetviach. Produktový reťazec zahŕňa drôty, optické
vlákna, štandardizované káble, špeciálne káble a zostavy káblových systémov, ako aj inteligentné produkty a služby. Skupina
spoločností zamestnáva viac ako 87 tisíc ľudí v 31 krajinách a
v roku 2017 dosiahla konsolidovaný predaj vo výške 4,9 miliardy eur.
Leoni Slovakia pokrýva na Slovensku dve divízie (Wiring
Systems Division a Wire & Cable Solutions) a štyri odštepné
závody v Trenčíne, Trenčianskej Teplej, Starej Turej a
Jaklovciach. Leoni Slovakia zamestnáva približne 2500 ľudí.
www.teraz.sk 17.07.2018
pomocná evidencia 472/1/2018
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Letecké opravovne v Trenčíne získali kontrakt na generálne
opravy afganských vrtuľníkov v roku 2016, keď uspeli vo
verejnej súťaži. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva
obrany SR Danka
Capáková.
Pri tejto oprave
pritom išlo o vôbec
prvú v priestore Európskej únie či Severoatlantickej aliancie (NATO). Letecké
opravovne v Trenčíne budú ďalej opravovať vrtuľníky Mi17V5 pod dohľadom medzinárodnej agentúry NSPA (NATO
Support and Procurement Agency).
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Leteckých
opravovní Trenčín Martin Dušanič hovorí, že išlo o vôbec
prvú generálnu opravu vrtuľníka typu Mi-17V5 v priestore EÚ
a NATO. „Chcem preto úprimne oceniť precíznu a expertnú
prácu personálu Leteckých opravovní Trenčín. Výsledok ich
práce je dôkazom toho, že náš podnik má vo svojej oblasti nezastupiteľné miesto na trhu a dokáže uspieť aj v medzinárodnej
konkurencii,“ zdôraznil Martin Dušanič.
Vrtuľník Mi-17V5 po generálnej oprave absolvoval prvý
kontrolný zálet na Slovensku ako súčasť prvej z dvoch častí
procesu odovzdania. Zvyšná časť sa uskutočnila v Afganistane.
Letecké opravovne Trenčín budú aj naďalej pokračovať v
plnení kontraktu, ktorého realizácia je pravidelne kontrolovaná
z agentúry NSPA.
www.webnoviny.sk 02.08.2018
pomocná evidencia 521/1/2018
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Letecké opravovne Trenčín (LOTN) budú na Slovensku
„strategickým partnerom“ americkej spoločnosti Lockheed
Martin v projekte dodania 14 stíhacích lietadiel F-16C Block 70
pre slovenskú armádu. Na stretnutí s novinármi v Bratislave o
tom v stredu informoval Mike Kelley, vedúci kampane F-16
pre SR z americkej spoločnosti Lockheed Martin.
Spoločnosť Lockheed Martin zostavila program spolupráce
so slovenskými firmami. Päť projektov súvisí s bezpečnosťou
dodávok podľa požiadaviek slovenského ministerstva obrany a
dva projekty sa týkajú dlhodobej spolupráce, uviedol zástupca
americkej firmy.
Letecké opravovne Trenčín majú podľa Kellyho vhodné kapacity na vykonávanie údržby, servisných aj generálnych opráv
F-16. Ak sa pre stíhačky F-16 vrátane ich podtypov rozhodnú
aj iné európske krajiny, vzniknú tým ďalšie príležitosti pre
trenčiansku firmu, poznamenal Mike Kelly.
Na jar tohto roka napríklad rozhodla chorvátska vláda o zakúpení 12 použitých lietadiel F-16 od Izraela, pričom Bulharsko
sa v súčasnosti rozhoduje medzi viacerými typmi stíhačiek
vrátane F-16. Stíhačky F-16 sú zároveň v hre aj v iných európskych krajinách, povedal zástupca americkej firmy. V konečnom dôsledku by to mohlo pre Slovensko znamenať zníženie
úhrnnej ceny za stíhačky, keďže pri väčších objemoch produkcie zároveň klesá cena strojov, dodal Mike Kelly.
Dohody o podmienkach predaja 14 amerických stíhačiek F16 slovenskej armáde v celkovej hodnote 1,86 miliardy USD
(1,59 miliardy eur) budú pravdepodobne podpísané do konca
tohto roka, pričom prvé lietadlo pre Slovensko by malo byť
vyrobené v septembri 2022.
Podľa harmonogramu by malo k podpisu medzivládnych dohôd prísť v januári 2019, avšak americká vláda, slovenské ministerstvo obrany aj výrobca lietadiel pracujú na urýchlení
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procesu, aby mohli stroje prísť na Slovensko čo najskôr,
informoval Mike Kelly. Po podpise dohôd medzi SR a USA
uzavrú americké vzdušné sily zmluvu na výrobu lietadiel F-16C
Block 70 priamo s výrobcom.
Prvé štyri lietadlá by
mali byť dodané postupne
od septembra do decembra 2022, pričom prvé
dva stroje sú určené na
výcvik slovenského vojenského personálu v
USA. Zvyšných desať zo 14 stíhačiek by mali v Greenville v
Južnej Karolíne postupne vyrobiť do augusta 2023.
Prílet prvých štyroch lietadiel F-16 vyrobených pre SR na
vojenskú základňu Sliač je naplánovaný na apríl 2023. Na Slovensko by mali priletieť všetky lietadlá do októbra.
Slovensko je po Bahrajne iba druhou krajinou na svete a
prvou v NATO, ktorej do výzbroje pribudnú stíhačky F-16C
Block 70, pripomenul Mike Kelly. Životnosť konštrukcie týchto stíhačiek v podmienkach používania na Slovensku sa
odhaduje na 60 rokov, dodal.
Podľa dohody budú na Sliači zástupcovia výrobcu lietadiel
aj producenta motorov poskytovať technickú podporu a výcvik
slovenským vzdušným silám v rámci dvojročného úvodného
logistického zabezpečenia. Podmienky programu dlhodobej
podpory budú potom závisieť od dohody s vládou SR. Tá podľa
Kellyho bežne trvá päť rokov.
„Niektoré krajiny však chcú mať u seba zástupcu technickej
podpory aj na 35 rokov, iné povedia, že ho už nepotrebujú,“
skonštatoval Mike Kelly.
www.teraz.sk 15.08.2018
pomocná evidencia 548/1/2018
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Ešte v roku 2015 sa exminister obrany Martin Glváč zo
Smeru snažil prenajať štátne Letecké opravovne Trenčín na 20
rokov súkromníkovi. Po tom, ako zámer pre slabé ponuky padol, sa práve trenčiansky podnik stane kľúčovým pre 1,6miliardový nákup nových armádnych stíhačiek F-16.
Opravovne sa totiž majú stať strategickým partnerom amerického výrobcu lietadiel Lockheed Martin, avizoval v rozhovore pre SME viceprezident spoločnosti Orlando Carvalho.
„V období 2020 až 2025 vybudujeme všetko potrebné zázemie, aby zodpovednosť za podporu slovenských stíhačiek
mohla prejsť na nich,“ vysvetlil Orlando Carvalho. Znamená to,
že v budúcnosti by mali nové slovenské stíhačky dostávať v
Trenčíne servis, ale aj údržbu či generálne opravy.
Američania i ministerstvo obrany tak od kontraktu očakávajú, že prinesie nové pracovné miesta. Šéf rezortu Peter Gajdoš
z SNS to avizoval vláde ešte pri schvaľovaní celého nákupu
nových stíhačiek v júli. Jeho analýza okrem iného hovorila, že
miliardový obchod s Američanmi „dáva predpoklad naplnenia
výrobného programu štátnej akciovej spoločnosti, stabilizáciu
a rozvoj personálu a udržania pracovných miest“.
Dnes ministerstvo obrany hovorí, že zatiaľ sa len pripravuje
zmluva o priemyselnej spolupráci. Podľa hovorkyne rezortu
Danky Capákovej je snahou, aby boli opravovne v Trenčíne
generálnym partnerom amerického výrobcu už počas prvých
dvoch rokoch po dodaní stíhačiek. V tomto období majú byť za
servis podľa zmluvy o nákupe lietadiel zodpovední ešte Američania.
Koľko nových pracovných miest by to mohlo priniesť alebo
koľko bude stáť príprava spoločnosti na takúto činnosť, nepovedala.
„O detailoch spolupráce by bolo v súčasnosti predčasné hovoriť,“ reagovala Danka Capáková. Štátna akciovka v Trenčíne
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v súčasnosti zamestnáva asi 350 ľudí. Po rokoch v strate sa
vlani dostala do zisku 324 tisíc eur vďaka novej zákazke na
opravy bojových vrtuľníkov Mi-17 ruskej výroby pre NATO.
Predseda predstavenstva Martin Dušanič v máji povedal, že
už pri tejto zákazke firma narazila na nedostatok ľudí.
„Letecké opravovne Trenčín dlhodobo pociťujú nedostatok
kvalifikovanej pracovnej sily v špecifických profesiách, ako sú
letecký mechanik a
letecký elektromechanik,“
povedal
Martin Dušanič s
tým, že firma má
niektoré pozície pre
tento problém neobsadené.
O tom, či nájdu
pre servis a opravy F16 dostatok ľudí, opravovne zatiaľ nehovoria. Aby to mohli
robiť, budú musieť získať najprv aj potrebné certifikáty a
povolenia na takúto činnosť. S tým majú problém už v súčasnosti pri vrtuľníkoch Black Hawk, ktoré armáda kúpila ešte za
exministra obrany Martin Glváča zo Smeru.
Hoci prvé stroje, takisto od firmy Lockheed Martin, prišli na
Slovensko ešte minulý rok v lete, dohodu o ich údržbe v Trenčíne sa kvôli potrebným certifikátom dodnes nepodarilo
podpísať. Práve od schopnosti štátnych opravovní postarať sa o
stíhačky F-16 pritom bude závisieť, či sa zo Slovenska stane v
budúcnosti centrum podpory stíhačiek pre celý región, avizujú
Američania.
„S Leteckými opravovňami Trenčín a ďalšími miestnymi
firmami zisťujeme aj prípadné možnosti služieb pre celý región,“ povedal Orlando Carvalho.
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Ktorých ďalších firiem by sa mali zákazky týkať, ministerstvo obrany zatiaľ nespresnilo. Jednou z nich však má byť
trenčianska firma VRM Services, ktorá by mala mať na starosti
tréningové zariadenia k stíhačkám.
„O detailoch spolupráce ešte rokujeme, a preto nevieme povedať nejaké bližšie informácie,“ reagoval konateľ spoločnosti
Josef Rapant.
Minister obrany Peter Gajdoš len vo štvrtok 13. septembra
oznámil, že vďaka iným obranným nákupom, a to obrnených
vozidiel 8 x 8 a húfnic Zuzana 2, by malo vzniknúť osemsto
nových pracovných miest. Asi 150 až 300 z toho by malo byť v
štátnych zbrojovkách na Považí združených v skupine DMD
Group.
www.sme.sk 13.09.2018
pomocná evidencia 619/1/2018
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Kultúrno-spoločenský život
Maliar štetcom zachytil aj dnes už neexistujúce budovy, ako
Brixovu tehelňu a zaniknuté časti hradu. Okolo roku 1903
vytvoril sériu pohľadov na ruiny Trenčianskeho hradu, ktoré
majú dnes nielen estetický, ale aj dokumentačný charakter. V
priestoroch kasárne na Trenčianskom hrade prebieha výstava
trenčianskeho maliara Artúra Lieskovského (1852 – 1920),
potomka starého šľachtického rodu.
Lieskovský už od mlada prispieval k poznaniu považskej
krajiny prostredníctvom farieb, štetcov a
jeho schopnosti verne
zachytiť realitu na
plátno. Ako dvadsaťšesťročný sa stal členom novovzniknutého Prírodovedného
spolku župy Trenčianskej,
členovia
ktorého boli prvými priekopníkmi výskumu a mapovania Považia. I to bol dôvod, prečo takmer všetku svoju tvorbu venoval
maľovaniu krás Považia s dôrazom na mesto Trenčín a romantické ruiny hradu. Pozoruhodné je, že Artúr Lieskovský bol
maliarom samoukom, bez akéhokoľvek umeleckého školenia.
Jeho tvorba sa nedá presne špecifikovať, vyznačuje sa množstvom výkyvov – od realizmu až po romantické stvárnenie atmosféry.
Napriek tomu je jeho tvorba častokrát porovnávaná, či dokonca lepšie hodnotená ako diela jeho súčasníka Antona Muskalaia, profesora kreslenia na trenčianskom gymnáziu.
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Okolo roku 1903 vytvoril sériu pohľadov na ruiny Trenčianskeho hradu, ktoré majú dnes nielen estetický, ale aj
dokumentačný charakter.
Kurátorka výstavy, historička umenia Trenčianskeho múzea
v Trenčíne Veronika Ďurejová prezradila viac o pripravovaní
výstavy: „Spolu s akademickou maliarkou Dankou Krajčovou
sme na príprave výstavy pracovali približne dva mesiace.
Vďaka tomu si môžete
prísť pozrieť kompletnú
zbierku obrazov A.
Lieskovského zo zbierok Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Niektoré
z obrazov doteraz neboli
vystavené, takže potrebovali reštaurátorský
zásah a ochranu v podobe nových rámov. V rámci tematiky si na svoje prídu najmä
Trenčania, najväčším lákadlom je však veľkorozmerné plátno
Pohľad na Rozsutec s rozmermi 2 x 3 metre.“
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, bohužiaľ, neuvidíme a v súčasnosti vyzerajú úplne odlišne ako v minulosti,“ zdôverila sa návštevníčka. „Konečne sa
obrazy dostali po dlhej dobe pred zrak obdivovateľov, preto
určite využite jedinečnú možnosť a príďte sa ponoriť do histórie
Trenčína tak, ako ste ho ešte nevideli.“
www.sme.sk 03.01.2018
pomocná evidencia 003/1/2018
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Festival Pohoda získal cenu Green Operations Award 2017
a v tomto roku rozšíri ekologické aktivity. Pohoda je žiarivým
príkladom, jedinečným, skvelým a popredným európskym festivalom, uviedla Teresa Moore, riaditeľka iniciatívy A Greener
Festival pri odovzdávaní tejto ceny festivalu Pohoda v stredu17.
januára v holandskom Groningene na European Festival
Awards.
Festival na ocenenie reaguje predstavením ďalších eko-noviniek. Tie zverejnili zástupcovia agentúry Pohoda na stretnutí
s médiami. Zmena sa
udeje v narábaní s odpadom. Okrem navýšenia počtu stanovíšť so
smetnými nádobami,
pribudnú zberné miesta, v ktorých bude odpad triediť vyškolený
personál. Umiestnené
budú prevažne v gastrozónach a mali by fungovať ako akési veľké okienka na odnášanie odpadu z jedál, ale nie len z nich. Bio odpad vrátane
riadov a príborov z rozložiteľných materiálov sa bude následne
kompostovať priamo na mieste. Ide o jednoduché riešenie, od
ktorého si organizátori sľubujú ďalší výrazný posun v čistote
areálu.
Cieľom sú čisté stoly a lavice, žiadne vône zvyškov jedál
predchádzajúcich gurmánov a mimoriadne nespokojný hmyz.
Príde aj k rozšíreniu obľúbených vratných pohárov aj na nápoje
podávané v menších objemoch (limo, víno, sekt), a tým pádom
k úplnému vyradeniu jednorazových plastových pohárov na
festivale.
Výrazným posilnením popolníkov v areáli i distribuovaním
osobných popolníkov plánuje Pohoda vyriešiť množstvo poho312

dených ohorkov. Od fajčiarov organizátori očakávajú ich
využívanie, ako aj rešpektovanie zákazu fajčenia v stanoch a vo
Family parku.
Ústretový krok môžu očakávať majitelia elektromobilov. Na
parkovisku bude inštalovaná dočasná nabíjacia stanica. Pohoda
predstaví aj nové riešenia v narábaní so solárnou energiou, už v
tomto roku sa zväčší aj podiel odobratej energie z pevnej siete
vďaka rozšíreniu dočasných odberných miest.
Festivalové oblečenie bude v roku 2018 kompletne potlačené textilnými farbami s certifikátom GOST (Global Organic
Textile Standard). Okrem toho bude zabalené v rozložiteľných
obaloch, pričom opäť pôjde o fair wear produkty (ekvivalent
Fair trade v odevnom priemysle).
„Pamätám si výbuch emócií, ktorý sme všetci dostali, sedeli
sme za stolom počas oceňovania, keď nás menovali, priznám
sa, že to bol výbuch, na pódiu to pokračovalo a pokračovalo to
aj neskôr, keď nám naši kolegovia v podstate z celej Európy
gratulovali. Takže fantastický pocit, veľmi si vážime túto cenu.
Nerobíme to pre cenu, ale je vždy povzbudivé, keď si vašu
prácu všimne niekto iný a zvlášť, keď je to odborná porota,
ktorá skúma desiatky, stovky festivalov v Európe. Naším
cieľom je urobiť taký festival, kde sa cítite tak, ako doma.
Vyhýbame sa tomu, aby sme z Pohody urobili sterilný festival,
ale chceme, aby bol čo najpriateľskejší a čo najčistejší,“ uviedol
riaditeľ festivalu Michal Kaščák.
www.sme.sk 31.01.2018
pomocná evidencia 056/1/2018
Akademický maliar Ľudovít Bránsky predstavuje svoje
jedinečné dielo na výstave „Metamorfózy Trenčína a krajiny“,
ktorá je venovaná 100. výročiu narodenia autora.
Ľudovít Bránsky sa venoval predovšetkým krajinomaľbe.
Okrem okolia svojej rodnej Bošáce maľoval predovšetkým
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Trenčín, ale v jeho tvorbe nájdeme zaznamenané aj iné
svojrázne lokality Slovenska.
Marián Sučanský predstavuje svoje dielo na výstave
„Nepokoj v duši“. Autor sa venoval predovšetkým maľbe a
kresbe. Svojou figurálnou tvorbou vniesol do kontextu slovenského výtvarného umenia akýsi vzdor, vášeň, emóciu, skepsu i dezilúziu. Jeho diela sa vyznačujú priamosťou, energiou,
silou, významom a nadčasovosťou. Výstava je venovaná 80.
výročiu narodenia autora.
www.gmab.sk 25.01.2018
pomocná evidencia 040/1/2018
Tragicky zosnulý maliar Ľudovít Bránsky maľoval predovšetkým podoby Trenčína. Ak chcete vidieť naše krajské mesto
pohľadom skvelého majstra, navštívte jeho výstavu „Metamorfózy Trenčína a krajiny“ Zavedie nás do maliarskeho sveta
všestranného autora, ktorý maľoval krajiny, portréty, zátišia i
kytice.
Ľudovít Bránsky, rodák z Bošáce (nar. 1918) sa venoval olejomaľbe, grafike, kresbe, akvarelu i pastelu.
Svoje kresby často aj
koloroval. Okrem obrazov Trenčína objavíte v
jeho krajinotvorbe zachytené aj zaujímavé a
svojrázne lokality Slovenska.
Jeho tvorivý svet
predčasne ukončila tragická autonehoda v Mníchovej Lehote,
pri ktorej Ľudovít Bránsky 27. mája 1959 zahynul.
Ľudovíta Bránskeho vám netradične predstavíme prostredníctvom spomienok. Vyspovedali sme pani Oľgu Dodekovú,
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ktorá študovala na Pedagogickej škole v Trenčíne počas pôsobenia Ľudovíta Bránskeho.
Na spoločnej výstave Ľudovíta Bránskeho a Mariána
Sučanského si prídu milovníci kvalitného výtvarného umenia na svoje. Určite ste sa aj vy potešili možnosti pripomenúť si profesora Bránskeho, s ktorým ste sa stretávali počas
študentských čias na Pedagogickej škole v Trenčíne.
„Marián Sučanský a Ľudo Bránsky – synovec a strýko. Nedožité 75. narodeniny a 100. výročie narodenia. Vďaka rodine
mladšieho a vďaka pracovníkom galérie sa verejnosť vracia k
plátnam oboch majstrov. Je tu jedinečná možnosť ich opäť vnímať, pre tých mladších zoznámiť sa s nimi. Kým Marián Sučanský žije v spomienkach jeho súčasníkov, Ľudo Bránsky svojím tragickým včasným odchodom zo života sa vytratil. Nebolo
určite jednoduché dať diela dohromady zapožičaním zo súkromných zbierok i zbierok viacerých slovenských galérií.“
Kedy ste sa na škole začali stretávať s akademickým maliarom Ľudovítom Bránskym?
„V roku 1954 som spoznala majstra Bránskeho, profesora
kreslenia na Pedagogickej škole v Trenčíne. V tom čase to bola škola s vysokým
kreditom, pripravujúca
učiteľov pre I. stupeň
národných škôl. Stretávať sa s profesorom
Bránskym sme mali
možnosť iba v prvom
polroku školského roka 1954 – 55. Prvýkrát som sa o ňom dozvedela od mojej
mamy. V tridsiatych rokoch minulého storočia slúžila v rodine
bošáckeho učiteľa Juraja Figuru a spomínala maliarovho otca a
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jeho rodinu. Dodatočne som zistila, že pochádzal z piatich detí:
Emília, Jozef, Reszô, Mária a Ľudovít.“
V akých pomeroch žili rodičia Ľudovíta Bránskeho?
„Žili vo veľmi skromných pomeroch, ale otec, starý pán Štefan Bránsky, robil všetko preto, aby deťom poskytol vzdelanie.
Viem o sestre Márii, vydatej Sučanskej, ktorá bola učiteľkou
v Chocholnej. V chocholianskej škole pôsobila do roku 1947,
potom v Trenčíne. Mama spomínala, že určitý čas Ľudo býval
u sestry v Malej Chocholnej, kde sa doliečoval z tuberkulózy.
Obraz Zima v Chocholnej je pýchou v monografii našej obce.“
Pedagogická škola v Trenčíne bola v tom období nabitá
výbornými pedagógmi. Okrem profesorov kreslenia Ľudovíta Bránskeho a po ňom Ruda Moška tu pôsobili mnohé
ďalšie osobnosti.
„Pôsobili tu profesori, ktorí už vtedy boli učiteľskými legendami. Slovenčinárky pani Mária Nemcová, Eva Skákalová,
vynikajúci rusista Rudko Beták, ktorý odišiel prednášať na UK
do Bratislavy, fyzikár Kornel Ďurana, matematik profesor Mališ, telocvikár Rudolf Zaťovič, autor viacerých spartakiádnych
skladieb pre mladších žiakov s manželkou Martou, riaditeľ
Dezider Kováč, absolvent Sorbonny a neskôr československý
expert na Trinidade a prísny a náročný Emil Danko, ktorý vyučoval dielenské práce.“
Osobnosť a spomienky na Ľudovíta Bránskeho vo vás
určite zakotvili navždy.
„Ľudovát Bránsky pracoval s vyššími ročníkmi, podporoval
a rozvíjal talenty. Spomínam na veľkú hudobnú sieň s portrétmi
vari tridsiatich hudobných skladateľov – bývalého žiaka Pištu
Topolčániyho i na kabinet – ateliér profesora Bránskeho. Ten
bol zaprataný nielen maliarskym náčiním a jeho prácami, ale aj
jeho najlepšími prácami študentov. Vtedy býval Bránsky so
svojou rodinou vo vile Mária v Istebníku a zrejme kabinet bol i
jeho ateliérom. Spomínajú na neho mnohí bývalí študenti Pe316

dagogickej školy v Trenčíne, kde ich zasväcoval do vzťahu k
výtvarnému umeniu, učil ich zvládnuť základy kreslenia,
maľby a histórie výtvarného umenia.“
V školskom roku 1954 – 1955 z Pedagogickej školy odišiel. Čo sa stalo s jeho ateliérom?
„Tri dievčatá sme išli upratovať kabinet, ako nás poslali. To
znamenalo páliť vo veľkej peci všetko, čo sa váľalo na zemi,
teda „nezaujímavé“ Bránskeho práce i jeho archív najlepších
študentských prác. Žiaľ, moje dve spolužiačky už nežijú, tak
neviem, ako naložili s listami akvarelov a pastelov, ktoré im
ostali.“
Zostala vám aspoň nejaká spomienka na Ľudovíta Bránskeho?
„Ja s úctou opatrujem, pričom názvy dielam som dala sama,
akvarel „Zátišie s cesnakom a cibuľou“, o ktorom si myslím, že
to bola majstrova žiacka práca na výkrese. Bola vzorne podpísaná ceruzkou v pravom dolnom rohu. Ďalšou je akvarel „Ulica k Bratislavskému hradu“, signovaný z roku 1941. Najväčší
obraz mojej „zbierky” je akvarel „Koník s ohlávkou“. Možno
to bol koník jeho otca, zapriahnutý do malého vozíka, v ktorom
otec umelca vozil bošáckych pasažierov na vlak do Trenčianskych Bohuslavíc a naspäť do Bošáce privážal zo stanice
poštové zásielky. Povestný bol vzťah profesora dielenských
prác Emila Danka s maliarom Bránskym, ktorí mali svoj svet
diferencovaný od sveta niektorých profesorov s malomeštiackymi maniermi. Danko a Bránsky boli veselí chlapci. Svojimi
žartmi prekvapovali jeden druhého. Chodili často spolu do
plenéru. Vraj, aby sa im obom dobre kráčalo, delili si „náklad”
– stojan, plátno, farby i občerstvenie. Bránsky maľoval svoj
milovaný rodný bošácky kraj aj v začiatkoch kolektivizácie
poľnohospodárstva. Pri návrate domov sa zastavili v moravskolieskovskej krčme. V kúte zložili stojan, maliarske náčinie,
palice a hasili smäd pivom. Prítomní gazdovia si nezvyčajných
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návštevníkov hneď všimli. Prihovorili sa im, počastovali nielen
pivom a naši páni bratia to prepískli. Čo bolo potom, Danko
nehovoril, iba vysvetlil ústretovosť gazdov, ktorí si ich chceli
získať. Pomýlili si ich totiž s inžiniermi – geodetmi, ktorí robili
v prvej etape združstevňovania úpravy v moravskolieskovskom
chotári.“
Priateľstvo profesora Danka s profesorom Bránskym
prinášalo aj nejaké výhody študentom školy?
„Z priateľstva týchto dvoch mužov mali výhodu triedy profesora Danka. Mohli sa zoznamovať s prácami Bránskeho. Priateľka, konškoláčka, spomína na obraz „Kvety zo
školskej záhrady“. Výtvarnú techniku si nepamätá, ale lilavá a ružová farba pivoniek je pre
ňu dodnes nezabudnuteľná. V roku 1956, dva roky
po odchode Bránskeho zo
školy, Dankova dievčenská 4. C s nadšením vyniesla svoje
maturitné tablo do výkladu na námestí. Bolo totiž ozdobené
maľbou Ľuda Bránskeho.“
Vďaka kombinácii profesorov Bránskeho a Danka ste sa
o obrazoch naučili neskutočne veľa. Maľovať, ale aj obrazy
rámovať.
„V dielni sme mali nástroj vlastnoručne skonštruovaný profesorom Dankom na presné dodržiavanie 45-stupňového uhla
rámu. Bol to drevený válovček s presnými zárezmi 45 a 90stupňového uhla, do ktorého sa vkladali pásy rámovacieho materiálu. Na jeho vnútornú stranu sa namerali rozmery podľa
obrazu a dve žiačky hravo zvládli presné pílenie, začistenie rezu
a pri menších plátnach aj spájanie rámu klinčekom. Tešilo nás
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toto obliekanie obrazov. Horšie bolo nosiť obrazy zo školy na
výstavu do Domu armády – kina Hviezda v jeseni 1954.“
www.sme.sk 18.02.2018
pomocná evidencia 089/1/2018
Nepokoj v duši. Taký názov má výstava malieb a kresieb
Mariána Sučanského v Galérii M. A. Bazovského.
Maľby zbavené detailov a realistických popisností sú aj po
vyše dvadsiatich rokoch po predčasnom úmrtí ich autora Mariána Sučanského (1938 – 1996) presiaknuté ľudským naturelom, vzdorom, emóciami, ale aj skepsou a dezilúziou. Jeho znamenité a nadčasové figurálne diela vynikajú energiou a priamosťou. Jeho krajinomaľby predovšetkým z Trenčína a jeho
blízkeho okolia ponúkajú zasa nezvyčajné panoramatické scenérie.
Výstava Nepokoj v duši ponúka priaznivcom kvalitného výtvarného umenia výber z tvorby akademického maliara Mariána
Sučanského pri príležitosti nedožitého 80.
výročia jeho narodenia. (11. februára
1938 v Trenčíne).
Expozícia prezentuje
jeho kresby z rokov
1966 – 1987 vytvorené tušom, sépiou či
rudkou. V obrazovej
časti uvidí návštevník Galérie Bazovského štrnásť diel – olejov
na plátne.
„Nechýbajú medzi nimi ani známe obrazy Sediace ženy,
Maliar a model, Trenčín v zime, Ležiaci akt, Dvojica či krajinomaľby Trenčína a Bodovky. Všetky vystavené obrazy z
rokov 1967 – 1988 sú zo zbierok Galérie M. A. Bazovského,
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vystavené kresby pochádzajú zo súkromných zbierok,“ uviedla
kurátorka výstavy Ela Porubänová. Napriek tomu, že Marián
Sučanský zomrel už vo veku 58 rokov (9. júna 1996 v Trenčíne), zanechal nielen v našom regióne výraznú umeleckú stopu.
Prvýkrát svoje diela vystavoval v roku 1968 v Trenčíne,
neskôr nasledovali výstavy v Gottwaldove, Frýdku – Místku i
v Žiline.
Po vysokoškolských štúdiách sa Marián Sučanský vrátil do
Trenčína, kde v rokoch 1965 – 1977 viedol výtvarný odbor na
Základnej umeleckej škole. Pod jeho pedagogickým i umeleckým vedením si svoje maliarske zručnosti zdokonaľovali
viacerí umelci trenčianskeho regiónu. Medzi inými Ivan Minárik, Jozef Vydrnák a Stano Lubina.
„Marián Sučanský sa venoval predovšetkým maľbe a kresbe. V prvej etape svojej tvorby spracovával tému expresívnej
figurálnej maľby. Cez anonymitu zobrazovaných figúr akoby
vyjadroval intimitu vlastného života,“ pokračovala Ela Porubänová.
V druhej polovici 70. rokov 20. storočia sa však definitívne
začal venovať krajinomaľbe. Zaujali ho panoramatické scenérie
Trenčína, jeho okolia i krajina neďalekej Bodovky.
„Známe sú aj jeho osobitým štýlom namaľované komorné
zátišia či kytice. Zanechali v sebe predovšetkým nádych splynutia so samotnou náladou krajiny. Prispievala k tomu aj typická Sučanského farebná škála, ktorá v prevládajúcej tlmenejšej šedo-zelenej farebnosti uchovávala esenciu momentálneho krajinárskeho záznamu miznúceho už v okamihu jeho
zachytenia na maliarske plátno,“ vysvetlila kurátorka.
Novomestský sochár Milan Struhárik strávil s Mariánom
Sučanským množstvo spoločných chvíľ. Spolu navštevovali
Školu umeleckého priemyslu v Bratislave, neskôr sa pravidelne
stretávali ako umelci i pedagógovia.
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„Marián bol tak ako ja na rezbárskom oddelení o ročník
nižšie. Až neskôr prestúpil na grafiku a maľbu. Vždy túžil maľovať,“ zaspomínal si Milan Struhárik, ktorý so Sučanským
spoluorganizoval na Trenčianskom hrade Pioniersky výtvarný
Trenčín. Podľa slov sochára bol Marián Sučanský medzi výtvarníkmi nášho regiónu mimoriadne obľúbený.
„Marián bol bohémsky založený. A nemal problém povedať
pravdu. K Váhu neďaleko Trenčína si doviezol maringotku,
ktorú využíval ako chatku. Práve tam chodieval rád maľovať
krajinomaľby Váhu a okolia,“ pokračoval sochár. Úsmevné
spomienky má na kamaráta aj zo stretnutí výtvarníkov zo Zväzu
výtvarných umelcov v Modre.
„Šéf krajskej organizácie to naplánoval tak, aby bola možnosť konzumácie nového
vína. Celá partia sa zobrala a večer po školení
sme išli do viechy. Návraty boli vždy „zaujímavé“. Vracali sme sa do
budovy krajskej politickej školy, kde sme boli
ubytovaní. Marián tam
vždy službu provokoval
svojimi poznámkami až tak, že na druhý deň boli vždy veľké
opletačky. Náš šéf mal čo zachraňovať, ale vždy to dopadlo
dobre,“ usmial sa Milan Struhárik.
Po ukončení pedagogickej činnosti tvoril od roku 1978
Marián Sučanský ako slobodný umelec.
„Energické a vo výraze expresívne dramatické hrubé čierne
kreslené kontúry s priam psychologickou farebnosťou vypovedajú o dráme sveta, odcudzení ľudstva a zmysle existencie našej
civilizácie. Spôsob, akým sa Marián Sučanský vyjadroval,
súvisel aj s výtvarným odkazom, ktorý na Vysokej škole vý321

tvarných umení v Bratislave v ňom zanechali profesori Peter
Matejka a Ján Mudroch,“ prízvukovala Ela Porubänová.
Hoci po návrate do rodného Trenčína bolo v jeho maľbách
cítiť predchádzajúce výtvarné vplyvy, rozhodol sa v špecifických domácich podmienkach vydať sa vlastnou cestou osamelého pútnika hľadajúceho dušu človeka a ľudské vzťahy.
„Neuveriteľnou tvorivou energiou a nefalšovanou úprimnosťou si získaval postupne stále väčšie uznanie na celoslovenskej scéne. O jeho diela prejavili záujem viaceré slovenské
inštitúcie,“ dodala kurátorka výstavy Ela Porubänová.
A tak obrazy Mariána Sučanského pripomínajú jeho tvorivý
život aj v galériách v Bratislave, Nitre i v Dolnom Kubíne. Galéria Bazovského má vo svojich zbierkových fondoch v súčasnosti 24 jeho maliarskych diel.
www.sme.sk 03.03.2018
pomocná evidencia 112/1/2018
Pri príležitosti 80. výročia narodenia prijal primátor mesta
Richard Rybníček v piatok 2. februára výtvarníka a jedného
zo zakladajúcich členov Galérie Miloša Alexandra Bazovského
Ladislava Moška a pri príležitosti 70. narodenín výtvarníka a
pedagóga Igora Meška. Obom zaželal pevné zdravie a veľa
inšpirácie do ich ďalšej umeleckej tvorby.
Info 06.03.2018
pomocná evidencia 064/1/2018
Pri príležitosti 49. narodenín Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne čakal malých i veľkých návštevníkov bohatý program.
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V sobotu 10. februára si mohli prejsť tri stále expozície expozíciu Miloša Alexandra Bazovského, výtvarné umenie
Trenčianskeho regiónu a Slovenské sochárstvo 20. storočia
priamo s kurátorom a dozvedieť sa viac o autoroch v zbierkach
galérie. Okrem stálych
expozícií sú v galérii
už viac ako dva týždne
sprístupnené aj nové
výstavy významných
maliarov z nášho regiónu Ľudovíta Bránskeho a Mariána Sučanského.
Ateliér Majstra Galerka sa pri príprave tvorivých dielní nechal inšpirovať aktuálnymi výstavami. Pomocou zaujímavých výtvarných aktivít
sa deti oboznámili s tvorbou významných umelcov. Viac ako
130 návštevníkov prijalo pozvanie na podujatie Máme
narodeniny, a ako na každej správnej oslave nechýbala ani narodeninová torta.
www.gmab.sk 10.02.2018
pomocná evidencia 075/1/2018
Za prínos v oblasti výtvarného umenia udelili v utorok 20.
februára v Primaciálnom paláci v Bratislave cenu patróna umelcov Fra Angelico dvanástim osobnostiam.
Medzi nimi aj historikovi umenia, súdnemu znalcovi pre
výtvarné umenie a pedagógovi Mariánovi Kvasničkovi z
Trenčína. Cenu ako prejav uznania udeľuje Rada Konferencie
biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru popredným
umelcom, vedcom a teoretikom od roku 2002.
Info 06.03.2018
pomocná evidencia 095/1/2018
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Vo štvrtok 1. marca v Galérii M.A. Bazovského slávnostne
otvorili novú výstavu Zoltán Agócs - Domček z karát.
Zoltán Agócs (1988, Lučenec) je absolventom ateliéru Ľudovíta Hološku na Akadémii umení, Fakulty výtvarných umení
v Banskej Bystrici v
roku 2014. Venuje sa
prevažne maľbe, kresbe, grafike a vytváraniu
malých priestorových
maliarskych objektov a
scénografických prostredí. Od roku 2011
vystavuje samostatne na Slovensku a v Českej republike a od
roku 2010 aj na skupinových medzinárodných výstavách. V
roku 2014 bol finalistom ceny VÚB maľba.
Pracoval na kulisách divadelných predstavení v Banskej
Bystrici a v Prahe. Dnes učí na Základnej umeleckej škole v Žiline, kde aj žije a tvorí.
www.gmab.sk 01.03.2018
pomocná evidencia 107/1/2018
Vo štvrtok 8. marca, presne na MDŽ, sa v Galérii Miloša
Alexandra Bazovského v Trenčíne konala slávnostná vernisáž
nových výstav. Obe výstavy sú venované ženám a ženskej tematike.
Na samostatnej výstave známej mladej maliarky July Haluzovej s názvom V kvetinovom odtieni sú plátna, ktoré
doslova rozkvitli. Jej tvorba je podmanivá a vábivá, plná elánu
a pozitívnej energie, hýrivých farieb, ľahkosti a nenútenosti, ale
i iskrivého vtipu v kolážovo vykonštruovaných absurdných
situáciách.
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V obrazoch sa odzrkadľuje jej cit pre uchopenie farby i
hmoty, pre detail, ale i pre experiment. Maľuje s radosťou a pre
radosť, prostredníctvom maľby sa oslobodzuje od problémov a
trápení. Nezaťažuje sa náročnými témami ako mnoho jej
rovesníkov, práve naopak, pri pohľade na jej obrazy nás zaplní
pocit nekonečnej dobrej nálady a uvoľnenia.
Druhá výstava Žena Ulica Dlaň Kosť prezentuje ženy
v zbierkovom fonde
GMAB. Výstava prezentuje viac ako 50
autoriek (z celkového
počtu 64 zastúpených
v zbierkovom fonde
galérie),
známych
i menej známych –
žien maliarok, soZnáma mladá maliarka July Haluzová vystavuje v trenčianskej galérii.
chárok, fotografiek či
grafičiek. Napriek mnohým nepriazňam sa dokázali presadiť a
konkurovať mužským kolegom, považovaným za nositeľov
inteligencie a geniality.
Prezentácia vybraných diel mapuje generačne širokú ženskú
tvorbu z obdobia 2. polovice 20. storočia až po súčasnosť.
Vyzdvihuje jednotlivé autorky, ktoré si vďaka uvedomeniu
vlastnej jedinečnosti vydobyli miesto v moderných dejinách
umenia v rôznych výtvarných médiách, upriamuje pozornosť
na okruhy tém, ktoré boli často mužmi pokladané za diletantské
a nehodné verejnej prezentácie, a zároveň boli mnohé z nich
invenčné a zásadné.
www.gmab.sk 08.03.2018
pomocná evidencia 121/1/2018
Každoročná prehliadka amatérskej výtvarnej tvorby umelcov z Trenčianskeho kraja s názvom Výtvarné spektrum priná325

ša nevšedný zážitok z umenia. Autori prezentujú výsledky
svojej celoročnej práce, ktoré mapujú zážitky i ducha svojho
tvorcu.
Galéria Vážka v Trenčíne dýchala vo štvrtok 22. marca
umením z Trenčianskeho kraja. Súťaže Výtvarné spektrum,
ktorú organizuje Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho
kraja (TSK), sa tento rok zúčastnilo 61 autorov so 170 umeleckými dielami.
„Veľmi ma teší, že Trenčiansky kraj je bohatý na umenie
a najmä na ľudí, ktorí
umeniu venujú celý
svoj život. Vďaka ich
dielam si zachovávame regionálnu kultúrnu identitu,“ povedal
predseda Trenčianskeho samosprávneho
kraja Jaroslav Baška. Výtvarné práce,
zapojené do súťaže Výtvarné spektrum 2018, hodnotila odborná porota v zložení Miriam Kasperkevičová, Iveta Ochránková a Igor Mosný. Do výstavnej kolekcie odporučila zaradiť
66 diel od 46 autorov a navrhla udeliť 11 cien, 7 čestných uznaní a 1 hlavnú cenu – cenu predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Tú si vďaka svojej maľbe suchým pastelom s názvom Krajina III odniesla Silvia Kobelová z Prievidze.
„Každý umelec vkladá do diela svoje subjektívne pocity, lásku k prírode i človeku. Divákovi sa snaží sprostredkovať
prežitú skúsenosť a vyvolať emocionálnu odozvu,“ uviedla
predsedníčka odbornej poroty Miriam Kasperkevičová, ktorá
zároveň v mene predsedu TSK odovzdala víťazke kyticu
a hlavné ocenenie. „Silvia Kobelová predstavila mimoriadne
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pôsobivý krajinársky cyklus zaujímavých scenérií. Putuje po
krajine, zbiera prírodné námety a následne maľuje to, čo
videla očami i srdcom,“ dodala Silvia
Kasperkevičová.
Ceny bez určenia
poradia v jednotlivých kategóriách zísOcenenie prevzala aj trenčianska výtvarníčka Jana Horňáková.
kali aj trenčianski
výtvarníci: Nikola Jurtinusová, Zuzana Slivková, Gabriel
Petráš, Róbert Čudai, Jaroslav Svetlík, Edita Škárová, Jana
Horňáková, Tibor Scherhaufer a Ján Nedorost.
www.tsk.sk 23.03.2018
pomocná evidencia 152/1/2018
Tanečné páry TK Dukla Trenčín pod vedením manželov
Paškovcov získali v tohtoročnej sérii majstrovstiev Slovenska 4
pódiové umiestnenia, z
toho jeden majstrovský
titul.
Majstrovstvá SR v
desiatich tancoch sa
konali v Nitre v sobotu
10. februára, v latinsko-amerických tancoch v Poprade v sobotu 3. marca a v štandardných sa súťažilo v Nových Zámkoch v sobotu 24. marca.
Manželia Šúkalovci si vytancovali v kategórii Senior II. na
prvých dvoch Majstrovstvách SR titul vicemajstrov a v Nových
Zámkoch 3. miesto. Najmladší reprezentanti klubu Milan Ba327

lažoviech a Chiara Habajová, pre ktorých boli Majstrovstvá
SR premiérou, získali trikrát semifinálové miesto, pričom im
finále vždy ušlo len o vlások. Mário Kurtiš s Barborou Ľahkou skončili na latinových Majstrovstvách SR v Poprade v
kategórii Senior I. štvrtí.
V Nových Zámkoch sa klubu darilo najviac. Už tretí raz s
veľkým prehľadom obhájil titul taliansko-slovenský pár Matteo Cicchitti a Simona Brecíková v najvyššej kategórii
dospelí. V nej sa do finále dostal aj druhý trenčiansky pár v
taliansko-slovenskom zložení Martin Šrámka a Erika Ferrara, ktorí vybojovali 4. miesto.
Slovenský zväz tanečného športu ocenil aj samotný klub TK
Dukla Trenčín. Vďaka minuloročným výsledkom je druhým
najúspešnejším klubom na Slovensku za rok 2017.
Info 02.05.2018
pomocná evidencia 154/1/2018
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne pripravilo v sobotu 24. marca regionálnu postupovú súťažnú prehliadku moderného tanca Deň
tanca 2018 pre okresy
Trenčín, Nové Mesto
nad Váhom a Bánovce
nad Bebravou.
Divadelnú sálu Kina Hviezda v Trenčíne
roztancovalo približne
400 tanečníkov z 12
tanečných kolektívov.
Divákom predviedli 49 choreografií rôznych štýlov: Disco, Hip
hop, open a show choreografie, tance iných národov.
Súťaž prebiehala v 5 súťažných kategóriách: I. - deti I. (do 6
rokov), II. deti II. (od 6 – 10 rokov), III. - juniori (od 10 – 15
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rokov), IV. - mládež (od 15 - 20 rokov), V. - dospelí (nad 20
rokov) a seniori (nad 50 rokov).
Odborná porota v zložení Mgr. art. Viktória Lacová, Ing.
Darina Kubinová, DiS a Tatiana Urbančoková nechala postúpiť do krajského kola súťaže 17 najlepších choreografií.
Najúspešnejšia bola Súkromná základná umelecká škola
Novomeského Trenčín, jej súbory dominovali a získali v jednotlivých kategóriách najviac umiestnení v zlatom pásme s postupom.
www.tnos.sk 28.03.2018
pomocná evidencia 164/1/2018
Vo štvrtok 5. apríla sa v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne konala vernisáž výstavy mladej autorky
Paulíny Halasovej s názvom Absencia reality. Výstava
ponúka pohľad na tvorbu z posledných rokov ale aj na najaktuálnejšie diela.
Vo väčšine z nich sa ocitá žena, ktorá sa zároveň často stáva
ústrednou postavou autorkiných maliarskych príbehov. Nie je náhodou,
že Paulína Halasová vyberá práve
ženu, ktorá je objektom predstáv a
túžbami vytvorených príbehov už od
dávna. Postavy v autorkiných obrazoch nie sú podrobované voyerizmu a
ak aj zdanlivo áno, sú voči nemu ľahostajné. Prežívajú si svoj príbeh,
ktorý teraz nie je rozvíjaný ďalším
obrazom ale koncentrovaný v obraze
samotnom.
Narácii dopomáhajú bohaté scény,
ktoré sa pohrávajú so svetom napr. morských panien, lesných
víl, či novodobých princezien zahltených luxusom. Tie sú ob329

klopené svojím zdanlivo typizovaným prostredím, avšak ich
zasadenie v ňom je niekedy až znepokojujúco odlišné. Istá
neprítomnosť svedčí o vymaňovaní sa z neho.
Paulína Halasová sa pohráva s myšlienkami, do akej miery
sa postavy so zmýšľanými príbehmi a predstavami o nich
stotožnili a ako veľmi sa ich súčasťou naozaj stali. Vo svojich
obrazoch im necháva priestor pre ich vlastné snívanie a túžby,
ktoré divákovi nie sú vždy odkryté. Obrazy sa tak ocitajú v
akomsi medzistave medzi bdením a snom, medzi krásnom a
desivosťou. V tomto medzistave sa možno stretnúť s túžbou, pri
ktorej, podľa autorky, nie je prioritou túžené ale túžba samotná.
www.gmab.sk 05.04.2018
pomocná evidencia 177/1/2018
Unikátne plastiky Jozefa Syrového vytvorené z kovového
odpadu sú vo veži nainštalované od piatku 6. apríla do pondelka
7. mája. Jozef Syrový sa narodil 4. januára 1943 v Trenčianskej
Teplej. Žije v Trenčíne.
Je členom združenia výtvarníkov pri Trenčianskom osvetovom stredisku a Západoslovenskej výtvarnej únie.
„Z vyučeného nástrojára sa stal majster tepaného reliéfu a majster
pretvárania kovových artefaktov do pôsobivých kompozícií,
figúr a drobných plastík,“ hovorí o ňom výtvarník Jozef Švikruha.
K výtvarným prostriedkom Jozefa Syrového patria reťaze
z bicykla, skrutky, šrauby, klince, staré kosáky, vodovodné kohútiky, nábojnice a iný kovový odpad. Zo zdanlivo nepotrebných vecí vznikajú pod jeho rukami umelecké diela – páv zo
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šijacieho stroja a ozubených koliesok, vtáci a ryby z bicyklových reťazí, slon zo starého plechového čajníka či parník zo
starej žehličky.
www.trencin.sk 09.04.2018
pomocná evidencia 186/1/2018
Trenčiansky Folklórny súbor Nadšenci tvorí 35 členov. Tanečníci, hudobníci a speváci pri tvorbe choreografií vychádzajú
z tradičného ľudového tanca a piesní z trenčianskeho regiónu.
V uplynulých mesiacoch súbor zaujal účasťou v televíznej šou
Zem spieva, kde sa prebojoval až do finále.
S moderne poňatými tradičnými témami sa aj vďaka svojej
humornej forme vystúpení dostali do povedomia Slovenska v
druhom ročníku televíznej šou Zem spieva. V súťaži sa prebojovali až do finále, kde potvrdili nielen svoje tanečné a hudobné nadanie, ale aj to, že Trenčín má Slovensku i svetu čo
ponúknuť.
O súbore a jeho budúcnosti sme sa rozprávali s členom
umeleckého tímu Tomášom Hanáčkom.
Aké boli začiatky súboru?
„Začali sme v roku 2007 ako občianske združenie. Fungovali sme ako partia mladých ľudí, ktorí skončili v súboroch
Trenčan, Družba a iných. Dali sme sa dohromady a začali robiť
folklór po svojom.“
Čo znamená ‘folklór po svojom‘?
„Miešame tradičné s netradičným. Vychádzame z pôvodného materiálu, ktorý sa snažíme maximálne naštudovať. Sledujeme staré záznamy, videonahrávky a v minulosti sme boli aj na
terénnom výskume za žijúcimi nositeľmi tradícií. Počúvame
staré zvukové nahrávky a čítame monografie obcí. Hodnotné sú
knihy od Jozefa Lehotského, známeho choreografa, hudobníka
a zberateľa piesní. S nazbieraným materiálom aktívne pracu-
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jeme a prepájame ho so súčasnosťou, dopĺňame o modernú
formu a humor.“
Existuje v trenčianskom regióne dostatok audio a videozáznamov, z ktorých možno čerpať?
„V porovnaní s inými regiónmi máme videozáznamov minimum. Nájdu sa tri alebo štyri, čo je oproti regiónom stredného
Slovenska, Horehronia
alebo Zemplína pramálo. V týchto oblastiach natáčali vo veľkom videá po druhej
svetovej vojne a v 50. a
60. rokoch, kedy žila
väčšina relevantných
nositeľov tradícií. Tí
naživo zažili všetko to
pôvodné – tancovanie, spievanie a hranie. Na druhej strane
máme veľmi poctivo, precízne a profesionálne spracované
knižné publikácie. Najmä spomínaný Jozef Lehotský venoval
podstatnú časť svojich kníh trenčianskemu regiónu. Sú to
monografie spevníkov s opisom tradičných spôsobov tancovania. Opisujú sa tu štýly tancovania, hrania muzikantov a tanečných príležitostí.“
Slovenské regióny sa vo folklóre značne odlišujú, je
zložité presadiť sa na scéne?
„Folklórne súbory nevnímame ako konkurenciu. Je dobré,
keď sa venujú svojmu regiónu, navzájom tak spoznávame
zvyklosti iných regiónov. Tvorba nášho súboru je zameraná na
okolie Trenčína a aj po rokoch máme stále čo zlepšovať a
doháňať. Keď robíte niečo poriadne, ľudia to ocenia, platí to aj
v oblasti folklóru. Súťaživosť medzi súbormi možno existuje,
ale skôr si doprajeme, ako by sme si mali závidieť. Platí, že ak
sa nemôžeme nejakého vystúpenia alebo akcie zúčastniť,
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ponúkneme ako náhradu iný súbor a to platí aj recipročne. Pozitívom spájania a priatelenia sa medzi ľuďmi môžu byť aj
spoločné vystúpenia súborov. V minulosti sme tak vyskúšali
spoluprácu s FS Vršatec z Dubnice nad Váhom a dopadlo to
skvele.“
V televíznej súťaži Zem spieva ale išlo o určitú mieru
súperenia. Čo vám pôsobenie v nej dalo a čo vzalo?
„Viac nám dalo, ako vzalo. Vzalo nám hlavne trošku času,
čo bolo náročné,
keďže sme nepočítali, že sa dostaneme tak ďaleko.
Trúfali sme si na
prvé kolo, nie na
semifinále a finále.
Postupy boli pre
nás pridanou hodnotou a priniesli
najmä otázky s flexibilitou a časovým zosúladením našich členov, z ktorých je
drvivá väčšina pracujúcich a v niektorých prípadoch aj aktívnych rodičov. Pozitívne pocity máme zo skúsenosti vystúpiť v
televíznom formáte, zoznámili sme sa s rôznymi umelcami z
oblasti folklóru a svojou troškou šírili do sveta niečo regionálne. Súťaž vnímame ako oslavu folklóru, nie ako konfrontáciu
či súťaž.
Zachytili ste na svoju adresu pozitívne ohlasy aj z oblasti
mimo trenčianskeho regiónu?
„Myslím si, že slovenskí diváci – folkloristi sú pomerne
vzdelaní. Nefunguje to tak, že som z Trenčína a mám rád iba
miestne súbory, i keď lokálpatriotizmus je veľmi silný. Vďaka
festivalom, ktoré skvele fungujú vo Východnej, Detve, v Myjave a iných oblastiach, sa dobre šíri vedomie o folklóre aj v
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naoko najmenej známom regióne. Pestrosť na Slovensku vieme
oceniť.“
Ako dlho trvá naštudovanie a príprava umelcov do podoby, s ktorou vystúpia pred divákov?
„Časovo sa nedá presne povedať, že príprava jedného tanca
trvá dva mesiace. Mnohé, aj tie humorné časti vystúpenia, prichádzajú do obehu počas vnútorného života súboru. Niektoré z
vecí, ktoré diváci vidia, vznikli ako reakcia
na to, čo sme počas zábavy pri tvorbe vymysleli. Je to dlhší
proces. Naštudovanie
nového tanca môže trvať polrok i rok, dôležité je, aby sme sa do
voľného tancovania
naplno dostali. Najskôr musia tanečníci zvládať ‘voľné‘ tancovanie, aby zvládli všetky kroky a pasáže sami so sebou. Keď
ovládajú pohyby, na scénu prichádza choreograf so snahou skorigovať pohyby a vizuálnu stránku.“
Traduje sa, že najhlbší vzťah k folklóru majú staršie
ročníky. Odzrkadľuje sa to aj na festivaloch a vystúpeniach?
„Podľa mňa sa to už dlhšie vyvažuje. My sa snažíme robiť
folklór súčasnou formou so snahou osloviť mladších divákov,
ale aj starších. Vekovo segregovať si ich ale nedovolím. Nezáleží na veku, ale na náročnosti diváka, ktorý ocení kvalitu.“
Vnímate medzi mládežou rastúci záujem o folklór?
„Áno, a projekty ako tento televízny tomu pomôžu. Ľudia sa
začnú viac zaujímať, možno sa zväčší členská základňa a
podporí vôbec tú najdôležitejšiu zložku folklóru – detské
súbory. Bez nich by sme my, dospelí fungovať nevedeli – každý
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z nás si nimi prešiel. Detské folklórne súbory v Trenčíne idú na
sto percent a to vďaka ľuďom, ktorí deti vedú a trávia s nimi
more času. Mládež, to je alfa a omega kultúry a folklóru.“
Vzrástol záujem počas súťaže o členstvo vo Folklórnom
súbore Nadšenci?
„Začiatkom roka sme mali konkurz, vďaka čomu
prišli noví ľudia.
Tešíme sa z toho a
veríme, že rýchlo
medzi nás zapadnú.
Aj keď hovoríme,
že človek sa nadšencom narodí, aj nový človek môže skrývať v sebe niečo, čo
hľadáme a snažíme sa v ňom objaviť..“
Priniesla Zem spieva okrem zvýšenia povedomia aj ponuky na vystúpenia?
„Sčasti áno, ale s príchodom jari máme každý rok nárast
vystúpení. V Trenčíne vystúpime na Majálese a na Trenčianskom korze a v júni cestujeme do Ekvádoru na festival. Vlani
sme tak šírili povedomie o trenčianskom a slovenskom folklóre
v Rusku.“
Existuje cieľ, kam by ste chceli súbor v budúcnosti posunúť?
„Myšlienok a nápadov na tvorbu máme milión, potrebovali
by sme pre ne ale ďalších dvadsať rokov a tri súbory. Problémom je čas, ten v súbore plynie strašne rýchlo a popritom sa
chceme ďalej učiť, trénovať a zdokonaľovať. Vedenie súboru
je ale natoľko zdatné, že si s budúcnosťou už nejako poradíme.“
www.sme.sk 14.04.2018
pomocná evidencia 200/1/2018
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Zomrel fotograf Trenčína Vojtech Tichý. Oblastí, do ktorých výrazným spôsobom zasiahol, bolo skutočne veľa – a nech
už to bol šport, chémia, fotografia
alebo kamienky, vždy to bolo s nefalšovaným zanietením. A tak bude
teraz aj veľa medzier, kde bude
chýbať.
V pamäti zostane ako dobrý kamarát, ktorý však vedel byť pedantný,
dôsledný a nekompromisný vo všetkom, o čom bol presvedčený. Chýbať
bude aj rodine trenčianskych fotografov, najmä kolegom zo skupiny
Méta, do ktorej patril od r. 1992.
Jeho fotografie sa vždy vyznačovali neokázalým ľudským
zaujatím, s ktorým sa pozeral na svet okolo seba. Najčastejšie
zameriaval svoj objektív na mesto, v ktorom sa narodil, v ktorom a s ktorým žil. Neprekonateľným spôsobom vedel zachytiť
kľud a tichú nostalgiu miznúcich zákutí starého Trenčína,
rovnako ako aj konfrontáciu starého s novým.
Vojto, Trenčín kvitne a vonia – budeme ho musieť vyfotografovať aj za Teba... Nuž a Ty zasa pozdravuj tam niekde
v krajine večného dobrého svetla Tona Štubňu, Jirku Foldynu a všetkých ostatných – myslím, že tam na teba čaká dobrá
partia!
www.tnos.sk 27.04.2018
pomocná evidencia 247/1/2018
Detský spevácky zbor Vážky pri príležitosti 10. výročia
založenia vydal debutové CD so 16 skladbami. Za 10 rokov
urobili 30 koncertov pre verejnosť, päťkrát sa zúčastnili súťaže
detských speváckych zborov Mládež spieva. Z celoštátneho
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kola dvakrát (2013, 2015) priviezli strieborné pásmo, v minulom roku získali zlaté pásmo a cenu poroty za hlasovú kultúru.
Primátor mesta Richard Rybníček zbor v roku 2014 zaradil
medzi Detské osobnosti mesta Trenčín. V októbri 2017 zboru
udelil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja cenu
Flores musarum za dosiahnuté úspechy a reprezentáciu kraja.
Ako spomína zakladateľka a dirigentka zboru Miroslava Kaliňáková, doteraz pôsobilo vo Vážkach
80 spevákov.
Pri ZŠ na Dlhých Honoch tak
už desaťročie pracuje jeden z troch
detských speváckych zborov na Slovensku, ktoré sa intenzívne
venujú zborovému spevu v rámci bežného záujmového krúžku
na škole. Všetky ostatné detské zbory pracujú v základných
umeleckých školách, kde majú zborový spev zaradený do
výuky.
Info 02.05.2018
pomocná evidencia 268/1/2018
Vernisáž výstavy Ján H. Blicha sa konala vo štvrtok 10.
mája v Galérii Miloša Alexandra Bazovského. Výstava rozpráva životný príbeh architekta a všestranne tvorivého človeka
prostredníctvom jeho vlastného diela. Ide o prierez najcharakteristickejších prác z jeho tvorby od urbanizmu cez architektúru, interiér a sochu až po grafický dizajn.
www.gmab.sk 10.05.2018
pomocná evidencia 289/1/2018
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V Trenčíne sa uskutočnila krajská súťažná prehliadka
moderného tanca Deň tanca Trenčianskeho kraja 2018, ktorú
usporiadalo Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v
sobotu 5. mája v divadelnej sále Kina Hviezda.
Na súťaži sa predviedlo približne 500 tanečníkov rôznych
vekových kategórií z 18 tanečných kolektívov z celého kraja.
Divákom predviedli
60 choreografií v
rôznych
štýloch
amatérskeho tanca:
Disco, Hip hop, open
a show choreografie,
tance iných národov,
mažoretky a rozlieskavačky.
Súťaž prebiehala
v 5 súťažných kategóriách. Odborná porota v zložení Radoslav
Piovarči, Matúš Druga a Veronika Miščíková vybrala do
celoslovenského kola prehliadky 16 najlepších choreografií.
Z trenčianskych kolektívov boli najúspešnejšie tanečné skupiny Korzo, Bambula (obe zo SZUŠ Novomeského Trenčín)
a Avena zo ZUŠ K. Pádivého Trenčín.
www.tnos.sk 14.05.2018
pomocná evidencia 301/1/2018
Trenčianska župa prvýkrát udelila ceny za dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj Trenčianskeho kraja a významné
zásluhy vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho
a kultúrneho života. Špeciálna komisia pre udeľovanie ceny
TSK dostala celkovo 32 návrhov na ocenenie pre jednotlivcov
a dva kolektívy.
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Premiérovú cenu Trenčianskeho kraja dostali na zasadnutí
zastupiteľstva spisovateľ Rudolf Dobiáš z Trenčianskej Teplej
za mimoriadny prínos v oblasti literárnej tvorby, Mária Jablonská z Trenčína za výnimočné a dlhoročné pôsobenie na pozícii predsedníčky Krajskej organizácia Únie žien Slovenska v
Trenčíne. Verejné uznanie udelili aj Michalovi Dobiašovi
z Prievidze za mimoriadny prínos v oblasti prezentácie regiónu
Prievidza, a kolektívu hematologicko-transfúzneho oddelenia
Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici za výnimočné
zásluhy v oblasti darcovstva krvi v považsko-bystrickom regióne.
Spisovateľ Rudolf Dobiáš má v súčasnej slovenskej literatúre výnimočné postavenie. Ako čerstvého maturanta na Gymnáziu v Trenčíne ho v roku 1953 zatkli a neskôr odsúdili na 18
rokov väzenia za protištátnu činnosť. Sedem rokov strávil v tzv.
nápravných zariadeniach – pracovných táboroch na Jáchymovsku a v uránových baniach.
Po šiestich rokoch strávených v jáchymovských uránových
baniach sa v roku 1960 dostal na slobodu. Po novembri 1989 sa
venoval novinárskej práci ako redaktor Slovenského denníka
(1990 – 1992) a časopisov Konfederácie politických väzňov
Slovenska Svedectvo a Naše svedectvo. Žije v Dobrej, ktorá je
súčasťou obce Trenčianska Teplá.
Ako vnímate svoje ocenenie?
„Bol som trošku vystresovaný. Keď som tú cenu a jej súčasti
pocítil v rukách, povedal som si, že s tým ani nedôjdem domov.
Prvý pocit bol takmer zúfalstvo. Potom mi povedali, že ma
zavezú, tak som sa s tým zmieril.“
Pracujete aktuálne na niečom?
„Už robím len také dokumenty. Mal som mnoho kamarátov,
ktorí boli rovnako postihnutí. Prebrodil som sa v ich archívoch
a priblížil si život najmä na Jáchymovsku a v Leopoldove.
Všetci okrem jedného sú mŕtvi, cítim preto povinnosť, že by
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som ich mal uviesť na svetlo sveta, aby sa na nich nezabudlo.
Bolo by mi to ľúto, naše priateľstvá boli netradičné. Vznikli za
okolností, kedy išlo o život, sú to také priateľstvá až za smrť.“
Čo vám v tých ťažkých chvíľach pomáhalo?
„Človek tým, že píše, objavuje. Život sa viac napĺňa. Má to
svoj význam, bez toho by som to nebol ja. Niekedy sa ma
pýtajú, či nadávam alebo či nenávidím. Ja to
neviem. Prijal som
všetko tak, lebo bez toho by som to nebol ja.
Bol by to úplne iný
človek. Zdalo sa to tragické a katastrofálne,
koniec života. Zrazu
som objavil, že bez toho
to nebolo ono.“
Čo bolo pre vás
s odstupom času najdôležitejšie v živote?
„Tie samotné životné peripetie. Ak by som mal klasický
život, že by som vyštudoval, učil by som niekde, prekladal,
niečo napísal pre deti, možno by som to hlavné poznanie života
nebol tak pocítil, precítil, premyslel, ako vďaka tým všetkým
udalostiam. Možno sa mi aj vďaka tým všetkým udalostiam
naplnil život.“
www.sme.sk 27.05.2018
pomocná evidencia 329/1/2018
Trenčiansky festival tanca priniesol príležitosť spoznať
tanečné štýly z celého sveta a vychutnať si ich na jednom mieste
priamo v Trenčíne. Tanečnú akciu pre deti i dospelých zorganizovali v nedeľu 27. mája na Mierovom námestí Centrum
voľného času Trenčín a OZ Kolotoč.
340

Dopoludnia to boli tanečné workshopy pre verejnosť zdarma, popoludní festivalové naladenie bubnovou show hlavného
hosťa
Campana
Batucada a vystúpenia detí, mládeže
a dospelých z trenčianskych tanečných telies Goonies, Korzo, Campanillas, FS Trenčan, DFS Radosť,
CVČ tanečná príprava, CVČ scénický tanec, ZUŠ K. Pádivého,
Džamál Junior, Ameerah, Las Fresitas, Fresas, Ján Minárik a
Tance pre radosť.
Organizátori veria, že prvý ročník bude začiatkom tradície a
projekt bude prínosom pre širokú verejnosť i miestnu tanečnú
komunitu.
Info 03.07.2018
pomocná evidencia 332/1/2018
Výška slnka nad obzorom predznamenáva, že návštevníkom
trenčianskej knižnice bude opäť dopriata podmanivá atmosféra
letnej čitárne. Oázu pokoja v područí hradu Matúša Čáka otvoríme v pondelok 4. júna.
Jedinečná služba vo dvore VKMR na Jaselskej ulici je tradične dostupná pre všetkých a bezplatne až do 6. septembra
každý pondelok a štvrtok od 10.00 do 16.00 h. Opäť sa môžete
tešiť na atraktívne čitateľské menu, priebežne dochucované
takmer päťdesiatimi titulmi periodík a knihami z burzy. Počet
denníkov, týždenníkov, obecných a mestských novín, odborných časopisov či voľno-časových magazínov uspokojí kritériá
čitateľov všetkých žánrov. Ponuka odráža nadštandardné vzťahy s domácimi i zahraničnými vydavateľstvami a partnermi.
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Knižnicu pod holým nebom zmodernizovalo počas
uplynulých štyroch ročníkov viacero noviniek. Komfort v
podobe úkrytu pred priamymi slnečnými lúčmi poskytuje rolovateľná markíza. K navodeniu autentickej atmosféry zase slúžia drevené držiaky na tlačoviny, pripomínajúce rekvizitu z
pôvodnej čitárne, ktorá
tvorí súčasť knižničnoinformačných služieb
trenčianskej knižnice
od januára 1937.
Projekt knižnice pod
holým nebom spustila VKMR v júni 2014 po vzore viacerých
európskych i slovenských miest. Doteraz letnú čitáreň navštívilo 1489 záujemcov. Lokalita v historickom centre mesta spĺňa
oddychovú i poznávaciu funkciu. Popri harmonizovaní pešej
zóny poskytuje priestor na realizáciu všetkým generáciám.
Keďže VKMR je oficiálnym informačným miestom Trenčianskeho samosprávneho kraja, miestni aj turisti tu nájdu
všetky základné informácie a publikácie o trenčianskom regióne. V prípade priaznivého počasia sa letná čitáreň osvedčila ako
žiadané dejisko besied s osobnosťami kultúrneho života.
www.skmr.sk 29.05.2018
pomocná evidencia 342/1/2018
Divadlo 21 Opatová pripravilo v závere mája premiéru svojej šiestej hry „Slabomyseľná“, ktorá vznikla na motívy psychologickej drámy Plynové lampy od Patricka Hamiltona.
Podľa režiséra ochotníckeho divadla Romana Oravca je nová
divadelná hra o manipulácií človeka človekom.
O svete divadla tvrdí, že na Slovensku ho ľudia vnímajú ako
miesto pre prehnané zabávanie sa a v niektorých prípadoch pre
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prízemný humor. Svojou prácou v Opatovej sa aj preto snaží z
ochotníkov dostať to najlepšie i v žánri dráma.
Dlhoročné napredovanie súboru potvrdili divadelníci v roku
2016, keď sa Divadlo 21 Opatová stalo laureátom 19. ročníka
novomestského Festivalu Aničky Jurkovičovej. Roman
Oravec je režisérom v opatovskom divadle od roku 2012.
„Téma hry je
dosť ťažká. Myslím si to preto, lebo
mám pocit, že
ľudia berú divadlo
za miesto, kde sa
idú len vyrehotať.
Lezie mi na nervy,
keď mi niekto povie, že bol v divadle a nikdy sa tak
Divadlo 21 (sprava): Roman Oravec, Ondrej Ďuriš, Lýdia Lišková, Aneta Hlavová, Ivana
dobre nezasmial.
Oravcová a Andrej Krcheň.
Tiež sa rád zasmejem na dobrom divadle typu Radošinské
naivné divadlo a na rôznych gagoch. Mám však pocit, že
divadlo je dnes synonymum zábavy, ale divadlo je napríklad aj
o dráme,“ myslí si Roman Oravec.
V inscenácii hrajú Ivana Oravcová (Izabella Manninghamová), Branislav Ševčík (Jack Manningham), Ondrej
Ďuriš (komisár Rough), Lýdia Lišková (komorná Elizabeth),
Aneta Hlavová (slúžka Nancy), Andrej Krcheň/ alt. Tomáš
Fabo (policajt)
Hru pripravuje s amatérskymi hercami vyše roka, „Slabomyseľná“ má podľa neho silnú myšlienku a porozpráva divákom
príbeh o manipulácii ľuďmi, a to aj na úkor duševného zdravia
človeka.
V divadle pôsobí aj jeho manželka Ivana Oravcová. Tá v
roku 2016 získala ocenenie za najlepší ženský herecký výkon
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za postavu Opaly v hre „To ste vy, pán Taner?“ Medzi životné
priority okrem rodiny a svojej práce radí aj samotné divadlo. I
keď v súbore pôsobí šiesty rok, nervozitu zažíva pred každým
vystúpením.
„Mať trému je prirodzené, ale na javisku z človeka do piatich
minút opadne. Dosť pomáha
aj to, že úlohy máme naštudované a pri skúškach
nás režisér upozorní na
každú chybu či zaváhanie,
preto nemáme strach, že to
nedáme,“ povedala herečka.
Režiséra a manžela v jednej osobe chváli a s úsmevom súčasne kritizuje. „Ako sa blíži
premiéra, doma sa o ničom
inom nebavíme a manžel
tam stále vysvetľuje svoje
výhrady. Vyzerá to potom
tak, že 99 percent času
hovoríme o divadle. Má,
našťastie, talent odhadnúť
potenciál každého herca a
vybrať také hry, ktoré síce
nebývajú najľahšie a vyžadujú väčšie nasadenie človeka, ale v
konečnom dôsledku sa tým zvyšuje naša latka,“ povedala Ivana
Oravcová.
Režijné kvality Romana Oravca potvrdila aj produkčná
divadla Ľubica Lišková: „Má neskutočný dar od Boha, že
dokáže vytiahnuť z človeka maximum, výhodou je aj to, že je
detailista. Navyše si myslím, veľký počet divákov predstavení
je dôkazom toho, že sa im práca divadelníkov páči. Najlepšie je
to vidieť pri hraní napríklad v nimnických kúpeľoch, ktoré navštevujú ľudia z celého Československa. Po predstavení za
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nami prídu a nešetria komplimentmi, navyše tvrdia, že sa smelo
môžeme postaviť medzi profesionálnych hercov.“
Pre malý kolektív ochotníkov je jednou z výziev vybrať hru,
ktorá bude amatérskym hercom vyhovovať ako počtom, tak
vekovým zložením postáv.
„Nájsť hru je celkom ťažké, navyše v nej musia hrať všetci
naši herci, nesmie niekto sedieť rok či dva bez úlohy... Problémom je aj to, že bojujeme s nedostatkom
hercov, tak ak by mal
akýkoľvek nadšenec
záujem, môže sa nám
ozvať,“ povedal režisér.
Najstarším
hercom opatovského divadla je 76-ročný Ondrej Ďuriš, v divadle pôsobí od roku 1957. Ako vysvetlil, v 50.
rokoch minulého storočia žila divadlom celá dedina, zapojených do prípravy predstavení bývalo až 50 ľudí.
„V 60. rokoch, po vojne som najradšej hrával v rolách ľúbostných alebo veselohrách, to mi bolo srdcu najbližšie. Divadlo sa postupom rokov ale mení, na čom má zásluhu rozdielny
pohľad režisérov. Kým tí v minulosti sa venovali skôr hrám z
dedinského prostredia, z ktorého sami pochádzali, dnes je to
iné. Žáner sa zmenil, ale to je normálne, taká je doba,“ povedal.
V divadle sa cíti dobre, súčasný kolektív si pochvaľuje.
„Máme dobrý kolektív, s ním ale obrovsky stúpla náročnosť
hier, ktoré hrávame. Prevteliť sa do rôznych úloh je zložité, ale
odozva ľudí je dobrá, tak ma to teší,“ priznal Ondrej Ďuriš s
tým, že občas musí zabojovať s textami, ktorých učenie mu s
pribúdajúcimi rokmi ide ťažšie ako zamladi.
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Ochotnícke divadlo obnovilo svoju činnosť po dvadsiatich
rokoch v roku 2009. Prvou naštudovanou hrou v novodobej ére
bol „Drotár zhrdzavených duší“ od Stanislava Vanča. Vo
svojom repertoári majú šesť hier, z ktorých väčšina sú
originálmi prispôsobenými možnostiam ochotníckeho súboru.
Stabilnú zložku divadla tvorí šesť hercov, v nezmenenej
zostave odohrali desiatky predstavení po Slovensku, Česku a
Srbsku.
Úspechy divadla z Opatovej:
2010 Nové mesto nad Váhom - Festival Aničky Jurkovičovej. Ivana Oravcová hosťovala v Trenčianskom hradnom
divadle a získala ocenenie za Najlepší ženský herecký výkon –
za postavu Mollie Rolstonovej v hre „Pasca na myši“.
2010 Močenok - Gorazdov Močenok: Hra Drotár zhrdzavených duší, ocenenie: Peter Liška za
vytvorenie hereckej
postavy.
2011 Močenok Gorazdov Močenok:
Hra Otčim, ocenenie
za výraznú hereckú
zložku v hre Otčimo.
2011 Močenok Gorazdov Močenok: Hra Otčim, ocenenie Ondrej Ďuriš za herecký výkon.
2012 Močenok - Gorazdov Močenok: Hra Pytliakova žena,
ocenenie za morálny odkaz v inscenácii.
2016 Nové Mesto nad Váhom - Festival Aničky Jurkovičovej, ocenenie: Laureát festivalu, hra „To ste vy, pán Taner?“.
2016 Nové Mesto nad Váhom - Festival Aničky Jurkovičovej, ocenenie: Ivana Oravcová za najlepší ženský herecký
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výkon a postavu Opaly Kronkiovej v hre „To ste vy, pán Taner?“.
2016 Srbsko - Festival Zuzany Kardelisovej, ocenenie: Ivana
Oravcová najlepší ženský herecký výkon v hre „To ste vy, pán
Taner?“.
2016 Flores Musarum 2016 za úspešnú reprezentáciu Trenčianskeho kraja na medzinárodnom divadelnom Festivale Aničky Jurkovičovej.
www.sme.sk 30.05.2018
pomocná evidencia 343/1/2018
Detský tanečný klub Bambula funguje piaty rok v Centre
pohybu a tanca v Mestskej športovej hale na Sihoti. Špecializuje sa na tanečnú prípravu detí od 1 do 8 rokov.
Vedúcou a hlavnou choreografkou je Jana Koštalová. V
tomto roku sa zúčastnili na ôsmich celoslovenských súťažiach
a zo žiadnej neodišli bez ceny. V sobotu 2. júna vybojovali najstaršie deti (7 – 8 r.) na Majstrovstvách Európy v Prahe 1. miesto.
Info 03.07.2018
pomocná evidencia 361/1/2018
Vladimír Kulíšek je jednou z popredných osobností
slovenskej pantomímy. Narodil sa v roku 1960 v Česku do
rodiny ruskej baletky, od 80. rokov minulého storočia žije a
pôsobí na Slovensku. Jeho talent sa odkrýval už od detstva,
kedy sa venoval umeniu a kultúre. Životné kroky ho však
zaviedli do armády, vyštudoval Vysokú vojenskú školu.
Pantomíme sa amatérsky venuje od roku 1983, hra bez slov
ho živí od roku 1991. Ročne odohrá zhruba 250 predstavení na
Slovensku a v zahraničí, najbližšie turné Vladimíra Kulíška
čaká v ďalekej Číne.
Ako ste sa dostali k pantomíme?
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„Nemyslel som si, že sa ňou budem živiť, predtým som bol
vojakom z povolania. Každý je šokovaný z toho, že som vyštudoval vysokú vojenskú školu a ja to vnímam tak, že je to úžasná
príprava na povolanie míma.
Dlhý čas som robil vystúpenia
s českým muzikantom Radkom Michalkom, minulý rok
sme sa po 30 rokoch rozišli,
ale mám nového muzikanta z
Trenčína.“
Vašu pantomímu ale nemožno označiť ako klasickú.
„Nie, nerobím ju v štýle ‘biela tvár‘. Zistil som, že sa toho
ľudia boja. Ja sa ju snažím spraviť tak, aby to bolo pre všetkých
blízke a príťažlivé predstavenie. Začalo to tým, že som zistil, že
viem chodiť na mieste, ťahať lano a podobné veci, ktoré robia
míma mímom. Tak som si pripravil pre spolužiakov dve ukážky
a veľmi sa im to páčilo, vtedy som sa rozhodol, že to budem
robiť. Neskôr som bol na letnej škole pantomímy, ktorú viedla
profesorka Ryšánková. Tá učila aj Bolka Polívku, tak odvtedy
sa chválim, že sme mali rovnakého učiteľa (úsmev). Zistil som,
že to nerobím úplne zle a všetko, čo viem a robím, som sa naučil
sám, čo je obrovská prax. Zo začiatku som hrával až 300 predstavení ročne a prvé predstavenie som odohral pred vojakmi v
čase základnej vojenskej služby. A keď už som zaujal aj tých,
povedal som si, že musím každého.“
Za vyše štvrťstoročia ste precestovali kus sveta a vystupovali pred najrôznejším publikom. Líšia sa veľmi reakcie
detí?
„Deti sú všade rovnaké, takže rozdiel asi nie je. Často sa ma
ale ľudia pýtajú, aký je rozdiel medzi publikom detským a
dospeláckym. Ja hovorím desať minút – dospelí reagujú o desať
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minút neskôr, ale potom začnú reagovať a sú to v podstate tiež
deti. Nerobím v tom rozdiel.“
V septembri 2016 ste absolvovali turné v Číne, teraz sa
do krajiny vraciate znova. Čo tam nachádzate?
„Šnúra v Číne bude moja celkovo asi piata. Tamojšie publikum je veľmi zvláštne v
tom, že dospelí tam reagujú
ako
deti. Dospelí
sa
hlásia,
chcú ísť na
javisko a komunikovať so mnou. Keď u nás naznačím, že idem vyvolať
dospelého, aby vystúpil na pódium, zrazu tam niekto nie je
(úsmev). Číňanom sa toto umenie veľmi páči.“
Aké predstavenia uvediete?
„Idem tam s dvomi, jedno sa volá Kufor a druhé Smetiak.
Smetiak je taký, že v ňom hrám bezdomovca, čo mi je veľmi
blízke v tom, že nemusím veľmi riešiť kostým. Platí, že čím
horší, tým lepší. Je pravda, že v Číne sa niekedy na to pozerajú
tak, že tam by nemali byť bezdomovci, ale berú to z iného
pohľadu. Ako je zvykom, pri oboch predstaveniach vyvolávam
k sebe ľudí a oni so mnou vytvárajú celé predstavenie.“
Počas kariéry ste odohrali tisícky predstavení, vnímate
nejakú zmenu v reakciách detí na vaše predstavenia? Vníma váš humor súčasná generácia inak ako tá pred ňou?
„Ani nie, a to sa mi páči. Páči sa mi, že aj keď je čas mobilov
a počítačov, tak keď zistia, že dospelák chce s nimi na javisku
hrať, tak idú do toho, baví ich to a je to pre deti niečo úplne
nové. Zistia, že aj takto sa dá zabaviť a ja som potešený, že to
asi ešte nevymiera.“
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Hovorí sa, že humor je liek, chodievate s predstaveniami
aj do nemocníc?
„Na Slovensku sú dva projekty, prvým sú Červené nosy,
ktoré chodia do nemocníc, druhým je Doktor Klaun, ktorého
som manažér. Do
zariadení sociálnej
starostlivosti alebo
špeciálnych
základných škôl pre
postihnuté deti posielame umelcov,
zväčša to sú miesta, ktoré nie sú pre
sponzorov zaujímavé. Jedným z
takých miest je dedinka Klasov pri Nitre. Tieto miesta bežný
človek asi nepozná, my robíme mesačne takto asi desať predstavení.“
Je vystupovanie pred deťmi so zdravotným znevýhodnením pre vás niečím iné?
„Je to zvláštny zážitok. Keď som takto hral prvýkrát, hovoril
som si, že to mám zahrať nejako inak. Potom som zistil, že sú
to tiež deti, aj keď niektorí z nich majú aj 40 rokov, a ten humor
berú tiež. Jemný rozdiel je v tom, že nesmiem robiť podvody,
napríklad, keď nadíde v hre moment, keď hrám tenis a súpera
podvediem tým, že mu ukazujem, nech sa pozrie niekam inam
a ja medzitým niečo vtipné zahrám – oni to nesú veľmi ťažko.
Humor je všade rovnaký, ale je pravda, že tam musím hrať
trošku jednoduchšie a nepoužívať zložité gagy.“
Aké sú ich reakcie na pantomímu?
„Boli sme v Nosiciach pri Púchove, kde sme hrali pre veľmi
ťažké prípady, takmer nereagovali, ale na to som zvyknutý.
Viem, že aj keď nereagujú, deťom to niečo prináša. Jedno dieťa
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však reagovalo, stále chcelo so mnou hrať. Vtom som sa pozrel
vzadu na sestričku – vychovávateľku a mala doširoka otvorené
oči, pochopil som, že sa niečo stalo. Po predstavení som sa jej
spýtal, čo sa stalo. Odvetila, že chlapec, ktorý ako jediný so
mnou komunikoval, už s nimi ako jediný nekomunikuje,
nerozpráva a neposlúcha. Komunikácia bez slov zafungovala a
on sa chytil. Sú to vzácne veci a vtedy zisťujem, že to má hlbší
zmysel.“
Čo vám dávajú takéto, možno nie vždy ľahké vystúpenia?
„Energiu. Tú mi najmä deti dokážu niekoľkokrát vrátiť. Keď
so mnou komunikujú, nalievajú ju do mňa natoľko, že som
schopný odohrať denne aj tri alebo štyri predstavenia. Raz som
hral predstavenie, pred ktorým som kolegovi povedal, že to pre
chorobu asi nedohrám. Prišlo vystúpenie, skončil som a bol som
zdravý. Je to pre mňa životabudič a život vďaka tomu nemám
taký jednotvárny, ako možno iní ľudia v mojom veku, ktorí sa
pomaly chystajú do dôchodku. Ja namiesto toho premýšľam, na
akých miestach by som ešte mohol zahrať.“
www.sme.sk 06.06.2018
pomocná evidencia 373/1/2018
Vo štvrtok 7. júna sa v kasárni Trenčianskeho hradu uskutočnila vernisáž k výstave
„Aký kroj, tak sa stroj...“
v sprievode ženskej speváckej skupiny folklórneho súboru Kubrá.
Výstavu
slávnostne
otvoril riaditeľ múzea
Peter Martinisko spolu
s kurátormi výstavy – etnografom Martinom Malom a historičkou umenia Veronikou
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Ďurejovou. Ide o výstavu plnú ľudových farieb zo zbierok
Trenčianskeho múzea v Trenčíne a Galérie Miloša Alexandra
Bazovského v Trenčíne. Ľudová kultúra je a navždy bude nevyčerpateľnou studnicou inšpirácií pre nás všetkých.
www.muzeumtn.sk 07.06.2018
pomocná evidencia 379/1/2018
Tanečný pár Martin Šrámka a Erika Ferrara z TK Dukla
Trenčín získali v piatok 8. júna v Košiciach titul Univerzitných
majstrov Európy. Reprezentovali Trenčiansku Univerzitu Alexandra Dubčeka.
Info 03.07.2018
pomocná evidencia 386/1/2018
Od piatku 1. júna do konca augusta si Trenčianske múzeum
pre návštevníkov hradu pripravilo interaktívnu výstavu Da
Vinciho lietajúcich strojov Aeronautica. Autorom modelov,
ktoré vznikli ešte v 15. storočí v hlave legendárneho Leonarda
da Vinciho, je český výtvarník Aleš Drašnár, ktorý ich zhotovil podľa zachovaných nákresov. Ten sa výrobe špeciálnych
expozícií na hrady a zámky venuje vyše 20 rokov.
Na návštevníkov v priestoroch kasárne Trenčianskeho hradu
čakajú exponáty, ktorých sa ľudia môžu dotýkať, navyše sú aj
pohyblivé. Najväčším exponátom je päť metrov vysoký „Veľký
vrtuľník“. Pracovné názvy strojov vymyslel Aleš Drašnár.
„Má priemer šesť metrov a obsluhovať by ho mali štyria
muži. Druhým najväčším je vertikálny šliapací lietajúci stroj,
ktorý funguje na princípe zdvíhania nosných plôch. Máme tu aj
horizontálny lietajúci stroj, ktorý výzorom pripomína motorku,
ten je taktiež pohyblivý,“ priblížil výtvarník z východných
Čiech.
Za zaujímavý kúsok výstavy považuje „Štúdiu krídiel“. Da
Vinci venoval veľké úsilie objaveniu konštrukcie krídel lie352

tajúcich strojov. V 15. storočí išlo o tvrdý oriešok, keďže v danom odbore bol priekopníkom on sám. Inšpiráciu tak mohol
čerpať z lietajúceho vtáctva alebo zo starej bájky o Ikarovi. Najobľúbenejším exponátom Aleša Drašnára je „Veterník“.
„Našiel som ho náhodou v Madride a myslím si, že je to
najbližší princíp k dnešným vrtuľníkom, pretože je tam vzdušná
skrutka. Je to úžasná vec a cesta k pokroku,“ podotkol.
Prameňom pre vznik napodobenín strojov je zbierka grafických listov Leonarda da Vinciho nazvaná Codex Atlanticus.
Ten obsahuje 401 listov a je najrozsiahlejšou zbierkou jeho archívov. Na konci 16.
storočia ho zostavil
sochár Pompeo Leoni. Grafické listy sa
nachádzajú v madridskom múzeu.
„Tieto tajné denníky boli niekoľko
storočí stratené. Sú tam nákresy a predstavujú jediný zdroj,
podľa ktorého som stroje vyrábal. Aby boli čo najvernejšie
tomu, ako vyzerali na kresbách, nemohol som použiť moderné
materiály, preto je všetko lepené, zväzované a kované tak, ako
som si predstavoval,“ povedal Aleš Drašnár s tým, že exponáty
na výstavu venovanú dielam Leonarda da Vinciho vyrábal štyri
roky. S výstavou navštívil doposiaľ 12 miest v Poľsku, Česku a
na Slovensku.
Podľa Hany Jordánovej z marketingu Trenčianskeho múzea je výstava iná v tom, že návštevníci sa exponátov môžu na
rozdiel od iných výstav dotknúť a rozhýbať ich vlastnou silou.
www.sme.sk 11.06.2018
pomocná evidencia 390/1/2018
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Trenčín, dolinečka... Touto piesňou sa niesla v piatok 8. júna
v podvečerných hodinách pozvánka pod Trenčianskym hradom
na 38. Trenčianske
folklórne slávnosti.
Tentokrát divákov
na Mierovom námestí
v Trenčíne
v programe s názvom „Tancuj, spievaj, zahraj si“ pozývali do Mníchovej
Lehoty detský folklórny súbor Kornička a Radosť a mládežnícke folklórne súbory
Družba a Trenčan. Organizátormi podujatia bolo Trenčianske
osvetové stredisko spolu s mestom Trenčín. Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu umenia.
V sobotu 9. júna sa amfiteáter v Mníchovej Lehote menil na
rozkvitnutú pestrofarebnú lúku. To krása kroja, hudby, spevu a
tanca umocnila sviatok tradičnej ľudovej kultúry už po 38. raz.
Na rozmedzí Strážovských vrchov a Považského Inovca,
v „Uhréch jame“, ako kedysi volali miesto, kde stojí terajší
amfiteáter v Mníchovej Lehote, bolo naozaj veselo. V pestrom
popoludňajšom programe plnom ľudovej hudby, spevu a tanca
sa širokej verejnosti predstavili vynikajúce folklórne súbory,
folklórne skupiny, detské folklórne súbory, spevácke skupiny,
ľudové hudby a dychová hudba z trenčianskeho regiónu.
V šiestich programových blokoch bavilo divákov,
poslucháčov a rozdávalo im radosť 19 folklórnych kolektívov
a okolo 700 účinkujúcich. Nechýbalo ani sprievodné podujatie,
ktoré nadväzovalo na tradičné prvky folklóru v podaní majstrov
ľudového umenia. Remeselníci sa prezentovali s ukážkami
výroby a výsledkami tvorby.
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Záver slávností patril škole tanca, kde si všetci mali možnosť
zatancovať a niečo sa naučiť. Dramaturgia folklórnych
slávností bola zameraná výlučne na prejavy tradičnej ľudovej
kultúry bez komerčných programových
ponúk a na folklórne
kolektívy z Trenčína
a jeho okolitých obcí.
Všetci sa nechali
unášať krásou piesne,
tanca, zvykov, ale aj
krásou krojov, ktoré
neboli iba z truhlíc
starých materí, ale voňali novotou. Tento poklad nemá dna. Tak
ako hlboká studňa, ktorá nikdy nevyschne, tak ako život, ktorý
sa nezastaví. A preto vďaka všetkým, ktorým tento poklad nie
je ľahostajný, nie je niekde uzamknutý, ale vyvoláva radosť
všade, kde sa človek s ním stretne...
www.tnos.sk 12.06.2018
pomocná evidencia 393/1/2018
Kolektívna výstava pedagógov Strednej umeleckej školy v
Trenčíne predstavuje individuálnu tvorbu jednotlivých garantov a učiteľov odborov školy. Stredná umelecká škola existuje
ako priame pokračovanie Strednej priemyselnej školy odevnej
od roku 2006.
Nadviazala tak na takmer 50-ročnú históriu odevnej tvorby
na škole. V súčasnosti ponúka škola 12 študijných odborov
vrátane nového - dizajnu digitálnych aplikácií. Zámerom školy
je čo najširšie uplatnenie svojich študentov v rôznych oblastiach umenia, dizajnu a módy, pričom dôraz je kladený na kvalitu vzdelávania a široký záber vedomostí, ktoré má študent
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počas školy nadobudnúť. Z toho dôvodu je tiež dôležité, aby
školskí pedagógovia mali potrebné technické zručnosti, a
zároveň aby boli schopní vlastnej kreatívnej práce, ktorá v
konečnom dôsledku dokáže žiakov ovplyvniť viac ako naučené
poznatky.
Z približne 70členného pedagogického zboru školy
vrátane externých zamestnancov sa na výstave, ktorá prebieha
na dvoch podlažiach
galérie (v podkroví a
suteréne) – predstavuje celkom 31 – učiteľov a garantov jednotlivých odborov.
Všetci vystavujúci, ale i tí, čo sa na výstave nezúčastňujú, sú
alfou a omegou vzdelávacej inštitúcie, akou je Stredná umelecká škola. Ich úlohou je nielen učiť a vychovávať, ale pomôcť
nasmerovať mladých pri ich začiatku umeleckej cesty, byť ich
lídrom a zároveň inšpiráciou. Táto výstava teda nie je ich pedagogickou prezentáciou, ale práve naopak - predstavením ich
umeleckého talentu, cítenia, originality a invenčnosti. Ich vlastná tvorba sa tak stáva zrkadlom školy, v ktorého odraze sa nachádzajú študenti, z ktorých mnohí pokračujú na rôznych odboroch umeleckých vysokých škôl.
Škola sa predstavuje výstavou v Galérii M. A. Bazovského
v Trenčíne. Výstava je charakteristická rôznorodosťou prác v
rámci rôznych umeleckých disciplín - fotografie, maľby, grafiky, kresby, kombinovaných techník, voľného objektu, odevného i užitého dizajnu, častokrát na hranici umenia a úžitkovosti. Keďže sa medzi vyučujúcimi nachádzajú i architekti či
dizajnéri, súčasťou výstavy sú i interiérové a exteriérové návrhy
priestorov a priemyselný dizajn.
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Na výstave však môžete vidieť i site-specific (interaktívnu,
avšak na vlastné riziko) videoinštaláciu a videomapping. Rôznorodosť techník a prístupov jednotlivých umelcov umocňuje
i členitosť výstavného priestoru, ktorý však napriek svojim
špecifikám, či možno
i komplikáciám (kvôli ktorým nebolo
možné prezentovať
všetky diela autorov)
diela spája do jedného kompaktného celku.
Výstava okrem inšpiratívneho a objavného ponúka i iný ďalší rozmer - prieskumný a azda i komparatívny. Je však dôležité poznamenať, že kvalita i úroveň vystavených diel je vysoká a výstava tak prezentuje rôzne, no vyzreté
nazeranie sa na problematiku aktuálnych i tradičných umeleckých prístupov.
www.gmab.sk 13.06.2018
pomocná evidencia 395/1/2018
V pondelok 18. júna predstavili v priestoroch letnej čitárne
Verejnej knižnice Michala
Rešetku literárnu podobu
novej trenčianskej legendy
o prievozníkovi Jozefovi.
O jej divadelné stvárnenie
sa pod holým nebom postarajú koncom júna akrobati, herci i šermiari.
Autorom textu je Vlado
Kulíšek, útlu knižku ilustroval výtvarník Jozef Vydrnák.
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Piaty ročník open air podujatia Príbehy z Trenčína sa tento
rok neuskutoční na Ostrove, ale v trenčianskej Lodenici. Diváci
sa na umelecké prerozprávanie deja o prievozníkovi Jozefovi
Malotovi môžu prísť pozrieť v piatok 29. a v sobotu 30. júna.
„Na jednom stanovišti sa odohrá viac vecí. Posunuli sme aj
čas, aby sme naplno využili efekty, akými sú svetlá a ohne. Na
mieste budú aj historickí šermiari, príde aj vicemajster sveta v
jednej športovej disciplíne, akrobati i herec z nitrianskeho
divadla,“ prezradil autor scenára a textu. Ten sa Kulíškovi písal
piaty rok po sebe opäť o niečo ťažšie.
„Téma sa hľadá
už ťažko, ale vždy
ma lákala rieka Váh
ako nevyužitá dominanta Trenčína. Tak
som pátral po príbehoch a narazil
som práve na tohto
prievozníka,“ priblíÚčastníkom sa prihovára Vlado Kulíšek, vľavo Jozef Vydrnák.
žil Vlado Kulíšek.
Ako vysvetlil, prievozník žil v Trenčíne v čase, keď miestnemu
hradu vládol Matúš Čák Trenčiansky, dej príbehu posadil
zhruba do roku 1300.
„Okolo tohto roku sa v Trenčíne postavil prvý most a tento
prievozník ako keby prišiel o robotu. Stala sa však jedna nehoda, ktorá bude zápletkou celého príbehu. Prezradím, že Matúš Čák na moste stratil svoj prsteň a z prievozníka sa zrazu stal
potápač,“ dodal Vlado Kulíšek.
Príbeh o prievozníkovi Jozefovi, ako o prvom potápačovi
mesta Trenčín, pokrstil kameňmi z brehu Váhu 74-ročný bývalý
profesionálny potápač Ján Buday. Senior, ktorý sa potápaniu
venoval vyše 50 rokov, sa dnes pod vodu s výstrojom dostáva
len sporadicky. O potápaní na Váhu tvrdí, že nie je nebezpečné,
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za polstoročie si nepamätá na žiaden úraz alebo utopenie sa
potápača.
„Váh má pomerne kalnú vodu, ale pri Trenčíne od Skalky
dolu máme vodu už
pomerne čistú. Začínal som tak, že môj
otec bol vášnivý rybár
a ako decko ma brával
na ryby. Vtedy mávali
ešte niektoré jazerá
krištáľovo čistú vodu,
že sme zvrchu videli
ryby,“ povedal Ján
Buday s tým, že jeho túžbou bolo postupom času vidieť ryby
zblízka. Svoj sen si čoskoro splnil. Ako si zaspomínal, svoje
prvé potápačské okuliare vyrobil zo starej cyklistickej duše, do
ktorej vyrezal otvor a vložil doň elipsovité sklo.
Piatu knihu z pera Vlada Kulíška s podtitulom O stratenom
prsteni Matúša Čáka Trenčianskeho ilustroval výtvarník Jozef
Vydrnák.
„Zvolil som ilustrovanú perokresbu
a vyrobil som Matúšov most, pod ktorým je zakotvený čln
a pod ním je ponárajúci sa prievozník Jozef, ktorý
hľadá prsteň. Autentické by malo byť vyobrazenie prsteňa, pretože na ňom je erb
Matúša Čáka. Na obálke je aj pohľad na rozprávkový Trenčiansky hrad a na zadnej strane je pohľad zo strany Zamaroviec.
Ten je viac zelenší,“ podotkol výtvarník.
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Chrbtu knihy tak dominuje modrá farba Váhu a zelená,
ilustrujúca bohaté kroviny rastúce pri vode. „Je tam aj vizualizácia vodného mlyna, hradu a prievozníka s tetkou, ktorá ide
na trh s husami,“ pousmial sa Jozef Vydrnák.
www.sme.sk 25.06.2018
pomocná evidencia 422/1/2018
V pondelok 18. júna sa začal v Trenčíne 11. ročník Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora et Ars Skalka
2018. Umelcov na pôde mesta prijal primátor Richard Rybníček.
Umelci z Poľska, Čiech a Slovenska budú svoje diela tvoriť

v areáli Malej a Veľkej Skalky a v priestoroch bývalej školy
pod rímsko-katolíckou farou v Skalke nad Váhom do soboty
23. júna.
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Vo výtvarnej sekcii sa tento rok zúčastňujú Jaroslaw Kweclich a Tadeusz Kosela z Częstochowej, Danuše Markovová
z Ostravy, Iva Jarošová-Štrbová z Bratislavy, Daniela Krajčová zo Žiliny, Eva Kulhánková z Trenčína, Jozef Matuška
a Pavol Rusko z Ružomberka, Dominik Monček z obce Pruské, Andrea Spišiaková
zo Sabinova, Radka
Šidlová z Dolnej Breznice a Jozef Vydrnák z
Dubnice nad Váhom,
ktorý je koordinátorom
sekcie.
Literárnu sekciu vedie Rudolf Dobiáš
Členkou výtvarnej sekcie bola aj Eva Kulhánková z Trenčína.
z Trenčianskej Teplej.
Účastníkmi sú Lydie Romanská z Ostravy, Anton Baláž z obce Hrašné, Ľubomíra Miháliková z Modry, Vladimíra Teslíková z Prievidze a ako hostia Ján Turan z Bratislavy a Viliam Turčány zo Šelpíc.
„Sympózium je vždy veľmi výnimočná udalosť pre mesto
Trenčín,“ povedal na prijatí v obradnej sieni Mestského úradu
umelcom Richard Rybníček. Ora et Ars Skalka je podľa neho
pevnou súčasťou kultúrneho kalendára mesta a už aj pevnou
súčasťou histórie Trenčína. V príhovore zdôraznil hodnotu
umeleckých diel, ktoré na sympóziu už jedenásť rokov vznikajú
a zaželal jeho tohtoročným účastníkom veľa tvorivých síl.
www.trencin.sk 19.06.2018
pomocná evidencia 409/1/2018
Osem obľúbených pedagógov na dvadsiatich štyroch
portrétoch. Každému z nich sa ušli tri rôzne namaľované podoby akrylovými farbami. Ich podobizne skončili v rámci výstavy
klauzúrnych prác druhákov vystavené v priestoroch školy.
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Niektoré z učiteľských portrétov boli cielene vytvorené tak,
aby umelecky pripomínali výtvarný rukopis velikánov Rembrandta, Picassa i Van
Gogha, ale aj menej
známych maliarov z
Ázie. Študenti výtvarného umenia tak
vzdali hold za celoročnú snahu a prácu
svojim pedagógom na
Strednej
umeleckej
škole v Trenčíne, ktorí ich po dvoch rokoch štúdia posunuli po
výtvarnej stránke výrazne ďalej.
Sára Uhrinová, Ivana Mária Čechvalová, Paulína Farulová, Terézia Nunhardtová, Petra Cibulková, Monika Juríková, Alica Hrinová a Nina Vladimíra Zelezková namaľovali
diela, za ktoré by sa nehanbil ani uznávaný portrétista.
„Vybrali sme si osem pedagógov, ktorí v škole učia najdlhšie. Medzi sebou sme sa dohodli, kto bude koho maľovať na
formát plátna 48 x 54 cm. Každého sme namaľovali v troch verziách. V realistickom pohľade i v pohľade očami nášho obľúbeného maliara. Ja som pedagóga Mareka Bitarovského
maľovala štýlom Picassa,“ povedala Ivana Mária Čechvalová.
Treťou z verzií bola voľná téma, v ktorej sa vybláznili a
pustili uzdu svojej fantázii.
„Mňa zaujalo najviac spracovanie picassovským spôsobom.
Pritom kubizmus a Picassa nemám rada, ale práve preto som to
chcela vyskúšať. Páčila sa mi tam farebnosť,“ pokračovala Ivana. Realistickú fotografiu svojho učiteľa zvládla za šesť hodín.
Stačil jej pohľad na jeho fotografiu. Trojicu portrétov maľovala
spolu takmer tridsať hodín.
Sára Uhrinová maľovala zástupkyňu školy Evu Krupalovú.
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„Mne sa najťažšie maľovala realistická podoba našej zástupkyne. Asi preto, že som ju chcela čo najvýstižnejšie zachytiť v
maľbe. V druhom portréte som ju namaľovala štýlom, ktorým
by ju zachytil maliar Mariusz Kaldowski. Ten ma oslovil hlavne farbami. Preto som si ho vybrala ako inšpiráciu,“ prezradila
Sára, ktorá má k maľbe portrétov
veľmi blízky vzťah.
„Mňa maľba fascinuje vo všeobecnosti, portréty tvorím tiež veľmi rada. Preto som bola s nápadom
namaľovať portréty našich učiteľov veľmi spokojná,“ prezradila
Sára Uhrinová.
Keď zbadal učiteľ Marek Bitarovský svoje portréty, pochválil
ma. Mňa to veľmi potešilo. Možno
raz budú zavesené na stene v jeho
byte. Mala by som z toho radosť.
Doteraz som maľovala iba portréty spolužiačok, konečne na rad
prišiel aj muž,“ povedala Ivana.
Hoci portrétovanie medzi najobľúbenejšie aktivity nastupujúcej výtvarnej generácie nepatrí, talentované druháčky maľovanie portrétov nadchlo.
„Každého učiteľa to určite potešilo. Žiaci si vyberali pravdepodobne podľa toho, kto im je blízky. Možno aj podľa toho,
kto im vyhovoval fyzionomicky. Urobiť takéto portréty za
týždeň nie je jednoduché. Napriek tomu, že sú to iba druháčky,
zvládli to výborne,“ prezradil Marek Bitarovský, ktorý na
Strednej umeleckej škole učí keramiku.
Osmičku druháčok považuje za silný ročník.
„Kolega Drahoš Šťastný ich nakopol správnym smerom.
Pozdvihol úroveň tvorby portrétov v škole. Kresba a maľba
portrétu ich vďaka nemu začína viac baviť. Takéto výborné
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portréty, ako namaľovali, niekedy nezvládli vytvoriť ani štvrtáci.“
www.sme.sk 24.06.2018
pomocná evidencia 420/1/2018
Na IX. Tanečných majstrovstvách Európy v rumunskom
Brašove v dňoch 28. júna – 1. júla sa Mackovia – tanečníci z
trenčianskeho detského tanečného klubu Bambula vo veku 6 –
7 rokov pretancovali k tretiemu miestu a domov priviezli bronz.
Info 31.07.2018
pomocná evidencia 438/1/2018
V stredu 4. júla v Galérii M.A. Bazovského v Trenčíne otvorili výstavu Natálie Okolicsányiovej pod názvom Populus.
Natália Okolicsányiová je predovšetkým intuitívna, spontánna
maliarka a neúnavná experimentátorka na poli maľby. Vo svojich obrazoch spracováva vlastnú skúsenosť ženy, umelkyne,
ale aj cestovateľky, či organizátorky kultúrnych podujatí.
V sérii obrazov
na výstave Populus
v Galérii Miloša
Alexandra Bazovského zobrazuje
osobné témy a
momenty zo svojho života na tradičnom
maliarskom žánri ženského aktu. Natália je maliarka - výskumníčka, maliarka v
neustálom pohybe a hľadaní. Jej obrazy hľadajú samé seba,
vznikajú často z abstraktných podmalieb či naznačených figúr
a postupne sa niekoľkonásobným vrstvením pretvárajú do
svojej príbehovej podoby. Obrazy divákovi rozprávajú príbeh
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ženy, ktorá si hľadá miesto v tomto svete, v komunikácii s
ďalšími mužskými a ženskými postavami upresňuje svoju podobu, tak ako Natália upresňuje svoj rukopis.
Žena hľadajúca a žena tvoriaca (sa) sú akýmsi zrkadlením
nových ženských hrdiniek, silných žien, aké maliarka možno
obdivuje a možno je jednou z nich. Akoby tak trochu verila v
znovunavrátenie pozície ženy ako rozhodujúcej pre vývoj nášho sveta, tak aj jej obrazy sú sebavedomou výpoveďou autorky,
ktorá vie, čo chce, alebo aj čo nechce. Zároveň sa však neobáva
chyby, pokusu a omylu, skúšania a testovania nových prístupov.
www.gmab.sk 04.07.2018
pomocná evidencia 445/1/2018
Hoci návštevníkov Pohody tento rok postrašila hrozba búrky, festival nakoniec obišla. Počasie k nemu bolo tento rok celkom láskavé. Pohoda si už niekoľko rokov drží vysokú úroveň
v dramaturgii. Cítiť, že organizátori môžu mať problém pritiahnuť úplne najväčšie svetové hviezdy, no zatiaľ to neprekáža.
Michal Kaščák a jeho tím dokázali nahusto vyskladať
program (tento rok mal zhruba tristo položiek) zo silných
koncertov, ktoré vedeli strhnúť, aj keď ste o mene kapely ešte
nepočuli. Vybrali sme tie, ktoré nás oslovili najviac:
Chemical Brothers
Vystúpenie britskej dvojice bolo hypnotické, ale nie tak, aby
návštevníkov uspalo. Práve naopak, vypálilo sa im do mozgov
a sietnic spolu so surrealistickým až psychedelickým divadlom
na mieru ušitej projekcie, ako aj svetelnou a laserovou šou.
Takto udržali pozornosť návštevníkov Pohody počas celého
koncertu. Práve pre dokonale načasovanú vizuálnu šou však ich
predstavenie zrejme nemalo veľký priestor na improvizáciu.

365

St. Vincent
Pomalšie poprockové balady sa na koncerte americkej speváčky Annie Clarkovej s prezývkou St. Vincent striedali s tanečnejšími skladbami
s elektronickými
prvkami. Ich témou bola láska,
zneužívanie moci,
chaotický svet, pochádzali hlavne z
jej posledného albumu Masseduction. Vrchol koncertu prišiel pri
piesni Pills, v ktorej speváčka varuje pred závislosťou od liekov
a drog. Viedol ho krásny hlas v kombinácii s mimoriadne
údernou hrou na basgitare.
Z vizuálneho hľadiska vystúpeniu dominovali surrealistické
videá, ich hlavnou postavou bola samotná speváčka v rôznych
preexponovaných až bizarných polohách. Spoluhráči St. Vincent mali na hlavách masky.
Jessie Ware
V piatok večer sa na areál spustil jemný dážď – presne vtedy,
keď svoj koncert začínala britská speváčka Jessie Ware. Ani
nepriaznivé počasie neodradilo stovky ľudí, aby si vychutnali
jej vystúpenie. A stálo za to zniesť trochu vody.
Jessie Ware patrí medzi speváčky, ktoré nepotrebujú vymýšľať lacné spôsoby, ako zaujať, pretože to zvládne aj čisto vokálne.
V elegantných červených šatách ovládla pódium svojím nádherným hlasom a obrovskou charizmou. Neustále sa ubezpečovala, či sa moknúce publikum cíti dobre, a to jej odpovedalo
potleskom, tancom a spevom.
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Jamie Cullum
Môžeme spochybňovať jeho vkus. Kto sa už len rozhodne
unúvať sa a prerobiť Rihanninu odrhovačku Umbrella do džezovej verzie? Možno si taký cover, aký spravil Jamie Cullum,
ani doma nepustíte. Ale nemôžeme spochybniť, že si vie hudbu
mimoriadne vychutnať. Jeho nadšenie bolo na koncerte Pohody
nákazlivé,
preciťoval
každý jeden tón. Už v
prvej piesni stál na
klavíri a z pódia znelo
úžasné saxofónové sólo.
V polovici koncertu
zas osamel a krásne odspieval pieseň z muzikálu Singing in the Rain,
Jamie Cullum si na koncerte vie hudbu vychutnať.
zatiaľ čo sa na kraji pódia zbierala dažďová voda. A rytmus si hral len rukami na vrch
klavíra.
LP
Najprv písala skladby pre iné speváčky ako Rihanna či
Christina Aquilera, až sa sama stala hviezdou veľkého formátu.
Americká speváčka LP, čo je skratka z jej mena Laura Pergolizzi, si na slávu musela počkať, no jej talent si ju zaslúži. Svoj
špecificky zafarbený silný hlas v plnej paráde predstavila ako
sobotňajší headliner na hlavnom pódiu Pohody, pod ktoré
prilákala tisíce ľudí.
Jej šou nebola strojená ani ornamentálna, no ani to
nepotrebovala. Vystačila si so svojimi vokálnymi dispozíciami,
gitarou, ukulele a podporou svojej kapely. Navyše, málokto vie
pískať tak, ako to dokáže LP.
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Kronos Quartet
Najznámejšie sláčikové kvarteto na svete dokázalo, že v
čisto husľovej podobe môžu znieť
pôsobivo aj známe
rockové balady House of the Rising Sun
a Baba O´Riley. Svoj
koncert začínali veselými melódiami,
aby mohla atmosféra
Svetoznámy Kronos Quartet zahral aj slovenskú skladbu „Kvarteto siahajúcich
chápadiel" inšpirovanú vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
neskôr potemnieť. V
závere totiž do programu pridali svetovú premiéru skladby
slovenského skladateľa Mira Tótha Kvarteto siahajúcich chápadiel.
Zdalo sa, že umelec do nôt vpísal akt písania článkov, mocnejúcu korupciu a v temnej, záverečnej časti aj okamih vraždy
Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Kvarteto po novinke zahralo už iba jeden zo svojich hitov.
Malo to však symboliku. Koncert uzavreli skladbou z filmu
Fontána, v ktorej zúfalý manžel chcel nájsť liek na rakovinu a
vydal sa hľadať strom večného života.
www.sme.sk 08.07.2018
pomocná evidencia 452/1/2018
Od štvrtka do soboty (5. – 7. júla) patrilo trenčianske letisko
22. ročníku festivalu Pohoda. Na desiatkach pódií počas troch
dní znela alternatíva, indie, elektronika, world music a punk, ale
aj klasická hudba, striedala sa s literatúrou, tancom, vizuálnym
umením, filmom a divadlom.
Záujem o Pohodu bol opäť veľký, organizátorom sa podarilo
festival vypredať už niekoľko dní pred jeho začiatkom. Medzi
hlavné hudobné lákadlá patrili The Chemical Brothers, Jamie
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Cullum, St. Vincent, Ziggy Marley, Danny Brown, Rodriguez,
Aurora, Little Dragon, Blossoms, Fink, Calexico, El Gusto, La
Femme, Knower, Bazzookas či Rebel Babel.
„Pohodu sa snažíme robiť s rovnakým prístupom, ako keď
pozývate niekoho k sebe domov na návštevu. Chcete, aby sa u
vás cítil dobre, aby mal dobrý program, aby si mal kde sadnúť
a ak chce, aj kde prespať, pripravíte dobré jedlo a pitie a urobíte
všetko pre to, aby sa cítil dobre aj v kúpeľni či na záchode.
Potom môžete počúvať dobrú hudbu, tancovať, pozerať filmy,
debatovať o radostiach i problémoch vesmíru, preberať umenie,
každý čo chce a ako chce. Veríme, že tento prístup naši návštevníci cítia,“ povedal riaditeľ festivalu Michal Kaščák.
Na Pohode sa už
niekoľko rokov snažia
znižovať vplyv festivalu na životné prostredie. Je jediným
festivalom v strednej
Európe, na ktorom sa
triedi biologicky rozložiteľný kuchynský a
reštauračný odpad a
dokonca sa priamo v
areáli unikátnou technológiou kompostuje. Do kompostéra
putovali aj všetky príbory a obaly, v ktorých sa podávalo jedlo.
„Máme radi miesto, na ktorom Pohoda je. Preto je pre nás
prirodzené, že k nemu pristupujeme s ohľadom a rešpektom.
Rovnako je to aj s komunitou ľudí, ktorá sa na festivale stretáva,
podobne je to aj v čase mimo festivalu, preto sú zelené riešenia
dlhodobo prirodzenou súčasťou Pohody,“ povedal Michal
Kaščák.
Minulý ročník festivalu získal ocenenie Najekologickejší
festival v Európe. Organizátori na ekologické riešenia kládli
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dôraz aj tento rok a vyzývali na separáciu odpadu. Na všetky
čapované tekutiny používali vratné poháre, návštevníci dostali
jedlo naservírované len v kompostovateľných riadoch z celulózy alebo kukuričného škrobu.
Pribudli aj zberné miesta, v ktorých dobrovoľníci pomáhali
triediť odpad. Hlavné priestranstvá festivalu opäť osvetľovali
solárne lampy.
www.sme.sk 10.07.2018
pomocná evidencia 458/1/2018
Slávnostná vernisáž 11. ročníka medzinárodného výtvarnoliterárneho sympózia Ora et Ars sa uskutočnila v sobotu 21. júla
na najstaršom pútnickom mieste na Slovensku - v areáli kláš-

tora na Veľkej Skalke. Kurátorom sympózia a výstavy bol
historik a znalec umenia Marián Kvasnička. Podujatie moderoval herec Štefan Bučko.
Diela umelcov, ktoré vznikali počas sympózia, majú ukázať,
že aj náboženská téma dokáže mať galerijnú hodnotu. Vo
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výtvarnej sekcii sympózia pracovalo dvanásť umelcov
z Poľska, Česka a Slovenska. Jej kurátorom bol výtvarník Jozef
Vydrnák. Literárnu sekciu viedol spisovateľ Rudolf Dobiáš
a tvorilo ju sedem autorov z Čiech a Slovenska.
„Keď sme sa s umelcami na začiatku tohto ročníka sympózia
po prvýkrát stretli na pôde Mestského úradu v Trenčíne, hovorili sme aj o tom, ako
geograficky, historicky, ale aj duchovne
patrí toto najstaršie
pútnické miesto na
Slovensku k nášmu
krajskému
mestu,“
komentoval tohtoročné sympózium primátor Trenčína Richard
Rybníček. „Spisovateľ a pre mňa veľmi vzácny človek Rudolf
Dobiáš mi vtedy poradil, ako sa dá zobraziť vzťah a blízkosť
týchto dvoch miest, Skalky a Trenčína. Dovolím si použiť jeho
slová – predstavte si krásnu ženu, ktorá má na krku zlatú
a veľmi cennú retiazku – toto je
Trenčín
a v jej
strede sa vyníma
a svieti drahokam
– a to je Skalka.
Čo bolo povedané
slovami básnika,
my akosi vedome
i podvedome cítime. A určite to cítili aj zakladatelia sympózia a autori myšllienky na znovuobjavenie Skalky pred jedenástimi rokmi. Ponúkli tento
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priestor najskôr umelcom a cez ich spracovanie prostredníctvom obrazov, sôch a básní aj nám a ďalším ľuďom. A tak
spoločenstvo obdivovateľov tohto nesmierne bohatého a výnimočného miesta z roka na rok rastie.“
„Ak k podujatiam, dielam, udalostiam, spoločným stolovaniam, diskusiám, modlitbám, stretávaniam – teda k všetkému,
čo vyznačuje sympózium ako hostinu ducha – prirátame aj
odbornú konferenciu o pozorovaní hviezd v dejinách – môžeme
povedať, že až k tomuto rozmeru smeroval tohtoročný ročník.
Vždy totiž ide o hľadanie toho, čo alebo kto nás presahuje,“
vyjadril sa Marián Kvasnička.
Program slávnostnej vernisáže ozdobili aj vystúpenia speváckeho zboru Adoremus a skvelej mladej speváčky Niny Kohoutovej.
Vlastný text 21.07.2018
pomocná evidencia 485/2/2018
Slávnostná vernisáž medzinárodného výtvarno-literárneho
sympózia Ora et Ars – Skalka 2018 sa konala v sobotu 21. júla
v areáli kláštora na Veľkej Skalke.
Správca farnosti Skalka nad Váhom a rektor svätyne Andreja-Svorada a Beňadika na Skalke Peter Beňo počas
vernisáže odovzdal
pamätnú
listinu
nitrianskeho biskupa Mons. Viliama
Judáka Jane Masárovej
z Trenčianskeho osvetoOcenené organizátorky zľava Hana Gallová, Terézia Niková a Jana Masárová.
vého
strediska,
Terézii Nikovej z občianskeho združenia T-VIA a Hane
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Gallovej z Útvaru kultúrno-informačných služieb mesta Trenčín.
Listinu im diecézny biskup udelil za aktívne organizovanie
doterajších 11 ročníkov medzinárodného výtvarno-literárneho
sympózia Ora et Ars, propagáciu pútnického miesta Skalka a
dlhoročnú obetavú službu pre dobro cirkvi.
Info 31.07.2018
pomocná evidencia 485/1/2018
V tomto roku zaradili festival Pohoda do výberov najlepších
festivalov aj renomované britské denníky ako The Telegraph,
The Guardian či Metro. „K návštevníkom sa správajú ako k
rodine a naozaj každý si tu nájde niečo pre seba,“ napísal denník
The Independent v recenzii hudobného novinára Dereka
Robertsona.
Pohode zároveň udelil absolutórium v podobe hodnotenia
päť hviezdičiek z piatich. Ukážku z vizuálneho umenia, ktoré
malo na jeho 22. ročníku veľké zastúpenie, si môžete pozrieť
pred Posádkovým klubom. Maľby na vodomerných šachtách
budú Pohodu v centre mesta pripomínať do konca augusta.
Info 31.07.2018
pomocná evidencia 491/1/2018
Slovenský deň bol súčasťou detského folklórneho festivalu
Yilan International Children's Folklore and Folkgame na Taiwane. Uskutočnil sa v sobotu 21. júla. Okrem prezentácie života slovenského ľudu počas prvej Československej republiky,
svoje spevácke a tanečné umenie predviedli deti z trenčianskeho folklórneho súboru Kornička. Zamerali sa na ľudové
piesne z trenčianskeho regiónu i širšieho okolia a predstavili
tradičné kroje.
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„Kornička roztancovala taiwanské publikum. Taiwanské
deti aj dospelých učili tancovať tance z oblasti Považia. Pridal
sa aj primátor mesta Cheng-yuan Jiang,“ uviedol Martin
Podstavek, vedúci Slovenského ekonomického a kultúrneho
úradu v Taipei.
K súboru Kornička na počas vystúpenia pripojili štyria
poslucháči z Yilanu
oblečení v slovenských krojoch. Zaujímavosťou je, že
vystúpenie sa odohralo
neďaleko
miesta, kde v roku
1771 pobudol slávny rodák z Vrbového gróf Móric Beňovský.
Súčasťou festivalu Yilan International Children's Folklore and
Folkgame bola tematická výstava
ľudovej kultúry z obce Očová.
Koncipovaná je ako dedinka s tradičnou izbou, s krojmi, s drevenými
predmetmi do domácnosti či hudobnými nástrojmi.
„Unikátnu výstavu si v deň
otvorenia pozrelo viac ako 1200
návštevníkov,“ informoval Martin
Podstavek. Na slávnostnom otvorení festivalu zneli aj tóny slovenskej
fujary, na ktorej hral riaditeľ Očovského dvora Pavol Holík. Výstava
tohto druhu je vo východnej Ázii prezentovaná po prvý raz.
The Yilan International Children's Folklore and Folkgame
Festival patrí medzi najväčšie detské festivaly. Koná sa vždy
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počas letných prázdnin už od roku 1996 v meste Yilan.
Tohtoročnou témou festivalu bolo Slovensko.
www.sme.sk 24.07.2018
pomocná evidencia 493/1/2018
Od stredy 1. augusta môžu návštevníci obdivovať v priestoroch Mestskej veže výber najnovších diel, ktoré vznikli na medzinárodnom sympóziu Ora et Ars – Skalka 2018.
www.trencin.sk 01.08.2018
pomocná evidencia 519/1/2018
Šesť folklórnych zoskupení v Trenčianskom samosprávnom
kraji (TSK) dostane vďaka participatívno-komunitnému rozpočtu nové kroje. Šesť projektov na uchovanie ľudových tradícií podporil kraj celkovou sumou viac ako 13 tisíc eur.
Ako informovala Barbora
Jánošková z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov
Úradu TSK, na 20 párov tanečných čižiem sa môže tešiť
folklórny súbor Trenčan z Trenčína, osem mužských a rovnaký
počet ženských krojov z oblasti
Praznov obohatí šatník folklórneho súboru Považan z Považskej
Bystrice.
„Vďaka novým detským krojom spoznajú slovenské ľudové tradície a zvyky aj deti navštevujúce Materskú školu v Novom Meste nad Váhom. Materská škola plánuje kúpiť 22 dievčenských a 22 chlapčenských
krojov. Modro-biele myjavské kroje s bielym čepcom sú jednou
z výrazných charakteristík myjavského regiónu.
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„Dva ženské, dva mužské, tri dievčenské, tri chlapčenské
kroje a osem mužských halien kúpi z rozpočtu nezisková
organizácia Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc pôsobiaca v regióne,“ doplnila Barbora Jánošková s tým, že časť
získaných finančných prostriedkov vyčlenia aj na opravu krojov vystavovaných v Gazdovskom dvore v myjavskej miestnej
časti Turá Lúka.
Ako dodala, kultúrne dedičstvo zachováva v kraji už viac
ako 15 rokov aj folklórny súbor Senior Vršatec. Zatraktívniť
svoj repertoár sa rozhodli kúpou 10 ženských a 10 mužských
terchovských krojov pre tanečné páry. Ušiť doposiaľ etnológmi
neprebádaný mužský rybiansky kroj (krojový lajblík, mužské
krojované nohavice a zimné kabanice) chcú z participatívnokomunitného rozpočtu v občianskom združení Bebran.
TSK okrem nákupu krojov pripravuje aj vydanie publikácie
o kultúrnom dedičstve našich predkov.
„Trenčiansky kraj je bohatý na ľudové tradície a zvyky.
Zachovať dedičstvo a poklad našich predkov sme sa rozhodli aj
prostredníctvom knižnej publikácie, na ktorej stránkach budú
hlavnými aktérmi ľudia, pre ktorých sa folklór stal akýmsi
zmyslom života,“ uviedol predseda TSK Jaroslav Baška s tým,
že kniha o folklórnych súboroch, skupinách, dychových hudbách, heligonkároch či trombitášoch vyjde pravdepodobne začiatkom budúceho roka.
www.teraz.sk 08.08.2018
pomocná evidencia 532/1/2018
Mestská časť Trenčína Kubrá sa môže pýšiť nielen bohatým
kultúrnym ľudovým dedičstvom, ale aj ľuďmi, ktorí ho
udržiavajú a strážia, aby nezaniklo.
„Oslavujeme 85. výročie založenia folklórnej skupiny, ktorá
vznikla v roku 1933,“ hovorí členka súboru Ernestína Brezanová. Na oslavu si pozvali hostí aj z okolia. Začala sa v sobotu
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11. augusta pred kostolom, kde si uctili pamiatku pri pamätnej
tabuli padlých v prvej svetovej vojne, od skončenia ktorej
uplynulo sto rokov. Program na
oslave zostavili z kubranských tancov a spevov.
„Nezaradili sme žiadne zvykoslovné pásma, ale najmä tance,
spevy a žartovné piesne,“ povedala
členka súboru Helena Jantošová.
Podľa nej to, čo ľudia v minulosti vytvorili, je niečo obdivuhodné. „Milujem ten folklór, milujem
ten odev, milujem tie zvyky, je to
zmysel života,“ dodala.
Vďaka členom folklórnej skupiny ostávajú zachované tradičné
zvyky, piesne a tance, ale aj nenapodobiteľné ľudové kroje.
„Napríklad ja mám rukávce po mojej babke, bola narodená
v roku 1897. Mám po nej niektoré kúsky odevu, ktoré už budú
mať za pár sto rokov,“ prezradila Helena Jantošová. Nechýbali
ani najmenší, deti, ktoré si vytvárajú lásku k folklóru a k ich
predkom už odmalička.
www.trencianskyterajsok.sk 11.08.2018
pomocná evidencia 541/1/2018
Päťdesiat povestí a príbehov z Trenčianskeho kraja ponúka
knižka Trenčianske povesti od Jána Skovajsu a Petra Mišáka.
V chronologickom poradí sú zoradené najpútavejšie povesti z
nášho regiónu.
Časy, keď jaskyňu na trenčianskej Skalke obývali pustovníci Svorad a Benedikt, ale aj kruté doby, počas ktorých tatárske
hordy plienili náš kraj, či tajomstvá Studne lásky, Katovho
domu i záhady krýpt trenčianskeho kostola. Kurucké vojny,
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zbojníkov v Soblahove, zhromažďovanie pokladov na Trenčianskom hrade a mnohé iné príbehy približuje zbierka povestí,
ktorú napísal regionálny historik a publicista Ján Skovajsa z
Dolného Srnia a spisovateľ – autor kníh povestí a rozprávok
Peter Mišák.
„Krvavá svadba v Dubodieli, Záhadná hostina, Prvá obeť
bitky pri Kostolnej, O vodníkovi z Horného mlyna, Fatima,
Matúš Čák, Kuchár Johannes či Vznešený hosť v Trenčíne je
len zopár ďalších povestí, ktoré čitateľ v našej knihe nájde. Tá
je určená čitateľom všetkých generácií. Každý si v nej pre seba
objaví množstvo nových informácií a pozoruhodností,“ povedal
autor knihy Ján Skovajsa.
Trenčianske povesti sa tak stali štvrtou publikáciou edície
Povesťová mapa Slovenska. Vydavateľstvo Matice Slovenskej
odštartovalo pútavú sériu Povesťami a príbehmi z medenej
Bystrice, nasledovali Levočské povesti, Murárske povesti a
Povesti o slovenských riekach.
Mária Zjavková z vydavateľstva Matice slovenskej
pochádza zo Selca. Trenčiansky kraj jej je teda veľmi blízky.
Oslovila preto Jána Skovajsu, s ktorým martinské vydavateľstvo spolupracovalo už aj v minulosti.
Navrhli mu, či by publikačne neprispel do Povesťovej mapy
Slovenska samostatnou knihou týkajúcou sa trenčianskeho
regiónu.
„Veľmi som sa do toho nehrnul. S povesťami som veľké
skúsenosti doteraz nemal. Napokon som sa do toho pustil v
spolupráci s Petrom Mišákom,“ povedal autor. Tretím do
„partie“ bol známy knižný ilustrátor a karikaturista Milan
Stano.
Každú z povestí oživil svojskou typickou ilustráciou. Pri
návrhu mu autori takmer dvestostranovej knižky nechali voľnú
ruku.
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„Milan si všetky povesti prečítal a sám si vybral najvhodnejší námet obrázku, ktorý potom zrealizoval. Nakreslil aj
Matúša Čáka Trenčianskeho v povesti, ktorá patrí k najstarším
z našej zbierky,“ prezradil Ján Skovajsa.
Podmanivé čiernobiele ilustrácie obohacujú aj poviedku
Skamenený
mních,
Nešťastná láska Kataríny Suňogovej, či
Strašidelné väzenie.
Päťdesiat kresieb dáva
publikácii „filmovú“
podobu.
Staré historické knihy, publikácie Jozefa
Braneckého, archívy,
Autor Ján Skovajsa s novou knižkou Trenčianske povesti.
monografie obcí, kroniky obcí i miest. To boli hlavné zdroje
informácií pre vznik zbierky povestí z trenčianskeho regiónu.
Mnohé z podnetov dali aj trenčianski historici Milan Šišmiš a
Jozef Karlík.
„Z tých najstarších povestí sa už nedá dobre odhadnúť, koľko je tam pravdy a koľko domysleného. Tie novšie povesti sa
dajú viac overiť. Skutočne sa určite udiala viac ako polovica z
deju novších povestí. Povesti sa často medzi ľuďmi odovzdávali prerozprávaním. Dnes už ťažko zistiť, čo kto do príbehu
pridal,“ usmial sa Ján Skovajsa.
Niektoré z povestí v minulosti ľudí oslovili viac, iné menej.
Tie „menej záživné“ sa z ich života postupne vytratili. Práve
táto zbierka ponúka ucelený prehľad výberu tých najzaujímavejších, ktoré sa uchovali.
„Mnohé príbehy sme objavili aj vo veľmi starých kronikách.
V povestiach ľudia obsahové prvky nemenili. Niečo ale prikrášlili a zdramatizovali. Niečo som podľa možností minimálne
upravil aj ja,“ pokračoval autor, ktorého najviac oslovila povesť
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Prvá obeť bitky pri Kostolnej. Príbeh o učiteľovi, ktorý sa počas
bojov v obci vrátil po zabudnutú Bibliu a kvôli nej napokon
zahynul.
Štúdium materiálov trvalo Jánovi Skovajsovi a Petrovi Mišákovi niekoľko mesiacov. Až potom sa mohli autori pustiť do
zostavenia výberovej publikácie Trenčianske povesti.
„Tých povestí sme objavili a spracovali toľko, že sa pravdepodobne pustíme aj do napísania druhého dielu. Ostalo veľmi
veľa zaujímavých vecí. Objavil som aj veršovanú povesť o
Trenčíne, ktorá bola evanjelickým kňazom Valeriánom Máderom z Trenčína napísaná už v roku 1588 v latinčine. Preložil ju
Miloslav Okál,“ pokračoval Ján Skovajsa.
Práve takmer päťstoročná veršovaná povesť by mala byť
otváracou v druhom pokračovaní publikácie. Podľa Skovajsu je
to nádherná a ospevná báseň o Trenčíne.
„S prvým dielom knihy som sa trápil dlho. Ale bola zima,
tak bolo dosť času. Oslovili ma z vydavateľstva pred štyrmi
rokmi. Odvtedy to boli desiatky mesiacov práce. Našťastie
mám doma vytvorený veľký archív historických vecí, ktoré si
odkladám. Aj to mi veľmi pomohlo,“ vysvetlil publicista z
Dolného Srnia. Zadosťučinením bola pre autorov exkluzívna
podoba publikácie.
„Keď som knižku prvýkrát uvidel, bol som šťastný a spokojný. Veľká vďaka patrí aj Milankovi Stanovi, ktorý ilustroval aj
obal Trenčianskych povestí,“ dodal Ján Skovajsa.
www.sme.sk 19.08.2018
pomocná evidencia 560/1/2018
Druhý ročník projektu Leto v galérii dopadol opäť výborne.
Nádvorie Galérie M.A. Bazovského sa počas leta premenilo na
tvorivý ateliér, na priestor oddychu a nových zážitkov.
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Každá sobota patrila inému umelcovi a inému druhu
výtvarného umenia. Pozvanie na nádvorie prijalo aj niekoľko
zaujímavých
hostí.
Maliarky Lucia Černayová a Paula Pádivá, sochár Jozef Syrový, ilustrátorka Janka Danková, fotografka Veronika Markovičová a iní.
Návštevníci si mohli vyskúšať komixový
workshop, selfie workshop, hralo sa aj divadielko pre deti.
Sobotné večery patrili hudbe a koncertom. Swingový večer
roztancoval nádvorie galérie. Literárne večery s názvom
Divotvorba prilákali na nádvorie divotvorných autorov. Počas
leta bola možnosť vidieť päť premenlivých výstavy ( výstavu
Miroir Noir MRB, výstavu Selfie yourself - Martina Rotlingová a Simona Papšová, výstavu Populus Natália Okolicsányiová, výstavu Krajina - Ján Viazanička a Boris Németh,
výstavu Proti všetkým- Filip Sabol a Michal Turkovič) a dve
stále expozície (stála expozícia M.A. Bazovský a Slovenské
sochárstvo 20. storočia).
Letné aktivity galérie M.A. Bazovského v Trenčíne prilákali
takmer 500 návštevníkov.
www.gmab.sk 31.08.2018
pomocná evidencia 587/1/2018
Po nedávnej obnove zelene a chodníka v historickom parku
M. R. Štefánika sa na významnom tranzitnom mieste spájajúcom stanicu s centrom mesta, uskutočnil nevšedný kultúrny
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festival Priestor. Prvý ročník podujatia sa v sobotu 8. septembra.
,,Po vzore mnohých, či už zahraničných alebo aj slovenských miest, sme sa
rozhodli využiť potenciál parku a dostať
do neho kultúru. Prvý
ročník festivalu PriesTrenčanov pobavil svojím vystúpením herec Pavol Seriš.
tor je plný lokálneho
umenia,“ spresnila organizátorka Terina Barčáková.
,,Park by mal byť miesto, kde ľudia radi trávia čas, robia
rôzne aktivity, alebo len tak oddychujú,“ doplnila ďalšia z organizátoriek Natália Kaščáková.
V parku bola vytvorená zóna oddychu, kde sa každý návštevník môže na chvíľku zastaviť a stretnúť priateľov. Deň sa
začal cvičením jogy pre všetkých, stačilo si iba priniesť vlastnú
podložku. Potom vystúpil Trenčanom dobre známy Pavol Seriš
venujúci sa autorskému divadlu, v ktorom mieša stand-up
comedy, fyzické divadlo, absurdný humor, pantomímu či tanec.
Voices viedli na Priestore sériu rozhovorov Ľudia
a miesta. Rozprávali o rôznych vnímaniach slova
priestor s Dominikou Šikulincovou (ilustrátorka a
tatérka), Veronikou Kostkovou (módna návrhárka),
Dušanom Vančom (riaditeľ Trnavského rádia a koordinátor
aktivít v Nádvorí) a s Davidom Petrášom (autor projektu Ruiny). Po diskusiách nasledovalo čítanie autorskej tvorby prózy a
poézie s názvom Divotvorba.
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Večer patril trenčianskym hudobníkom. V altánku zahralo
Ticho, Nina Kohoutová, Matwe Drappenmadchenfeller, Bulp
dj set a Elýščitat.
Počas celého dňa prebiehal aj dizajnérsky trh, kde si návštevníci mohli zakúpiť rôzne kreatívne kúsky. Ďalšia novinka,
ktorá sa uskutočnila vôbec po prvýkrát v Trenčíne, bola Fashion SWAP. O čo išlo? Každý návštevník mohol priniesť maximálne päť kúskov oblečenia a zameniť ich za kúsky od ostatných návštevníkov. Touto aktivitou chceli usporiadatelia prispieť k udržateľnosti módy a bojovať s nadmerným plytvaním
v módnom priemysle.
www.dnes24.sk 08.09.2018
pomocná evidencia 609/1/2018
Množstvo kontroverzných tém a otázok priniesol do
Trenčína medzinárodný festival jedného herca Sám na javisku,
ktorý prvýkrát trval až osem dní od
nedele 9. do nedele 16. septembra.
Divákom festival ponúkol 11 inscenácií a sprievodný kultúrny program.
Na 24. ročník festivalu vyberali
organizátori monodrámy z krajín
strednej Európy s presahom na
monodrámy z balkánskych krajín,
no rozhodli sa zapojiť do programu
aj francúzsku monodrámu o teroristických útokoch v Paríži v roku
2015.
Festival otvoril český herec Stanislav Majer politicky nekorektnou modrámou „Herec
a stolár“. Hľadá v nej odpovede na otázky o stave svojej domoviny. Inscenácia bola odmenená Cenou divadelnej kritiky za
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mužský herecký výkon a najvyššiu priečku získala v diváckej
ankete portálu i-divadlo. cz.
Unikátnym zjavom v monodráme je herečka Sláva Daubnerová. K svojej inscenácii „Solo lamentoso“ vytvorila koncept, zrežírovala ju a aj v nej hrá. Ide o pohybovo-vizuálne vystúpenie inšpirované bizarným prípadom Spievajúceho domu
zo Štúrova.
Riaditeľ festivalu Kamil Bystrický na tohtoročnom Sám na
javisku zahral v inscenácii „Višegrád – 1“. Ide o novú monodrámu z dielne trenčianskeho Dogma divadla, ktorej text
vznikol na objednávku. Napísal ho enfant terrible českej literatúry a drámy David Zábranský. Provokatívne, na hrane
irónie a vážnosti koncipované divadelné predstavenie, sa zaoberá postavením Slovenska na mape Európy. Kontroverznú tematiku doplnila francúzska monodráma „List pre podvodníkov
islamofóbie“, ktorí hrajú hru rasistov s hercom Géraldom
Dumontom.
Pre najmenších divákov organizátori aj tentokrát zaradili do
programu detské divadlo. Jana Vyšohlídová v inscenácii Škaredé káčatko rozpovie deťom príbeh o inakosti.
Festival podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako hlavný partner.
Info 02.10.2018
pomocná evidencia 627/1/2018
Sympózium súčasného umenia HALA sa aj v roku 2018
odohrávalo v centre mesta Trenčín.
V roku 2017, keď sa Hala presunula
z
industriálnych
brown-field
priestorov do verejného priestoru
mesta, pocítili organizátori väčšiu
potrebu o vytvorenie dialógu medzi
súčasným umením a širokou verejnosťou, ktorá by sa pri
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prechode cez mesto mohla konfrontovať s otázkami týkajúcimi
sa aktuálneho umeleckého diania.
V šiestom ročníku podujatia od štvrtka 20. septembra do
soboty 22. septembra organizátori pokračovali v novej koncepcii. Cieľom podujatia je prezentácia unikátnych diel konfrontovaných s priamou interakciou aj tých ľudí, ktorí primárne
o umenie nejavia záujem alebo mu nerozumejú. Vďaka tomu sa
môžu stretnúť priamo s umelcami, aktívne, alebo len pasívne sa
zapojiť do realizácie diela, spoznať umelca i jeho vnímanie a
koncepciu tvorby. Zámerom je oživiť mesto Trenčín umeleckými dielami a budovať tradíciu podujatia, atraktívneho nielen
pre región, ale i celé Slovensko.
Počas troch dní v mesiaci september sa stretnú a priamo
konfrontujú vybraní vizuálni umelci zo súčasnej profesionálnej
scény Slovenska spolu
so širokou verejnosťou, ktorá sa dostane
do kontaktu s dielami
napríklad počas pešej
chôdze v meste, ale i
cielene.
Programovo sa podujatie zameriava na
verejné formy umenia
– na prejavy vo forme performance, happeningov, interaktívnych site-specific inštalácií, akčnej happeningovej maľby, videoartu, ale aj vzdelávacími aktivitami, hudobnými a divadelnými vystúpeniami v partnerských inštitúciách.
Warm-upom celého podujatia bolo divadelné predstavenie
zoskupenia Odivo pre deti aj dospelých s názvom „Divočiny“,
ktoré sa uskutočnilo v nedeľu 16. septembra v kaviarni Coffee
Sheep. K pozvaným umelcom, ktorí sa predstavili so svojimi
dielami, patria Peter Valiska-Timečko s tanečníkom Ja385

rom Viňarským, Tomáš Rafa, Jakub Pišek, Marek Galbavý, Michal Černo, Petra Fornayová a ďalší. V rámci diel
bola v spolupráci s Českým centrom umiestnená vo verejnom
priestore i zvuková inštalácia s názvom Poeziomat, ktorá ponúkla výber básní českých a slovenských súčasných autorov.
Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Fondu na
podporu umenia, hlavného partnera projektu, a Mesta Trenčín.
Partnermi projektu sú Galéria Miloša Alexandra Bazovského v
Trenčíne a Coffee Sheep. Celý program bol znovu voľne prístupný širokej verejnosti.
www.artalk.cz 22.09.2018
pomocná evidencia 634/1/2018
Stretnutie s tvorbou Rudolfa Dobiáša pod názvom „Slovenský Solženicyn“ sa
uskutočnilo v utorok
25. septembra vo Verejnej knižnici M.
Rešetku v Trenčíne.
Spolu s autorom sa
pred auditórium posadili aj ďalší literáti –
Dagmar InštitorisoZľava R. Dobiáš, D. Inštitorisová, T. Žilka, A. Baláž a I. Hochel.
vá ako moderátorka,
Tibor Žilka, Anton Baláž a Igor Hochel.
Spolok nezávislých spisovateľov pred časom navrhol
Rudolfa Dobiáša na Nobelovu cenu za literatúru. S tým súvisela
aj úsmevná poznámka Igora Hochela: „Musíš ešte dlho žiť, lebo
Nobelovu cenu udeľujú iba žijúcim umelcom.“
Na stretnutí venoval Rudolf Dobiáš najviac času osudu poručíka Tomáša Chovana, ktorý opísal v samostatnej kapitole
v knihe „Triedni nepriatelia“.
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„Veľký zlom vo mne nastal, keď som na vojenskom súde
čítal záznam súvisiaci s popravou poručíka Tomáša Chovana.
Zatkli ho 31. marca 1950 na hlavnej stanici v Bratislave a obvinili ho, že sa v službách slovenskej emigrácie usiloval o vytvorenie samostatného slovenského štátu. Nemal ani 25 rokov,
keď ho 8. novembra 1951
v bratislavskej väznici
popravili. Keď som si pri
čítaní predstavoval, čo
musel tento mladý človek prežívať v posledných hodinách pred
popravou... Dovtedy som
sa veľmi nezamýšľal nad
podobnými tragickými situáciami, ale prípad poručíka Chovana
mi otvoril oči. Toto mnou tak otriaslo, že som zrazu nebol
schopný písať nejaké lyrické veci. A objavoval som aj ďalšie
podobné ľudské príbehy. To asi vo mne zostane navždy. Keby
som tie príkoria nezažil na vlastnej koži, možno by som napísal
iba pár básnických zbierok. Takto zanechávam svoj vklad do
kroniky národa, zanechám skúsenosť, pretože ani dnes si mnohí
neuvedomujú, aké jednoduché bolo v tých časoch napríklad
obesiť v jednom procese jedenásť ľudí z prípadu Slánský alebo
trojicu absolventov trenčianskeho gymnázia Alberta Púčika,
Antona Tunegu a Eduarda Tesára.“
Autorovi sa prihovoril aj Ján Gallik z Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre:
„Prívlastok slovenský Solženicyn vám právom patrí, pretože aj
tento veľký ruský spisovateľ bol nespravodlivo odsúdený komunistickým režimom. Písal o poznaní, ku ktorému dospel „na
zhnitej väzenskej slame“, keď vnímal na sebe a okolo seba
mnoho utrpenia, videl premenu človeka, ako sa stáva zlým.
Alexander Solženicyn vyjadril vo svojej tvorbe presvedčenie,
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že čiara, oddeľujúca dobro a zlo, prechádza vnútrom každého
človeka a každým ľudským
srdcom. Zlo sa zo sveta celkom
vyhnať nedá, no v každom
človeku možno jeho priestor
zúžiť. To je aj posolstvo diela
Rudolfa Dobiáša.“
S návrhom na Nobelovu cenu súvisí aj vydanie knihy R.
Dobiáša v angličtine „A Long Night´s Stories“, ktorú účastníkom stretnutia predstavili.
Vlastný text 25.09.2018
pomocná evidencia 639/1/2018
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne ako
jediná kultúrno-umelecká profesionálna inštitúcia v Trenčianskom samosprávnom kraji predstavuje vo svojom výstavnom
programe už desaťročia to najzaujímavejšie z regionálnej, celoslovenskej, ale i zahraničnej umeleckej scény.
Síce disponuje dvomi výstavnými priestormi určenými na
premenné výstavy a tromi priestormi so stálymi expozíciami,
ale neposkytuje dostatočné možnosti na prezentáciu súčasných
podôb umenia - a to predovšetkým intermédií, video inštalácií,
site-specific inštalácií, happeningov, performance, akcií a pod.
Cieľom projektu bolo rozšírenie výstavných priestorov o
nový suterénny priestor, ktorý by bol určený predovšetkým
výtvarníkom, ktorí pracujú v intenciách nových médií a
intermédií. Charakter priestoru v suteréne galérie nedovoľuje
prezentácie na plátne či papieri kvôli zvýšenej vlhkosti,
nakoľko sa nachádza pod úrovňou cestnej komunikácie.
Priestor má však veľký potenciál práve v obohatení galérie o
nové súčasné podoby umenia, ktoré sa doteraz na jej pôde
neprezentovali, alebo prezentovali len v minimálnych formách.
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„Celý projekt od prvotnej myšlienky na využitie priestoru až
po samotnú realizáciu trval takmer dva roky. Veľmi sa teším,
že sme vybudovali výstavný priestor pre nové média s kvalitným technickým vybavením,“ povedala Barbora Varga Petríková, riaditeľka galérie.
Priestor suterénu pozostáva z jednej klenbovej miestnosti s celkovou rozlohou cca 50
m2. Slúžil galérii ako
príručný sklad výstavných soklov a nepotrebných materiálov. Pre potreby adekvátnej prezentácie krátkodobých výstav si priestor vyžadoval komplexnú rekonštrukciu vrátane novej maľby stien, murárskych opráv, ochrany
pred plesňami, nového náteru podlahy, inštaláciu elektrického
kúrenia, bodového osvetlenia a inštalačného systému.
Asi najdôležitejšou, a taktiež najviac finančne náročnou
položkou bolo jeho adekvátne technické vybavenie – dva
širokouhlé projektory s vyšším rozlíšením (3500 lm a 5000 lm,
čo umožňuje dostatočne kvalitné prezentovanie videoinštalácií)
a inštalačnou konzolou, ktorá umožňuje ich zavesenie priamo
na stenu bez narušenia priestorového vnímania, fotoaparát so
statívom s možnosťou prezentovať i náročnejšie projekty, notebook s VGA a HDMI vstupmi a multimedia player, veľké projekčné plátno so statívom, zvukové reproduktory a dva tablety.
V novom priestore uskutočnil krátkodobý umelecký videoprojekt Petry Fornayovej počas Sympózia súčasného umenia
HALA 2018.
www.gmab.sk 26.09.2018
pomocná evidencia 642/1/2018
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Vo štvrtok 4. októbra v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne
otvorili dve nové výstavy. Obe sú venované fotografii. Výstava
Návraty v čase / československá fotografia – 80. roky 20. storočia, je výstava fotografií, ktoré vznikli na
konci osemdesiatych
rokov vo vtedajšom
Československu.
Diela sú umeleckou
sondou do študijných
rokov fotografov –
spolužiakov a ich paradoxne mimoriadne
slobodného a novátorského pohľadu na vtedajšiu neslobodnú
dobu. Ich rané diela sú považované za také výnimočné, že
dodnes prekvapujú a majú čo povedať aj súčasnému návštevníkovi. Intenzívny študentský život, odvaha do vtedajšej československej fotografickej scény nastoľovať nové témy, objavovať nové myšlienky a umelecké videnie, sú sústredené do
fotografií, ktoré v tom období vznikali a stali sa predzvesťou
ďalšieho umeleckého smerovania autorov. Autori fotografií sú
Vasil Stanko, Rudo Prekop, Kamil Varga, Peter Župník,
Jiří Víšek, Jan Pohribný a Svetozár Abel.
Rozsiahly samostatný autorský projekt Petra Župníka Anima vôbec prvýkrát v Trenčíne predstaví Župníkove fotografie
s animálnou témou naprieč jeho viac ako tridsaťročnou tvorivou umeleckou cestou. Viac ako 50 fotografií s autorovými
jemnými domaľbami (každá z fotografií je tak vlastne originálom) je pomerne komplexným pohľadom na magický a poetický fotografický svet umelca.
www.gmab.sk 04.10.2018
pomocná evidencia 658/1/2018
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Usporiadatelia festivalu Jazz pod hradom rozdelili tento rok
udalosť do troch tematických blokov, ktoré postupne od piatka
do nedele 21. – 23. septembra predstavili. Piatkový večer niesol
názov Festival mladého džezu. Tento titulok má v súvislosti s
festivalom
svoju
tradíciu. Preto nebolo ťažké nájsť a
vybrať z množstva
kvalitných jednotlivcov a súborov tri,
ktoré ozdobili hneď
prvý festivalový večer a postavili latku
umeleckej úrovne riadne vysoko. Každá vážnejšia džezová
udalosť si zaslúži na úvod zvuk veľkého orchestra. A ak ide o
skúsený, zohraný a veci oddaný spolok džezu verných hudobníkov, potom je výsledok zaručený. Swingless Jazz Ensemble je zložený zo študentov a učiteľov hudby zo širokého
okolia Nitry, kde sa kapela schádza.
Umelecký vedúci Martin Šťourač to so svojimi mladými
vie. Originálne aranžmány orchestrov Count Bassieho či Duke
Ellingtona znejú ako pôvodiny a na festivale zaznelo viac
skladieb z dielne a nahrávok orchestra Benny Cartera a jeho
albumu Kansas City Suite.
Druhým aktom prvého festivalového večera bol Alan
Bartuš a jeho trio. Alanova zručnosť a doterajšie účinkovanie
tria urobilo z chlapcov suverénov. Na javisku sa pohybujú s
absolútnou istotou, do skladieb nastupujú s priamym pohľadom
a vedomím, čo ich čaká.
Trio hrá skladby „klanu Bartušovcov“, teda Alanov otec Pišta Bartuš a vedúci tria dodávajú dokopy kompozície i úpravy
klasických motívov.

391

Jakub Valíček je žiadaný štúdiový a koncertný hráč, čo
dokázal aj pohotovým hraním v bigbande Swingless Jazz Ensemble tesne pred vlastným vystúpením. Tradícia akéhokoľvek
podujatia je dôležitým kritériom.
Vznikajú zaujímavé príbehy a skutočnosti. Priezvisko Štubniak mi znelo v ušiach familiárne. Spýtal som sa Mateja, či pozná pani Renátu Štubniakovú ... „To je moja mama“, znela
odpoveď. Prekvapujúco a milo zároveň. Renáta Štubniaková je
nositeľkou ocenenia „objav festivalu“ z roku 2001. Po sedemnástich rokoch prišiel jej syn rozdávať kvalitný džez a potvrdiť
rodinnú tradíciu.
Na záver večera spustil Tibor Feledi Quintet kavalkádu dobre organizovaných tónov, akordov, rytmov a polyrytmov v takom tlaku, že to vyžadovalo riadnu pozornosť udržať sa v
obraze. Tibor Feledi Quintet to je päť sólistov, tvoriacich orchester kompozične strážený a orámovaný, interpretačne prekvapivo skúsený, orchestrálne sa vyjadrujúci v dokonalej až anticipačnej súhre.
Džez za železnou oponou
Druhý deň festivalu bol venovaný džezu za železnou oponou. Táto téma prezentuje nielen obdobie politického útlaku a
perzekúcie džezovej hudby, ale analyzuje džezovú hudbu tohto
obdobia a jej autentičnosť.
Program večera otvorila domáca formácia Erbetes Q so
speváčkou Ivetou Liškovou. Ich témou bola hudba nezabudnuteľnej a stále nedocenenej osobnosti slovenskej hudby obdobia 70. a 80. rokov Gabriely Hermélyovej. Iveta Lišková
dokonale a s prirodzenosťou, bez náznaku kopírovania,
prebrala Gabikin výraz a vyjadrovanie.
Šikovné až dobové aranžmány, vystihujúce náladu kompozícií, napísal klavirista Samo Bánovec, dychové party hrali
s bravúrou Ludvik Soukup na klarinet a saxofóny, a Jannette
Strhavská pôsobila ako slnečný lúč jasnými tónmi jej flauty.
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Adrian Vitáloš obohatil pôvodný zvuk kvarteta jemne
znejúcou gitarou, rytmika v zložení Jarko Machač basgitara a
Karol Repa bicie nástroje sprevádzala udalosti s pokojom a
spoľahlivo.
Jana Koubková je nezastaviteľná v jej neustálom energickom prejave, s ktorým sa
predstavila už na III. Ročníku festivalu. Jej kariéra je
dôkazom o ojedinelosti
džezového diania za železnou oponou. Na festivale v
komornom prevedení s klaJana Koubková rozburácala sálu.
vírom Ondřeja Kabrdu
rozburácala sálu. Na záver večera hrali skúsení pamätníci. V
kapele The Jazz Hostages – džezoví rukojemníci, sa zišli aktívni tvorcovia džezu za železnou oponou. Dušan Húščava hral
džez – napriek tvrdým postihom – na bratislavskom konzervatóriu, Lajko Horský sa vyhýbal problémom v zahraničí, Jozef
Brisuda nahrával – keď sa dalo, s legendami, konkrétne s Ladislavom Gerhardtom, ktorého skladby zazneli aj v rámci večerného programu.
Okrem neho vzdal koncert úctu Karlovi Velebnému,
Ladislavovi Martoníkovi a Eve Olmerovej, ktorú slovne i
spevom nádherne opísala Dáša Libiaková. Peter Jankech obišiel dobu Džezu za železnou oponou, zato sa do nej vžil o to
hlbšie pri aranžovaní hudby tohto obdobia.
Cyklus koncertov Džez za železnou oponou je tiež venovaný
50. výročiu okupácie Československa vojskami Varšavskej
zmluvy, ako aj 100. výročiu vzniku Československa.
Tretí festivalový večer sa začal v nedeľu už o 18. hodine.
Večer mal názov 25 rokov džezu v Trenčíne a s týmto výročím
sa neoddeliteľne viaže trenčianska formácia Aurelius Q, ktorá
stála aj pri zrode festivalu.
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Kapela predstavila úvodom aj nevšedný spevácky talent
trenčianskej rodáčky Niny Kohoutovej, aby sa potom ponorila
celým objemom do svojej tvorby. Tá sa prevažne točí – a veľmi
úspešne – okolo slovenských ľudových motívov, k čomu pribrali k
spolupráci šarmanté a
zreteľne znejúce vokálne trio Krajka.
Kristínka Hlistová
posúva každú kompozíciu do interpretačne virtuóznej roviny, gitarista
Mladučká Nina Kohoutová potvrdila svoj nevšedný spevácky talent.
Peter Belák dodáva
skladbám šikovné hudobné nápady, Erich Vladár je spoľahlivým a invečným klávesákom, Ivan Letaši vyniká originálnym zvukom nielen v skladbe Bačovské pastorále, Peter
Sedlák spieva od založenia kapely v pestrom priereze jednotlivých období vývoja kapely, Dušan Rozemberg dokazuje
svoju kvalitu hry na bicích nástrojoch aj ako profesionál. Aurelius Q je legendárna formácia, na ktorej sa zakladá 25 rokov
džezu v Trenčíne.
Kapela Bashavel bola v Trenčíne v roku 2006, na XIII.-tom
Trenčianskom jazzovom festivale. Aj po dvanástich rokoch stále v pôvodnej zostave, len Roberta Ragana musel pre chorobu
nahradiť Peter Korman. Napokon – bol to riadny džezový
čardáš, ktorému konečne naplnená sála dokonale prepadla.
Dvadsaťpäť rokov džezu v Trenčíne zdobí niekoľko výnimočných osobností. Jednou z nich je Dan Bárta. Na festivale
Jazz pod hradom bol toho roku po druhý raz. Osobnosť mnohých prívlastkov, Dan Bárta je performer par excellence, nech
je kdekoľvek – v muzikáli, na samostatnom koncerte, vo svojom projekte Illustratosphere alebo v sprievode výnimočných
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jazzmanov. V nedeľu predstavil svoj album Live At The Box a
každá pesnička znamenala zážitok. Nielen jeho spevom a
prednesom boli skladby živé.
Kapela hrá ohromne dynamicky, aj za pomoci skvelého
zvuku, až tak, že v určitých pasážach je počuť – ticho... Dan
Bárta a Robert Balzar Trio boli perfektnou oslavou dvadsaťpäťročného
trvania
džezu v Trenčíne.
Trenčiansky jazzový festival Jazz
pod hradom má
tradične
svojich
laureátov. Každoročne udeľuje odborná porota ocenenie v troch kategóriách. Toho roku boli ocenení títo umelci:
najlepší sólista Stano Palúch (Bashavel SK), osobnosť
festivalu Jana Koubková CZ, objav festivalu Lenka Molčányiová (Tibor Feledi Quintet SK).
www.sme.sk 07.10.2018
pomocná evidencia 660/1/2018
V pondelok 8. októbra hostila kasáreň Trenčianskeho hradu
v Trenčíne významné osobnosti z rôznych oblastí kultúry Trenčianskeho kraja. Za svoju kreativitu, talent, pracovitosť, no
najmä srdečný prístup k práci, vďaka ktorému sa v kraji tvorí
a udržiava kultúra, si prevzalo ocenenie Flores Musarum za rok
2018 celkovo 17 jednotlivcov a 3 kolektívy zo štyroch okresov
(Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom,
Trenčín).
Sošku z dielne Strednej odbornej školy sklárskej z Lednických Rovní si domov odniesli: Dana Krajčová, Libor Bernát,
Elena Beštová, Emília Matušková, Anna Žilková, Jana
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Cibová, Jarmila Mošková, Petra Dombaiová, Peter Monček, Ladislav Moško, Ján Žovinec, Vladimír Pinďák, Milan
Šišmiš, Marta Adamusová, Viera Slivová, Miroslav Hulín,
Zuzana Mišáková, a tiež Hornosrnianska dychovka, hudobná
skupina Mladík a Vokálna skupina VOX.
Slová vďaky a uznania ľuďom, ktorí prinášajú do bežného
každodenného života tvorivú energiu, umelecky hodnotne
dotvorilo aj vystúpenie
akordeónového súboru
DUA VENTE z Trenčianskych Teplíc. Nadšenie z uznania a verejného poďakovania
za záslužnú prácu neskrývali ani ocenení.
„Chcela by som poďakovať TSK za to, že
udeľuje takéto ocenenia. V časoch, keď sa nám nedarí a musíme bojovať s rôznymi problémami, sú to práve tieto chvíle, ktoré nás povzbudia, motivujú a dodajú energiu do ďalšej práce,“
povedala riaditeľka Mestského divadla Trenčín Zuzana Mišáková.
www.tsk.sk 09.10.2018
pomocná evidencia 665/1/2018
Čecháčci a Čoboláci oslavujú sté výročie na javisku. V sobotu 13. októbra v trenčianskom kine Hviezda rozohrajú svoju
autorskú komédiu s názvom „Čecháčci a Čoboláci“ Pavol Seriš
a Filip Teller. Trenčín je jedným zo 14 zastávok ich jesenného
turné k 100. výročiu vzniku ČSR s inscenáciou, ktorá hravo,
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živo a drzo rozoberá vzťahy Čechov a Slovákov. Okrem iných
miest vystúpia aj v Bratislave,
Prahe a Brne.
„Každé mesto má odlišné
publikum i zmysel humor. Improvizujeme podľa toho, na čo
ľudia reagujú viac. Každá repríza je i pre nás originál a veľmi
nás to baví,“ povedal Filip Teller.
„V Česku diváci väčšinou
nadŕžajú Filipovi, na Slovensku
po predstavení robíme zase verejné lynčovanie Čecha, takže
sme si kvit,“ usmieva sa Pavol
Seriš.
Trenčiansky rodák žijúci v Brne Pavol Seriš začiatkom leta
promóciami ukončil doktorandské štúdium na JAMU, keď
obhájil dizertačnú prácu venovanú tvorbe Boleslava Polívku.
V týchto dňoch začína pôsobiť na JAMU ako pedagóg.
Pripravuje aj premiéru, vďaka ktorej sa súhrou okolností
ocitol v skvelej hereckej
spoločnosti. Divadlo Bolka
Polívku vstúpilo do 26. divadelnej sezóny, v ktorej
avizuje tri premiéry. Protagonistom prvej bude Bolek Polívka, v druhej sa
predstaví Milan Kňažko.
„Aj Palo Seriš je s Brnom a Divadlom Bolka Polívku tesne spätý,“ napísal portál
novinky.cz. „Vydobyl si úspech ako osobitý mím i klaun
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autorskými predstaveniami. Treťou premiérou bude jeho ďalšia
autorská klaunéria.“
K divadelným aktivitám Pala Seriša patria aj pohybové spolupráce na inscenáciách režiséra Martina Františáka v Slováckom divadle v Uherskom Hradišti a pražskom Švandovom
divadle.
V polovici novembra sa spolu s hercami brnianskych divadiel predstaví v New Yorku v avantgardnej pohybovej inscenácii s názvom Obrys, ktorá vznikla v Národnom divadle Brno.
Ide o dielo medzinárodne uznávaného tanečníka a choreografa Jiřího Bartovanca, pôsobiaceho prevažne za hranicami
rodných Čiech.
Vlastný text 11.10.2018
pomocná evidencia 671/1/2018
V Mestskom divadle Trenčín (MDT) bude sezóna
2018/2019 výnimočne bohatá na tituly. Prinesie atraktívne premiéry aj pravidelnú ponuku.
Už vo štvrtok 11. októbra ju otvorili titulom najhranejšieho
chorvátskeho autora Mira Gavrana „Shakespeare a Alžbeta“ o
nemenej slávnych postavách histórie a umenia. Gavranove hry
uvádzajú divadlá po celom svete, na Broadway, v celej Európe
i Austrálii. Trenčania už mali možnosť v naštudovaní MDT
vidieť jeho vtipnú inscenáciu „Bábka“, či brilantne napísanú
komédiu „Všetko o ženách“.
Tentokrát však pôjde o historickú drámu, ktorá polemizuje o
slobode a moci, o snahe ovládať životy druhých, teda o témy
nanajvýš aktuálne. Réžie sa ujala mladá trenčianska divadelníčka Michaela Gallová, študentka VŠMU. V hereckých úlohách sa predstavia Zuzana Mišáková, Štefan Richtárech, Simon Kopunec a Diana Minarovičová.
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Druhou premiérou sezóny bude inscenácia nestarnúcej rozprávky „Perinbaba“ v
sobotu 1. decembra. V
novom roku chystá divadlo dve premiéry,
pôjde o klasiku – Gogoľovu „Ženbu“ a Moliérovho „Lakomca“, na
ktorom už teraz spolupracujú študenti scénickej kostýmovej tvorby
Strednej umeleckej školy v Trenčíne. Režijne
„Perinbabu“ a „Ženbu“
pripravuje Karol Rédli.
Zuzana Mišáková ako kráľovná Alžbeta I.
Predstavenie Lakomec bude pod taktovkou Štefana Richtárecha.
Info 02.10.2018
pomocná evidencia 672/1/2018
Detský spevácky zbor Vážky, ktorý pracuje pod vedením
Miroslavy Kaliňákovej v ZŠ na Dlhých Honoch, si na 2. ročníku medzinárodnej súťaže zborového umenia Voce magna
v dňoch 12. – 13. októbra v Žiline vyspieval strieborné pásmo.
Info 28.12.2018
pomocná evidencia 677/1/2018
Siedmy ročník výstavy Bienále voľného výtvarného umenia
2018 má svoju premiéru vo výstavných priestoroch Trenčianskeho hradu.
Vernisáž sa uskutočnila vo štvrtok 18. októbra so sprievodným programom - diskusiou s predsedom SVÚ Pavlom Krá-
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ľom na tému „Aktuálne otázky kultúry“ a taktiež sa krstila kniha Čierne ovce umenia.
Bienále 2018 predstavuje priestor pre voľný výtvarný prejav
v oblasti maľby, sochy, grafiky, kresby, novým príspevkom je dokumentárny film.
Na Bienále sa stretávajú
umelci z viacerých generačných vrstiev, rôznych umeleckých polôh, s diametrálne
odlišnými umeleckými, estetickými, spoločenskými či filozofickými názormi.
www.muzeumtn.sk 22.10.2018
pomocná evidencia 687/1/2018
Udeľovaním ocenení v sobotu 9. novembra večer vyvrcholil
13. ročník festivalu dobrodružných filmov HoryZonty. Cenu
Grand Prix za najlepší festivalový neprofesionálny film získalo
dielo „Volanie diaľok“ od režiséra Adama Lisého. Porota
ocenila najmä to, že „vo filme sa snúbi pútavé zobrazenie a
technická kvalita filmu s výnimočným športovým výkonom
Ivana Mudroňa, ktorý dosiahol historicky druhý najlepší čas na
750 kilometrov dlhej trase Hrdinov SNP.“
Film Adama Lisého, na festivale uvedený v slovenskej
premiére, bodoval aj v diváckom hlasovaní a zvíťazil spomedzi
všetkých pätnástich súťažných neprofesionálnych filmov.
Na HoryZontoch sa oceňovali aj fotografie. Do súťaže s
témou „Unikát“ bolo prihlásených 161 snímok. Porotu zaujalo
viacero fotografií, medzi nimi i záber Petra Hollého „Na
hrane“ spájajúci výborne zachytený moment a krásnu hru
farieb, za ktorý autorovi udelia prvé miesto. Grand Prix si z
festivalu odniesol Patrik Paulíny za fotografiu „Dva svety v
talianskych Dolomitoch“.
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Hlavný festivalový program odštartoval vo štvrtok 8. novembra filmom „Vábenie výšok“ za účasti režiséra Rasťa
Hatiara a horolezca Petra Hámora. Nebolo to prvýkrát, čo
trenčianske publikum hostilo nášho najúspešnejšieho horolezca.
Nový film a divácky
atraktívni
hostia – špičkový
himalájista a talentovaný filmár – vypredali
kinosálu
Hviezdy. Divákov,
ako sami poznamenali, nechtiac vyVíťazná fotografia Petra Hollého „Na hrane“.
stavili podmienkam simulujúcim nedostatok kyslíka vo
vysokých nadmorských výškach.
V piatok lákali film a prezentácie dobrodruhov Michala
Sabovčíka a Juraja Koreňa, kombinujúcich lezenie s paraglidingom, v sobotu večer publikum svojím autentickým
prejavom zaujala mladá česká cestovateľka Monika Benešová.
V jej príbehu išlo nielen o výkon, ktorý predstavoval prechod
4300 km dlhej Pacifickej hrebeňovky, ale aj o odhodlanie
zmeniť svoj život a netradičným spôsobom zobrať do svojich
rúk vlastné šťastie.
Adrenalín nebolo cítiť len z kina Hviezda, ale aj z klubu Lúč.
Ten, hlavne počas niektorých filmových blokov, doslova
praskal vo švíkoch. Pútavé bolo i rozprávanie Tomáša Šmátralu o projekte Green Life, zameranom na ochranu dažďových
pralesov, či besedy s tvorcami a protagonistami neprofesionálnych filmov.
Okrem toho mali návštevníci možnosť zúčastniť sa bohatých
sprievodných podujatí. Aj tento rok sa do súťaží a rôznych
aktivít v centre mesta zapojili stovky detí i dospelých. O pohár
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festivalu HoryZonty bežalo v hlavnej kategórii 117 bežcov,
vynášku nosičskej krošne na Farských schodoch absolvovalo
42 mužov a 20 žien.
Časť sobotného
programu sa presunula do Zátoky pokoja, kde si okrem
psích záprahov, zhybovačky a pumptracku mohli záujemci
vyskúšať aj cvičenie
s váhou vlastného
tela a pozrieť ukážku workoutu v podaní hendikepovaného Denisa Kučeru.
HoryZonty majú opäť možnosť bilancovať. Festival má za
sebou trinásty ročník, divácka účasť na ňom sa podľa predbežných odhadov približuje k minulým ročníkom. Organizátorov však i tento rok potrápila menšia kapacita budovy kina
Hviezda.
„Sme vďační, že
ľudia, napriek tomu, že nám je vo
Hviezde o čosi tesnejšie, zostali festivalu verní. Snažíme
sa spraviť maximum a veríme, že
diváci našu snahu
vnímajú. Bez nich by to nemalo zmysel,“ hovorí riaditeľka podujatia Mária Dutková, ktorá spolu s hosťami vysoko oceňuje
trenčianske publikum, vytvárajúce jedinečnú atmosféru.
To, či sa podarí festival opäť vrátiť do Posádkového klubu,
je otázne. Zo strany organizátorov záujem určite je. Záleží len
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na tom, ako pokročia rekonštrukcie na pretrvávajúcom havarijnom stave najväčšieho kultúrneho stánku v Trenčíne.
„Návštevníkom by sme radi vrátili komfort priestorovo
veľkorysejšej ODY, na ktorý boli zvyknutí počas prvých desiatich rokov existencie podujatia,“ uvádza Mária Dutková, stojaca na čele festivalu od jeho vzniku.
Dosiaľ posledný, trinásty ročník festivalu HoryZonty sa
uskutočnil aj vďaka podpore mesta Trenčín, Trenčianskeho
samosprávneho kraja, Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Audiovizuálneho fondu.
www.sme.sk 10.11.2018
pomocná evidencia 732/1/2018
V trenčianskej Mestskej veži možno od pondelka 12.
novembra obdivovať originálne prvorepublikové filmové plagáty a staré fotoaparáty. Pochádzajú zo
zbierky Trenčana Lukáša
Kubičinu.
Aktívny jaskyniar a fotograf je zároveň vášnivým
zberateľom filmových plagátov prevažne z obdobia
prvej ČSR a starých fotografických aparátov. Jeho zberateľská činnosť sa začala
v roku 2008, dnes má zbierka niekoľko stoviek kusov,
pričom výstava prezentuje
len jej časť. Najstarší vystavený exponát je z obdobia Rakúsko-Uhorska. Filmové plagáty
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dokumentujú prevažne medzivojnové obdobie a najväčší rozmach česko-slovenského filmu.
Výstava je súčasťou série podujatí, ktorými si Mesto Trenčín
v tomto roku pripomína sté výročie vzniku Československej
republiky.
www.trencin.sk 12.11.2018
pomocná evidencia 759/1/2018
S cieľom poukázať na prítomnosť a stav desiatok výtvarných
diel na území Trenčína vznikol projekt Hlava*****. Stojí za
ním partia mladých ľudí, ktorí sa snažia zmapovať a zhromaždiť informácie o výtvarných dielach z rokov 1965 až 1989.
Vznikli pod takzvanou Hlavou V., zákonom č. 355 z roku
1965. Ten definoval, aké percento z rozpočtu stavby musí
staviteľ vložiť do výtvarného diela. Vďaka
nemu môžu Trenčania
dodnes obdivovať známu ‘Vidličku‘, Súsošie
národných buditeľov či
Kubik na Soblahovskej
ulici.
Organizátori projektu
dodnes zmapovali asi
tridsať výtvarných diel, o existencii ďalších asi sto vedia. Všímajú si sochy, reliéfy, mozaiky i maľby. Dopátrať sa k informáciám o dielach, ktorých pozadie je dnes takmer zabudnuté,
mal za úlohu spoluautor projektu Alexander Topilin.
„Mal som na starosti vyhľadávanie dát, ktoré spracovávame.
Súčasťou bolo navštevovanie archívov a hľadanie údajov z
tejto doby. Našiel som údaje o hodnote diel, ktorá bola z rozpočtu verejnej stavby vždy vyčlenená a podobe jedného až
štyroch percent,“ vysvetlil.
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Koľko percent z rozpočtu smerovalo do umenia, záviselo od
spoločenského statusu objektu. Významnejšie budovy mali preto prirodzene honosnejšiu a veľkorysejšiu výzdobu.
„Množstvo objektov sa v 90. rokoch dostalo do kritického
stavu. Nemali o ne záujem mesto ani občania. Zánikom tejto
povinnosti mať výtvarné
diela vo verejnom priestore zanikol všeobecný
záujem,“ upozornil Alexander Topilin.
Sochárske a výtvarné
diela na území Trenčína
vznikali v období staviteľstva, ktorému dominoval
betón. V priestore mohli
slúžiť ako poľudšťujúci element. Príkladom sú diela ležiace
medzi bytovými domami na Soblahovskej ulici.
„O výtvarné diela vo verejnom priestore nie je podľa nás dostatočný záujem. Projektom by sme chceli na ne poukázať a
začať o nich diskutovať a možno aj podnietiť, aby sa opravili.
Chceme, aby sa vzťah verejnosti k nim zmenil, a preto sa snažíme o nich zozbierať čo najviac informácií,“ priblížila spoluautorka projektu Lucia Mlynčeková.
Výstupom po zmapovaní sochárskych a umeleckých diel
môže byť kniha, ktorá by minimálne 130 diel zastrešila.
„Ide nám o to, aby verejnosť reagovala a podnietila, aby sa
so sochami niečo dialo. Niektoré sú v dobrom stave, iné v mierne kritickom, možno niektoré budú potrebovať reštaurovanie,“
poznamenala Lucia Mlynčeková.
Autori projektu Hlava***** chcú okrem zmapovania diela
aj kriticky hodnotiť a nájsť spôsob, ako s nimi ďalej pracovať.
Zhodujú sa na tom, že zaškatuľkovať ich len na základe obdobia, v ktorom vznikli, nie je správne.
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„Všetky diela majú politicko-spoločenský rozmer a často
prezentovali štátne ideály. Ide hlavne o figurálne výjavy, veľmi
realistické, ako aj o zvieracie alebo florálne motívy. Často sú to
diela od autorov, ktorých celoživotná tvorba
mala integritu. Vznikli
preto aj mnohé kvalitné
a veľmi pekné diela,“
myslí si Alexander Topilin.
Podobný
projekt
ako Hlava 5 funguje aj
v Českej republike, nesie názov Votrelci
a volavky. Ako vysvetlila Michaela Mrázková, trenčiansky
projekt však ráta s väčším zapojením občanov. Tí môžu prispieť
informáciami o umeleckých dielach, ktoré autori projektu
prehliadli, ako aj o ich histórii.
„Hlavnou myšlienkou, keď sme do tohto išli, bolo, že tieto
diela sú všetkých a súčasne nikoho a je potrebné ich zaevidovať
a zamyslieť sa nad tým, ktoré z nich má cenu zachraňovať a s
čím treba rátať do budúcnosti,“ povedala Michaela Mrázková.
www.sme.sk 13.11.2018
pomocná evidencia 761/1/2018
Hoci mu zakázali fotiť, nedal sa odradiť. Vyhrážali sa mu
rokmi vo väzení, no nič nepriznal a nechal komunistov, nech
dokola analyzujú niekoľko jeho záberov a hútajú, ako boli
vlastne myslené. Jindřich Štreit je legendou dokumentárnej
fotografie, zobrazoval život sociálne znevýhodnených.
Teraz môžete v Trenčíne vidieť jeho zábery z čias normalizácie. Na Mierovom námestí nájdete výstavu (Ab)normalizace. Výstava prináša fotopohľady na Tuzex, robotníkov pri
406

práci i desiatej, predavača mäsa pri prázdnych hákoch bez
tovaru, voľby za mier a život proti jadrovej vojne, oslavy výročí
KSČ, novinovú a televíznu propagandu i nazretie do domácnosti obyčajných ľudí. Sú na nej aj tie, za ktoré autora zavreli.
Od okupácie čoskoro uplynie päťdesiat rokov. Vy ste boli
v roku 1968 krátko po
štátniciach. Ako si na
tie časy spomínate?
„Bol som mladý začínajúci pedagóg. Tým,
že som učil na dedine,
ocitol som sa trochu mimo aktuálneho diania.
Všetci sme, samozrejme, sledovali okupáciu
Jindřich Štreit sa prihovára účastníkom vernisáže na Mierovom námestí.
v rozhlase a televízii, a pochopiteľne, každého sa to dotklo.
Prišli vojská, cez dedinu prešli poľské tanky, v mestách sa
demonštrovalo, cítili sme strach, napätie, šok, ale aj dezilúziu
zo správania sa okupujúcich. Bolo krátko pred začiatkom
nového školského roka, bol som riaditeľom v Sovinci. Museli
sme školu pripraviť pre žiakov, maľovali sme, politicky som sa
preto nejako vtedy neangažoval, mal som iné starosti.“
V tom čase ste už fotili?
„Zatiaľ nie veľmi aktívne, koncepčne, politickým témam
som sa nevenoval.“
O pár mesiacov neskôr sa upálil Ján Palach. Ako ste to
vnímali?
„Na dedine to nebol čin, ktorý by pohol jej životom. Keď sa
neskôr upálil druhý študent Jan Zajíc, už to malo u nás silnejší
dosah, konkrétnejšiu reakciu, lebo pochádzal z neďalekého Vítkova. Občas som jazdil do Prahy, kamarátil som sa s Olbramom
Zoubkom, ktorý im urobil posmrtné masky, takže som mal
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prehľad o dianí, ale nebola to pre mňa výtvarná alebo
dokumentárna udalosť.“
Cítili ste však zlom v spoločnosti?
„Cítili sme ho všetci. Upálenie Jana Palacha bolo výkrikom
do tmy, ktoré spôsobilo rozruch najmä medzi študentmi v Prahe
a Olomouci, kde som
študoval a tu som sa aj
zúčastnil na mítingoch. V tom čase som
chodil s dievčaťom z
Olomouca, často som
teda za ňou z dediny
jazdil. Neskôr sa stala
mojou ženou a prežíval som s ňou, keď ju
Inštalácia výstavy fotografií Jindřicha Štreita (Ab)normalizace.
perzekvovali, že sa zúčastnila na demonštráciách. Keď nepodpísala nejaké vyhlásenia, vyhodili ju z práce. Každý, kto sa
na mítingoch zúčastnil, bol nejako postihnutý. Ja som bol našťastie učiteľom v malej dedinskej škole, kde nikto nechcel
učiť, tak sa o mňa nezaujímali. Vybral som si to, lebo otec učil
vo vedľajšej obci.“
Myslíte si, že keby sa Ján Palach neupálil, nikdy by neprišla Nežná revolúcia? Demonštrácie v 1989 vznikli najprv
ako spomienka naňho.
„Bol to veľmi heroický počin a dodnes nesie svoju stopu,
dodnes žije ako pripomienka pre študentov, nech neprestávajú
protestovať. Jeho stopa nikdy nezmizne. Mimochodom, ilustroval som životopis Jana Palacha od Lenky Procházkovej. Vybrala si moju fotku, aby zachytila dobu.“
Vaša výstava má v názve normalizáciu.
„To boli časy, keď som začal aktívne fotiť. Najhoršie na
normalizácii bolo, že neprišla radikálne, zo dňa na deň. Postupne, nebadane sa v spoločnosti uťahovala slučka. Z knižníc sa
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vyraďovali knihy, v novinách sa zavádzali zákazy, kiná sa obmedzovali. So všetkým som bol konfrontovaný, pretože som
jednu knižnicu viedol, aj som premietal filmy. Tieto zmeny som
sa snažil zachytiť.“
Cenzúra sa vás neskôr tvrdo dotkla.
„V osemdesiatych rokoch sa potom už ostro sledovali výstavy a námety diel a vyvrcholilo to tým, že ma zavreli.“
Bolo to vraj preto, že
ste vystavovali so zakázanými umelcami.
„To boli takí umelci,
ktorí nemohli vystavovať
v Československu, a preto
chodili inde, do Ameriky, mali diela všelikde vo svete. Nezakázali ich preto, že by boli vyslovene kritickí k režimu, len
preto, že ich umenie bolo trochu iné, než čo by si vyžadoval
socialistický realizmus. Keď sa k nim pridali moje fotky, ktoré
sú aj na tejto výstave, dostal som sa do zoznamu inkriminovaných.“
Údajne to boli fotografie, ktoré boli namierené proti
vrcholným predstaviteľom moci?
„Bol som odsúdený za hanobenie republiky a prezidenta.
Aby som vám to vysvetlil, boli to zábery, na ktorých vidno oficiálne štátne portréty prezidenta. Odfotil som ich v rôznych
miestnostiach, kde sa napríklad konala schôdza alebo kde chlapi pili pivo. Preto sa niekomu zdalo, že prezidenta hanobím.“
Bol socialistický realizmus presadzovaný aj vo fotografii?
„Samozrejme. Každú výstavu musel schváliť niekto z
okresu. Náboženské a politické námety boli vždy z prehliadok
vyradené. V osemdesiatych rokoch prišlo po Gorbačovovi už
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uvoľnenie, začalo sa to meniť k lepšiemu, no to bolo až po
mojom uväznení.“
Čakali ste, že moc zareaguje na fotky tak agresívne?
„Nečakal.“
Báli ste sa, že sa z väzenia už nedostanete?
„Najmä na začiatku to bolo kruté, vyhrážali sa mi, že zostanem za mrežami dlhé roky. Ja som však jednu zásadnú vec
nepovedal. Stále chceli, aby som priznal, že som prezidenta
chcel zhanobiť, že
som to myslel ako
kritiku a toto som im
nikdy nepovedal, a
vlastne ma potom nemali prečo trestať. Z
celého prípadu zostalo len šesť fotografií, ktoré dookola
analyzovali, ako boli
myslené. Smiešne je, že dnes ich bežne vystavujem a nikomu
ani nenapadne, že je to nejaké hanobenie.“
Fotili ste potom napriek zákazu?
„Samozrejme, že som fotil. Po návrate z väzenia mi zakázali
aj učiť, pracoval som teda osem rokov na štátnom statku. Keď
prišla Nežná revolúcia, situácia sa zasa otočila a musel som zo
statku odísť, lebo som nemal vzdelanie v poľnohospodárstve.
Učil som potom na FAMU a na bratislavskej VŠMU desať
rokov.“
Mysleli ste si, že budete na statku pracovať do konca života?
„Človek nikdy nevedel, čo sa v budúcnosti stane. Paradoxne,
na statku som bol spokojný, hoci plat som mal zo všetkých
zamestnancov najnižší. Moje pole pôsobnosti však bolo široké
a stále som pracoval s ľuďmi a fotil, hoci som to mal zakázané
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a niekoľko ľudí ma sledovalo, a potom o mne donášali riaditeľovi. Mimochodom, väčšina fotografií na tejto výstave
vznikla v období, keď som robil na statku.“
Jindřich Štreit sa narodil 5. septembra 1946 vo Vsetíne. Ako
pedagóg a dokumentárny fotograf sa vo svojej tvorbe zameriava na zobrazenie života sociálne slabších, mal série o drogovo závislých, nevidiacich alebo bezdomovcoch. Po štúdiu
pedagogiky v Olomouci učil v základnej škole v Rýmařove a
riadil školu v Sovinci.
V roku 1982 ho zatkli po výstave s niekoľkými výtvarnými
umelcami. Po Nežnej revolúcii učil na FAMU a VŠMU.
www.sme.sk 15.11.2018
pomocná evidencia 765/1/2018
V trenčianskom kine Metro otvorili v piatok 16. novembra
Festival francúzskych filmov za účasti francúzskej delegácie
z partnerského
mesta
Cran-Gevrier, ktorú viedla
starostka Nora SegaudLabidi. Na úvod premietli
skvelú komédiu „Kým nás
svadba nerozdelí“ režisérskeho tandemu Eric Toledano -Olivier Nakache.
Festival otvorila starostka Cran-Gevrier Nora Segaud-Labidi.
Festival, ktorého hlavnými organizátormi sú obe partnerské mestá v spolupráci s občianskym združením LampArt, sa uskutočnil už dvanásty raz.
Až do stredy 21. novembra ponúkol trinásť filmov, ktoré vo
Francúzsku nakrútili v rokoch 2016 a 2017.
Festival ponúkol rôzne filmové žánre.
Vlastný text 16.11.2018
pomocná evidencia 768/1/2018
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Na 49. ročníku súťaže v speve regionálnych ľudových piesní Trenčianske hodiny sa v pondelok 26. a utorok 27. novembra
zúčastnilo 76 dievčat a chlapcov z 23 základných škôl
a osemročných gymnázií trenčianskeho regiónu.
Spevácku súťaž zorganizovalo Mesto Trenčín v spolupráci so Základnou umeleckou školou K. Pádivého. Odborná porota v zložení
Žofia Sekerková, Mária
Švajdová, Martin Holúbek a Ľubica Kršáková si vypočula 152 slovenských ľudových piesní. Porotcovia hodnotili
výber piesní, intonáciu a rytmus, ale i celkový umelecký dojem
súťažiacich detí.
Výsledky - 26. novembra:
I. kategória 1. Ondrej Mikuš – Horné Srnie, 2. Magdaléna
Fuziková – Selec, 3.
Martin Lichner –
ZŠ Veľkomoravská
Trenčín a Michaela
Michalíková – ZŠ
Východná Trenčín.
II. kategória 1.
Natália Halgošová
– Piaristické gymnázium Trenčín, 2.
Maximilán Lukšo – Dolná Súča a Emily Gabrhelová – Dolná
Súča, 3. Katarína Zajacová – Trenčianske Teplice a Ema
Papierniková – Horné Srnie.
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III. kategória 1. Petra Trúnková – Dolná Súča, 2. Damián
Lagin – Drietoma, 3. Soňa Bellová – ZŠ, Veľkomoravská
Trenčín.
Výsledky - 27. novembra:
I. kategória 1. Damián Laurinec – Horná Súča, 2. Karin
Izraelová – Soblahov, 3. Matúš Kohútek – Trenčianska Turná
a Klára Orságová – Horná Súča.
II. kategória 1. Ondrej Mikušinec – Horná Súča, 2. Petra
Zichová – ZŠ Hodžova
Trenčín a Ema Vavríková – ZŠ Dlhé Hony
Trenčín, 3. Olívia Hlucháňová – ZŠ Hodžova
Trenčín a Ema Juricová – Horná Súča, cena poroty Vanesa Balážová – SŠI Trenčín.
III. kategória 1. Cyril Biras – Horná Súča a Urban Záhumenský – ZŠ Dlhé Hony
Trenčín, 2. Monika Červeňanová – Soblahov a Jasmína Mikušová – ZŠ, Dlhé Hony Trenčín, 3. Simona Červeňanová –
Soblahov a Hanka Scheerová – ZŠ Hodžova Trenčín.
www.trencin.sk 29.11.2018
pomocná evidencia 804/1/2018
Zimné mesiace na Trenčianskom hrade patria vlakom.
Výstava vláčikov v priestore kasární približuje deťom i
dospelým svet dopravy, ktorú v minulosti posúvala vpred najmä
sila pary. Súčasťou výstavy je okrem 35 metrov dlhej pojazdnej
trate aj približne 150 modelov vláčikov.
Milovníci vlakov a železničnej prepravy sa navyše o
modelárstve dozvedajú viac na interaktívnych prehliadkach počas vybraných sobôt. Ťahákom výstavy je modulové koľajisko
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v mierke 1:87, ktoré vytvorili modelári z Klubu Modrý
Horizont Topoľčany. Koľajisko sa skladá zo staníc Radošina,
Veľké Uherce a Jozefov, ktoré sú medzi sebou prepojené.
„Stanice Radošina a Veľké Uherce sú do detailu vernou
zmenšeninou skutočných železničných staníc a sú modelované
do obdobia rokov 1960 až 1990, teda do obdobia prevádzky
Česko-slovenských štátnych dráh,“ vysvetlila Alžbeta Brieda
Holúbková z marketingu Trenčianskeho múzea.
www.sme.sk 30.11.2018
pomocná evidencia 807/1/2018
V piatok 30. novembra bol slávnostne vyhodnotený 26.
ročník celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého
„Studňa sa tajne s dažďom zhovára“. Organizátori vyhlásili
výsledky tradične na pôde trenčianskej knižnice za účasti
laureátov a členov poroty.
Na súťaži zastrešovanej Miestnym odborom Matice slovenskej v Trenčíne,
Verejnou knižnicou
Michala Rešetku v
Trenčíne,
mestom
Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom sa tretí raz po sebe organizačne
podieľala aj Krajská odbočka Spolku slovenských spisovateľov
v Trenčíne.
Odbornú porotu v osvedčenom zložení Jaroslav Rezník (predseda), Margita Ivaničková, Jana Poláková, Ján
Maršálek - v tomto roku posilnil tajomník Spolku slovenských
spisovateľov a zástupca šéfredaktora Literárneho týždenníka Štefan Cifra. Porota hodnotila 264 literárnych prác rozde414

lených do dvoch vekových kategórií, pričom do súťaže sa
celkovo prihlásilo 85 autorov. Voľný výber žánru a témy
sprevádzala ponuka tematickej oblasti „Osmičky v dátumoch
našich dejín“.
Literárna súťaž Jozefa Braneckého bola pôvodne určená len
pre stredoškolákov, v súčasnosti je otvorená všetkým priaznivcom literárnej tvorby. Vznikla pred 26 rokmi na pôde Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne. Práve studňa z
Trenčianskeho hradu symbolizuje vodu, bez ktorej neexistuje
život a nevyschne vďaka dažďovým kvapkám v podobe
literárnych talentov.
Medzi ocenenými v jednotlivých žánroch a kategóriách boli
aj trenčianski autori:
Poézia mládež 15 – 20 rokov 2. Alex Zamborský, Cena
primátora mesta Trenčín Filip Čaňo, Cena MO Matice
slovenskej Samuel Kňazovčík.
Próza mládež 15 – 20 rokov 1. Jovana Martina Oravcová.
Poézia dospelí 2. Andrea Trusková, 3. Zuzana Cascino,
Cena primátora mesta Trenčín Oľga Nemcová -Košecká.
Próza dospelí 3. Jaroslav Janečka, Cena MO Matice
slovenskej v Trenčíne Bronislava Ganajová, Cena poroty
literárnej súťaže Ružena Viskupičová, Cena Verejnej knižnice
M. Rešetku v Trenčíne Eleonóra Žůrková, Cena Európskej
asociácie miest mieru Pavol Zlatovský.
www.vkmr.sk 30.11.2018
pomocná evidencia 810/1/2018
Vo štvrtok 6. decembra otvorili v Galérii M.A. Bazovského
v Trenčíne výstavu Bazovský fotograf. Výtvarné dielo Miloša
Alexandra Bazovského ako jedného zo zakladateľov modernej
slovenskej maľby bolo už mnohokrát predstavené na výstavách
a v publikáciách.

415

Ako fotografujúci výtvarník mal síce medzi umelcami na
Slovensku predchodcov (Ladislav Mednyánszky, Gustáv
Mallý), bol však prvým, ktorý dokázal byť moderným výtvarníkom a moderným fotografom súčasne. Fotografický aparát
používal (najviac v 30. – 40. rokoch 20. storočia) namiesto skicára, jeho pomocou budoval akúsi vizuálnu databázu motívov,
ktoré sa neskôr objavili v jeho výtvarných dielach. Fotoaparát
používal jednoducho ako jeden z ďalších výtvarných prostriedkov a priamo komponoval v jeho hľadáčiku. Vďaka tomu
existujú viaceré tematické aj kompozičné
paralely medzi jeho
zábermi a niektorými
kresbami a obrazmi.
Bazovského zaujímali nielen tradičné
vidiecke témy, v tomto smere bol akýmsi
drsnejším a dokumentaristicky viac dôsledným náprotivkom Karla Plicku, ale aj
rôzne prejavy moderného životného štýlu: šport, turistika,
cestovanie. Často portrétoval aj svojich priateľov, najviac azda
umelca s tragickým osudom Arnolda Petra Weisza-Kubínčana.
Miloš Alexander Bazovský svoje snímky nepublikoval, až
na výnimky sa nezachovali ani fotografické zväčšeniny z nich.
Pomerne rozsiahly súbor negatívov sa však nachádza v Archíve
umenia SNG a ten sa stal základom pripravovanej výstavy.
Výstavu pripravila galéria v spolupráci so SNG.
www.gmab.sk 06.12.2018
pomocná evidencia 818/1/2018
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„Chcela som napísať knihu o živote. O jeho krásach, na ktoré
by sme nemali zabúdať. A aj o tom, čo je v ňom naozaj dôležité.
Chcela som nájsť odpoveď na otázku o zmysle bytia tu a potom
o tom všetkom napísať. Lenže skôr, ako som stihla poskladať
slová do viet, prvé kapitoly knihy začal písať sám život. Neostávalo nič iné, len sa pokorne učiť. A žasnúť. A občas sa pri tom
zasmiať a občas si poplakať.
S vďakou priznávam, že som
sa veľa naučila. Ak niečo z
toho zažijete aj vy, tak potom je táto kniha dobrá.“
Tieto slová nájdete na
zadnej strane obálky novej
knihy Evy Bodnárovej s názvom „Vidmo“. Za účasti autorky ju uviedli do života v piatok
7. decembra vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.
Eva Bodnárová je redaktorkou, spisovateľkou, vydavateľkou,
nositeľkou Ceny prof. Martina Kusého za vydavateľskú činnosť
v oblasti architektúry. „Vidmo“ je jej štvrtým literárnym dielom.
„K napísaniu svojej prvej knihy „Všetko krásne čo sa mi
mohlo stať“ som sa dostala v roku 2014 na popud svojho okolia.
Pracovala som ako šéfredaktorka v jednom časopise a mojou
úlohou bolo i písanie úvodníkov do každého nového čísla. Ľuďom sa úvodníky páčili a pýtali sa, prečo nenapíšem knihu.
Nakoplo ma to a kniha poviedok zo života bola na svete. O rok
na to prišla druhá „Dotýkať sa dovolené“ a v roku 2016 tretia
„Kým jej narástli krídla“. Táto posledná je iná v tom, že kým
predchádzajúce sú zbierky poviedok, „Vidmo“ je román, hoci
zložený z 52 poviedok, z ktorých každá má svoju pointu. Poviedky sú však gradované a dejovo zovreté do podoby románu,“
povedala rodáčka z Trenčína na úvodnom krste v Košiciach,
kde už dlhé roky žije.
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Na uvedení diela do života v Trenčíne doplnila: „Začala som
písať túto knihu pred dvoma rokmi, keď som hľadala odpoveď
na otázku, prečo sme
vlastne tu, a v polovici
knihy mi to začalo dochádzať, že zmyslom
je žiť tu a teraz, užiť si
ten život bez ohľadu na
to, čo nás postretne.
Ľudia sa ma pýtajú, čo
je vidmo. V knihe je to
vysvetlené – je to vzácny meteorologický úkaz, ktorý vzniká spätným ohybom svetla
na malých kvapôčkách vody a dá sa zažiť na horách za hmlistého počasia, keď má človek Slnko za sebou. Želám si, aby ženám kniha pomohla uvedomiť si vlastnú hodnotu.“
Vlastný text 07.12.2018
pomocná evidencia 819/1/2018
Tretí ročník obľúbeného podujatia Vianoce v galérii máme
za sebou. Druhý adventný víkend, v sobotu 8. decembra, Galéria Miloša Alexandra
Bazovského v Trenčíne
praskala vo švíkoch. Na
vianočnú atmosféru sa
prišlo naladiť viac ako
320 návštevníkov.
Počas celého dňa bol
pripravený bohatý sprievodný program pre všetky vekové kategórie. Návštevníci si mohli pozrieť výstavu Fotograf Bazovský. Pomocou mapky našli všetky aktivity, ktoré
boli v priestoroch galérie pripravené. Nechýbalo obľúbené
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maľovanie a ochutnávanie medovníčkov, výroba vianočných
pozdravov, výroba Bazovského brošní s dizajnérkou Veronikou Kostkovou 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, ktorí predviedli
svoje zručnosti a šikovnosť. Celodenný program vyvrcholil po
zotmení baterkovou prehliadkou výstavy.
www.gmab.sk 08.12.2018
pomocná evidencia 823/1/2018
Perinbaba má za sebou úspešnú premiéru. Rodinná inscenácia zimnej rozprávky v réžii Karola Rédliho s pesničkami a
hudbou Diany Minarovičovej sa stretla s mimoriadnym záujmom verejnosti. Mestské divadlo Trenčín ju uviedlo v sobotu
1. decembra v dvoch premiérach
a vypredanej repríze v nedeľu 9. decembra.
Celý počin pripravoval tím 50
ľudí. Scenár napísal Ľubomír Feldek podľa námetu bratov Grimmovcov. V predstavení účinkujú prevažne
Trenčania a okrem známych hercov
Mestského divadla Trenčín dostali
príležitosť aj tanečníci Vlado Ondrovič a Jozef Čakloš, v detských
úlohách sa predstavujú žiaci Súkromnej ZUŠ Novomeského Trenčín.
Dedinčania sú oblečení do dolnotrenčianskych krojov z dielne Viery Černovej. O choreografiu
sa postarala Veronika Morrison, o scénu Silvia Ďurovcová,
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kostýmy Kristína Pigová a svetelný dizjan má na starosti
Martin Potočný.
Perinbabu stvárňuje Zuzana Mišáková, ktorej v novembri
2018 udelil Literárny fond prémiu za postavu Harriet Copelandovej v inscenácii hry „Nikto nie je dokonalý, alebo Pobozkaj
tetu Myrtle“.
Info 28.12.2018
pomocná evidencia 824/1/2018
Prebiehajúca výstava na Trenčianskom hrade s názvom
„Osudové osmičky Trenčína“ bola tento doplnená o jeden výnimočný exponát. Ide o model diorámy, ktorý zobrazuje bitku
kuruci (súčasť povstaleckého protihabsburského vojska) versus
labanci
(prívrženci
Habsburgovcov).
Vystavený model
má rozlohu 2 x 2 metre,
obsahuje až 2060 ručne
maľovaných figúrok,
čo predstavovalo 2200
hodín práce. Autorom
je Ľuboš Švrčič. Takto
rozsiahla kurucká dioráma nie je nikde inde vystavená a je pravdepodobne jedinečná
svojho druhu.
Model predstavuje stretnutie cisárskeho vojska tzv. labancov
s povstaleckým kuruckým vojskom vedeným najvýznamnejším
vodcom povstania Františkom II. Rákocim. Nejde o prezentáciu reálneho bojiska, nakoľko sa autor diela snažil verne zobraziť vojsko s dobovými reáliami danej doby, posledného
rozsiahleho stavovského protihabsburského povstania v rokoch
1704 – 1711. Približuje to v použití farebností uniforiem, dobových zástav, zbraní a podobne. Snažil sa v detailoch zobraziť
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bojujúcich, padlých, ale i spustošenú krajinu a osadu, ktorú po
sebe zanechala vojna. Na našom území sa rozšíril hladomor.
Trenčín sa stal svedkom významného vojnového stretnutia
týchto vojsk v bitke pri Hámroch 3. augusta 1708. Pri vojnovom
stretnutí porazilo 8-tisícové cisárske vojsko 15-tisícové povstalecké vojsko. Rákociho vojsko sa z toho už nevedelo spamätať
a znamenalo to začiatok konca celého povstania.
www.muzeumtn.sk 12.12.2018
pomocná evidencia 833/1/2018
Rôzne podoby modrotlače spojili sochárku, modrotlačiara,
výtvarníka, grafičku i maliarku. Výstavu Modrotlač u Bazovského si môžu návštevníci galérie pozrieť do 13. januára 2019.
Tvorba Miloša Alexandra Bazovského je pre mladých umelcov dodnes inšpiratívnou. Dokazuje to projekt Vytvorené na
Slovensku, ktorý vznikol v roku 2014 s cieľom šíriť súčasné
umenie a dizajn. Čerpá z tradícií, folklóru a ľudového umenia.
Prvou časťou tohtoročného projektu boli tvorivé dielne Čaro modrého sveta.
„Ľudia mohli prísť do
kontaktu s modrotlačou a
oboznámiť sa s jej technológiou a zároveň tvorbou Bazovského, pretože
som čerpala z jeho obrazov, to bola nosná časť,“ vysvetlila
spoluautorka projektu a sochárka Nina Augustínová. Druhá
bola rezidenčná časť, kde si autori prizvali umelcov z rôznych
médií a kútov sveta, aby tvorili na stanovenú tému. Výstava
podľa nej rúca mýty o tom, že modrotlač niet kam ďalej
posunúť.
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„Snažili sme sa obsiahnuť ľudí, ktorí netvoria len z jedného
média, ako je grafika. Oslovili sme ľudí, ktorí sa venujú maľbe,
práci s digitálnymi médiami, dizajnérku nábytku. Každý z
umelcov je iný a inak k tému pristupoval. Všetky práce majú
prezentovať tradície v súčasnom umení,“ podotkla Nina Augustínová. Prvý ročník Vytvorené na Slovensku vznikol v roku
2014 v Čičmanoch.
Nápad ťažiť z tradícií, výtvarníkov a umelcov, ktorí dnes už
nie sú medzi nami, prežil
do dneška. Diela v galérii
sú preto inšpirované
modrotlačou, trenčianskym regiónom i autorom, po ktorom galéria
nesie meno.
„Navštívili sme galériu a čerpali námety. Bazovského tvorbu som poňala tak, že som prekreslila niektoré
motívy. Inšpirovala som sa motívmi na modrotlač, čím som
chcela nabúrať tradíciu modrotlače klasickými vzormi a urobiť
v tejto oblasti niečo nové. Jeho obrazmi sa modrotlač dostáva
inam,“ myslí si Nina Augustínová.
Argumentuje skutočnosťou, že modrotlač na výstave neprezentujú iba klasické vzory kvetov a rastlín, ale aj postáv ľudí,
architektúry a zvierat. Podľa spoluautorky výstavy a teoretičky
umenia Niny Vidovencovej je výstupom výstavy katalóg s
prednáškami od viacerých odborníkov.
„Tých sme prizvali počas leta, keď sa organizovali dielne.
Je tam fotodokumentácia z dielní pre verejnosť, ako aj výsledných produktov, ktoré vznikli na tomto ročníku,“ podotkla.
Podľa Augustínovej môžu výtvarníci sami rozhodnúť, či svoje
produkty ponúknu na predaj.
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„Ťažisko toho, čo vystavujeme, sú suveníry. Chceme, aby sa
prostredníctvom výtvarníkov šírili ďalej do sveta. Naše šatky a
produkty, ktoré chceme vyrábať, ponúkneme na predaj cez eshop alebo dizajnové obchodíky. Ako sa postavia k tomu ďalší
umelci, je len na nich,“ dodala Nina Augustínová.
www.sme.sk 15.12.2018
pomocná evidencia 842/1/2018
V sobotu 15. decembra si pripomíname 50 rokov od úmrtia
národného umelca Miloša Alexandra Bazovského. Patrí k
najvýznamnejším a najznámejším osobnostiam slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Svojou
tvorbou, obsahovo spätou
so Slovenskom a výrazovo
orientovanou na širšie
európske kontexty, sa rozhodujúcou mierou podieľal
na konštituovaní slovenskej
výtvarnej moderny.
Roky 1929 - 1933 sú
zmysluplným
obdobím
vzájomnej spolupráce s maliarmi Jankom Alexym a Zolom
Palugyayom. Spájajú ich spoločné potulky za námetmi, objavovanie rázovitých oblastí Slovenska (Oravy, Liptova, Heľpy
a Detvy) a organizovanie spoločných putovných výstav.
Rokom 1938 sa v Bazovského tvorbe otvára obdobie charakterizované Karolom Vaculíkom ako „nástup k syntéze“.
Znásobuje sa myšlienková koncentrovanosť diel, predchádzajúce zaujatie formovými výbojmi je nahradené vyváženosťou
obsahových a výrazových fenoménov. V tematickej rovine Miloš Alexander Bazovský bravúrne, bez pátosu, zbytočných
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dramatických gest, v absolútnej skratke a znaku charakterizuje
základné atribúty Slovenska a vytvára akýsi archetyp slovenskej krajiny a jej obyvateľov.
Príznak tragických rokov našiel odraz i v Bazovského tvorbe
- v akceptovanej obsahovosti a disciplinovanejšej tvarovej
skladbe. Na krátky čas sa v jeho tvorbe stretávame s tematikou
mestskej periférie. Po krátkom odmlčaní v rokoch 1944 - 1946,
zapríčinenom chorobou, privádza Bazovský svoju tvorivú
koncepciu do nových polôh: znovu objavuje bezprostrednú
krásu, pôvab rytmu oravskej krajiny zobrazovanej v absolútnej
harmónii s človekom a pôsobivosť zátiší, ktoré chápe ako
nepatetickú, suverénnu maliarsku poctu predmetom všedného
dňa.
Kresba, ktorá sprevádzala autorovu tvorbu od počiatkov, sa
stáva práve v tomto období predmetom intenzívnejšieho záujmu. Bazovský neúnavne a systematicky kreslí ceruzou, tušom,
uhľom, kriedou, či sépiou, aby bravúrne zachytil tie najpodstatnejšie dimenzie motívu.
Podobne ako jeho druhovia aj Bazovský sa v tomto období
zbližuje s Benkovou monumentalizačnou výtvarnou koncepciou. Autorov výtvarný prejav, je však emotívnejší, baladickejší
a zároveň sa snaží defolklorizovať zobrazené námety.
Toto obdobie vystriedajú roky zámerného popretia predchádzajúcich tendencií (1934-1937). Bazovského monografista
Karol Vaculík nazýval túto etapu v jeho tvorbe „obdobím lyrického kontrapunktu“. Prehlbuje sa emotívna obsahová inotácia
diel, objavuje sa nová farebná škála žiarivejších a odvážnejších
tónov (žlté, zelené, oranžové, fialové a ružové), ktoré maliar
nanáša v pastóznych vrstvách.
Miloš Alexander Bazovský sa narodil 11. januára 1899 v Turanoch nad Váhom v rodine učiteľa. Počiatky jeho maliarskej
tvorby sú spojené so štúdiom na pražskej Akadémii výtvarných
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umení (1919-1924, prof. Loukota, Bukovac, Pirner, Obrovský
a Švabinský).
Maliar sa po ukončení štúdia vrátil do rodných Turian, aby
sa neskôr presťahoval do neďalekého Martina (1931). Tu v prostredí nesmierne bohatom na vizuálne podnety neúnavne kreslí a
maľuje krajinu, postupne sa odkláňa od realisticko-impresívnych postupov v prospech sumárnejšieho a abstrahovaného
tvaru od optického povrchu
javov, ku zovšeobecňujúcej definícii skutočnosti.
Začiatkom 50. rokov sa umelcova tvorba vyhranila do najsugestívnejších podôb. V príkrom rozpore s nepriaznivou spoločenskou, politickou i kultúrnou
klímou, ako aj ťaživou osobnou situáciou spojenou s existenčnými problémami Bazovský obdivuhodne akceleruje a
zhutňuje svoj výtvarný prejav. A tak sú jeho záverečné - až
surrealisticky vyznievajúce krajinárske, figurálne vízie a zátišia
farebne, tvarovo i kompozične privedené do strhujúceho fortissima. Sú suverénnym zovšeobecnením Bazovského najpodstatnejších filozofických a etických reflexií o zmysle, protikladoch i neúprosných zákonitostiach ľudskej prírodnej reality.
Dielo umelca sa navždy uzatvorilo 15. decembra 1968. Pochovaný je v Trenčíne.
Prínos a význam umeleckej koncepcie Miloša Alexandra
Bazovského bol od roku 1921 (prvá výstava) až po súčasnosť
zhodnotený na mnohých domácich i zahraničných výstavách.
Jeho diela sú zastúpené v zbierkových fondoch takmer všetkých
slovenských galérií (v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v
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Trenčíne je sústredený najrozsiahlejší autorov súbor, prezentovaný od roku 1979 v stálej expozícii) a jeho diela nechýbajú
ani v mnohých súkromných zbierkach doma i v zahraničí.
www.gmab.sk 15.12.2018
pomocná evidencia 841/1/2018
Trenčianska rocková kapela Volume počas prvého koncertu
jej turné „Pravá tvár tour 2018“ v marci vyzbierala približne
1400 eur pre OZ Trenčiansky útulok, ktorý sa
venuje opusteným psíkom
a zvieratkám
v trenčianskej Karanténnej stanici. Pod heslom hudba má spájať,
hudba má pomáhať sa
niesol aj záver turné 22.
decembra 2018.
„V kapele sme sa Členovia Volume odovzdali primárke Andree Cimprichovej finančný dar.
dohodli, že výťažok z posledného koncertu venujeme opäť na
dobrú vec. Rozhodli sme sa podporiť Neurologické oddelenie
v trenčianskej nemocnici. Radi by sme poďakovali všetkým
partnerom, ktorí pri nás počas celého roka stáli i tým, ktorí náš
zámer bez váhania podporili,“ povedal spevák kapely Majo
Krátky.
Počas koncertu i prostredníctvom transparentného účtu sa
podarilo vyzbierať 1 577 eur, ktoré hudobníci odovzdali na
konci decembra primárke Neurologického oddelenia Fakultnej
nemocnice v Trenčíne MUDr. Andree Cimprichovej. Na charitatívnom koncerte vystúpili aj ďalšie zvučné mená lokálnej
scény, napríklad MF, Uhol dopadu či Particles.
Info 29.01.2019
pomocná evidencia 868/1/2018
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Školstvo a vzdelávanie
Začiatkom tohto roka uplynulo dvanásť mesiacov od
spustenia implementácie projektu FunGlass, ktorý je najväčším
slovenským vedecko-výskumným akademickým projektom
financovaným z európskeho rámcového programu Horizont
2020.
Projekt je unikátny v tom, že sa nezameriava na riešenie
konkrétnej vedeckej úlohy, ale jeho cieľom je komplexná
organizačno-personálna transformácia jestvujúceho pracoviska
na výskumný inštitút,
ktorý dokáže v kontexte Európskej únie
spĺňať kritériá excelentného
výskumu
Rektor univerzity Jozef Habánik a riaditeľ centra Fun Glass Dušan Galusek.
v oblasti sklárskych
vied a technológií. Tento ambiciózny projekt realizujú vedci
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v úzkej
spolupráci s členmi konzorcia projektu, ktorými sú popredné
európske inštitúcie v oblasti sklárskych vied a technológií
z Nemecka (Friedrich – Alexander Universität Erlangen-Nürnberg a Friedrich-Schiller Universität Jena), Španielska (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) a Talianska (Universita degli Studi di Padova). Prvý rok projektu sa dá charakterizovať ako budovanie základov, od ktorých sa bude rozvíjať
ďalšia činnosť Centra. Zásadným spôsobom sa rozšírili personálne kapacity pracoviska a vytvorili sa organizačné štruktúry
Centra.
Osobitnú zmienku si zaslúži v slovenských podmienkach
jedinečná riadiaca štruktúra centra FunGlass. Najvyšší riadiaci
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orgán tvoria zástupcovia partnerov projektu, čím je garantovaná
priama participácia špičkových európskych vedcov pri definovaní stratégie a kontrole činnosti Centra. Získať status autonómneho pracoviska sa podarilo vďaka priamej angažovanosti
rektora univerzity Jozefa Habánika a podpore Akademického
senátu univerzity.
Pre budúcnosť Centra je významné aj to, že členstvo v poradných orgánoch Centra prijali uznávané osobnosti v oblasti
výskumu skla a keramiky z významných akademických inštitúcií z celého sveta (Čína, Brazília, USA, Turecko) a zástupcovia slovenského (RONA, a. s., Vetropack Nemšová, Johns
Manville Slovakia, AGC Trenčín) a európskeho sklárskeho
priemyslu (Corning, Glass Service, Stevanato Group, Colorobbia Italia). Ako uviedol riaditeľ centra a koordinátor
projektu FunGlass Dušan Galusek, takéto postavenie vytvára
pre Centrum možnosti pre výborný štart k ďalšiemu úspešnému
rozvíjaniu sa, ale súčasne predstavuje aj veľkú zodpovednosť.
Centrum zamestnalo počas
prvého roka už 39 pracovníkov na
šiestich výskumných oddeleniach
(oddelení biomateriálov, povlakovania, funkčných skiel, spracovania skla a centrálnych laboratórií, ako aj na pôvodnom pracovisku Centrum kompetencie
pre výskum skla Vitrum Laugaricio). Novovytvorené postgraduálne pozície, resp. pozície vedúcich pracovníkov jednotlivých oddelení, boli obsadené na základe medzinárodných výberových konaní, v ktorých uspeli nielen slovenskí výskumníci
a výskumníčky, ale i záujemcovia z Belgicka, Indie, Iránu,
Španielska, Egypta a Číny. V rámci akreditovaného doktorandského študijného programu Anorganické technológie a nekovo428

vé materiály sa v ňom v súčasnosti vzdeláva 10 študentov zo
Slovenska i zahraničia.
Značná časť finančnej podpory Európskej únie v celkovej
výške 15 miliónov Eur je určená na ďalšie vzdelávanie a podporu odborného rastu výskumníkov a doktorandov. V súčasnosti už pôsobia v rámci výskumných a tréningových stáží na
zahraničných partnerských inštitúciách dvaja výskumní pracovníci a ďalších desať je pripravených vycestovať na dlhodobé (jednoročné) pobyty v najbližšom období. Ako vedci, tak
i študenti majú pripravené „na mieru šité“ vzdelávacie a školiace plány zacielené na získavanie skúseností a „výskumného“
know how zo zahraničného vedeckého prostredia a ich spätnú
aplikáciu v materskom Centre.
Rok 2018 je pre Centrum nemenej náročný a stoja pred ním
ciele, ktoré sú podmienkou pre jeho ďalší rast a vytvorenie si
pozície medzinárodne uznávaného výskumného centra v európskom meradle.
Jedným z faktorov, ktoré zásadne ovplyvnia expanziu Centra je i záväzné spolufinancovanie projektu FunGlass zo strany
MŠVVaŠ Slovenskej republiky prostredníctvom Operačného
programu Výskum a Inovácie vo výške 10 miliónov eur. Národné spolupodieľanie sa na financovaní je podmienkou pre
ďalšiu finančnú podporu centra FunGlass zo strany Európskej
únie v ďalšom období. Finančné prostriedky, ktorých pridelenie
Centrum očakáva v tomto roku, budú zamerané predovšetkým
na materiálne zabezpečenie Centra, t. j. na obnovu a rozšírenie
výskumných objektov a rozšírenie už existujúcej špičkovej
experimentálnej infraštruktúry o ďalšie unikátne zariadenia.
www.tnuad.sk 03.01.2018
pomocná evidencia 004/1/2018
Mesto Trenčín zmodernizuje interiér Základnej školy Kubrá
za takmer 310 tisíc eur. Zámer vyhlásiť verejné obstarávanie
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schválilo v stredu 24. januára na svojom zasadnutí trenčianske
mestské zastupiteľstvo.
Podľa návrhu, ktorý predložil viceprimátor mesta Ján Forgáč, podlimitná zákazka na stavebné práce počíta so stavebnými úpravami a komplexnou rekonštrukciou spojovacej chodby
vrátane vybudovania nových šatní pre žiakov školy. V návrhu
programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2018 je na
uskutočnenie stavby schválená suma vo výške 370 tisíc eur s
DPH v programe vzdelávanie. Predpokladaná maximálna hodnota zákazky je 308 333 eur.
www.sme.sk 26.01.2018
pomocná evidencia 041/1/2018
V prvých februárových dňoch si robotníci v areáloch MŠ
Šafárikova a MŠ Opatovská zložili stavebný materiál a začali
s prvými prácami na celkovej obnove oboch škôlok. Mesto získalo na túto
investíciu nenávratný finančný príspevok vo výške spolu takmer 2 milióny
eur.
Na konci roka 2016
uspel Trenčín vo výzve
Na budove MŠ Šafárikova sa začala rekonštrukcia strešného plášťa.
na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.
Obe materské školy čaká zateplenie obvodového a strešného
plášťa, nové okná, modernizácia vykurovania, osvetlenia
i vzduchotechniky. Vo verejnej súťaži vyhral v oboch prípadoch rovnaký zhotoviteľ, spoločnosť Adifex, a.s. Práce na MŠ
Šafárikova budú mať hodnotu necelých 1 milión 46 tisíc eur
a na MŠ Opatovská takmer 767 tisíc eur.
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Práce by mali byť podľa zmluvy so zhotoviteľom ukončené
do 6 mesiacov, teda do konca júla 2018. Počas obnovy zostávajú obe materské školy v prevádzke. Deti budú rozmiestnené vždy v ostatných pavilónoch. Cez letné prázdniny sa však
škôlky zatvoria. Po dohode s rodičmi budú deti umiestnené
v iných
predškolských zariadeniach a
v septembri 2018 sa
vrátia do svojich
vynovených škôlok.
„Škôlku na Šafárikovej ulici navštevuje vyše dvesto
detí a škôlku na Opatovskej ulici necelá
Rekonštrukčné práce sa rozbehli aj v areáli MŠ Opatovská.
stovka detí,“ povedal
primátor mesta Richard Rybníček.
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín je 16 predškolských zariadení. Len za ostatné dva roky mesto do viacerých z nich investovalo nemalé financie: MŠ Šmidkeho –
výmena okien vo všetkých pavilónoch, MŠ Na dolinách –
výmena všetky okien a dverí, MŠ Stromová – rekonštrukcia
strechy, MŠ Opatovská – rekonštrukcia sociálnych zariadení,
MŠ Šafárikova – rekonštrukcia sociálnych zariadení, MŠ Halašu – rekonštrukcia sociálnych zariadení, MŠ Soblahovská –
oprava strechy a nový smart povrch ihriska, MŠ Považská –
čiastočná výmena okien, MŠ Turkovej – čiastočná výmena
okien, MŠ Medňanského – obnovené dopravné ihrisko, MŠ Niva – oprava fasády doplnená o maľbu s rozprávkovými motívmi, MŠ Legionárska – prístavba dvoch pavilónov.
www.trencin.sk 14.02.2018
pomocná evidencia 079/1/2018
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V dňoch 14. – 15. februára sa v Trenčíne v priestoroch
Strednej odbornej školy Pod Sokolicami konal 13. ročník
Trenčianskych robotických dní.
Nosnou témou podujatia s európskou účasťou bola robotika a
šport. Symbolizuje prepojenie
sveta budúcnosti so zdravým
zápolením v oblasti športu.
Medzinárodná súťažná prehliadka ponúka žiakom základ- Organizátor a riaditeľ SOŠ Pod Sokolicami Ľuboš Chochlík.
ných a stredných škôl miesto, kde môžu svoje technické nadanie predviesť nielen pedagógom a porotcom, ale aj zamestnávateľom vyhľadávajúcim mladé talenty. Cieľom robotickej súťaže je popularizovať vedu a techniku medzi mladými
ľuďmi trenčianskeho regiónu.
„Snažíme sa ukázať, že technika nie je zložitá. Akciu sme
rozdelili na viaceré
časti. Prvá časť je zameraná na súťaživosť
žiakov základných a
stredných škôl, kde
súťažia s robotmi, ktoré si sami zhotovili a
naprogramovali. Ide o
to, kto bude najrýchlejší, respektíve kto
bude mať najlepšie technické riešenie,“ vysvetlil organizátor
podujatia Ľuboš Chochlík.
V druhej časti Trenčianskych robotických dní dostali
priestor slovenské a zahraničné vysoké školy. „Ukazujú vyspelosť a úroveň vysokých škôl. Deti tu môžu vidieť to najmodernejšie, čo ponúkajú“ poznamenal Ľuboš Chochlík. Trinásty ročník privítal v Trenčíne historicky najvyšší počet sú432

ťažných tímov – 153, oproti minulému ich počet narástol o 22.
Na súťaž zavítali z Maďarska, Nemecka, Ukrajiny, Poľska,
Česka a Slovenska.
Tie súťažili v kategóriách Follower, DoIt! a Free style. Úlohou robotov v kategórii Follower bolo prejsť po dráhe vopred
neznámeho tvaru od štartu do cieľa v čo najkratšom čase.
Roboty v kategórii DoIt! mali vykonať stanovenú úlohu v čo
najkratšom čase a v kategórii Free style mali súťažiaci 15 minút
na predvedenie funkcií svojho robota.
www.sme.sk 23.02.2018
pomocná evidencia 099/1/2018
Robot GeTiPaK poskladali z legových kociek tak šikovne,
že ním presvedčili porotu 13. ročníka Trenčianskeho robotického dňa a v kategórii Free Style do 16 rokov získali víťazstvo. Autormi sú žiaci Základnej školy na Kubranskej ulici
Martin Šamaj (6. A), Zuzka Mareková (6. A) a Juraj Marek
(5. B).
„Raz, keď sme s bratom Jurajom a spolužiakom Martinom
hrali hru Pandemic, napadlo nám, že by sme mohli vymyslieť
robota na triedenie pandemic kociek. Princípom hry je potláčať
rozširujúce sa choroby, ktoré sú v hre zastúpené kockami štyroch rôznych farieb. Nápad sa nám podarilo zrealizovať. A tak,
teraz po vhodení kocky do stroja ju robot naskenuje a posunie
vozík s nádobami na kocky podľa príslušnej farby,“ vysvetlila
Zuzka. Nazvali ho Geniálny Triedič Pandemic Kociek GeTiPaK.
Okrem nich sa na celoslovenskom podujatí zúčastnili aj ďalší žiaci školy, ktorým sa na vyučovaní i v krúžku robotiky venuje Ing. Eva Mareková: „Víťazného robota ako aj ostatných
robotov stavali žiaci počas vyučovania, nakoľko sme potrebovali ďaleko viac času ako máme na krúžku. Pracovali sme
dva celé dni. Víťazstvo ma veľmi teší. Čas a energia venované
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deťom sa prejavili v úspechu, čo je najväčšia odmena pre
pedagóga.“
Jej žiaci zožali úspech aj v skladaní elektronických obvodov
pomocou stavebnice Boffin. Najlepšie sa darilo Benjamínovi
Trokanovi (5. A),
ktorý skončil na 1.
mieste. Druhé miesto
si vybojovala Zuzka
Mareková (6. A) a
tretiu priečku obsadil
Martin Šamaj (6. A).
Trenčiansky
robotický deň sa konal
Zuzana Mareková a Juraj Marek zo ZŠ Kubranská s diplomom.
14. a 15. 2. 2018 v
Strednej odbornej škole Pod Sokolicami 14. Zúčastnilo sa ho
47 základných a stredných škôl, ktorých žiaci v súťažiach
predstavili 158 robotov.
Info 06.03.2018
pomocná evidencia 085/1/2018
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien pozval prezident
SR Andrej Kiska vo štvrtok 8. marca desať žien na slávnostný
obed v Prezidentskom paláci. Medzi nimi bola aj Regina Vraždová, vyučujúca matematiky a fyziky na Gymnáziu Ľudovíta
Štúra v Trenčíne. Podľa slov prezidenta ide o perfektnú učiteľku, ktorej žiaci dosahujú výborné výsledky aj na olympiádach
a vedeckých podujatiach.
Info 27.03.2018
pomocná evidencia 122/1/2018
Žiaci Strednej odbornej školy letecko-technickej v Trenčíne
budú môcť od nového školského roka využívať novú odbornú
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dielňu. Tá podľa slov riaditeľa školy Stanislava Maleca bude
slúžiť najmä pre budúcich mechanikov lietadiel.
„Pôvodná dielňa, ktorú používame teraz, je v priestoroch
Leteckých opravovní Trenčín a platíme za ňu nájom,“ vysvetlil
Stanislav Malec dôvod, prečo sa škola rozhodla pre výstavbu
novej dielne. V jej priestoroch bude umiestnené lietadlo L 29
Delfín, ktoré slúži pri vyučovaní. Študentom budú k dispozícii
aj pracovné stoly a letecké motory.
Škola na tento zámer vyčlenila takmer 37 752 eur, pričom
financie na výstavbu dielne pochádzajú z vlastných zdrojov
školy. Strednú odbornú školu v Trenčíne v školskom roku
2017/2018 navštevuje 290 študentov.
www.sme.sk 11.03.2018
pomocná evidencia 130/1/2018
V marci minulého roka odštartovala Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka projekt vybudovania Centra pre funkčné a
povrchovo funkcionalizované sklá FunGlass. Po roku od začiatku prác na najväčšom slovenskom vedecko-výskumnom
akademickom projekte sa v Trenčíne udomácnili vysokokvalifikovaní domáci a zahraniční odborníci. Podľa riaditeľa centra
výskum skla pritiahol domov aj niekoľko slovenských výskumníkov, ktorí pracovali dlhodobo v zahraničí.
Výstupom tímu desiatok ľudí v šiestich výskumných oddeleniach je vývoj nových typov skiel so špeciálnymi vlastnosťami. Svoje využitie nájdu v priemysle, zdravotníctve i pri
výrobe elektriny vďaka účinnejším fotovoltaickým panelom.
Projekt vlani získal z európskeho programu Horizont 2020
15 miliónov eur, počas sedemročného obdobia prispeje štát ďalšími, takmer desiatimi miliónmi eur.

435

FunGlass funguje pod vedením riaditeľa centra a koordinátora projektu Dušana Galuska. Ako povedal, centrum sa v posledných mesiacoch budovalo najmä po
stránke personálnej.
„Centrum sa nám podarilo vybudovať ako samostatnú jednotku v rámci univerzity, ktorá má veľkú mieru personálnej, finančnej a
organizačnej autonómie. Šesť výskumných oddelení navzájom
spolupracuje na úlohách výskumu a vývoja,“ vysvetlil.
Prvé hmatateľné výsledky niekoľkomesačného výskumu
podľa šéfa FunGlassu
výskumní pracovníci už
zaznamenali, ďalší vývoj
si ale vyžaduje viac času
a vybavenia.
„Pracovisko musíme
personálne dobudovať,
rovnako dobudovať musíme aj laboratórne priestory, výskumnú infraštruktúru. Rovnako musíme lepšie nastaviť procesy okolo doktorandského štúdia a
zabezpečiť financovanie výskumu,“ povedal Dušan Galusek.
Ako dodal, po skončení financovania z európskeho projektu
v roku 2023 musia fungovanie centra nastaviť tak, aby mohlo v
budúcnosti bezproblémovo existovať.
V tom mu môže pomôcť aj spolupráca s domácimi a zahraničnými firmami. „Podarilo sa nám získať viacerých zástupcov
európskych sklárskych firiem do takzvaného industrial board
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nášho centra. Tí nám zatiaľ radia a pomáhajú identifikovať výskumné témy, ktoré sú zaujímavé pre priemysel a prostredníctvom ktorých máme snahu presadiť sa na európskom trhu,“
poznamenal riaditeľ FunGlassu.
Ďalšia spolupráca okrem slovenských a českých sklární sa
podľa neho črtá v Taliansku, kde prebehne rokovanie so zástupcami firmy vyrábajúcej sklo pre medicínske účely.
Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá
má byť podľa Galuska
dotiahnuté do finálnej
fázy koncom roka 2020.
„Predpokladá sa, že v
centre bude pracovať 60
až 70 pracovníkov. Aktuálne vrátane administratívnych zamestnancov
a doktorandov máme 49
ľudí,“ ozrejmil šéf projektu.
Jedným z vedecko-výskumných pracovníkov v centre je
Martin Michalek. Pracovať na veľkom medzinárodnom projekte, ktorého súčasťou sú aj výskumníci z Belgicka, Indie,
Iránu, Španielska a Egypta, považuje za lukratívnu príležitosť,
ako kariérne rásť a učiť sa nové veci.
„FunGlass mi umožňuje dať do popredia svoju kreativitu. Na
našom biooddelení pracujeme na sklenej náhrade kostí a snažíme sa výskum v tejto oblasti posunúť dopredu. Spolupracujeme aj s našimi doktorandmi z Česka a Turecka, s ktorými
prišla aj trošku kultúrna zmena, ale sú prínosom. Môžu sa niečo
priučiť od nás, a rovnako aj my od nich.“
Podľa rektora Trenčianskej univerzita Alexandra Dubčeka v
Trenčíne Jozefa Habánika univerzita aj vďaka projektu
FunGlass prekračuje regionálny a národný rámec a stáva sa
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súčasťou európskeho vzdelávacieho priestoru: „Dnes hráme
európsku ligu aj vďaka tomuto projektu. O našom meste sa
hovorilo, že je mestom módy, my ale máme reálnu ambíciu, aby
sa o Trenčíne hovorilo aj ako o meste skla. Preto robíme všetky
nevyhnutné kroky na vybudovanie tohto medzinárodného špičkového centra.“
www.sme.sk 13.03.2018
pomocná evidencia 135/1/2018
Obchodná akadémia v Trenčíne (OA TN)bude po novom
ponúkať bilingválne štúdium v anglickom jazyku. Rozhodla
o tom Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu pri
Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) na svojom 18. zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 26. marca.
OA TN v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK dlhodobo patrí k
vyhľadávaným stredným školám nielen v kraji, ale i na Slovensku. Pre ďalšie skvalitnenie vzdelávania a zvýšenie uplatniteľnosti absolventov OA, predložil riaditeľ školy návrh na
zavedenie bilingválneho štúdia v anglickom jazyku. Členovia
Krajskej rady pre odborné vzdelávanie (ďalej len Krajská rada)
tento návrh podporili.
„Od 1. septembra 2019 bude Obchodná akadémia v Trenčíne ponúkať študentom možnosť bilingválneho štúdia v angličtine. Bude tak druhou strednou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktorá ponúkne tento študijný odbor,“ vysvetlila
vedúca Odboru školstva a kultúry na Úrade TSK Daniela Hilčíková.
www.tsk.sk 26.03.2018
pomocná evidencia 158/1/2018
Pri príležitosti Dňa učiteľov pozval v utorok 27. marca
primátor mesta Trenčín Richard Rybníček do sobášnej siene
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Mestského úradu dvanásť pedagógov, aby im odovzdal ocenenie za ich kvalitnú prácu.
Slávnosť sa konala s cieľom vzdať hold náročnej práci s deťmi či žiakmi, ktorým svojou profesionalitou a ľudským prístu-

pom učitelia otvárajú dvere k poznávaniu a pomáhajú im pri
hľadaní ich miesta v budúcom živote.
„Ďakujem za všetko, čo robíte pre toto mesto,“ prihovoril sa
oceneným primátor mesta. „Ďakujem za váš entuziazmus, za
vašu trpezlivosť, za vašu výdrž, za vašu toleranciu, za snahu
nevzdávať sa a bojovať za vyššiu úroveň vzdelávania v Trenčíne. Oblasť vzdelávania v meste Trenčín je tou najvýraznejšou
aj v rámci rozpočtu mesta. Keď si vezmeme prevádzkové a investičné náklady na vzdelávanie a šport za minulý rok, hovoríme o sume 18,2 milióna eur. Je to priorita, ktorá zostáva
v meste Trenčín stále tou najväčšou. V minulom roku sme
v rámci škôl, škôlok a športových areálov investovali viac ako
jeden milión eur.“
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Primátor mesta tiež poďakoval komisii školstva a riaditeľom
škôl za spoluprácu.
V mene ocenených pedagógov sa prihovorila PhDr. Silvia
Kozinková: „Byť učiteľom, to nie je povolanie. Byť učiteľom
je poslanie, prostredníctvom ktorého pedagógovia odovzdávajú
svoje skúsenosti a poznatky s láskou, trpezlivosťou a srdcom
našej najmladšej generácii nášho mesta a tak ju pripravujú na
budúci život. Základom našej práce sú hodnoty overené časom.
Dnešné ocenenie je takisto pre nás novým záväzkom k tvorivosti a ďalšej motivácii. Verím, že vzájomná spolupráca pedagógov a mesta v nasledujúcom období bude prinášať len pozitívne výsledky, podporu a obohatenie v práci.“
Na ocenenie primátorom mesta navrhli riaditelia škôl týchto
pedagógov:
Viera Čajdová je mimoriadne tvorivou učiteľkou v Materskej škole Kubranská 20, Trenčín s 15-ročnou pedagogickou
praxou. Do vzdelávacieho procesu vnáša alternatívne formy
a metódy práce, ktoré obohacuje vlastnými pomôckami.
Je iniciátorom a realizátorom
školských aktivít a aktivít
realizovaných s rodičmi, ako
sú tvorivé dielne, vianočná
besiedka, športová olympiáda. V rámci podpory zdravia a
získavania správnych návykov zdravého životného štýlu detí,
kolektívu a rodičov školy vypracovala, koordinuje a realizuje
projekt „Mama, ocko zacvičme si spolu,“ prostredníctvom
ktorého škola získala moderné materiálne a učebné pomôcky.
Minulý rok sa podieľala na vypracovaní projektu v oblasti
environmentálnej výchovy detí: „Deň Zeme a Revitalizácia
školského dvora“. V tomto období sa aktívne podieľa na vytvorení webovej stránky materskej školy, ktorú bude priebežne
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aktualizovať. Práci obetuje aj veľa svojho voľného času tvorbou nových pomôcok, zdokumentovaním práce školy pre
rodičov a širokú verejnosť. K deťom a rodičom je veľmi
ústretová, čím vytvára v triede príjemnú atmosféru a kolegom
nikdy neodmietne pomoc alebo radu. Zodpovedným prístupom
k pracovným povinnostiam prispieva k dobrému menu školy.
Mgr. Kamila Gejdošová je absolventkou Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Prvé kroky na svojej pedagogickej
ceste spravila v ZŠ na Ulici 1. mája v Trenčíne, v ZŠ Kubranská
80, Trenčín pôsobí od roku 2003. Svoje odborné schopnosti
zúročuje najmä pri vyučovaní v triedach pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov na prvom stupni. Pútavé odovzdávanie
vedomostí žiakom, individuálny prístup, kreativita i pedagogické nadšenie sú dôvodom, prečo má výborné vzťahy nielen
so svojimi žiakmi, ale aj ich rodičmi i kolegami. Zanietenie pre
šport demonštruje nielen v súkromí, ale aj na pôde školy, je
organizátorkou korčuľovania žiakov APROGEN-u, lyžiarskych kurzov i škôl v prírode, ktoré sa tradične nesú v duchu
pohybu a športu. Mnohí jej žiaci získali popredné umiestnenia
vo vedomostných súťažiach na úrovni okresu i kraja a vo svete
úspešných sa nestratili ani počas ďalšieho štúdia. Pani učiteľka
sa aktívne zapája do projektov školy a aktivít organizovaných
aj mimo vyučovania, za viaceré treba spomenúť najmä Deň
rodiny, ktorý sa stáva tradičným stretnutím detí, rodičov
a učiteľov na pôde školy. Nielen pracovné úspechy, ale aj ľudské vlastnosti, akými sú pracovitosť, skromnosť, ústretovosť,
ochota kedykoľvek pomôcť tým, ktorí to potrebujú, dokresľujú
profil jej osobnosti.
Bc. Alena Golianová pracuje v školstve od roku 1975,
celých 43 rokov. V súčasnosti pracuje v Materskej škole, Šmidkeho 12 v Trenčíne. Je vynikajúcou a tvorivou učiteľkou. Do
edukačného procesu vnáša alternatívne formy a metódy práce.
Vo svojej práci preferuje individuálny prístup k dieťaťu. Pod441

poruje vzťah detí k poznávaniu a učeniu formou hry. V rámci
podpory zdravia a získavania správnych návykov zdravého
životného štýlu bola iniciátorkou viacerých školských
aktivít a aktivít realizovaných
s rodičmi ako napríklad športové popoludnie s rodičmi
pod názvom „Mama, otec
cvičte s nami“. V rámci prípravy budúcich pedagógov
bola vždy ochotná prijať praktikanta a odovzdať mu svoje
získané vedomosti a poznatky. Popri zamestnaní si v roku 2010
zvýšila kvalifikáciu a dosiahla vysokoškolské vzdelanie. Jej
prístup k práci, deťom, rodičom i kolegyniam je vysoko
profesionálny, humánny, ústretový a priateľský. Za svedomitú
prácu, ktorú počas odpracovaných rokov v materskej škole
odviedla jej patrí uznanie a poďakovanie.
Mgr. Eva Jamborová vyučuje v základnej škole na Hodžovej ulici anglický jazyk. Spôsobom svojej pedagogickej práce
je prototypom učiteľa,
akých si vyžaduje súčasnosť. Podporuje u detí
prirodzenú túžbu učiť sa,
vedie ich k zodpovednosti, na dosiahnutie vzdelávacích výsledkov využíva osobný a ľudský
prístup. V komunikácii so
žiakmi vytvára príjemnú atmosféru, vie žiakov zaujať, čo jej
pomáha odovzdať im čo najviac vedomostí. Pani učiteľka je
typom učiteľa, ktorý na žiakov výchovne pôsobí svojím správaním, je im vzorom, usmerňuje ich a dáva im rady v konkrétnych situáciách. Má s nimi veľmi dobré vzťahy, žiaci ju
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uznávajú, rešpektujú, cítia sa v jej spoločnosti príjemne a uvoľnene. Na vyučovacích hodinách často využíva moderné vyučovacie prostriedky, netradičné metódy, čím priťahuje záujem
detí o predmet. Na spestrenie svojich hodín využíva aj časopisy
v anglickom jazyku, vedie žiakov k vyhľadávaniu informácií
z rôznych zdrojov. Pravidelne pripravuje talentovaných žiakov
na olympiádu v anglickom jazyku. Jej hodiny anglického jazyka sa nesú v príjemnej atmosfére, čo oceňujú rodičia. Vedenie
školy sa na ňu s dôverou môže kedykoľvek obrátiť s riešením
problémov.
Gabriela Kotláriková začala svoju pedagogickú činnosť v
roku 1979 v Hornom Srní. Pedagogickú kvalifikáciu si doplnila
nadstavbovým maturitným
štúdiom SPgŠ v Modre. Od
roku 1981 pracuje nepretržite ako učiteľka v MŠ Ozeta, MŠ Merina, kde v rokoch 1989 – 1993 zastávala
funkciu riaditeľky. Od roku
1993 pôsobí v MŠ, Jána Halašu 11 až dodnes. Vo výchovno-vzdelávacom procese dosahuje veľmi dobré výsledky,
v práci je dôsledná a zásadová, na deti pôsobí kladne svojou
osobnosťou, ľudskosťou a priateľským prístupom. Pani učiteľka je tvorcom mnohých učebných pomôcok, neustále hľadá
nové prístupy k deťom vymýšľaním nových hier a činností, so
schopnosťou vyhodnocovať ich efektívnosť a prínos pre rozvoj
dieťaťa. Za svedomitú prácu, ktorú počas 39. odpracovaných
rokov odviedla, za tvorivý, empatický a individuálny prístup k
deťom, za moderný výchovno-vzdelávací proces a za aktivitu v
mimoškolských podujatiach jej patrí uznanie a poďakovanie.
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PhDr. Silvia Kozinková pracuje v školstve od roku 1982.
Takmer tridsaťšesť rokov sa intenzívne venuje práci, ktorá jej
prirástla k srdcu. Titul bakalár získala na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v odbore sociálna práca.
Pedagogické vzdelanie si
rozširovala na Pedagogickej
fakulte UK Bratislava v odbore predškolská pedagogika a špeciálna pedagogika. V študijnom odbore
špeciálna pedagogika získala rigoróznu skúšku a titul
PhDr. (doktor filozofie). Dokončila prvú aj druhá atestáciu a funkčné vzdelávanie, ktoré sú
podmienkou vykonávania funkcie riaditeľky. Pracovala šestnásť rokov ako učiteľka v ortoptickej triede s deťmi s poruchami zraku. Tri roky bola zamestnaná na Mestskom úrade
v Trenčíne na útvare sociálnych vecí. Od roku 2012 je vo
funkcii riaditeľky Materskej školy, Stromová 3 v Trenčíne. Jej
prístup k rodičom, deťom a zamestnancom je vysoko profesionálny, ústretový, empatický a priateľský. Svoje povinnosti
vyplývajúce z funkcie riaditeľky si vykonáva zodpovedne
a svedomito. Zameriava sa na skvalitňovanie podmienok výchovno-vzdelávacej práce rekonštrukciou vnútorných aj vonkajších priestorov materskej školy ako aj zapájaním sa do projektov na získanie finančných prostriedkov a rozvíjanie edukačných aktivít s deťmi. Projekty boli a sú zamerané na cvičenie a pohyb detí, starostlivosť o zdravie a dentálnu hygienu,
triedenie odpadu a skvalitňovanie edukačných činností v oblasti hudobnej a literárnej výchovy. Povolanie učiteľky a riaditeľky berie ako poslanie, ktorému venuje všetok svoj čas a záujem. Prácu spája s odbornosťou, obetavosťou, tvorivosťou,
slušnosťou a čestnosťou. Za všetky roky pedagogickej, odbor444

nej aj riaditeľskej práce sa prezentovala ako osobnosť
s vysokým morálnym a profesionálnym kreditom.
Mgr. Andrea Labáková sa už tridsať rokov venuje výchove
a vzdelávaniu žiakov 1.stupňa základnej školy. Počas dlhoročnej praxe preukazuje svoje pedagogické kvality ako výborná elementaristka, s mimoriadnym
vzťahom
a láskou k učiteľskému
povolaniu. Je tvorivá
a progresívna v prístupe
ku všetkým žiakom, osobitne sa venuje aj tým
slabším, v snahe priviesť
ich k úspechu. Kreativita
pani učiteľky sa neprejavuje len na vyučovaní, ale aj v krúžkovej a mimoškolskej činnosti. Každoročne vedie krúžok pohybových hier, matematický krúžok, pripravuje svojich žiakov na
hudobné, recitačné a matematické súťaže. Jej žiaci sa umiestňujú v rámci školy na popredných miestach. Svoje nevyčerpateľné nápady najradšej uplatňuje na hodinách matematiky,
kde využíva hravé formy vyučovania a tak buduje u žiakov
kladný vzťah k tomuto nie vždy obľúbenému predmetu. Pripravuje zaujímavé prezentácie a pracovné listy nielen pre svojich
žiakov, ale aj pre kolegov. Je pravidelným prispievateľom do
Virtuálnej knižnice, kde uverejnila už viac ako 300 súborov. Jej námety sú bohatou inšpiráciu pre učiteľov, ktorí chcú
vniesť do vyučovania niečo nové, zábavné a kreatívne. Počas
celej svojej kariéry neustále prejavuje zodpovedný prístup
k práci, spoľahlivo plní zverené úlohy, je pracovitá, svedomitá
a nesmierne tvorivá. Za dlhoročnú prácu s deťmi v škole i v mimovyučovacom čase ju na ocenenie navrhol riaditeľ Základnej
školy na Dlhých Honoch.
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Mária Nagyová je učiteľka materskej školy s 36-ročnou
pedagogickou praxou. Počas svojej práce rozdávala svoju
múdrosť, láskavosť a učiteľské majstrovstvo deťom
v Materskej škole v Hornom
Srní, v Novom meste nad
Váhom, v súčasnosti pracuje ako učiteľka v Materskej škole na Legionárskej
ulici v Trenčíne. Vypracovala množstvo projektov
zážitkového učenia sa, prostredníctvom ktorých deti objavovali
nové dimenzie poznania. Mimoriadne výsledky v priamej výchovno-vzdelávacej činnosti dosahuje i využívaním nových
technológií a inovatívnych prístupov. Celý život sa s nadšením
a láskou venuje práci s deťmi, ich vzdelávaniu a výchove. Jej
humánny a tvorivý prístup je vždy dobrým pomocníkom pre
deti na ceste k dosiahnutiu školskej zrelosti. V kolektíve patrí k
ochotným, a iniciatívnym učiteľom. Svoju príslušnosť k učiteľskému povolaniu postavila vo svojom živote na veľmi dôležité miesto. Byť učiteľkou je pre ňu veľkou cťou a radosťou
súčasne. Jej práca je vždy spájaná s takými vlastnosťami, ako
sú zodpovednosť, trpezlivosť, vytrvalosť, slušnosť, čestnosť,
úprimný až materinský vzťah k deťom.
Mgr. Ivana Pomajbová absolvovala Strednú hotelovú školu v Piešťanoch, ktorá jej pomohla odhaliť, čomu sa chce v budúcnosti venovať, a to štúdiu jazykov. Po skončení vysokej
školy s aprobáciou anglický a slovenský jazyk ju lákali diaľky
a poznávanie niečoho nového, a tak svoje uplatnenie našla
v Anglicku. Najskôr si vyskúšala prácu v Londýne, kde aj študovala, neskôr pôsobila v Nemecku. V roku 2011 nastúpila do
Základnej školy na Bezručovej ulici, kde pôsobí dodnes ako
učiteľka anglického jazyka a literatúry. Za najdôležitejšiu časť
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svojho zamestnania považuje priamu prácu s deťmi
a odovzdávanie im svojich skúseností a vedomostí. Aktívne sa
venuje príprave talentovaných žiakov na olympiády a súťaže, teší sa spolu
s nimi z dosiahnutých úspechov. U pani učiteľky dominuje predovšetkým ľudskosť, empatia a chuť pracovať, čo oceňujú nielen
žiaci, ale aj samotní kolegovia a v nemalej rade aj samotní rodičia. Svoje citlivé a ľudské
srdce využíva na pozitívne ovplyvňovanie svojho okolia, ktoré
veľmi často strhne svojím neutíchajúcim elánom. Sama o sebe
hovorí „som tímový hráč“ a toto tvrdenie je pre Ivanu
Pomajbovú výstižné. Vedenie školy vysoko hodnotí jej
pracovitosť, spoľahlivosť, precíznosť a spolupatričnosť ku
škole, jej ochotu vzdelávať sa, zapájať sa do medzinárodných
projektov ako Comenius či Erazmus, kde aktívne využíva
nielen svoje jazykové znalosti zo študijných a pracovných
pobytov, ale aj prácu s informačnými prostriedkami.
Mgr. Adriana Sobková bola na ocenenie pedagogického
zamestnanca navrhnutá za
Materskú školu Šafárikova
11, Trenčín, elokované
pracovisko. Svoju profesionálnu dráhu začínala od
roku 2000 ako učiteľka pre
primárne vzdelávanie. Vysokoškolské
štúdium
ukončila na Pedagogickej
fakulte, UKF v Nitre. V súčasnosti pracuje ako učiteľka pre
predprimárne vzdelávanie. Vo svojej pedagogickej praxi sa
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intenzívne zameriava prevažne na oblasť pohybovej a tanečnej
prípravy detí predškolského a mladšieho školského veku. Práve
mimoškolská činnosť- vedenie krúžkov sú doménou jej dlhoročného pôsobenia. V rámci materskej školy je každoročne
zapojená do projektu Deti sveta, ktorý je zameraný na komunikáciu detí v anglickom jazyku. Každoročné výsledky svojej
práce aktívne prezentuje na rôznych kultúrnych, školských i
mimoškolských podujatiach. Pozitívne ohlasy zo strany rodičov, neustály zvyšujúci sa záujem detí o pohybové a tanečné
aktivity sú odmenou za jej vynaložené úsilie. Počas svojej
takmer 15-ročnej praxe absolvovala i niekoľko kurzov a školení. V roku 2013-2014 absolvovala aktualizačné vzdelávanie
,,Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách pre učiteľov materských
a základných škôl“, taktiež absolvovala jazykový kurz v anglickom jazyku na Akadémií vzdelávania v Leviciach. Neuveriteľná skromnosť, pokora a láskavý prístup k deťom tejto rodenej Levičanky len podčiarkujú jej kvality ako človeka,
pedagóga či kolegu.
Ludvík Soukup pracuje v Základnej umeleckej škole
Karola Pádivého ako učiteľ hry na saxofón a klarinet od roku
2007. Celý svoj učiteľský
život sa s nadšením a láskou
venuje práci s hudobne nadanými deťmi, vzdelávaniu
a výchove. Jeho tvorivý prístup vo výchovno-vzdelávacom procese je vždy dobrým inšpirujúcim pomocníkom pre žiakov na ceste za
objavovaním krásy hudby. Individuálny prístup ku žiakom,
kvalitná metodika a vysoká odborná náročnosť sa odzrkadľujú
na výsledkoch jeho žiakov pri reprezentácii školy na regio448

nálnych a celoslovenských súťažiach: Alexandra Tašárová –
víťazka celoslovenskej prehliadky v hre na saxofón v Starej
Ľubovni, Ondrej Valach – 1. miesto v súťaži dychových nástrojov Čarovná flauta v Nižnej. Jeho žiaci sú úspešní aj na
konzervatóriách: Barbora Chovancová /konzervatórium Kroměříž/. Žiaci pána učiteľa obohacujú svojou hrou rôzne verejné
kultúrne podujatia, koncerty, vernisáže, slávnostné schôdze
a oslavy kultúrnych inštitúcii. Pán učiteľ patrí k ochotným
a iniciatívnym učiteľom, stelesňuje múdrosť, spoľahlivosť,
ústretovosť a prísnosť. Hudba mu vypĺňa celý jeho osobný aj
pracovný život. Sám pôsobí v hudobnej skupine Erbetes quartet
a od zvukov hudby si oddýchne len v kruhu svojej rodiny a na
rybačke. Vedenie školy oceňuje aj jeho osobný vklad v hre
detského a mládežníckeho dychového orchestra školy Dolls
Band. V roku 2015 získal orchester 1. miesto v celoslovenskej
súťaži Big Bandov Novácky talent.
Ing. Katarína Spačková pôsobí za školskou katedrou 21
rokov ako učiteľka technickej výchovy a matematiky, z nich 18
rokov pôsobí v ZŠ na Veľkomoravskej ulici. Venuje sa talentovaným žiakom, ktorých
odborne pripravuje na matematické a technické olympiády. Svoje vedomosti si neustále dopĺňa štúdiom v odborných seminároch a kurzoch. Jej vyučovacie hodiny sú zaujímavé, pestré, obohatené
modernými metódami a formami. Na dvere jej kabinetu zaklope počas roka najviac žiakov. Je to spôsobené najmä tým, že
už dlhé roky pôsobí ako kariérna poradkyňa a žiaci si k nej
chodia po cenné rady potrebné pri výbere ich ďalšieho smerovania. No v neposlednom rade je to aj preto, že je veľmi obľúbená, vždy s krásnym úsmevom na tvári a pripravená každému
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pomôcť či poradiť. Ako triedna učiteľka dokázala svoju záľubu
– lásku ku zvieratám, najmä koňom a psom – sprostredkovať aj
svojim žiakom počas koncoročných školských výletov.
www.trencin.sk 28.03.2018
pomocná evidencia 160/1/2018
Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskej
župy pravidelne obsadzujú v celoslovenskom hodnotení kvality
škôl popredné priečky. V prvej top desiatke aj tento rok zabodovala až trojica z nich.
Rebríček najlepších slovenských základných a stredných
škôl Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
(INEKO) publikuje s pravidelnou periodicitou. Pri
určovaní tých najlepších
z nich pritom berie do
úvahy aj také kritériá,
akými sú uplatniteľnosť
absolventov školy na trhu
práce, mimoriadne výsledky žiakov a tiež ich úspešnosť na vysokých školách. Svoju úlohu v hodnotení však zohráva aj počet
pedagógov, či ich schopnosť využívať informačno-komunikačné technológie, ale aj finančné zdroje školy. V aktualizovanom hodnotení sa župné stredné školy opäť môžu pochváliť
vynikajúcimi výsledkami.
Pozíciu lídra na prvých troch priečkach rebríčka v kategórii
Stredná odborná škola dlhodobo potvrdzuje Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne. Aj tentokrát si škola vyslúžila
prívlastok „škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov“. V rebríčku s hodnotením 8,4 figuruje ako tretia najlepšia stredná
odborná škola na Slovensku, v rámci Trenčianskeho kraja je
opäť najlepšia.
450

Hodnotitelia inštitútu INEKO pritom ocenili najmä vynikajúce študijné výsledky žiakov v maturitných skúškach.
„Na prípravu žiakov na maturitné skúšky v slovenskom jazyku i v cudzom jazyku kladieme u nás v škole veľmi veľký
dôraz. Takéto hodnotenie našej školy
a šikovnosti našich žiakov ma preto
nemôže nič iné, len veľmi potešiť,“
skonštatoval riaditeľ trenčianskej Obchodnej akadémie M. Hodžu Ľubomír Jandík, pod ktorého vedením je
Riaditeľ Obchodnej akadémie Ľubomír Jandík.
škola dlhodobo prestížnou vzdelávacou inštitúciou vo svojom regióne.
V prvej desiatke najlepšie hodnotených stredných odborných škôl na Slovensku sa opätovne umiestnila aj Obchodná
akadémia v Považskej Bystrici. Trojlístok najlepšie hodnotených škôl v rámci pôsobnosti kraja uzatvára s rovnakým
bodovým hodnotením 7,7 bodu Stredná zdravotnícka škola
v Trenčíne. V rebríčku INEKO bolo vyzdvihnuté napr. výnimočné zlepšenie absolventov školy v predmete slovenský jazyk, ale tiež napr. aj využívanie informačno-komunikačných
technológií pedagogickým zborom. Škola si tak vyslúžila označenie 7. najlepšia SOŠ na Slovensku a zároveň tretia najlepšia
SOŠ v Trenčianskom kraji.
www.tsk.sk 28.03.2018
pomocná evidencia 162/1/2018
Dlhoročná pedagogická činnosť a dosiahnuté pracovné
úspechy vo vzdelávacom procese mládeže rozhodli už po piatykrát o osobnostiach z oblasti školstva Trenčianskeho kraja,
ktorých úsilie bolo odmenené významnou cenou. Plaketu Jana
Amosa Komenského si z priestorov Galérie M. A. Bazovského
odnieslo 21 učiteľov.
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Pri príležitosti Dňa učiteľov sa Trenčiansky samosprávny
kraj v spolupráci s Okresným úradom v Trenčíne rozhodol odmeniť dlhoročné úsilie a úctyhodné výsledky práce s mládežou
učiteľov pôsobiacich na území kraja. Cena Vynikajúci pedagóg
Trenčianskeho kraja sa tento rok udeľovala už po piatykrát.
O tom, kto si v rámci piateho ročníka udeľovania cien prevezme plaketu Jana Amosa Komenského, rozhodovala komisia
menovaná riaditeľom Úradu TSK. Z celkového počtu 28
nominovaných členovia komisie vybrali 10 výnimočných osobností, ktoré už dlhé roky prispievajú k skvalitňovaniu vyučovacieho procesu na jednotlivých školách. Návrhy na ocenenie predkladali priamo riaditelia škôl, uznanie v podobe
plakety si tí najlepší prevzali z rúk predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku a vedúcej Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniely Hilčíkovej.
Ďalších jedenásť pedagogických zamestnancov bolo ocenených prednostom Okresného úradu v Trenčíne Jozefom Stopkom. Cenu z jeho
rúk si prevzali učitelia
z materských, základných a
špeciálnych škôl, ktoré sú
v zriaďovateľskej
pôsobnosti OÚ v Trenčíne.
„Byť dobrým učiteľom neznamená iba systematickú prípravu a vzdelávanie, ale aj snahu
vychovať a nasmerovať svojich žiakov na správnu cestu,“ doplnil prednosta.
Ocenení pedagógovia sa zhodujú v tom, že ich práca síce nie
je ľahká, no vidieť za sebou výsledky svojich žiakov im je zadosťučinením.
Medzi pedagógomi stredných škôl ocenenými plaketou Jána
Amosa Komenského boli aj Marta Števanková (Stredná
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odborná škola obchodu a služieb Trenčín) a Jana Tesarčíková
(Stredná umelecká škola Trenčín).
www.tsk.sk 28.03.2018
pomocná evidencia 163/1/2018
Vo štvrtok 5. apríla otvorili na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka (TnUAD) zmodernizované Erasmus centrum,
ktorého poslaním je profesionálna podpora študentov, ktorí
chcú študovať v zahraničí a študentov, ktorí prichádzajú študovať zo zahraničia na TnUAD v rámci mobilitného programu
Európskej únie Erasmus+.
Činnosť Erasmus centra je zameraná na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe i vo
svete. Študentom dáva vďaka realizácii zahraničného študijného pobytu možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť tak
možnosti zamestnania sa po skončení štúdia.
V Erasmus centre sa študent alebo zamestnanec dozvie o príležitostiach a podmienkach úspešného absolvovania mobility
za účelom štúdia/stáže v zahraničí, o postupe prihlasovania sa
a získa pomoc pri
výbere krajiny pobytu
a vybavenie kompletnej administratívy potrebnej pred a po vycestovaní.
Pre zahraničného študenta prichádzajúceho študovať na
TnUAD v rámci Erasmus+ bude Centrum miestom na získanie
informácií o pobyte na Slovensku a o štúdiu na univerzite, ale
i miestom na stretávanie sa s ďalšími študentmi, pre ľahšie začlenenie sa do študentského života. K tomu budú slúžiť pra-
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videlné neformálne diskusie na rôzne témy o štúdiu u nás a
v zahraničí.
V akademickom roku 2017/2018 privítala TmUAD v rámci
mobilitného programu Erasmus+ niekoľko desiatok zahraničných študentov najmä zo Španielska, Talianska, Poľska,
Turecka a Lotyšska.
www.tnuad.sk 05.04.2018
pomocná evidencia 176/1/2018
Trenčín v minulom roku žiadal o nenávratný finančný príspevok na obnovu Materskej školy na Kubranskej ulici. Vo
štvrtok 5. apríla prijalo mesto dobrú správu. Peniaze dostane.
Vo výzve, do ktorej sa mesto zapojilo, šlo o zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Trenčín získal pre
obnovu MŠ Kubranská takmer 835 tisíc eur. Táto suma predstavuje 95 percent z celkových nákladov na realizáciu projektu.
Zvyšných 5 percent zafinancuje mesto zo svojho rozpočtu.
Materskú školu na Kubranskej ulici čaká zateplenie obvodového a strešného plášťa, nové okná, modernizácia vykurovania, osvetlenia a vzduchotechniky. Škôlku aktuálne navštevuje 134 detí. „Veríme, že procesy budú zvládnuté tak, aby
sme s obnovou začali ešte v tomto roku,“ povedal primátor Richard Rybníček.
Splnenie podmienok poskytnutia príspevku overila Slovenská inovačná a energetická agentúra v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR ako riadiaceho orgánu pre
Operačný program „Kvalita životného prostredia“.
www.trencin.sk 06.04.2018
pomocná evidencia 178/1/2018
Stretnutie zástupcov žiackych školských rád sa konalo v utorok 10. apríla na Mestskom úrade v Trenčíne. Cieľom bola
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výmena skúsenosti a informácií o tom, ako ich rady na
základných školách fungujú.
Ako informovala koordinátorka práce s mládežou Veronika
Sučanská z útvaru školstva, úlohou žiackych
školských rád je stretávanie sa žiakov, ktorí
spoločne organizujú podujatia či diskutujú, ako
zlepšiť svoju základnú
školu.
Na pôde Mestského
úradu v Trenčíne zástupcov rád privítala Ľubica Kršáková
poverená vedením útvaru školstva a porozprávala im o práci
útvaru a fungovaní úradu. Ďalej sa žiaci rozprávali o svojich
aktivitách, ktoré v radách doposiaľ spravili, i o tom, čo by
chceli ešte dosiahnuť. Na záver diskutovali s primátorom mesta
Richardom Rybníčkom a viceprimátorom Patrikom Žákom
o tom, čo sa im v Trenčíne páči a čo by naopak chceli zmeniť.
www.trencin.sk 11.04.2018
pomocná evidencia 190/1/2018
V dňoch 12. – 14. apríla sa učiteľka Eva Mareková zo ZŠ
Kubranská zúčastnila medzinárodného seminára eTwinning
Coding and Robotics v portugalskom Lisabone.
Spoznala kolegov z Európy, získala kontakty na perspektívnych spolupracovníkov a zároveň nové znalosti a zručnosti v
oblasti kódovania a robotiky. Osemdesiat vyučujúcich z 11 krajín vytvorilo predpoklady pre ďalší úspešný rozvoj spolupráce
v eTwinningových projektoch. Absolvovali prednášky a
workshopy na témy Nástroje Web 2.0, Gamifikácia, Kódovanie
a Robotika, Tvorba projektov, Spoznávacie aktivity či Pracovné
skúsenosti.
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Ako jeden z najzaujímavejších sa javil najmä workshop, v
ktorom vyučujúca pracovala s robotickou stavebnicou micro:bit
pod vedením odborných školiteľov.
Info 05.06.2018
pomocná evidencia 202/1/2018
V stredu 18. apríla na akademickej pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) privítali ministerku
zdravotníctva Andreu Kalavskú, ktorá prevzala záštitu nad
jedenástym ročníkom úspešnej medzinárodnej vedeckej
konferencie Ošetrovateľstvo a zdravie XI. spolu
s rektorom TnUAD Jozefom Habánikom a riaditeľom kancelárie WHO na
Slovensku Tatulom
Hakobyanom.
Hlavnou témou konferencie bolo Zdravie senio- Na vedeckej konferencii vystúpila aj ministerka Andrea Kalavská.
rov a cieľom prezentovať najnovšie poznatky z oblasti podpory
zdravia a starostlivosti o zdravie. Fakulta zdravotníctva
TnUAD organizovala konferenciu v spolupráci s Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne, kanceláriou WHO
na Slovensku, Univerzitou Tomáše Bati, Fakultou humanitních
studií, Zlín, Panstwowou Wyzszou Szkolou Zawodowou w
Nysie, Instytutom Pielęgniarstwa, Oddelením zdravotníctva
a humánnej farmácie Trenčianskeho samosprávneho kraja, Regionálnou komorou Slovenskej komory sestier a pôrodných
asistentiek v Trenčíne a Fakultnou nemocnicou v Trenčíne.
Pracovného rokovania s ministerkou zdravotníctva, ktoré sa
uskutočnilo pred samotnou konferenciou, sa zúčastnil tiež predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška,
medicínsky riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčíne Stanislav
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Pastva a riaditeľ Slovak research center Trenčín Roman Sokol.
www.tnuad.sk 18.04.2018
pomocná evidencia 211/1/2018
Z celoslovenského finále súťaže žiakov základných škôl v
programovaní hier, ktoré sa konalo v stredu 18. apríla pod
záštitou UPJŠ v Košiciach, priviezli tri družstvá ZŠ Kubranská
mimoriadny úspech. Žiačky Ráchel Bučeková a Alexandra
Kmentová z 8. A získali ocenenie za najlepšiu hru v programe
Scratch. Tím zo 6. A Barbora Jenčová, Katarína Balážová a
Martina Matejková ocenili za najlepšiu prácu s hernými
módmi. Najvýraznejší úspech dosiahlo družstvo v zložení
Matej Pučko, Júlia Maliariková, Martin Šamaj a Zuzana
Mareková zo 6. A, ktoré v celkovom hodnotení obsadilo 3.
miesto.
Info 05.06.2018
pomocná evidencia 212/1/2018
Možnosť rozšíriť si teoretické a praktické vedomosti či
zlepšiť si svoje zručnosti mali žiaci stredných zdravotníckych
škôl v rámci 3. ročníka regionálneho kola v poskytovaní prvej
pomoci.
Včasné poskytnutie účinnej prvej pomoci ešte pred príchodom záchrannej služby na miesto nehody výrazne zvyšuje
šancu ranenej osoby na prežitie. Práve na rýchle a odborné
poskytnutie prvej pomoci bola zameraná súťaž, ktorú v stredu
25. apríla zorganizovala Stredná zdravotnícka škola (SZŠ)
Celestíny Šimurkovej v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).
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Organizátori sa priebeh súťaže rozhodli spestriť tým, že
jednotlivé súťažné stanovištia umiestnili i mimo budovy
zdravotníckej školy. Súťažilo sa tak v športovom areáli Športového
gymnázia v Trenčíne, na
dvore Spojenej školy
internátnej v Trenčíne či
v okolí povodia Váhu.
Práve na rieke Váh sa po
skončení súťaže uskutočnila ukážka záchrany
na vode, predvedená členmi Hasičského a záchranného zboru
z Trenčína. Po nej nasledovalo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže.
Desiatku najúspešnejších škôl slávnostne ocenil v spoločnosti riaditeľky SZŠ Celestíny Šimurkovej v Trenčíne Evy
Červeňanovej aj trenčiansky župan Jaroslav Baška.
„Nikdy nevieme, kedy budeme potrebovať pomoc iných.
Teší ma, že súťaž v poskytovaní prvej pomoci sa uskutočnila
práve v našom kraji a na našej Strednej zdravotníckej škole.
Myslím si, že pre študentov sú takéto aktivity prospešné. Žiaci
dnes predviedli, že sú kvalitne pripravení poskytnúť prvú pomoc v prípade, ak to situácia bude vyžadovať,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška.
Z výhry a postupu do celoslovenského kola sa nakoniec tešili žiaci domácej SZŠ Celestíny Šimurkovej z Trenčína, ktorí skončili pred študentmi SZŠ z Topoľčian. Tretie miesto obsadil tím zo SZŠ z Brna, ktorý bol v súťaži jediným zahraničným zástupcom.
www.tsk.sk 25.04.2018
pomocná evidencia 235/1/2018
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Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
(TnUAD) v Trenčíne udelila na svojom slávnostnom zasadnutí
v stredu 25. apríla čestný titul Doctor honoris causa Trenčianskej univerzity A.
Dubčeka v Trenčíne významným odborníkom
v oblasti vedy a výskumu Ing. Jaroslavovi Holečkovi, PhD. a prof.
Ing. Jozefovi Zajacovi,
CSc.
Čestný titul Doctor
Hlavné postavy zasadnutia – Jaroslav Holeček (vľavo) a Jozef Zajac.
honoris causa Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je ocenením
vzájomných vzťahov a prínosu Ing. Jaroslava Holečka, PhD.
ako medzinárodne uznávanej osobnosti v oblasti priemyselného
inžinierstva so zameraním na manažment ľudských zdrojov,
vzdelávanie a riadenie výkonnosti zamestnancov. Ing. Jaroslav
Holeček, PhD. pôsobil vo funkcii prezidenta Zväzu automobilového priemyslu a ako zástupca zamestnávateľských zväzov
inicioval transformáciu
odborného vzdelávania
a prípravy absolventov
pre potreby trhu práce.
S poukázaním na významný osobný prínos
pri etablovaní a rozvoji
TnUAD a prínos vo vedecko–výskumnej oblasti, udelila Vedecká rada TnUAD Čestný titul Doctor honoris
causa Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
prof. Ing. Jozefovi Zajacovi, CSC. v oblasti vedy a výskumu.
TnUAD oceňuje vzájomné vzťahy a spoluprácu, osobitne s Fa459

kultou špeciálnej techniky. Prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. je
okrem iného autor a spoluautor mnohých vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, odborných monografií
a učebných textov, úžitkových vzorov a patentov a prác v
domácich a zahraničných časopisoch. Je zodpovedným riešiteľom edukačných a výskumných projektov.
www.tnuad.sk 25.04.2018
pomocná evidencia 236/1/2018
Od minulého septembra sa môže Základná škola na Veľkomoravskej ulici pochváliť novým predmetom – folkloristikou. Skladá sa z teoretickej a praktickej časti. Kým na
hodinách v triede učí
pedagogička deti o
tradičnej ľudovej kultúre Trenčianskeho
kraja, na praktickej
časti spoločne spievajú ľudové piesne a
tancujú. Predmet navštevuje 90 prvákov,
škola nevylučuje, že
ho v budúcnosti zaradí aj vo vyšších ročníkoch. Folkloristiku na základnej škole
vyučuje pedagogička Veronika Miščíková. Dlhoročná folkloristka vyštudovala odbor pedagogika ľudového tanca na Vysokej škole múzických umení, okrem regionálnych folklórnych
súborov pôsobila dlhodobo aj v Lúčnici.
„Prvákov učím tradičnú ľudovú kultúru, zvyky Trenčianskeho kraja a učíme sa aj tance a piesne. Deti reagujú veľmi
dobre, aj keď som sa obávala, aké to bude učiť v škole deti,
ktoré nie sú k tomu priamo vedené. Je to iné ako učiť v detskom
folklórnom súbore, ale myslím, že ich to baví,“ povedala.
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Na hodiny niekedy prichádza pedagogička oblečená v kroji.
Niektoré deti ho videli zblízka prvý raz až v škole.
„Hodina je rozdelená na dve časti – najskôr sa učíme v
triede, kde im ukazujem staré fotografie a videá rôznych tancov,
učíme sa o zvykosloví, nástrojoch a potom máme hodinu v
malej telocvični. Tam sa učíme tance a rôzne piesne,“ vysvetlila
Veronika Miščíková.
Či je folkloristika predmetom, ktorý funguje iba v Trenčíne,
s určitosťou povedať nevedela. „Neviem o tom, že by konkrétne
tento predmet fungoval ako komplexný a samostatný niekde
inde, ale viem, že funguje regionálna výchova. To je ale prierezová téma a záleží len na pedagógoch, či majú k tomu vzťah a
zaradia folklór do vyučovania,“ dodala.
Riaditeľ školy vníma Veroniku Miščíkovú ako obrovský
prínos ako pre školu, tak pre Trenčín samotný.
„Veronika je naša bývalá žiačka, ktorej som bol triedny
učiteľ. Keď som počul, že sa sťahuje naspäť do Trenčína, tak
sme ju oslovili. Bola
to naša iniciatíva, aby
si všetci prváci vyskúšali folklór. Ich
rodičia sú z toho nadšení,“ povedal riaditeľ
základnej školy Miroslav Šumichrast s
tým, že aktuálne hľadajú ďalšiu posilu do
učiteľského zboru.
V hľadáčiku majú ďalšiu trenčiansku pedagogičku a nadšenú folkloristku, vďaka ktorej by hodín folkloristiky mohlo na
škole pribudnúť.
Žiakov nový predmet baví. Aj prváčka Klaudia chodí na hodiny folkloristiky občas v kroji. „Zdedila som ho od mojej ba461

bičky, je zo Zamaroviec. Na hodine spievame, tancujeme a
vyfarbujeme, baví ma tu všetko,“ povedala. Sedemročný Janko
prišiel na hodinu v kroji požičanom od svojho kamaráta,
predmet sa mu páči najmä pre tancovanie.
Rovnaké pocity má aj jeho spolužiak Oliver. „Najviac sa mi
páči tanec a že tu kreslíme, tancujeme a k tomu nám pani
učiteľka pustí muziku,“ povedal mladý nadšenec folklóru.
www.sme.sk 07.05.2018
pomocná evidencia 276/1/2018
V pondelok 14. mája spoznali redakcie stredoškolských časopisov svoje hodnotenie v krajskom kole súťaže Stredoškolské
časopisy Trenčianskeho kraja 2018. Prihlásiť svoj stredoškolský časopis do súťaže využilo tento rok 10 stredných
škôl z Trenčianskeho kraja.
Desať rôznorodých periodík formátu A4 či A5 ponúklo
možnosť nahliadnuť, čím žijú študenti stredných škôl. V nich
žiaci opisujú nielen zaujímavosti zo života svojej školy, ale aj témy,
ktoré ich zaujímajú
a ktoré bežia medzi
mladými. Krajské kolo
súťaže prebehlo v priestoroch Krajského centra
voľného času (KCVČ)
v Trenčíne, ktoré je už
niekoľko rokov jeho tradičným organizátorom.
Obsahové, grafické i jazykovo-štylistické spracovanie hodnotí porota, no zástupcovia z redakcie stredoškolských časopisov môžu misky hodnotiacich váh prikloniť na svoju stranu
aj príspevkom, ktorý v deň súťaže napíšu na zadanú tému.
Minulý rok sa kreativita, jazyková zručnosť i schopnosť napí462

sať článok za limitovaný časový úsek overovala napísaním
úvodníka. Pre tento rok vybrala porota fejtón. Osem zúčastnených predstaviteľov stredoškolských redakcií z desiatich
prihlásených malo hodinu na to, aby svoju kreatívnu i jazykovú
šikovnosť dokázali priamo v praxi.
Tém, spomedzi ktorých si žiaci pri písaní fejtónu mohli
vyberať, bolo päť – Naša škola, Šťastné číslo, Doprava, Dokonalý plán a Sila pohľadu. V súťažných príspevkoch najviac
prevládala téma Naša škola. V nej mladí žurnalisti mohli opísať
svoje vlastné zážitky, skúsenosti i názory na školu. V rámci
fejtónu sa so zveličením i miernou dávkou irónie či humoru mohli „pozrieť“ na problémy školy.
Minuloročné rady či postrehy porotcov si študenti vzali
k srdcu, a tak mohla porota skonštatovať, že každým rokom
kvalita i úroveň stredoškolských časopisov stúpa.
„V prvom rade vás chcem pochváliť, že ste zaangažovaní
v procese tvorby stredoškolských časopisov. Chcela by som
tiež oceniť, že kvalita stredoškolských periodík sa každým
rokom zvyšuje. Poďakovanie patrí aj pedagógom, ktorí vás ťahajú
a pomáhajú vám s tvorbou a korigovaním samotných časopisov,“ prihovorila sa prítomným
predsedníčka
krajskej
poroty a hovorkyňa mesta Handlová Jana Paulínyová. Okrem nej rozhodovala o celkovom poradí porota
v zložení: riaditeľka KCVČ v Trenčíne Renáta Bieliková,
žurnalista Michal Bujna z TV Markíza a šéfredaktor dvojmesačníka Trenčín región Radovan Stoklasa.
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Najviac bodov za prihlásený časopis získal časopis študentov Športového gymnázia Intrák, ktorý obhájil svoju zlatú
pozíciu z minulého roka. Druhé miesto po spočítaní hlasov za
samotný časopis a napísaní fejtónu pripadlo minuloročnému
nováčikovi v súťaži, časopisu STEM (Strojárstvo – TIS –
Elektrotechnika – Mechatronika) Strednej priemyselnej školy
Dubnica nad Váhom. Tretie miesto vybojovali mladí novinári
periodika Rozhľad z považskobystrického Gymnázia, ich fejtón na tému Naša škola získal najviac bodov spomedzi všetkých
príspevkov praktickej časti.
www.tsk.sk 14.05.2018
pomocná evidencia 297/1/2018
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. na základe návrhu Akademického senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov
vymenoval v pondelok 14.
mája Ing. Evu Ivanovú,
CSc. do funkcie dekana
Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity na prvé štvorročné funkčné
obdobie s platnosťou od
20. mája 2018.
Rektor Jozef Habánik blahoželá novej dekanke Eve Ivanovej.
Rektor pri tejto príležitosti tiež poďakoval doterajšiemu dekanovi doc. Mgr. Sergejovi Vojtovičovi, DrSc., ktorý fakultu viedol v súlade so zákonným ustanovením dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia, za odvedenú prácu v prospech rozvoja fakulty a novej dekanke poprial pri plnení náročných úloh a povinností veľa síl a
úspechov.
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Novozvolená dekanka chce pokračovať v dobre naštartovanom kvalitatívnom rozvoji fakulty a univerzity, najmä s ohľadom na rozvoj akreditovaných študijných programov v oblasti
personálneho manažmentu, riadenia ľudských zdrojov, regionálnej ekonomiky a verejnej správy. Za perspektívu označila
možnosť štúdia na Slovensku atraktívneho programu Ľudské
zdroje a personálny manažment, ktorý poskytujeme aj v anglickom jazyku.
www.tnuad.sk 14.05.2018
pomocná evidencia 300/1/2018
„V zahraničí chceme ukázať, že Trenčín je nádherné mesto,
v ktorom ľudia môžu nielen študovať, ale tu aj pracovať a žiť,“
tvrdí rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Jozef Habánik.
Trenčiansku univerzitu Alexandra
Dubčeka v Trenčíne založili v roku 1997
a patrí medzi najmladšie slovenské
univerzity. Jej štyri fakulty, Katedru politológie a Centrum pre výskum skla,
navštevuje približne 2 300 študentov.
Univerzita pred časom uspela s projektom vybudovania
medzinárodného výskumného centra, ktorý môže v budúcnosti
priniesť Trenčínu okrem prívlastku mesto módy aj ďalší –
mesto skla. O rozvoji univerzity a jej budúcnosti sme sa
rozprávali s jej rektorom Jozefom Habánikom.
Ako vnímate úlohu univerzity pri rozvoji mesta?
„Univerzita je dnes inštitúciou, ktorá chce mať výrazný
vplyv v rozvoji ako Trenčína, tak aj kraja. Trenčín má dnes
modernú univerzitu, a ak sa pozrieme na zoznam Európskej
komisie v oblasti kľúčových technologických inovácií, Slovensko tam má len jedinú inštitúciu – našu univerzitu. Slovensko
získalo veľký grant na budovanie špičkového medzinárodného
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výskumného centra z programov Európskej únie v rámci programu Horizont 2020 a tento grant smeruje na univerzitu, do
Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá. Trenčín je známy z minulosti ako mesto módy, ale myslím, že do
budúcna získa mesto aj prívlastok mesto skla.“
Aké ambície má univerzita v budúcnosti?
„Nie sme veľkou univerzitou a našou ambíciou nie je pôsobiť v rôznych početných oblastiach výskumu alebo študijných
odborov. Chceme ale ukázať, že aj menšia univerzita vie byť v užších oblastiach
výskumu špecializovaná a vie dosahovať
medzinárodne akceptovateľné a porovnateľné výsledky. Popri kvalitnom vzdelávaní sa orientujeme aj na potreby trhu
práce. Univerzita vie najmä v oblastiach
aplikovaného výskumu, technologických
inovácií a rozvoja prinášať pridanú hodnotu a úžitok tak pre
seba, ako aj pre obyvateľov mesta a kraja. Rovnako sme inštitúciou, ktorá vie byť projektovým partnerom pri zámeroch mesta
i Trenčianskeho samosprávneho kraja.“
Univerzita sa venuje viacerým projektom na skvalitnenie
života. Možno spomenúť Univerzitu tretieho veku, Trenčiansku detskú univerzitu, spolupracujete s hokejistami.
Ktoré z nich sú pre vás kľúčové?
„Univerzita vzdeláva v 58 študijných programoch, robí aplikovaný výskum a súčasne prináša do mesta sociálny a ekonomický život a vytvára spoločenské prostredie. Organizujeme
Trenčiansku detskú univerzitu, ktorá sa teší obrovskému záujmu zo strany detí aj rodičov. Tú tento rok transformujeme na
Letnú automobilovú Junior akadémiu v spolupráci so spoločnosťou Adient. Vytvorili sme študentské rádio TrenchTown,
kde priestor dostávajú mladí, šikovní študenti a sme aj súčasťou
Európskej univerzitnej hokejovej ligy s tímom Gladiators.
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Trenčín je hokejovým mestom a my si uvedomujeme, že nie
všetci môžu nájsť uplatnenie v profesionálnom hokeji, ale chcú
skombinovať vzdelanie a predĺžiť si hokejový život. Rovnako
sme ponúkli pomyselnú strechu Folklórnemu súboru Družba,
ktorý pred tromi rokmi stál na hrane, ako ďalej. Prednedávnom,
aj vďaka našej podpore, oslávil 60. výročie od svojho založenia.
Len málo ľudí vie, že zabezpečujeme prostredníctvom akademickej siete, našich technologických zariadení a know-how
pripojenie k internetu pre ďalších 14 inštitúcií v našom meste.
Ide o základné školy a stredné školy, domovy mládeže, fakultnú
nemocnicu a tiež mestský úrad.“
Spolupracujete aj s Fakultnou nemocnicou v Trenčíne.
„Áno, a v tejto spolupráci vidíme benefity pre jej pacientov.
S nemocnicou máme podpísanú zmluvu o praktickej výučbe
študentov fakulty zdravotníctva s cieľom pripraviť ich na výkon
náročného
povolania.
Univerzita tu má zriadených 6 kliník, ktoré sú
výučbovou základňou a
menuje ich prednostov.
Ďalej sme zriadili a vybudovali unikátne vedecko-výskumné pracovisko
hyperbarickej oxygenoterapie. Dodnes v ňom bolo vykonaných viac ako 9930 expozícií u pacientov s
diagnózami, pri ktorých zlyháva prísun kyslíka do tkaniva.
Prínosom je nielen vedecké skúmanie efektu podávaného
kyslíka, ale hlavne možnosť tieto nové vedecké poznatky
využiť v praxi v liečbe pacientov. A to všetko pre pacienta bezplatne, pretože náklady znášala univerzita.“
Univerzita nedávno uspela s projektom FunGlass, teda
so vznikom medzinárodného centra špičkového sklárskeho
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výskumu. Z európskeho programu ste na sedemročné obdobie získali 15 miliónov eur, stane sa z Trenčína mesto
skla?
„Vytváranie centra má tento potenciál. Dnes v ňom zamestnávame 39 vedecko-výskumných pracovníkov z Európy, ale aj
Číny, Taiwanu, Indie. Tí u nás pôsobia a na univerzitu prinášajú
novú kultúru a spoluprácu s univerzitami a firmami v zahraničí.
V centre je dnes 10 doktorandov, ktorí si dopĺňajú kvalifikáciu
a budú v ňom pracovať aj po skončení štúdia. FunGlass je konzorcium piatich inštitúcií, z ktorých sú štyri zo zahraničia –
Nemecka, Talianska a Španielska, ide o špičkové univerzity a
výskumné ústavy. Každý študent a zamestnanec centra musí
počas siedmich rokov stráviť dva roky na partnerských inštitúciách v rámci konzorcia. Získaných 15 miliónov eur slúži na
vytvorenie pracovných miest, prostredia, spoločných študijných programov, vzdelávanie doktorandov, stanovenie výskumných plánov. K 15 miliónom treba pripočítať aj desaťmiliónovú investíciu štátu do výskumnej infraštruktúry, ktorej
modernizáciu očakávame na konci tohto roka. Od roku 2013
sme do modernizácie výskumnej infraštruktúry univerzity investovali najmä z grantov Európskej únie viac ako 15 miliónov
eur. Tým, že sme ju skvalitnili, dnes dokážeme byť vo výskume
konkurencieschopní.“
Aké ďalšie projekty čakajú univerzitu v najbližších rokoch?
„Chceme pracovať s nadanými a talentovanými študentmi,
podporovať ich a rozvíjať ich nadanie a talent. Pokiaľ majú navyše ambíciu zapájať sa do rôznych domácich alebo zahraničných súťaží, vytvárať im prostredie, aby sa do nich mohli
plnohodnotne zapojiť. Je pravdou, že študenti najmä technicky
orientovaných fakúlt uspeli vo viacerých súťažiach zameraných
na technologické inovácie, či už to bolo terénne pásové minivozidlo s elektrickým pohonom, alebo ďalšie technologické
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inovácie. V roku 2014 sme získali ocenenie Študentská
osobnosť roka, viacerí študenti spracovali rôzne dizajnové
návrhy pre automobilky a uspeli. V posledných rokoch sme dokázali sami sebe, odbornej verejnosti a teraz to chceme dokázať
aj širokej verejnosti, že univerzita dosahuje špičkové
výsledky.“
S akými prekážkami sa stretáva univerzita?
„S podobnými
ako firmy. Napríklad demografickým poklesom,
odchodom uchádzačov o vysokoškolské štúdium do zahraničia. Ale treba sa s
tým popasovať a ako firmy dnes lákajú pracovnú silu zo zahraničia, aj my sme sa otvorili a internacionalizujeme štúdium,
chceme sa otvoriť uchádzačom zo zahraničia, či už Srbska,
Macedónska, Ukrajiny, Ruskej federácie. Viaceré študijné programy dnes máme akreditované v anglickom jazyku, aby sme
ponúkli ucelené štúdium v angličtine pre zahraničných uchádzačov. Zúčastňujeme sa aj viacerých výstav a veľtrhov, kde
chceme univerzitu predstaviť a povedať, že vzdeláva ľudí pre
trh práce. V zahraničí chceme ukázať, že Trenčín je nádherné
mesto, v ktorom ľudia môžu nielen študovať, ale tu aj pracovať
a žiť.“
V Trenčianskom kraji je bez práce rekordne nízky počet
ľudí, firmy však určité profesie potrebujú urgentne obsadiť
odborníkmi, aj z radov absolventov. Jestvuje zámer spolupráce medzi univerzitou a regionálnymi zamestnávateľmi?
„Máme v úmysle vytvoriť spoločné konzorcium univerzity
a firiem pôsobiacich v meste. V rámci neho chceme pripraviť
spoločné profesijne orientované bakalárske študijné programy,
469

ktoré by vychovali absolventov pre potreby zamestnávateľov.
Uvedomujeme si problém s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily na úrovni stredných odborných škôl alebo vysokého
školstva, tento problém tu je a vzájomnou úzkou spoluprácou
vieme zmenšiť medzeru, ktorá na trhu práce existuje.“
www.sme.sk 02.06.2018
pomocná evidencia 358/1/2018
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne opäť
potvrdila, že patrí do TOP desiatky najlepších vysokoškolských
inštitúcií podľa dopytu a uplatniteľnosti absolventov na trhu
práce. Po minuloročnom 6. mieste a predtým 7. mieste patrí
medzi najlepších už tretí rok po sebe.
Rebríček vysokých škôl realizuje každý rok portál Profesia.
Zameriava sa na uplatnenie absolventov na trhu práce a
umiestnenie závisí od záujmu zamestnávateľov o absolventov
jednotlivých univerzít. Trendom posledných rokov na Trenčianskej univerzite je štúdium priamo v praxi, v konkrétnych
partnerských podnikoch, preto sa jej absolventi radia medzi
najrýchlejšie zamestnaných. V náročnej konkurencii si však
treba udržať schopnosť dostatočne pružne a flexibilne reagovať
na požiadavky trhu práce.
Z hodnotenia môžeme vidieť aj trendy na trhu práce, kde
stále prevládajú ekonomické a technické smery. Dôkazom je aj
Fakulta špeciálnej techniky, ktorá v rebríčku zaznamenala
obrovský posun nahor.
www.tnuad.sk 04.06.2018
pomocná evidencia 364/1/2018
Do finále programátorskej súťaže Palma junior v pondelok
11. júna v Košiciach pozvali 6 najlepších tímov z celého Slovenska, z toho 3 boli zo ZŠ Kubranská. Tím M. Šamaj a P.
Urbanovský (8-ročné Gymnázium Ľ. Štúra) obhájil prvenstvo
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z minulého ročníka, Z. Mareková a L. Ševčovičová, ako jediné
dievčatá, vo finále obsadili 3. miesto.
Info 03.07.2018
pomocná evidencia 392/1/2018
Pätica študentov priemyselného dizajnu zo Strednej umeleckej školy v Trenčíne vytvorila v rámci umeleckej praxe v
trenčianskom technologickom centre spoločnosti Adient päť návrhov vlastného modelu automobilovej sedačky. Na projekte pracovali celý školský rok,
od prvých dizajnérskych návrhov na papieri až po konečnú výrobu sedadla. Študenti na začiatku svojej umeleckej praxe
absolvovali tréning, kde sa naučili, z akých komponentov pozostáva automobilové sedadlo a ako sa navrhuje. Dostali tiež
množstvo dizajnových tipov od špecialistu z Nemecka. Projekt
umeleckej praxe študentov dizajnu a technologického centra
začal pred dvomi rokmi.
„Študenti si v škole vytvoria dizajnový návrh podľa svojich
predstáv, v našich podmienkach ho potom fyzicky zhotovujú. Z
našej strany dostávajú materiálové zabezpečenie, know-how,
odborné vedenie. Od kovovej štruktúry, cez vyrezávanie peny
až po finálne vytvorenie poťahu si sedačku vyrábajú sami,“
predstavila projekt manažérka spoločnosti Stanislava Valientová.
Je dôležité, aby dizajnéri už počas svojho štúdia vedeli, že si
nemôžu nadizajnovať niečo, čo sa nedá vyrobiť, čo nie je komfortné alebo čo je cenovo neúnosné.
471

„Ak navrhnem čokoľvek krásne, ale je to nepoužiteľné, je to
zbytočné. Študenti pochopili, s akými obmedzeniami sa dizajnéri denne stretávajú pri
tvorbe návrhov, ktorý musí
spĺňať kritériá pre výrobu,
funkčnosť a cenovú efektívnosť, a zároveň odrážať
umelecký vkus autora. Bolo
to ich prvé stretnutie s
realitou,“ doplnila Stanislava Valientová.
Odborná porota napokon vyhodnotila ako najlepší návrh
autosedačky Šimona Rigaza. Na vývoji a výrobe pracoval celý
školský rok, do technologického centra chodil každú stredu. Pri
svojej práci sa inšpiroval ľadovcom. „Páčia sa mi rýchlomeniace sa kinetické tvary, dynamika a energia ľadovca,“ povedal Šimon Rigaz.
Vymyslieť sedačku a vyrobiť ju bolo
pre neho rovnako náročné, no z pohľadu
dizajnéra venoval viac energie samotnému návrhu. Na umeleckej praxi ho zaujalo najmä množstvo detailov, ktoré
výroba sedačky zahŕňa.
„Na začiatku by som určite nepovedal, že toľko veľa prostriedkov sa investuje do vývoja tak zdanlivo nepodstatnej veci, ako je
autosedačka, ktorú navyše často v aute každý prehliada,“ dodal
so smiechom.
Študentka Aneta Malecová navrhla a vyrobila automobilové sedadlo s otvorom v operadle a netradičným tvarom
sedacej časti.
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„Otvor má pomôcť najmä v lete, keď sú teplé dni, ako odvetrávanie. Asymetrický tvar spodnej sedacej časti má zase
uľahčiť nasadanie do auta,“ povedala Aneta Malecová s tým, že
prax v technologickom centre je pre ňu veľkou školou a skúsenosti využije počas štúdia na vysokej škole.
Návrh sedadla s otvorom podľa nej prekvapil aj dizajnérov
v technologickom centre.
„Sedadlá s otvormi existujú, ale nikdy neboli z peny, ale z
plastu. Boli prekvapení, že som sa pustila do niečoho takého
náročného. Zavedeniu podobného sedadla do výroby by
musel ešte predchádzať ďalší vývoj, je to
dosť zložité na šitie,“
doplnila Aneta Malecová.
Na prezentácii návrhov sedačiek sa zúčastnil aj rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v
Trenčíne Jozef Habánik: „Prostredie nadnárodnej firmy je pre
žiakov strednej školy veľkou pridanou hodnotou. V kultúre, v
prostredí, ktoré ich motivuje a vychováva. Ukazuje im, že byť
priemerným v živote sa nevypláca.“
Prax vo veľkej firme je podľa neho veľmi cennou skúsenosťou: „Mladí ľudia sú kreatívni, mali možnosť všetko konzultovať priamo vo firme s expertmi, to sú neoceniteľné veci,
ktoré by im škola ani pri najlepšej snahe nedala.“
www.sme.sk 21.06.2018
pomocná evidencia 415/1/2018
V utorok 26. júna sa uskutočnilo v Základnej škole na
Kubranskej ulici vyhodnotenie celoročnej práce redakčných
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tímov školských časopisov spojené s odborným hodnotením
ich obsahovej stránky, grafiky i výpovednej hodnoty.
Do 23. ročníka súťaže v tvorbe školských časopisov sa prihlásilo 13 základných škôl okresu Trenčín, 8 trenčianskych a 5
mimotrenčianskych škôl. Podmienku súťaže, ktorou bolo
vydanie dvoch čísel
školského časopisu
s rozsahom najmenej
10 strán, splnilo 11 z
nich. Odborná porota
zaradila školské časopisy do pásiem.
Zlaté pásmo získali časopisy Nonstop zo ZŠ Kubranská, (Zá)školáčik zo ZŠ Bezručova, Bociany zo ZŠ s MŠ Svinná, Domino 4 zo ZŠ Veľkomoravská a Úsmev zo SŠI Trenčín.
Strieborné pásmo získali Školák zo ZŠ s MŠ Soblahov,
Žirafa zo ZŠ Dlhé Hony, Úlet zo ZŠ Východná a Chocholúšik
zo ZŠ s MŠ, Chocholná – Velčice.
V bronzovom pásme sa umiestnili Úlomky zo ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta a Za dverami zo ZŠ Potočná.
Organizátormi súťaže bolo Mesto Trenčín v spolupráci so
ZŠ na Kubranskej ulici.
www.trencin.sk 26.06.2018
pomocná evidencia 425/1/2018
Počas nasledujúcich letných mesiacov bude na Trenčianskej
univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne prebiehať čulý stavebný ruch. Vláda vyčlenila v januári tohto roku 20 miliónov
eur z rozpočtu na rekonštrukciu vysokoškolských internátov.
V roku 2019 a 2020 má byť uvoľnených ďalších 30 miliónov.
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Časť tejto sumy bola pridelená aj Trenčianskej univerzite
a bude slúžiť na rekonštrukciu a modernizáciu Študentského
domova, ktorý sa nachádza v areáli Fakulty špeciálnej techniky.
Študenti sa teda v novom akademickom roku, začiatkom
septembra, vrátia do vynovených priestorov.
Trenčianska univerzita systematicky rekonštruuje a modernizuje svoje budovy aj z vlastných zdrojov. V uplynulom roku
prešla rekonštrukciou študentská jedáleň, kde sa aktuálne
dokončuje modernizácia jej technologického vybavenia.
Vymenené boli tiež okná a zrekonštruované vnútorné priestory
jednej z fakultných budov, vrátane rozšírenia wi-fi pripojenia.
Rektor Jozef Habánik potvrdil, že s rekonštrukčnými prácami sa má začať hneď po slávnostných promóciách absolventov. Financie od vlády na modernizáciu internátov víta: „Zúčastnil som sa osobne rokovaní s predsedom vlády a vítam
tento krok. Študenti musia mať nielen čoraz kvalitnejšie a modernejšie vzdelávanie, v súlade s novými trendmi, ale aj primerané podmienky na bývanie. Bola to jedna z našich priorít, na
ktorej sme začali pracovať aj s použitím vlastných zdrojov.
Tento krok vlády nám pomôže a urýchli modernizáciu. Som si
istý, že pre študentov to bude v septembri príjemné prekvapenie.“
www.tnuad.sk 01.07.2018
pomocná evidencia 437/1/2018
Od 1. septembra 2018 začnú žiaci na školách v pôsobnosti
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) študovať v ôsmich
nových študijných a učebných odboroch a v jednom experimentálnom pomaturitnom. Týmito zmenami kraj reflektuje na
požiadavky trhu práce.
Rozhodlo o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu, ktoré súhlasilo s požiadavkou TSK o zaradenie nových študijných a učebných odborov do siete škôl v zriaďova475

teľskej pôsobnosti župy. Medzi nové patrí aj odbor dizajn
digitálnych aplikácií na Strednej umeleckej škole v Trenčíne.
www.tsk.sk 26.07.2018
pomocná evidencia 498/1/2018
V prvý septembrový týždeň zasadlo do školských lavíc
v Trenčíne 528 prvákov. Materské školy už tiež fungujú naplno,
navštevuje ich spolu približne 1 500 detí. V 16 materských
školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín,
je ešte niekoľko voľných miest.
Dva mesiace prázdnin sa aj tentokrát niesol v znamení
menších i väčších investícií a úprav v areáloch i v budovách
škôl a škôlok:
• dokončenie kompletnej rekonštrukcie v MŠ Opatovská a
MŠ Šafárikova,
• rekonštrukcia sociálnych zariadení, stavebné úpravy v MŠ
Pri parku,
• oprava striech a rekonštrukcia sociálnych zariadení v jednom pavilóne v MŠ Na
dolinách,
• rekonštrukcia
1
pavilónu jaslí pre potreby MŠ 28. októbra,
• kompletná výmena okien v MŠ Medňanského,
• začala sa rekonOkrem výmeny okien sa v MŠ Medňanského aj skrášlil interiér.
štrukcia
spojovacej
chodby v ZŠ Kubranská s prístavbou šatní (práce by mali byť
hotové do konca októbra),
• ZŠ Na dolinách má zrekonštruovanú kuchyňu,
• ZŠ Veľkomoravská má niekoľko učební rozšírených
(zväčšené triedy),
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Mesto riešilo cez prázdniny i havarijný stav vodovodného
potrubia v areáli ZŠ Východná.
„Do budúcna chceme pokračovať. Máme, napríklad, vypracovanú projektovú dokumentáciu na rozšírenie školy o nové
učebne v ZŠ Dlhé Hony, kde počítame i s rekonštrukciou
jedálne a kuchyne, plánujeme rekonštrukciu strechy a podlahy
v telocvični na Základnej školy na Kubranskej ulici a ešte
v tomto roku by sa mala začať kompletná rekonštrukcia
Materskej školy Kubranská,“ uviedol primátor Richard Rybníček, ktorý 3. septembra privítal prváčikov práve na škole
v Kubrej.
www.trencin.sk 07.09.2018
pomocná evidencia 608/1/2018
•

Po 35 rokoch má trenčianske Športové gymnázium vlastné
športovisko. Zriaďovateľom školy je trenčianska župa, ktorá tu
v posledných mesiacoch investovala takmer 2,4 milióna eur
do vybudovania novej telocvične. Tá má
parametre športovej
haly.
Výstavba telocvične sa začala vlani v
septembri, dokončili
ju v júni. Raritou je 70 metrov dlhý bežecký tunel s doskočiskom, v telocvični je položená špecializovaná podlaha pre
profesionálnych volejbalistov. Tréningy v nej preto budú mávať aj volejbalisti z Centra olympijskej prípravy v Trenčíne. To
je na Slovensku jediným svojho druhu, zriadila ho Slovenská
volejbalová federácia s cieľom centralizovať prípravu mládežníckych reprezentačných tímov.
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„Telocvičňa je ešte na vyššej úrovni, ako som očakával.
Musím zdôrazniť, že takéto športové haly na Slovensku chýbajú ako soľ. Telocvičňa má dostatočnú výšku, takže sa v nej
budú môcť odohrať aj medzinárodné zápasy významného
charakteru, prípadne kvalifikácie na vyššej medzinárodnej
úrovni, ako aj najvyššia volejbalová súťaž,“ povedal prezident
Slovenskej volejbalovej federácie Martin Kraščenič.
Športovisko, ktoré vyrástlo pod oknami Športového gymnázia, si chvália aj samotní športovci.
„Hala je vynikajúca, sme veľmi spokojní s tým, aké tu budeme mať podmienky na trénovanie. Doteraz sme trénovali v
mestskej športovej hale,
táto nová telocvičňa ju
však určite prevýši minimálne v kvalite povrchu,
ako aj príslušenstva na
hranie volejbalu,“ povedal Viliam Fejt z Centra
olympijskej prípravy v
Trenčíne.
Trenčiansky župan Jaroslav Baška počas otvorenia školského roka avizoval, že výstavba telocvične nie je jedinou investíciou, ktorá do stredoškolského campusu v Trenčíne – Zámostí smeruje.
„Nachádza sa tu veľký internát s kapacitou 700 žiakov, štyri
stredné školy a dve športoviská. Verím, že keď tu budeme o
takomto čase otvárať budúci školský rok 2019/2020, už budeme
mať vybudovanú Stredoškolskú regionálnu hokejovú akadémiu. Tú by sme chceli vytvoriť spoločne so Slovenským zväzom ľadového hokeja a s pomocou štátu. Slúžiť by mala,
obrazne povedané, talentovaným hokejistom z ulice,“ povedal
Jaroslav Baška.
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Športové gymnázium v Trenčíne sa od januára zmení na
Strednú športovú školu. Župa tu pripravuje rozšírenie vzdelávacích programov. Podľa nového zákona bude možné zriadiť
športové triedy len na strednej športovej škole s výlučne
športovými triedami. Na
inej strednej škole už športové triedy nevzniknú.
Od budúceho školského roka pribudnú na škole
nové vzdelávacie programy zamerané nielen na
prípravu žiakov so športovým nadaním pre štúdium na vysokej škole, ale aj pre výkon povolaní a odborných
činností v športe.
„Od 1. septembra 2019 to budú okrem odboru gymnázium –
šport aj nové študijné odbory, ako športový manažment, administrátor digitálnych služieb a databázový administrátor v športe“, informovala vedúca odboru školstva a kultúry Úradu TSK
Daniela Hilčíková.
www.sme.sk 14.09.2018
pomocná evidencia 625/1/2018
Nový školský rok začali študenti stavebnej priemyslovky v
Trenčíne v pravdepodobne najmodernejšej školskej budove na
Slovensku. Počas kompletnej rekonštrukcie tu nainštalovali
solárne panely a ohrev vody v školskom bazéne, fotovoltaiku a
rekuperáciu, v budove je všetko plne automatizované. Kompletná rekonštrukcia viac ako 50-ročnej budovy sa začala minulý rok v októbri. Riaditeľka školy Martina Knappová hovorí,
že priestory sa zmenili na nepoznanie.

479

„Budova bola v dezolátnom stave, roky sa do nej nič neinvestovalo. Škola bude disponovať najmodernejšími technológiami, ako sú solárne panely a fotovoltaika, máme tu inteligentnú budovu s inteligentným osvetlením. Všetko je tu plne automatizované, budeme veriť, že to bude fungovať tak, ako má,“
povedala Martina
Knappová.
Do každej učebne
je v rámci rekuperácie vháňaný čerstvý vzduch, súčasťou
tried sú špeciálne
snímače, ktoré merajú hodnoty oxidu
uhličitého.
„Akonáhle je v
triede vydýchaný vzduch, automaticky dochádza k jeho odsávaniu a vháňaniu čerstvého. To, že to budú žiaci vidieť a zažívať priamo na stavebnej škole, ma teší,“ dodala Martina Knappová.
Škola by mala ušetriť ročne na poplatkoch za energie tisíce
eur. Podľa hlavného projektanta projektu Michala Lešinského
môže modernizácia budovy škole ročne na nákladoch ušetriť aj
50 tisíc eur, a to v závislosti od poveternostných podmienok
predovšetkým v zimnom období.
„Máme ambíciu ročne ušetriť až 200 ton oxidu uhličitého,
čo predstavuje 72 percent všetkých energií, ktoré škola spotrebováva. Vo finančnom vyjadrení to predstavuje 50 tisíc eur.
Podľa mojich informácií ide u nás o jedinú školskú budovu tejto
veľkosti, zrekonštruovanú na energetickú triedu A nula,“ konkretizoval Michal Lešinský.
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Investícia do komplexnej obnovy školy sa vyšplhala do výšky približne 2,4 milióna eur. Takmer dva milióny eur boli hradené z eurofondov, zvyšok financoval Trenčiansky samosprávny
kraj.
„Stavebná škola si
túto rekonštrukciu zaslúžila. Po novom disponuje modernými energetickým prvkami s
cieľom znížiť energetickú náročnosť budovy, pričom náklady
na jej prevádzku budú oveľa nižšie ako doteraz. Ušetrené
finančné prostriedky potom môže škola použiť na ďalšie vzdelávanie, rekonštrukcie priestorov či odmeny pre samotných
pedagógov,“ zhodnotil župan Jaroslav Baška. Minulý školský
rok strávili študenti stavebnej školy v pôvodnej budove stavebného učilišťa na Brnianskej ulici. Tá však nemala dostatočnú kapacitu, výučba tu prebiehala na dve zmeny, navyše, mali skrátené vyučovacie hodiny na 25
minút.
„Dať im tie vedomosti za tak krátku dobu bolo dosť náročné. Tešíme sa, že už
sme naspäť,“ povedala učiteľka odborných predmetov Eva
Podhorská.
Na stavebnej škole učí už 17 rokov. Zo zrekonštruovanej
budovy má radosť.
„V zime tu bola strašná zima, v lete zase teplo. Dúfam, že
tepelná pohoda bude na lepšej úrovni, zvýši sa kultúra prostre481

dia a výchovy žiakov,“ skonštatovala. Škola sa tiež od septembra vracia k svojmu pôvodnému historickému názvu Stredná
priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne.
Tento rok by v nej malo pribudnúť ako v jedinej strednej
škole na Slovensku špecializované laboratórium pre testovanie
stavebných materiálov.
www.sme.sk 16.09.2018
pomocná evidencia 627/1/2018
Gymnázium Ľudovíta Štúra sa môže každý rok pochváliť
úspechmi svojich študentov a absolventov. Počas leta sa v
pozitívnom svetle ukázali najmä Matúš Kopunec, Róbert
Jurčo a Michal Staník.
Minuloročný absolvent
gymnázia
Matúš Kopunec sa v
júli zúčastnil medzinárodnej fyzikálnej olympiády v Lisabone. Spomedzi 396
Stojaci sprava Matúš Kopunec a Róbert Jurčo.
súťažiacich z 87 krajín sa mu podarilo získať bronzovú medailu.
Okrem toho sa zúčastnil aj európskej fyzikálnej olympiády
v Moskve, kde získal čestné uznanie. Súťažiam predchádzalo
výberové sústredenie v Žiline, v ktorom získal druhé miesto,
prípravné sústredenie v Košiciach pod vedením prof. Iva Čápa
a Ľubomíra Muchu, účasť na korešpondenčnom seminári
organizovanom občianskym združením Trojsten a 1. miesto v
súťaži „Fykosí Fyziklání“ v Prahe.
Žiak IV. B triedy Róbert Jurčo sa v júli zúčastnil taktiež
medzinárodnej fyzikálnej olympiády v portugalskom Lisabone,
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kde získal čestné uznanie. Zúčastnil sa aj na európskej fyzikálnej olympiáde.
Na Róbertovom a Matúšovom úspechu má podiel nielen
talent, ale aj podpora jeho vyučujúcej fyziky RNDr. Reginy
Vraždovej a účasť na matematickom krúžku vedeným bývalým žiakom Jozefom Rajníkom, ktorý študuje na FMFI UK v
Bratislave.
Svoje matematické kvality potvrdil na júlovej medzinárodnej olympiáde v matematike v rumunskom meste Kluž žiak IV.
B Michal Staník. V konkurencii 594 súťažiacich zo 107 krajín
sa Michalovi podarilo získať bronzovú medailu. Michala okrem
matematiky baví aj informatika a školu reprezentoval aj na
augustovej stredoeurópskej olympiáde v informatike vo Varšave.
Spomedzi 55 súťažiacich z 13 krajín, ktorí riešili počas
dvoch dní šesť úloh v programovacích jazykoch C, C++ a Java,
získal bronzovú medailu. Podarilo sa mu to aj vďaka jeho
vyučujúcej informatiky RNDr. Zuzane Vavrečkovej.
www.sme.sk 22.09.2018
pomocná evidencia 633/1/2018
Do prvých ročníkov Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne sa v tomto akademickom roku
2018/2019 zapísalo 749 študentov. Je to o 16 viac ako v minulom roku. Akademický rok na TnUAD slávnostne otvorili v
pondelok 24. septembra.
Univerzita pre študentov pripravila prekvapenie v podobe
rekonštrukcie internátov uskutočnenej z dotácie Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR a z vlastných zdrojov. V
prvom kole získala TnUAD 237 tisíc eur na obnovu internátov.
Celkové finančné prostriedky, ktoré investovala nielen na
rekonštrukciu študentských domovov, predstavujú sumu 480
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tisíc eur, z toho 95 tisíc eur použila z vlastných zdrojov univerzity.
www.sme.sk 25.09.2018
pomocná evidencia 640/1/2018
Školopovinných detí pribúda. V Zámostí je tento fakt citeľný najmä pre ZŠ Na dolinách, ktorá potrebuje voľné priestory
pre otvorenie ďalších tried. Dočasne v nej sídli aj súkromná
základná škola Futurum. Pri riešení tohto problému ide ale o tri
budovy, štyri školy a o všetky deti, ktoré sú alebo budú ich
žiakmi.
„Futurum má prenajaté jedno krídlo našej školy. V ostatných
troch rokoch u nás pribudli ďalšie triedy v dôsledku
výstavby v Zlatovciach a
Záblatí. Nárast detí je
markantný.
Avizovali
sme to už pred dvoma
rokmi. Akútne potrebujeme
tento
priestor.
Osemposchodová budova, v ktorej sídli súkromné gymnázium Futurum.
V tomto školskom roku je
vyučovanie kmeňových tried aj v odborných učebniach a
školskom klube,“ uviedla riaditeľka ZŠ Na dolinách Anna
Plachká.
Súkromná ZŠ Futurum by sa mohla presťahovať do osemposchodovej budovy na Kožušníckej ulici, kde sídli aj súkromné gymnázium Futurum. Budova patrí mestu Trenčín.
Zriaďovateľ súkromnej ZŠ a gymnázia vyvolal rokovania o jej
odkúpení. Predsedníčka správnej rady Futura Patrícia Gazdová hovorí: „Chceli sme v tej budove rozšíriť priestory pre
našu základnú školu. Tým, že sme tu už investovali nemalé
prostriedky, začala sa otvárať otázka či investovať opäť značné

484

financie, alebo či ich už nevyužiť na zveľaďovanie vlastného
majetku.“
Mesto navrhlo v júli 2018 do zastupiteľstva predaj budovy,
bez priľahlých pozemkov, pre Futurum za cenu, ktorá zohľadňovala nielen znalecký posudok, ale aj výšku investícií, ktoré
Futurum vložilo do rekonštrukcie priestorov na dvoch podlažiach (vyše 270 tisíc). Navrhlo kúpnu cenu 217 tisíc
eur. V podmienkach predaja sa myslelo aj na športové gymnázium, ktoré tiež sídli v spomínanej budove. To by aj po zmene vlastníka budovy malo, na základe zmluvy o výpožičke (na
20 rokov) ešte z roku 2005, garantované priestory do roku
2025.
Napokon však mestský parlament o predaji nehlasoval,
primátor ho stiahol z rokovania. Dôvodom bol písomne deklarovaný záujem Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK)
o túto budovu, ktorý mesto prijalo len dva dni pred rokovaním
zastupiteľstva v pondelok 2. júla. So župou zástupcovia mesta
predtým o tejto veci hovorili, no kraj vtedy o budovu záujem
neprejavil. Primátor teda počas letných prázdnin rokoval priamo s predsedom TSK.
Po spoločných rokovaniach sa našlo riešenie pre všetky deti
– zo ZŠ Na dolinách, súkromnej ZŠ Futurum, športového gymnázia i súkromného gymnázia. Mestský parlament, ktorý zasadal v stredu 26. septembra súhlasil, že budovu na Kožušníckej
ulici, vrátane priľahlých pozemkov získa za takmer 540 tisíc eur
trenčianska župa s tým, že 20 rokov ju musí užívať výlučne na
vzdelávaciu činnosť.
Mestskí poslanci odsúhlasili i prenájom budovy na Ul. 1.
mája (oproti Gymnáziu Ľ. Štúra) pre Futurum na 10 rokov, od
1. januára 2019 do 31. augusta 2029 za 20 eur za m2 podľa platného VZN o prenájme majetku mesta. Od roku 2004 tu bola v
nájme cirkevná základná škola, ktorá sa k 31. augustu 2018
odsťahovala do vlastných priestorov. Futurum sa zaviaže zre485

konštruovať budovu, tak, aby jej zhodnotenie predstavovalo
sumu min. 190 tisíc eur, a to najneskôr do konca roka 2019.
Rozsah rekonštrukcie musí vopred odsúhlasiť Mesto.
Od 1. januára 2019 do 31. augusta 2019 bude nájomné predstavovať 1 euro za celý predmet nájmu, a to z dôvodu realizácie
obnovy budovy. Investovaním 190 tisíc eur si Futurum predplatí nájomné pri cene 20 eur/m2, a to za obdobie od začiatku
nájmu 1. septembra 2019 do 7. novembra 2024. Potom, až do
31. augusta 2029 bude celkové ročné nájomné predstavovať
36.622,40 eur, ktoré bude platiť Futurum mestu Trenčín.
Od júna 2014 má Súkromné gymnázium Futurum na 20
rokov vo výpožičke dve podlažia budovy na Kožušníckej ulici
č. 2. Jednou z podmienok uzatvorenia zmluvy bola rekonštrukcia dotknutých priestorov. Futurum tu investovalo 270 tisíc
eur.
Vzhľadom k tomu, že túto budovu kupuje TSK, ktorý tu
súkromné gymnázium strpí ešte tento a budúci školský rok,
Mesto po vzájomnej dohode ukončí výpožičku predčasne, teda
nie v roku 2034, ale už k 30. júnu 2020. Zároveň naplní svoj
záväzok voči Futuru, ktorému uhradí alikvótnu čiastku vynaložených financií vo výške 190.568,57 eur za technické zhodnotenie budovy, a to do konca tohto roka.
Súkromné gymnázium sa teda o dva roky presťahuje do
iných priestorov, ktoré si musí zabezpečiť majiteľ súkromného
gymnázia.
Info 02.10.2018
pomocná evidencia 643/1/2018
Tohtoročnú cenu za inováciu roka udelilo Centrum vedeckotechnických informácií SR Trenčianskej univerzite Alexandra
Dubčeka v Trenčíne za vývoj špeciálnej zmesi na báze prírodného kaučuku pre gumárenský priemysel. Tú vyvinul tím
vedcov pod vedením dekanky Katedry priemyselných techno486

lógií Dariny Ondrušovej. Zmes vznikala na Fakulte priemyselných technológií v Púchove asi 1,5 roka.
„Ide o inovatívne zloženie elastomernej zmesi, v ktorej je
majoritný podiel bežne používaného plniva, ktorými bývajú
sadze alebo siliká, nahradený alternatívnym plnivom pochádzajúcim z energetiky,“ povedala Darina Ondrušová.
Zmes vylepšuje doterajšie vlastnosti, vedci chvália najmä jej
nízky valivý odpor a tým aj úsporu energie. Inovácia prináša i
ekologický prínos.
„Výhodou je náhrada pôvodne používaných surovín, ktoré
sú drahšie a ich príprava nie je ekologická. Alternatívne plnivo
umožňuje aj zjednodušenie receptúry zmesi, preto
sme mohli vynechať niektoré látky, ktoré sú rizikové pre životné prostredie,“ uviedla dekanka.
Nový materiál s vylepšenými vlastnosťami môže budúci výrobca využiť
pri výrobe kolies pre
transportné zariadenia, vozíky, ale aj pre autoplášte a pneumatiky. Pri vývoji zmesi spolupracovali vedci s priemyselným
partnerom zo Slovenska. Ten môže byť v budúcnosti jej hlavným odberateľom.
„Máme prichystaných prvých partnerov, s ktorými by sme
túto zmes začali uvádzať v najbližších mesiacoch do života,“
povedal rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v
Trenčíne Jozef Habánik. V súvislosti s novou zmesou univerzita aktuálne rieši patentovú prihlášku.
„Niektoré časti receptúry musia zostať utajené,“ upozornil
rektor univerzity Jozef Habánik s tým, že pôjde vôbec o prvý
patent univerzity. Doteraz má univerzita na svojom konte celú
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sériu úžitkových vzorov v oblasti materiálového výskumu, keramiky, skla, silikátových materiálov, špeciálnej techniky a
automotive sektora.
„Výskum pre prax je pre nás jednou z nosných zložiek. I keď
univerzita patrí k tým menším, excelentná môže byť aj medzinárodne. Výskum a inovácie sú jedným z kľúčových smerov, na ktorom sme založili našu činnosť,“ dodal rektor.
www.sme.sk 01.10.2018
pomocná evidencia 653/1/2018
Bodku za týmto ročníkom výstavy stredných škôl s názvom
Stredoškolák – Hrdina remesla dal národný ambasádor pre
odborné vzdelávanie a prípravu Jaroslav Baška, ktorý zároveň
ocenil najzaujímavejšie exponáty. I tento rok sa návštevníci
trenčianskeho výstaviska mohli presvedčiť o kvalite jednotlivých stredných škôl
v Trenčianskom kraji.
Stredoškolák – Hrdina remesla je výstava
zameraná na prezentáciu stredných škôl
v Trenčianskom kraji.
Prehliadka
jednotlivých stánkov mala počas dvoch októbrových
dní pomôcť žiakom základných škôl rozhodnúť sa, kam budú
ich kroky smerovať po úspešnom ukončení primárneho vzdelania.
V rámci druhého dňa výstavy si z jeho rúk prebrali ocenenia
aj autori najlepších vystavených exponátov. Cenu za Top exponát si odniesol Šimon Rigas zo Strednej umeleckej školy
v Trenčíne so svojím dielom s názvom Autosedačka. Za Najlepší technický exponát bol vyhlásený priemyselný robot, kto488

rého ovládali študenti prostredníctvom 3D kamery, zo Strednej
odbornej školy v Starej Turej. Ocenenie za Najlepší umelecký
exponát putovalo do rúk študenta Strednej odbornej školy
v Handlovej menom Marek Tavali za dekoračné predmety,
zhotovené z odpadového materiálu. Za najkrajší stánok zvolili
prezentáciu Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trenčíne.
www.tsk.sk 05.10.2018
pomocná evidencia 659/1/2018
Novú koncertnú sálu otvorili vo štvrtok 11. októbra v priestoroch Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne.
„Škola si ako múdra a skúsená dáma pripomína 70. výročie
založenia,“ prihovorila sa k účastníkom otvorenia riaditeľka ZUŠ Karola Pádivého Eva
Kulhánková. Pôvodná koncertná
sála už kapacitne
nepostačovala potrebám školy, prePásku prestrihli primátor Richard Rybníček, žiačka Lola Bartošiková a riaditeľka ZUŠ Eva
to v už existujúcej
Kulhánková.
sále tanečného odboru malými úpravami zmenili priestor na
koncertnú sálu. Prvý koncert v nej patril absolventom i súčasným žiakom školy.
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Koncertné vystúpenia ukázali, akými skvelými hudobnými talentmi sa môže trenčianska ZUŠ pochváliť. Publikum
nadchli absolventi Simona Jandová a Marián Hrdlička, ktorí
navštevujú konzervatórium v Brne i Jakub Šedivý, absolvent Jazzového konzervatória Jaroslava
Ježka v Prahe. Zo súčasných žiačok sa
predstavili Sára Kosáková, Mária Novosadová, Eliška Balajová a Lola Bartošiková.
„Naša Základná umelecká škola Karola Pádivého je skvostom medzi umeleckými školami v regióne a má výborné meno
aj na Slovensku,“ povedal na otvorení novej sály primátor
Richard Rybníček. „Žiaci a absolventi robia mestu veľkú propagáciu. ZUŠ prechádza kontinuálne zmenami, najskôr sme
opravili fasádu, práce pokračujú aj v interiéroch. Vďaka pedagógom i vďaka zlepšujúcim sa podmienkam
vyrastajú z našich talentovaných žiakov umelci,
ktorí rozdávajú krásu.“
Do novej koncertnej
sály sa vchádza hlavným
vchodom a diváci už neSkvelé džezové vystúpenie ponúkli Jakub Šedivý a Kristína Mihaľová.
musia prekonávať niekoľko poschodí. Hneď na prízemí ich čaká príjemný priestor s
kapacitou vyše 100 divákov. S prácami začali v júli úpravou
osvetlenia, nasledovali maliarske práce a nové interiérové
vybavenie. V septembri inštalovali obrazy a dekorácie.
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„Sála bude slúžiť prevažne našim žiakom, na triedne a verejné koncerty, výstavy, prípadne na workshopy. Máme dobrú
spoluprácu s Klubom priateľov vážnej hudby a niekoľko koncertov plánujeme v spolupráci s ním,“ uviedla Eva Kulhánková.
www.trencin.sk 12.10.2018
pomocná evidencia 674/1/2018
Vo štvrtok 11. októbra navštívilo Strednú odbornú školu
(SOŠ) Pod Sokolicami v Trenčíne vyše 400 detí z 13 základných škôl. V rámci interaktívneho podujatia s názvom „Drony
v škole“ sa mali možnosť zoznámiť s technológiou, ktorá bude
v budúcnosti neoddeliteľnou súčasťou obchodu, priemyslu,
poľnohospodárstva a možno aj športu.
Žiakov prvého stupňa spolu s pedagógmi sprevádzali miestnosťami a dielňami plnými techniky študenti školy. Okrem
dronov a ich letu deťom ukázali modelovú železnicu s programovateľným logickým automatom, pneumatické stavebnice i
ukážku práce 3D tlačiarní.
Podľa riaditeľa Strednej odbornej školy Pod Sokolice Ľuboša Chochlíka podujatie škola zorganizovala s cieľom motivovať deti k väčšiemu záujmu o technológie, s ktorými vyrastajú.
„Deti chceme motivovať, ukázať im nové technológie a to,
akým spôsobom sú drony schopné lietať,“ povedal s tým, že
drony sú automatickými zariadeniami budúcnosti. „Deti musíme motivovať už v útlom veku, ideálne už v materských školách, keďže s technikou vyrastajú a chápu ju inak ako my, čo
máme viac rokov. Je to taký motivačný deň pre žiakov.“
Ako s dronom bezpečne lietať a pristávať, ukázal deťom na
nádvorí školy certifikovaný pilot dronu Michal Haulík. Deti ho
najčastejšie zasypali otázkami o cene dronu.
„Drony, to je budúcnosť a veľký trend. V prípade športových
dronov je predpoklad, že sa z lietania s nimi stane v budúcnosti
olympijský šport. Pre deti je to tak nádejná technológia,
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zamestnať sa môžu napríklad ako ich piloti,“ povedal Michal
Haulík.
Budúcnosť dronov je podľa neho veľká a stanú sa bežnou
súčasťou donášky tovaru a potravín až k dverám.
Viac o dronoch, lietaní a ich zostrojovaní porozprával deťom
v dielňach Strednej odbornej školy Pod Sokolicami jej absolvent, dnes študent vysokej školy Andrej Michal. K dronom
ho priviedol počas
štúdia majster odbornej
výchovy.
„Dohodol mi stretnutie s kamarátom, s
ktorým lietavajú. Vysvetlili mi, čo tento
stroj obsahuje, akú
licenciu musím mať,
ak chcem lietať a poradili mi aj, aké súčiastky kúpiť, aby som si mohol zostrojiť
vlastný, funkčný a kvalitný dron,“ povedal Michal. Svoj súčasný dron zostrojil za týždeň, súčiastky pochádzajú od rôznych
výrobcov. Podobne ako v iných oblastiach techniky, aj tu platí
rovnica – čím známejšia a preverenejšia značka, tým vyššia
obstarávacia cena.
„Ak chce mať človek kvalitný stroj, niečo to stojí. Je pravda,
že z Číny si môžete kúpiť drony za pár eur, ale zväčša sú to
podradné, malé stroje s krátkou výdržou letu. Najlepší výrobcovia majú kvalitné asi všetko – od motorov po špeciálne vrtule
a kamery. Stoja aj viac ako tisíc eur,“ upozornil rodák z Mníchovej Lehoty. V obci lieta s dronom najčastejšie na lúkach za
rodinným domov.
Na to, aby svoj asi dvojkilogramový stroj mohol pilotovať,
musel získať licenciu. Tú potenciálni piloti môžu získať v Žiline, okrem bezchybného zvládnutia letu a pristávania musia
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prejsť aj náročnými testami. Podľa Michala to nie lacný koníček.
www.sme.sk 20.10.2018
pomocná evidencia 692/1/2018
S novým školským rokom vstúpil do štvrtého roku svojej
existencie aj systém duálneho vzdelávania (SDV). V Trenčianskom kraji sa počet žiakov vzdelávajúcich sa priamo na
pracovisku u zamestnávateľa každoročne
zvyšuje. Tento rok sa
priblížil k hranici 900
žiakov.
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) je
dlhodobo lídrom v systéme duálneho vzdelávania. Pred začiatkom
školského roka 2018/2019 ponúkli zamestnávatelia budúcim
prvákom 403 učebných miest. Teoretické štúdium na škole spojené s praxou priamo u zamestnávateľa si napokon zvolilo 341
žiakov, čím sa voľné miesta pre prvákov v SDV zaplnili na 85
percent.
„Na stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskej župy je v školskom roku 2018/2019 v systéme duálneho vzdelávania zapojených celkovo 832 žiakov.
V prvom ročníku má aktuálne podpísanú učebnú zmluvu 323
žiakov, v druhom ročníku 271 žiakov, v treťom ročníku 163
žiakov a vo štvrtom 75 žiakov. Celkovo je v rámci územnej pôsobnosti TSK do duálu zapojených 22 stredných odborných
škôl, 878 žiakov a 91 firiem,“ uviedla vedúca Odboru školstva
a kultúry na Úrade TSK Daniela Hilčíková.
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TSK tak už po štvrtýkrát v SDV obhájil pozíciu lídra. Vďaka
aktívnej spolupráci so zamestnávateľmi či projektu Hrdina remesla tento rok TSK potvrdil svoju pozíciu lídra až s tromi
prvenstvami.
„TSK je najúspešnejším slovenským krajom nielen v počte
žiakov, ktorí sa vzdelávajú v systéme duálneho vzdelávania, ale
aj v počte zapojených stredných škôl a tiež aj v počte zapojených zamestnávateľov,“ neskrýval radosť predseda TSK
Jaroslav Baška. Najväčší záujem prejavili študenti prvých ročníkov župných stredných škôl o študijné odbory mechanik nastavovač, ktoré si vybralo viac ako 100 žiakov, pre odbor mechanik – mechatronik sa rozhodlo 47 študentov a odbor mechanik elektrotechnik si zvolilo 20 prvákov. Prvé dva spomínané
odbory zároveň patria medzi najžiadanejšie zamestnávateľmi.
„Výsledky dosahujeme najmä vďaka osvete o systéme duálneho vzdelávania. Či už to bola napríklad podpora polytechnického vyučovania na základných školách, v rámci ktorej získali
všetky plnoorganizované základné školy v kraji notebooky
a programovateľné stavebnice, alebo každoročnou organizáciou výstavy stredných škôl Stredoškolák – Hrdina remesla.
Rodičia i deti si postupne začínajú uvedomovať výhody duálneho vzdelávania,“ priblížil trenčiansky župan.
Školský rok 2017/2018 bol z pohľadu zavedenia SDV prelomový, keďže školy opustilo prvých 18 absolventov tohto systému, ktorí mali uzavretú učebnú zmluvu so zamestnávateľmi
v trojročných odboroch obrábač kovov a mechanik opravár –
stroje a zariadenia.
www.tsk.sk 31.10.2018
pomocná evidencia 715/1/2018
Pamätný list svätého Gorazda pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva odovzdal v stredu 14. novembra v Bratislave štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák
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študentom trenčianskeho Gymnázia Ľudovíta Štúra Róbertovi
Jurčovi a Matúšovi Kopuncovi za mimoriadne úspechy na
medzinárodných fyzikálnych súťažiach.
Info 27.11.2018
pomocná evidencia 764/1/2018
Pamätné listy sv. Gorazda, najvyššie ocenenie Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre žiakov a študentov, si za svoje úspechy v medzinárodných predmetových olympiádach či športových súťažiach prevzala
tridsiatka študentov z celého Slovenska. Medzi ocenených sa
zaradila aj štvorica úspešných reprezentantov zo škôl v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Slávnostné podujatie sa už tradične konalo pri príležitosti
Medzinárodného dňa študentstva v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Medzi čerstvých držiteľov Pamätného listu sv.
Gorazda patria aj študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne, konkrétne Róbert Jurčo a Matúš Kopunec. Ocenenie si
prevzali za mimoriadne úspechy na medzinárodných fyzikálnych súťažiach. Róbert Jurčo sa v tomto roku zúčastnil medzinárodnej fyzikálnej olympiády v Lisabone, kde sa spomedzi
396 súťažiacich umiestnil na skvelom treťom mieste. Z rovnakej súťaže si odniesol čestné uznanie aj druhý menovaný
Matúš Kopunec.
www.tsk.sk 22.11.2018
pomocná evidencia 787/1/2018
Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín
boli vysoko pozitívne hodnotené neziskovou mimovládnou
organizáciou INEKO.
V celoslovenskom meradle skončila ZŠ Dlhé Hony na 10.
mieste. Hodnotili sa výsledky v celoslovenskom testovaní piatakov a deviatakov, umiestnenia žiakov v súťažiach, výsledky
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inšpekčnej činnosti a kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov.
V rebríčku 89 základných škôl Trenčianskeho kraja sa sedem trenčianskych škôl umiestnilo v prvej dvadsiatke. Tretia
bola ZŠ Dlhé Hony, na 9. mieste ZŠ L. Novomeského a desiata
ZŠ na Bezručovej ulici.
www.trencin.sk 26.11.2018
pomocná evidencia 798/1/2018
V účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej
republiky (NR SR) v Častej-Papierničke sa v utorok 4. decembra stretli odborníci na odborné vzdelávanie a prípravu, aby
prebrali smerovanie a budúcnosť slovenského odborného vzdelávania v najbližších rokoch a stanovili si konkrétne úlohy.
Uskutočnil sa tam aj šiesty ročník konferencie k transformácii odborného vzdelávania a prípravy. Dvojdňové zasadnutie si pod patronát vzala
Asociácia priemyselných
zväzov v úzkej spolupráci
s Radou zamestnávateľov
pre systém duálneho vzdelávania a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Základ transformácie
Ocenenie za duálne vzdelávanie prevzal župan Jaroslav Baška.
odborného
vzdelávania
a prípravy a konferencie ako takej bol položený v roku 2012.
Ambíciou aktuálneho ročníka bolo hovoriť o vytvorení Centier
orientácie a kariérneho poradenstva, optimalizácii siete stredných škôl a cielenej marketingovej kampani na podporu
technických odborov.
„Aby systém duálneho vzdelávania na Slovensku fungoval
dobre, je potrebné sa spojiť. Pretože len keď sa spojíme, školy
nebudú produkovať absolventov pre úrady práce, ale pre
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zamestnávateľov,“ uviedol prezident Asociácie priemyselných
zväzov Alexej Beljajev a vyzval prítomných zástupcov ministerstiev, základných a stredných škôl, krajských samospráv,
predstaviteľov úradov práce, Štátneho inštitútu odborného
vzdelávania a zamestnávateľov k spolupráci.
Mottom šiesteho ročníka „...aby každý absolvent mal uplatnenie...“ chceli organizátori konferencie upozorniť na skutočnosť, že viac ako 60 percent absolventov stredných odborných
škôl po skončení školy nepracuje vo svojom odbore..
Program konferencie obohatilo aj odovzdávanie cien za
konkrétne výsledky dosiahnuté v rámci fungovania systému duálneho vzdelávania v samosprávnych krajoch. Prvé miesto v
počte dualistov za doterajšie tri
roky jeho fungovania získala
s počtom študentov 878 Trenčianska župa. Cenu za nadobudnuté výsledky a trojročné líderstvo v systéme duálneho vzdelávania si prebral trenčiansky župan a národný ambasádor pre
odborné vzdelávanie a prípravu
v roku 2018 Jaroslav Baška: „Ešte pred prijatím novely zákona o odbornom vzdelávaní sme podpísali 23 memoránd o spolupráci s 300 zamestnávateľmi a profesijnými organizáciami
v Trenčianskom kraji. Máme aj projekt Hrdina remesla, ktorým
sa snažíme presvedčiť žiakov základných škôl, aby sa rozhodli
pre štúdium žiadaných študijných a učebných odborov na
našich stredných odborných školách. Z rozpočtu TSK sme tiež
vyčlenili finančné prostriedky na podporu polytechnického
vzdelávania na takmer 150 základných školách našom kraji.“
www.tsk.sk 05.12.2018
pomocná evidencia 815/1/2018
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Organizácia Eduma – Od emócií k poznaniu - odovzdala
v pondelok 10. decembra v Bratislave ocenenie a značku Vnímavá škola deviatim slovenským školám, ktoré hľadajú spôsoby, ako začleniť do vzdelávania aj žiakov s hendikepom, inou
etnicitou alebo s poruchami učenia.
Sú to školy, ktoré o inklúzii nielen hovoria, ale ju aj zavádzajú do praxe. Jednou z ocenených je Základná škola Na
dolinách 27. Byť školou, ktorá je otvorená žiakom, študentom
a mladým ľuďom prekonávajúcim prekážky v našej spoločnosti. Byť prostredím, ktoré formuje postoje žiakov, rozvíja ich
kritické myslenie a vedie ich k vnímavosti voči spolužiakom
i učiteľom. Aj takto by mala vyzerať Vnímavá škola.
Ocenenie Vnímavá firma získala spoločnosť Adient Slovakia, ktorá sa od začiatku svojho pôsobenia snaží o podporu
komunít a tento rok sa rozhodla adoptovať si školu zapojenú do
programu Vnímavá škola – ZŠ Na dolinách.
Info 28.12.2018
pomocná evidencia 831/1/2018
Z regionálneho kola medzinárodnej robotickej súťaže First
Lego League v Žiline v piatok 14. decembra priviezol tím Kubranských nadšencov (žiaci zo ZŠ Kubranská a Osemročného
gymnázia Ľ. Štúra) v kategórii Robot Game druhé miesto.
V kategórii Robot Design, kde porota ocenila stavbu robota,
program a naplánované misie, získali tretie miesto a po celkovom súčte bodov aj 3. celkové miesto z 13 tímov. O úspechoch
informovala Eva Mareková zo ZŠ Kubranská.
Info 28.12.2018
pomocná evidencia 839/1/2018
Študenti Dopravnej akadémie v Trenčíne majú k dispozícii
najmodernejšiu učebňu pre budúcich železničiarov v Európe. V
dopravnej sále dokážu nasimulovať všetky situácie, ktoré sa
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môžu vyskytnúť na železnici. To, čo sa v škole naučia, môžu v
praxi robiť v podstate na ktorejkoľvek železničnej stanici v
Európe.
Zmodernizovanú odbornú učebňu na Dopravnej akadémii v
Trenčíne volajú dopravná sála. Žiaci v nej nájdu zariadenia od
historických po súčasné.
„Staré mechanické zariadenia fungujú ešte na mnohých
staniciach v celej Európe, používajú sa v železničnej doprave,
pokiaľ vlak nejde
väčšou rýchlosťou
ako 140 kilometrov
za hodinu. Podarilo
sa nám prepojiť
pôvodné mechanické zariadenie s hypermoderným, elektronickým,“ povedala riaditeľka Dopravnej akadémie v
Trenčíne Eva Holomková. Pomocou špeciálneho softvéru sa
žiaci môžu naučiť zvládať akúkoľvek situáciu na železnici.
„Môžeme tu simulovať čokoľvek, žiaci sa to naučia a prídu
do praxe. Môžu si rovno sadnúť kdekoľvek k pultu a budú to
vedieť,“ skonštatovala riaditeľka. Kapacita učebne je približne
desať žiakov.
„Táto učebňa má zariadenie ako žiadna iná v Európe. Takéto
zariadenie dokonca nemá ani žiadna vysoká škola,“ dodala Eva
Holomková s tým, že v nej privítajú aj študentov z iných škôl
a pokračovala: „Učebňa má obrovskú hodnotu a bolo by
hriešne, keby sme ju zavreli len pre vlastné potreby. V prvom
rade budeme pripravovať našich žiakov, ale určite máme plány
aj do budúcnosti čo sa týka kurzov celoživotného vzdelávania,
školení pre odborníkov z praxe a tiež spolupráce s vysokou
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školou.“ Špičkové zariadenie získala škola v spolupráci s firmou Signal projekt z Brna.
Autor projektu Zdeněk Trnka prezradil, že na ňom pracovali so skupinou piatich špecialistov asi tri roky: „Je to
moderná hardvérová a softvérová nadstavba na klasickom, takmer historickom
zariadení, ktoré sa stále používa a pre výučbu je veľmi
vhodné. Dajú sa na ňom
pozorovať mechanické a
elektrické závislosti, u moderných to veľmi nejde.“
Moderná technika podľa neho nahrádza ľudí aj na železnici.
„Potrebujeme podstatne menej ľudí ako v minulosti, ale s
podstatne vyšším vzdelaním,“ dodal.
Študentom sa vo vynovenej učebni bude venovať manažér
pre odborné vzdelávanie Peter Macháč. Výpravcovia alebo
dispečeri môžu v učebni obsluhovať zabezpečovacie zariadenia
pomocou počítačov.
„Posunulo sa to do
takého štádia, že výpravca dvomi klikmi
prestaví všetky výhybky v danej jazdnej
ceste, takže na to potrebujeme už len jedného človeka,“ povedal Peter Macháč.
Študenti si v učebni
môžu vyskúšať všetko bez toho, aby ovplyvnili bezpečnosť a
plynulosť železničnej prevádzky.
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„Oveľa rýchlejšie a plynulejšie sa budú zacvičovať a budú
lepšie pripravení do zamestnania. Takéto flexibilné pracovisko,
ktoré môže pripraviť študentov na veľmi vysokej úrovni,
potrebujeme, dokáže skrátiť v praxi dobu zácviku a nebude to
na úkor bezpečnosti,“ dodal Peter Macháč.
Mohli by tak pomôcť predchádzať rôznym problémom alebo
aj meškaniu vlakov.
www.sme.sk 16.12.2018
pomocná evidencia 843/1/2018
Predškoláci z MŠ Šafárikova a elokovaného pracoviska na
Východnej 9 zažili pred
Vianocami Santove tvorivé dielne v Súkromnej
SOŠ na Ulici M. R. Štefánika.
V spoločnosti Mikulášových anjelov, čertov a
Santových elfov precestovali svet, vyrábali darčeky, riešili úlohy, testovali svoju pozornosť. Na Mikuláša prišli stredoškoláci zahrať
deťom divadlo a spolu s Mikulášom priniesli aj dlho očakávané
darčeky.
„Ďakujeme Súkromnej SOŠ v Trenčíne a tešíme sa na ďalšie
spoločné projekty,“ povedala riaditeľka MŠ Zlata Muráriková.
Info 28.12.2018
pomocná evidencia 848/1/2018
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik podpísal vo štvrtok 20. decembra
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Memorandum o spolupráci so zástupcami spoločnosti HELLA
Slovakia Signal – Lighting s.r.o.
Vďaka spolupráci sa ešte viac prepojí teoretická príprava
študentov s praktickou aplikáciou. HELLA zaistí prax pre
študentov končiacich ročníkov a zároveň poskytne možnosť
vypracovať diplomovú prácu pod odborným vedením zamestnancov spoločnosti. Zabezpečí tiež prednášky na pôde univerzity.
Univerzita zase odporučí vhodných študentov do zamestnania, vytvorí časový priestor pre prax, či podporí zvyšovanie
jazykovej úrovne a zaradí odborné poznatky spoločnosti
HELLA do svojho študijného procesu.
www.tnuad.sk 20.12.2018
pomocná evidencia 852/1/2018
Automatický externý defibrilátor je prístroj, ktorým dokáže
aj laik zachrániť ľudský život. Od piatku 14. decembra ho majú
v Základnej škole na
Ulici L. Novomeského
11.
V 2. ročníku súťažného projektu „Záchrana som ja“ bola
trenčianska ZŠ jednou
z 371
prihlásených
škôl. Triedy prvého
stupňa pripravili práce Riaditeľ ZUŠ Marián Hrnčár s defibrilátorom, vpravo primátor Richard Rybníček.
na tému prvej pomoci a bezpečnosti na cestách. Z nich porota
vybrala 50 škôl. Vyhrali defibrilátor, zážitkové kurzy prvej
pomoci pre žiakov celého prvého stupňa a certifikovaný kurz
prvej pomoci pre učiteľov.
Vďaka šikovnosti žiakov 3. A triedy a angažovanosti ich
učiteľky Eriky Bobotovej sa ZŠ Novomeského ocitla medzi
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víťaznými školami. Prístroj škole slávnostne odovzdali v piatok
14. decembra za účasti zástupcov neziskovej organizácie Falck,
n. o. a záchranárov. K výhre vedeniu školy i žiakom
zablahoželal primátor mesta Richard Rybníček.
Projekt „Záchrana som ja“ vzdeláva žiakov v oblasti prvej
pomoci, záchrany života, bezpečnosti na
cestách
a prevencie
pred úrazmi. Prostredníctvom neho sa vracia
v spolupráci s Nadáciou Allianz na základné školy téma prvej pomoci zážitkovou
formou.
Školy sú miestom s vysokou koncentráciou pohybu ľudí
počas celého dňa. Nielen v škole, ale aj v jej okolí, môže dôjsť
k vážnym život ohrozujúcim stavom. Do príchodu záchranky je
kľúčová práve laikom správne poskytnutá prvá pomoc.
Automatický externý defibrilátor môže pri záchrane života
zohrávať dôležitú úlohu v prípadoch, keď človek nedýcha a je
v bezvedomí. V týchto chvíľach je rozhodujúca každá minúta.
www.trencin.sk 27.12.2018
pomocná evidencia 862/1/2018
Základná škola na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne sa stala
absolútnym víťazom v zbere použitých nápojových kartónov.
Symbolický šek žiakom odovzdali v stredu 19. decembra.
Použité nápojové kartóny sú zdrojom cenných surovín.
Všetky vrstvy kartónu možno jednoduchými postupmi recyklovať a tým im dať nový život. Preto sa OZV Envi – Pak a Tetra
Pak spoločne rozhodli podporiť ich zber. Do súťaže sa mohli
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zapojiť žiaci v základných školách v mestách Nitra, Banská
Bystrica a Trenčín.
Počas októbra a novembra v domácnostiach odkladali čisté,
prázdne a stlačené nápojové kartóny a od 12.
do 16. novembra ich
nosili do škôl, kde ich
poverení zamestnanci
pri preberaní od žiakov
odvážili a zaevidovali
ich hmotnosť v kilogramoch. Školy v jednotlivých mestách súťažili o finančnú výhru 2 tisíc eur, pričom
najlepšia zo všetkých zapojených škôl mohla získať ešte
špeciálnu odmenu 500
eur.
Absolútne víťazstvo
sa podarilo ZŠ Veľkomoravská. Vyzbierala najviac zo všetkých
škôl a zapojených miest
(520 kg) a získala fiZ jednotlivcov najviac kartónov nazbierala piatačka Naima.
nančnú výhru 2500 eur,
určenú na potreby školy a žiakov. Peniaze chce škola využiť na
kúpu lavičiek na školský dvor a stojanov na bicykle.
www.trencin.sk 28.12.2018
pomocná evidencia 865/1/2018
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Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie
Lekári v Trenčianskom kraji nahlásili v minulom týždni (1.
-7. januára) viac ako 4 tisíc akútnych respiračných ochorení.
Chorobnosť v porovnaní s posledným týždňom minulého roku klesla o 14,5 percenta.
Informovala o tom regionálna hygienička Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Trenčíne
Ľudmila Bučková. Z celkového počtu ochorení bolo 325 ochorení na chrípku. Chrípková chorobnosť
sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom nezmenila. Akútne
respiračné ochorenia a chrípka trápili najmä deti do päť rokov.
Najvyššia chorobnosť na v kraji bola v minulom týždni v
Trenčianskom okrese (2451 ochorení na 100 tisíc obyvateľov).
www.sme.sk 08.01.2018
pomocná evidencia 012/1/2018
Fakultná nemocnica v Trenčíne má od pondelka 22. januára
nový set špičkových prístrojov na liečbu kriticky chorých
novorodencov. Novorodenecké výhrevné lôžko, prístroj na
vysoko prietokovú kyslíkovú liečbu kontinuálnym pretlakom a
fototerapeutickú LED lampu na liečbu žltačky získala klinika
vďaka zákazníkom reťazca Lidl v rámci projektu „Dobré rozprávky“. Klinika pediatrie a neonatológie Fakultnej nemocnice
v Trenčíne prístroje získala ako jedno z 53 pracovísk.
Info 06.03.2018
pomocná evidencia 031/1/2018
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Pre chrípku prerušili tento týždeň školskú dochádzku v
Trenčianskom kraji v šiestich základných a troch materských
školách. Informovala o tom regionálna hygienička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne Ľudmila Bučková.
Lekári v Trenčianskom kraji nahlásili tento týždeň 7706
akútnych respiračných ochorení (ARO). Chorobnosť v porovnaní s minulým týždňom stúpla o takmer 20 percent. Najvyššia chorobnosť na ARO bola tento týždeň v TSK v okrese
Púchov, najnižšia v okrese Partizánske.
Z celkového počtu ochorení bolo 1102 ochorení na chrípku.
Chrípková chorobnosť stúpla v porovnaní s predchádzajúcim
týždňom o 44 percent. Akútne respiračné ochorenia a chrípka
trápili najmä deti do päť rokov.
www.sme.sk 27.01.2018
pomocná evidencia 044/1/2018
Spolu 42 školských zariadení na území Trenčianskeho kraja
museli v 6. kalendárnom týždni zatvoriť pre zvýšený počet
chorých žiakov.
Počet chorých na akútne respiračné ochorenia stúpol od
uplynulého týždňa o 11,7 percenta na 11 221, z toho na chrípku
ochorelo 2428 ľudí, čo je nárast o takmer 30 percent. V Trenčianskom kraji sme zaznamenali 153 komplikácií, informovala
regionálna hygienička Ľudmila Bučková.
Chrípkové prázdniny vyhlásili v okrese Prievidza na jednej
materskej škole, 17 základných a siedmych stredných školách.
V okrese Nové Mesto nad Váhom to bola jedna materská
škola, v okrese Považská Bystrica štyri materské a tri základné
školy.
www.sme.sk 09.02.2018
pomocná evidencia 074/1/2018
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Servisné upratovanie, čistenie, dezinfekcia a doplnkové
služby v priestoroch Fakultnej nemocnice (FN) Trenčín bude
počas najbližších piatich rokov robiť dolnokubínska spoločnosť
cata REAL.
Spoločnosť uspela vo verejnom obstarávaní v konkurencii
ďalších troch záujemcov. Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky bola 3,5 milióna eur, v elektronickej aukcii sa
znížila na aktuálnych 2,86 milióna eur bez DPH.
„Zmluvu o poskytovaní upratovacích, čistiacich a dezinfekčných prácach uzatvorila FN Trenčín na dobu piatich rokov,“ informovala hovorkyňa FN Trenčín Petra Nevláčilová.
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb vo vnútorných
priestoroch všetkých objektov FN Trenčín, manipulácia s
odpadom a ostatné služby.
Upratovacie služby budú vykonané podľa harmonogramu na
oddeleniach a klinikách počas pracovných dní, víkendu a štátnych sviatkov v čase od 6.00 do 19.00 hodiny.
www.sme.sk 12.02.2018
pomocná evidencia 077/1/2018
Pacienti so spomaleným srdcovým rytmom nájdu pomoc aj
vo Fakultnej nemocnici Trenčín. V rámci Trenčianskeho kraja
je to jediné implantačné centrum kardiostimulátorov. Počas
prvého roka svojho fungovania oddelenia tu pomohli takmer 70
pacientom.
„Na Slovensku je 18 implantačných centier, z toho jedno je
detské centrum a tri sú súčasťou veľkých srdcovo-cievnych
ústavov. Naše centrum je jediné v rámci Trenčianskeho kraja,“
hovorí kardiológ Roman Oriešek.
Pacienti z trenčianskeho regiónu museli doteraz za ošetrením a následnými kontrolami dochádzať, najčastejšie do
Bratislavy.
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„Vzhľadom na veľké množstvo ambulantných pacientov
však kontrola znamenala celodennú cestu do Bratislavy, čo bolo
najmä pre starších a horšie mobilných pacientov veľmi zaťažujúce,“ povedal Roman Oriešek.
Ten absolvoval takmer ročnú teoretickú prípravu a potom aj
špecializovaný kurz v Národnom ústave srdcových a cievnych
chorôb v Bratislave.
Kardiostimulátor zachraňuje pacientov s pomalým rytmom
srdca. Jeho ľavá komora nie je schopná vypumpovať potrebné
množstvo krvi do tela, výsledkom je únava a závraty.
„Chirurgickú časť implantácie robím sám, pozostáva z preparácie cievy, ktorou sa
stimulačná elektróda zavádza do srdca. Neustála inovácia kardiostimulátorov aj
programátorov na kontrolu
stimulátorov si však vyžaduje kontinuálne vzdelávanie.“
Operácia trvá približne
pol hodiny, pri viacerých
elektródach dve až tri hodiny. Pri nekomplikovanom priebehu pacienta z nemocnice prepustia do troch dní. Ten
potom chodí raz do roka na kontroly stavu batérie a zároveň sa
lekár pri teste stimulátora cez počítač dozvie veľa o stave srdca.
Prvú implantáciu urobili v Trenčíne minulý rok vo februári.
„Zatiaľ sme takýmto spôsobom pomohli 69 pacientom.
Množstvo výkonov je limitované časom, kedy máme k dispozícii angiografickú sálu,“ dodal Roman Oriešek.
Vedenie nemocnice v súčasnosti rokuje o vybudovaní ďalšej
sály, čím by kapacity rozšírili. Životnosť kardiostimulátora je
10 až 15 rokov. Po vyčerpaní batérie ho vymenia za nový.
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„Okrem vysokokvalitných dvojdutinových kardiostimulátorov implantujeme aj kardiostimulátory, ktoré umožňujú aj
vyšetrenie pacienta pomocou magnetickej rezonancie,“ povedala hovorkyňa Fakultnej nemocnice Trenčín Petra Nevláčilová.
Pacienti si novinku v Trenčíne pochvaľujú. Nemusia za
ošetrením cestovať a ušetria tak množstvo času a peňazí. Príbuzná pacientky Eva Adašková hovorí, že pre jej 99-ročnú
svokru bolo dochádzanie veľmi náročné.
„Možnosť kontrol v Trenčíne je šikovnejšia, predtým sme
chodili do Bratislavy tak, že ráno prišla sanitka o šiestej hodine
a vrátila sa o 15. hodine. Svokra má už 99 rokov a bolo to pre
ňu náročné. Tak sme radšej chodili na vlastné náklady autom,“
povedala.
Osemdesiatjedenročný dôchodca Alexander Duchoň stratil
v jedno sobotné ráno vedomie.
„Ležal som a počúval som rádio, zrazu som stratil vedomie.
Manželka ma prebrala a volala rýchlu zdravotnícku pomoc.
Prišli, namerali mi pulz 30 úderov za minútu,“ spomína na ťažké chvíle. Záchranka ho odviezla do trenčianskej nemocnice,
kde najskôr dostal dočasný kardiostimulátor.
„Hneď v pondelok doobeda mi dali trvalý strojček. Pán doktor hovoril, čo ide robiť, či to cítim, zákrok bol celkom príjemný. Ešte v nemocnici mi strojček nastavili a v stredu som
išiel domov. Na internom boli sestričky aj doktori veľmi
príjemní a trpezliví. Chodieval som predtým pravidelne plávať
a teraz aj so strojčekom môžem znovu chodiť,“ skonštatoval.
Sedemdesiatdeväťročný Miroslav Majerčák hovorí, že
zákrok bol bezbolestný. „Nemal som potom žiadne problémy.
Po zákroku nastalo pohybové zlepšenie, viac vládzem. Strojček
mi takto vydrží 16 rokov,“ dodal.
www.sme.sk 06.03.2018
pomocná evidencia 116/1/2018
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Zdravotná poisťovňa Dôvera opäť po roku predstavila rebríček nemocníc, ktorý je postavený na hodnotení pacientov. Odráža sa v ňom miera spokojnosti so zdravotníkmi, stravou či ubytovaním.
Rebríček je postavený na hodnotení tisícok poistencov
Dôvery, ktorí boli minulý rok hospitalizovaní v slovenských
nemocniciach. Rozdelený je na štyri kategórie.
Spomedzi fakultných nemocníc získala najlepšiu známku
Detská fakultná nemocnica v Banskej Bystrici, medzi všeobecnými bodovala Nemocnica sv. Michala v Bratislave, v kategórii špecializovaných zdravotníckych zariadení je na prvom
mieste Onkologický ústav sv. Alžbety. V kategórii ostatných
zdravotníckych zariadení je na čele rebríčka špecializovaná
rehabilitačná nemocnica v Dunajskej Lužnej.
Po roku svoje prvenstvo v kategórii najväčších štátnych nemocníc obhájila banskobystrická detská nemocnica. Nasleduje
Ústredná vojenská nemocnica V Ružomberku a Detská fakultná
nemocnica v Košiciach. Pred rokom mali vymenené pozície.
Z univerzitných a fakultných nemocníc obsadila Fakultná
nemocnica v Trenčíne 8. miesto zo štrnástich hodnotených.
www.aktuality.sk 13.03.2018
pomocná evidencia 134/1/2018
Ministerstvo zdravotníctva má nového štátneho tajomníka.
Je ním poslanec za SNS Jaroslav Ridoško, zástupca primára a
prednosta Kliniky úrazovej chirurgie v Trenčíne.
Túto nomináciu ministerke zdravotníctva Andrei Kalavskej
(nominantka Smeru-SD) potvrdila vláda, do funkcie ho
vymenovala v stredu. Jaroslav Ridoško ide na post štátneho
tajomníka po Kalavskej, ktorá sa stala ministerkou
zdravotníctva po nedávnej rekonštrukcii vlády, doterajší šéf
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rezortu Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) šiel zastávať
post ministra vnútra.
„Nomináciu SNS plne rešpektujem,“ povedala Andrea Kalavská. Verí, že spolupráca s Ridoškom
sa bude dať nastaviť
dobre. „V utorok som
sa s ním stretla, mali
sme vcelku plodný a
konštruktívny
dialóg.“ Na ministerstve
zdravotníctva v súčasnosti pôsobí ešte
jeden štátny tajomník, je ním Stanislav Špánik. Ten takisto
povedal, že ide o nomináciu SNS a rešpektuje ju.
Jaroslav Ridoško je chirurgom. Vlani sa s ním začal súd pre
ublíženie na zdraví pre nevydarenú operáciu zlomenej ruky
jeho pacientky, informovali viaceré médiá. On obvinenia
odmieta.
Šéf parlamentného zdravotníckeho výboru Štefan Zelník si
nomináciu poslanca Jaroslava Ridoška (obaja SNS) do funkcie
štátneho tajomníka na ministerstve zdravotníctva pochvaľuje.
Opozičná členka výboru Jana Cigániková zo SaS ju,
naopak, kritizuje. Člen výboru Tibor Bastrnák za Most-Híd to
rešpektuje. Ridoško podľa Zelníka pozná organizačnú štruktúru
rezortu s jeho negatívami aj pozitívami.
„Je to správna nominácia. Som presvedčený, že bude prínosom pre rezort, pán Ridoško je lekár s dlhoročnými praktickými medicínskymi skúsenosťami,“ povedal Štefan Zelník.
„Na ministerstve bude nepoužiteľným človekom, ako poslanec v parlamente za sebou nemá poriadne žiadnu aktivitu,
nepamätám si od neho žiadnu odbornú politickú myšlienku,“
uviedla Jana Cigániková. Poslankyňa vníma Ridoška iba v spo511

jitosti so súdom pre ublíženie na zdraví pre nevydarenú operáciu zlomenej ruky jeho pacientky.
www.sme.sk 11.04.2018
pomocná evidencia 191/1/2018
V trenčianskej nemocnici otvorili prvú verejnú lekáreň. Nahradila jediný väčší nemocničný bufet, ktorý zatvorili na jeseň
pred dvoma rokmi. Do kompletnej rekonštrukcie priestorov pri
hlavnom vstupe do areálu nemocnie investovalo zdravotnícke
zariadenie 60 tisíc eur.
Cena zahŕňala vybudovanie sociálnych zariadení, celkovú
vnútornú prestavbu priečok, vzduchotechniky, podláh, podhľadov, vodoinštalácie, elektroinštalácie.
„Pre otvorenie vlastnej lekárne v areáli sme sa rozhodli z
finančných dôvodov a z dôvodu zabezpečenia komfortu pre
pacientov a návštevníkov. Veľkým prínosom pre nich je jednoduchá dostupnosť lekárne, či už ide o voľnopredajné lieky
alebo lieky na predpis,
ako aj zdravotnícke pomôcky na predpis,“ informovala hovorkyňa
Fakultnej nemocnice v
Trenčíne Petra Nevláčilová.
Hospitalizovaní pacienti podľa nej ocenia
sortiment,
ako
sú
napríklad hygienické
potreby, výživové doplnky, doplnky pre mamičky po pôrode a
novorodencov.
„Sortiment budeme postupne dopĺňať aj podľa záujmu zákazníkov a pripravujeme pre nich aj vernostný program,“
dodala hovorkyňa.
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Bufet, ktorý bol pôvodne v priestoroch novej lekárne, podľa
nej nahradil stánok s pečivom pred nemocnicou a tiež novou
prevádzkou bufetu v chirurgickom pavilóne.
Návštevníkom nemocnice pôvodný veľký bufet chýba. Pred
dvoma rokmi, keď sa objavili prvé správy o ukončení prevádzky, vznikla dokonca za jeho zachovanie petícia.
Nepomohla.
„Ľuďom chýba. V bufete bolo stále plno, mali teplé jedlo,
dobré zákusky, kávu. Pacienti si nemajú kde nakúpiť. Za bránu
ísť nemôžu, sestričky im nemôžu ísť nakúpiť. Načo je tu ďalšia
lekáreň? Pacientov v nemocnici ošetria, lieky si kupovať
nepotrebujú. Okolo nemocnie sú minimálne dve súkromné lekárne,“ povedala Eva.
Prínos pre pacientov nevidí ani ďalšia návštevníčka nemocnice.
„Každý má pri svojom bydlisku osvedčenú lekáreň, toto je
skôr prínos pre farmaceutov,“ povedala Jana.
Ministerstvo zdravotníctva vníma otvorenie verejnej lekárne
pozitívne, prevádzkovanie pomôže zlepšiť nemocnici finančné
príjmy.
Navyše, podľa analýz nájomných vzťahov vo viacerých
nemocniciach prenajímajú priestory na prevádzkovanie lekární
súkromným spoločnostiam za podmienok, ktoré sú viac
výhodné pre súkromného prevádzkovateľa a menej výhodné
pre samotnú nemocnicu.
„Zámerom ministerstva zdravotníctva je zabezpečiť
efektívne a kvalitné fungovanie týchto zdravotníckych zariadení a zároveň, aby sa s nehnuteľným majetkom štátu
hospodárilo účelne. Aj preto považujeme za správne, aby činnosti, ktoré vykazujú kladné príjmy, postupne prechádzali do
správy samotných ústavných zdravotníckych zariadení,“
povedala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana

513

Eliášová, pričom cieľom je využívať takto získané peniaze na
rozvoj nemocníc.
Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ
videl pred časom argumenty ministerstva zdravotníctva ako
opodstatnené iba v tom prípade, ak v jednej nemocnici
prevádzkuje päť rôznych sietí
päť lekární. Chýba mu zdôvodnenie, prečo sa ministerstvo zameriava výhradne na
poskytovateľov lekárenskej
starostlivosti.
„Nemocnice prenajímajú
priestory výrazne lukratívnejším druhom súkromných poskytovateľov, ako sú špecializované ambulancie, laboratória, záchranky, dialýzy, zobrazovacie metódy, dopravná služba, či
nezdravotníckym službám – stravovacie zariadenia, obchodné
prevádzky,“ skonštatoval prezident lekárnikov Ondrej Sukeľ.
www.sme.sk 17.04.2018
pomocná evidencia 207/1/2018
V Trenčianskom kraji je nedostatok zubných lekárov. Približne 40 percent z tých, ktorí ordinujú, je v dôchodkovom
veku, viacerí z nich majú vyše 70 rokov. Počet pacientov v
jednotlivých obvodoch pritom stúpa. Niektorí lekári ich majú
viac ako štyritisíc.
Odráža sa to na dlhých čakacích lehotách, ľudia sa
objednávajú mesiace vopred. Lekári tvrdia, že riešenie môže
byť aj v znížení byrokratickej záťaže.
Prezidentka Regionálnej komory zubných lekárov v
Trenčíne Veronika Šišovská hovorí, že situácia začína byť
kritická. V trenčianskom regióne ambulancie doslova padajú.
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„Len za minulý rok muselo skončiť zo zdravotných dôvodov
a opustiť ambulancie v Trenčianskom kraji 10 kolegov. Navyše, polovica aktívnych lekárov má nad 50 rokov,“ povedala
Veronika Šišovská. Situácia sa bez vonkajších zásahov podľa
nej nezlepší.
„Stomatológovia končiaci štúdium majú už dopredu pripravenú cestu do zahraničia, kde sú pracovné aj životné
podmienky lepšie. Zariadenie stomatologickej ambulancie u nás je
finančne veľmi náročné. Lekár na to síce
dostane pôžičku, ale
väčšina mladých si
berie pôžičku aj na
bývanie. V zahraničí
väčšinou končia na klinikách alebo v nemocniciach, kde tieto problémy nemusia
riešiť,“ skonštatovala.
Starší lekári sa podľa nej snažia presvedčiť mladých kolegov, aby zostali pracovať doma. Jednou z možností je prebratie ambulancií po starších kolegoch.
„Je to veľký problém, dávame rôzne pripomienky v legislatíve, ale málo je ich od nás akceptovaných,“ dodala Veronika
Šišovská.
Juraj Gazdík z Regionálnej komory zubných lekárov v
Trenčíne tvrdí, že na zmluvného stomatológa vychádza priveľa
pacientov.
„V mojej ambulancii sme dvaja lekári a máme vyše päťtisíc
pacientov. Je to takmer neúnosná pracovná záťaž pre lekára,
spôsobuje to dlhé čakacie doby na vyšetrenie pre pacienta. U
nás je to vyše dva mesiace, čo je neprípustné,“ povedal. Úbytok
lekárov sa podľa neho nedarí zastaviť.
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„Kedysi boli silné ročníky na vysokých školách. Bežne
študovalo sto študentov v jednom ročníku. V čase, keď ja som
študoval, tak nás bolo 20 – 30, silné ročníky odchádzajú.
Vysoké školy začínajú postupne priberať študentov, ale stále to
nie je počet, ktorý bol kedysi,“ povedal Juraj Gazdík.
Mladí lekári odchádzajú do zahraničia, kde sú lepšie platové
podmienky a menšia byrokratická záťaž. Jej zníženie by podľa
Gazdíka pomohlo vyriešiť nedostatok lekárov.
„Administratíva je priveľká, za jeden rok musíme odovzdať
viac ako 90 rôznych hlásení, výkazov, štatistík, komunikácie s
poisťovňami. Na samotnú prácu zostáva stále menej a menej
času,“ skonštatoval.
Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že dostupnosť špecializovanej ambulantnej starostlivosti vrátane zubných lekárov rieši.
„Zmeny v ich optimálnom počte a ich rovnomernej distribúcii po okresoch budú navrhnuté v tomto roku. Týka sa to aj
definovania novej siete ambulancií a špecialistov,“ informovala
hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.
Projektový tím ministerstva podľa nej v súčasnosti uskutočňuje zber dát, aktuálne je v procese analytická fáza, pri ktorej
sa spolu s Inštitútom zdravotnej politiky zaoberajú vyhodnocovaním objektívnych potrieb klinickej praxe v ambulantnej aj
v ústavnej zdravotnej starostlivosti.
„Návrhy nového usporiadania minimálnych sietí bude ministerstvo schvaľovať v spolupráci s hlavnými odborníkmi a
zástupcami rezortných odborných spoločností, stavovských
organizácií či zdravotných poisťovní,“ dodala Zuzana Eliášová.
www.sme.sk 11.05.2018
pomocná evidencia 290/1/2018
Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne zatvorili začiatkom mája
ambulanciu hĺbkovej rádioterapie. Za posledné tri roky ide už o
tretie dlhodobejšie zatvorenie tohto pracoviska. Nemocnica
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predpokladá dátum opätovného otvorenia v septembri. Podľa
hovorkyne trenčianskej nemocnice Martiny Riedlovej pristúpili k uzatvoreniu ambulancie hĺbkovej rádioterapie z
personálnych dôvodov.
„V súčasnosti hľadáme rádiologických technikov, ktorí by
zabezpečili fungovanie uvedenej ambulancie,“ informovala
hovorkyňa. Ďalším z dôvodov
je aj častá poruchovosť prístroja, ktorý má podľa hovorkyne približne 50 rokov. Za
minulý rok ošetrili v nemocnici na tomto pracovisku
v rámci nenádorovej protizápalovej terapie takmer 1300
ľudí.
„Zdravotná starostlivosť o pacientov s nádorovými ochoreniami je zabezpečená, títo pacienti sú ožarovaní. Neožarujú sa
pacienti v rámci odkladnej zdravotnej starostlivosti, v rámci
nenádorovej protizápalovej terapie, ako sú pätné ostrohy alebo
tenisové lakte,“ povedala Martina Riedlová. Pacientom, ktorí
potrebujú hĺbkové ožarovanie, trenčianska nemocnica odporúča terapiu v Žiline, Nitre či Bratislave.
Situáciu v trenčianskej nemocnici preverilo už aj ministerstvo zdravotníctva. Podľa hovorkyne rezortu Zuzany Eliášovej
chcú nahradiť starý a poruchový prístroj novým.
„Už v priebehu leta by mala mať nemocnica „vysúťažený“
nový prístroj, ktorý vzíde z verejného obstarávania formou
elektronickej aukcie, čím sa odhadujú úspory pri nákupe oproti
minulosti,“ informovala Zuzana Eliášová.
Podľa nej trenčianska nemocnica aktuálne prijíma do pracovného pomeru rádiologických technikov, pričom im okrem
osobného príplatku ponúka aj náborový príspevok.
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Lekárov je na Slovensku všeobecne nedostatok, nemocnica
v Trenčíne hľadá personál aj prostredníctvom sociálnej siete.
Voľné pozície sú v nemocnici pre sestry pri lôžku, pôrodné
asistentky, rádiologických technikov na onkologickom
oddelení.
Hľadajú aj špecialistov v odbore geriatria, ktorým nemocnica ponúka náborový príspevok až do výšky päťtisíc eur, alebo
lekárov na kliniku úrazovej chirurgie, oddelenie anestéziológie
a intenzívnej medicíny,
fyziatricko-rehabilitačné
oddelenie, psychiatrickú
kliniku alebo infekčné
oddelenie. Podľa hovorkyne je v nemocnici aktuálne dostatok lekárov.
„Fungovanie oddelení
a kliník je po personálnej
stránke zabezpečené. Dôvodom na prijímanie nových zamestnancov je prirodzená
fluktuácia, odchody do dôchodku a nástupy na materskú dovolenku,“ skonštatovala hovorkyňa nemocnice.
Dostupnosť špecializovanej ambulantnej starostlivosti rieši
aj ministerstvo zdravotníctva. Zmeny v ich optimálnom počte a
ich rovnomernej distribúcii po okresoch plánujú navrhnúť tento
rok.
„Týka sa to aj definovania novej siete ambulancií a špecialistov. Aktuálne je v procese analytická fáza, kde sa vyhodnocujú potreby praxe tak v ambulanciách, ako v nemocniciach. Návrhy nového usporiadania minimálnych sietí bude
ministerstvo zdravotníctva schvaľovať v spolupráci s hlavnými
odborníkmi a zástupcami rezortných odborných spoločností,
stavovských organizácií či zdravotných poisťovní,“ informovala hovorkyňa Zuzana Eliášová.
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Motivovať mladých lekárov garanciou ich pracovného pôsobiska má rezidentský program. Ministerstvo na ňom spolupracuje so župami.
„Rezident ešte pred vstupom do programu uvedie kraj,
v ktorom bude po skončení štúdia pôsobiť. Kraj mu následne
pomôže pri hľadaní obvodu, v ktorom bude po ukončení štúdia
pôsobiť,“ povedala Zuzana Eliášová.
Rezidentský program tento rok rozšíria o špecializácie. Okrem všeobecných lekárov pribudnú špecializačné odbory, ako
detskí psychiatri, odborníci na urgentnú medicínu a anestéziológovia.
Nedostatok lekárov netrápi len Slovensko, ale aj ostatné
európske krajiny. Kým slovenských lekárov vítajú s otvorenou
náručou na Západe, podľa Dušana Zachara z Inštitútu pre
ekonomické a sociálne reformy, Slovensko kladie prekážky pre
príchod lekárov z Východu.
„Západ si rieši akútny nedostatok lekárov a je ochotný prijať
aj takých, ktorí nemajú také kvality ako ich západní kolegovia.
Lebo si dali na misku váh, že aj priemerný lekár, ktorý sa
postupom času môže zlepšiť, je často lepší ako žiadny,“ tvrdí
Dušan Zachar. „Stanovili sme pre lekárov – cudzincov, ktorí by
chceli k nám prísť pracovať, také prísne vstupné testy, ktoré by
nespravili ani mnohí slovenskí lekári pôsobiaci v našich
nemocniciach.“
www.sme.sk 19.05.2018
pomocná evidencia 308/1/2018
Ošetrovanie pacientov s cievnymi chorobami a znižovanie
úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia je hlavnou úlohou
novozriadeného angiologického oddelenia vo Fakultnej nemocnice (FN) v Trenčíne. Toto špecializované pracovisko otvorili
v stredu 13. júna v chirurgickom pavilóne nemocnice.
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Podľa primára oddelenia Miroslava Širilu je špecializované
angiologické oddelenie prvým v Trenčianskom kraji a po Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave a po
Košiciach je len tretím
svojho druhu na Slovensku.
„V spádovej oblasti
trenčianskej nemocnice
môže byť 1200 až 2000
pacientov ročne s cievnymi ochoreniami. Až polovica z nich sa strácala
Pásku prestrihli Jaroslav Ridoško (vpravo) a Miroslav Širila.
niekde v periférii, nemuseli byť správne ošetrení. To mohlo prinášať rôzne komplikácie
ako amputácie končatín a podobne. Tomu by sme chceli
zabrániť. Našou úlohou je pomocou najmodernejších metód
znižovať mortalitu a zlepšovať zdravotnícku starostlivosť,“
zdôraznil Miroslav Širila s tým, že na oddelení budú pracovať
štyria lekári a osem stredných zdravotníckych pracovníkov.
Angiologické oddelenie
vzniklo prestavbou priestorov v chirurgickom pavilóne. Podľa generálneho
riaditeľa FN Trenčín Mariána Juruša boli náklady
na stavebné práce okolo 15
tisíc eur a na prístrojové vybavenie približne rovnaké.
Nemocnica zriadenie nového oddelenia financovala z vlastných
zdrojov.
Podľa štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR
Jaroslava Ridoška je otvorenie angiologického oddelenia
v Trenčíne veľkým posunom vpred v starostlivosti o pacientov.
520

„Kedysi boli títo pacienti riešení na chirurgických oddeleniach,
teraz im bude slúžiť špecializované pracovisko, kde budú
manažovaní spôsobom, aký tejto starostlivosti prináleží,“
skonštatoval Jaroslav Ridoško s tým, že do spádovej oblasti FN
Trenčín patrí až okolo 600 tisíc obyvateľov kraja, z ktorých
mnohí trpia práve cievnymi ochoreniami.
www.teraz.sk 14.06.2018
pomocná evidencia 399/1/2018
Slovenské mamičky sú najviac spokojné s pôrodnicou v
Univerzitnej nemocnici (UNM) v Martine, s Nemocnicou
s poliklinikou (NsP) v Spišskej Novej Vsi a s Gynekologickopôrodníckou nemocnicou (GPN) Sanatória Koch v Bratislave.
Odborníci spolu s rodičkami hodnotili 53 pôrodníc. Informoval
o tom Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku (HPI).
„Subjektívne hodnotenie mamičiek sa medziročne zlepšilo
vo všetkých otázkach.
Výsledky ale stále poukazujú na dve problémové oblasti,“ uviedla
šéfredaktora portálu rodinka.sk Eva Pavlíková, kde sa prieskum
uskutočnil. Do internetového hlasovania sa
zapojilo 2944 matiek. Zodpovedali na otázky služieb, personálu
i materiálovo-technického vybavenia.
Správa HPI hovorí, že ženy boli najviac spokojné s odbornosťou zdravotníckeho personálu (90,63 percenta), s umožnením prítomnosti sprevádzajúcej osoby (88,8 percenta) a s vybavením pôrodníckeho traktu (88,7 percenta). Naopak,
najmenej boli spokojné s prvým priložením bábätka v prvých
dvoch hodinách po pôrode (53,67 percenta), s kvalitou pred521

pôrodnej prípravy (75,9 percenta) a s podporou dojčenia (77,1
percenta).
V hodnotení expertov najlepšie obstáli Fakultná nemocnica
v Trenčíne, Univerzitná nemocnica v Martine a prvú trojku
uzatvára Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) – Antolská.
V rámci regiónov sa najlepšie za Bratislavský kraj umiestnilo Sanatórium Koch. V Banskobystrickom kraji vyhrala
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota, v Košickom kraji
NsP Spišská Nová Ves, v Nitrianskom kraji Nemocnica
Topoľčany, v Prešovskom kraji Nemocnica s Poliklinikou
(NsP) sv. Jakuba Bardejov, v Trenčianskom kraji Nemocnica
Partizánske, v Trnavskom kraji Nemocnica A. Wintera
Piešťany a v Žilinskom kraji Univerzitná nemocnica Martin.
Vlani na Slovensku mamičky porodili 57 473 detí. Oproti
roku 2016 je to nárast o 446 pôrodov. Najviac detí sa vlani
narodilo v Bratislave v UNB na Antolskej (3361 detí),
najmenej mamičky rodili v Revúcej (298 detí). V priemere na
jednu pôrodnicu pripadlo 1084 pôrodov.
www.teraz.sk 19.07.2018
pomocná evidencia 478/1/2018
Kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne tvoria výučbovú
základňu pre študentov Fakulty zdravotníctva. Úlohou
jednotlivých kliník je poskytovanie komplexnej starostlivosti
vo svojom zameraní, ale podieľajú sa aj na pedagogickej
a vedecko-výskumnej činnosti univerzity, aby študenti získali
potrebnú prax.
Trenčianska univerzita má s Fakultnou nemocnicou podpísanú zmluvu o praktickej výučbe študentov Fakulty zdravotníctva a rozbehnutú niekoľkoročnú úspešnú spoluprácu.
Vedúci kliník sú prednostovia, ktorých výber na pozíciu je
podmienený splnením kvalifikačných predpokladov, a to
špecializácia v príslušnom študijnom odbore, ukončený III.
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stupeň vysokoškolského štúdia s titulom PhD. a najmä aktívna
spolupráca s fakultou v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu
a publikačnej činnosti.
Prednostovia sú menovaní rektorom univerzity po súhlase
riaditeľa nemocnice na
dobu dvoch rokov. Naposledy rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik
menoval
prednostov
v decembri 2016, a preto po dvoch rokoch opäť
spolu s vedením Fakultnej nemocnice v Trenčíne vymenovali
v piatok 14. decembra do funkcií nových prednostov kliník.
Povereným prednostom Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín a zároveň prednostom Kliniky úrazovej
chirurgie sa stal Jaroslav Ridoško, Marek Káčerik bol menovaný do funkcie prednostu Očnej kliniky, prednostom Gynekologicko-pôrodníckej kliniky sa stal Peter Kaščák, prednostom Kliniky pediatrie a neonatológie Pavol Šimurka, Branislav Moťovský bol menovaný do funkcie prednostu Psychiatrickej kliniky a Branislav Bystrický bol menovaný prednostom novozriadenej Onkologickej kliniky.
Súčasne dekanka Fakulty zdravotníctva Iveta Matišáková
vymenovala zástupov prednostov kliník pre pedagogiku a klinickú prax spomedzi vedecko-pedagogických pracovníkov
Fakulty zdravotníctva. Zástupcom pre Chirurgickú kliniku, Kliniku úrazovej chirurgie a Psychiatrickú kliniku sa stala
Darina Šimovcová, pre Očnú klinku bola vymenovaná Nikoleta Poliaková, pre Gynekologicko-pôrodnícku klinku Michaela Bobkowska, zástupcom pre Kliniku pediatrie a neona-
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tológie Katarína Gerlichová a zástupcom pre novozriadenú
Onkologickú kliniku Zdenka Krajčovičová.
Zástupca prednostu je spoluzodpovedný za organizáciu,
riadenie a odbornú úroveň klinickej praxe a vedecko-výskumnú činnosť realizovanú na klinike v spolupráci s prednostom
a vedúcou sestrou kliniky.
www.tnuad.sk 14.12.2018
pomocná evidencia 838/1/2018
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Tvorba a ochrana životného prostredia
Mesto Trenčín začalo v utorok 16. januára skúšať ekologickú posypovú zmes na chodníkoch v parku pod Juhom a nad
Južankou. Ak sa osvedčí, možno budúcu zimu nahradí štandardný posypový materiál.
Nemal by škodiť labkám psíkov, ničiť ľuďom topánky, poškodzovať cesty, pneumatiky ani podvozky áut. Po
zime môže byť zametený
do trávnika ako pôdny kondicionér.
Ekologický posypový
materiál je namiešaný zo
zeolitu, čo je prírodná hornina ťažená na Slovensku,
a horečnatej soli. Zeolit
viaže vodu a chlorid horečnatý zabraňuje jej zmrznutiu. Mesto
má zatiaľ na posyp pripravených 500 kilogramov ekologickej
zmesi a skúša ju na vybraných miestach.
Jeho cena je omnoho vyššia ako cena bežne používaného
posypu. Znižuje však náklady na jarné čistenie. Použitie nového
materiálu po skončení zimnej údržby mesto vyhodnotí a ak sa
osvedčí, a cenovo to pre mesto bude výhodné, je možné, že ho
začne používať v budúcnosti celoplošne.
www.trencin.sk 16.01.2018
pomocná evidencia 021/1/2018
Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webstránke
upozorňuje na znečistené ovzdušie v centre Trenčína. Výstraha
pre Trenčín sa týka pevných častíc PM10, ktoré sú menšie ako
10 mikrometrov (0,01 mm), platí až do odvolania.
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Zvýšené hodnoty namerala monitorovacia stanica kvality
ovzdušia, ktorá je Trenčíne umiestnená na frekventovanej
Hasičskej ulici. Príčiny
smogovej situácie sú
podľa meteorológov spôsobené vykurovaním pevným palivom a z ďalších
lokálnych zdrojov a tiež
aj znečistením z dopravy.
K najcitlivejším skupinám populácie na častice PM10 patria podľa SHMÚ starí ľudia, osoby s ochoreniami
dýchacej a srdcovo – cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy.
„Prachové častice menšie ako 10 mikrometrov prenikajú do
dýchacích ciest, podľa veľkosti zasahujú nos, ústnu dutinu, oči.
Menšie častice prenikajú hlbšie do dýchacích ciest, postupne do
priedušiek a tie najmenšie až do pľúcnych alveolov,“ vysvetlila
riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne 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 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,“ dodala.
www.sme.sk 27.01.2018
pomocná evidencia 045/1/2018
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V Trenčíne pribudlo v januári 50 zberných nádob určených
na odkladanie viacvrstvových kombinovaných materiálov
(VKM) na báze lepenky. Vyvážané budú raz za mesiac.
Za VKM sa považujú materiály tvorené najmenej dvoma
kompaktne spojenými vrstvami. Patria sem: viacvrstvové obaly
od mlieka, smotany,
iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a
džúsov, vína a pod. Nepatria sem: viacvrstvové
obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov,
práškov do pečiva a pod.
Pred odložením do
oranžovej nádoby by mali byť obaly vymyté, stlačené na čo
najmenší objem, na povrchu suché a s uzavretým vrchnáčikom,
aby pri manipulácii z krabičky nevytekala tekutina. Obaly bez
vrchnáčika treba rozložiť, vymyť a podľa možností vysušiť, aby
sa materiál rýchlo nerozkladal. Dôležité pri vymývaní je
neporušiť ekologickú stopu a nespotrebovať na vymývanie
zbytočne veľa vody.
Nápojové kartóny sú tvorené približne zo 75 % papiera, 20
% plastu (polyetylén –
PET) a z 5 % hliníkovej fólie. Ich recykláciou
sa opäť vyrába papier,
ale využije sa aj plast a
hliník. Je ich možné recyklovať dvoma spôsobmi. Pri tzv. mokrej ceste
sa máčaním oddeľuje
papierová hmota od ostatných zložiek. Vírivým rozvlákňovaním sa získa celulózové vlákno. Zvyšky hliníka a polyetylénu
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je možné využiť priamo v papierňach pri výrobe pary alebo na
ohrev vody; zvyšky sa dajú využiť i pri výrobe paliet. Druhou
možnosťou je drvenie zlisovaných nápojových kartónov na malé fragmenty, vsypanie do formy a lisovanie pomocou tepla
a tlaku na dosky, ktoré sa využívajú v stavebníctve. Nakoľko na
našom trhu sú obmedzené kapacity na spracovanie, VKM
zvyčajne končia u zahraničných spracovateľov.
www.trencin.sk 01.02.2018
pomocná evidencia 058/1/2018
Po tom, ako bol v utorok 9. januára pre verejnosť sprístupnený už tretí zberný dvor v Trenčíne, ho oficiálne otvorili
v piatok 2. februára. Nachádza sa v mestskej časti Sever na ulici
K zábraniu.
Náklady na vybudovanie zberného dvora znášala spoločnosť
Marius Pedersen. Jeho prevádzku bude platiť mesto, ktoré pomohlo vytipovať vhodný pozemok tak, aby
spĺňal všetky podmienky na zriadenie zberného dvora.
„Celková investícia
dosiahla 73 tisíc eur.
Tento zberný dvor má
rozlohu 660 metrov
Pásku prestrihli primátor Richard Rybníček a generálny riaditeľ Marius Pedersen
Oliver Šujan.
štvorcových a je vybavený ekoskladom na nebezpečné odpady, váhou na váženie
drobného stavebného odpadu a veľkoobjemovými kontajnermi
aj pre triedené zložky komunálneho odpadu. Zberné dvory
patria do modernej koncepcie nakladania s komunálnym odpadom a verím, že aj Zberný dvor Sever prispeje k naplneniu
myšlienky čistého mesta,“ povedal na otvorení zberného dvora
generálny riaditeľ firmy Marius Pedersen, a.s., Oliver Šujan.
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Občania Trenčína tu môžu zdarma odovzdať triedené zložky
komunálneho odpadu – papier, plast, sklo, kovy, viacvrstvové
kombinované materiály, biologicky rozložiteľný odpad. Môžu
sem doviezť i drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad, jedlé oleje a tuky i elektroodpad z domácností. Z nebezpečných
odpadov tu je možné odovzdať žiarivky, spotrebnú elektroniku
a bielu techniku. Otvorenie tretieho zberného dvora vníma
primátor Richard Rybníček ako veľkú udalosť pre mesto
a najmä pre obyvateľov Sihote, Opatovej, Kubrej, Kubrice,
sídliska Pod Sokolicami a Pred poľom.
„Z hľadiska veľkosti tejto mestskej časti a aj počtu obyvateľov, ktorí tu žijú, je to dôležitá služba, ktorú budú mať nablízku.
Ďakujem
spoločnosti Marius
Pedersen za výbornú spoluprácu pri
zlepšovaní podmienok pre občanov
Trenčína v oblasti
odpadového hospodárstva. Dnes má už
každá mestská časť
zabezpečenú lepšiu
dostupnosť do zberného dvora a tak sa budeme viac venovať,
už aj v tomto roku, budovaniu polopodzemných kontajnerov,“
uviedol Richzard Rybníček, ktorý zároveň vyjadril poďakovanie za podporu a pomoc pri vzniku nového zberného dvora aj
zástupcom Okresného úradu (Odbor životného prostredia)
i predstaviteľom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
v Trenčíne.
Primátor zároveň vyzdvihol pri procese zriaďovania zberného dvora odbornú prácu Zuzany Čachovej z Útvaru
stavebného a životného prostredia MsÚ Trenčín, ktorá sa na529

príklad výrazným spôsobom spolupodieľala aj na pripomienkovaní zákona o odpadoch.
Prístup do zberného dvora, ktorý sa nachádza v oplotenom
areáli pri nákladnej vrátnici spoločnosti Trens, je odbočkou
priamo z mestskej komunikácie na Kubranskej ulici.
www.trencin.sk 02.02.2018
pomocná evidencia 062/1/2018
Trenčianska samospráva uspela s projektom revitalizácie
Parku Milana Rastislava Štefánika. Na jeho obnovu, ktorá prebehne ešte v tomto roku, získala nenávratný finančný príspevok
takmer 400 tisíc eur.
Cieľom investície do zelených pľúc mesta bude odstrániť
poškodené dreviny, generačne doplniť nové a park presvetliť.
Mesto zrekonštruujú aj
povrch chodníka, ktorý
vedie cez park. Revitalizácia zelene sa dotkne
celej plochy parku, pozemkov vo vlastníctve
mesta i plôch v majetku
Železníc Slovenskej republiky. Prácam bude
predchádzať
výrub
stromov. Podľa hovorkyne Trenčína Eriky Ságovej nahradia v
parku krátkoveké dreviny za dlhoveké, rozšíria aj ich druhovú
pestrosť.
„Park bude farebne oživený kvitnúcimi drevinami, kvetinovými plochami a čiastočne regeneráciou trávnikov. Projekt
počíta s doplnením protihlukovej izolácie od vedenia železničného i dopravného ťahu,“ povedala Erika Ságová s tým,
že aktuálne prebieha povoľovací proces na výrub vybraných 65
stromov. Mesto chce navyše v tomto roku zrekonštruovať aj
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hlavný chodník cez park. Zrekonštruovať lavičky v jeho blízkosti v roku 2018 asi nestihne, môže sa tak však stať v nasledujúcom roku.
Pri projekte Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku M. R.
Štefánika spolupracovala aj krajinná architektka Eva Wernerová. Iniciatívu mesta obnoviť park privítala, v schválenom
projekte ale vidí chyby.
„Nenavrhovali sme kompletnú rekonštrukciu parku vrátane
ciest, chodníkov, mobiliáru a ihrísk, hoci si myslím, že by to
bolo veľmi užitočné a potrebné. Mestu sme ich odporučili, ale
to chcelo využiť fondy cez zelenú infraštruktúru, a tým nás
smerovali len na porastové štruktúry, ako sú trávniky, dreviny
a kvetiny,“ vysvetlila Eva Wernerová.
História mestského parku:
- Mestský park, neskôr Sad V. I. Lenina, vznikol na podnet
farára Ľudovíta Stárka v 60. rokoch 19. storočia na
niekdajšom zvyšku lužného lesa pod hradnou skalou.
- V rokoch 1856 – 1873 park postihli živelné pohromy, najmä záplavy. Devastáciu
parku spôsobili aj ustupujúce a porazené vojská armády generála L.
Benedeka z rakúskopruskej vojny v roku
1866.
- Slávnostné znovuotvorenie parku sa konalo 13. mája 1880, v
roku 1866 do parku nasadili jednotlivé druhy stromov a rastlín.
Tie vyznačili tabuľkami s latinským a maďarským názvom.
- Mestský park mal svoju tradíciu aj v pravidelných
koncertoch už od roku 1888 až do vypuknutia 1. svetovej vojny.
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- V lete roku 1894 postihla mestský park katastrofa. Váh
pretrhol hrádze a voda zaplavila park miestami až do trojmetrovej výšky, nízke rastliny voda úplne zničila.
- 20. mája 1906 verejnosti odovzdali botanickú záhradu, zaberala asi 150 metrov štvorcových. Na ploche bolo vysadených
asi 300 druhov rastlín. Pre nedostatočný dozor dochádzalo k jej
ničeniu, po roku 1910 zanikla.
- Od 1. mája 1907 je mestský park elektricky osvetlený. V
roku 1912 bol doň zavedený vodovod, používal sa na zavlažovanie trávnatých plôch a polievanie kvetinových záhonov.
- V rokoch 1918 – 1938 navrhlo mestské zastupiteľstvo zriadiť namiesto zaniknutej botanickej záhrady ornitologickú
záhradu. Na stromy zavesili rôzne klietky vtákov a ich spev mal
nahrádzať koncerty hudby miestnej posádky. Boli tu pávy,
bažanty, drozdy, papagáje, sovy, kukučky a iné druhy. Avšak
občania niektoré vtáky pochytali, čo bolo príčinou zániku tejto
malej zoologickej záhrady.
- V parku stál pamätník Milana Rastislava Štefánika, ktorý z
ideologických dôvodov počas minulého režimu odstránili. Z
pôvodného pamätníka sa zachovala len busta. Tá je od roku
1998 súčasťou nového pamätníka v tvare zlomeného krídla
podľa návrhu akademického maliara Juraja Oravca.
Poslanec Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Richard Medal tvrdí, že počas prípravy projektu sa niektoré veci zanedbali,
čo konštatovali aj na komisii životného prostredia pri mestskom
zastupiteľstve.
„Pri prezentácii sme sa od autorov projektu revitalizácie dozvedeli, že nemali dostatočné podklady k projektu. Naplánovali
napríklad nové stromoradie v priestore, kde sa počíta s výstavbou cesty, pričom oni o tom nevedeli,“ upozornil.
Park Milana Rastislava Štefánika považuje Eva Wernerová
za zaujímavý, medzi stromami našla exotické aj staré dreviny,
z ktorých niektoré pre ich zlý stav vyrúbu. Ozdravenie parku
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chcú dosiahnuť zlikvidovaním invazívnych, chorých, nestabilných a nebezpečných drevín.
„Navrhli sme, aby sa zo zeme vyfrézovali staré pne, ktorých
je po celom parku niekoľko desiatok až stoviek. Keď sa v
minulosti strom vyrúbal, peň sa nechal v pôde a park teraz nie
je možné dobre pokosiť,“ vysvetlila krajinná architektka. Obnova parku ráta aj s odstránením prestarnutých krov a ich nahradením živým tisovým plotom. Časť trávnikov nahradia kvitnúce záhony kvetov.
„Veľká časť cibuľovín by mala zakvitnúť na jar. Park bude
vďaka ním čerstvejší, farebnejší,“ vysvetlila Eva Wernerová.
www.sme.sk 08.02.2018
pomocná evidencia 072/1/2018
Ministerstvo pôdohospodárstva schválilo vo výzve Zelená
infraštruktúra Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 ďalší trenčiansky projekt „Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu“.
Na vypracovanie strategického dokumentu tak získa trenčianska samospráva nenávratný finančný príspevok vo výške
104 525,23 eur. Adaptačná stratégia je pre mesto dôležitá z hľadiska zodpovedného plánovania udržateľného urbanizmu tak,
aby bolo územie Trenčína schopné koncepčne čeliť zmenám a
rizikám vyplývajúcim z klimatickej zmeny.
Dokument, ktorý mesto vypracuje ešte v tomto roku, bude
podkladom pre prijatie všeobecne záväzného nariadenia o
adaptačnej stratégii. Dokument bude okrem iného obsahovať aj
návrh adaptačných opatrení v environmentálnej, ekologickej,
sociálnej i ekonomickej oblasti na elimináciu negatívnych
vplyvov klimatických zmien.
www.trencin.sk 14.02.2018
pomocná evidencia 078/1/2018
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Stavby, ktoré vznikli počas modernizácie železničnej trate v
Trenčíne, stále nie sú skolaudované. Skôr, ako sa k nim stihli
vyjadriť stavbári, viaceré podchody, nový
železničný most a aj
protihlukové sklá posprejovali vandali.
„Je to vrchol, ak
vandali striekajú po stenách a múroch, ale že
budú striekať aj po
sklách, to by asi nikomu nenapadlo,“ povedal Martin Beďatš, hlavný architekt mesta. „So železnicami a
ochranármi som riešil makety vtákov na protihlukovej sklenej
stene na novom železničnom moste, aby ich tam nebolo nalepených veľa a aby zostalo to sklo priehľadné. A teraz nám to
tu bude niekto takto ničiť? Je to hrozný pohľad pre okoloidúcich, ale aj pre ľudí vo vlakoch.“
O pomaľovaných podchodoch aj protihlukovej stene na
novom moste už Železnice SR vedia. Podľa hovorkyne Martiny Pavlikovej zabezpečia odstránenie uvedených grafitov na
moste v čo možno najkratšom čase.
„Ide všeobecne o veľké finančné prostriedky, ktoré musíme
vynakladať na ich odstránenie. Je smutné, že takto vandali znehodnocujú nové stavby,“ povedala Martina Pavliková.
Grafity označuje ako celospoločenský problém.
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„Stretávame sa s tým v rámci celého Slovenska. Je potrebné,
aby si verejnosť uvedomila, že ide o spoločné hodnoty, aby si
viac vážila novovybudované objekty v rámci
modernizácie koridoru
a nevyužívala ich len
ako „miesta“ pre svoju
„tvorivú
umeleckú“
tvorbu. Úplne eliminovať grafity sa dá len
veľmi ťažko,“ dodala
Martina Pavliková.
Aktuálne v Trenčíne platí nariadenie mesta z roku 2008, v ktorom sú presne špecifikované plochy a podmienky, kde sa aké aktivity tohto typu
môžu vykonávať.
V nariadení sa ako povolené miesta pre grafity spomína
oporný múr za Gastrocentrom a Centrom na Hviezdoslavovej
ulici, steny telocvične Základnej školy v Trenčíne, Hodžova 37
bez okien, podchod na Noviny pod Električnou ulicou, stena na
konci Kuzmányho ulice smerom k podchodu Električná – K
Dolnej stanici, vnútorné steny podchodu na Juhu pri cintoríne,
cestný podjazd na Jesenského ulici alebo podjazdy z Východnej
ulice na Ulicu Generála Svobodu.
Keďže viaceré plochy, ktoré sú v nariadení mesta, už
neexistujú, pripravuje sa jeho novelizácia.
Podľa hovorkyne trenčianskej polície Eleny Antalovej od
roku 2015 do februára tohto roka riešili policajti 36 prípadov
sprejerstva.
„Z toho v deviatich prípadoch sme páchateľov obvinili. Kde
nebol páchateľ zistený, bolo trestné stíhanie v zmysle trestného
poriadku prerušené,“ informovala Elena Antalová.
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Za poškodzovanie cudzej veci hrozí páchateľovi trest vo
výške až jedného roka. Podľa psychológa Karola Kleinmanna
vyčlenením plôch nelegálne grafity z miest nezmiznú.
„V niektorých mestách im dokonca nakúpili farby. Grafiťáci
sú väčšinou anonymní. Len malá časť prijme takúto výzvu,“
povedal s tým, že steny často nezmyselne počmárajú darebáci
pod vplyvom alkoholu alebo drog len preto, aby poškodili majetok.
www.sme.sk 03.03.2018
pomocná evidencia 113/1/2018
Šíriť osvetu a ponechať pre budúce generácie čistejšie životné prostredie. Aj taký je cieľ Zuzany a Hany Vakošových z
Trenčína. Matka s dcérou pred vyše rokom objavili hnutie zero
waste, predstaviteľkou ktorého je Američanka Bea Johnson.
Tá spolu so svojou štvorčlennou rodinou naplní za rok komunálnym odpadom iba jeden zaváraninový pohár.
Prvým krokom je podľa nich informovať a motivovať. K
zmene človek dospeje pri prvom nákupe s látkovou taškou bez
využitia mikroténových vreciek a igelitiek.
Podľa Hany Vakošovej Zem nededíme od svojich rodičov,
ale rodičia si ju požičiavajú od svojich detí, preto nemôžeme
zatvárať pred budúcnosťou oči.
Čo chcete svetu svojou aktivitou dokázať?
Hana: „Ide o osvetu ľudí, aby začali o sebe rozmýšľať. Je
pravda, že ako jednotlivci nemôžeme spraviť veľa, ale keby
každý urobil čo i len malý krok vpred, v konečnom dôsledku by
sa veľa zmenilo. Napríklad firmy na nápoje v plastových fľaškách dosah plastu na prírodu veľmi neriešia. Keď si povieme,
že len mierne obmedzíme nákup minerálok v plastových fľašiach, asi by si to všimli aj samotní výrobcovia. Ak si ale povieme, že svojou troškou nič nedokážeme, nemôžeme čakať, že
svet bude lepší a čistejší.“
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Zuzana: „V ľuďoch chceme prebudiť záujem, a ak sa na náš
spôsob prístupu pozrú a zapáči sa im, môžeme im poradiť, ako
byť k sebe samému, k svojej rodine a najmä k prírode férovejší.
Príroda nám ponúka všetko, čo využívame a my ju spätne iba
zapĺňame odpadom. U nás ľudia nájdu odskúšané tipy pre každú rodinu.“
Považujete plast za
nášho najväčšieho nepriateľa?
Hana: „Z dlhodobého
hľadiska patrí k najväčším, každý ho používa a
spotreba rastie. Pri nákupoch netreba všetko dávať do mikroténových
vreciek a potom celý nákup do ešte väčšej igelitovej tašky. Stačí
si vziať plátennú alebo papierovú a ušetríte peniaze i životné
prostredie.“
Zuzana: „Igelitové vrecká sú väčšinou vyrobené na jedno
použitie. Prečo ich používame? Ale nie je to len o nich, stačí sa
pozrieť na slamky. Nikto ich nerecykluje, z reštaurácií, pubov,
barov, detských džúsov. Všetky idú do komunálneho odpadu.
Nik im nevenuje pozornosť. Pritom na internete nájdete rôzne
videá, ako ubližujú zvieratám. Napríklad korytnačka mala jednu zapichnutú hlboko v nose.“
Nie je ale plast ako plast, v živote sa bez neho nezaobídeme...
Zuzana: „Samozrejme, napríklad v nemocnici nechcem,
aby sa ma doktor chytal v použitých rukaviciach. V tomto prípade hovoríme najmä o domácnosti, ktorú vieme vybaviť mydlom, ryžou, múkou, vločkami kúpenými v papierovom obale,
nie plastovom. Doma tento papier používame na podpálenie
dreva v krbe.“
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Koľko odpadu vyprodukuje bežný Slovák?
Zuzana: „Štatisti hovoria o 330 až 380 kilogramoch ročne,
v porovnaní s USA sme
na tom asi o sto kilogramov lepšie.“
Hana: „V USA idú z
extrému do extrému.
Hnutie zero waste
vzniklo práve v Spojených štátoch ako odpoveď na nehorázne plytvanie asi všetkým. Ľudia prišli na to, že je
choré piť denne tri kávy v plastových pohároch, ktoré do minúty skončia v koši. Na prvý pohľad je to jednoznačné a pochopiteľné, ľudia ale často nerozumejú dopadom konania.“
Viete, aké množstvo odpadu vytvorí vaša rodina za rok?
Zuzana: „Sme štyria, plus Hanka, ktorá príde raz za mesiac
domov na víkend. Odstavili sme smetnú nádobu, veľa vecí nakupujeme v papierových vreckách a jedno vrece na odpad nám
vydrží asi týždeň. Američanka, ktorá je priekopníčkou v zero
waste, vytvorí ročne jeden zaváraninový pohár odpadu. Naša
rodina jeden takýto pohár týždenne.“
Hana: „Máme ďaleko od toho byť úplne bez odpadu. Zero
– v preklade nula - je cieľ, ku ktorému sa chceme uberať. Je to
ale veľmi dlhá cesta. Dôležité je uvedomiť si, že má zmysel vytvárať menej odpadu.“
Čo musí spraviť obyčajný človek, ktorý doteraz triedil
odpad, aby to bolo v štýle zero waste?
Zuzana: „Pochopiť filozofiu. V prvom rade zamedziť odpadu, aby sa dostal do našich životov, domácností. Preto hľadáme
alternatívy, ako použiť to, čo máme, a na druhej nemíňať zbytočne niečo, čoho je buď málo, alebo to škodí životnému pro538

strediu. Doma využívame látkové utierky, kuchynské utierky,
dámske hygienické vreckovky sme zamenili za menštruačný
kalíšok. Nestačí mať dobrý pocit, že doma máme poriadok, odpad je uprataný v koši a tým to hasne. Odpad zo skládok smeruje do spaľovní alebo do mora, nezmizne len tak, je tu...“
Aké sú pravidlá zero waste?
Zuzana: „Zero waste pozostáva z piatich pravidiel: 1. Odmietni čo nepotrebuješ, 2. Zredukuj, čo skutočne potrebuješ, 3.
Znovu použi a oprav, 4. Zrecykluj, čoho sa môžeš zrieknuť, 5.
Skompostuj zvyšok.“
Hana: „Stačí začať tým, že
človek si nebude každý deň kupovať novú minerálku, ale vezme
si svoju fľašku. V obchodoch je
široká ponuka kovových, ktoré
vydržia veľmi dlho. Takýto postoj sa dá rozšíriť potom aj na jedlo či kozmetiku. Tú je už aj v
Trenčíne možné načapovať z veľkých nádob do vlastných. Pri
hygiene môžeme spomenúť celokovové holiace strojčeky namiesto jednorazových plastových, ktoré nikto nerecykluje.“
Dajú sa tieto princípy dodržiavať aj na pracovisku,
internáte?
Hana: „Máme recyklačné nádoby a recyklujeme, čo sa dá.
Na sebe pozorujem, že týmto štýlom navyše ušetrím, pretože v
obchode nakupujem iba to, čo považujem za správne. Väčšinou
sa vyhnem nákupu vecí v plastovom vrecku a inšpirujem tým
trošku aj spolubývajúce.“
Zuzana: „Keď som učila na strednej škole, môj štýl prístupu
k veciam mal istý vplyv aj na kolegov. Na porade spojenej s občerstvením si namiesto používania plastových tanierov a pohá539

rov priniesli z kabinetov vlastné. Na terajšom pracovisku na
základnej škole sme zaviedli papierovú tašku na papierový odpad a ďalšiu na plast. Minimálne to vie vytriediť každý.“
Ako vnímate výchovu detí o odpade v školách?
Zuzana: „Na každej škole je už vyčlenený človek, ktorý
okrem svojich predmetov učí aj
environmentálnu výchovu, a to je
skvelé. Na zvážení je prítomnosť
automatov na čaj, kávu, čokoládu
v plastových pohárikoch, ktoré
stoja na školských chodbách. Nesmie to byť iba o učení na školách,
ale o prístupe rodičov k dieťaťu,
musia veľa vysvetľovať.“
Dopyt po potravinách každý rok narastá, ľudia sa ale
potrebujú aj obliekať. Vnímate problém plastov aj tu?
Hana: „Aj o tomto je zero waste, obmedziť nákup oblečenia.
Prvý problém vidíme v nových módnych trendoch, ktoré vydržia na pultoch pár mesiacov. Ľudí omrzia a idú niekam dozadu
skrine. Druhý je práve obsah polyesteru a iných plastov v ňom.
Praním takéhoto oblečenia látka púšťa mikroplasty do odpadovej vody. Podľa vzoriek 80 percent pitnej vody na svete obsahuje mikroplasty, pri balenej vode je to vraj až 90 percent. Preto
volíme oblečenie buď zo second-handov alebo čo možno najviac eco-friendly materiálov.“
Slovensko vyprodukovalo v roku 2014 deväť miliónov ton
odpadov. Z toho 1,8 milióna ton bol komunálny odpad, do
ktorého prispel každý Slovák v priemere 339 kilogramami. Slovensko triedi asi iba 12 percent komunálneho odpadu, v recyklácii spolu s Maltou obsadilo posledné miesto v rámci Európskej únie.
www.sme.sk 28.03.2018
pomocná evidencia 161/1/2018
540

Mesto Trenčín na prelome marca a apríla rozkvitlo farbami
tisícok kvetov. A to je len začiatok. Celkovo by sa malo v plnej
kráse ukázať 75 tisíc cibuľovín, ktoré boli vysadené na jeseň
minulého roka.
Krokusy, narcisy, tulipány i ďalšie atraktívne cibuľoviny
vysadil na väčšine
miest priamo do
trávy upravený malý
traktor, ostatné boli
vysadené ručne.
Na
trávnatom
priestranstve popri
ceste od sídla Mestskej polície k Hasičskej ulici je zmes cibuľovín s názvom „Verver Texel“ už v plnom kvete. Vpravo sa
na kvitnutie pripravuje zmes narcisov „Prima Frühling“. Všetky
boli vysadené v októbri 2017 mechanizovaným spôsobom
priamo do trávy.
Celkovo bolo v jeseni v Trenčíne vysadených 12 zmesí
cibuľovín. Jedna z nich má v našom meste celosvetovú premiéru. Vo farbách Trenčína už pri fontáne v susedstve Základnej
umeleckej školy K. Pádivého kvitnú biele krokusy a červené
nízke tulipány. K nim sa neskôr pridajú ešte biele narcisy.
www.trencin.sk 06.04.2018
pomocná evidencia 180/1/2018
V stredu 11. apríla priviezli do areálu Mestského hospodárstva a správy lesov 180 stromov. Určené sú na náhradnú
výsadbu.
Po tom, ako v novembri minulého roka bolo na Soblahovskej ulici náhradne vysadených 28 sakúr za tie, ktoré ustúpili
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výstavbe cyklotrasy, tu už čoskoro pribudne ďalších 70 krásne
kvitnúcich stromov. Ďalšie sakury budú vysadené na Inoveckej
ulici.
Na Štúrovom námestí pribudnú javory. Duby a tiež javory
zasadia na rekonštruovanom detskom ihrisku na Karpatskej
ulici. Na náhradnú výsadbu sú pripravené aj dva ambrovníky.
Jeden má určené miesto pri ZUŠ K. Pádivého a ďalší v parku
pod Juhom pri ihrisku Žihadielko. Stromy pribudnú aj vo
vnútrobloku ulíc Halalovka – M. Bela. Pôjde o ginká a bude ich
pätnásť.
www.trencin.sk 12.04.2018
pomocná evidencia 196/1/2018
Od stredy 18. apríla kosia verejnú zeleň vo všetkých mestských častiach Trenčína. O centrum mesta, areály materských
škôl, detských ihrísk a niektoré vybrané plochy (napr. priemyselný park) sa stará
Mestské hospodárstvo a správa lesov.
Tí dodávatelia,
s ktorými má Trenčín podpísanú zmluvu, kosia v týchto
dňoch ostatnú verejnú zeleň vo všetkých
štyroch mestských
častiach. Vzišli z verejnej súťaže a kosili mesto už predchádzajúce dva roky. Zmluvu má s nimi mesto podpísanú na štyri
roky. Mestskú časť 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., Trenčín.
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Celkovo je v meste na rok 2018 naplánovaných šesť celoplošných kosení, pričom posledné bude aj so zberom jesenného
lístia.
www.trencin.sk 19.04.2018
pomocná evidencia 213/1/2018
Centrum Trenčína na prelome marca a apríla rozkvitlo farbami tisícok kvetov. V plnej kráse sa postupne ukazuje 75 tisíc
cibuľovín v rôznych farbách. Veľkú pozornosť pútala
červeno–biela kombinácia kvetov pri fontáne v susedstve Základnej
umeleckej
školy Karola Pádivého.
Vo štvrtok 26. apríla získala názov
„Trenčín“ za prítomnosti množstva zástupcov samospráv zo Slovenska i Česka, ktorí
prišli do nášho mesta
na Jarnú slávnosť cibuľovín. Kvetinovú zmes pokrstil primátor
Richard Rybníček spolu s majiteľom holandskej spoločnosti
Verver Export, ktorá cibuľky kvetov Trenčínu dodala.
„Na objednávku mesta, aby tu rástli kvety vo farbách
Trenčína, sme namiešali špeciálnu zmes so štyroch druhov
cibuľovín. Najskôr kvitli biele krokusy spolu s nízkymi červenými tulipánmi a v druhej fáze vysoké červené tulipány
a biele narcisy. Zmes dostala meno Trenčín, lebo takáto zmes
sa ani v štruktúre zloženia cibuliek, ani vo farbe nikdy predtým
v rámci Európy nevysadila,“ povedal zástupca holandskej spoločnosti na Slovensku a zároveň autor projektu Slovensko kvitne Vlado Oravec.
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„Trenčín sa môže teraz a aj v budúcnosti prezentovať ako
mesto kvetov. V tomto
čase sa mení vo
veľkom štýle a táto výsadba k tomu prispieva,“ uviedol majiteľ
spoločnosti
Tijmen
Verver
s tým,
že
zmes „Trenčín“ bude zaradená do budúKvetinovú zmes pokrstil sektom primátor Richard Rybníček.
coročného
katalógu
a prezentovaná v iných mestách Európy. Holanďania mestu venovali aj zmes ľalií a poľných kvetov. Tá bola vysadená vo
štvrtok 26. apríla do časti stredového zeleného pásu na Ulici M.
Rázusa.
www.trencin.sk 27.04.2018
pomocná evidencia 241/1/2018
Spoločnosť Lesné hospodárstvo Inovec s. r. o. spolu s partnermi v piatok 27. apríla opäť zorganizovali Lesnícky deň, tentoraz na Štúrovom námestí. Všetci spoluorganizátori pripravili
zaujímavé aktivity. V zmysle hesla „Storočné letokruhy“ pripravili letokruhy storočného duba a zaujali „storočným“ česko-slovenským lesníckym slovníkom. Poľovníci zabezpečili
stánok o poľovníctve. Lesníci asistovali pri vstupe do medvedieho brlohu po lesnom chodníčku a pri pílení dreva. Činnosť
štátnej ochrany prírody bola deťom priblížená aj formou hier.
Na drevených skladačkách si vyskúšali rozmanité „poznávačky“ a mohli vidieť známe aj neznáme druhy vŕb, ktoré vysadia
vo vŕbovom arboréte pod novým železničným mostom.
Info 05.06.2018
pomocná evidencia 249/1/2018
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Na Váhu v Trenčíne začali pred troma rokmi stavať malú
vodnú elektráreň. Postavili ju zo súkromných zdrojov, len šesťsto metrov od existujúcej vodnej elektrárne neďaleko nového
cestného mosta. Slávnostne ju otvorili len minulý týždeň, hoci
funguje už približne dva mesiace.
Investorom je spoločnosť EQ Horný Váh, náklady na vybudovanie boli približne päť miliónov eur. Člen predstavenstva
dodávateľskej spoločnosti STM power Ľubomír Kollár počas
otvorenia povedal, že účelom výstavby bolo využitie vody,
ktorá je nutná na udržanie života v rieke.
„Štandardne sa tu prepúšťa celoročne približne desať metrov
kubických vody za sekundu. Voda doteraz odtekala nevyužitá.
Tým, že sme postavili toto vodné dielo, dokážeme ju využiť a
odľahčiť energetickú
sústavu,“ povedal Ľubomír Kollár.
Výkon elektrárne
je jeden megawatt.
Elektrickú
energiu
dodávajú do verejnej
siete, k užívateľom ju
distribuuje Západoslovenská energetika.
„Výkupnú cenu
elektrickej energie máme stanovenú výnosom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví štandardne tak ako akýkoľvek iný
zdroj, či už je to atómová elektráreň, vodná, solárna, alebo tepelná elektráreň,“ doplnil Ľubomír Kollár.
Elektráreň tvoria tri vtokové časti, má tri klapky so šírkou 18
metrov a výškou šesť metrov. Súčasťou stavby je nový rybovod.
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Elektráreň podľa Kollára dokáže zvládnuť aj tisícročnú vodu. „Nemôžeme fungovať na Váhu ako štupeľ, v prípade veľkej
vody je celé toto územie zátopové.“
Vybudovanie ďalšej malej vodnej elektrárne na Váhu je
podľa riaditeľa Správy povodia stredného Váhu 2 Ladislava
Glindu prínosom.
„Spočíva v šetrnom a efektívnom využití prírodnej energie.
Má menší vplyv na životné prostredie ako iné elektrárne,“ povedal.
Každá vodná elektráreň má podľa neho svoje špecifiká.
„Pri ich stavbe treba zohľadniť všetky aspekty v danom
prostredí, aby čo najmenej ovplyvnili charakter toku a život
ktorý v ňom funguje. Nová elektráreň v Trenčíne využíva biologický prietok, ktorý je daný haťou Trenčianske Biskupice.
Vodu, ktorú prepúšťame, využívame druhýkrát.“
Šéfka Správy Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty
Sylvia Mertanová hovorí, že vplyv malých vodných elektrární
na prírodné pomery
celého povodia je
veľmi
negatívny.
Podľa nej prinášajú
len malý výkon, robia však veľké škody.
„Škody na riečnych ekosystémoch
ďaleko prevyšujú nejaký energetický prínos takýchto stavieb.
Nastáva tam prerušenie vodného toku, zhoršuje to kvalitu vody,
pohyb riečnych sedimentov. Hlavne to bráni v migrácii rybám
a ďalším vodným živočíchom,“ zhodnotila situáciu Sylvia
Mertanová.
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Okolo elektrárne vybudovali nový rybovod, podľa ochranárky sa jeho funkčnosť preukáže až v najbližších rokoch.
„Zistíme to monitoringom. Pokiaľ viem, sú vážne pochybnosti ichtyológov, či bude efektívne priechodný pre všetky skupiny rýb. Každá takáto priečna stavba na akomkoľvek toku
zostane migračnou bariérou.“
Výstavbu ďalšej vodnej elektrárne kritizovali v minulosti aj
aktivisti. V mieste, kde ju postavili, je podľa Antona Betáka z
organizácie Za živé rieky veľké zimovisko a neresisko rýb.
„Stavba priečnej hate je pre rieku asi to najhoršie, čo môže
byť. Rybám zabráni migrovať proti prúdu, čo je ich prirodzená
vlastnosť na to, aby išli na svoje neresiská a rozmnožovali sa.
Aj ten najlepší rybovod na svete prepustí maximálne tak desať
– pätnásť percent rybej populácie,“ upozorňuje Anton Beták.
Pred haťou v Trenčianskych Biskupiciach sa rozdeľuje Váh
do starého koryta a na derivačný kanál. Na ňom už roky fungujú
tri vodné elektrárne, ich celkový výkon je 75 megawattov.
Nová elektráreň má výkon jeden megawatt.
„Znamená to, že to už máme 75-krát viac postavené. Z nášho
pohľadu je ďalšia malá vodná elektráreň úplne zbytočná,“ dodal
Anton Beták.
www.sme.sk 30.04.2018
pomocná evidencia 254/1/2018
Trenčanov v Zámostí obťažuje v neúnosnej miere už od roku
2015 nepríjemný zápach z droždiarne. Mesto v tejto veci konalo
tak, ako mu právne možnosti dovolili. Posledným krokom bola
žaloba na prevádzkovateľa droždiarne. Okresný súd v Trenčíne
ju však vo štvrtok 3. mája zamietol.
Mesto súdnou cestou žiadalo, aby spoločnosť Old Herold
Heffe mala uloženú povinnosť zdržať sa rušenia zápachom. Legislatíva na území Slovenskej republiky nestanovuje limity pre
pachové látky, ktoré by mala prevádzka spĺňať.
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„Mesto v predchádzajúcom období uložilo sušiarni droždia
vykonať opatrenia na elimináciu zápachu. V roku 2016 realizovala zahraničná spoločnosť merania pachových látok na výduchu z prevádzky aj imisií pachových látok v okolí prevádzky.
Výsledky meraní boli porovnané s limitmi platnými v okolitých
štátoch Európskej únie (EÚ), nakoľko Slovensko limity stanovené nemá,“ uviedla
Beáta Bredschneiderová z Útvaru stavebného
a životného prostredia
MsÚ Trenčín. Výsledkom bolo konštatovanie, že prevádzka spĺňa
najprísnejšie limity platné v okolitých krajinách
EÚ a technológia zodpovedá najlepšej dostupnej technike. Mesto na základe toho
vydalo znovu dočasný súhlas na prevádzku do 31. októbra 2017
s tým, že žiadalo vykonať opakované merania v letnom období.
Na základe výsledkov dostala droždiareň opäť dočasné povolenie na prevádzku do marca 2019.
Podľa odborného posudku, vykonaných meraní a ostatných
podkladov obstaraných v doteraz vedených konaniach o povolenie prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia, mesto
pri prenesenom výkone štátnej správy ako povoľujúci orgán,
nemalo možnosť rozhodnúť o nepovolení prevádzky.
Nakoľko však mesto prijímalo ďalšie sťažnosti nahnevaných
ľudí, rozhodlo v ich záujme vec riešiť súdnou cestou v zmysle
ustanovení Občianskeho zákonníka, kedy sa pri posudzovaní
primeranosti miery obťažovania zápachom v rámci dokazovania môže prihliadať aj na také skutočnosti, ktoré mesto v povoľovacom konaní pri prenesenom výkone štátnej správy nie je
oprávnené zohľadňovať.
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Súd žalobu zamietol s odôvodnením, že na podanie žaloby
sú aktívne legitimovaní občania, ktorým zápach prekáža a nie
mesto. Podľa sudkyne by sa na súde mali proti zápachu brániť
občania, vlastníci domov. Rozhodnutie súdu primátora Richarda Rybníčka mrzí.
„Žalobu sme podali v záujme našich obyvateľov práve preto,
aby sa jednotliví občania nemuseli sami súdiť so spoločnosťou
Old Herold Heffe,“ uviedol.
Zápach prekáža nielen Trenčanom, ktorí bývajú v dotknutej
lokalite, ale aj návštevníkom mesta. „Aj preto sme považovali
aktívnu legitimáciu mesta za danú v tomto prípade,“ skonštatovala Lucia Zaťková z Útvaru právneho MsÚ Trenčín. Mesto
sa voči rozhodnutiu súdu môže odvolať do 15 dní. „Počkáme
na písomné vyhotovenie rozsudku a podľa toho sa rozhodneme,“ povedala Lucia Zaťková.
www.trencin.sk 10.05.2018
pomocná evidencia 284/1/2018
V priebehu minulého týždňa začalo v Trenčíne odburiňovanie krajníc ciest ekologickým spôsobom. Novinka využíva ničivý účinok horúcej vody s teplotou do 98 stupňov Celzia na
rastlinné tkanivo.
Odburiňovanie spustili na hlavných ťahoch v Zámostí, v závere týždňa sa spoločnosť Marius Pedersen presunula s technológiou bližšie k centru mesta.
Technológiu Wave weed zakúpila spoločnosť na základe
požiadavky mesta Trenčín. Cieľom je odburiňovať krajnice
ciest prioritne ekologickým spôsobom, a to najmä tam, kde je
vysoká frekvencia pohybu ľudí a zvierat.
„Vzhľadom na požiadavku rýchleho plošného výkonu budeme musieť niekde použiť aj herbicídy. Tie sa ale budeme
snažiť eliminovať. Veríme, že sa nová technológia osvedčí a
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časom úplne nahradí chemické prostriedky,“ uviedol Roman
Jaroš, riaditeľ Mestského hospodárstva a správy lesov.
Riaditeľ trenčianskej prevádzky spoločnosti Marius Pedersen Miroslav Zavřel vidí plusy novej technológie aj v možnosti
jej použitia pri všetkých druhoch povrchov.
„Nepoškodzuje zámkovú dlažbu, asfalt, betón. Výhoda je aj
možnosť jej aplikácie pri mierne nepriaznivých podmienkach
ako je slabý dážď alebo veterné počasie,“ ozrejmil Miroslav
Zavřel.
Pokropenie zelených častí burín takmer vriacou vodou spôsobí, že sa dostane až ku koreňovému systému, kde vyvolá jeho
vyschnutie a odumretie buriny.
„Chceme dosiahnuť celoplošné pokrytie postreku burín
touto technológiou.
Po dohode s objednávateľom,
keďže
tento typ likvidácie
buriny vykonávame
prvý rok, bude postrek realizovaný kombinovaným spôsobom.
Pri chemickom postreku používame prostriedok Roundup
Biaktiv,“ vysvetlil Miroslav Zavřel.
Chemický postrek ale podľa hovorkyne Trenčína Eriky
Ságovej využije dodávateľ, teda spoločnosť Marius Pedersen,
len na úsekoch, kde je minimálny alebo takmer žiaden pohyb
ľudí a zvierat.
www.sme.sk 10.05.2018
pomocná evidencia 286/1/2018
Mladí futbalisti AS Trenčín zo Základnej školy Novomeského podporili aj tento rok „Deň Zeme“. Ten si pripomíname
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tradične 22. apríla. Počas tohto obdobia upozorňujeme na často
nevratné dopady ničenia životného prostredia.
Akciu smerujúcu futbalové talenty k osobnej zodpovednosti
za prostredie okolo nás podporila spoločnosť Marius Pedersen.
„Snažíme sa vychovávať nielen deti, ale prostredníctvom
nich aj dospelých. Chceme naďalej prenášať environmentálne
povedomie na verejnosť. Veľmi radi pokračujem v spolupráci s
mládežou AS Trenčín. Tentoraz sa nám podarilo vyzbierať
dvadsať vriec odpadu,“ povedal manažér spoločnosti Marius
Pedersen Peter Hladký a doplnil: „Chlapci boli iniciatívni. Verím, že im to zostane do budúcnosti.“
Spolupráca medzi spoločnosťou Marius Pedersen patriacej
medzi partnerov mládeže AS Trenčín a klubom AS Trenčín trvá
už dlhšie obdobie.
„Pred dvoma rokmi sme boli zbierať odpadky na Brezine.
Pred rokom na Ostrove,“ pripomenula manažérka akcií AS
Trenčín Petra Drábová. „Znečistenie životného prostredia je
aktuálny a diskutovaný problém. Aj preto sa snažíme využiť
možnosti, akými vieme pozitívne pôsobiť na našich mladých
futbalistov. Spojenie so spoločnosťou Marius Pedersen nám
dáva priestor podporovať nielen športový rozvoj mládeže, ale
má aj výchovný efekt.“
www.astrencin.sk 09.05.2018
pomocná evidencia 281/1/2018
Kvitnúce ťahavé letničky umiestnené na stĺpoch verejného
osvetlenia skrášlia túto sezónu Štúrovo námestie, priestor pred
Priorom na Vajanského ulici a tiež Hviezdoslavovu ulicu.
V stredu 16. mája ich začali na Štúrovom námestí umiestňovať pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov. Na
33 stĺpoch zavesia celkom 66 kvetináčov. Do konca mája ešte
pracovníci MHSL vysadia záhony letničiek na Holubyho ná-

551

mestí, ruže pri Základnej umeleckej škole K. Pádivého i vo
vnútrobloku za Smažienkou pri sochách medveďov.
www.trencin.sk 16.05.2018
pomocná evidencia 303/1/2018
Festivalová tour s environmentálne ladenými filmami
s názvom MFF Ekotopfilm – Envirofilm priniesla do krajského
mesta Trenčín v dňoch
21. – 22. mája kvalitné
dokumentárne filmy venujúce sa ochrane životného prostredia i zaujímavé eko diskusie.
Filmový festival Ekotopfilm spája už viac ako
40 rokov verejný, súkromný a tretí sektor na jednej platforme. Ich spoločným cieľom
je vzdelávať a prinášať riešenia v oblasti environmentalistiky
a problematiky trvalo udržateľného rozvoja. Prostredníctvom
atraktívnych filmov organizátori festivalu vzdelávajú náučnopopulárnou formou žiakov základných a stredných škôl, celé
rodiny, staršie generácie i širokú verejnosť.
Festival svojim návštevníkom každoročne ponúka kvalitné
dokumentárne filmy s tematikou ochrany životného prostredia,
zmeny v správaní sa človeka k prírode či technológií a inovácií,
ktoré majú viesť k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov našej
planéty.
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) sa už štvrtým rokom
hrdo hlási k environmentálnemu projektu Zelená župa, ktorý
ako prvý zo samosprávnych krajov rozbehol ešte v roku 2015.
Odvtedy Trenčianska župa spravila v oblasti environmentálneho vzdelávania a ochrany životného prostredia veľký krok
vpred. Župa však vo svojej osvete nepoľavuje, aj preto Tren552

čiansky samosprávny kraj finančne podporuje festivalovú tour
MFF Ekotopfilm – Envirofilm.
Viac o projekte Zelená župa porozprával v rámci festivalu,
konaného v Trenčíne v ArtKine Metro, projektový
manažér projektu Zelená
Župa Martin Macíček
v sprievode Dany Gavalierovej, projektovej manažérky grantu TSK s názvom
Zelené oči. „Jedným z hlavným cieľov projektu Zelená
župa je zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov
Trenčianskeho kraja. Myslím si, že to je aj jeden z cieľov tohto
festivalu, čo nás spoločne spája. Teší
ma, že festival Ekotopfilm – Envirofilm navštevujú či už žiaci základných a stredných škôl, ale aj
staršie generácie. Verím, že každý
návštevník si odnesie z festivalu
hodnotný kultúrny zážitok, ale hlavne dôležité poznatky o ochrane životného prostredia,“ uviedol Martin
Macíček.
Festivalová tour MFF Ekotopfilm
– Envirofilm trvá počas celého roka
2018. Najlepší výber filmov venujúcich sa envirotémam i bohatý sprievodný program, prezentácie
a diskusie môžu návštevníci vďaka organizátorom festivalu
a Trenčianskej župe zažiť aj inde.
www.tsk.sk 22.05.2018
pomocná evidencia 316/1/2018
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Projekt na obnovu zelene pod novým železničným mostom
pri Váhu „Vŕbové arborétum s náučným chodníkom“ vyhral v
súťaži Krajšie Slovensko medzi projektmi zo západného Slovenska a zároveň získal najvyšší počet hlasov v celej SR (2390),
a tým aj finančnú podporu vo výške 1.500 €. Za podporu projektu občianskeho združenia Pre Prírodu ďakujeme všetkým
hlasujúcim. Ako informovala Ingrid Souhradová z občianskeho združenia, kostru budúceho areálu vŕbového arboréta bude
tvoriť drevený bezbariérový chodník v okolí mostného piliera
na pravom brehu Váhu. Združenie ho s pomocou dobrovoľníkov začalo budovať v sobotu 19. mája.
Info 05.06.2018
pomocná evidencia 360/1/2018
V utorok 5. júna pribudli na Štúrovom námestí živé trávové
koberce a výtvarné diela žiakov trenčianskych základných škôl.

Podujatie chce pripomenúť Svetový deň životného prostredia.
Autorom iniciatívy a návrhu ako rozmiestniť trávu na Štúrovom námestí aspoň na pár dní je krajinný architekt Zoltán Balko, ktorý podobné inštalácie trávnikov robil už v Bratislave
a Trnave.
„Nie je to čisto z mojej hlavy,“ hovorí a spomína na 70. roky,
kedy v Nemecku umelci protestovali proti rozširovaniu spevnených plôch na úkor zelene a prekryli na pár dní ulicu trávnikmi.
„Po odstupe 45 – 50 rokov som s hrôzou zistil, že to, proti
čomu oni vystupovali, na čo upozorňovali, sa, žiaľ, vôbec nezlepšilo. Naše mestá sú s minimom zelene, a keď, tak často je
na nevhodných miestach. Nie som nejaký bigotný ochranár,
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toto považujem za príjemnú formu, pretože dnes mentorovať
alebo vypisovať nejaké „náučné literatúry“, to nikto nečíta,“
hovorí Zoltán Balko a dúfa, že so zapojením detí a ich prác
zanechá u ľudí táto akcia nejakú odozvu.
„Nie je to alternatíva tohto vášho námestia, to tak ani netreba
chápať,“ vysvetľuje
krajinný architekt
s tým, že cieľom je
podnietiť ľudí k
rozmýšľaniu, či by
sa nedalo niečo niekde prijateľnou formou
so životným
prostredím urobiť.
Trávniky
v
Svetový deň životného prostredia svojimi výtvarnými prácami
vyzdobili žiaci piatich trenčianskych základných škôl – ZŠ na
Potočnej, Veľkomoravskej a Východnej ulici, na Dlhých Honoch a ZUŠ K. Pádivého. Niektoré zároveň pripravili aj kultúrny program.
„Takýto výtvarný trávnik môžeme obdivovať po prvýkrát
v Trenčíne. Dúfam, že sa bude páčiť Trenčanom a založíme tradíciu jeho inštalovania. Uvidíme, ako sa prvý ročník vydarí,“
povedala Ľubica Kršáková z útvaru školstva.
www.trencin.sk 05.06.2018
pomocná evidencia 366/1/2018
Štyri prvenstvá a dve čestné uznania získali slovenskí envirožurnalisti v celosvetovej súťaži Mladí reportéri pre životné
prostredie. Slováci triumfovali v konkurencii 35 krajín zapojených do súťaže.
Ako informoval Richard Medal z Centra environmentálnych aktivít (CEA) Trenčín, výsledky súťaže zverejnila pri
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príležitosti Svetového dňa životného prostredia Nadácia pre
environmentálne vzdelávanie so sídlom v Kodani. Mladí reportéri (11 - 21-roční) skúmajú lokálne problémy životného
prostredia, hľadajú riešenie a svoje zistenia publikujú formou
článkov, fotografií a videí. Na medzinárodnú súťaž postúpili
najlepšie práce z národnej úrovne.
„Úspech nás mimoriadne teší a vnímame ho aj ako ocenenie
práce pedagógov a lektorov zapojených do programu. Aj ako
dôkaz, že slovenské školstvo prináša i mimoriadne úspechy v
celosvetovom porovnaní. Výsledky nás tešia o to viac, že sa
práve začalo štvordňové sústredenie najaktívnejších mladých
eko-reportérov v Smižanoch s cieľom rozvíjať novinárske zručnosti v problematike životného prostredia, tento rok konkrétne
k témam ochrany prírody v Národnom parku Slovenský raj,“
uviedol Richard Medal s tým, že najväčším úspechom pre nich
nie sú ocenenia v súťaži, ale inšpirovanie k skutočným zmenám
na regionálnej úrovni či na školách.
www.teraz.sk 05.06.2018
pomocná evidencia 367/1/2018
Mladí ľudia z Turecka, Talianska, Macedónska, Rumunska,
Bulharska a Slovenska, ktorí
sa od 20. do 29. mája zúčastnili projektu Erasmus+ v
Trenčíne, okrem iných aktivít
upratovali na hrádzi i v Parku
M. R. Štefánika.
Súčasťou praktických aktivít projektu bola brigáda,
počas ktorej v Parku M. R. Štefánika vyzbierali 8 vriec
odpadkov. Na hrádzi v úseku od Zimného štadióna P. Demitru
po starý železničný most odpadom naplnili ďalších približne 20

556

vriec. Stalo sa tak po dohode s mestom, ktoré im poskytlo
rukavice a vrecia na smeti.
Mladí ľudia počas pobytu v Trenčíne vytvorili modely eko–
domov, ktoré v pondelok 28. mája vystavili a prezentovali na
Mierovom námestí. Projekt, financovaný grantom EU, chcel
takto podnietiť ekologické vnímanie účastníkov a zvýšiť
záujem verejnosti nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí o
ekologicky šetrné riešenia v bežnom živote.
www.trencin.sk 07.06.2018
pomocná evidencia 376/1/2018
Takmer dvesto dobrovoľníkov pomáhalo v piatok 8. júna
v Trenčíne skrášľovať mesto. Pracovali na dostavbe budúceho
útulku pre psíkov, pri tvorbe vŕbového arboréta na brehu Váhu,
v areáli Kultúrneho centra na Juhu i Základnej školy na Novomeského ulici, čistili lokality pri hrádzi i územie pri novom
železničnom moste.
Už od 7.00 hodiny ráno sa ako prví pustili do upratovania
priestoru medzi novo
preloženou Bánovskou
traťou a parkoviskom na
Mládežníckej ulici dobrovoľníci zo spoločnosti
Adient Slovakia. Na
tejto aktivite sa dohodli
s Mestom Trenčín. Ide
o mestský pozemok, na
ktorom zostal neporiadok po stavbe modernizácie železnice.
Napriek tomu, že mesto stavbu i Železnice SR niekoľkokrát
v priebehu posledných mesiacov na tieto nedostatky upozorňovalo, k ich odstráneniu nedošlo. Preto sa rozhodlo využiť na
upratanie priestoru pri parkovisku na Mládežníckej ulici
dobrovoľnícku akciu.
557

Voľno v práci dostalo aj 74 ľudí zo spomínanej spoločnosti.
„Kolegovia z iných miest sa do podujatia firemného dobrovoľníctva Naše mesto zapájajú už dlhšie, my v Trenčíne po prvý
raz. Urobili sme osvetu medzi kolegami, rozposlali vnútro-firemný dotazník,“ povedala Stanislava Valientová, HR manager Adient Slovakia s.r.o. – odštepný závod Trenčín.
Okrem aktivít, ktoré sa
ponúkali v Trenčíne cez
projekt Nadácie Pontis –
Naše mesto, hľadali aj sami
možnosti, ako využiť tento
deň na prospešnú dobrovoľnícku prácu. Okrem
čistenia územia pri novom
železničnom moste sa tak zapojili aj do stavby vŕbového arboréta v Parku pri Váhu občianskeho združenia Pre Prírodu.
Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi (IRISOFT, s.r.o, Philip
Morris Slovakia s.r.o., Slovak Telekom, a. s. , Tatra banka, a.
s., ČSOB) pomáhali aj pri aktivitách, ktoré v rámci projektu Naše mesto ponúkali
trenčianske organizácie. Na školskom
dvore ZŠ, Novomeského s neziskovým
fondom DEŤOM tvorili dobrovoľníci
pocitový chodník, sadili kvety, morili palety a vyrábali lavičky. So Zelenou Hliadkou Trenčín čistili frekventované lokality
hrádze vrátane pláže na Ostrove od odpadkov.
V karanténnej stanici ponúklo 17 prihláseným dobrovoľníkom občianske združenie Trenčiansky
Útulok päť aktivít – kosenie a hrabanie trávy vo výbehoch pre
psíkov, strihanie kríkov a stromčekov, natieranie unimobuniek,
konzervovanie drevených trámov na streche, oprava a natiera558

nie búd pre psíkov, montáž tieniacej plachty na plot vo veľkom
výbehu.
„Sme veľmi spokojní s akciou, vládla tu priateľská atmosféra, urobilo sa veľa vecí, ľudia boli proaktívni a dokončili veľa
vecí navyše,“ povedala Zuzana Chudá z OZ Trenčiansky Útulok. Dobrovoľníci z firiem a občianskeho združenia Kultúrne
centrum Aktivity dnes pracovali v exteriéri Kultúrneho centra
Juh na úprave jestvujúcej zelene a výsadbe kvetov, natierali
prvky ihriska, steny, opravovali mozaiku, v interiéri centra
maľovali, opravovali steny, vyrábali kulisy a pripravovali tvorivé aktivity.
Naše mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva
v strednej Európe. V tomto roku opäť láme rekordy. Do podujatia sa zapája celkovo viac ako 10 tisíc dobrovoľníkov.
www.trencin.sk 08.06.2018
pomocná evidencia 381/1/2018
Jarné upratovanie 2018 sa konalo na území mesta od 7. apríla
do 29. mája. Najväčšiu časť z vyzbieraného odpadu tvoril objemný odpad (239,86 t), ktorý bol zneškodnený uložením na
skládke Luštek pri Dubnici nad Váhom.
Biologicky rozložiteľný odpad (137,39 t) bol zhodnotený v
kompostárni v Trenčíne a nebezpečné odpady boli dočasne uložené v skladoch nebezpečných odpadov na Zlatovskej ulici a
následne odvezené na zhodnotenie a zneškodnenie. Z toho viac
ako 4 tony tvorili obaly obsahujúce nebezpečné látky, necelé 2
tony vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, viac ako 7 t vyradené elektrické a elektronické zariadenia
a 0,385 t vážili ostatné nebezpečné odpady.
Z 85 stanovíšť veľkoobjemových kontajnerov bolo vyvezených 197 kontajnerov s objemným odpadom, 36 vývozov
bolo s biologicky rozložiteľným odpadom. Celkové náklady
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vynaložené na toto jarné upratovanie boli vyčíslené na 28
559,89 eur.
Info 31.07.2018
pomocná evidencia 401/1/2018
Počas Jarnej slávnosti cibuľovín vo štvrtok 26. apríla boli
v Trenčíne vysadené ľalie a poľné kvety v časti stredového ze-

leného pásu na Ulici M. Rázusa pri Obchodnej akadémii. Mestu
ich venovala holandská spoločnosť Verver Export. V týchto
dňoch, v druhej polovici júna, začali kvitnúť. Tešia sa zaslúženej pozornosti všetkých okoloidúcich.
www.trencin.sk 28.06.2018
pomocná evidencia 429/1/2018
Po viacročnom období sa začal významnejší orez stromov
a krov na mestských pozemkoch.
Jeho význam spočíva nielen v bezpečnosti, ale aj v udržaní
a zlepšení zdravotného stavu drevín. V Trenčíne sa aktuálne vykonávajú cez vysúťažené spoločnosti arboristické orezy alejo560

vých ulíc, orezy vysokých stromov lanovou technikou a orezy
krov. Mesto zadáva orezy podľa zmapovanej situácie a stavu
drevín a akceptuje i opodstatnené požiadavky občanov. Do
orezov investuje v tomto roku takmer 300 tisíc eur.
Aktuálne ošetrujú vysoké stromy arboristickými orezmi na
hlavnom cintoríne a pokračovať budú v areáloch škôl.
www.trencin.sk 02.07.2018
pomocná evidencia 439/1/2018
Skupinka deviatakov zo ZŠ na Bezručovej ulici sa dobrovoľne vo voľnom čase rozhodla v utorok 3. júla pozbierať naplavený odpad pri novovybudovanej vodnej elektrárni a pod
novým mostom.
„Chceme motivovať všetkých obyvateľov Trenčína, aby sa
aj oni zapojili do čistenia okolia. Nemôžeme čakať, kým to za
nás niekto urobí. Len my sami dokážeme urobiť z Trenčína
krajšie mesto. Každý jeden. Poukazujeme na to, koľko odpadu
sa zbytočne vytvorí a znečisťuje nielen rieky. Plastové mikročastice sa dostávajú aj do podzemnej vody, ktorú pijeme. Ľudia,
začnime separovať, žiť menej-odpadovo a menej-obalovo. Úplne zerowaste to zatiaľ nejde, ale každým krokom sme bližšie k
cieľu. Keď takto zmýšľame my, 15-ročné deti, dokážu to aj
dospelí Trenčania!“
Info 31.07.2018
pomocná evidencia 444/1/2018
Kotolňa na biomasu na Liptovskej ulici na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh by mala do konca budúceho roka ukončiť
svoju prevádzku. Trenčianske mestské zastupiteľstvo schválilo
dohodu o urovnaní so spoločnosťou, ktorá kotolňu na biomasu
prevádzkuje. Súčasťou zmluvy je aj možnosť, že kotolňu presťahujú do objektu na Východnej ulici.
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Mesto Trenčín ešte v roku 2011 predalo pozemky na sídlisku
Juh spoločnosti Služby pre bývanie, ktorá tu plánovala zriadiť
logistické a výrobné centrum pre výrobou a distribúciou tepla.
Za takmer 19-tisíc metrov štvorcových vtedy mesto zinkasovalo 468 tisíc eur. Spoločnosť sa zaviazala, že do roka od kúpy
pozemkov podá návrh na vydanie stavebného povolenia. Ak by
sa tak nestalo, zmluvné strany sa dohodli na pokute vo výške
20 percent z celkovej kúpnej ceny, čo je viac ako 93 tisíc eur.
Spoločnosť napokon s návrhom na stavebné povolenie meškala necelé tri týždne.
„Nakoľko spoločnosť Služby pre bývanie porušila svoje povinnosti a zároveň ani po výzve neuhradila dohodnutú zmluvnú
pokutu, mesto podalo
v roku 2015 na súd
žalobu o zaplatenie.
Konanie je aktuálne
na Okresnom súde
v Trenčíne,“ uviedol
v návrhu viceprimátor Ján Forgáč. Mesto aktuálne plánuje
problémy s kotolňou
vyriešiť jej presťahovaním, na čo chce využiť aj zmluvnú pokutu.
„Obyvatelia sa sťažujú na obťažovanie imisiami z tejto prevádzky, najmä pachom, hlukom a popolčekom. Mesto má
záujem na presťahovaní prevádzky kotolne a výhrevne do
areálu na Východnej ulici, tak ako to spoločnosť Služby pre
bývanie deklarovala v roku 2011,“ uviedol viceprimátor Ján
Forgáč.
Mesto preto oslovilo spoločnosť Služby pre bývanie so žiadosťou o spoluprácu pri novom riešení presťahovania kotolne a
o odpustenie vymáhanej zmluvnej pokuty viac ako 93 tisíc eur.
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„Výsledkom rokovaní bol návrh dohody o urovnaní, v súlade s ktorou bola spoločnosť Liptovská, ktorá aktuálne prevádzkuje biomasovú kotolňu, povinná v lehote do 31. decembra
2019 ukončiť prevádzku biomasovej kotolne na Liptovskej
ulici a prípadne ju aj v tejto lehote presťahovať do areálu na
Východnej ulici,“ skonštatoval Ján Forgáč.
Navyše, v tejto istej lehote musí urobiť opatrenia, ktoré
znemožnia opakované napojenie rozvodov tepla a teplej vody
na biomasovú kotolňu. Zároveň by v areáli na Liptovskej ulici
nemali byť počas nasledujúcich 30 rokov žiadne zariadenia
kotolne na biomasu, s výnimkou plynovej kotolne.
Konateľ spoločnosti Jozef Greňo vníma dohodu s mestom
pozitívne: „Dohodu sme urobili preto, aby sme sa koncepčne a
názorovo posunuli vpred. Sú dve možnosti. Buď ukončíme jej
prevádzku, alebo ju presťahujeme. Zvažujeme obe alternatívy.
Vstupuje do toho veľa faktorov, situácia sa v priebehu roka môže vyvinúť úplne inak.“
Kľúčová vec v celom procese je podľa neho zisk stavebného
povolenia na vybudovanie nových rozvodov na Východnej ulici, ktoré tam chýbajú. „V tomto momente na tom pracujeme, ak
sa to podarí dotiahnuť, máme už dodávateľov technológií, práce
by sa mohli robiť v priebehu budúceho roka,“ skonštatoval Jozef Greňo s tým, že dodávka tepla pre obyvateľov by nemala
byť ohrozená.
„Máme výhodu, že na Liptovskej je k dispozícii aj slušná
plynová kotolňa. Ak by k niečomu prišlo, prehodíme výrobu
tepla z biomasy na plyn a bude sa normálne kúriť,“ povedal.
Sťahovanie by podľa neho nemalo mať vplyv na konečnú cenu
tepla. „Je to veľmi ďaleko, skôr ma znepokojuje cena plynu,
ktorá išla na burze za posledné obdobie o tridsať percent hore.
To vnímam ako bezprostredný problém,“ dodal Jozef Greňo.
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Kotolňa na biomasu sa nachádza v tesnej blízkosti bytových
domov. Niektorí obyvatelia sa už dlhšie sťažujú na popol a
prach, ktorý má stúpať z komína kotolne.
„Na balkóne mávame popadaný popol, umyjem okná a hneď
na druhý deň sú čierne parapety,“ povedala pred časom Andrea
Krištufová z bytovky vedľa kotolne.
Podľa nej sa na prach a popolček sťažuje veľa ľudí. „Keď
sme kupovali byt, tvrdili nám, že tá kotolňa bude presťahovaná.
Tie byty neboli najlacnejšie, vnímam to trochu ako podraz,“
dodala Andrea Krištufová.
www.sme.sk 14.07.2018
pomocná evidencia 469/1/2018
Vozidlo s polievacou nadstavbou a nádržou, do ktorej sa
vojde 1 100 litrov vody, je v teréne od pondelka 30. júla.
Nové vozidlo má Mestské hospodárstvo a správa lesov
(MHSL). Vzhľadom
k aktuálnemu rozsahu
zalievania záhonov,
mobilnej zelene a drevín, bola jeho kúpa
nevyhnutná. Stálo vyše 26 tisíc eur.
Auto, ktoré zamestnanci MHSL doteraz
používali na polievanie, je v súčasnosti v oprave. Bolo vyrobené v roku 1988, je
poruchové, technicky a morálne zastarané.
„Do budúcna plánujeme obstarať ešte jedno polievacie auto,
pretože výsadba drevín stúpa,“ povedal Peter Kadák z MHSL.
www.trencin.sk 01.08.2018
pomocná evidencia 518/1/2018
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V auguste bolo v Trenčíne odstránených 202 pňov po stromoch, ktoré vyrúbali v minulých rokoch najmä v areáloch škôl
a škôlok. Orezy krov i stromov vo verejnej zeleni (mimo
ochranného pásma lesa) naďalej pokračujú. Do orezov investuje mesto v tomto roku takmer 300 tisíc eur.
Info 02.10.2018
pomocná evidencia 588/1/2018
Rekonštrukcia hlavného chodníka a revitalizácia zelene sú
dve investičné akcie, ktoré aktuálne menia tvár Parku gen. M.
R. Štefánika. Práce na revitalizácii zelene v parku sa začali
v utorok 31. júla a ukončené by mali byť na konci októbra. Sú
v réžii trenčianskej spoločnosti landart a dotýkajú sa celej
plochy parku, teda územia vo
vlastníctve mesta i plôch
v majetku Železníc SR.
Orezy sú ukončené. Pripravené sú i jamy pre výsadbu stromov. V tomto týždni
vysádzajú záhony trvaliek
a okrasných tráv v okolí
chodníkov a pri altánku. V budúcom týždni vysadia vyše 100
nových stromov – jasene, duby letné, javory červené, lipy, buky, pagaštany, borovice čierne, ale aj okrasné jablone, hrušky,
višne, jarabiny a magnólie.
Mesto uspelo vo výzve Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 s projektom „Zelené pľúca mesta
– Revitalizácia Parku M. R. Štefánika, Trenčín“. Získalo maximálne možný počet bodov z maxima a zároveň nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 400 tisíc eur.
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Ďalšou mestskou investičnou akciou v parku je kompletná
rekonštrukcia hlavného
chodníka, ktorý spája
stanicu s podchodom
pri hoteli Elizabeth. Ide
o investíciu vyše 160 tisíc eur. Súčasťou obnovy chodníka bude i nový mobiliár – lavičky
i odpadkové koše.
Chodník má povrch
z betónovej dlažby. Je pohodlná a najviac imituje prírodný povrch s drobnými kamienkami. Dodávateľ doručil dlažbu vo
viacerých farebných odtieňoch a musí chodník opraviť.
www.trencin.sk 12.09.2018
pomocná evidencia 616/1/2018
Všetko sa začalo vytrvalostným behom v rámci hodín telesnej výchovy. Žiaci II. stupňa Spojenej školy internátnej
v Trenčíne behali popri Váhu, kde narazili na dve ohniská,
ktoré svojim vzhľadom vôbec nepripomínali miesto odpočinku.
Rozhodli sa zasiahnuť a vyčistiť ich tak, aby slúžili účelu,
pre ktorý boli vybudované. Ďalší zásah by si podľa nich zaslúžili tí, ktorí neboli vedení k poriadku, úcte k prírode a ostatným ľuďom. Ak tam ale náhodou opäť zablúdia ekologicky
negramotní užívatelia, sú odhodlaní ohniská opäť vyčistiť.
Info 27.11.2018
pomocná evidencia 724/1/2018
Občianskemu združeniu Pre Prírodu sa podarilo úspešne
zrealizovať projekt obnovy zelene v Trenčíne medzi Váhom a
Orechovským potokom. Nový areál Vŕbového arboréta sa tak
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stal súčasťou dlho budovaného Prírodného parku na pravom
brehu Váhu.
Obnoviť zeleň v tejto prírodnej lokalite pomáhalo v priebehu
roka približne 200 dobrovoľníkov. Zrevitalizované územie v
okolí nového železničného mosta má takmer 8 tisíc m². Zrejme
najkrajším a najhodnotnejším prvkom arboréta je 180 m dlhý
drevený bezbariérový chodník. Vďaka obetavej práci dobrovoľníkov získal nadčasový vzhľad a nádherne zapadol do prostredia. Popri ňom sú osadené 2 solárne lampy, ktoré
prispievajú k väčšej bezpečnosti územia.
Vysadená bola tisícka
rastlín, vŕbové prúty na
tunel, 500 cibúľ bledule
letnej, sukulenty, rozchodníky aj kvetinová lúka.
Nové druhy vŕb popri drePriestor pred realizáciou projektu.
venom chodníku obohatia biotopy v území a poslúžia pre
výchovno-vzdelávacie aktivity a výskum.
Na ploche približne 500 m² je vytvorená štrková záhrada,
zasadili v nej smutnú vŕbu, malé vertikálne záhradky so
sukulentami, vyrobili detský mobiliár na hranie, z ďalších pňov
sedenia a stoly, tri lavičky z gabionov.
Do projektu sa zapojili aj žiaci s učiteľmi ZUŠ K. Pádivého.
Vytvorili vtáčiu galériu - atypické drevené búdky s maľbami
vtákov, ktorí sa v tomto území vyskytujú. Detská lezecká veža
so šmykľavkami vo farbách loga Prírodného parku pri Váhu
bude postupne dotvorená kameňmi a rastlinami, najskôr však
musí na nej zemina dobre sadnúť. Pribudla aj nová oddychová
zóna s lavičkou pri drevenom kríži, suchý potok, úkryty pre
zvieratá, hmyzie hotely. Do konca roka pribudne informačná
tabuľa s mapou areálu. Takmer všetky drevené prvky v areáli
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arboréta sú vyrobené z kmeňov stromov, pochádzajúcich z
výrubov pri revitalizácii Parku M. R. Štefánika.
Súčasťou projektu bol aj letný tábor River-camp 2018 so
zapojením detí aj zo znevýhodneného prostredia s cieľom
naučiť ich dlhšie pobudnúť v prírode, triediť odpad, vyrábať
hmyzie hotely, správať sa ohľaduplne k
prírode či jazdiť na
koňoch. V septembri
sa uskutočnila exkurzia s prezentáciou arboréta pre ZUŠ K.
Pádivého ako prostreAreál po úprave – štrková záhrada s vtáčou galériou.
dia vhodného pre rozvoj kreativity. Botanička Katka Rajcová žiakom prednášala o
biotopoch v lokalite, motivovala ich k dobrovoľníctvu. Žiaci
kreslili hrad a iné dominanty Trenčína. Jediným problémom
bola vzdialenosť územia od ich školy. Aj preto sa aktivisti usilujú v spolupráci s Mestom Trenčín o čo najrýchlejšie vybudovanie lávky cez Orechovský potok v mieste pri penzióne Zuzana.
Info 27.11.2018
pomocná evidencia 779/1/2018
Celkovo 50 tisíc nových cibuliek bolo od utorka 20. novembra strojom i ručne vysadených na viacerých miestach v meste.
Vysadené zmesi kvetinových cibuliek v jednotlivých mestských častiach vybrali občania prostredníctvom hlasovania na
facebooku mesta.
Na jar tak vybranými cibuľovinami zakvitne trávnik
v mestskej časti Západ pri Úspechu. Stredový pás na Ulici
generála Svobodu v mestskej časti Juh by mal budúci rok tešiť
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pohľad ľudí zmesou cibuľovín a trvaliek, ktoré sa budú v kvitnutí striedať.
V mestskej časti Sever pribudli dve kvetinové zmesi – jedna
vzišla zo súťaže medzi fanúšikmi facebooku a druhá bude
prekvapením. Pôjde totiž o celkom novú zmes kvetov namiešanú pre mesto Trenčín vo farbách hokejového klubu Dukla
Trenčín a s názvom DUKLA # 38. Vykvitnúť by mala na jar pri
Zimnom štadióne Pavla Demitru.
www.trencin.sk 04.12.2018
pomocná evidencia
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Zaujímavosti z histórie mesta Trenčín
S menom Vladimíra Mečiara, prvého premiéra moderného
samostatného Slovenska, sa okrem jeho vkladu na vytvorení
štátu spája zatiaľ najkontroverznejšie obdobie, poznačené
nerešpektovaním princípov demokracie, miestami až bezohľadným presadzovaním autokratického spôsobu vládnutia,
podnecovaným
Mečiarovým častým hrubozrnným správaním a
dokonca aj používaním
vulgárneho slovníka.
Už nehovoriac o tom,
že mladej republike reálne hrozil ekonomický krach. Napriek tomu sa Vladimír Mečiar
prakticky jednu dekádu mohol pýšiť veľkou popularitou.
Čo bola skutočná príčina tejto vysokej popularity Mečiara, v
tom sa názory politológov a sociológov líšia. Zrejme pripomínal komunistických papalášov, na ktorých sme si počas ich
päťdesiatročného vládnutia zvykli. Navyše, priam majstrovsky
ovládal postupy populistického politika a od začiatku nenechal
nikoho na pochybách, že spôsobom jeho fungovania v politike
je tvrdý populizmus, rozporuplné vyjadrenia a vyhrotená polarizácia spoločnosti.
Na dokreslenie uvádzame niekoľko citátov.
Podľa vlastných slov, vyslovených na mítingu v Prešove
v októbri 1991, povedal vtedajším českým politickým predstaviteľom Janovi Urbanovi a Petrovi Uhlovi: „Anciáša vášho,
neotvárajte vašu špinavú papuľu na slovenskú reprezentáciu,
lebo sa zbalíme a môžete rokovať sami so sebou.“
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Na verejnosti opakovane vulgárne nadával oponentom
a novinárom. Niekoľkých žurnalistov dokonca pred zapnutými
kamerami fyzicky atakoval. Medzi prvých atakovaných patril
vtedajší redaktor Československej televízie Ladislav Špaček,
ktorému koncom roka 1990 adresoval slová: „Ja ti skopem prdel, ty sviniar jeden.“
Nezriedkavé boli aj Mečiarove diametrálne odlišné vyjadrenia, vyslovené tesne po sebe. V rozpätí deviatich dní napríklad poprel svoje vlastné charakterizovanie rokovania o dodávkach slovenských zbraní
do Sovietskeho zväzu.
Na stretnutí s občanmi v
Martine 24. marca 1991
sa Mečiar nechal počuť:
„Prečo sme boli v Rusku? Pretože sme mali tajné rokovania so sovietskymi generálmi, aby dali súhlas, že zbrane, ktoré vyrábajú v
Martine, sa môžu produkovať ďalej.“ Lenže pre Národnú obrodu sa 3. apríla 1991 o svojej ceste do Sovietskeho zväzu vyjadril
celkom inak: „Ešte pred naším odchodom do ZSSR sa táto cesta
spochybňovala, upodozrievali ma, že budem hovoriť so sovietskymi generálmi o dodávke tankov. Prirodzene, nijaké tajné rokovanie som nemal.“
Pravdou ostáva, že najmä jeho „zásluhou“ a z českej strany
zásluhou Václava Klausa, vtedajšieho českého premiéra, sa federálne Československo rozpadlo na dva samostatné štáty, na
Českú a Slovenskú republiku.
Pravdou ostáva aj to, že mnohí Mečiarove zásluhy pri rozdeľovaní federácie videli najmä v jeho správaní, ktoré sa českej
strane zdalo neakceptovateľné. Samotný Mečiar začiatkom júla
1992 (citované z knihy Mariána Leška: Mečiar a mečiarizmus) pre francúzsky denník Le Monde akýkoľvek vklad do
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rozpadu Československa poprel: „Nechceme nezávislosť, tlačia
nás do nej.“
A rok na to v podobnom duchu novinárom tvrdil, že „...nechal som českých politikov, aby nás donútili mať samostatnosť.“
Podľa všetkého bol jediným ministrom vnútra v civilizovanom svete, ktorý sa na túto funkciu dostal vďaka konkurzu.
Stalo sa tak tesne po páde totalitarizmu začiatkom januára 1990.
Dovtedy neznámy podnikový právnik z Nemšovej bol jediným
účastníkom konkurzu. Bývalý federálny minister vnútra Ján
Langoš pre knihu Únos demokracie povedal: „Podpredseda
vlády Vladimír Ondruš, ktorý v tom čase bol vo vláde jediný
za VPN, nám tvrdil, že Mečiar ohúril členov vlády svojimi
schopnosťami a vedomosťami o rezorte vnútra.“
Približne v čase konkurzu, v decembri 1995, Mečiar vystúpil
na mítingu na námestí SNP v Bratislave, kde dal priamočiaro
najavo až nevhodnú razantnosť, ktorá ale v tom čase
zabodovala. Vyhlásil, že väznice sú prázdne a on dokáže, aby
si tam išli sadnúť všetci tí, ktorí nechápu požiadavky novej doby.
Vo funkcii ministra vnútra sa zviditeľnil najmä kauzou Tisova vila. Išlo o krádež archívnych zväzkov Štátnej bezpečnosti
(ŠtB) z tzv. Tisovej vily v Trenčíne, kde až do Nežnej revolúcie
bol archív ŠtB. Krádež dokumentov sa mala stať na priamy
príkaz Mečiara. Tvrdil to aj vtedajší náčelník inšpekcie slovenského ministerstva vnútra Leonard Čimo.
Ten policajtom začiatkom roka 1992 opísal, ako vzal materiály z Tisovej vily a odviezol ich Mečiarovi do Bratislavy. Neskôr Čimo v obave o svoj život ušiel zo Slovenska do Švajčiarska.
Čimo pred vyšetrovateľom vo februári 1992 vyhlásil, že
Mečiar mu 26. januára 1990 dal príkaz ísť do Tisovej vily: „Mečiar mi ešte povedal, že ak nájdeme vo vile ŠtB v Trenčíne
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materiály, ktoré sa týkajú určitých osôb, napríklad tajných spolupracovníkov alebo dôverníkov ŠtB, mám ich doručiť jemu do
vlastných rúk.“
Na výsluchu Čimo opísal aj to, ako so šoférom Jánom Rezníkom okolo polnoci vošli do Tisovej vily, odomkli zapečatenú
skriňu a vzali z nej približne osemnásť spisov:
„Na obaloch som vidiel, že ide o spisy tajných spolupracovníkoch ŠtB a písomné správy, ktoré tajní spolupracovníci
pre ŠtB vypracovali.“
Všetky spisy vzali Čimo a Rezník do auta a odišli do Bratislavy. O piatej hodine ráno dorazili do vily ministerstva vnútra
v Bratislave a tam spisy odovzdali Mečiarovi. Slová Čima na
výsluchu v roku 1992 potvrdil aj Rezník: „S pánom Čimom sme
nanosili z kufra nášho vozidla spisy do vily ministra... Pán
Čimo bol vo vile u pána Mečiara asi 30 minút.“
Vo funkcii ministra vnútra sa Mečiar dlho neohrial. Koncom
júna 1990 sa ako nominant VPN stal premiérom. Jeho popularita závratne stúpala a
čím bol populárnejší, o to
razantnejšie vyostroval
konflikty s VPN. Napokon so svojimi priaznivcami z VPN odišiel a
založil HZDS. Ustanovujúci snem hnutia sa
konal v júni 1991.
Parlament Mečiara v apríli 1991 pre škandály, ktoré jeho
pôsobenie sprevádzali, odvolal z pozície premiéra. V popularite
mu to ale neuškodilo. Práve naopak, on a jeho hnutie sa tešili
takmer deväťdesiatpercentnej podpore. Táto obrovská popularita Mečiara v júni 1992 opätovne vrátila do premiérskej funkcie, v ktorej pokračoval v demontáži demokracie.
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Už si ale bol vedomý toho, že ho parlament môže kvôli tomu
opäť odvolať. Pred straníckymi funkcionármi HZDS v Zlatej
Idke preto bez obalu prezradil, čo bude hnutie na čele s ním v
takom prípade robiť:
„Ak by sme, nedajbože, museli ísť do predčasných volieb,
tak aby sme boli takí silní, že prevalcujeme všetko, je nám to už
proste jedno, my sme už bití ako žito za pozitívnu robotu, že to
prevalcujeme, nech sa deje vôľa Božia, že sa do toho pustíme
tak, že sa potom budú všetci diviť.“
Jeho predtucha sa splnila. Prezident Michal Kováč v marci
1994 predniesol v národnej rade správu o stave spoločnosti, v
ktorej kritizoval nedemokratické spôsoby. Konštatoval:
„Terajšia vláda, personifikovaná premiérom, stráca morálny
titul legitimity, ktorý je v demokracii nezlučiteľnou súčasťou
legitimity moci. Mnohí poukazujú na autokratický spôsob
vládnutia premiéra. Kto vysloví iný názor, iné stanovisko, je
postupne nelojálny, nesolidárny a nakoniec zradca.“
Správa prezidenta spôsobila lavínu kritiky voči
Mečiarovi, ktorá vyústila
do vyslovenia nedôvery
druhému Mečiarovmu kabinetu a schváleniu termínu predčasných volieb
na jeseň 1994.
V týchto voľbách však
Vladimír Mečiar s prezidentom Michalom Kováčom.
opäť zvíťazilo HZDS
a premiérom sa opäť stal Mečiar. Posledný raz sa vo funkcii
udržal celé volebné obdobie, teda od decembra 1994 do októbra
1998.
Počas týchto štyroch rokov premiérovania Mečiar nenechal
nikoho na pochybách, že bude pokračovať v nastoľovaní autokracie. Slovensko vylúčili z predvstupových rokovaní do
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euroatlantických štruktúr, navyše sme v tom období dostali až
dva demarše, najprv z Európskej únie a neskôr z USA. Zhodne
aj Európska únia aj USA v nich vyjadrili znepokojenie zo slovenského politického vývoja, pretože reálne hrozilo zabrzdenie
„demokratickej transformácie“.
Dokonca vtedajšia americká ministerka zahraničných vecí
Madelaine Albrightová nazvala Slovensko na konci Mečiarovho vládnutia na jeseň 1998 čiernou dierou na mape Európy:
„Momentálne je na mape Európy čierna diera, ktorá sa volá
Slovensko.“
Už počas prvého parlamentného zasadania počas „noci dlhých nožov“ z 3. na 4. novembra sa poslanci vládnej koalície
na čele s HZDS celkom otvorene postavili za nedemokratické
nerešpektovanie opozície. Odvolali 38 verejných funkcionárov
a nahradili ich vlastnými nominantmi. Personálne rošády sa
týkali Národného kontrolného úradu, Fondu národného majetku, generálnej prokuratúry, ale aj Rady STV a Rozhlasovej
rady.
Nedodržali paritné zastúpenie opozície v parlamentných
výboroch, veľká väčšina opozičných poslancov skončila vo výbore pre životné prostredie. Podľa vládnej koalície mal tento
výbor najmenej možností sledovať kroky členov vlády a vysokých štátnych funkcionárov.
Celé toto obdobie bolo zo strany Mečiara poznačené vyostrenými útokmi voči prezidentovi Kováčovi, ktorému nevedel odpustiť najmä kritickú Správu o stave republiky, ktorá spôsobila jeho druhé odvolanie. Netajil sa tým, že chce dosiahnuť,
aby prezident odstúpil z funkcie pre vlastizradu. Nechal sa počuť, že Grassalkovichov palác, teda sídlo slovenského prezidenta, by sa mal premenovať na Grázel-Kováčov.
Koncom júna 1995 sa Mečiar vyjadril: „To si pán prezident
nemôže dovoliť takto šantiť... osoba, ktorá sa snaží vyvolať na
jednej strane súcit, a na druhej strane trošku poštvať proti vlád575

nej koalícii. Je to už úloha tragikomická... Parlament bude mať
niektoré podklady o jeho činnosti. Už je toho dosť, aby posúdil,
či sú dané podmienky pre odvolanie z jeho funkcie, alebo aby
posúdil, či sú dané podmienky pre skrátenie funkčného obdobia
ústavným zákonom.“
Mečiar bol ale prvý raz počas svojej politickej kariéry
neúspešný v boji kohosi odvolať. Zistil, že ani ako premiér
nemá páky na odvolanie
hlavy štátu. A prezident
Kováč, čo predpokladal
málokto, nepodľahol tým
najrozličnejším,
čoraz
ostrejším výpadom od
politikov z HZDS a neodstúpil.
Priame útoky na MiMichal Kováč ml. (vľavo) po únose 5. októbra 1995 na tlačovke vo
chala Kováča boli teda
viedenskom hoteli Astron.
neúspešné a zrejme práve preto vzniklo rozhodnutie kompromitovať prezidenta inak. Cez jeho syna.
V reálne spáchanom medzinárodnom podvode na
spoločnosti Technopol sa umelo začali vytvárať spojivá so
synom prezidenta. Falšovatelia boli natoľko úspešní, až dosiahli vypísanie medzinárodného zatykača na Kováča mladšieho.
Bezprecedentným príkladom diskreditácie Kováča bol
napokon únos jeho syna 31. augusta 1995. Už prvé kroky vo
vyšetrovaní doviedli políciu k dôkazom, že únos spáchali
príslušníci a technika Slovenskej informačnej služby. Išlo o
zneužitie tajnej služby jedným politickým zoskupením, ktoré
poznáme z obdobia totalitarizmu.
Prezident Kováč odstúpil až po vypršaní funkčného obdobia
a zastupujúcim prezidentom sa stal Mečiar. Už v prvých
hodinách novej funkcie Mečiar vydal rozhodnutie o amnestii, v
ktorom sa uvádza: „...aby sa nezačalo, a ak sa začalo, aby sa
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zastavilo trestné stíhanie za trestné činy spáchané v súvislosti s
oznámením o zavlečení Michala Kováča mladšieho“.
Začiatkom júla 1998 formuláciu spresnil, keď v ďalšom rozhodnutí o amnestii uviedol, že „aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné konanie pre podozrenie z trestných
činov, ktoré boli spáchané v
súvislosti s oznámeným zavlečením Ing. Michala Kováča mladšieho do cudziny.“
Len pripomíname, že
v čase spáchania únosu bol
Mečiar podľa vtedy platného
zákona priamym nadriadeným riaditeľovi tajnej služby, teda jeho amnestie vyzneli tak, že
amnestoval sám seba. Len dodávame, že parlament zrušil Mečiarove amnestie až začiatkom apríla 2017.
Najsmutnejšou kapitolou únosu slovenského občana do
cudziny je nesporne vražda Róberta Remiáša, spojky Oskara
Fegyveresa, korunného svedka v kauze únosu, ktorý ako prvý
tvrdil, že únos spáchala Slovenská informačná služba.
Nielen v prípade prezidenta Kováča pokračoval Mečiar v
bezprecedentnom napádaní svojich oponentov. Podľa jeho vzoru tak robili aj ďalší členovia HZDS. Neváhali protiprávne vylúčiť Františka Gauliedera z parlamentu, keď začiatkom novembra 1996 na protest voči Mečiarovým praktikám vystúpil z
parlamentného klubu HZDS.
Mečiar pokračoval aj v urážaní novinárov. Teraz už nielen
slovne. Stačilo, že si dovolili položiť otázku, ktorá mu nebola
po vôli. Ľubomíra Choluja či Vladimíra Mišauera fyzicky
napadol pred zapnutými kamerami a fotoaparátmi. Stihol im
povedať aj približne rovnakú, nie príliš diplomatickú vetu:
„Takú ti j****m, že sa z toho nespamätáš.“
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Konkrétne tieto slová adresoval v septembri 2002 Ľubomírovi Cholujovi, pretože sa Mečiara spýtal, odkiaľ vzal 41
miliónov korún na kúpu penziónu Elektra. V októbri 2004
Mečiar dokonca fyzicky napadol aj fotografku denníka
Nový Čas.
V čase vládnutia Mečiara a
jeho hnutia Slovensko zaznamenalo zrejmé ekonomické podvody, ktoré sa robili cez privatizáciu mnohých
Vladimír Mečiar na dvore svojej vily Elektra.
štátnych podnikov. Divoká,
mečiarovská privatizácia presunula majetok štátu v hodnote
110 miliárd korún do rúk verných mečiarovcov, ktorí ho dostali
za zlomok ceny, ktorá by vyplynula z verejnej súťaže.
Za všetky stačí spomenúť Východoslovenské železiarne. O
ich privatizácii rozhodla Mečiarova vláda v deň, keď ju po prezidentovej správe o Stave republiky odvolal parlament, teda 11.
marca 1994. Železiarne takto získala novovzniknutá spoločnosť
s ručením obmedzeným na čele s Alexandrom Rezešom. Noví
vlastníci priviedli mamutí podnik takmer do krachu. Začiatkom
roka 1999, podľa slov bývalého ministra financií Ivana Mikloša, fabrike reálne hrozila platobná neschopnosť voči všetkým
významným veriteľom.
Štefan Gavorník, vtedajší predseda Fondu národného
majetku, ktorý mal pod palcom privatizácie štátnych podnikov,
povedal v septembri 1995: „Nehovorím, že sme najčistejší, čistí
sú len tí kamenní v parku.“
Táto situácia celkom logicky pôsobila deštruktívne aj na
banky. Zaznamenali sme pád hneď niekoľkých: AG banka,
Dopravná banka, Slovenská kreditná banka či Devín banka.
Bez preháňania sa dá tvrdiť, že sa celé Slovensko ekonomicky
ocitlo na kraji priepasti a nepadlo do nej vďaka reformám
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Dzurindovej vlády, ktorá vystriedala vládu Mečiara, a v
neposlednom rade vďaka pôžičke Svetovej banky pre obnovu a
rozvoj vo výške 200 mil. eur.
Na začiatku svojej politickej kariéry Mečiar tvrdil, že mu
nejde o majetok. Známy
bol jeho výrok z jesene
1998, že vlastní len
„korzičku“, teda auto
Opel Corsa a trojizbový
byt v Bratislave.
Napriek tomu sa
v súčasnosti jeho majetok spája s obrovskou Za 3,5 milióna korún prišla 10. septembra 1998 na otvorenie diaľničného úseku
na Považí topmodelka Claudia Schifferová, aby asistovala Mečiarovi.
budovou
penziónu
Elektra v Trenčianskych Tepliciach, kde do dnešných dní býva,
odhaduje na desiatky miliónov korún. Podľa Mečiara si na kúpu
Elektry a jej honosnú rekonštrukciu požičal päť miliónov korún. Neskôr ale svoje tvrdenia zmenil a vyhlásil, že všetko financovala jeho manželka, ktorej sa podarilo za milión korún
kúpiť akcie, a tie vzápätí predala za šesťdesiat miliónov.
V parlamentných voľbách v septembri 1998 HZDS síce s nepatrným náskokom vyhralo, ale nebolo schopné vytvoriť vládu.
K moci nastúpili strany, respektíve zoskupenia strán, ktoré boli
dovtedy v opozícii – Slovenská demokratická koalícia (SDK),
Strana demokratickej ľavice (SDĽ) a Strana maďarskej koalície
(SMK).
V novembri 1998 sa Vladimír Mečiar vzdal svojho poslaneckého mandátu v prospech exriaditeľa SIS Ivana Lexu.
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Mečiar v rokoch 1999 a 2004 kandidoval za prezidenta. Aj v
prvom, aj v druhom prípade sa dostal do druhého kola, ale zvolený nebol.
V roku 2003 sa
HZDS premenovalo
na ĽS HZDS (Ľudová
strana HZDS), ale ani
zmena názvu nezastavila pád preferencií.
V roku 2010 sa ĽS
HZDS nedostala ani
do parlamentu. V
predčasných voľbách v marci 2012 získala iba 0,93% hlasov.
Samotný Mečiar vystúpil zo strany v decembri 2013 a stiahol
sa z verejného života.
„S nikým z politikov sa v súčasnosti nestretávam, skrátka
som sa odrezal od sveta, no nežijem nejaký zvláštny život,“ povedal pre Nový čas v júli 2017.
www.aktuality.sk 22.01.2018
pomocná evidencia 030/1/2018
„Hoci to Sparte v roku 1926 trvalo na lodi Columbus do New
Yorku týždeň, nám sa raz budú vnuci smiať aj za tých dvanásť
hodín v lietadle,“ spomína reportér Ota Pavel v knižke Dukla
medzi mrakodrapmi, popisujúcej vystúpenie pražského celku
na Americkom pohári v lete 1962.
Trenčianski futbalisti si o destináciách za veľkou mlákou
vtedy mohli iba čítať. O pár rokov však zažili rozprávku na
vlastnej koži. Silnejúci dopyt po Jednote Trenčín na
medzinárodnom fóre badať už počas vicemajstrovskej sezóny
1962/63. Hráči pochopili, že dobré výsledky otvárajú dvere za
hranice železnej opony. Nie kvôli peniazom. Do kapitalistickej
cudziny sa bežne nejazdilo.
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Kontakty funkcionárov pomohli tímu vycestovať do Ázie či
Škandinávie. Najexotickejšie turné však ešte len klopalo na
dvere. Záujem zástupcov z Latinskej Ameriky o konfrontáciu s
vyspelými európskymi mužstvami znásobilo úspešné ťaženie
československej reprezentácie na majstrovstvách sveta v Čile.
Voľba na popredného účastníka našej najvyššej súťaže bola
tutovka. Obzvlášť, keď sa zo šťuky ligy vykľul polovičný
majster.
Trenčanom na jeseň 1967 išla karta. Zlatá generácia Jednoty

dozrievala. Herne i takticky. Okrem futbalu káder k mestu
viazalo citové puto, trvalý pobyt, resp. zamestnanie jeho členov
v niektorom z patronátnych závodov.
Rozhodujúcim kritériom, ktoré dokázalo udržať hráčov pokope, nebola výška prémií.
„Hendikep vo finančnom ohodnotení sme sa snažili kompenzovať starostlivosťou. Zabezpečili sme im zamestnanie,
štúdium či bývanie,“ netajil niekdajší predseda futbalového oddielu Rudolf Tvaroška. Trenčianske benefity vychádzali z
rodinného zázemia.
„V Trenčíne sa všetci šťastne poženili. S manželkami dostali
do vena dobré svokry a taká babka v domácnosti, to je dnes tiež
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veľký kapitál. Preto tu zapustili také pevné korene,“ zasmial sa
prvý muž futbalovej Jednoty.
Klub z periférie hral od začiatku sezóny prím v celoštátnom
meradle. Doma súperom nič nedaroval, celkovo stratil len osem
bodov. Tromf predstavovala utužená partia.
Guráž jej dodal triumf na Juliske. Ako sa neskôr ukázalo,
išlo o jediný prípad, keď Trenčania obrali Duklu o všetky body
v oboch vzájomných zápasoch v jednom ročníku. Jesenný primát získala Jednota po domácom víťazstve 2:1 nad Spartakom
Trnava pred 17 581 divákmi. Tréner Michal Vičan dirigoval
orchester.
Mužstvu vštepil agresívny útočný štýl. Ako prezradil krídelník Milan Navrátil, Michal Vičan žil s kolektívom a svojim
zverencom sa vedel dostať pod kožu.
Trenčín udával trend aj v oblasti kondičnej pripravenosti.
Metodika beckovského rodáka Dušana Čikela sa nezaobišla
bez inovácie.
„Pochopili sme, že pre futbalistu nie je najdôležitejšie behať
desať či pätnásť kilometrov. Hrubá vytrvalosť sa dala trénovať
inak, pestrejšie, kratšími úsekmi s menšími prestávkami Napríklad Milan Albrecht bol veľmi výbušný, ale pri štarte mal
problém s prvými tromi krokmi. Aj tieto detaily sme vyladili, “
vysvetlil atletický špecialista.
Koncentráciu mužstva na záverečnú fázu jesennej sezóny
ovplyvňovala vidina plánovaného zimného zájazdu do Strednej
a Južnej Ameriky. Trenčianskeho lodivoda predbežný harmonogram rozladil.
„Čítal som o programe zápasov v Mexiku. Ten taliansky
manažér je fanatik. Kto to kedy videl, štyri zápasy za osem dní
s takými súpermi. S tým nemôžem súhlasiť. Československý
futbal má v tejto časti sveta výborný kurz, je známe, že národnému celku dávajú za zápas 10 tisíc dolárov. Podmienky si
musí klásť moje mužstvo, ako súčasný klubový predstaviteľ
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československého futbalu číslo jeden, nie manažér,“ odvetil
neoblomne.
Spomínaný taliansky manažér, istý Valentini, napokon z pôvodného zámeru ustúpil, no napokon si aj tak mädlil ruky. Do
štyridsaťdňového pobytu v Mexiku, Kostarike a Kolumbii výprave Jednoty napasoval desať zápasov vrátane dvoch bonusov.
Zahanbiť sa nedali ani v podniku Merina, kde jesenným
majstrom ČSSR ušili na mieru saká z tmavého ortalionu.
Po trase Piešťany – Praha – Frankfurt – New York – Mexiko
dňa 8. decembra 1967 odleteli funkcionári – Čikel (vedúci výpravy), Kvasnica (technický vedúci), Blanár (tajomník), Liška
(lekár), Vičan (tréner) a hráči – Rihošek, Oravec, Pokorný, Hojsík, Čemez, Mojžiš, Schwarz, Janovský, Hochel, Urvay,
Navrátil, Benc, Masný, Jenčík, Albrecht.
Medzi futbalistami chýbal Bartovič, ktorý im na juhoamerickom kontinente robil predvoj s reprezentačným výberom
olympionikov. Na palube nebola núdza o zábavu. Až na pár výnimiek.
„S Mišom Vičanom sme boli veľmi dobrí priatelia.
Dozvedel som sa,
že má fóbiu z lietania. Let bol pokojný, no celý čas
sa vedľa mňa podozrivo držal stoličky. Podpichoval
som ho, že tam nemôžeme doletieť, keď sa nám tak trasú
krídla,“ žartoval kolega z realizačného tímu Dušan Čikel na
margo zaoceánskej linky Frankfurt – New York.
V prvom meraní síl na americkom kontinente čakal na
Jednotu mexický šampión Deportivo Toluca. V meste, pre ktoré
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je okrem veľkej nadmorskej výšky typická aj výroba klobás,
predtým nedokázali triumfovať brazílsky Santos ani Sparta
Praha.
„Mali sme nacvičený signál – Benc posunul loptu Masnému,
ten prihrával mne do behu na krídlo, odkiaľ nasledoval center.
Keď som takto vyštartoval proti domácim, diváci híkali od
údivu. Na niečo podobné v riedkom vzduchu neboli zvyknutí,“
spomína osemdesiatnik Milan Navrátil.

Domáce médiá venovali príslušníkovi vtedajšej európskej
futbalovej elity veľkú pozornosť. Viac ako bezgólová remíza s
favorizovanými „červenými diablami“ (Los Diablos Rojos) ich
však zaujal neadekvátny servis organizátorov. Noviny Ovaciones už v jednom z palcových titulkov referovali, že československý šampión nemal pred stretnutím na štadióne La Bombonera k dispozícii tréningové ihrisko.
„Hostia išli na rozcvičku do Chapultepecského lesa, na lúky
blízko Múzea antropológie a histórie. Iba odcvičili sériu cvičení
a po tridsiatich minútach si zobrali veci a odišli späť do hotela,“
písala mexická tlač.
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Trenčania bývali v hlavnom, v tom čase približne sedemmiliónovom meste krajiny, odkiaľ podnikali výjazdy za súpermi. Ich druhou zastávkou bol Torreón. Opäť remizovali,
tentoraz 2:2. Zápasu predchádzal netradičný ceremoniál. Ako
priblížil jeden z protagonistov Milan Navrátil, kapitán Hojsík
sa vytratil a objavil sa až na hracej ploche, kam ho spolu s
domácim priviezla helikoptéra. Prvý
skalp sa už aklimatizovaným trenčianskym futbalistom podarilo získať
proti tretiemu najlepšiemu mužstvu
krajiny Universidad Nacional Mexico city v priamom prenose miestnej
televízie. Úspech znamenal ďalšie
ponuky.
„Manažér mal dobrú náladu,
oznámil nám, že v Mexiku ešte budeme hrať,“ zvestoval Milan Navrátil,
pričom nevynechal ani sumár aktivít
v čase osobného voľna. „Boli sme sa spoločne pozrieť na dve
pyramídy, vzdialené asi štyridsať kilometrov od City. Od starej
kultúry a vier sa prenesieme do skutočnosti, večer už máme
rezervované lístky do koridy,“ informoval telegraficky na
stránkach dobových Trenčianskych novín.
Po štvrtom a zároveň poslednom vystúpení v krajine
Aztékov proti FC Morelia (2:0) si výprava Jednoty rozložila
stan v srdci Centrálnej Ameriky. Cestou do Kostariky
absolvovala štyri medzipristátia – v Guatemale, Hondurase,
Salvádore a Nikarague. V karibskej oblasti Trenčanov zastihli
Vianoce.
www.sme.sk 02.02.2018
pomocná evidencia 063/1/2018
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Sen o objavovaní neznámych svetov na protiľahlom brehu
Atlantiku sa po druhej svetovej vojne ako prvému československému mužstvu splnil ŠK Bratislava. Vtedajší výkvet
nášho futbalu sceľoval defenzívny pilier Michal Vičan, ktorý
po necelých dvadsiatich rokoch dobyl mexické bašty aj so zlatou generáciou Jednoty Trenčín.
Napriek tomu, že počas štyridsaťdňového pobytu v Strednej
a Južnej Amerike so svojimi zverencami kapituloval iba raz, na
lavičke jesenného majstra ČSSR z roku 1967 už v jarnej časti
ligy nesedel.
Po dvoch víťazstvách a dvoch remízach v krajine Aztékov
sa Trenčania presunuli do
Kostariky. Nekonečná cesta
so štyrmi medzipristátiami
ich napokon doviedla do
pulzujúceho centra hlavného mesta.
„Z lietadla sme na Štedrý
deň vybehli priamo do ulíc.
Večer bola väčšina obchodov otvorená, na okrajoch
ulíc porozkladali stánky s konfetami. Stredom sa valili zástupy
áut. O polnoci sa do vyzváňania zvonov zamiešalo trúbenie
klaksónov a streľba,“ spomína krídelník Milan Navrátil. „Môžete si predstaviť, akú noc sme prežili, keď náš hotel stál na
jednej z hlavných križovatiek.“
Podaktorí mali v noci úplne iné starosti. Pred odchodom z
Mexika dostal každý člen výpravy demižónik koňaku. „Jeden
zvyšoval, hráči ma presvedčili, aby som ho zabalil. Keď sme na
letisku v San José na batožinovom páse zbadali naše kufre, Jaro
Hojsík zvolal, že z jedného niečo tečie. Nanešťastie to bol môj.
Veci som mal celkom premočené,“ priznal kondičný tréner
Dušan Čikel. Aj tu platilo, že všetko zlé vie byť na niečo dobré.
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„Veľvyslanec nám okrem alkoholu venoval značkové cigarety. Doma som ich daroval svokrovi. Usušené camelky s koňakovou príchuťou si nevedel vynachváliť. Ani v závode, kde
robil, vraj nič tak dobré ešte nikto nefajčil,“ usmial sa rodák z
Beckova a zároveň prvý slovenský atlét so svetovým rekordom.
Práve v spomínanom hoteli uprostred San José Trenčania
natrafili na kúsok domova. Na balkóne objavili na liste obrovského kaktusu vyrytý nápis „Trenčín – jesenný majster ligy v
ČSSR“. Originálnu reklamu materskému klubu urobil Dušan
Bartovič, ktorý pár dní predtým reprezentoval krajinu na juhoamerickom kontinente s výberom olympionikov.
Vianočné menu jesennému šampiónovi československej ligy
spestril líder domácej
súťaže LD Alajuelense. Súboju hranému za
tridsaťstupňovej horúčavy chýbalo gólové
korenie, hostia si však
publikum získali už
pred výkopom. Na
ihrisko vybehli v tričkách s veľkými písmenami, ktoré spolu
vytvorili vetu „VIVA COSTA RICA“ (Nech žije Kostarika).
Deň po sviatkoch vyzval Jednotu Trenčín ďalší súper
zvučného mena. „Saprissa je v Kostarike rovnakým pojmom,
ako u nás Sparta či Slovan. Po hre vynikajúcej úrovne sme dali
tri góly a dostali o jeden menej. Bolo to veľké víťazstvo. Nadšené obecenstvo nás po stretnutí prinútilo bežať čestné kolo s
pohárom, ktorý nám darovali,“ pokračoval v zážitkovom rozprávaní Milan Navrátil.
Ako dodal, úspešné výsledky podnietili u spoluhráčov záujem o hodnotenie ich vystúpení v československej tlači. Keď
dostali do rúk Rudé právo, zostali nemilo prekvapení. O pražskej Slavii, ktorá súbežne absolvovala exotické turné po Aus587

trálii a Hongkongu, našli v športovej rubrike viacero článkov,
kým o sebe len deväť riadkov...
Diametrálne odlišnú odozvu venovali Trenčínu miestne
médiá. Periodikum La Nación pred zápasom favorizovalo „Los
morados“, ako znie prezývka Deportiva Saprissa. Našich
predstavilo ako takticky vyspelé mužstvo, ktorého rýchli hráči
využívajú
krátke
dôvtipné prihrávky,
nechávajú kotúľať
loptu, čím šetria sily, no pritom ju stále
ovládajú.
Po deväťdesiatich minútach hry tie
isté noviny na druhý
deň písali o krásnom
divadle. „Bol to jeden z najstrhujúcejších duelov za poslednú dobu, pretože po
tom, ako Saprissa prehrávala 0:2, začala hrať svoju hru a to, čo
vyzeralo ako jednoduché víťazstvo hostí, sa premenilo na jeden
z najemotívnejších medzištátnych zápasov. Diváci odchádzali
spokojní aj s prehrou, pretože sledovalo výborný futbal v
podaní oboch tímov,“ referoval denník La Nación.
Dobrý chýr o trenčianskych futbalistoch letel do všetkých
kútov Latinskej Ameriky. Niet divu, že ponuky na konfrontáciu
s dosiaľ nezdolanými Európanmi sa manažérovi Valentinimu
množili z každej strany. Pred návštevou Kolumbie sa začala
skloňovať aj Venezuela. Hoci z predstavenia v tejto destinácii
napokon zišlo, bolo zrejmé, že termín návratu na Slovensko,
pôvodne stanovený na 9. januára 1968, bude posunutý.
Zápasový prídavok zostal v Kostarike. „Manažér nám oznámil, že budeme hrať v San José aj tretie stretnutie. Je to vraj
veľký úspech, pretože tu pobyt nepredĺžili ešte žiadnemu zahra588

ničnému celku. Vedeli sme, že nás chcú poraziť za každú cenu,
iba meno súpera sme nepoznali,“ priblížil rýchlik zo Semerova
Milan Navrátil. Nepodarilo sa to však ani ambicióznemu
Municipalu Puntarenas (1:1).
V čase voľna si Trenčania nenechali ujsť kúpanie a slnenie
neďaleko pobrežia Karibského mora. Útočník s reprezentačnými skúsenosťami Vojtech
Masný dodnes nezabudol na okázalú mestskú prehliadku koní, či
prechádzky po parkoch s altánkami a živou hudbou.
Jedinú prehru v rámci desiatich previerok zaznamenala Jednota po príchode do Kolumbie.
Nad jej sily bol slávny FC Millonarios z hlavného mesta Bogota
(1:2). Ktovie, ako by vyznela celková bilancia, ak by Hojsík premenil päť minút pred koncom
nariadenú jedenástku.
„Keď už tam zapískali penaltu, musela byť stopercentná,“
zdôraznil Béla Masný, ktorý sa so spoluhráčmi kolumbijským
hostiteľom revanšoval hneď v nasledujúcom meraní síl proti
Atléticu Nacional v Medellíne, v meste obávaného drogového
kartelu.
S blížiacim sa návratom na rodnú hrudu čoraz hlasnejšie
rezonovalo (ne)zotrvanie Michala Vičana pri kormidle tímu.
Kouč podmieňoval predĺženie zmluvy, platnej do 1. februára
1968, ďalším dvojročným cyklom. Dôvodil, že žiadny tréner,
ktorý má úspech, nepodpíše kontrakt na pol roka. Trenčianski
funkcionári situáciu podcenili. Spoliehali na návrat Karola
Borhyho z Kuvajtu, lenže toho legionársky chlebík ešte neo-
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mrzel. Michala Vičana medzitým zlanáril Slovan Bratislava, s
ktorým o rok získal Pohár víťazov pohárov...
Kolektív cítil, že odchodom lodivoda stratí na sile. Podľa
Milana Navrátila sa v trenčianskej šatni po zápasoch na opačnom konci zemegule pravidelne spievalo: „Miško náš, Miško
náš, šedivú hlavu máš, zatiaľ dobre s nami, zakiaľ si ty medzi
nami.“
Emócie prepukli pred záverečným zápasom. „Keď Čikel
počas porady pripomenul, že hráme posledný raz pod Vičanom
a máme bojovať aj za neho, Mišo vyšiel náhlivo na chodbu, kde
mu po lícach stekali slzy ako hrachy,“ dodal.
Po remíze so Santa Fé sa Trenčania s Južnou Amerikou
rozlúčili s bilanciou 4 víťazstvá – 5 remíz – 1 prehra. Domov sa
vrátili 18. januára 1968. Pod vedením Dušana Čikela, resp.
Tibora Michalíka im v jarnej časti došiel dych a na ligový trón
zasadol trnavský Spartak.
www.sme.sk 06.02.2018
pomocná evidencia 067/1/2018
V utorok 20. februára sa v Kongregačnej sále Trenčianskeho
múzea v Trenčíne konalo slávnostné uvedenie zborníka Trenčianskeho múzea v Trenčíne
do života. Podujatie sa
uskutočnilo pri príležitosti
vydania zborníka po takmer
polstoročí.
Zborník do života uviedla
Miroslava Mazánová z oddelenia školstva, kultúry,
mládeže a športu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Podujatie svojim speváckym sólom otvorila hudobníčka
Lucia Briestenská. Po jej vystúpení nasledoval ďakovný
príhovor riaditeľa múzea a zároveň hlavného redaktora zbor590

níka Petra Martiniska. Tajomník redakčnej rady zborníka
Libor Bernát na úvodné slová riaditeľa nadviazal stručným
prezentovaním obsahu kolektívneho diela, po ktorom nasledovalo symbolické uvedenie diela do života hlinou z Trenčianskeho hradu, spolu s kolektívom prítomných autorov.
Zborník obsahuje články z oblasti archeológie, histórie, histórie
umenia či dejín 20. storočia.
www.muzeumtn.sk 21.02.2018
pomocná evidencia 097/1/2018
Sedemdesiate roky minulého storočia sa na Trenčianskom
hrade vyznačovali významnými investíciami do archeologického výskumu.
Náhoda v roku 1973 zariadila, že tím pod vedením bývalej
archeologičky Trenčianskeho múzea Tamary Nešporovej
objavil v priestoroch južného
opevnenia hrob s desiatkami
ľudských kostier. Pozostatky
mužov, ktoré vtedy vykopali,
skúmajú od roku 2016 v Prahe.
Podľa historika Tomáša
Michalíka verejnosť o pomerne
vzácnom náleze nevie nič, keďže
výsledky výskumu doteraz nepublikovali.
„Išlo o nález čisto mužskej
populácie. Boli to pomerne mladí muži, pravdepodobne členovia hradnej posádky, ktorá
bola začiatkom 18. storočia
umiestnená na hrade. V súčasnosti múzeum spolupracuje s Národným múzeom v Prahe a Karlovou univerzitou na získaní
ďalších informácií z kostrového materiálu,“ priblížil.
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Predbežné indície podľa neho nie sú jednoznačné, naznačujú
však, že hradných vojakov nemusel zabiť mor, ale iná choroba.
Pravdu však dokážu až výsledky pražského výskumu, ktoré
očakávajú v tomto roku. Ak by sa potvrdili dohady o morovom
cintoríne, išlo by o výnimočný nález ako pre Trenčiansky hrad,
tak pre samotné mesto.
„Morové cintoríny sú charakteristické tým, že ľudia sa v
nich pochovávali masovo a mimo centra mesta. V tomto prípade boli kostry uložené zrejme v narýchlo zhoblovaných rakvách, čo dokladajú početné nálezy železných klincov.
Na mieste našli aj drobné, predovšetkým sakrálne medailóniky datované do prvých dvoch dekád 18. storočia,“ ozrejmil
Tomáš Michalík s tým, že o morovom cintoríne sa hovorí aj
kvôli nálezu vrstvy vápna nad pochovanými telami.
„Vápenatú vrstvu možno chápať ako doklad veľmi rýchlej a
pomerne účinnej dezinfekcie,“ upozornil.
Podľa historika bol začiatok 18. storočia v Trenčíne veľmi
hektický. Prebehlo posledné veľké stavovské protihabsburgské povstanie a mesto
bolo viac ako štyri
roky obliehané.
Trenčín nakrátko
povstaleckí
vojaci
obsadili, hrad sa im
dobyť ale nepodarilo.
„Prebehlo niekoľko
morových rán, niektoré z nich boli až po potlačení povstania.
Počas jednotlivých rán zomrelo od zopár stoviek po tisíc ľudí,“
dodal Tomáš Michalík.
Jedným z účastníkov vykopávok medzi rokmi 1973 až 1974
bol archeológ Jaroslav Somr.
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Vtedy 17-ročný študent stavebnej priemyslovky brigádoval
počas letných prázdnin na Trenčianskom hrade.
„O archeológiu som sa zaujímal od mlada. K cintorínu sme
sa dostali náhodou, v Južnom opevnení sa mal zachrániť jeden
domček. Tak sme v jeho blízkosti urobili sondu a v hĺbke asi 40
až 50 centimetrov sme narazili na tieto kostry. Bolo zaujímavé,
že to neboli hroby samostatné alebo uložené vedľa seba. To už
dávalo podnet, že to muselo byť niečo rýchle – možno epidémia,“ zaspomínal si Jaroslav Somr.
Ako pokračoval, pri ľudských pozostatkoch objavili krížiky,
medailóny a železné klince dokladajúce pochovanie niektorých
diel v drevených truhlách.
„Všetci boli mužského pohlavia a to svedčí o tom, že buď to
boli vojaci posádky, alebo na hrade prepukla nejaká choroba.
Kosti boli v dobrom stave, muži to museli byť mohutní a merali
asi 190 centimetrov,“ prekvapil archeológ.
www.sme.sk 21.03.2018
pomocná evidencia 144/1/2018
Trenčínu a aj Trenčianskemu hradu sa dostala pocta, ktorú si
skutočne zaslúži! Celé aprílové číslo Historickej revue, populárneho mesačníka zameraného na históriu, je venované práve
mestu Trenčín.
V časopise sa, okrem iného, dozviete aj to, ako vyzeralo
mesto a jeho okolie v časoch neandertálcov a lovcov mamutov,
aké sú počiatky Trenčianskeho hradu, informácie o realizovanom archeologickom výskume Mierového námestia, ale aj
o Matúšovi Čákovi, významných trenčianskych rodoch v 17.
storočí či trenčianskych jezuitoch.
Pracovníci Trenčianskeho múzea JUDr. Mgr. Tomáš
Michalík, PhD. a PhDr. ThMgr. Libor Bernát, CSc. boli
oslovení pri príprave tohto čísla a ich príspevky predstavujú
jeho významnú časť. Viacero príspevkov ďalších autorov je do593

plnených podkladmi z múzea. Svojimi článkami do aprílového
čísla revue prispeli aj bývalí zamestnanci múzea PhDr.
Vlastimil Hábl a PhDr. Milan Šišmiš st.
Veríme, že podobných príspevkov a publikácií o Trenčíne
bude stále pribúdať.
www.muzeumtn.sk 11.04.2018
pomocná evidencia 194/1/2018
V tomto roku si pripomíname viaceré významné výročia
nielen pre Slovensko, ale aj pre naše mesto. Medzi nimi zaujíma
svoje miesto aj pomerne
dôležitý rok 1708. Pamätným sa stal nielen pre
Trenčín, ale aj jeho okolie.
Rákociho vojaci pustošili
v širšom
okolí
Trenčína, napríklad v Ilave
vyhorelo takmer celé
mestečko, v Dubnici padol
za obeť tamojší kaštieľ
a jeho vtedajší majiteľ Mikuláš Illésházy bol nútený
zo svojho pohodlného sídla utiahnuť sa na Trenčiansky hrad.
Mesto Trenčín hlboko
zasiahli celouhorské udalosti, ktoré mali svoj
začiatok v roku 1703, keď
vrcholili negatívne nálady
Súpis Trenčanov z roku 1706.
uhorskej šľachty v otvorenom konflikte – poslednom a najmasovejšom protihabsburskom povstaní na čele s Františkom II. Rákocim. Už začiatkom
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roka 1704 bolo mesto prechodne obsadené jeho posádkou
a cisárski vojaci sa stiahli na Trenčiansky hrad.
S kurucmi sympatizovala aj evanjelická časť obyvateľstva,
ktorá v tom čase tvorila v meste stále väčšinu. Neváhala otvorene sa pridať na ich stranu, vidiac tak pre seba možnosť nielen
obnovenia náboženskej slobody, ale aj možnosť voľby nového
richtára pochádzajúceho z radov evanjelického patriciátu. Spočiatku kurucké vojsko mesto obsadilo len prechodne. Po vojenských akciách boli nútení ho opustiť, naďalej sa však zdržiavali na jeho predmestiach, prepadávali zásobovacie oddiely,
ostreľovali a obliehali mesto.
Z uvedeného dôvodu Trenčín zažíval obdobie dlhodobého
úpadku. Blokády sa len výnimočne striedali s chabým zásobovaním pri ktorom najviac trpelo miestne obyvateľstvo. Cisársky generál Hurly si naviac uzurpoval rozličné mestské regálne
práva ako čapovanie vína a piva, výsek mäsa a pod., čím značne
ochudobnil príjmy mesta. Sprievodným javom blokád boli
úmrtia v dôsledku podvýživy a rôznych chorôb, ktoré výrazne
znižovali demografickú krivku v meste.
Hospodársky úpadok pomerne dramaticky vyvrcholil v roku
1708. Dňa 14. mája v dôsledku veľkého požiaru padlo za obeť
prakticky celé mesto. Celkovým škodám napomáhal aj silný
vietor, a tak sa požiar rozniesol až na trenčianske predmestie.
V centre mesta vyhorela radnica, kolégium jezuitov s kostolom,
obe mestské brány a takmer všetky meštianske domy. Po
požiari sa dovtedy chabá logistika zásobovania mesta natoľko
zrútila, že hlad začala pociťovať aj hradná posádka.
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Vyvrcholením útrap trenčianskych obyvateľov bola bitka pri
Trenčíne, na poli neďaleko Trenčianskej Turnej, kde generál
Berčéni zhromaždil vyše 15-tisícové povstalecké vojsko. Tomu
čelilo síce počtom menšie 9-tisícové, ale dobre vycvičené jazdecké vojsko. Bitka, ktorá sa odohrala medzi oboma tábormi 3.
augusta 1708, trvala síce len tri
hodiny, znamenala však pre kurucké vojsko zdrvujúcu porážku,
keď zahynula pätina povstalcov.
Ostatní kuruci boli buď zajatí,
alebo sa rozutekali.
Tak sa skončila viac než štyri
roky trvajúca blokáda mesta,
avšak útrapy miestnych obyvateľov sa zďaleka neskončili. Na
jar v roku 1709 bol veľkou poProsby Trenčanov zaslané cisárovi po povodni v r. 1709.
vodňou zničený drevený most
a v nasledujúcom roku takmer
1000 ľudí podľahlo morovej epidémii. Podľa súpisu miestneho
obyvateľstva sa v roku 1711 nachádzalo v kráľovskom meste
Trenčín len okolo 1071 obyvateľov. Mesto dostalo na obdobie
10 rokov oslobodenie od platenia daní a kráľovský dvor mu
poskytol aj sumu 10 tisíc zlatých na obnovu hospodárskeho
života
V období posledného protihabsburského povstania (1703 –
1711) bolo mesto zdecimované. Najviac citeľný bol hospodársky úpadok, no citeľný je aj výpadok písomnej agendy vtedajšej mestskej administratívy.
www.trencin.sk 09.05.2018
pomocná evidencia 279/1/2018
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Trenčianska fotografka Mária Holoubková – Urbasiówna
sa popri ateliérovej tvorbe venovala produkcii vlastných fotopohľadníc
nielen
z Trenčína, ale aj
širšieho okolia. Zachované fotografie
a správy v miestnej
tlači nám podávajú
zaujímavé informácie aj ohľadom rekonštrukcie Mierového (Masarykovho
námestia).
Masarykovo námestie počas úpravy ciest v rokoch 1927 – 1928.
Správy z miestneho týždenníka Trenčan z dvadsiatych rokov 20. storočia hovoria o hygiene a nelichotivom estetickom dojme z Mierového
(vtedy Masarykovho námestia), Štúrovho námestia a Palackého
ulice, ktoré boli každodenným problémom čoraz viac rozrastajúceho sa mesta. To sa zmenilo koncom dvadsiatych rokov, kedy došlo k úpravám na Mierovom (Masarykovom) námestí aj Farskej ulici. Prezentované fotografie zo Štátneho
archívu v Trenčíne pochádzajú z tvorby trenčianskej fotografky Márie Holoubkovej – Urbasiówny.
Prvá fotografia zachytáva pohľad na Farskú
ulicu, kde sa v zadnej
časti nachádza reklamný
pútač na fotoateliér samotnej fotografky Márie Holoubkovej – Urbasiówny. Muži v
popredí nie sú na fotografii náhodne. V kňazskom odeve máme
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zachyteného trenčianskeho starostu Rudolfa Misza (1924 –
1928) a pracovníkov mestského úradu zodpovedných za prevedenie úprav: A. Marákyho a E. Blažeka.
Na ďalších fotografiách Mierového námestia máme tieto
osoby opäť zachytené. Predpokladáme, že fotografie vznikli
v ten istý deň a iniciátorom vzniku fotografií bol samotný starosta Misz, resp. jeho pracovníci, aby zdokumentovali vtedajší
stav úprav. Na fotografiách Mierového námestia popri úpravách vidíme aj nearanžovanú skupinu ľudí, ktorý sa venujú
svojim každodenným činnostiam, či už je to predaj tovarov,
alebo starostlivosť o svoje výklady. Pohľad na bývalý mestský
dom len potvrdzuje vtedajšie dlhodobejšie plány Mestského
úradu riešiť technický stav a kapacitné
možnosti pre zamestnancov úradu. Na
poslednej fotografii
je možné vidieť komunikácie už po
úpravách – dláždení
námestia. Prezentované fotografie sú
jedinečným archívnym dokumentom,
zachytávajúce nielen premeny mesta Trenčín, ale aj život jeho
obyvateľov.
www.trencin.sk 18.05.2018
pomocná evidencia 304/1/2018
Augustové udalosti v roku 1968 zasiahli do života všetkých.
Aj zdanlivo jednoduché formy občianskeho odporu mali počas
nasledujúcich rokov normalizácie veľký význam a ovplyvnili
životy ľudí.
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Ján Žitňan má dnes 75 rokov. Narodil sa v Kežmarku, v
päťdesiatych rokoch sa s rodinou prisťahovali najskôr do
Trenčianskej Teplej a potom do Trenčína. Vyučil sa
v odevných závodoch ako
brusič kovov, kde ho ako
vzorného učňa navrhli na
členstvo v komunistickej
strane. Do strany ho prijali
počas vojenskej služby.
„Po vojne som zostal
robiť
v
odevných
závodoch, robil som na brúske kovov. Mal som na starosti aj
pokladňu straníckej organizácie, už tam som postrehol, že
robotníci poctivo platia stranícke známky, a ako ťažko dostať
peniaze od vedúcich pracovníkov. Nepáčilo sa mi to, preto som
prichádzal s vrchnosťou do
prvých konfliktov,“ spomína na šesťdesiate roky
Ján Žitňan.
O svojich skúsenostiach,
rodinkárstve a úzkej skupine ľudí, ktorá v podniku
rozhodovala takmer o všetkom, neskôr otvorene porozprával na jednej besede denníka
Smena, z ktorej záznam vyšiel v novinách. Po návrate z vojenského cvičenia ho preto v roku 1968 preradili na iné miesto.
„Napriek tomu to bol pre mňa taký normálny život. V roku
1968 som bol druhý rok ženatý, čakali sme dieťa. Už predtým
sa zdalo, že režim trochu uvoľňuje opraty, vyzeralo to nádejne,
že povolia mladým remeselníkom nejaké ústupky, že sa čosi
otočí. O politiku som sa však ako mladý človek nejako
špeciálne nezaujímal,“ hovorí Ján Žitňan.
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Pamätný 21. august ho zastihol v byte na Sihoti. „Do odevných závodov som
chodil na motorke
alebo na bicykli. Išiel
som ráno pred šiestou
okolo „Okruhu“, videl
som tanky, hovorím si,
Kristepane, čo sa tu
deje? Na chvíľu som
sa zastavil, videl som
mladých, špinavých
vojakov, ako tam
sedeli na tankoch, ľudia po nich kadečo vykrikovali,“ spomína
Ján Žitňan.
Príchod tankov zastavil prácu v odevných závodoch.
„Ľudia síce zapli stroje, akože sa začalo pracovať, ale nikto
nič nerobil. Vytvorili sa debatné krúžky, všetci živo diskutovali
a rozoberali, čo sa stalo. Medzitým, ani neviem ako a kto, ale
niekto povedal, že
hentá veľká červená
hviezda nad kotolňou, čo tu na nás
svieti. Povedal som,
tak ju dáme dole, no a
čo? Zavolal som ešte
dvoch chalanov, vyšli sme hore na strechu. Mali sme aj
strach, bolo to vysoko, hviezda bola veľkou dominantou odevných závodov, v noci aj svietila. Elektrikár to odpojil, my sme
ju odmontovali a zhodili dolu na kopu uhlia,“ povedal.
Samotnú udalosť v ten deň ani nasledujúce podľa neho nikto
neriešil.
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„Padla jedna hviezda, pre mňa to skončilo. Bol som si istý,
že nás pri tom nikto nevidel. Vôbec som nad tým ďalej
nerozmýšľal, že by som sa bál, čo bude, vôbec nič. Keď nad
tým spätne rozmýšľam, bolo to nebezpečné, v meste boli vojaci,
pokojne nás mohol nejaký snajper zastreliť, boli sme tam ako
vrabce na streche. To si
však človek domyslí až
potom.“
Ján Žitňan o niekoľko mesiacov zmenil prácu, dôvodom
nebola akcia z augusta.
Keď o niekoľko mesiacov prišiel do odevných závodov pozrieť
bývalých kolegov, dozvedel sa, že niekto sa chodí vypytovať na
zhodenú hviezdu, kto ju zhodil a čo sa s ňou stalo.
„Prešli asi dva roky a naraz bum. Polícia, výsluchy, vyšetrovačka. Dozvedel som sa, že nás udal ten elektrikár, čo tú
hviezdu odpájal. Nastali zlé časy. Bol som asi dva-trikrát na
výsluchu, zažil som nepríjemný psychický teror. Nič som
nezapieral, priznal som sa, áno, spravili sme to, dali sme hviezdu dole. Nemali sem chodiť, na čo sem prišli?“ spomína dnes
Ján Žitňan.
Po troch súdnych pojednávaniach dostali traja mladíci, ktorí
päťcípu hviezdu zhodili, štyri mesiace väzenia za hanobenie
štátu svetovej socialistickej sústavy a jeho predstaviteľa a
poškodzovanie majetku v socialistickom vlastníctve.
„Mňa označili za vodcu skupiny. Doma som mal v tom čase
už dve malé deti, boli to ťažké chvíle. Našťastie, manželku táto
udalosť v práci neovplyvnila, doplatila na to však moja sestra,
ktorá bola riaditeľkou Detského domova v Piešťanoch. Vyho-
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dili ju, pretože zamlčala to, že ja som bol odsúdený,“ povedal
Ján Žitňan.
Zhodenie hviezdy dnes napriek všetkému neľutuje.
„Stálo to za to, bola to životná skúsenosť, že som sa rozhodol
niečo s tým spraviť,“ uzavrel Ján Žitňan.
www.sme.sk 21.08.2018
pomocná evidencia 563/1/2018
Nebyť Gorbačova, asi by ma vyhodili z armády. Už v roku
1985 sme sa rozprávali o takých témach, že bežný človek by
riskoval aj väzenie.
Takto spomína na
uvoľnenie atmosféry
pred revolúciou jedna z jej menej známych tvárí: generálmajor Svetozár Naďovič, ktorý sa podieľal na odsune okupačných vojsk z územia Československa. Máme správnu adresu, sme v správnej obci, ale navigácia nás s fotografom
Braňom hádže úplne mimo. Pochybovačne sa pozeráme na
mladých ľudí na autobusovej zastávke a napokon sa odhodláme
na otázku.
„Neviete nám, prosím, poradiť, kde by sme našli pána
Naďoviča?“ spýtame sa s malou dušičkou.
„To je taký starší pán, však?“
„Áno,“ prikyvujeme zborovo.
Na počudovanie dostávame na meter presné inštrukcie a o
minútu parkujeme pred cieľom výpravy.
Po krátkom zvonení sa cez dvor malého rodinného domu v
Trenčianskych Stankovciach svižným krokom blíži k bráne pán
domu. V letnej uniforme nám otvára generálmajor Svetozár Na602

ďovič. Napriek svojmu úctyhodnému veku a stupňujúcej sa
horúčave nás víta s úsmevom, plný energie.
„Nevyzúvajte sa a poďte za mnou,“ dostávame prvý „rozkaz“. Úzkou predsieňou prechádzame okolo kuchyne, kde sa od
rána usilovne pracuje. Na stole sú plné misy sliviek, ktoré
čoskoro povýšia na lekvár. V rýchlosti sa pozdravíme posádke
kuchyne.
Spočinieme v „obývačke.“ Je však minimálne neprístojné ju
tak nazývať.
Na stenách sú obraz Trenčína, impresionistické maľby
pravoslávnych vežičiek, ale aj Martin Benka. To je tá „chudobnejšia“ polovica miestnosti. V tej druhej je zreteľná duša nášho
hostiteľa – desiatky kníh v dvoch veľkých knižniciach, meč
pripomínajúci Excalibur, šable, dýky z Indie, historické fotografie, medaily aj strieborný tanier.
Nedostávame sa k slovu. Ani nám to neprekáža. Dostávame
exkurziu zadarmo, s nemým úžasom počúvame
o pôvode predmetov
okolo nás. Medzi knihami nás sleduje busta
Hviezdoslava a z rohu si
nás na maľbe zamračene premeriava Napoleon. Chvíľami zabúdame, prečo sme sem vlastne prišli. Nestihneme sa ani spamätať
a generálmajor Naďovič nás skúša z dejepisu. Obaja sme nadšenci, ale v určitých fázach sa už potíme a tipujeme. Správne
sme identifikovali obraz bitky pri Viedni, mali sme menšie
problémy s pražskou defenestráciou.
Sadáme si tvárou v tvár za konferenčný stolík.
„Teraz to vyzerá, že s nami budete rokovať nekompromisne
ako s Rusmi,“ vtipkujeme.
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„Vás budem šetriť,“ usmieva sa veterán kútikom úst.
Vraciame sa k dňom, ktoré formovali našu históriu, úsmevy
nám postupne slabnú.
„Bolo to pre mňa niečo nepochopiteľné, bol to šok,“ spomína na augustové udalosti spred 50 rokov. „Boli sme s manželkou v Trenčíne, dcéra mala vtedy jeden rok. Obaja sme mali
dovolenku. Celý týždeň som sa z toho nevedel spamätať.“
Po invázii takmer okamžite vyrazil na Veliteľstvo východného okruhu. Pýtal sa,
či má nastúpiť k posádke v Leviciach.
Operácia Dunaj už bola v plnom prúde.
Povedali mu, že to
nemá veľký zmysel.
Keď o pár dní (26.
augusta) prišiel do
kasární v Leviciach,
pochopil prečo. Boli obkľúčené tankmi. Jeden z nich parkoval
aj pri bráne. Jeho hlaveň slúžila ako improvizovaná závora. Ak
ste chceli dnu, strelec vo vozidle ju musel zdvihnúť.
Nevedeli, čo robiť. Nešlo o Sovietov, ale Maďarov. Veľa
rozkazov, ktoré prichádzali od najvyššieho velenia, bolo pritom
namierených len na Rusov. O ostatných vojskách zo začiatku
ani slovo.
„Nemohli sme cvičiť, neradno chodiť do kasární. Boli agresívni a stále nás obmedzovali. Nechcem ich však maľovať
jednotvárne. Napríklad jeden major menom Horváth sa dlho
neohrial. Od začiatku bol proti invázii a čoskoro ho odvolali,“
spomína.
Situácia bola v oblasti príliš napätá. Niektorí ľudia si ešte
pamätali, ako prišiel do Levíc Horthy na bielom koni (maďarský líder počas II. svetovej vojny, pozn. autorov).
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Popri strachu a hrôze si Naďovič s trpkým úsmevom spomenie aj na historický paradox. Maďarské tanky, ktoré vtrhli do
Československa, kúpili od nás. Vyrobili ich v Martine.
Strach mali aj votrelci. Mnohí netušili, čo čakať. Pri prechode mostom pri Šahách prechádzali popri sebe až tri stroje.
Jeden z nich to potme nezvládol a spadol do Ipľa. Zahynuli
štyria vojaci.
Naďovič zalomí rukami. Armáda vraj bola bezmocná, nedalo sa veľa spraviť: „Robil sa skôr ľahký, pasívny odpor. Rešpektovali sme rozkaz od Svobodu aj Dzúra, aby sme nezasahovali. Veď sme neboli hlúpi. Poznáme príbeh rytiera dona
Quijota de la Mancha. Nemali sme ilúziu, že by sme niečo dokázali.“
Keď prišli agresori, mal 29 rokov. Nedávno absolvoval
Vojenskú akadémiu v Brne ako strojný inžinier na Fakulte
tankovej a automobilovej techniky. Vstúpil do strany, lebo mu
naznačili, že ďalej je to azda jediná možná cesta. V armáde sa
etabloval pomerne dobre, bez ohľadu na to, že sa nikdy nebál,
čo vyriekne nahlas. Dostalo ho to neraz do problémov.
Počas normalizácie ho ako „mladé ucho“ poslali študovať aj
do Moskvy. Z Československa tam išla skupina ďalších
poslucháčov. Boli medzi nimi rôzni ľudia. Prívrženci režimu,
ľudia s neutrálnym alebo kritickým postojom, aj donášači.
Jeden z nich na neho napísal rozsiahly spis až s 24 stranami.
V armáde ale panovala celkom dobrá súdržnosť. Keď dostal
minister národnej obrany spis aj podnet na jeho odvolanie,
zmietol ho zo stola. „Nepodpísal to a dal tak kontrarozviedke
poriadnu facku,“ spomína po rokoch.
Aj kritika mala rôzne formy a rôznu mieru tolerancie.
„Nemohli ste Rusovi do očí povedať, že je okupant. Veľa z nich
by sa urazilo. Napríklad taký Eduard Vorobjov (velil
okupačným vojskám v poslednej fáze pred odchodom z krajiny,
pozn. autorov). Jeho otca zabili fašisti vo Veľkej vlasteneckej
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vojne. Tak si on predstavoval okupantov: esesákov, ktorí vraždia a vypaľujú dediny,“ hovorí.
Po revolúcii si všetci mysleli, že veci pôjdu hladko. Rusi k
nám prišli za pár hodín, tak za pár dní sa hádam budú aj pratať.
Žiadali to už aj mnohí demonštranti na námestiach. Realita bola
ale úplne o niečom inom. Bola by to predsa veľká logistická
operácia obrovského zoskupenia, ktoré sa tu
zabetónovalo na viac
ako dve desaťročia.
Sovietske
velenie
preto prichádzalo ešte s
ustrelenejšími
časmi:
vraj sa poberú tak do desiatich, možno do piatich
rokov. Václav Havel chcel uplatniť pravidlo „do roka a do dňa“.
Napokon ale opäť zvíťazila matematika. Viacero expertov
vrátane Naďoviča vypočítalo, že by sa to dalo urobiť za približne 1,5 roka. Tak aj bolo.
Rusom sa veľmi odchádzať nechcelo. Sovietsky zväz sa
rozpadal a trápili ho vlastné problémy, výrazne mu kolabovala
ekonomika. Ak by sa viac ako 100 tisíc vojakov s rodinnými
príslušníkmi vrátili do krajiny, niekde musia bývať a fungovať.
Taká infraštruktúra sa môže budovať roky.
Naďovič chodil aj na inšpekcie, aby videl, ako ich plán vyzerá v praxi. Rusi sa veľmi neponáhľali, často pri transportoch
poškodzovali súpravy a komplikovali život svojmu okoliu.
Napriek všetkým problémom napokon opustil Československo
posledný vojak 27. júna 1991.
Keď príde reč na Michaela Kocába, hneď sa na jeho tvári
zračí úsmev.
Majkl sem, Majkl tam, inak mu ani nepovie.
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„Pane generále, já jsem v černém oblečku, mám dlouhé vlasy, ale nejsem ani feťák, ani alkoholik,“ parafrázuje Naďovič
svojho dlhoročného priateľa.
Spýtali sme sa ho, či mu neprekážalo, že odsun vojsk dostal
na starosť človek, ktorý bol laik. Mal dohliadať na obrovskú
logistickú operáciu. Bola to predsa výzva aj pre skúseného armádneho matadora ako Naďovič.
„Keď som sa s Michaelom Kocábom stretol, vedel som, že
to pôjde ako po masle. Mal výbornú výchovu, skvelú hlavu a
rešpekt. V politike bol predsa de facto muž číslo 2, hneď po
Havlovi. Mal jednoducho ťah na bránu. Keď bolo treba, zdvihol
telefón a stovky ľudí po pár slovách menili svoje plány,“
spomína.
Zostali kamarátmi aj dlho po misii, ktorou ich poveril štát.
Nedávno bol Naďovič na pohrebe Kocábovho otca.
„Česi veľmi nemusia Slovákov,“ rozrozpráva sa opatrne,
„ale mám na mysli
blbcov. Keď vidia, že
nie ste mimo, že máte
prehľad, vážia si vás.
Kocáb to dokonca
povedal v jednom rozhovore pre televíziu –
vraj nebyť Naďoviča
a Ducháčka, nevedel
Zľava Michael Kocáb, Eduard Vorobjov a Svetozár Naďovič.
by si predstaviť, čo
očakávať od československej armády.“
Rockerovi Kocábovi vraj imponovalo najmä to, že sa mohli
rozprávať o divadle, kultúre, hudbe aj politike. Odbúrali tak
akékoľvek predsudky o armáde v tých časoch. Jej podpora bola
pritom veľmi dôležitá aj v čase Nežnej revolúcie. Disidenti
navštívili niekoľkých najvyšších veliteľov, ktorí im bez okolkov sľúbili lojalitu počas vrcholiacich spoločenských zmien.
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Pri Havlovi aj Dubčekovi uznáva niektoré nedostatky ich
pôsobenia, ich obraz si však uchováva namaľovaný vlastnými
spomienkami na oboch. Spomína len v dobrom. Kým žili, ani
oni naňho nezabudli. Veď aj od nich dostal poverenie vypoklonkovať okupantov z vlasti, čo splnil do bodky.
Naďovič opakovane prejavuje svoj zmysel pre spravodlivosť. Patril síce medzi ľudí, ktorí si povedali svoj názor, a
neraz sa za to ocitli v problémoch, ale vždy sa snaží pozerať na
problém aj očami druhej strany. Tvrdí, že dokáže pochopiť, ako
sa mohli cítiť tisíce vojakov,
kým vtrhli do Československa.
V podobnej pozícii bol
raz aj on. Na fotke z ulíc
krátko po invázii ukazuje
prstami na sovietskych vojakov, mnohých nazýva
deťmi. Rozhorčí sa, keď si
pomyslí na ľudí, čo to
všetko vymysleli, z ticha a
teplúčka svojej kancelárie
posielali mladých, často
ničnetušiacich regrútov do
zbytočného konfliktu.
„Keď som mal 22 rokov,
myslel som si, že budem
bojovať v 3. svetovej vojne.
V roku 1961 vrcholila berlínska kríza. Chruščov celú situáciu
zbytočne hrotil. Uviedli nás do pohotovosti,“ spomína zamračene. Slúžil vtedy v Jihlave a bol veliteľom tankovej roty (10
tankov, 42 vojakov). Jeden deň im rozkázali nasadnúť a mali
manévre pri hraniciach s Nemeckom.
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„Bola to celá divízia, 300 tankov v plnej výzbroji, kúsok od
Znojma. Vtedy som napísal list na rozlúčku a myslel som si, že
to bude peklo. Boli sme deti. Bohvie, ako by sa správali k nám,
keby sme vtedy prekročili hranice,“ zamýšľa sa. Vždy vraj rozlišoval presvedčených okupantov a vojakov, ktorí iba plnili
nezmyselné rozkazy. Považuje to za osobný boj každého človeka so svojím svedomím. Spomína na prvého človeka, ktorého
videl zomierať. Nemecké jagdkommando pred jeho očami popravilo na Myjave muža v lese neďaleko kopaníc, kde vtedy
bývali.
Hnevá sa na svoju pamäť. Hovorí o jednom z desiatich božích prikázaní, no vstáva od stola, aby ho správne prečítal z
biblie. „Nevypovieš krivé svedectvo voči svojmu blížnemu.
Podľa tohto sa riadim. Nehovorím, že ja som nikdy v živote
nepochybil. To azda každý. Najväčšie umenie je mať svedomie.
Musím sa vedieť zamyslieť nad sebou a povedať si: Preboha,
toto som urobil zle,“ filozofuje s nami niekoľko minút.
www.aktuality.sk 23.08.2018
pomocná evidencia 569/1/2018
Na malom nádvorí v budove Trenčianskeho múzea, ktoré
slúži aj ako parkovisko, sú už desiatky rokov odložené časti
súsošia generála Milana Rastislava Štefánika. To pôvodne stálo
vedľa základnej umeleckej školy na mieste, kde je dnes fontána.
Začiatkom päťdesiatych rokov ho na príkaz komunistov
odstránili. Zachovala sa len Štefánikova busta a spomínané
pieskovcové torzá dobrovoľníkov a slovenskej rodiny, ktoré
stáli vedľa nadživotnej sochy generála Štefánika.
Myšlienka postaviť v Trenčíne sochu M. R. Štefánika
vznikla už v tridsiatych rokoch so zámerom dôstojne osláviť 20.
výročie samostatnosti Československej republiky. Pôvodne
mala stáť nadživotná socha M. R. Štefánika oproti budove
krajského súdu.
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„Napokon vybrali miesto oproti hotelu Tatra na mieste, kde
je dnes fontána,“ povedala trenčianska historička Janka Karlíková.
Autorom osem metrov vysokého súsošia bol akademický
sochár Jozef Pospíšil. V Trenčíne je známy ako autor sochy
Ľudovíta Vladimíra Riznera
v mestskom parku alebo sochy
Karola Štúra na evanjelickom
cintoríne v Trenčíne alebo tiež
pamätníka obetiam 1. svetovej
vojny v Trenčianskych Tepliciach.
„Na objednávku vytvoril aj
sochu Štefánika s rodinou a
slovenskými legionármi. Dielo
postupne dokončoval v rokoch 1938 – 1939. Pod vplyvom vojensko-politických udalostí tej doby však dielo slávnostne odovzdali až v roku 1946 mestu
Trenčín. Po stranách hlavného pylónu so Štefánikom
v nadživotnej veľkosti bolo
pieskovcové súsošie so
slovenskou rodinou a troma
legionármi v ruskej, francúzskej a talianskej uniforme,“ povedala Janka Karlíková.
O pár rokov však prišiel čas zatracovania pamiatok a mena
M. R. Štefánika aj do Trenčína.
„Okresní funkcionári Komunistickej strany a MNV v
Trenčíne sa postarali, aby súsošie zmizlo z očí Trenčanov. V
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noci na 4. apríla 1953 nechali súsošie zdemolovať. Prišiel bager
a zhrození Trenčania videli, ako bronzovú sochu odvážajú do
kovo-šrotu,“ skonštatovala historička. Socha M. R. Štefánika
bola roztavená a torzá kamenných sôch legionárov a slovenskej
rodiny sú uložené na nádvorí
Trenčianskeho múzea.
Zo sochy sa zachovala len
Štefánikova hlava vďaka odvahe dvoch bratov z Mníchovej
Lehoty. Ľudovít Hrnčiar pracoval ako vedúci Zberných
surovín v Trenčíne. Na príkaz
vedenia komunistickej strany
museli súsošie zlikvidovať. Jeho dcéra Alena Červeňanová si
na udalosti, ktoré nasledovali, spomína z otcovho rozprávania.
„Pozrel sa na tú sochu a prišlo mu to ľúto. V noci sadol na
motorku, prišiel do zberných surovín za strážnikom, ktorý
strážil areál, priniesol mu fľašku, porozprávali sa a trochu ho
pripil. Zobral hlavu Štefánika, zabalil do vreca a išiel domov,“
povedala Alena Červeňanová.
Keď však na druhý deň chceli zobrať sochu na roztavenie,
zistili, že hlava chýba.
„Bolo okolo toho veľké haló, otec sa preľakol, že to asi nemal robiť. Chytro išiel domov a hlavu skryl hlboko do studne,“
spomína jeho dcéra.
„Naozaj prišli k nám hľadať hlavu, ale nenašli ju, do studne
nepozreli. Otcovi to stále vŕtalo v hlave, bál sa, či sa nevrátia a
nepozrú aj do studne. Neskôr ju teda vytiahol a zakopal veľmi
hlboko v záhrade pod strom. Tá hlava tam potom bola veľmi
dlho. Vykopal ju až o niekoľko rokov neskôr, keď to prestalo
byť nebezpečné. Hlavu sme potom mali v pivnici, chodila som
sa tam s ňou hrávať,“ povedala.
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Jej otec po páde režimu napísal list Alexandrovi Dubčekovi, že má bustu Štefánika.
„Ten mu odpísal, otca neskôr dokonca odmenili za záchranu
busty, nakoniec ju odovzdal,“ dodala Alena Červeňanová.
Kópiu torza uchovanej hlavy napokon použili pre nový pomník M. R. Štefánika. Ten odhalili 1. septembra 1990 v mestskom parku, neďaleko
od miesta pôvodného
súsošia.
„Fragmenty zo súsošia sú u nás, kto je ich
vlastníkom, však nevieme. Pamätník, ktorý
je v parku, spravuje
mesto Trenčín,“ povedal Tomáš Michalík z
Trenčianskeho múzea.
Ak by oň prejavilo záujem, Michalík hovorí, že múzeum by s
tým nemalo problém.
„Určite by sme vedeli nájsť výhodný mód spolupráce,“
skonštatoval Tomáš Michalík.
V mestskom parku, ktorý nesie po M. R. Štefánikovi meno,
momentálne prebieha veľká revitalizáciu zelene.
„Vďaka nej sa park presvetlil, je fajn, že busta nie je
zahalená kríkmi a konármi a je ju vidieť aj z cesty. V ďalšej
fáze rekonštrukcie parku sa budeme viac venovať práve sochám, napríklad aj pamätníku M. R. Štefánika,“ povedala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová. Mesto do budúcna nevylúčilo, že by sa torzá mohli vrátiť do parku.
www.sme.sk 27.10.2018
pomocná evidencia 707/1/2018
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Pri príležitosti stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny
vychádza nová kniha o osudoch vojakov trenčianskeho regiónu
z pera Slavomíra Tomíka z Trenčianskych Stankoviec. Milovník regionálnej histórie na 240 stranách knihy so 140 dobovými
fotografiami s výstižným názvom „O pár týždňov sa
vrátime...“ sleduje osudy vojakov z obcí Malé a Veľké
Stankovce, Rozvadze, Sedličná, dnes Trenčianske Stankovce, Selec, Veľké Bierovce, Opatovce a KrivosúdBodovka.
Kniha je nielen o preživších, ale aj o tých, ktorí
Maľba s názvom „Vojak a smrť“ výtvarníka Hansa Larwina.
zomreli na fronte v dôsledku
zranení alebo na následky chorôb. Publikácia poukazuje aj na
vtedajší život na fronte a v zázemí, udalosti chronologicky zasadzuje do udalostí vojny a priebehu bojov.
„O vtedajšej situácii napovedá nadpis knihy – O pár týždňov
sa vrátime... Keď sa vojna začala, nečakalo sa, že bude trvať
štyri alebo takmer päť rokov. Chlapi odchádzali s tým, že o pár
týždňov sú naspäť. Spoločnosť hovorila o tom, ako muži budú
naspäť do Vianoc, že to bude „len“ prechádzka do Srbska. Nebola. Knihu som venoval najmä tým, ktorí sa z frontu domov
nevrátili. Straty boli obrovské, brali takmer každého muža vrátane tých, ktorí si mysleli, že na vojnu nepôjdu, po pár mesiacoch ich zavolali a nasadili do bojov. Rakúsko-Uhorsko neodhadlo, že boje budú tak intenzívne a straty na životoch tak
vysoké. Preto museli stále dopĺňať stavy.“
V knihe ste zozbierali informácie z obcí z okolia Trenčína. Kam mužov z Trenčianskych Stankoviec, Selca alebo
Veľkých Bieroviec odvelili?
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„Spadali pod Trenčiansky 71. peší pluk so sídlom v Trenčíne
a 15. Honvédsky peší pluk. Drvivá väčšina týchto chlapov
narukovala do nich. V Trenčíne absolvovali niekoľkodňový
výcvik, po ktorom ich hneď nakladali do vlakov smer Halič.
Išlo o pohraničnú oblasť bývalého Rakúsko-Uhorska, dnes
juhovýchodného Poľska. Vojaci sa dostali do blízkosti bojových línií veľmi rýchlo, v priebehu dvoch až troch týždňov boli
v plnom bojovom nasadení. Prvé mesiace vojny boli veľmi
tvrdé, smrť kosila vo veľkom. Paralelne s frontom na východe
bojovali znepriatelené strany aj na západnom fronte, naši chlapi
ale zostali vo východnej časti Európy. Zmena nastala po
otvorení frontu Talianmi v roku 1915. Vtedy niektorých presunuli do Talianska, Srbska alebo Rumunska.“
Koľko mužov z dotknutých obcí dostalo povolávací príkaz?
„Presné číslo nepoznám, zásluhu na tom má aj skartovanie
zložiek vojakov v 70. rokoch minulého storočia. Na následky
chorôb alebo zranení zomrelo z Trenčianskych Stankoviec alebo bývalých obcí 39 chlapov, zo Selca 43, z Veľkých Bieroviec
23, z Opatoviec 16 a z Krivosúdu-Bodovky 11.“
Odkiaľ ste čerpali informácie?
„Tri až štyri roky som zháňal materiály v civilných, farských
a vojenských archívoch. Navštívil som aj rodiny, ktorých
predkovia bojovali vo Veľkej vojne.“
Osudy koľkých vojakov sa vám podarilo podrobne
zmapovať?
„Asi najbližšie som sa dostal k životu Jána Filina zo Selca
a čerpal som aj z listov Štefana Pevného z Rozvadz. Ján Filina
narukoval začiatkom roku 1915 do Haliča, kde boli intenzívne
boje. Do niekoľkých dní od nasadenia dostal zásah guľkou do
ruky, po čom strávil niekoľko mesiacov v nemocnici. Po
vyzdravení putoval opäť na front do Srbska, s vojskom bol aj
na území Čiernej Hory a Albánska. Keď vznikli problémy na
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talianskom fronte, bol tam nasadený až do roku 1918. Zaujímavosťou je, že guľka, ktorá ho zasiahla na začiatku vojenskej
služby, zostala a putovala jeho telom asi 30 rokov. Dať si ju
vybrať sa odvážil až po skončení druhej
svetovej vojny.“
Ako vyzeralo privítanie vojakov
ich rodinami po ukončení vojny?
„Situácia tu bola katastrofálna. Vojna sa neskončila preto, že niekto zvíťazil, ale kvôli skolabovaniu ekonomík.
Najprv skolabovala rakúsko-uhorská a
v roku 1917 aj nemecká. V zázemí bola
veľká bieda, ľudia hladovali, vojaci si
ale mysleli, že bojujú za lepšiu
budúcnosť. Hovorili si, že ak vydržia
na fronte za zlých podmienok, robia to
pre svoju rodinu, aby sa mala v zázemí
dobre. Keď sa však v rokoch 1917 a
1918 dostali na dovolenku, videli tu
kolaps. Aj preto vznikali vzbury. PríJán Filin
kladom nespokojnosti bola vzbura v Kragujevci. Vojaci nasadzovali životy a potom zistili, že ich deti nemajú čo do úst.
Stravovanie vojakov sa časom zhoršovalo, jedlo bolo nekvalitnejšie a bolo ho menej.“
Hrdinami vojaci v očiach domácich tak asi neboli.
„Popravde ich nemal kto prijať ako hrdinov. Vznikala tu
nová republika, spoločný štát Čechov a Slovákov. Boje o republiku však prebiehali aj v rokoch 1918 a 1919, hlavne s Maďarmi o hranice. I keď boli hranice republiky stanovené víťaznými mocnosťami, Maďari ich nerešpektovali. Bojovalo sa o ne
a niektorí z vojakov tak boli opäť v boji. Možno trošku ako
hrdinov oslavovali navrátilcov – legionárov, ktorí sa vrátili v
rokoch 1919 a 1920. V roku 1920 mal štát už iné problémy a
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legionári boli v mysliach ľudí trošku v úzadí, ale od štátu
dostávali nejaké výhody. Ďalšími poberateľmi dávok alebo
peňazí boli tí, ktorí na vojne prišli napríklad o nohu.“
Ako si dnes spomínajú na vojakov ich príbuzní a rodiny?
Uchovávajú si fotografie a listy?
„Bol som sklamaný.
Očakával som, že materiálu na tvorbu knihy
bude podstatne viac. Zámer bol, aby bola vytvorená z autentického materiálu, ako sú práve listy a
spomienky pozostalých.
Mám pocit, že my SlováDom Jána Filina už nestojí.
ci nemáme k histórii
vybudovaný vzťah. Stretol som sa s prípadmi úplnej arogancie
k predkom. Keď som sa spýtal na fotografie, niektorí povedali,
že ich povyhadzovali, čo som nechápal. Opačným príkladom sú
rodiny, ktoré si listy od dedka či otca uchovávajú ako relikviu.“
www.sme.sk 11.11.2018
pomocná evidencia 758/1/2018
V Kasárni na Trenčianskom hrade otvorili vo štvrtok 22.
novembra výstavu s názvom „Osudové osmičky Trenčína“.
Číslica 8 nachádzajúca sa v roku 2018 symbolizuje priestor na
pripomenutie si zásadných dejinných udalostí, ktoré sa odohrali
najmä v 19. a 20. storočí. Tzv. „osudové osmičkové roky“ znamenali dôležité prevraty v novodobej histórii slovenského
národa.
Prvé národné vystúpenie za svoje práva sa odohralo v roku
1848, kedy sa Slováci so zbraňou v ruke pokúšali dostať k
svojim národným a občianskym právam na pozadí revolučných
európskych nálad. Tento pokus nevyšiel.
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Ďalší prelomový rok však znamenal pre slovenský národ
zmenu. V roku 1918 na troskách vojnou zdecimovaného Rakúsko-Uhorska vzniká nový štát, Československá republika.
Slovenský národ sa konečne dostáva z područia maďarského
elementu a môže sa demokraticky rozvíjať.
Začiatky boli ťažké, ale neskorší osud krajiny ešte horší.
Mladá demokratická krajina, situovaná v „životnom priestore“
nemeckého národa, aspoň podľa fašistického
vodcu Adolfa Hitlera, sa
stala obetným mierovým
baránkom svetových veľmocí. Rok 1938 znamenal zásah do suverenity
štátu zvonku, kedy Mníchovskou dohodou a Viedenskou arbitrážou došlo k odtrhnutiu značnej časti územia
ČSR. Zároveň napätá vnútropolitická situácia, snaha slovenských nacionalistických síl o autonómne postavenie Slovenska,
predurčovala smerovanie republiky a jej neblahý koniec už na
jar roku 1939.
Avšak ani koniec vojnového šialenstva neznamenal pre
obnovenú ČSR svetlú budúcnosť. Aj keď v tej dobe si spoločnosť neuvedomovala, čo sa odohralo vo februári 1948 a aké
následky mali tieto udalosti pre ďalší vývoj krajiny a spoločnosti.
Nastolená diktatúra proletariátu sa nezmenila ani v roku
1968, kedy bol pokus o revíziu systému zmarený tankami vojsk
Varšavskej zmluvy. Je paradoxom, že sínusoida slovenských
dejín má na vrcholoch roky končiace číslicou 8.
Číslica 8 je osudovou aj v dejinách Trenčína. Okrem uvedených rokov, ktoré sú osudové z národného ponímania, dokážeme pri parciálnom skúmaní nájsť osudové roky pre Trenčín
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aj v rokoch pred 19. storočím. Sú to hlavne dva roky spojené s
veľkými bitkami odohrávajúcimi sa v Trenčíne.
V roku 1528 sa odohrala bitka medzi vojskami vtedajšieho
majiteľa hradu Jána Zápoľského a Ferdinandom I. Habsburským. Trenčiansky hrad a Trenčín padol, spustošený, vyrabovaný sa dostal do rúk Habsburgovcov.
Ďalšia veľká bitka sa odohrala v roku 1708, kedy sa proti
sebe postavili kurucké vojská Františka II. Rákocziho a cisárske
vojská. Lepšie vycvičené cisárske vojská rozdrvili kurucov
a skončili blokádu
Trenčína.
Osudové
roky
1848, 1918, 1938,
1948, 1968 sa dotkli
Trenčína striedavo
významne. Pomerne
významne sa v Trenčíne udržiava pripomienka vzbury 71. pešieho pluku v
Kragujevaci. Tento pluk bol tvorený aj obyvateľstvom Trenčianskej župy a jeho domovským miestom boli trenčianske
kasárne.
Prierezová výstava približuje históriu Trenčína prostredníctvom osmičkových rokov, ktoré tvoria vrcholy sínusoidnej
dejinnej krivky tohto regiónu. Výstava obsahuje veľa obrazového materiálu z archívu múzea a zaujímavé dokumenty, ktoré
sú uložené v Štátnom archíve v Trenčíne. Nechýbajú ani zbierkové predmety múzea, ako napr. zbrane z obdobia 1. svetovej
vojny. Lákadlom bude i veľký model (dioráma) bitky v roku
1708.
Trenčianske múzeum 22.11.2018
pomocná evidencia 790/1/2018
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„Osmičkové roky“ majú v histórií Slovenska i Trenčína špeciálne miesto. Jednou z kuriozít je založenie ‘neodvislého a
samostatného slovenského štátu v Trenčíne‘ v roku 1928.
Vyhlásili ho desať rokov po vzniku samostatnej Československej republiky.
Snahou jeho podporovateľov bolo rozbiť jednotu spoločného štátu Čechov a
Slovákov.
Takmer
neznámej téme sa v
rámci svojej diplomovej práce o autonómii Slovenska v
rámci Československej republiky venoval politológ Matej
Minďár. O založení
‘neodvislého
a samostatného slovenského štátu v Trenčíne‘ prednášal odbornej i
laickej verejnosti na odbornom seminári v Štátnom archíve v
Trenčíne.
„Po vzniku Československej republiky sa nie všetci jej
obyvatelia stotožnili, že vznikla. Časť obyvateľstva bola v
službách maďarskej iredenty, teda hnutia, ktoré sa snaží pripojiť územie obývané národnými menšinami k štátu, ktorý považujú tieto menšiny za svoj. Na čele bol Vojtech Tuka, ktorý
sa dal neskôr dokopy s Vincentom Mihalusom,“ ozrejmil Minďár.
Trnavský profesor Vincent Mihalus bol jedným z viacerých, ktorý už v čase existencie Rakúsko-Uhorska sympatizoval
s maďarskou stranou a podľahol jej výchove. Dňa 4. novembra
1928 vyhlásil neodvislý a samostatný štát v Trenčíne.

619

„Bola to reakcia na Tukove plány s rozbitím Československa. Nemala takmer žiadnu podporu, pretože akcie sa zúčastnili iba traja ľudia – Vincent Mihalus a jeho dvaja spolupracovníci z okresu Žilina. Tento slovenský štát vyhlásili v
miestnej krčme pri hoteli Tatra,“ priblížil Matej Minďár s tým,
že jej jediným úspechom bol prípis ministerstva zahraničných
vecí Siamského kráľovstva (dnes Thajsko, pozn. r.) z konca
februára 1929, ktorý adresovali Mestskému úradu v Trenčíne.
Siamské kráľovstvo vtedy oficiálne potvrdilo prijatie obežníka
o založení suverénneho a samostatného slovenského štátu.
Akcia vyvolala reakciu a Vincent Mihalus utiekol do Nemecka, keďže Tuku odsúdili na 15-ročné väzenie za vlastizradu. Do Československa sa Vincent Mihalus vrátil až v roku
1934 a odsedel si ročné väzenie.
Vyhlásenie samostatného štátu nemalo podľa politológa
žiadnu váhu, trenčianska akcia pritom nebola jediná. Po
vyhlásení vzniku Československej republiky založili na území
Slovenska Východoslovenskú republiku, Oravskú republiku
alebo Spišskú nezávislú republiku. Boli to akcie predstaviteľov,
ktorí nesúhlasili so spoločným štátom dvoch národností.
„Nemali však takmer žiadnu váhu, lebo po príchode československých úradov a vojska všetky automaticky zanikli.
Fungovali maximálne desať a minimálne dva dni,“ poznamenal
Matej Minďár s tým, že tieto republiky nemali medzi verejnosťou takmer žiadnu odozvu. Rovnako to bolo aj v Trenčíne.
V prípade, že by sa maďarskej strane a sympatizantom plán
na rozbitie celistvosti Československa podaril, by územiu
Slovenska podľa politológa hrozilo napadnutie a obsadenie
vojskami vtedajšieho Maďarského kráľovstva. Podobné snahy
podľa Minďára trvali počas celej doby existencie spoločného
štátu Čechov a Slovákov.
www.sme.sk 29.11.2018
pomocná evidencia 805/1/2018
620

621

Šport a telesná kultúra
Na zozname hráčov trenčianskej Dukly Trenčín už nefiguruje meno Tomáša Bulíka, ktorý odišiel z tímu na vlastnú žiadosť. Súčasne na vlastnú žiadosť ukončil pôsobenie v klube
i generálny manažér Július Pénzeš, ktorý prijal ponuku stať sa
hlavným trénerom v ASC Corona Brasov (Erste Liga). Kompetencie jeho funkcie si podelia súčasní tréneri Dukly spoločne
s ďalšími osobami, ktoré sa starajú o chod klubu.
www.hkdukla.sk 04.01.2018
pomocná evidencia 005/1/2018
Tím AS Trenčín odštartoval v piatok 5. januára predpoludním zimnú prípravu na jarnú časť aktuálneho ročníka Fortuna
ligy. Trénerom bol k dispozícii takmer kompletný káder.
Staronovými tvárami v kabíne prvého mužstva sú navrátilci
z hosťovania v Prešove Issa Adekunle a Maduka Udeh. Nováčikmi srbský obranca Jovan Pavlovič a holandský stredopoliar Joey Sleegers. Prvý menovaný
podpísal kontrakt ešte
v októbri minulého
roka, druhý je pred
podpisom viacročnej
zmluvy. Jovan PavloPrvý tréning na jarnú časť sezóny, vľavo Achraf El Mahdioui.
vič prichádza z OFK Banja Luka a Joey Sleegers obliekal dres
NEC Nijmegen. S mužstvom trénuje aj dorastenec Jakub Kadák, ktorý podpísal len nedávno profesionálny kontrakt.
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Chýbal iba Milan Kvocera, ktorý absolvuje v nasledujúcich
dňoch tréningový kemp reprezentačnej dvadsiatky v Grécku.
Individuálny tréning má po zranení členka ďalší mládežnícky
reprezentant Slovenska Filip Halgoš. V porovnaní s kádrom z
jesene absentovali ešte Rodney Klooster
odchádzajúci do druholigového holandského FC Eindhoven, Rangelo Janga už
trénuje s KAA Gent a Ricky van Haaren
sa rozhodol pre odchod do Slovana Bratislava.
Aktuálna súpiska AS Trenčín: Brankári Igor Šemrinec, Adrián Chovan, obrancovia: Lukáš Skovajsa, Keston Julien, Rafael, Martin Šulek, James LawNová tvár – Joey Sleegers.
rence, Tomáš Šalata, Peter Čögley, Jovan Pavlovič, Peter Kleščík, Maduka Udeh, stredopoliari
Abdul Zubairu, Jakub Paur, Desley Ubbink, Joey Sleegers,
Ejike Okoh, Achraf El Mahdioui, Filip Halgoš Jakub Kadák, krídelníci a útočníci Giorgi Beridze, Hamza Čatakovič,
Hilary Gong, Milan Kvocera, Philip Azango, Antonio
Mance, Issa Adekunle.
www.astrencin.sk 05.01.2018
pomocná evidencia 007/1/2018
Slovenskí hokejisti spolu s Trenčianskou župou plánujú
Trenčínu prinavrátiť pozíciu hokejovej mekky. Práve v krajskom meste chcú vybudovať Regionálnu stredoškolskú hokejovú akadémiu. Tá by mala byť vzorovou pre zvyšok Slovenska.
V októbri uplynulého roka podpísal Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) memorandum o spolupráci so Slovenským
zväzom ľadového hokeja (SZĽH). Išlo o prvý dokument takéhoto typu vôbec podpísaný medzi krajskou samosprávou
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a hokejovým zväzom. Spolupráca však po dvoch podpisoch
zďaleka neskončila na formálnej úrovni – práve naopak. Vo
veľkom sa rozvíja
a naznačuje, že v trenčianskom regióne by
sa v blízkej budúcnosti mali udiať nielen
v tom hokejovom svete naozaj veľké veci.
Podľa autora myšlienky, aby sa v Trenčíne vytvorilo kvalitné
hokejové zázemie a prípravu pre športové hokejové talenty Richarda Pavlikovského sa v slovenskej mládeži ukrýva obrovský genetický potenciál. Tá však potrebuje odborné vedenie,
a nielen športový, ale aj osobnostný tréning a rozvoj už od malička. SZĽH preto prichádza s myšlienkou Regionálnej stredoškolskej hokejovej akadémie, ktorá má pod jednou strechou poskytovať komplexné zázemie a vychovávať budúce legendy
svetovej NHL. Partnera
tohto pilotného projektu, ktorý by v budúcnosti mal ísť za príklad
aj ostatným mestám, respektíve krajom, zväz
našiel v TSK.
Akadémia by mala
začať rásť v odhadovanom časovom horizonte v areáli stredoškolského campusu
v Trenčíne – Zámostí niekedy v druhej polovici budúceho roka.
Za jej múrmi by sa nemala skrývať len moderná hokejová hala,
ale aj vyhľadávaní tréneri, skúsení pedagógovia a športovci,
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ktorí dbajú o to, aby sa nerozvíjali len na hokejovej, ale aj vzdelanostnej a celkovej osobnostnej úrovni.
Partnerom projektu však nie je len samotný TSK, ale aj ďalšie inštitúcie, ktoré vedia prostredníctvom svojich prostriedkov
a ľudského kapitálu pomôcť zrodu tejto unikátnej myšlienky;
a to krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región, Krajské centrum voľného času v Trenčíne a Športové gymnázium
v Trenčíne. To už dnes vychováva športové talenty, čaká ho
však ešte svetlejšia budúcnosť. Kraj v jeho areáli stavia novú
telocvičňu s parametrami športovej haly. Ak by telocvičňu
v budúcom roku doplnila aj samotná hokejová aréna, stredoškolský campus, v ktorého areáli sa nachádza 5 stredných škôl,
významne zmení tvár.
Kraj totiž plánuje aj rekonštrukciu školského
internátu, na ktorom
v súčasnosti prechodne
býva sedemsto študentov.
Škola sa navyše
v súlade so zákonom
premenuje na Strednú
športovú školu a po všetkých uvedených úpravách má obrovské
predpoklady stať sa prestížnou a vyhľadávanou športovo-vzdelávacou inštitúciou.
„Keď sa prostriedky a kompetenčné možnosti samosprávneho kraja spoja s know-how SZĽH a odhodlaním jeho členov,
verím, že vznikne niečo unikátne. Regionálna hokejová akadémia pomôže nielen vzdelávať a formovať športové talenty, ale
prakticky ich pripraviť aj na život, v ktorom by sa či už zo zdravotného alebo iného hľadiska nemohli živiť primárne hokejom.
Naším zámerom je vytvoriť skutočne kvalitnú školu na najvyš-
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šej úrovni,“ uviedol župan Jaroslav Baška v stredu 10. januára
počas stretnutia na Úrade TSK s partnermi memoranda.
Županovu myšlienku potvrdil aj prezident SZĽH Martin
Kohút, ktorý dodal, že pridanou hodnotou hokejovej akadémie
by malo byť napr. vyučovanie niektorých odborných predmetov v anglickom jazyku či budovanie regionálnej identity u detí
a mládeže.
„Našou ambíciou je vytvoriť nový športovo-vzdelávací systém a byť vzorom pre ostatné vyššie územné celky, aby videli,
že sa to naozaj dá,“ dodal šéf slovenského hokeja.
Projekt Regionálnej stredoškolskej hokejovej akadémie
v Trenčíne je v súčasnosti v štádiu aktívneho plánovania.
V jednotlivých etapách by v rámci akadémie mala v prvom rade vyrásť nová hokejová hala, hradená z rozpočtu samosprávneho kraja, neskôr plány smerujú aj k dobudovaniu napr. novej
knižnice, študentskej kaviarne, workoutového ihriska či iných
zón, atraktívnych a prospešných pre mládež. Prípravnú fázu by
jednotliví partneri memoranda chceli zvládnuť v priebehu tohto
roka, so samotnou výstavbou haly by župa rada začala v priebehu roku 2019.
www.tsk.sk 12.01.2018
pomocná evidencia 017/1/2018
Už pred Vianocami avizované futbalové partnerstvo medzi
KAA Gent a útočníkom AS
Trenčín Rangelom Jangom
sa spečatilo zmluvou do
roku 2021. Rangelo Janga
bol so 14 gólmi najlepším
kanonierom jesennej časti
Fortuna ligy, v uplynulej sezóne sa dostal na rovnakú métu, ale za celý ligový ročník. Rangelo Janga v uplynulej súťažnej jeseni v drese AS Trenčín strelil
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dovedna 16 gólov v 18 zápasoch a pridal aj 3 asistencie. Celkovo počas dvoch sezón pod hradom Matúša Čáka v 58 zápasoch rozvlnil sieť 33-krát a pripísal si aj 7 asistencií.
V minulosti odišli z AS Trenčín do KAA Gent nigérijskí krídelníci Moses Simon a Samuel Kalu, ktorí sú súčasťou kádra
belgického prvoligistu aj v súčasnosti.
Dvadsaťpäťročný rodák z Rotterdamu s predkami z Curacaa
Rangelo Janga začal „dospelú“ kariéru v sezóne 2010/2011 v
holandskom tíme Eredivisie Willem II Tilburg, tri sezóny odohral potom v tíme Excelsior (2012-2014).
Jeho kariéra pokračovala v cyperskom tíme Omonia Aradippou, odkiaľ po roku zamieril späť do Holandska do FC Dordrecht. Potom nasledovala už spomenutá dvojročná trenčianska
skúsenosť. Od roku 2016 Rangelo Janga odohral 10 zápasov v
reprezentačnom drese Curacaa, strelil 4 góly.
www.sportaktuality.sk 12.01.2018
pomocná evidencia 018/1/2018
AS Trenčín povedie v zápasoch jarnej časti najvyššej domácej súťaže dvojica Vladimír Cifranič – Juraj Ančic. Trénerom
brankárov je naďalej Marek
Dobiáš a v realizačnom tíme
zostáva aj Gideon van der
Wee. Roman Marčok sa vracia k mládežníckym tímom, ale
naďalej bude v prípade potreby
vypomáhať v prvom tíme ako
Novým hlavným trénerom AS sa stal Vladimír Cifranič.
analytik.
Štyridsaťtriročný tréner Vladimír Cifranič pôsobil dlhodobo
v mládežníckych tímoch AS Trenčín. V septembri 2013 nastúpil po boku Martina Ševelu ako asistent v prvom mužstve. Po
odchode Ševelu viedol tím spoločne s trénerom Romanom Marčokom. Od úvodného kola jari bude sedieť na lavičke ako
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hlavný tréner iba Vladimír Cifranič. Jeho asistentom sa stal Juraj Ančic, ktorý mal doposiaľ na starosti sedemnástku.
„Slovenskému futbalu dokážeme okrem nových tvárí na pozíciách hráčov ponúknuť aj zaujímavých trénerov, čo nás veľmi
teší. Veríme, že Vladimír Cifranič bude po Adriánovi Guľovi a
Martinovi Ševelovi tretím mladým kormidelníkom, ktorý sa dokáže presadiť na tomto trhu. Z pohľadu profesijnej úrovne je
dnes ďalej ako boli jeho dvaja predchodcovia. Po prijatí na štúdium najvyššej trénerskej licencie môže prepojiť zvyšovanie
kvalifikácie s praxou. Z nášho pohľadu to je veľmi dôležitý moment. Preto kvitujeme zmenu v pravidlách, ktorá študentom
Euro Pro dáva možnosť pracovať v najvyššej súťaži,“ povedal
generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček.
„Hoci Vladimír Cifranič je rodákom z východu Slovenska,
dnes je už prakticky Trenčanom. Juraj Ančic je rodákom z
Trenčína. Obaja hrali v našom klube a obaja prešli ako tréneri
trenčianskou akadémiou. Pre nás sú aj tieto fakty veľmi silné a
dôležité. Veríme, že prichádza ďalšia úspešná dvojica,“ dodal
na záver výkonný šéf AS Trenčín.
www.astrencin.sk 29.01.2018
Záujem Trenčanov o športovanie v školských športových
areáloch v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi narastá. V minulom roku navyše pribudla možnosť zašportovať si na nových
multifunkčných ihriskách pri ZŠ Dlhé Hony a tiež na Východnej ulici.
Športové areály slúžia v čase vyučovania žiakom školy na
hodinách telesnej výchovy, po vyučovaní sa využívajú na krúžkovú záujmovú činnosť. Zvyčajne po 16. hodine, ale najmä počas víkendov sú areály k dispozícii športovo založeným obyvateľom mesta.
V športových areáloch pri ZŠ na Bezručovej, Hodžovej, L.
Novomeského a Veľkomoravskej ulici bola oproti roku 2016
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návštevnosť vyššia o 9433. Keď pripočítame približne 4800
návštevníkov v areáli pri ZŠ na Dlhých Honoch, znamená to,
že v roku 2017 športové areály navštívilo viac ako 142 tisíc
Trenčanov.
Najvyšší záujem, už tradične, prejavovali o areál pri ZŠ na
Hodžovej ulici, zaregistrovali tu 54659 návštevníkov. Vysoký
záujem športuchtivej verejnosti je aj o najväčší areál pri ZŠ L.
Novomeského – 47925.
Info 30.01.2018
pomocná evidencia 052/1/2018
Záujem o služby Stanislava Lobotku neutícha. Počas nedávno skončeného zimného prestupového obdobia mali mladého slovenského stredopoliara v hľadáčiku kluby ako FC Barcelona, Real Madrid či Inter Miláno. Celta Vigo sa teraz k všetkým tým špekuláciám oficiálne vyjadrila.
Športový riaditeľ galícijského klubu Felipe Miňambres sa
na utorkovej tlačovej konferencii nevyhol ani otázkam ohľadom Stanislava Lobotku. Počas zimy bol rodák z Trenčína azda
najviac sledovaným futbalistom Celty Vigo. Felipe
Miňambres dnes potvrdil,
že zvesti o „Nerazzurri” boli pravdivé.
„Zo strany Interu Miláno
išlo o veľmi veľký záujem,
ale odkázali sme ich na výkupnú klauzulu v zmluve s tým, že nebudeme rokovať pod túto
sumu,“ uviedol Felipe Miňambres.
Podľa jeho slov Stanislav Lobotka vôbec neprejavil záujem
o prestup. „Vždy nám vravel, že tím neopustí. Je mu tu dobre.
Klub nebol spokojný s ponukou Interu Miláno, on je tu šťastný
a nechcel odísť. Prípadný prestup by teda nebol výhodný pre
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nikoho,” doplnil predstaviteľ aktuálne ôsmeho tímu španielskej
La Ligy.
„Komunikovali sme so zástupcami Interu Miláno. Našim prvoradým cieľom vždy bolo udržať Stanislava Lobotku v tíme.
Aj v súčasnosti komunikujeme s jeho agentom, pretože mu
chceme predĺžiť zmluvu, dať mu vyšší plat a navýšiť jeho výkupnú klauzulu,” prezradil na tlačovej konferencii Felipe Miňambres.
Stanislav Lobotka prestúpil do Celty Vigo v lete z dánskeho
Nordsjaellandu za 5 miliónov eur. V aktuálnej sezóne odohral
za „Célticos” 25 zápasov a stala sa z neho jedna o tímových
opôr.
S 90,9-percentnou úspešnosťou prihrávok figuruje na 9.
mieste v rebríčka La Ligy. Za sebou nechal dokonca aj také
mená ako Ivan Rakitič, Sergio Busquets alebo Luka Modrič.
www.sportaktuality.sk 06.02.2018
pomocná evidencia 069/1/2018
Športový klub Real team Trenčín získal v sobotu 10. februára v trenčianskej Mestskej športovej hale v 1. kole Slovenského pohára v karate detí do 11 rokov 30 medailí a 1. miesto
zo všetkých klubov.
Zo zisku zlata sa tešili Monika Horváthová, Viktória Kadlecajová, Rafael Beňo a Viviana Kováčová (v agility), Rafael
Beňo, Klára Chrastinová a Linda Predanocy (kata) a Viktor
Beňo (kumite). Striebro vybojovali Sofia Štefaneková a Timotej Sládek (agility), Monika Horváthová, Michelle Grznárová a Kristián Kosík (kata), Klára Chrastinová a Lenka
Melicháreková (kumite). Bronz získali Nina Pummerová,
Alexandra Blizmanová, Matúš Lamačka, V. Beňo, Ema Zajačková, Matej Galko a Stela Bystrická (agility), V. Beňo,
Nikolas Kalafut, L. Melicháreková, Tereza Podolánová a S.
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Štefaneková (kata), M. Horváthová, Adela Pišojová, Tamara Podolánová a E. Zajačková (kumite).
Z výborného štartu v roku 2018 sa tešili aj tréneri Lenka
Beňová, Ivan Kostelný a Jozef Beňo.
Info 06.03.2018
pomocná evidencia 076/1/2018
Vo futbalovom klube AS Trenčín nastali pred štartom jarnej
časti Fortuna ligy iba minimálne zmeny. Šiesty tím po jeseni
má jasné ambície - udržať sa v hornej polovici tabuľky a zabojovať o účasť v európskych klubových súťažiach.
„Chceme byť na ihrisku naďalej dominantní a vnucovať súperom náš spôsob hry. Ako vždy sa budeme snažiť posúvať našich hráčov ďalej,“ povedal na úvod tréner Vladimír Cifranič.
Jeho zverenci v prípravnom období odohrali šesť prípravných
zápasov s bilanciou tri víťazstvá a rovnaký počet prehier. Už
tradične sa zúčastnili
na sústredení v tureckom Beleku, kde ich
preverili
Hajduk
Split, Dinamo Moskva a Napredak Kruševac.
„Z prípravy mám
veľmi dobrý pocit. Čo
sme si naplánovali, to
Futbalisti AS Trenčín na sústredení v tureckom Beleku.
sme aj splnili. Zápasy splnili svoj účel. Najmä v Turecku sme
nastúpili proti silným tímom. Ukázali sme, že vieme byť konkurencieschopní,“ dodal Vladimír Cifranič.
Najväčšou stratou je odchod štrnásťgólového Rangela Jangu do belgického KAA Gent.
„Rangelo už pred príchodom k nám ukazoval, že vie strieľať
góly. Šancu teraz dostanú iní. Môžu sa ukázať Čatakovič
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s Mancem. V prípravnom období dobre triafal Sleegers a možno si strelecké kopačky obujú viacerí,“ zamýšľal sa Vladimír
Cifranič.
„Nový model prispel k väčšej dramatizácii a všeobecnému
pozitívnemu napätiu medzi verejnosťou. Verím, že sme dobre
pripravení. Doplnili sme sa na správnych postoch. Máme jedno
z najkvalitnejších mužstiev v súťaži. V našom prípade je však
veľmi tenký ľad medzi tým, čo v danej chvíli vieme alebo nevieme ukázať,“ pridal sa generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček.
Aktuálne šiesty tím fortunaligovej tabuľky má pred jarnými
bojmi veľké ciele. Okrem zlepšenej hry chce zabojovať o pohárovú Európu, ktorej súčasťou bol predchádzajúcich päť sezón.
„Prvoradým cieľom je skončiť medzi najlepšou šestkou a následným je postup do niektorého z európskych klubových súťaží. Kabína má silu na to, aby sa jej podarilo naplniť oba
méty,“ dodal na záver Róbert Rybníček.
Káder Trenčína na jarnú časť Fortuna Ligy:
Brankári Igor Šemrinec, Adrián Chovan, Denis Chudý,
obrancovia Lukáš Skovajsa, Keston Julien, Martin Šulek,
James Lawrence, Peter Čögley, Jovan Pavlovič, Peter Kleščík, Marián Pišoja, stredopoliari Abdul Zubairu, Jakub
Paur, Desley Ubbink, Joey Sleegers, Jakub Kadák, Philippe
van Arnhem, Ejike Okoh, Achraf El Mahdioui, útočníci Giorgi Beridze, Hamza Čatakovič, Hilary Gong, Milan Kvocera, Philip Azango, Antonio Mance.
www.sportaktuality.sk 15.02.2018
pomocná evidencia 084/1/2018
Uplynulých desať rokov klubu AS Trenčín stojí dnes po
boku „zlatej éry trenčianskeho futbalu“. Tak sú označované
šesťdesiate roky minulého storočia a úspechy Jednoty Trenčín
v najvyššej československej súťaži a európskych pohároch.
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Hráči AS Trenčín sa svojim predchodcom vyrovnali ziskom
dvoch majstrovských
trofejí a dvoch triumfov
v národnom pohári v rokoch 2015 a 2016. Náš
klub sa stal pravidelným
účastníkom európskych
pohárových súťaží a vychoval hráčov pre slovenské reprezentačné
výbery a kvalitné európske ligové súťaže.
Pri tejto príležitosti
pripravil klub anketu
odborníkov a fanúšikov,
ktorí zostavili Jedenástky desaťročia 2007–2018 zložené z najlepších hráčov za toto obdobie. Porotu vytvorenú osobnosťami z prostredia slovenského futbalu tvorili reprezentačný tréner Slovenska
Ján Kozák, tréner slovenskej dvadsaťjednotky Pavel
Hapal, Adrián Guľa za
asistencie Mariána Zimena,
Martin Ševela, Vladimír
Cifranič, šéf Únie futbalových trénerov Slovenska Ladislav Borbély, prezident ÚLK Ivan Kozák, novinárska futbalová jednotka Miroslav Hašan, rozhlasová jednotka Vladimír
Pančík, renomovaný komentátor Marcel Merčiak, generálny
manažér klubu Róbert Rybníček a samozrejme majiteľ klubu
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AS Trenčín Tschen La Ling. Fanúšikovia odovzdali dokopy
1345 hlasov.
Na každý jeden z postov sme vybrali po troch hráčoch. V
ponuke bolo 33 skvelých futbalistov, z ktorých vzišli dve jedenástky. Okrem nominovaných hráčov
pôsobili v drese AS aj ďalšie osobnosti. Do nominácie sa nedostali
napríklad William, Karol Mondek, Wesley, Jairo, Patrik Mišák, Jorge Salinas, Iván Diáz,
Dávid Guba, Tomáš Malec, Angelos Chanti, Thijs Sluijter alebo
Leon Bailey.
Ramón, Stanislav Lobotka,
Ibrahim Rabiu, Matúš Bero, Gino van Kessel, Moses Simon a David Depetris sa ocitli v Jedenástke desaťročia odborníkov i fanúšikov.
Zloženie stredovej a útočnej formácie z pohľadu fanúšikov
a odborníkov je totožné.
Fanúšikovia a odborníci sa líšili v názore pri výbere brankára
a obrany. Z pätice hráčov sa zhodli iba v obsadení Ramóna na
pozíciu stopéra.
Iba Matúš Bero bol na všetkých dvanástich hlasovacích lístkoch komisie odborníkov. Jedenásť hlasov získal Stanislav Lobotka. Ladislav Borbély uprednostnil na pozíciu defenzívneho
záložníka Ryana Koolwijka. Desať hlasov získal Ramón a deväť Ibrahim Rabiu.
Peter Kleščík a Milan Rundič získali v hlasovaní odborníkov zhodne po šesť hlasov. Rozhodujúci hlas mal majiteľ klubu
AS Trenčín Tshen La Ling.
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Najúspešnejšie dopadla v hlasovaní fanúšikov (1345 hlasujúcich) trojica Stanislav Lobotka (82,4%, 1108 hlasov),
Matúš Bero (80,4%, 1082) a
Ibrahim Rabiu (70%, 941).
Najtesnejší rozdiel v hlasovaní fanúšikov bol v prípade pozície ľavého obrancu. Kingsley Madu (640)
získal o 97 hlasov viac ako
Róbert Mazáň (103). Druhý v hodnotení stopérov Ramón (612) mal o 103 hlasov
viac ako tretí Peter Kleščík
(512).
Najväčší rozdiel bol medzi defenzívnymi záložníkmi Stanislavom Lobotkom (82,4%, 1108 hlasov)
a stredopoliarom Ryanom
Koolwijkom (12,1%, 163). Rozdiel bol 945 hlasov.
www.astrencin.sk 01.03.2018
pomocná evidencia 106/1/2018
Futbalová rodina prišla vo štvrtok 1. marca o vzácneho
člena, vo veku nedožitých 68 rokov zomrel po ťažkej chorobe
Ján Lipták.
Na Slovenskom futbalovom zväze (SFZ) pôsobil ako predseda revíznej komisie, všetci traja doterajší šéfovia v novodobej
histórii samostatného zväzu Milan Služanič, František Laurinec i Ján Kováčik sa na neho mohli absolútne spoľahnúť - na
jeho precíznosť, dôslednosť a čestnosť. A jeho okolie na jeho
otvorenosť a priateľstvo.
634

Absolvent vysokej školy v Žiline i v Prahe získal titul inžiniera a svoje veľké schopnosti dal do služieb školy, dnes Dopravnej akadémie v Trenčíne. Veľmi skoro sa stal nielen učiteľom, ale ako mladý aj riaditeľom a na tejto pozícii bol prospešný mnohým generáciám
40 rokov.
Aj v tejto funkcii však všade, kde mohol, kliesnil cestu
športu, ktorý bol popri rodine
jeho druhou celoživotnou láskou.
Absolventmi ním vedenej
inštitúcie sa stali mnohí úspešní slovenskí športovci - hokejisti Marián a Marcel Hossovci, Branko Radivojevič, Andrej Meszároš, karatistka
Alena Murková či futbalista Juraj Ančic.
Rodák z dedinky Chocholná-Velčice neďaleko Trenčína
hrával futbal, aj keď nie na úplne vrcholovej úrovni, ale funkcionárom bol absolútne špičkovým. Klubovým, vo farbách Jednoty a TTS Trenčín, i zväzovým - na úrovni oblastného, regionálneho i slovenského zväzu.
Bol 15 rokov viceprezidentom Západoslovenského futbalového zväzu, členom výkonného výboru tohto orgánu, bol dlhoročným delegátom, natoľko rešpektovaným, že mal kredit delegátskej jednotky na Slovensku, a preto mával pod palcom tie
najťažšie zápasy.
Česť jeho pamiatke!
www.webnoviny.sk 02.03.2018
pomocná evidencia 108/1/2018
Slovenský profesionálny kickboxer Martin Pacas zvíťazil v
piatok 9. marca na turnaji organizácie Enfusion v Spojených
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arabských emirátoch na body nad Hichamom Achalhim z Maroka. Týmto triumfom sa kvalifikoval do zápasu o titul šampióna Enfusion v ťažkej váhe.
Dvadsaťšesťročný Trenčan sa v úvode snažil ťažiť z miernej
výškovej prevahy a držať súpera na dištanc. To sa mu darilo až
do samého záveru kola, kedy inkasoval tvrdý pravý hák z kontry. Slovenský bojovník klesol do kolien, rýchlo sa však
vzpriamil a vyhol sa
počítaniu ringovým
rozhodcom.
Druhá trojminútovka priniesla vyrovnaný boj, v ktorom mal mierne navrch Pacas. Ten ovládol aj záverečné kolo,
v posledných sekundách takmer poslal Maročana do počítania
a bodoví arbitri sa napokon priklonili na jeho stranu.
„Ten úder zo záveru prvého kola ma pekne osviežil. Veľa
nechýbalo a bol by som počítaný, čo by značne ovplyvnilo ďalší
priebeh. Pomalšie som sa dostával do tempa, ale nebyť záverečného gongu, zrejme by som súpera poslal k zemi. Až po zápase som si uvedomil, že mi išlo naozaj o veľa. Definitívne pôjdem o titul, navyše sa mi upravia zmluvné podmienky,“ uviedol
Martin Pacas po jedenástom triumfe v rade.
Martin Pacas, úradujúci majster sveta organizácie WKU vo
váhe nad 95 kg, si vylepšil svoju bilanciu na 34 víťazstiev (z
toho 13 KO) z 37 zápasov. Achalhi zaznamenal len desiatu prehru pri 79 víťazstvách (z toho 20 KO). Na Slováka nenašiel recept ani v druhom vzájomnom meraní síl, rovnako na body mu
podľahol pred dvoma rokmi na turnaji v Žiline.
„Paco“, ako znie prezývka takmer dvojmetrového zverenca
trénera a manažéra Petra Navrátila, vyzve v titulovom zápase
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Luisa Tavaresa. Holanďan v hlavnom zápase večera obhájil
opasok šampióna v súboji s Fatihom Ulusoyom z Turecka, ktorého zdolal TKO v treťom kole. Titul na turnaji v Abú Zabí potvrdil aj Španiel Jonay Risco, ktorý v kategórii do 72,5 kg vybodoval legendárneho Buakawa Banchameka z Thajska.
www.sportaktuality.sk 09.03.2018
pomocná evidencia 125/1/2018
Turecký klub Trabzonspor dostal v uplynulých dňoch od
Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) trest zákazu
prestupov počas letného transferového obdobia v roku
2018.
Trabzonspor pyká za to, že
slovenskému AS Trenčín včas
nevyplatil 250 tisíc eur pri prestupe stredopoliara Matúša Bera.
Dvadsaťdvaročný slovenský záložník prišiel do Trabzonu v lete
2016 za 2,5 milióna eur. Podľa aktuálnych informácií je už podlžnosť Trabzonsporu voči trenčianskemu klubu vyrovnaná.
„Je mi ľúto, že to zašlo až tak ďaleko. Skúšali sme riešiť situáciu normálnou cestou, ale Trabzonspor nereflektoval na naše
výzvy. Približne pred troma mesiacmi sme sa rozhodli obrátiť
na FIFA. Tá zareagovala promptne a poslala Turkom poslednú
výzvu. Ani na tú však Trabzonspor nezareagoval, a tak mu
FIFA zakázala prestupy. Reakcia tureckého klubu bola okamžitá a vo štvrtok 8. marca sme od neho dostali peniaze na
účet,“ prezradil generálny manažér AS Róbert Rybníček.
V potrestanom klube vedno s Matúšom Berom pôsobia jeho
krajania Ján Ďurica, Juraj Kucka a Tomáš Hubočan.
www.sportaktuality.sk 10.03.2018
pomocná evidencia 127/1/2018
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Päť zlatých, 4 strieborné a 3 bronzové medaily získal klub
ILYO Taekwondo Trenčín v sobotu 10. marca v Prahe na medzinárodnom turnaji Cobra Cup 2018.
V konkurencii 20 klubov tak obsadil štvrté miesto a titul najúspešnejší slovenský team. Zlatú medailu domov priviezli
Martin Bolo, Šimon Šedivý, Tomáš Bažant , Lívia Joneková
a Filip Jonek. Striebro vybojovali Zlatica Hlaváčová, Erik
Nevláčil, Tadeáš Ferletják a Sean Kubát, bronz majú Peter
Patka, Lea Meravá a Adrián Kuča.
Info 27.03.2018
pomocná evidencia 129/1/2018
Patrik Pavlíček (8. A, ZŠ Kubranská) sa v nedeľu 11. marca
zúčastnil Slovenského pohára v športovej gymnastike v Prievidzi.
V náročnom povinnom šesťboji obhájil prvenstvo aj napriek
tomu, že v kategórii starších žiakov súťaží v tomto roku po prvýkrát.
Info 27.03.2018
pomocná evidencia 131/1/2018
Ocenenie Najúspešnejší klub – tréner – v kategórii mládeže
do 12 rokov za najväčší celkový počet získaných medailí na súťažiach Slovenského pohára a Majstrovstvách Slovenskej republiky v roku 2017 a tiež za šírenie dobrého mena slovenského
karate doma i v zahraničí odovzdali v nedeľu 11. marca 2018
na Grand Prix Slovakia v Bratislave trénerke Športového klubu
Real team Trenčín Lenke Beňovej.
Info 27.03.2018
pomocná evidencia 132/1/2018
Pod záštitou primátora mesta Richarda Rybníčka sa konali
v dňoch 13. – 14. marca na Mestskej plavárni v Trenčíne Maj638

strovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v plávaní. Na 12.
ročníku sa zúčastnilo 71 športovcov s mentálnym postihnutím.
Podujatie bolo plné výborných výkonov a najmä radosti zo
športu. Trenčín reprezentovala Monika Plšková (38), ktorá
pretekala po prvýkrát. Už to, že sa na súťaž odhodlala, je pekný
úspech.
Info 27.03.2018
pomocná evidencia 137/1/2018
Hokejisti Dukly Trenčín urobili postupom cez Poprad v prvom kole Kaufland play off Tipsport Ligy 2017/2018 prvý krok
k naplneniu cieľa.
Tým je účasť vo finále, no cestu im
bude chcieť zatarasiť Zvolen. Z kabíny
Dukly je však cítiť
veľké odhodlanie.
Vyradením Popradu v sérii 4:0 na
zápasy stúplo aj sebavedomie tímu hlavného trénera Petra
Oremusa. „Nálada je priamo úmerná tomu, ako sme odohrali
štvrťfinále s Popradom. Chalani odohrali najlepšie zápasy v sezóne, takže dúfam, že to prenesieme aj do semifinále. Od pondelka sa nálada stupňuje a horúčka bude s blížiacim sa zápasom
stúpať. Očakávam, že to bude rovnaký boj ako s Popradom,“
povedal asistent trénera Ján Pardavý.
Hráči veľmi túžia po úspechu, najmä po zbabranej vlaňajšej
sezóne, keď Dukla zachraňovala účasť v Tipsport Lige v play
out.
„My sa na semifinále veľmi tešíme. Je dobré, že v tíme je
cítiť, že po postupe cez Poprad chceme viac. Sme hladní a
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verím, že vstúpime do série víťazne,“ uviedol kapitán tímu
Branko Radivojevič.
V základnej časti boli súboje medzi Trenčínom a Zvolenom
vyrovnané, v šiestich dueloch sa z víťazstva radoval každý tím
trikrát.
Ján Pardavý očakáva vyrovnané stretnutia aj v play-off: „Je
to fyzicky veľmi dobrý tím, ktorý má silu na každom poste.
Majú výborného brankára, dôrazných aj útočných obrancov.
Vpredu majú výborných útočníkov na čele s najlepším strelcom
ligy, čiže nás nečaká nič ľahké. Verím, že sa pripravíme na Zvolen najlepšie, ako vieme."
V základnej časti nazbieral Zvolen 110 bodov, Trenčín iba o
jeden menej. Ten však rozhodol o tom, že prvé dva zápasy semifinále začnú pod Pustým hradom.
www.sportaktuality.sk 30.03.2018
pomocná evidencia 165/1/2018
Výsledok stretnutia play-off slovenskej extraligy volejbalistov 2017/2018 v piatok 30. marca:
O 7. miesto - druhý zápas (hralo sa na dve víťazstvá): COP
Trenčín - MVK Zvolen 3:1 (18, 22, -21, 12). Rozhodovali:
Jurlov, Čuntala. Konečný stav série: 2:0, Trenčín obsadil 7.
miesto, Zvolen ôsme.
www.sportaktuality.sk 30.03.2018
pomocná evidencia 166/1/2018
Hokejisti Dukly Trenčín obhájili majstrovský titul v kategórii dorastu.
Trenčania spečatili cestu za prvenstvom stredajším triumfom
8:3 na domácom ľade nad Slovanom Bratislava, celú sériu
hranú na tri víťazstvá ovládli 3:1. Bronz putuje do Nitry, ktorá
v sérii o 3. miesto zdolala Martin 3:0 na zápasy.

640

Výsledok štvrtého duelu finále play-off hokejovej extraligy
dorastu (hralo sa na tri víťazstvá):
HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava 8:3 (3:2, 3:1,
2:0 - Góly: 1. a 3. Maniaček, 20. a 41. Chromiak, 24. a 51. J.
Haščák, 22. Krajč, 22. Ferenyi - 11. J. Uram, 14. Mojžiš, 32.
Adamovič, 613 divákov.
www.sportaktuality.sk 04.04.2018
pomocná evidencia 171/1/2018
Mladí hokejisti Slovana Bratislava po prehre vo štvrtom finálovom stretnutí o majstra Slovenska dorastu na ľade Trenčína
(3:8) poškodili zariadenie v šatni
hostí.
Ako informoval manažér mládeže neziskovej organizácie Dukla
Trenčín Róbert Kompas, hráči
hosťujúceho družstva odtrhli sprchy a rozbili dvere v šatni. Celková
škoda zatiaľ nie je vyčíslená.
Trenčania obhájili titul a tešili sa
zo siedmeho republikového titulu v
tejto vekovej kategórii.
„Oslovili sme vedenie Slovana
Bratislava. So svojimi hráčmi si to vybavia, nám prisľúbili, že
nám škodu uhradia. Pošleme im faktúru. Nemalo by sa to stávať, no bohužiaľ, občas sa to stáva. Takéto prípady sa väčšinou
riešia dohodou klubov,“ doplnil Róbert Kompas s tým, že prípad nehlásili na polícii.
Dorastenci HC Slovan Bratislava vyhrali nadstavbovú časť
dorasteneckej extraligy so šesťbodovým náskokom pred Trenčínom. Vo finálovej sérii však prehrali s Trenčanmi hneď prvé
domáce stretnutie. Druhé vyhrali, no po dvoch prehrách v Trenčíne prišli o majstrovských titul.
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Vyjadril sa aj
HC Slovan Bratislava:
HC
Slovan
Bratislava odsudzuje správanie
svojich hráčov po
štvrtom stretnutí
finálovej
série
Hokejoví dorastenci Dukly Trenčín sa tešia z majstrovského titulu.
playoff Kaufland
extraligy dorastu a považuje ho za nevhodné a neprípustné. Inkriminovaného zápasu sa zúčastnil aj šéftréner mládeže Karol
Rusznyák, ktorý je o celej situácii informovaný a je v aktívnom kontakte so zástupcami nášho finálového súpera Dukly
Trenčín.
HC Slovan z celej situácie u zúčastnených hráčov vyvodí dôsledky a uhradí všetky škody spôsobené domácemu celku.
www.sportaktuality.sk 05.04.2018
pomocná evidencia 175/1/2018
Nádejné hádzanárky AS Trenčín dosiahli počas uplynulého
víkendu skvelé výsledky na špičkovo obsadenom turnaji Prague Handball Cup 2018. Staršie žiačky vedené trénerkou Ivetou Mičiníkovou sa zastavili až vo finále a mladšie žiačky Kataríny Paulínyovej skončili len krok od postupu do najlepšej
osmičky. Na jednom z najväčších mládežníckych turnajoch v
Európe sa tento rok predstavilo 628 družstiev z dvadsaťpäť krajín.
„V kategórii starších žiačok sa predstavilo 102 družstiev. Zo
šesťčlennej základnej skupiny sme postúpili zásluhou piatich
víťazstiev proti tímom z Dánska, Fínska a Nemecka. Podľahli
sme iba českému Slavoju Žirovnice. V ďalšom kole sme sa
ocitli v trojčlennej skupine. Ďalej išiel iba víťaz. Po víťazstvách
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nad DHK Odense z Dánska a ŽRK Senia z Chorvátska sme postúpili do osemfinále. Nasledovali už len vyraďovacie zápasy.
Ďalším naším súperom bol jeden z najväčších favoritov turnaja
Ajax Kobenhavn. V tomto zápase sa ukázala obrovská sila kolektívu. Verila som, že keď vyhráme tento zápas, prebojujeme
sa do finále. Po víťazstve 9:5 sme sa prebojovali medzi osem
najlepších. Vo štvrťfinále sme narazili na
ďalšie Dánky – Bording KFUM (9:8).
Prehrávali sme až 0:5
ale dievčatá sa prebrali a zápas otočili v
náš prospech. V semifinále nás čakal český Baník Most a ani
v tomto súboji sme
nezaváhali. Prišlo vysnívané finále. Proti Slavii Praha sme mohli už len prekvapiť.
V prvom polčase sme predvádzali krásnu hádzanú. Dievčatá si
hru užívali a viedli 7:5.V druhom polčase však prišlo na ihrisko
úplne iné družstvo. Nešla nám koncovka, nepomohli sme brankárke a robili zbytočné technické chyby. Po zápase som bola
veľmi sklamaná,“ povedala trénerka starších žiačok Iveta Mičiníková, ktorá napriek skvelému výsledku cítila, že družstvo
mohlo dosiahnuť na celkové víťazstvo.
V kategórii mladších žiačok štartovalo celkovo 59 družstiev.
„Hrali sme v skupine spolu s nemeckým Atlandsbergom, švédskym Sävehofom, srbským Belehradom a českými družstvami
Kynžvart, Havlíčkúv Brod a Astra Praha. Naším cieľom bol postup zo skupiny, čo sa nám aj podarilo. Dievčatá odohrali v skupine šesť zápasov, z ktorých päť vyhrali. Prehrali iba proti Belehradu, ktorý sa nakoniec stal celkovým víťazom kategórie
643

mladších žiačok. Do vyraďovacích bojov sme postúpili z druhého miesta. V nadstavbovej časti boli vytvorené trojčlenné
skupiny, z ktorých do ďalších bojov mohol postúpiť len víťaz.
My sme v tejto skupine porazili družstvo z Prešova, ale bohužiaľ prehrali s českými Žirovnicami. Do najlepšej osmičky
turnaja sme preto nepostúpili,“ povedala trénerka mladších žiačok Katarína Paulínyová.
www.astrencin.sk 05.04.2018
pomocná evidencia 174/1/2018
Bývalý hráč Jednoty Trenčín a dlhoročný zamestnanec
klubu AS Trenčín Jozef Berec (25. marca 1948) sa dožil krásneho životného jubilea. Rodák z Výčapov-Opatoviec neďaleko
Nitry sa dožil 70 rokov. Aj vo svojom veku sa denne podieľa
na chode nášho klubu.
Športový obojživelník po narukovaní do Zvolena začal hrávať hokej za tamojšiu druholigovú Bučinu. Po skončení hokejovej sezóny nastúpil vo farbách miestneho futbalového klubu.
Koniec dvojročnej základnej vojenskej služby priniesol dôležité rozhodovanie, keď musel uprednostniť jeden zo svojich
milovaných športov. Vyhral futbal. V roku 1971 dostal ponuku
z Trenčína a po troch priateľských stretnutiach sa stal platným
hráčom Jednoty.
Niekdajší obranca odohral v trenčianskom drese počas ôsmich rokov 148 ligových zápasov, v ktorých zaznamenal 17 gólov. Zaujímavosťou je, že štrnásť z nich dal hlavou. Dvanásť
zápasov odohral v reprezentačnom drese ČSSR do osemnásť
rokov. Vo svojom prvom ligovom zápase nastúpil ako stopér na
ihrisku Spartaka Trnava proti vtedy najlepšiemu futbalistovi
tých čias Jozefovi Adamcovi. Hoci Trenčín prehral (0:2), legendárny strelec neskóroval.
Vo farbách trenčianskej Jednoty nastúpil aj v Rappanovom
pohári proti Zürichu, Kodani, Lillehameru a Lilleströmu.
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Nezabudnuteľným bol aj ligový zápas na štadióne Za mostami
proti Slovanu Bratislava pred trinásťtisíc divákmi. Napriek
tomu, že v drese hostí sa predstavili legendy Vencel, bratia Zlochovci, Čapkovičovci, Hrivnák, Švehlík, Marián Masný a
ďalší, Trenčín vyhral aj zásluhou gólu Jozefa Bereca 2:0.
www.astrencin.sk 06.04.2018
pomocná evidencia 183/1/2018
Po dorastencoch získali majstrovský titul aj juniori hokejovej Dukly Trenčín. Tím spod hradu Matúša Čáka v nedeľu zvíťazil v rozhodujúcom siedmom finále play-off na
ľade obhajcu prvenstva MMHK
Nitra 3:1 a celú
sériu vyhral 4:3 na
zápasy.
Mladí Trenčania zasadli na juniorský hokejový
trón po pauze v predchádzajúcich dvoch sezónach, predtým ovládli súťažný ročník 2014/2015.
Výsledok siedmeho duelu finále play-off hokejovej extraligy
juniorov (hralo sa na štyri víťazstvá): MMHK Nitra - HK
Dukla Trenčín 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Konečný výsledok série:
3:4, Dukla Trenčín získala titul. Góly: 31. Kollár - 13. Džugan,
38. Smolka, 44. Okuliar
www.sportaktuality.sk 08.04.2018
pomocná evidencia 185/1/2018
Hokejisti Dukly Trenčín neskrývali po triumfe nad Zvolenom 4:2 na zápasy vo štvrťfinále Kaufland play off Tipsport
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Ligy 2017/2018 obrovskú radosť. Kapitán Dukly Branko Radivojevič však dúfa, že ešte väčšiu zažije so svojimi spoluhráčmi na konci sezóny.
Zvolen bol pre Duklu ťažký súper, čo potvrdili aj samotní
hráči. Zverenci trénera Petra Mikulu chceli sériu vrátiť pod
Pustý hrad, ale Dukla napokon odolala.
„Mali sme aj šťastie. Séria bola úplne vyrovnaná, rozhodovali maličké chybičky,“ povedal po zápase Branko Radivojevič.
Každý zápas v sérii bol veľmi vyrovnaný, štyri zo šiestich sa
skončili najtesnejším víťazstvom. V troch prípadoch v prospech
Trenčína. „Vyhrali
sme však dva zápasy vonku a to sa
ráta. Ale klobúk
dole pred Zvolenom, bola to veľmi
ťažká séria,“ dodal
Branko Radivojevič.
Rozhodujúci gól v šiestom zápase padol z hokejky Juraja
Bezúcha, ktorý sám pred zvolenským brankárom Drewom
MacIntyreom excelentným blafákom zavesil puk pod hornú
žŕdku. „Ani si tú situáciu veľmi nepamätám, spomínam si len
na to, že mi to Cebák hodil pred bránku. Nikto pri mne nebol,
tak som sa snažil rozhýbať brankára a šťastie stálo pri mne,“
uviedol Juraj Bezúch. Trenčanov čaká vo finále Banská Bystrica.
„Bystrica je disciplinovaná, nedostáva veľa gólov. My si
dnes do polnoci užijeme oslavy a potom nasleduje príprava na
finále. Ešte nie je koniec,“ uzavrel Branko Radivojevič.
www.sportaktuality.sk 09.04.2018
pomocná evidencia 188/1/2018
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Výstavba nového štadióna na Sihoti sa dostáva z prípravnej
fázy týkajúcej sa zemných prác do etapy samotnej stavby. Klub
AS Trenčín musel s blížiacim sa zvýšeným stavebným ruchom
spojeným s výstavbou novej hlavnej tribúny rokovať a rozhodnúť o dočasnom odchode zo súčasného štadióna.
Na základe odporúčania Únie ligových klubov ako aj predbežných rokovaní s dodávateľmi stavby nebude môcť náš klub
využívať štadión na Sihoti od začiatku ročníka 2018/2019 v zápasovom režime. Stane sa tak prevažne z bezpečnostného hľadiska. AS Trenčín sa tak dohodol na polročnom prenájme futbalového štadióna v Myjave. Po dostavbe novej tribúny by sa
klub chcel vrátiť na štadión na Sihoti. Optimistickým variantom
sa javí druhá polovica budúceho ročníka.
Ak by klub mal zotrvať na súčasnom štadióne, musel by tomu byť prispôsobený nielen stavebný režim, ale aj ďalšie podmienky licenčného systému, ktoré by stáli veľa zbytočne vynaložených finančných prostriedkov. V dnešnej fáze je pre klub
najdôležitejšie sústrediť všetky sily na výstavbu a financovanie
aktuálne aj tak posunutého dokončenia výstavby novej arény.
Na základe dnes platných predpisov klub nemá reálnu možnosť zabezpečiť všetky platné bezpečnostné pravidlá a dodržanie súčasných licenčných podmienok Slovenského futbalového
zväzu týkajúce sa zápasového režimu na štadióne na Sihoti.
Tréningový proces sa vďaka existujúcemu zázemiu neďalekej akadémie This is my sen Academy, kde dnes trénujú všetky
mládežnícke tímy AS Trenčín, presunie na Ostrov.
www.astrencin.sk 11.04.2018
pomocná evidencia 193/1/2018
V sobotu 7. apríla sa v Mestskej športovej hale v Trenčíne
konalo pokračovanie úspešnej série podujatí s názvom Muay
Thai Evening 9 – Zerex & FATE Fight Night. Takmer 1200
divákov mohlo vidieť 13 zápasov, v ktorých sa predstavili zá647

pasníci z krajín ako Slovensko, Slovinsko, Česko, Srbsko, Taliansko a Thajsko. Hlavné dva zápasy mali na starosti domáce
hviezdy z klubu Victory Gym Trenčín Monika Chochlíková a
Lukáš Mandinec.
Monika Chochlíková čelila v ťažkom a doslova krvavom zápase Rachele Ragoste z Talianska. Už na začiatku zápasu sa po
smolnej zrážke hlavami spustila obom
zápasníčkam krv z
čela.
Aj napriek tomuto
incidentu v zápase začala dominovať majsterka Európy Monika
Chochlíková.
Monika Chochlíková v krvavom zápase s Taliankou Rachele Rageste dominovala.
Tej sa na konci druhého kola podarilo dostať súperku tvrdým úderom na podlahu
ringu, ale gong taliansku zápasníčku zachránil a zápas pokračoval aj v treťom kole. Nakoniec aj po ňom z toho bolo ďalšie
jasné víťazstvo pre
Moniku Chochlíkovú.
Posledný zápas
mali na starosti domáci Lukáš Mandinec a thajský bojovník s takmer 150 zápasmi
Yodpitee
Veľká radosť Lukáša Mandinca po vydrenom víťazstve nad thajským súperom.
Petchrungruang.
Lukáš Mandinec už je viac ako rok v ringu pod pravidlami
Muay Thai neporazený a toto bola pre neho jedna z najťažších
skúšok v kariére. V zápase ukázal ale vysokú koncentrovanosť
a pripravenosť. Thajčan Yodpitee vsádzal predovšetkým na
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svoje tvrdé kopy, na ktoré ale Lukáš Mandinec vedel odpovedať.
V zápase bola vidno obrovská technická vyspelosť oboch
bojovníkov, kde ani jeden nechcel spraviť žiadnu chybu, ktorú
by okamžite súper potrestal.
S pribúdajúcim časom zvýšil Lukáš Mandinec tlak a začal
silovo dominovať. Po troch vyrovnaných kolách vyhral Trenčan na body 2:1.
www.sme.sk 13.04.2018
pomocná evidencia 199/1/2018
Florbalisti AS Trenčín skončili v aktuálnom ročníku najvyššej domácej súťaže mužov na piatom mieste, konečné 6. miesto
obsadil ďalší trenčiansky klub 1. FBC.
Vlastný text19.04.2018
pomocná evidencia 215/1/2018
Šestnásty ročník spoločnej slovensko-českej súťaže hádzanárok vyvrcholil v sobotu 21. apríla päticou zápasov záverečného 26. kola. Až v ňom sa rozhodlo, kto bude bronzovým medailistom. Cenný kov získala Iuventa Michalovce, ktorá doma
nezaváhala, keď ŠŠK Prešov poľahky zdolala 37:26.
Hádzanárky HK AS Trenčín zakončili sezónu prehrou 24:38
na palubovke Sokola Písek, čím len potvrdili svoju 13. priečku
na konci tabuľky.
www.sportaktuality.sk 21.04.2018
pomocná evidencia 221/1/2018
Štvrtý ročník mládežníckeho turnaja This is my sen hraný
počas víkendu 21.–22. apríla pod patronátom odchovanca AS
Trenčín a slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku vyhrala Slavia Praha. V konkurencii šestnástich tímov zo šiestich
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krajín nechala za sebou veľké talianske futbalové značky AS
Rím a Juventus .
„Zošívaní“ boli od úvodu turnaja jedným z hlavných kandidátov na zisk najcennejšej trofeje. Hoci zaváhali v derby s konkurenčnou Spartou, v poslednom zápase turnaja podľahli Žiline
a remizovali s domácim bielym tímom AS Trenčín,
získali zaslúžene
prvé miesto. O
svojom triumfe
rozhodli
víťazstvami proti tímom na druhom a
treťom mieste.
„Máme za sebou veľmi zaujímavý turnaj. Narazili sme na
skutočne kvalitných súperov,“ povedal jeden z trénerov víťazného tímu Martin Mišovec.
Druhú priečku obsadil pri rovnosti bodov s Juventusom zásluhou víťazstva v talianskom derby AS Rím.
„V mene organizácie AS Rím chceme poďakovať za pozvanie. Turnaj bol veľmi dobre zorganizovaný. Odohrali sme pätnásť veľmi kvalitných zápasov. Medzinárodná konfrontácia je
pre vývoj našich hráčov veľmi dôležitá,“ povedal šéf mládežníckej sekcie klubu od prípraviek po tím U15 Gianmarco Migliorati.
Podobnú spätnú väzbu organizátori dostali od veľmi dôležitého člena klubu Juventus FC, ktorý pricestoval do Trenčína s
tímom „i bianconeri“, Michele Cavalliho. „Sme to my, ktorí
musia poďakovať za možnosť hrať na turnaji. V Trenčíne sme
našli vynikajúce podmienky. Bola to pre našich mladých hráčov
skvelá skúsenosť. Pre náš klub je veľmi dôležité konfrontovať
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sa s rôznymi hernými štýlmi,“ povedal koordinátor tímov Juventusu od U16 po U19 Michele Cavalli.
Turnaj This is my sen má za sebou štyri vydarené ročníky.
Na posledných troch štartovala jedna z najlepších anglických
akadémií, ktorou disponuje West Ham United FC. Pred dvoma
rokmi obsadil druhú
priečku, pred rokom
bol štvrtý a tento rok
ôsmy.
„Turnaj rastie z
roka na rok. Je to pre
naše mužstvo výborná
previerka. Už dnes sa
tešíme na ďalší ročník.
Tento turnaj zameraný na vekovú kategóriu jedenásťročných je
vďaka svojej kvalite jednou z našich priorít. Dáva nám skvelú
možnosť otestovať našich hráčov,“ zhodnotil tri účasti na TiMS
tréner West Hamu Dave Johnson.
Na turnaji sa predstavili aj dva tímy AS Trenčín. Biely tím
obsadil konečnú deviatu priečku so šiestimi víťazstvami, troma
remízami a šiestimi prehrami. Za
piatym Spartakom Trnava, ktorý bol najlepším
zo Slovákov, zaostal o štyri body.
Červený tím remizoval iba v jednom zápase, ale Na turnaji sa stretli aj bratia Rybníčkovci – generálny manažér AS Róbert a primátor Richard.
príkladne bojujúce družstvo odohralo viaceré výborné stretnutia, keď len o jeden gól podľahli Trnave, obom pražským „S“ a
Prešovu.
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„O vyrovnanosti a kvalite turnaja hovorí fakt, že tímy umiestnené na prvých troch priečkach majú na svojom konte po dve
prehry,“ povedal na úvod hlavný organizátor turnaja Miroslav
Karas a pokračoval: „Vďaka podpore partnerov a rodičov máme za sebou ďalší skvelý turnaj. Všetci chlapci podali obdivuhodné výkony. Boli to náročné, ale inšpiratívne dva dni. Siedmim slovenským klubom sme dali možnosť odohrať vynikajúci
turnaj. Práve toto je cesta, ktorou môžeme posúvať slovenský
mládežnícky futbal.“
Individuálne ocenenia si odnieslo kvarteto futbalistov. Špeciálnu cenu dres Stanislava Lobotku pre najlepšieho domáceho
hráča získal Patrik Straňák. Najlepším strelcom bol zásluhou
21 zásahov Stefano Merola z Juventus FC. Najlepším brankárom bol gólman víťaznej Slavie Martin Dostalík a najlepším
hráčom sa stal futbalista West Ham United Musaka Divin.
www.astrencin.sk 23.04.2018
pomocná evidencia 226/1/2018
Krídelník Ottawy v NHL Marián Gáborík v sobotu 21. apríla pricestoval zo zámoria na Slovensko a už v nedeľu 22. apríla ho bolo vidieť, ako v hľadisku štadióna v Banskej Bystrici
mocne fandí v drese Dukly
Trenčín v šiestom zápase finále play-off najvyššej hokejovej súťaže.
Poriadna dráma sa napokon
skončila triumfom Trenčína
3:2, čo znamená, že o novom
majstrovi Slovenska sa rozhodne v utorok 24. apríla práve v
tomto meste pod hradom Matúša Čáka. Veľký srdciar Marián
Gáborík si mohol spokojne odfúknuť.
„Bol som nervóznejší ako chlapci na striedačke, povzbudzoval som, čo to dalo. Na ľade bolo vidno, že nechcú koniec sezó652

ny. Od víťazstva vo štvrtom dueli je „momentum“ na našej strane,“ povedal .
Gáborík fandil „žlto-červeným“ v drese Marcela Hossu.
Prečo? „Sme najlepší kamaráti, od prípravky sme spolu hokejovo vyrastali,“ vysvetlil 36-ročný niekdajší „rýchlik“ na korčuliach.
Samozrejme, nechce chýbať v hľadisku ani v utorok pri rozuzlení dramatickej finálovej série. „Nenechám si to ujsť a príde
aj Marián Hossa,“ avizoval.
Marián Gáborík má za sebou sezónu, počas ktorej sa dočkal
štvorstého gólu aj asistencie v NHL, ale aj výmeny z Los Angeles do Ottawy. Jeho súťažný ročník opäť poznačili zranenia,
aj preto odohral len 46 zápasov základnej časti so ziskom 21
bodov (11+10). Začiatkom apríla absolvoval v Los Angeles
operáciu posunutej medzistavcovej platničky, ktorá mu dlhodobo spôsobovala problémy s pohybovým aparátom.
„Mesiac teraz budem doma a potom pôjdem spať do USA
rehabilitovať. Dám sa dokopy a pôjde sa do novej sezóny,"
uviedol Marián Gáborík v rozhovore pre RTVS.
www.sportaktuality.sk 23.04.2018
pomocná evidencia 227/1/2018
Banská Bystrica viedla vo finálovej sérii slovenskej hokejovej ligy už 3:0 na zápasy, keď najprv vyhrala obe stretnutia
v Trenčíne 4:3 po predĺžení a 4:3 po nájazdoch a následne doma presvedčivo 6:1.
Vtedy sa zdalo, že séria bude mať rýchly priebeh. Avšak
Trenčín následne dokázal v Bystrici uspieť 4:2, doma súpera
„zmietol“ vysoko 6:0 a následne zvládol až šiesty duel pod Urpínom 3:2. Posledný zápas v Banskej Bystrici mal navyše nechutnú dohru zo strany niektorých domácich fanúšikov.
Trenčania, ktorých ťahúňmi sú predovšetkým vekovo starší
a skúsení slovenskí hráči, už v minulosti dvakrát dokázali
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otočiť vo víťazstvo sériu, v ktorej prehrávali 0:3 na zápasy. Ak
by sa im to podarilo aj tretíkrát, bol by to absolútny svetový
unikát. Banská Bystrica je vo finále slovenskej súťaže už štvrtýkrát v rade a vlani to dotiahla k zisku titulu. Trenčania čakajú
na titul od roku 2004.
www.sportaktuality.sk 24.04.2018
pomocná evidencia 229/1/2018
Hokejisti Banskej Bystrice obhájili titul majstrov Slovenska.
O národnom šampiónovi sezóny 2017/2018 sa rozhodlo v utorok 26. apríla, hráči HC '05 iClinic uspeli nad domácou Duklou
Trenčín 5:1 v rozhodujúcom siedmom zápase finále.
HK Dukla Trenčín – HC'05 iClinic Banská Bystrica 1:5
(0:0, 1:2, 0:3). Góly: 24. Bezúch (Radivojevič, Dlouhý) –
25. Faille (Skalický, Pretnar), 27. Skalický (Faille, Asselin),
52. Asselin (Faille), 55. Faille (Hrnka, Surový), 57. Skalický
(Asselin, Faille). Rozhodovali: Baluška, Štefík – Tvrdoň, Šefčík, vylúčení: 1:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0,
6150 divákov (vypredané).
Dukla Trenčín: Hiadlovský – Bačik, Starosta, Cebák, Frühauf,
Bohunický, Holenda, Romančík – Radivojevič, Sojčík, Bezúch – Hecl, Sádecký,
Hossa – Varga, Ölvecký, Mikula – Hudec,
Dlouhý, Švec – Deveaux.
HC'05 iClinic B. Bystrica: Lukáš – Delisle,
Brejčák, Ďatelinka, Pretnar, Mihálik, Kubka,
Sedlák, Trecapelli – Asselin, Faille, Skalický – Brittain, Hrnka,
Hohmann – Bortňák, Surový, Giľak – Kabáč, Češík, Gabor.
Hlasy po zápase:
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Peter Oremus, tréner Trenčína: „Každý chcel byť prvý,
každého člena nášho tímu to bude mrzieť, dnes aj zajtra.
Spravili sme kus
roboty, to prevyšuje všetko. Ľudia
nám tlieskajú, aj
keď sme rozhodujúci finálový zápas
nezvládli. V Tren- Hokejové osobnosti v hľadisku: Vladimír Vůjtek, Marián Gáborík a Marián Hossa.
číne sa kvalitne pracuje, výsledky tomu zodpovedajú, prehra
mrzí, ale klady prevyšujú.“
Branko Radivojevič, kapitán Trenčína: „Musíme uznať, že
v tomto poslednom zápase boli Banskobystričania lepší, mali
viac šancí. Nám už došli sily... Je to škoda. Veľké ďakujem patrí
týmto divákom. Ja som takéto šialenstvo zažíval ako chlapec
ešte vo federálnej lige a som rád, že aj teraz na vlastnej koži.“

Vladimír Országh, tréner B. Bystrice: „Oproti minulej sezóne sme mali iné mužstvo, vymenili sme viac ako polovicu
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tímu. Išli sme postupnými kromi, do play off sme vstúpili zo 4.
miesta. V play off sme dlho šliapali na jednotku, vo finále potom prišla minikríza, ale to na každého príde. Rozhodujúci zápas sme zvládli, to sa počíta. Chalani ukázali charakter. Klobúk
dole pred Trenčínom, pred jeho staršími hráčmi, ktorí sa do
Dukly vrátili, liga potrebuje takýto silný Trenčín. Obe mužstvá
si zaslúžili mať pohár, my sme boli na konci šťastnejší.“
Tomáš Surový, kapitán Bystrice: „Hovorí sa, že obhájiť titul je ťažšie ako získať ho prvýkrát a bolo to tak. Vo finálovej
sérii nás Trenčín stiahol z 0:3 na 3:3, nebolo to ľahké. Máme
veľa lídrov, snažíme sa hrať ako tím, sme radi, že sme to pretlačili na našu stranu.“
www.sportaktuality.sk 24.04.2018
pomocná evidencia 231/1/2018
Deväť bodov v siedmich zápasoch finálovej série, dovedna
17 v celom play-off slovenskej hokejovej Tipsport ligy. Útočník Trenčanov Branko Radivojevič sa právom stal držiteľom
ocenenia MVP vo vyraďovacej časti. Ihneď by ho však vymenil
za titul, ktorý po triumfe 5:1 pod hradom Matúša Čáka patrí
Banskej Bystrici.
„Škoda gólu, ktorý sme dostali na 1:1, Dali sme gól a hneď
aj dostali. Zdolať Banská Bystricu štyrikrát po sebe je veľmi
ťažké, ale neboli sme ďaleko. Na druhej strane, Bystričania si
to za svoj dnešný výkon zaslúžili. Boli lepší,“ skonštatoval kapitán a líder Dukly Trenčín Branko Radivojevič.
Trenčania sa nadychovali k historickému obratu z 0:3 na 4:3
na zápasy, napokon im chýbal posledný krok. Na otázku, ktoré
boli zlomové momenty z hľadiska celkového úspechu, 37ročný Branko Radivojevič s nadhľadom odpovedal: „V prvých
dvoch zápasoch u nás doma sa to lámalo. Jeden sme prehrali v
predĺžení a druhý v nájazdoch. Chýbalo nám trochu šťastia,
Bystrica mu išla trochu viac naproti, ja im iba gratulujem
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k úspechu. Druhé miesto je pekné, ale všetci si budú pamätať
len víťazov.“
Do posledného miesta zaplnený trenčiansky zimný štadión a
fantastická atmosféra vo všetkých dieloch finálovej drámy sú
dôkazom toho, že hokej pod Tatrami je stále veľmi populárny.
Najmä ak aktéri predvádzajú drámu popretkávanú hernou
kvalitou v siedmich
dejstvách.
„Káder Bystrice je
veľmi silný, ale aj my
máme skúsenosti na
rozdávanie. Každý
odviedol veľký kus
poctivej roboty a ja im všetkým ďakujem. Dúfam len, že to
bude takto pokračovať...Trenčín je hokejové mesto a túto eufóriu treba medzi ľudí ešte vrátiť,“ zaželal si Branko Radivojevič.
Nevyhol sa ani otázke, či si chce predĺžiť sezónu účasťou na
majstrovstvách sveta v Dánsku. Jeho odpoveď bola zamietavá.
„Som taký dolámaný a dobitý, že som rád, že mám po sezóne.
Potrebujem oddych.“
www.sportaktuality.sk 24.04.2018
pomocná evidencia 232/1/2018
V utorok 24. apríla sa posledným možným siedmym rozhodujúcim zápasom skončila hokejová sezóna 2017/2018. Domácej Dukle Trenčín titul uchmatla HC 05 Banská Bystrica. Trenčianskym hokejistom sa však podarilo pozdvihnúť hokej v meste pod hradom Matúša Čáka.
Minulú sezónu musela Dukla hrať o záchranu v lige, teraz to
bol boj priamo o titul. Trenčianski fanúšikovia na snahu a ús-
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pech nezabúdajú. Preto si ich v piatok 27. apríla klub uctil a pripravil autogramiádu s pochodom mestom.
Popoludní pri štadióne Pavla Demitru
sa hokejisti usadili na
rolby a spolu s niekoľkými stovkami fanúšikov sa vydali na
cestu na Mierové námestie. Na svojej ceste odstavili aj dopravu na najväčšej trenčianskej križovatke pod hradom. Na novom pódiu na Mierovom
námestí sa potom predniesli príhovory hráčov a trénerov, skandovanie, svetlice, hudobný program a autogramiáda.
Kapitán vojakov Branko Radivojevič a tréner Peter Oremus ocenili silu kolektívu a napriek tomu, že nezískali titul, neskrývali pocity dobre odvedenej práce počas celej sezóny.
www.impulz.press.sk 27.04.2018
pomocná evidencia 248/1/2018
Bez zmluvy, no s konkrétnymi predstavami o budúcnosti.
Tréner Peter Oremus je naklonený predĺženiu spolupráce s
Duklou Trenčín, ktorú doviedol k strieborným medailám. Aj
preto, že chce byť nablízku rodine v Skalici. Štyridsaťsedemročného kouča v uplynulej sezóne nič nevyrušovalo a práca v
Dukle mu chutila.
Aký bol váš recept na úspech?
„Neviem, či niečo také existuje, ale každý má iné preferencie. V Dukle to bol vydarený skauting hráčov a vzorný prístup
kabíny na čele s jej lídrom Brankom Radivojevičom.“
Už ste „prekusli“ finálovú prehru s Banskou Bystricou?
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„Keď sa tréner alebo hráč dostane v play-off ďaleko, baží po
úspechu. Treba uznať, že Banská Bystrica bola v rozhodujúcom
súboji lepšia. Je však pravda, že táto prehra ma bude dlho bolieť.“
Akými slovami ste sa rozlúčili s kabínou?
„Ďakovnými. Mužstvo sme začali skladať na jar minulého
roka a obmena kádra bola minimálna. S hokejistami, s ktorými
sme vstúpili do ligy, sme ju aj dohrali. To si najviac cením. Partia bola celý čas pohromade, netrhala sa. Pomyselne som sňal
pred ňou klobúk za ošiaľ, ktorý sa jej podarilo vytvoriť v Trenčíne.“
Vo finálovej sérii ste vytiahli brankársky tromf, po zranení Michala Valenta sa dobre ukázal Tomáš Hiadlovský.
Keď sa Valent, dovtedy suverénna jednotka, vrátil na striedačku, neuvažovali ste o jeho opätovnom zaradení do zostavy?
„Nemal som dôvod. Obaja naši brankári spolupracovali celú
sezónu na vysokej úrovni, o pohodu medzi nimi sa staral aj tréner brankárov a môj asistent Peter Kosa. Navzájom sa podporovali, držali
si palce. Tomáš Hiadlovský sa ukázal ako spoľahlivá voľba.“
Počas podávania rúk
po siedmom finále s Banskou Bystricou ste sa
Peter Oremus (vpravo) blahoželá k titulu trénerovi Vladimírovi Országhovi.
dlhšie pristavili pri Vladimírovi Országhovi. Čo ste si povedali?
„Zagratuloval som mu k titulu, aj oni urobili kus dobrej
práce. S Vladom sa dobre poznáme, máme výborný vzťah.“
Vladimír Országh priznal, že pošepkal Brankovi Radivojevičovi, aby pokračoval v kariére. Liga podľa neho
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potrebuje silný Trenčín a Radivojevič je záruka naplnenia
tohto spojenia. Máte podobný názor?
„Všetci sme videli Brankovu veľkosť. Je to osobnosť, výborný hokejista. Bol najlepší v lige, s takouto výkonnosťou
patrí do reprezentácie. Stále jej má čo dať. Veľmi ma teší, že
som s ním spolupracoval. Ešte radšej však vidím, keď sa slovenský hráč, odchovanec, vráti do materského klubu a pomôže
mu zdvihnúť sa.“
Ak k tomu pripočítame, že hral zadarmo, inak povedané
za hokejky a za korčule, vyznieva jeho počin úctyhodne.
Súhlasíte?
„Neuveriteľné, urobil veľké gesto. Nepoberal plat, napriek
tomu príkladne drel v každom zápase. Takéto záležitosti sú nevídané a treba si ich vážiť. Má môj obdiv.“
Spolu s Brankom ste sa zasadili o obrodu trenčianskeho
hokeja z barážového dna až k striebornej medaile. Aké ingrediencie ste použili pri „varení“ úspechu?
„V máji sme sa prvýkrát stretli s realizačným tímom, Brankom, Tomášom
Starostom, aj s
ďalšími vytypovanými
členmi
kádra.
Vopred
sme si stanovili
pravidlá a nimi sa
riadili celú sezónu. Bez toho,
aby sa porušovali, Podľa Petra Oremusa najlepší hráč v lige – kapitán Dukly Trenčín Branko Radivojevič.
a to bol kľúč k úspechu. Dohodli sme sa, že budeme pracovať
so štyrmi päťkami a len s minimálnymi zmenami. Vyšiel nám
výber hráčov, partia si ‚sadla‘ hokejovo aj ľudsky. A museli
sme to robiť dobre, veď úvod sezóny nám vyšiel parádne a dlhý
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čas sme boli prví. Aj postup do finále potvrdil správnosť našich
rozhodnutí.“
Dostali ste Duklu na vzostupnú dráhu sezónnych výsledkov?
„V Dukle sa systematicky pracuje s mládežou, a tá získava
tituly každý rok vo viacerých kategóriách. Toto je cesta. Môj
názor je nemenný. Za slovenské mužstvá by mali hrať slovenskí
hokejisti, mladí aj odchovanci.“
Klub sa po menej úspešných rokoch ekonomicky stabilizoval, výplaty chodili hráčom načas. Bolo zázemie na prácu
dostatočne pohodlné?
„Za realizačný tím aj hráčov môžem na adresu vedenia klubu
vysloviť pochvalné slová. Urobili maximum pre naše pohodlie,
pomáhali nám, ako sa dalo. Z pohľadu výplat je všetko v poriadku, ako bolo dohodnuté. Komunikácia na úrovni funkcionári – tréneri – hráči bola taká, ako si predstavujem.“
S pribúdajúcimi rokmi nenapredujú v kariére len hokejisti, ale aj tréneri. Čo vám dala uplynulá sezóna?
„Som zástancom pravidelnej komunikácie, ktorou sa predchádza zbytočným problémom. Každá sezóna
ma posúva dopredu. V
tejto poslednej azda ani
nedokážem nájsť negatívum alebo sporný moment, ktorý by nás vyrušil. Opäť by som vyzdvihol vydarený skauting hráčov. Vybrali sme kolektív, v ktorom
sa obetoval jeden za druhého. A na prvýkrát. Ešte sa mi nestalo,
aby si hráči od začiatku tak dobre rozumeli.“
V doterajšej trénerskej kariére ste spolupracovali s viacerými lídrami, či už to bol Žigmund Pálffy v Skalici, alebo
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Branko Radivojevič v Trenčíne. Využili ste pomoc týchto
hráčov pri koučovaní?
„Pálffy aj Radivojevič sú vzory, ktoré si zaslúžia uznanie.
Vrátili sa do klubu, ktorý ich vychoval, ako lídri, skúsení a vyspelí hokejisti. Takýmto smerom by sa mali snažiť uberať slovenské kluby. Hoci ide o kvalitných hokejistov so vzornými
charakterovými vlastnosťami, odstup medzi trénerom a hráčom
musí vždy byť. Hráčov ako Žigo či Branko nemusíte žiadať o
pomoc. S radou prídu sami, povedia vám, ako vidia situáciu,
vyslovia svoj názor. To sa počíta. Takto by mala vyzerať spolupráca medzi trénerom a skúseným hráčom, ak chcú dosiahnuť
spoločný cieľ.“
Dostali ste od vedenia Dukly Trenčín ponuku na predĺženie spolupráce?
„Rozprávali sme sa na túto tému už pred dvomi mesiacmi. V
Trenčíne som spoznal ľudí, s ktorými som si pracovne aj charakterovo rozumel. Moja voľba je jednoznačná. Nevidím dôvod, prečo by som nemal prijať prípadnú ponuku.“
Ktorých hráčov zo súčasného kádra by ste chceli v Dukle
udržať?
„Všetkých. Samozrejme, niektorí si výkonmi vybojovali
nový, lepší angažmán. Nebudem im brániť. Nech idú, ale nech
na novom pôsobisku aj hrajú. Ak nebudú pravidelne nasadzovaní do zápasov, nemá to zmysel. Potom nech radšej zostanú s
nami v Trenčíne.“
Rozprávali ste sa s Brankom Radivojevičom o tom, či
bude pokračovať v kariére?
„Branko sa musí rozhodnúť sám, nechávam to na ňom. On
vie, aký mám názor. Jeho život je spätý s trenčianskym hokejom, jeho výkonnosť nadštandardná. Pevne verím, že v Trenčíne bude ľudí tešiť ešte niekoľko rokov.“
Zažili ste už v trénerskej kariére takú eufóriou, aká
vládla uplynulé týždne v Trenčíne?
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„Vo viacerých mestách som zažil dobré hokejové prostredie.
Žilo to v Skalici, v Ostrave aj v Košiciach, hoci musím priznať,
že táto sezóna v Trenčína bola výnimočná. Sedemtisíc ľudí na
štadióne mi spôsobovalo zimomriavky.“
Chodili ste do práce s úsmevom na tvári?
„To ste vystihli. Každé ráno som sa prebudil a z domu odchádzal s radosťou, že idem pracovať do prostredia, v ktorom
sa dobre cítim a s ľuďmi, s ktorými ma baví pracovať. Toto je
mimoriadne dôležité.“
www.sportaktuality.sk 29.04.2018
pomocná evidencia 253/1/2018
Mladší žiaci 1. FBC Trenčín sú Majstrami Slovenska vo florbale. Na suverénnej ceste za titulom nestratili ani bod, v 7 zápasoch strelili 52 gólov.
Info 05.06.2018
pomocná evidencia 258/1/2018
Hoci ostatná sezóna skončila len pred niekoľkými dňami,
trenčianska Dukla sa už smelo pustila do skladania kádra do tej
nadchádzajúcej. Žiadne zmeny sa neudiali na postoch trénerov.
Pod hradom Matúša Čáka bude naďalej hlavným trénerom Peter Oremus, jeho asistent Ján Pardavý, tréner brankárov Peter Kosa a kondičný tréner Branislav Lobotka.
Prvým hráčom, ktorý predĺžil zmluvu na ďalší rok, je kapitán
Branko Radivojevič, ktorý bude súčasne vykonávať i funkciu
športového riaditeľa. Spolu s ním bude trenčiansky dres obliekať i brankár Michal Valent. Naopak, jeho dvojička Tomáš
Hiadlovský odchádza do Francúzska a rovnako už nebude
v Trenčíne pôsobiť ani útočník Juraj Bezúch, ktorý sa upísal
Hradcu Králové.
www.hkdukla.sk 02.05.2018
pomocná evidencia 265/1/2018
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Najlepších športovcov mesta Trenčín za rok 2017 vyhlásili
v stredu 2. mája v sobášnej sieni Mestského úradu v Trenčíne.
Ocenenie športovcom odovzdávali primátor mesta Richard

Rybníček a predseda Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Ľubomír Horný.
„Je mi cťou, že tu dnes môžem byť,“ prihovoril sa oceneným
primátor mesta Richard Rybníček. „Mesto Trenčín je vďaka
vám prítomné vo svete i na Slovensku v ušiach ľudí, o ktorých
my ani netušíme, že existujú. Netlieskajú len vám, ale tlieskajú
aj Trenčínu a Slovensku. A za to vám veľmi pekne ďakujem.
Chcem vám popriať, aby ste boli hlavne zdraví, aby ste mali čo
najlepšie rodinné zázemie a zároveň aby ste sa nikdy nevzdávali a vždy pri svojom výkone niesli v srdci aj toto mesto. Veľká
vďaka za všetko, čo ste v minulom roku pre Trenčín urobili.“
Najlepšími športovými mládežníckymi kolektívmi sa stali
hokejoví dorastenci HK Dukla Trenčín a mládežnícke družstvo
Fitness Gabrhel.
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V kategórii Najlepší handicapovaný športovec prevzal ocenenie nepočujúci cyklista Július Maťovčík.
Za najlepších trénerov vyhlásili kondičného trénera Branislava Lobotku a Radovana Šimočka (kanoistika).
Najlepšími športovými kolektívmi sa stali florbalové kluby
AS Trenčín a 1. FBC Trenčín.
Ocenenia pre najlepších športovcov za rok 2017 patria Monike Chochlíkovej (kickbox), Michaele Pavleovej (fitness)
a Adele Ondrejovičovej (bodyfitness).
Za celoživotný a výnimočný prínos v športe v Trenčíne ocenili bývalého futbalistu a trénera Jozefa Jankecha.
www.trencin.sk 04.05.2018
pomocná evidencia 272/1/2018
Futbalové družstvo Základnej školy na Ulici L. Novomeského opäť zvíťazilo v krajskom kole minifutbalového turnaja
McDonald´s Cup.
Trenčianske krajské
kolo sa tento rok odohralo
vo štvrtok 10. mája na
prírodnej tráve futbalového štadióna Trenčín –
Záblatie. V našom kraji
sa zúčastnilo turnaja 101
základných škôl, do krajského kola sa prebojovali
víťazi deviatich okresných kôl. Družstvá odohrali zápasy v skupinách. A umiestnenie: 1. Trenčín, 2. Dubnica nad Váhom, 3.
Bánovce n/Bebravou. B umiestnenie: 1. Považská Bystrica, 2.
Púchov, 3. Myjava. C umiestnenie: 1. Veľké Uherce, 2. Prievidza, 3. Nové Mesto nad Váhom.
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Tretí umiestnení v skupinách podľa zápasového skóre obsadili 9. až 7. miesta. Druhí umiestnení v skupinách hrali zápasy
o 6. – 4. miesto.
Traja víťazi zabojovali o postup na majstrovstvá Slovenska
vo finálovej skupine. Prvý zápas odohrali Veľké Uherce proti
hráčom Považskej Bystrice s výsledkom 2:1. Potom nastúpil
Trenčín a porazil družstvo Veľkých Uheriec 4:1. Posledný zápas vyhral Trenčín nad Považskou Bystricou vysoko 1:7. Opäť
tak obhájili titul majstra kraja.
Najlepšia hráčka: Timea Majanová, ZŠ Ul. L. Novomeského 11, Trenčín. Najlepší hráč: Peter Beňadik, ZŠ Ul. L. Novomeského 11, Trenčín.
www.trencin.sk 12.05.2018
pomocná evidencia 292/1/2018
Hráčka Stolnotenisového oddielu Keraming Trenčín Monika Marousková pod vedením trénera mládeže Dušana Zelmana vybojovala na Majstrovstvách SR v kategórii dorast
v dňoch 12. – 13. mája v Čadci dve bronzové medaily - v štvorhre dievčat a v zmiešanej štvorhre.
Info 05.06.2018
pomocná evidencia 294/1/2018
V konkurencii viac ako 80 detí z rôznych kútov Slovenska
zúročili bedmintonoví nadšenci z klubu BK MI Trenčín svoju
snahu na tréningoch a v nedeľu 13. mája na turnaji v Piešťanoch získali 3 zlaté (D. Štrofeková, J. Marek, B. Jenčová), 2
strieborné (J. Mitocha, P. Lehocká) a 2 bronzové medaily (T.
Michalková, Z. Mareková).
Info 05.06.2018
pomocná evidencia 295/1/2018
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Leon van Veen, Peter Huistra a Ricardo Moniz majú minimálne dve veci spoločné. Všetci traja patria medzi úspešných
trénerov holandskej futbalovej školy a všetci traja majú blízky
vzťah k AS Trenčín. Leon van Veen pôsobil ako poradca pri
Adriánovi Guľovi a Martinovi Ševelovi. Peter Huistra bol odbornou oporou pre dnešného trénera bratislavského Slovana počas našej uplynulej sezóny.
Tretí menovaný sa stal konzultantom súčasného realizačného tímu v prvom mužstve.
Päťdesiattriročný Ricardo Moniz má za sebou už
niekoľko návštev Trenčína.
Okrem rozhovorov na
Ricardo Moniz sa stal poradcom v AS Trenčín.
úrovni realizačného tímu prvého mužstva stihol zmapovať aj
prácu v mládežníckej akadémii klubu – This is my sen Academy.
Rodák z Rotterdamu odohral takmer tri stovky ligových zápasov a po skončení kariéry sa okamžite vrhol na trénerskú
dráhu. Počas uplynulých dvadsiatich rokov má za sebou niekoľko skutočne zaujímavých zastávok.
V pozícii asistenta trénera sa objavil vo Feyenoorde Rotterdam, Grasshoppers Zürich alebo Hamburger SV. Pracoval aj v
akadémie PSV Eindhoven. Tri roky strávil v organizácii Tottenham Hotspur. Na starosti mal aj akadémie Red Bull Salzburg.
Z pozície riaditeľa dohliadal na školy na štyroch kontinentoch. Následne sa stal trénerom prvého mužstva Red Bull, ktoré
doviedol k zisku klasického „double“. Dlhšie alebo kratšie obdobie viedol aj Ferencváros TC, Lechiu Gdaňsk, 1860 Mníchov
alebo Notts County.
www.astrencin.sk 14.05.2018
pomocná evidencia 299/1/2018
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Dvojica bývalých hráčov AS Trenčín sa zaradila medzi najväčšie nádeje Jupiler Pro League pre ročník 2017/2018. Rozhodlo o tom viac ako päť stoviek hráčov obliekajúcich dresy
klubov najvyššej belgickej súťaže.
Nováčikom roka sa so ziskom 211 hlasov stal útočník Club
Bruggy Wesley Moraes, ktorý odsunul na druhú priečku krídelníka KAA Gent Samuela Kalua (147 hlasov).
Brazílskeho dvadsaťjedenročného strelca ocenili počas nedávneho Pro League Gala v Bruseli. „Jeho triumf je celkom zaslúžený. Je silný a odolný ako medveď, je však aj technicky
nadaný a rýchly,“ píšu belgické médiá. V 37 ligových stretnutiach zaznamenal 11 gólov.
www.astrencin.sk 18.05.2018
pomocná evidencia 306/1/2018
Trenčianska Dukla opäť posilňuje pred novou sezónou svoj
káder a so svojím cieľom, tým najvyšším, to myslí skutočne
vážne. Tento raz sa na listinu „vojakov“ pripísali dve zvučné
mená, a síce Milan Bartovič a Mário Bližňák. Obaja pôsobili
v minulom ročníku v českom Liberci; odchovanec Dukly Bartovič následne hral i za Vítkovice, dubnický odchovanec
Bližňák má za sebou jeden štart za HC Benatky nad Jizerou.
www.hkdukla.sk 18.05.2018
pomocná evidencia
Slovenský hokejista Marián Hossa sa už do súťažného kolotoča nevráti. Tridsaťdeväťročný krídelník vynechal pre zdravotné problémy celú sezónu 2017/2018 a hoci má stále zmluvu
s Chicagom Blackhawks v NHL, nútene ukončil kariéru.
„Hokej už hrať nebudem. Mám s Chicagom platný kontrakt
na ďalšie tri roky, ale zdravie mám len jedno a to mi návrat
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neumožňuje. Uvidíme, ako to v klube vymyslia. Možno môj
kontrakt niekde vymenia do iného klubu alebo ostanem na listine zranených hráčov. To teraz neviem povedať,“ prezradil
Marián Hossa. „Vedenie
NHL ma pred začiatkom
sezóny poslalo na kliniku
v Minneapolise za špecialistom, ktorý potvrdil, že
je vylúčené, aby som hral
ďalej pri užívaní týchto
liekov. Zdravie mám len
jedno a nechcem sa vrátiť
do takéto stavu, v akom som bol v posledných sezónach.“
Trojnásobný víťaz Stanleyho pohára už dal do predaja svoju
rezidenciu v Chicagu a aj s rodinou sa vrátil do vlasti.
„Dcérka ide ďalší školský rok do školy, tak sme museli spraviť rozhodnutie. Budeme žiť na Slovensku.“
Niekdajší útočník Detroitu, Pittsburghu, Atlanty či Ottawy
nevylúčil možnosť, že v budúcnosti bude znovu pracovať pre
Chicago, v drese ktorého odohral osem sezón. „To môžem až
po vypršaní kontraktu. Už som sa aj bavil so šéfom klubu, takže
je to reálne, že po troch rokoch budem pracovať v organizácii
Chicaga.“
Marián Hossa vstúpil do profesionálneho hokeja v Dukle
Trenčín, hneď v prvej seniorskej sezóne získal majstrovský titul
a zamieril do zámoria, do NHL ho v prvom kole draftovala Ottawa. V premiérovom ročníku pôsobil najmä na farme, no na 7
zápasov nakukol aj do profiligy, v ďalšej sezóne sa už v elitnej
súťaži etabloval naplno.
V drese Senators pôsobil do roku 2004, následne ho vymenili do Atlanty, kde bol ďalšie tri sezóny. V závere ročníka
2007/2008 zamieril do Pittsburghu a cez Detroit sa dostal do
Chicaga, s ktorým neskôr trikrát získal Stanleyho pohár. V
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NHL odohral dovedna 1514 stretnutí so ziskom 1283 bodov za
577 gólov a 706 asistencií. Slovensko reprezentoval na ôsmich
majstrovstvách sveta, štyroch ZOH.
www.sportaktuality.sk 19.05.2018
pomocná evidencia 310/1/2018
Pre karatistov ŠK Real team Trenčín boli Majstrovstvá SR
detí a žiakov 2018 jednotlivcov, družstiev a karate agility v Košiciach v sobotu 19. mája vrcholovým turnajom, ku ktorému
viedla ich príprava v rámci celej sezóny.
Klub vyslal na šampionát 25 najlepších reprezentantov. Z 54
klubov, 536 pretekárov, 1064 štartov sa Real team v celkovom
hodnotení všetkých disciplín umiestnil na 1. mieste s počtom
17 medailí – 8 zlatých, 4 strieborných a 5 bronzových.
Titul Majster SR získali Viktor Beňo, Viktória Kadlecajová, Tamara Podolánová, Michelle Grznárová, Linda
Predanocy, Kata team 6-7 CH (Beňo, Kalafut, Hrnčárik), Kata
team 6-7 D (Pummerová, Chrastinová, Horváthová), kata team
10-11 D (Grznárová, Štefaneková, Kadlecajová). Vicemajstrami SR sú Stelka Bystrická, Matúš Lamačka, Viviana Kováčová a Laura Pavlíková. Bronz získali Ema Zajačková,
Lenka Horáčková, Eva Klimačková, Sofia Štefaneková a
Viktória Kadlecajová.
Info 05.06.2018
pomocná evidencia 311/1/2018
Na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) zavítali
hokejisti z HK Dukla Trenčín. Predseda TSK poďakoval za vydarenú sezónu kadetom, dorastencom, juniorom i A-tímu mužov.
Hokejový klub Dukla Trenčín píše športovú históriu v krajskom meste už viac ako päť dekád. Jeho hráči pravidelne zápasia o medaily v najvyšších súťažiach v každej kategórii. Sezóna
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2017/2018 nebola výnimkou. Trenčianski kadeti sa v tomto
roku prebojovali do finále ligy, v ktorej obsadili druhé miesto.
Na zlatú priečku si siahli dorastenci a podarilo sa im tak obhájiť
titul majstra Slovenska z minulej sezóny. Juniori Dukly Trenčín
zažili v uplynulom roku sklamanie, keď im o chlp ušlo prvenstvo. Chuť si však napravili v tejto sezóne, čo znamená druhú
zlatú priečku pre
Duklu.
O poriadne prekvapenie a rozruch
v našej najvyššej
súťaži sa postarali
muži HK Dukla,
keď si po namáhavej finálovej sérii,
kde nestačili na
Banskú Bystricu, vybojovali striebro. Oproti minulej sezóne tak
poskočili o osem miest.
Poďakovať žlto-červeným za vzornú reprezentáciu Trenčianskeho kraja chcel aj predseda TSK Jaroslav Baška, ktorý
všetky spomenuté tímy privítal v pondelok 21. mája na pôde
Úradu TSK.
„Naše krajské mesto už dlhodobo vychováva hokejové talenty na svetovej úrovni. Vyrástlo tu niekoľko hviezd kanadsko-americkej NHL a neraz sem nejaká z nich priniesla Stanley
cup. Dôležité je talenty pestovať od mládeže, a preto si vážim
výkony a úspechy Dukly Trenčín. Urobíme všetko preto, aby
Trenčín zostal hokejovým mestom,“ uviedol trenčiansky župan.
Po úvodnom slove odovzdal kapitánom ďakovný list, darčekový kôš i tašku s pozornosťami od TSK.
„Toto pozvanie je pre nás signálom, že sa v Dukle snažíme
hokej robiť na vysokej úrovni. Podľa mňa je dobré, že Trenčiansky kraj podporuje hokej a verím, že spolupráca bude
671

pokračovať aj naďalej,“ povedal kapitán A-tímu mužov
Branko Radivojevič.
Pozvanie na župný úrad prijal aj generálny manažér klubu
Eduard Hartmann, klubový prokurista Jozef Mitocha i riaditeľ mládeže Viliam Čacho, ktorý vedeniu TSK poďakoval za
podporu. Za Slovenský
zväz ľadového hokeja
(SZĽH) sa stretnutia zúčastnil Richad Pavlikovský. Práve jemu
skrsla v hlave myšlienka
o Regionálnej stredoškolskej hokejovej akadémii, v ktorej realizácii
Jaroslav Baška v drese Dukly s kapitánom mužstva Brankom Radivojevičom.
vyšiel TSK v ústrety. Tá
by mala byť vzorovou pre zvyšok Slovenska. Pod jednou strechou má poskytovať komplexné zázemie a vychovávať budúce
legendy domáceho i svetového hokeja. Mládeži má poskytnúť
tiež široké zázemie pre rozvoj nielen športových, ale aj osobnostných čŕt.
Podľa prezidenta SZĽH Martina Kohúta je ambíciou akadémie vytvoriť nový športovo-vzdelávací systém. Projekt bude
realizovať TSK spolu so SZĽH na základe memoranda o spolupráci z minulého roku. Išlo o prvý dokument takéhoto typu
vôbec, podpísaný medzi krajskou samosprávou a hokejovým
zväzom. Ďalšími partnermi sú Krajská organizácia cestovného
ruchu Trenčín región, Krajské centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti župy a Športové gymnázium v Trenčíne,
ktoré tak isto zriaďuje TSK.
www.tsk.sk 22.05.2018
pomocná evidencia 317/1/2018
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Mladšie žiačky Hádzanárskeho klubu AS Trenčín majú za
sebou veľmi úspešnú sezónu. Prvý tím dosiahol viacero cenných úspechov a druhý tím zložený z mladších hádzanárok
najmä zbieral cenné skúsenosti.
Zverenkyne trénerky Kataríny Paulínyovej sa kvalifikovali
počas zimnej časti ročníka na tri turnaje Česko-slovensko-poľskej ligy ako najlepší tím zo Slovenska. „Z pätnástich náročných stretnutí sme dvanásťkrát zvíťazili. Dievčatá obsadili v
konečnom hodnotení skvelé druhé
miesto,“ povedala
na úvod trénerka
mladších žiačok HK
AS Trenčín. „Na
prelome marca a apríla sme sa zúčastnili
jedného z najväčších mládežníckych
turnajov vôbec Praha Handball Cup.
Dievčatá si zmerali sily s rovesníčkami z viacerých európskych
krajín. Rovnako aj s vystúpeniami na pražských palubovkách
môžem byť veľmi spokojná. Vyhrali sme šesť zápasov a len dva
prehrali.“
Družstvu sa darilo aj v ligovej súťaži.
„A-tím nenašiel premožiteľa, keď zvíťazil vo všetkých 24
zápasoch. B-tím patril vekom čiastočne do kategórie prípraviek,
v ktorej dievčatá s prehľadom zvíťazili,“ povedala trénerka Katarína Paulínyová.
Dievčatá odohrali aj súťaž Školských športových stredísk, v
ktorej nadviazali na úspešnú sezónu. Na finálovom turnaji v
Martine skončili ako druhé najlepšie družstvo z celého Slovenska.
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„Vďaka úspechom z uplynulého ročníka pozeráme s optimizmom na júnové otvorené majstrovstvá Slovenska mladších
žiačok. Cieľom je medaila,“ dodala na záver trénerka mladších
žiačok HK AS Trenčín.
HK AS Trenčín „A“: Petra Mruškovičová – Klaudia Opátová, Petra Paulínyová, Sandra Toporová, Eva Babulíková,
Chiara Ferenyiová, Paula Šimovičová, Kristína Králová, Karolína Dobiašová, Nina Jozefovičová, Hana Bárdošová, Hana
Chrenková.
HK AS Trenčín „B“: Vanesa Vaštíková - Diana Špániková,
Alexandra Grellová, Soňa Nebusová, Tereza Makišová, Olívia
Hrubínová, Zina Hajašová, Alica Okrajková, Izabela Maniačková, Vanesa Ďurišová, Sofia Ďurišová.
HK AS Trenčín prípravka: Katarína Kubínyiová – Zina
Hajašová, Hana Chrenková, Soňa Nebusová, Diana Špániková,
Olívia Hrubínová, Sofia Ďurišová, Dominika Ovšonková.
www.astrencin.sk 22.05.2018
pomocná evidencia 318/1/2018
Dovolenky hokejistov Dukly Trenčín po sezóne boli krátke,
hráči a tréneri sa
zišli v pondelok
21.mája na prvom
stretnutí letného
prípravného obdobia pre sezónu
2018/2019.
„Káder je priebežne dopĺňaný,
na príchode niektorých ďalších
hráčoch sa pracuje. Máme ešte dostatok času na kvalitné doplnenie“, konštatoval hlavný tréner Peter Oremus. Doteraz
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Dukla má pod zmluvou tento káder: Michal Valent, Lukáš Bohunický, Juraj Cebák, Matúš Holenda, Tomáš Bokroš,
Branko Radivojevič, Radek Dlouhý, Marek Hecl, Peter Sojčík, Ján Pardavý ml., Denis Hudec, Milan Bartovič, Mário
Bližňák, Jozef Švec.
Vedenie mužstva rokuje s viacerými hráčmi, do prípravy s
A tímom sú zaradení aj niektorí hráči z majstrovskej juniorky.
„Pre suchú prípravu sú chalani rozdelení do dvoch skupín,
prvá začína o 8:30, druhá po nich. Dĺžka tréningového bloku
denne je do 60 minút. Dôležitá je intenzita tréningu a dynamika“, hovorí kondičný tréner Branislav Lobotka. „Keď som
trénoval ako hráč, mávali sme dvojfázové tréningy po hodine a
pol, čo viedlo k tomu, že na konci sme už nemohli ísť naplno,“
dodáva a píše na zrkadlo v posilňovni rozpis cvičení s počtami
opakovaní.
„Ku kvalitnému tréningu nám pomôže aj nové vybavenie pre
silové cvičenia. Tento blok prípravy potrvá do 5. júla, potom
bude letná dovolenka,“ dodal.
www.hkdukla.sk 22.05.2018
pomocná evidencia 319/1/2018
Zverenci trénera Vladimíra Cifraniča vyhrali pred 1554 divákmi zápas prvého kola baráže o postup do Európskej ligy
UEFA, keď doma zdolali MFK Ružomberok 4:2 (1:2). O góly
AS sa postarali Giorgi Beridze, James Lawrence, Hilary
Gong a Hamza Čatakovič.
AS Trenčín: Šemrinec - Šulek, Kleščík (6. Čögley), Lawrence, Skovajsa – Van Arnhem (76. Oulad Omar), El Mahdioui,
Ubbink – Beridze, Čatakovič, Sleegers (46. Gong)
MFK Ružomberok: Macík – P. Maslo (84. Čurma), Menich, Jonec, Kupec – Daniel, Takáč (Haskič), Kochan, Qose
(46. Kostadinov) – Gál-Andrezly, Gerec.
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Góly: 22. Beridze, 61. Lawrence, 73. Gong, 82. Čatakovič 12. Jonec (pen.), 28. Gál-Andrezly.
www.astrencin.sk 23.05.2018
pomocná evidencia 321/1/2018
Profesionálna bodyfitnesska Trenčianka Adela Ondrejovičová si v tejto sezóne pripisuje na svoje konto jedno víťazstvo
za druhým. Po prvenstve na prvej tohoročnej súťaži v sobotu
24. marca v Grécku, PRO Nafplio Show, kde nedala súperkám
najmenšiu šancu, zvíťazila aj v nedeľu 15. apríla v Nitre na
Elite Pro Show Slovakia.
Skvelý výsledok dosiahla aj v sobotu 19. mája v Johannesburgu v Južnej Afrike, kde sa na Arnold Classic Africa stala
takisto víťazkou. Najnovšie prvé miesto získala na Elite Pro
Madrid 2018 v dňoch 25. – 26. mája v Španielsku.
Info 05.06.2018
pomocná evidencia 327/1/2018
V Českej Lípe sa v nedeľu 8. apríla uskutočnil 23. ročník
medzinárodného turnaja „Pohár nadějí“. Zlatú i striebornú medailu na krk zavesili Martinovi Tvrdoňovi a Jakubovi Otrusinovi.
Striebro priviezli Matej Nunhart, Andrea Ješková a tím
Aurel Strigáč, Terézia Pavlíková, David Šimun. Tretie
miesto vybojovali Terézia Pavlíková a tím Nunhart, Pavlík,
Tvrdoň.
Na ďalšom aprílovom turnaji v českom Vamberku sa darilo
najmä Matejovi Nunhartovi (2 zlaté), Aurelovi Strigáčovi a Davidovi Šimunovi – obaja zlato a bronz. Martin Tvrdoň vybojoval bronz, rovnako aj tím Tvrdoň, Nunhart, Otrusina. Na poslednom turnaji v sezóne Grand Prix Morava Open v Havířove
v sobotu 26. mája získali striebornú a bronzovú medailu Aurel

676

Strigáč a Jakub Otrusina, bronz Nina Mistríková, po dve bronzové S. Kišš a David Šimun.
Info 05.06.2018
pomocná evidencia 328/1/2018
Zverenci trénera Vladimíra Cifraniča zvíťazili v nedeľu
27. mája pred 3059 divákmi vo finále baráže o účasť v Európskej lige UEFA 2018/2019 nad domácim MŠK Žilina 2:1 po
predĺžení. Hrdinom duelu sa stal Philip Azango, ktorý strelil
oba góly AS. AS Trenčín sa predstaví v pohárovej Európe po
šiesty raz v rade.
MŠK Žilina: Volešák – Chvátal, Kaša, Hancko, Kubík (27.
Králik) – Pečovský – Klec (58. Jánošík), Káčer – Holúbek (110.
Balaj), Mráz, Mihalík
AS Trenčín: Šemrinec – Julien (68. Slávik), Šulek,
Lawrence, Skovajsa – El Mahdiou – Beridze, Van Arnhem (73.
Gong), Ubbink, Azango (119. Sleegers) – Čatakovič
Góly: 65. Kaša – 36. a 99. Azango.
www.astrencin.sk 27.05.2018
pomocná evidencia 331/1/2018
Záverečný zápas tohto ročníka vyšiel zverencom trénera
Vladimíra Cifraniča na výbornú. Finálový zápas baráže o postup do Európskej ligy UEFA proti MŠK Žilina priniesol skvelé
futbalové divadlo. Po stodvadsiatich minútach a dvoch góloch
Philipa Azanga boli tým šťastnejším tímom napokon Trenčania.
„Bol to psychicky a fyzicky náročný zápas. Veľa takýchto
stretnutí sa nehrá. Som rád, že sme si to mohli vyskúšať. Bolo
tam všetko. Bojovnosť, šance, kombinácie, góly. Naši fanúšikovia si určite prišli na svoje,“ povedal po stretnutí brankár Igor
Šemrinec.
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Mladý nigérijský krídelník Philip Azango ukázal počas jari
množstvo výborných momentov, ale s koncovkou sa trápil. Až
do nedele dal iba jeden
gól.
„Ďakujem Bohu za víťazstvo. Vedeli sme, že
každý zápas proti Žiline
je ťažký. Pripravovali
sme sa však ako na každého iného súpera. Dnes
sa môžeme tešiť na záBrankár Igor Šemrinec bol oporou AS vo finále baráže.
pasy v Európskej lige.
Zvládli sme to. Som rád, že som mužstvo pomohol konečne aj
gólmi,“ tešil sa po stretnutí Philip Azango.
Vynikajúci zápas s množstvom šancí priniesol nielen drámu,
ale aj skvelý futbal. „Hralo sa do poslednej sekundy. Som veľmi
rád, že sme to napokon zvládli. Možno si to ešte neuvedomujeme, ale hráme po šiesty raz v rade v pohárovej Európe. Je to
veľký úspech klubu,
hráčov, fanúšikov a
mesta,“ povedal Igor
Šemrinec.
Všetci hráči si
siahli na dno svojich
síl. Viacerí podali
možno najlepší výkon
v tomto ročníku. Výnimkou nebol odchoPhilip Azango strelil oba trenčianske góly a posunul AS do Európskej ligy.
vanec klubu Lukáš Skovajsa: „Bola to dráma až do konca, so
šťastným koncom pre nás. Cieľ sme po zlom úvode sezóny splnili. Mohlo to byť už skôr, ale doma sme si asi pripúšťali príliš
veľký tlak. Proti Ružomberku sme to však dokázali prelomiť a
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to bolo dôležité. Bilanciu z ihrísk súperov sme potvrdili v Žiline
a mohli sme oslavovať.“
www.astrencin.sk 28.05.2018
pomocná evidencia 335/1/2018
Záverečný zápas aktuálneho ročníka Fortuna ligy bol rozlúčkovým pre krídelníka Giorgiho Beridzeho. Gruzínsky reprezentant sa po rok a pol trvajúcom hosťovaní vracia do belgického KAA Gent. V novom ročníku najvyššej slovenskej súťaže
nebude pod Čákovým hradom pokračovať ani skúsený obranca
Peter Čögley, ktorému vypršal kontrakt.
„Obom ďakujeme za prácu, ktorú pre tento klub odviedli.
Škoda, že Beridze vynechal veľkú časť zimnej prípravy a časť
jari, keďže na sústredení v Turecku sa zranil. Vedeli sme, že
jeho herný potenciál je väčší. Napokon sa začal prejavovať až
v posledných dvoch kolách, čo sa napokon ukázalo ako kľúčové. Preto môžem povedať, že svoju misiu splnil k spokojnosti
oboch strán. Peter Čögley prišiel v rozbehnutej sezóne a priniesol to, čo sme predpokladali, čo bolo možné z hľadiska jeho
hernej kvality. Obe strany však vnímajú využitie jeho potenciálu trochu inak. Preto sa dnes rozchádzame. Do budúcna však
nie je vylúčené, že sa naše cesty na profesionálnej úrovni
možno opäť stretnú,“ povedal generálny manažér AS Trenčín
Róbert Rybníček.
„V drese AS Trenčín som odohral zápasy v európskom pohári. Naskočil som do mužského futbalu a posunul som sa o
ďalší krok v mojej kariére. Ďakujem klubu a fanúšikom za
všetko,“ povedal Beridze a Čögley dodal: „Rád som odohral
tento ročník v drese AS. Je to môj klub a vždy ním ostane. Môžem prezradiť, že som dostal ponuku na zaradenia sa do klubových štruktúr, ale rád by som ešte hral futbal na ligovej úrovni.“
Giorgi Beridze odohral v drese AS Trenčín 40 ligových zápasov a dal desať gólov. V štyroch stretnutiach Európskej ligy
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UEFA strelil dva góly. Peter Čögley nastúpil v tomto ročníku
na 20 zápasov. Celkovo odohral za AS 160 ligových zápasov.
www.astrencin.sk 29.05.2018
pomocná evidencia 341/1/2018
Futbalový tím AS Trenčín do dvanásť rokov obsadil na záverečnom turnaji
Champions Trophy v Sarajeve konečné piate miesto. Turnaj bol vyvrcholením série,
v ktorej sa v jednotlivých národných kolách predstavilo viac ako
250 tímov. Finále hrané v Bosne a Hercegovine malo 36-členné
štartové pole. Na turnaji sa predstavili družstvá z Anglicka, Nemecka, Rakúska, Slovinska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny,
Turecka, Rumunska a Srbska.
Hneď v prvom zápase skupinovej fázy narazili zverenci trénerov Petra Čibíka a Mateja Chocinu na neskoršieho víťaza
skupiny NK Rudar Velenje. Zápas sa skončil remízou 0:0. V
ďalších dvoch zápasoch zdolali domáci Željezničar Sarajevo a
rakúsky BlauWeiss Linz zhodne 1:0. Po ďalších dvoch bezgólových remízach proti maďarskému Videotonu a nemeckému
BFC Preussen Berlín obsadili druhé miesto v základnej skupine
a postúpili do finálovej šestnástky.
O postup do štvrťfinále bojovali so srbským mužstvom Novi
Pazar. Po bezgólovej remíze a strelách zo značky pokutového
kopu si vybojovali postup do najlepšej osmičky. Vo štvrťfinále
ich čakal Liverpool FC, ktorý bol napokon nad ich sily (0:3). V
súboji o konečné piate miesto proti Sturmu Graz sa zrodila opäť
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bezgólová remíza. Po strelách zo značky pokutového kopu
(12:11) sa napokon radovali z konečnej piatej priečky.
„Vo vyraďovacej fáze už nebol slabý súper. Najviac nás potešilo, že sme si mohli zahrať proti Liverpoolu. Musíme priznať, že to bol možno najkvalitnejší súper, proti ktorému chlapci doteraz hrali,“ povedal tréner Peter Čibík.
AS Trenčín U12: Azari, Baláž, Ďurčo, Ďurža, Gupta, Húdok, Juráček, Kapuš, Lacko, Micka, Mikuš, Murko, Ragan, Samuhel, Straka, Vasyliev, Vavruš.
www.astrencin.sk 30.05.2018
pomocná evidencia 344/1/2018
S úsmevmi na perách odchádzali futbalisti Trenčína na letné
dovolenky. V nedeľu 27. mája podvečer zvládli najdôležitejší
zápas sezóny, vo finále play-off uspeli na ihrisku MŠK Žilina
2:1 po predĺžení a získali poslednú štvrtú miestenku pre
slovenský tím v pohárovej Európe. O rozhovor sme požiadali trénera AS Vladimíra
Cifraniča.
S Trenčínom ste vyhrali
play-off o Európsku ligu, čo
ako úspešná bodka evokuje spokojnosť so sezónou. Je to
skutočne tak?
„Pred sezónou sme sa nebavili o konkrétnom umiestnení.
Určili sme si dva ciele: dostať sa do prvej šestky a vybojovať
jednu z európskych súťaží. A to sa podarilo. Sezóna však bola
všelijaká, ako na hojdačke. Horší začiatok, konsolidovaný
stred, po postupe do nadstavby sme to však príliš nezvládli. Jednoducho, turbulentný ročník.“
Pre vás osobne to bola špecifická sezóna, vyskúšali ste si
prakticky tri posty. Najskôr ako asistent Martina Ševelu,
681

potom v dvojici s Romanom Marčokom a napokon ako
hlavný tréner. Ako ste to vnútorne zvládli?
„Nebolo to jednoduché. Začiatok nebol dobrý, potom sa
udiali niektoré veci. Skončil Maťo Ševela a naša úloha bola predovšetkým pozdvihnúť psychiku hráčov. Keď som sa stal oficiálne hlavným trénerom, nič veľké sa nezmenilo. Išlo najmä o
to, aby sme zachytili začiatok. Dostali sme sa do prvej šestky a
v nadstavbe sme na úvod odohrali doma vynikajúci zápas s Trnavou, no hoci herne sme dominovali, prehrali sme. Zrazilo nás
to, prestali sme si veriť a už sme zbierali body len vonku.“
Kam ste sa v priebehu posledných mesiacov posunuli ako
tréner?
„Bola to pre mňa obrovská škola a skúsenosť. Najmä v mužstve ako Trenčín, kde je veľa zahraničných hráčov. Nie všetko
vyšlo, spravili sme niekoľko chýb, ale snažil som sa učiť za pochodu.“
Doma to mužstvu nešlo, vonku však áno, predovšetkým
v nadstavbe. V minulosti to pritom bolo úplne naopak...
„Potvrdilo sa, že bol nezmysel, keď niektorí súperi tvrdili, že
umelá tráva je naša obrovská výhoda. Na jar bolo nastavenie
hráčov doma iné, pravdepodobne si viac pripúšťali tlak. Domáce duely sme nezvládli v hlavách.“
Nie je na škodu, že sa k šikovným legionárom nepridali
vo väčšej miere slovenskí mladíci?
„Naši mladí chlapci majú obrovský potenciál, len sa ťažšie
presadzujú v konkurencii dobrých zahraničných hráčov. Musia
sa naučiť vyrovnať sa im. V blízkej budúcnosti však budete
veľa počuť o menách ako Kadák, Pišoja či Slávik, ktorý nastúpil v play-off v Žiline. Základňa je výborná, záleží len na nich,
ako budú ďalej napredovať.“
Strelili ste suverénne najviac gólov, no máte až piatu najhoršiu defenzívu v lige. Bude zlepšenie práce v zadných
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radoch, respektíve doplnenie kádra v tejto sfére, pre vás
priorita pred štartom v EL?
„Už počas uplynulého polroka sme sa snažili pracovať aj na
defenzíve. Náš štýl hry je však útočný, chceme dávať góly a
hrať vo vysokom
postavení v defenzíve, čo prináša
značnú mieru rizika.
Nie je to však len o
systéme,
pretože
sme urobili veľa individuálnych chýb,
takže záleží aj na
kvalitách jednotlivPodľa Vladimíra Cifraniča bol najlepším hráčom Achraf El Mahdioui.
cov. Potrebujeme pracovať na defenzíve, no nielen obrany, ale
celého mužstva.“
Kto bol najlepší hráč vášho mužstva a kto celej sezóny?
„Achraf El Mahdioui. Udržiaval si formu, aj keď jar mal
slabšiu ako jeseň a tiež naňho doľahla kríza. Bol to však náš
kľúčový hráč. V celej lige sa mi páčil Boris Godál. Ústredná
postava Trnavy, výraznou mierou prispel k titulu.“
Momenty sezóny:
- Martin Ševela vydržal pri kormidle Trenčína len sedem kôl,
jeho osud sa spečatil 9. septembra po remíze 2:2 so Slovanom,
na ktorého lavičku zamieril v novembri. Vedením A-mužstva
AS bola poverená dvojica Roman Marčok - Vladimír Cifranič.
- Koncom septembra pripravil AS šok svojim priaznivcom,
keď v 4. kole Slovnaft Cupu nestačil na štvrtoligový Medzev
(0:1).
- Trenčania predviedli na jeseň dva gólové prídely (7:0 Prešovu v Poprade a 8:1 v Podbrezovej) a na záver roka si zgustli
aj na Žiline (5:2).
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- Lídrom kanonierov bol po jeseni Rangelo Janga, autor 14
gólov, ktorý v zime putoval do belgického Gentu.
- Vladimír Cifranič v januári úspešne zvládol skúšky na štúdium Euro Pro licencie, po prijatí do kurzu mohol podľa nových
pravidiel už viesť oficiálne mužstvo ako hlavný tréner.
- Pred play-off o Európsku ligu si Trenčín vybojoval druhú
najvýhodnejšiu pozíciu – 5. miesto po nadstavbe. V semifinále
si doma poradil s Ružomberkom (4:2) a vo finále zdolal Žilinu
na jej pôde (2:1).
Vysvedčenie mužstva:
Brankári 2
Na začiatku sezóny bol jednotka Chovan, ktorý si ani raz neudržal čisté konto. Po odchode trénera Ševelu sa dostal späť
medzi žrde Šemrinec. Ten mužstvo vo viacerých dueloch podržal, tiež sa však nevyhol zaváhaniam. Veľký počet inkasovaných gólov ide do značnej miery na vrub ofenzívneho herného
štýlu AS.
Obrana 3
Piata najhoršia v súťaži. Pri štýle, ktorý predvádzali Trenčania, útočí aj bráni prakticky celé mužstvo. V druhom bode však
ostali hráči vzadu veľakrát bez podpory. Rozhodne je čo zlepšovať.
Stred poľa 2
Jeden z najlepších v lige. El Mahdioui bol na „šestke“ nielen
skvelo súbojový, ale aj dostatočne futbalový, Ubbink rozdal
najviac gólových asistencií v súťaži. Kraje striedali lepšie a horšie fázy a boli málo efektívne.
Útok 1
Nebyť odchodu Jangu, ktorý dal len za jeseň 14 gólov, bol
by ešte lepší a dominantnejší. Mance s Čatakovičom ho síce číselne zaskočili (10+8), neboli však natoľko herne výrazní, ako
by sa žiadalo. V produkcii výrazne pomohli aj Gong, Ubbink,
Beridze a El Mahdioui, všetci dali minimálne poltucet gólov.
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Lavička 3
Smerom dozadu prakticky neexistovala, čo sa prejavilo vo
finále play-off, keď musel nastúpiť debutant Slávik. V strede to
bolo personálne lepšie, škrt urobili zranenia Zubaira. Van Arnhem a Sleegers zaostávali za očakávaniami. Azango bol až do
rozhodujúceho súboja so Žilinou síce
herne v poriadku,
ale neefektívny, pod
Dubňom všetko odčinil.
Tréneri 2
Ševelovi nevyšiel úvod ročníka, aj
keď o jeho presune
do Slovana sa šepkalo už po prvom zisku double. Cifranič s
Marčokom prispeli k oživeniu mužstva, prvý menovaný potom
zvládol na jar boj o Európu, čím ešte vylepšil svoju pozíciu.
Komentár
Klobúk dolu pred tým, že Trenčania si možnosť náročnej letnej medzinárodnej konfrontácie vybojovali už šiesty rok po
sebe! Lepšie je na tom iba bratislavský Slovan, ktorý bude hrať
v Európe desiatu sezónu v rade.
Úspech v play-off prekryl mnohé šedé škvrny z priebehu sezóny. Futbalisti AS sa museli spamätať z veľmi zlého začiatku
ročníka. Nielenže vyhrali jediný zo siedmich duelov, ale zažili
aj trénerské zemetrasenie, keď sa z klubu porúčal strojca oboch
majstrovských titulov a pohárových prvenstiev Martin Ševela.
V osobe Vladimíra Cifraniča však našli na Sihoti kvalitného nástupcu, podobne, ako sa im to podarilo v prípade Ševelu po odchode Adriána Guľu do Žiliny v roku 2013.
Nová „metla“ dokázala pozdvihnúť sebavedomie viacerých
hráčov, ktorí dovtedy nehrali na úrovni svojich možností.
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Predovšetkým smerom dopredu. Ako parádne posily sa ukázali
Ubbink s El Mahdiouim, našli sa viacerí schopní strelci. Trenčín síce musel do úplného záveru základnej časti bojovať o prvú
šestku a ani v nej nebol, najmä doma, presvedčivý, ale určitý
štandard si zakaždým udržal. A najmä mu vyšiel bonus v podobe play-off, keď aj bez zraneného lídra Kleščíka otočil semifinále s Ružomberkom a potom zaskočil favorita spod Dubňa.
V Trenčíne majú počas leta na čom pracovať, a to nielen v
súvislosti so stavebnou činnosťou okolo rodiaceho sa nového
štadióna. Určite dôjde k odchodom, zároveň však môže manažment AS opäť priniesť zaujímavé persóny spoza hraníc. Ak ich
bude viac ako (pod)priemerných legionárov a ak sa pridajú aj
viaceré slovenské talenty, máme sa v podaní Trenčanov na čo
tešiť aj v novej sezóne.
www.sportaktuality.sk 31.05.2018
pomocná evidencia 347/1/2018
Realizačný tím prvého mužstva AS Trenčín sa pred vstupom
do nového ročníka Fortuna ligy mení. Hlavným trénerom sa
stane rodák z holandského
Rotterdamu Ricardo Moniz. V pozícii asistentov trénera budú pôsobiť Vladimír Cifranič a Juraj Ančic.
Trénerom brankárov sa
stane Tomáš Belic pôsoNový hlavný tréner AS Trenčín Ricardo Moniz.
biaci doposiaľ pri našich mládežníckych tímoch. Marek Dobiáš sa vracia k mládeži AS Trenčín a bude tvoriť dôležitú
úlohu pri prepojení talentovaných hráčov z mládežníckych
družstiev a prvého tímu. Technickým asistentom bude naďalej
Gideon van der Wee.
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„Po dôkladnej analýze pôsobenia klubu v poslednom období
v prepojení na predstavy športového posunu sme sa rozhodli
menovať hlavným trénerom v prvom tíme Ricarda Moniza.
Sme presvedčení, že klub je na to pripravený. Verím, že aj novému trénerovi prinesie táto spolupráca progresívne a športovo
efektívne napredovanie. Vytvorili sme silný realizačný tím. V
prípade fungujúcej komunikácie a výmeny vzájomných skúseností všetkých členov môže z toho ťažiť celý klub. V uplynulej
sezóne sme splnili cieľ, ktorým bol postup do pohárovej Európy. Bola to úžasná škola pre Vladimíra Cifraniča a Juraja Ančica. Za ich prácu im treba dať rešpekt a poďakovať. Prichádza
nový impulz, ktorý môže byť pre všetkých veľmi silný a motivujúci po odbornej stránke. Sme radi, že zmenu v realizačnom
tíme prijali všetci zúčastnení a sú pripravení podporiť Ricarda
Moniza a celý klub v ceste k naplneniu ďalších športových cieľov. Dôležitým pre nás je fakt, že Ricardo s nami strávil niekoľko mesiacov. Mal možnosť spoznať prácu a štruktúru fungovania klubu. Prichádza nová a určite zaujímavá výzva v
rámci takejto spolupráce,“ povedal generálny manažér klubu
Róbert Rybníček.
Päťdesiattriročný Ricardo Moniz absolvoval počas uplynulého polroka niekoľko návštev Trenčína. Okrem konzultácií
s realizačným tímom prvého mužstva stihol zmapovať aj prácu
v mládežníckej akadémii klubu. Ako hráč nastúpil na takmer tri
stovky zápasov najvyššej holandskej súťaže.
Po skončení kariéry sa okamžite vrhol na trénerskú dráhu.
Počas uplynulých dvadsiatich rokov má za sebou niekoľko skutočne zaujímavých zastávok. V pozícii asistenta trénera sa objavil vo Feyenoorde Rotterdam, Grasshoppers Zürich alebo
Hamburger SV. Pracoval aj v akadémie PSV Eindhoven. Tri
roky strávil v organizácii Tottenham Hotspur. Na starosti mal
aj akadémie Red Bull Salzburg. Z pozície riaditeľa dohliadal na
školy na štyroch kontinentoch. Následne sa stal trénerom prvé687

ho mužstva Red Bull, ktoré doviedol k zisku klasického „double“. Dlhšie alebo kratšie obdobie viedol aj Ferencváros TC,
Lechiu Gdaňsk, 1860 Mníchov alebo Notts County.
Novou tvárou v realizačnom tíme je aj bývalý brankár Tomáš Belic. Tridsaťdeväťročný odchovanec TTS Trenčín vojenčil v Ozete Dukla. V roku 2006 hosťoval pol roka aj v AS Trenčín. Počas svojej kariéry nastúpil v dresoch Trnavy, Teplíc,
Brna, Českých Budějovíc, Panioniosu, Púchova, Banskej Bystrice, Dunajskej Stredy a Myjavy.
www.astrencin.sk 01.06.2018
pomocná evidencia 354/1/2018
Hádzanárky HK AS Trenčín nebudú ďalej pôsobiť v medzinárodnej MOL lige. Klub sa rozhodol nepokračovať v súťaži,
prioritou bude pre neho práca s mládežou.
Hráčky AS Trenčín skončili v uplynulej sezóne na poslednom mieste tabuľky s bilanciou dve víťazstvá a 22 prehier, napriek tomu sa o svoju účasť v lige nemuseli obávať, keďže zo
slovenských družstiev žiadne nevypadáva vzhľadom na nižší
počet účastníkov. Vedenie klubu sa však rozhodlo neprihlásiť
do nového ročníka MOL ligy, uprednostnilo budovanie kádra a
klubových štruktúr.
„Naše rozhodnutie sme dlho zvažovali. Snažili sme sa, aby
sme nepodľahli emóciám. Rozhodli sme sa ísť cestou pragmatizmu. V aktuálnom čase sa nám nepodarilo zabezpečiť dostatok kvalitných hráčok pre družstvo žien. Preto sme sa rozhodli
neprihlásiť tím do žiadnej seniorskej súťaže. Touto cestou sa
chceme poďakovať všetkým hráčkam HK AS Trenčín za reprezentáciu klubu v sezóne 2017/2018,“ uvádza sa vo vyhlásení
klubu.
www.sportaktuality.sk 05.06.2018
pomocná evidencia 370/1/2018
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AS Trenčín pripravil už ôsmu edíciu výročného oceňovania
najlepších hráčov klubu pod názvom „Hviezdy AS Trenčín
2018“. Rovnako ako pred rokom, aj tentoraz klub pripravil slávnostné popoludnie, ktorého sa okrem členov prvého mužstva a
najlepších mladých hráčov klubu zúčastnili aj tréneri všetkých
mládežníckych tímov nášho klubu.
Členovia realizačného tímu prvého mužstva rozhodli o víťazoch v piatich hlavných kategóriách. Fanúšikovia a kabína prvého mužstva pridali ocenenie pre svojich „Hráčov roka“ a klub
rozhodol o držiteľovi tradične udeľovanej „Špeciálnej ceny“.
Spoznali sme aj najlepších mladých futbalistov za ročník
2017/2018, najlepšiu hráčku v kategórii žiačky, najlepšiu futbalistku medzi ženami a meno „Mládežníckeho trénera roka“.
Najcennejšiu trofej určenú pre „Hráča roka“ získal stredopoliar Achraf El Mahdioui.
Defenzívny
stredopoliar je tretím
zahraničným hráčom,
ktorý získal toto prestížne ocenenie v histórii ankety. Pred Rangelom Jangom získali
toto ocenenie David
Achraf El Mahdioui s trofejou, ktorú mu odovzdal kapitán Peter Kleščík.
Depetris, Peter Kleščík, Miloš Volešák, Jakub Holúbek, Stanislav Lobotka, Matúš Bero a Rangelo Janga. El Mahdioui sa rovnako ako Janga
pred rokom stal aj „Spoluhráčom roka“ na základe hlasovania
hráčov v kabíne prvého mužstva.
„Cenu za tímového ducha“ (Leadership and Team Spirit
Award) prisúdila porota masérovi mužstva Jozefovi Liškovi.
Ocenila tak dôležitosť práce realizačného tímu v rámci atmosféry v kabíne. Hoci uplynulý ročník nebol celkom podľa
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našich predstáv, bol práve Jozef Liška jedným z tých, ktorí držali v kabíne dobrú atmosféru.
„Objavom roka“ nielen pre AS Trenčín sa stal nigérijský krídelník Philip Azango. Túto cenu získali v minulosti aj Martin
Šulek, Moses Simon alebo Stanislav Lobotka.
„Cenu za najväčší nárast výkonnosti“ v priebehu uplynulého
ročníka získalo naše druhé nigérijské krídlo Hilary Gong. Najrýchlejší hráč Fortuna ligy zaznamenal v sezóne 2017/2018
osem gólov a na svojom konte mal ja dvanásť asistencií.
„Bielo-červené srdce“ putovalo do zbierky bývalého hráča
Jednoty Trenčín a dlhoročného zamestnanca klubu AS Trenčín
Jozefa Bereca, ktorý
sa tento rok dožil
krásneho životného
jubilea 70 rokov. Aj
vo svojom veku sa
stále denne podieľa
na chode klubu.
Posledné z hlavných ocenení „Špeciálna cena“ klub
udeľuje za významný prínos pri podpore alebo propagácii
značky AS Trenčín a taktiež za špeciálne zásluhy v živote
klubu. Toto ocenenie získal Richard Ďorďai pracujúci niekoľko rokov v pozícii vedúceho mužstva pri mládeži, pomáhajúci pri zrode fanshopu klubu a na jar tohto roku dokonca skvele
zaskočil za vypadnutého moderátora ASTN párty.
Najlepším mládežníckym futbalistom AS Trenčín sa stal Urban Mazanovský, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho aj v kategórii hráčov do pätnásť rokov. Stal sa tak najmladším držiteľom prestížnej trofeje. Futbalista so skúsenosťami z mládežníckych reprezentácií Slovenska dominoval vo svojej kategórii
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dominoval aj pred rokom (U14). Stal sa tak nasledovníkom futbalistov ako sú Martin Šulek, Matúš Bero alebo Róbert Mazáň.
Hráčom roka do devätnásť rokov sa stal obranca Adrián
Slávik. V kategórii
U18 získal cenu dnes
už člen prvého tímu
AS Trenčín Jakub
Kadák. Ten získal už
tretie
individuálne
ocenenie. Dominoval
pred dvoma rokmi
ako hráč U16 a pred
štyrmi rokmi ako hráč Urbanovi Mazanovskému zablahoželal generálny manažér AS Róbert Rybníček.
U14. Najlepším v kategórii do sedemnásť rokov sa stal Filip
Tatranský. Medzi hráčmi do šestnásť rokov je pre túto sezónu
najlepším Michal Kukučka, ktorý je druhým oceneným brankárom v histórii ankety. Najlepším hráčom AS Trenčín v kategórii do 14 rokov je Samuel Bednár. Medzi futbalistami do
trinásť rokov vyhral Lukáš Mikulaj, najlepší v tomto ročníku
aj pred rokom. V U12 sa ušla cena Patrikovi Ďuržovi a U11
Karolovi Blaškovi.
Po piaty raz v histórii sme spoznali meno najlepšej žiačky a
po štvrtý raz najlepšej futbalistky v kategórii ženy. Medzi žiačkami triumfovala Sofia Anna Škerdová a v ženách Martina
Repková.
Po predminuloročnej premiére vyhlásili aj najlepšieho mládežníckeho trénera klubu, ktorým sa za prácu pri budovaní
štruktúry ženských a dievčenských tímov AS Trenčín stal Andrej Paulíny.
www.astrencin.sk 06.06.2018
pomocná evidencia 374/1/2018
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Futbalisti zo športovej triedy Základnej školy Novomeského
v Trenčíne sa stali víťazom Školského pohára SFZ. Finálový
turnaj v Poprade priniesol súboje ôsmich víťazov krajských turnajov. Chlapci si vybojovali zájazd na Ligu národov v Prahe a
pre svoju školu športové vybavenie v hodnote 3000 eur. Najlepším brankárom turnaja sa stal Samuel Andrejko.
„Už v základnej skupine sme narazili na veľmi silné družstvá. Hneď v prvom zápase proti Banskej Bystrici sme zaspali
úvod a po desiatich minútach sme prehrávali 0:3. Chlapci však
dokázali otočiť skóre stretnutia a naštartovať v sebe túžbu po
celkovom triumfe,“ povedal tréner Marek Ďanovský.
Mladí Trenčania obsadili po víťazstvách nad Popradom a
Banskou Bystricou a prehre proti Žiline druhú priečku v skupine. V semifinále však zdolali vysoko Michalovce (8:3) a vo
finále dostali šancu na reparát proti žilinskej ZŠ s MŠ Školská.
„Vo finálovom zápase sa stretli dve najlepšie družstvá turnaja. Zápas sa nevyvíjal pre nás výsledkovo dobre. Prehrávali
sme už 1:3, no opäť sa ukázalo správne sebavedomie a trpezlivosť podporená kvalitou v hre. Štyrmi gólmi v rade sme skóre
napokon otočili,“ komentoval Marek Ďanovský a dodal: „Nesmieme zabudnúť poďakovať mladším chlapcom, ktorí nám pre
kolíziu termínov museli vybojovať postup z regionálneho kola
v Myjave. Patrí im za to veľké uznanie.“
Finále AS Trenčín (ZŠ Novomeského) – Žilina (ZŠ s MŠ
Školská) 5:3. Zostava AS: Samuel Andrejko - Nikolas Brandis, Daniel Danihel, Bruno Pavlovský, Lukáš Mikulaj,
Tadeáš Hájovský, Lucas Tučka, Jakub Murko, Filip Polčák, Daniel Prekop.
www.astrencin.sk 07.06.2018
pomocná evidencia 377/1/2018
Športovci trenčianskeho klubu Ilyo – Taekwondo sa v sobotu 9. júna zúčastnili medzinárodného turnaja Bratislava Open
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– 4. kola slovenskej ligy v Taekwondo WT. Získali 6 zlatých, 4
strieborné a 4 bronzové medaily. Najlepší výsledok na turnaji v
kategórii veteránov dosiahol Juraj Meravý. Najlepší výkon
podal Erik Nevláčil, ktorý štyrmi vyhranými zápasmi vybojoval zlatú medailu.
Info 03.07.2018
pomocná evidencia 387/1/2018
Na Majstrovstvách sveta vo fitness detí v sobotu 16. júna v
Bratislave obsadila Táňa Ondrušková 2. miesto a Lucia Mikušová bola tretia. Dievčatá sú z trenčianskeho klubu Fitness
Gabrhel.
Info 03.07.2018
pomocná evidencia 402/1/2018
Jubilejný desiaty ročník charitatívneho podujatia Hviezdy
deťom v nedeľu 17.
júna priniesol všetko, čo ho zdobilo
počas predchádzajúcich deviatich rokov. Skvelú zábavu
pre celé rodiny, najväčšie
osobnosti
slovenského futbalu
a hokeja, množstvo
spokojných
návštevníkov, vynikajúcu atmosféru a rekordný výťažok. Ten bude putovať na pomoc tým, ktorým osud postavil do cesty neľahké prekážky.
„Tohtoročné Hviezdy deťom boli výnimočné nielen preto,
že išlo o jubilejný desiaty ročník. Vďaka podpore skvelých partnerov a nenapodobiteľnej účasti športovcov sa nám podarilo
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dať dohromady rekordný výťažok, ktorý prekročil hranicu 40
tisíc eur. Naše doterajšie maximum bolo približne v polovičnej
sume, čo nás nesmierne teší,“ povedala manažérka akcií AS
Trenčín a projektu Hviezdy deťom Petra Drábová.
Dôležitá súčasť charitatívneho a komunitného programu AS
Trenčín sa po druhý
raz v rade uskutočnila
v priestoroch Hoss
Sport Centra. Hlavný
program
priniesol
rovnako ako pred rokom turnaj v plážovom futbale a plážovom volejbale. Na
Futbalové objatie – Martin Škrtel (v modrom) a David Depetris.
piesku na seba narazili tradične štyri tímy. Hokejisti mali na súpiske aj bratov Hossovcov, Radivojeviča, Tatara a Daňa. Futbalový tím mal vo
svojom strede kvarteto reprezentantov Škrtel, Hamšík, Mak a
Lobotka. Nechýbal súčasný AS Trenčín so svojimi najväčšími
hviezdami a po prvý raz v histórii Hviezdy deťom sme zložili
tím z bývalých hráčov. Nechýbali Csaba Horváth, David
Depetris, Gino van Kessel, Miloš Volešák, Samuel Štefánik,
Dávid Guba, Aldo Baéz alebo Jakub Holúbek spoločne s trénermi Adriánom Guľom a Martinom Ševelom.
„Je to veľmi vydarená akcia. AS Trenčín urobil kus dobrej
práce a my s našim športovým centrom sme sa k tomu iba pridali. Napĺňa nás to, že peniaze idú na dobrý účel. Práve preto to
robíme,“ povedal Marián Hossa a Marek Hamšík doplnil:
„Sme tu pre ľudí a pre deti, ktorým treba pomáhať. Som rád, že
som mohol opäť prísť. Akcia má veľmi vysokú úroveň.“
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Po dlhšej dobe nechýba bývalý kanonier AS Trenčín David
Depetris: „Je to radosť. Som šťastný, že som tu mohol byť.
Dlho mi to nevychádzalo, keďže som mal povinnosti v kluboch,
ale tento ročník mi to
vynahradil. Stretol som
množstvo známych ľudí nielen z prostredia
futbalu. Podstatné ale
bolo, že pomôžeme deťom.“
Marko Daňo na záver dodal: „Je to skvelá
akcia. Ak môžem, vždy ju rád podporím. Stala sa už tradíciou
začiatku leta a ja verím, že bude pokračovať.“
Návštevníci si mohli vyskúšať základy florbalu, hokeja, hádzanej, bedmintonu, tenisu, golfu, sledge hokeja a aikida. Pre
najmladších, ale aj tých starších návštevníkov bolo pripravené
množstvo športových aktivít a atrakcií v SPP detskej zóne a
VšZP zóne. Fotostenu priniesla Nutricia, herné konzoly
PlayStation a obrazové fotky z predchádzajúcich deviatich ročníkov Aegon.
www.astrencin.sk 17.06.2018
pomocná evidencia 403/1/2018
Na 6. ročník európskeho šampionátu detí, kadetov, juniorov
a seniorov Shito Ryu karate federácie v talianskom meste Lanciano v dňoch 16. – 17. júna sa nominovali karatisti z dvoch
trenčianskych klubov - Adela Vlasáková, Emma Kubišová,
Ema Pápištová a Lucia Mrázová z KK Ekonóm, Linda Predanocy a Kristián Kosík zo ŠK Real team. Súťaž absolvoval
aj Branislav Zubričaňák ako pretekár, tréner, rozhodca.
Majsterkami Európy sa stali A. Vlasáková, L. Mrázová a E.
Pápištová. Tretie miesto obsadili B. Zubričaňák, E. Kubišová,
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L. Predanocy a K. Kosík. Karate tím v zložení Adela, Emma a
Lucia obsadil tretie miesto.
Najúspešnejšou trenčianskou pretekárkou sa stala A. Vlasáková s jednou individuálnou zlatou a dvoma bronzovými medailami za súťaž v tímoch Kata a Kumite.
Info 03.07.2018
pomocná evidencia 404/1/2018
Výber futbalistov AS Trenčín do trinásť rokov skončil druhý
na turnaji v sicílskej Catanii, ktorý sa hral pod názvom Memorial Enzo Berti. Do semifinále sa prebojoval ako najlepší druhý
tím z troch štvorčlenných skupín.
Tam zdolal Academy Barcellona
(3:1). Vo finále
už potom nestačil
na domáci Calcio
Catania (1:3).
„Na
turnaji
štartovali tímy z
Talianska, Španielska a Bulharska,“ povedal tréner Martin Dzurilla a pokračoval: „Najlepší
zápas sme odohrali v základnej skupine. Jonia Calcio, čo je akadémia Juventusu Turín, sme zdolali 5:0. Chlapci pracovali
rýchlo s loptou, hrali na dva alebo tri dotyky a súperov pressing
bol neúčinný. Vo finále sme inkasovali z pokutového kopu, ale
podarilo sa nám vyrovnať. Už o päť minút sme však neustrážili
rohový kop. Naše šance sme nepremenili a súper pridal ešte jeden gól. Napriek tomu musím chalanom poďakovať.“
www.astrencin.sk 18.06.2018
pomocná evidencia 406/1/2018
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AS Trenčín v 1. predkole Európskej ligy UEFA nastúpi
proti čiernohorskému vicemajstrovi Budučnosť Podgorica,
ktorá je trojnásobným majstrom svojej krajiny. Okrem toho je
sedemnásobným vicemajstrom. V uplynulom ročníku najvyššej
domácej súťaže stratila 22 bodov na majstrovský FK Sutjeska
Nikšič. Podgorica sa minulý rok predstavila v 2. predkole Ligy
majstrov a nestačila na Partizan Belehrad (0:2 a 0:0). V európskych pohároch štartuje pravidelne. Od sezóny 2005/2006 chýbala iba dvakrát. Iba raz sa však dostala do tretieho predkola. V
ročníku 2010/2011 po vyradení Baku stroskotala na Brondby
Kodaň. V dvojzápase druhého predkola EL UEFA 2016/17
proti belgickému Genku po výsledkoch 0:2 a 2:0 vypadli až po
jedenástkach.
www.astrencin.sk 20.06.2018
pomocná evidencia 412/1/2018
Mladé hádzanárky z HK AS Trenčín na Majstrovstvách SR
základných škôl v sobotu 21. júna získali titul Školských majsteriek Slovenska. Najlepšou brankárkou turnaja bola Karolína
Dovičinová a najlepšou hráčkou Klára Paulínyová.
Info 03.07.2018
pomocná evidencia 418/1/2018
Tanečná skupina Goonies priviezla do Trenčína z Európskeho šampionátu v moderných tancoch v Budapešti v dňoch
22. – 24. júna dvakrát zlato, jedno striebro a jeden bronz.
Info 03:07.2018
pomocná evidencia 421/1/2018
Hokejový klub Dukla Trenčín vstúpi do tipsportligovej sezóny 2018/2019 s novým logom. Po 25 rokoch vymenil doteraj-
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ší motív s vyobrazením miestneho hradu a žltej hokejky za nový
tvar, v ktorom dominuje červená a zlatožltá farba.
História Dukly Trenčín siaha do roku 1962. Odvtedy klub
fungoval s historickým vojenským logom, ktoré tvoril jednoduchý bordový vzor so žltým nápisom názvu klubu. V roku
1993 ho nahradil dosluhujúci motív a po 25 rokoch prišla druhá zmena.
Nové logo má tvar štátneho znaku Slovenskej
republiky, obsahuje motív Trenčianskeho hradu,
nápis Dukla Trenčín aj
rok založenia klubu
(1962).
„Táto myšlienka sa nezrodila v priebehu mesiaca. Prišiel s
ňou už náš nebohý bývalý tréner a manažér Ján Kobezda. Duklu
sme chceli posunúť dopredu, omladiť ju. Do vedenia klubu sme
prijali mladších, či už Tomáša Liptáka ako marketingového manažéra alebo Branka Radivojeviča, ktorý okrem hráčskych povinností bude aj športový manažér. Verím, že mladá krv bude v
novej ére úspešná,“ prezradil klubový prokurista Jozef Mitocha.
Nové trenčianske logo graficky pripravil Erik Kovalčík.
Motívov mal hneď niekoľko.
„Pred dvomi sezónami sme mali asi päťdesiat, šesťdesiat
konkrétnych návrhov. Nedostali sme sa k želateľnému výsledku. Nechceli sme zmenu loga unáhliť. Po uplynulej sezóne
sme proces obnovili. Cítili sme, že potrebujeme zmenu. Aj fanúšikovia, či už na sociálnych sieťach alebo vo verejných
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diskusiách, preferovali naše prvé historické logo. Nakoniec sme
zvolili súčasný návrh, všetci sme s ním boli spokojní. Veríme,
že s novým logom sa
vrátime na popredné
priečky, na ktoré Dukla
bola zvyknutá,“ doplnil
člen dozornej rady
Dukly Miloš Radosa.
„Z nového loga dýcha história, verím, že
nám prinesie šťastie.
Branko Radivojevič pod novým logom hokejovej Dukly Trenčín.
Do sezóny vstúpime
pokorne. Budeme však motivovaní novou érou, ktorá sa začala
v trenčianskom hokeji,“ povedal Branko Radivojevič.
www.sportaktuality.sk 25.06.2018
pomocná evidencia 424/1/2018
Slovenský futbalista Matúš Bero prestúpil z tureckého
Trabzonsporu do holandského Vitesse Arnhem. Dvadsaťdvaročný ofenzívny stredopoliar sa dohodol na
zmluve na štyri sezóny.
Matúš Bero pôsobil
v Trabzone od roku 2016, keď prestúpil z AS Trenčín za 2,5
milióna eur. Spočiatku sa mu v Turecku darilo, ale neskôr prišiel o miesto v základnej zostave.
„Som šťastný, že sme skompletizovali tento prestup. Budem
sa snažiť hrať najlepšie ako viem a nechám na ihrisku srdce. Je
skvelé, že mal o mňa záujem klub ako Vitesse. Je to ambiciózny
klub a ambiciózny som aj ja. Mužstvo má kvalitu, verím, že ma
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chlapci rýchlo prijmú medzi seba a budem sa tu cítiť ako
doma,“ povedal Matúš Bero pre oficiálnu internetovú stránku
klubu. Bude nosiť dres s číslom 21.
V súvislosti s jeho prestupom sa spomínala aj Sparta Praha,
ktorá údajne už bola s Turkami dohodnutá aj na poplatku za
transfer, ale Matúš Bero sa napokon rozhodol pre šiesty tím ostatného ročníka holandskej najvyššej súťaže. Podľa portálu
transfermarkt.com zaplatil Arnhem za jeho služby milión eur.
www.sportaktuality.sk 03.07.2018
pomocná evidencia 442/1/2018
Hillary Gong Chukwah prestúpil do holandského tímu
SBV Vitesse Arnhem, s ktorým sa dohodol na štvorročnom
kontrakte. Stane sa tak spoluhráčom bývalého hráča AS Trenčín Matúša Bera, ktorý do
holandského tímu nedávno
prestúpil z Trabzonsporu.
Hilary Gong prišiel do
AS Trenčín v decembri
2016. Po dobrých výkonoch v drese trenčianskej
U19 dostal na konci sezóny 2016/2017 príležitosť v dvoch zápasoch A-mužstva, pričom sa mu podarilo raz skórovať. Od nasledujúcej sezóny sa
stal stabilným členom základnej jedenástky. V 30 stretnutiach
Fortuna ligy nastrieľal 9 gólov a pridal 12 asistencií. Ďalšie dva
góly pridal v 4 zápasoch Európskej ligy.
„Vitesse bolo pri našich spoločných rokovaniach najpromptnejšie. Sme radi, že sa nám po dlhej dobe podarilo poslať
nášho hráča na holandský trh. Pre hráča ako Gong, veľmi rýchleho a dynamického, je to veľmi dobrá možnosť, aby mohol dokázať svoju kvalitu. Holandský futbal sa vyznačuje svojou
útočnosťou, čo by mu mohlo sedieť. V klube sa stretne s Matú700

šom Berom a verím, že vytvoria úspešný gólový záprah a urobia
dobré meno nielen sebe, ale aj nášmu klubu. Rýchlostné typy
sú v dnešnom futbale veľmi chcené a on tú silu a kvalitu po tejto
stránke určite predstavuje. Keď ešte zapracuje na technike a
taktickej stránke, môže byť Vitesse naozaj iba prestupnou stanicou,“ vyjadril sa k prestupu generálny manažér AS Trenčín
Róbert Rybníček.
www.astrencin.sk 05.07.2018
pomocná evidencia 449/1/2018
Slovenská kickboxerka Monika Chochlíková sa stala v sobotu 7. júla v Prahe majsterkou Európy asociácie IFMA v thajskom boxe vo váhovej kategórii do 51 kilogramov. Na najprestížnejšom európskom podujatí v amatérskom ringu podľa pravidiel Muay Thai si vo finále poradila s Francúzskou Juliette
Lacroixovou jednoznačne 3:0 na body.
Dvadsaťdvaročná členka Victory Gymu Trenčín na ceste za
zlatom najprv vo štvrťfinále vyradila Ukrajinku Valentynu Senťurinovú 3:0 na body a
v semifinále si poradila
so šampiónkou spred
dvoch rokov Galinou
Dechťarovovou z Ruska 2:1 na body.
„Na turnaj som nešla
s ambíciou vyhrať, skôr otestovať sa a porovnať sily so zápasníčkami na takejto vysokej úrovni. Verila som však, že by sa mi
to mohlo podariť. Tento úspech je pre mňa jeden z najdôležitejších a najvydretejších, či už na tréningu, alebo priamo v zápasoch,“ uviedla Monika Chochlíková, ktorej organizačný výbor
šampionátu udelil v konkurencii takmer troch stovák súťažia701

cich naprieč váhovými kategóriami ocenenie Female Rising
Star.
Úspešná reprezentantka získala titul ako vôbec prvý Slovák
a vďaka triumfu na ME asociácie WAKO v kickboxe podľa
pravidiel K1 z roku 2016 je jedinou bojovníčku na československej scéne, ktorá sa môže pochváliť európskym zlatom v
dvoch rôznych disciplínach.
www.teraz.sk 08.07.2018
pomocná evidencia 453/1/2018
V sobotu 7. júla vo veku 63 rokov tragicky zahynul Marián
Troliga, dlhoročný akcionár a člen predstavenstva hokejovej
Dukly Trenčín. Osudný sa mu stal let vrtuľníkom.
„Ďakujeme vám za všetko, čo ste pre náš klub urobili, že ste
ho podporili v ťažkých časoch a podali nám pomocnú ruku. Odpočívajte v pokoji,“ uviedli zástupcovia Dukly prostredníctvom
oficiálnej prezentácie na facebooku.
Vrtuľník havaroval vo Veľkom
Šariši. Ako informoval operačný
dôstojník Krajského riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v
Prešove, nešťastie bolo ohlásené v
sobotu o 18.42 h. Malý dvojmiestny
vrtuľník sa mal zachytiť do vysokonapäťového vedenia.
„Vo vnútri bola jedna osoba, ktorá utrpela zranenia nezlučiteľné so životom,“ informoval operačný dôstojník. Ako dodala
hovorkyňa, obeťou je 63-ročný pilot Marián T.
www.sportaktuality.sk 08.07.2018
pomocná evidencia 454/1/2018
Novými tvárami v kabíne AS Trenčín sú bývalí hráči KAA
Gent a RSC Andelecht. Ghanský krídelník Osman Bukari a
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nigérijský krajný obranca Reuben Yem podpísali po niekoľko
týždňov trvajúcej skúške viacročné kontrakty.
Devätnásťročný Osman Bukari (13. december 1998) prichádza z druholigového ghanského klubu Accra Lions. Uplynulého
pol roka však strávil v Anderlechte, ktorý je s 34 titulmi najúspešnejším belgickým klubom. Tam pôsobil v mládežníckej akadémii. Po polročnom hosťovaní zamieril napokon pod Čákov
hrad.
Dvadsaťročný Reuben Yem (29. október 1997) vyrastal v
GBS Academy. Z rovnakej futbalovej školy prišli do Trenčína
aj Kingley Madu, Moses Simon, Hilary Gong, Samuel Kalu a
ďalší. Uplynulého pol roka pôsobil vo farbách Interu Bratislava
a predtým krátko v akadémii KAA Gent.
www.astrencin.sk 09.07.2018
pomocná evidencia 456/1/2018
Novým generálnym partnerom klubu AS Trenčín sa stala
stávková spoločnosť Orion Tip. Klub podpísal s firmou operujúcou na trhu kurzových stávok päťročný kontrakt, ktorý sa
však pri pozitívnom naplnení vzájomnej kooperácie môže predĺžiť o ďalšie tri roky. Po ročnej pauze sa tak zapĺňa na dresoch
AS Trenčín pozícia určená pre hlavného partnera klubu. Súčasťou spolupráce budú aj rôzne formy súťaží určené fanúšikom.
„Táto spolupráca je výsledkom koncepčnej a cieľavedomej
práce celého klubu. Odrazila sa v dôvere, ktorú nový generálny
partner vložil do AS Trenčín. Pri dnešnej situácii na trhu nie je
ľahké nájsť v obchodnom prostredí tak silného partnera ako je
Orion Tip. Naše dresy boli takmer celú sezónu bez loga generálneho partnera. Vieme, akú hodnotu má pre nás táto pozícia a
koľko príležitosti ponúka partnerom. V priestore športového
marketingu sme na Slovensku vďaka komplexnej práci klubu
jednou z najatraktívnejších a najprogresívnejších značiek s obrovským potenciálom rastu vo forme nového štadióna, práce s
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fanúšikmi a účasti v európskych pohároch. Veríme, že spoločne
s Orion Tipom zažijeme množstvo úspechov nielen na domácej
scéne. Nedávno sme sa stretli už na desiatom ročníku charitatívneho podujatia Hviezdy deťom. Práve táto akcia odzrkadľuje
to, čo chceme robiť aj na marketingovom poli. Naším cieľom
je spájať ľudí, spoločnosti a inštitúcie pre futbal. Orion Tip prichádza z nášho regiónu, ale rovnako ako my chce byť konkurenciou etablovaným značkám,“ povedal marketingový manažér AS Trenčín Igor Schlesinger.
Orion Tip je novou hviezdou na trhu kurzových stávok.
„Hoci sme mladá spoločnosť, ideovo a realizačne dávame dokopy ľudí, ktorí už dlhšiu dobu pôsobia v oblasti kurzových stávok. Veríme, že si z časti komunity tipujúcich nájdeme svojich
priaznivcov,“ predstavil nového generálneho partnera AS Trenčín konateľ spoločnosti Adrián Skovajsa a pokračoval: „V prvom rade sa potrebujeme marketingovo prezentovať. V tomto
smere vychádzame z filozofie, aby boli naše prostriedky vynaložené zmysluplne. Práca AS Trenčín na športovom poli prináša úspechy. My však vidíme ešte väčší zmysel v ďalších projektoch klubu. This is my sen Academy vedie deti k zdravému
životnému štýlu, Hviezdy deťom a ďalšie aktivity prinášajú
ďalšie dôvody pre vstup do tejto spolupráce.“
www.astrencin.sk 11.07.2018
pomocná evidencia 461/1/2018
FK Budučnost Podgorica – AS Trenčín 0:2 (0:2) v úvodnom zápase 1. predkola Európskej ligy UEFA.
Zverenci trénera Ricarda Moniza zvíťazili v Čiernej Hore
nad Budučnostou Podgorica 2:0 (2:0). O góly AS Trenčín sa
postarali Hamza Čatakovič a Antonio Mance.
FK Budučnost Podgorica: Mijatovič - Djurišič, Milič, Adžič,
Tučevič - Mirkovič, Mijič (87. Bakič), Vukčevič (48. Roganovič) - Ivanovič, Vlaisavljevič - Sekulic (79. Perovič).
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AS Trenčín: Šemrinec - Yem, Šulek, Lawrence, Julien – Čatakovič, El Mahdioui, Zubairu - Sleegers, Mance (59. Umeh),
Azango (84. Van Arnhem).
Góly: 27. Čatakovič, 30.
Mance.
Po opatrnom úvode sa v
17. min ocitol v gólovej pozícii Sleegers. O necelých
desať minút Vukčevičovu
gólovú strelu však skvele
zblokoval Šulek. O dve minúty neskôr zahrmelo na opačnej
strane. Čatakovič napriahol približne z dvadsaťpäť metrov a
lopta skončila v ľavom hornom rohu Mijatovičovej brány – 1:0.
V 30. min si na kolmicu Azanga nabehol Zubairu, loptu poslal
do päťky a Mance ju pretlači do siete – 2:0. V 34. min Mance
mohol zvýšiť, no správny moment preváhal. Hneď nato zasiahol skvele na opačnej strane Šemrinec, keď chytil nájazd
Sekuliča.
Hneď na začiatku
druhého dejstva napálil domáci Ivanovič iba do konštrukcie Šemrincovej brány. Počas celého druhého polčasu si hostia dokázali strážiť dvojgólové vedenie. V 64. min mohol z priameho kopu zvýšiť Čatakovič, ale jeho umiestnená strela tesne minula cieľ. V
80. min to vyskúšal spoza šestnástky Azango, no tesne minul
pravú žrď.
www.astrencin.sk 12.07.2018
pomocná evidencia 464/1/2018
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Legendárny trenčiansky útočník Vojtech Masný spojil takmer celý futbalový život s mestom pod Čákovým hradom. Pred
pár dňami sa dožil krásneho životného jubilea. Zakladajúci člen
Siene slávy trenčianskeho futbalu (SSTnF) oslávil 80 rokov a
my mu aj touto cestou srdečne gratulujeme a prajeme najmä
pevné zdravie.
Rodák z Chynorian strelil v prvej lige v drese Jednoty Trenčín 65 gólov. Dovedna odohral v najvyššej súťaži 243 zápasov
(71 gólov), z toho 182 bez prerušenia.
Najcennejší dres si obliekol najčastejšie zo všetkých Trenčanov reprezentujúcich ČSSR. V deviatich stretnutiach národného tímu dal tri
góly. Za rezervné
mužstvo Československa odohral
tri zápasy (4 góly)
a ako člen olympijského výberu
absolvoval
16
stretnutí, v ktorých
zaznamenal šesť
gólov. Dva z nich
Rok 1966 – čs. reprezentanti s legendárnym Pelém, Vojtech Masný dolu druhý sprava.
na olympijských
hrách v Tokiu v roku 1964, odkiaľ si priviezol striebornú medailu. Najväčší klubový úspech dosiahol ziskom titulu československého vicemajstra v drese Jednoty Trenčín v roku 1963.
Vojtech „Béla“ Masný mal šťastie najmä na Brazílčanov. Prvýkrát sa im pripomenul v júni 1963, keď Jednota privítala na
štadióne Za mostami hviezdny tím Flamengo Rio de Janeiro.
Pracovitá ľavá spojka pripravila hosťom exportnou strelou prehru. O tri roky neskôr sa jej meno skloňovalo priamo v Brazílii.
Československí reprezentanti tam síce prehrali 1:2, trenčiansky
útočník však majstrom sveta strelil gól. Slovami chvály po
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zápase nešetril ani legendárny Pelé. Slovenský olympijský výbor ho ocenil v roku 2003 Striebornými kruhmi SOV.
www.astrencin.sk 17.07.2018
pomocná evidencia 473/1/2018
AS Trenčín – Budučnost Podgorica 1:1 (0:0) v odvete 1.
predkola Európskej ligy UEFA.
AS Trenčín: Šemrinec - Yem, Šulek, Lawrence, Julien - El
Mahdioui - Sleegers, Zubairu, Čatakovič, Azango - Mance (90.
Umeh).
FK Budučnost Podgorica: Mijatovič - Roganovič, Adžič,
Correa, Milič - Ivanovič (89. Perovič), Tučevič (77. Bakič),
Mirkovič, Vlaisavljevič - Mijič, Boričič (73. Sekulič).
Góly: 70. Mance – 90. Perovič. Diváci: 1520.
AS Trenčín postúpil do 2. predkola Európskej ligy UEFA
2018/2019, keď vo štvrtkovej odvete úvodného predkola v Myjave sme remizovali
s čiernohorskou Budučnostou Podgorica 1:1 (0:0). Zverenci holandského
trénera
Ricarda
Moniza pred týždňom v prvom súJediný gól Trenčanov vsietil v 70. minúte Antonio Mance.
boji v Podgorici vyhrali 2:0. V boji o 3. predkolo sa Trenčania stretnú s poľským
Górnikom Zabrze, ktorý vyradil moldavský klub SC Zaria Balti
(1:0 a 1:1).
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Od úvod domáci kontrolovali loptu a vďaka vysokému napádaniu nedali hráčom Podgorice priestor. Najväčšiu šancu prvého polčasu nevyužil v 19. min Azango. Mance ho vysunul
výbornou prihrávkou, no aktívny krídelník AS povedľa
brankára
poslal
loptu len do ľavej
žrde. Obraz hry sa
nemenil ani na začiatku druhého polčasu. Podgorica po
hodine hry skúsila
vyššie napádanie, bola však nepresná a nedokázala sa trvalejšie
dostať na našu polovicu. Gólovo domáci udreli v 70. min, keď
sa v šestnástke dostal do veľkej príležitosti Mance a rutinérsky
ju využil – 1:0. Súper mohol inkasovať o tri minúty, po rohu
však Mance hlavičkoval vedľa. Podgorica začala hrať vabank.
Vyrovnať mohla desať minút pred koncom riadneho hracieho
času. V 81. min center z ľavej strany prešiel poza našu obrannú
líniu, ale Šulek pred dobiehajúcimi hráčmi súpera v poslednej
chvíli odvrátil. O dve minúty ruský rozhodca Lapočkin nariadil
za faul v šestnástke v prospech Podgorice penaltu, ktorú ale
Šemrinec Ivanovičovi skvele zneškodnil. Hostia napokon vyrovnali, keď Perovič prešiel stredom obrany a sólo s prehľadom
využil – 1:1.
www.astrencin.sk 20.07.2018
pomocná evidencia 480/1/2018
Viliam Čacho bude spolu s funkciou hlavného trénera hokejovej reprezentácie do 18 rokov zastávať aj pozície šéftrénera
reprezentácií do 15, 16 a 17 rokov a asistenta generálneho manažéra reprezentácií. V tejto súvislosti ukončuje svoj klubový
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úväzok pri dorasteneckom družstve Dukly Trenčín a v štruktúrach klubu ostáva len ako riaditeľ HK Dukla Trenčín, n.o.
„Už pred aprílovými majstrovstvami sveta do 18 rokov sme
s generálnym manažérom Miroslavom Šatanom riešili, ako
bude vyzerať budúca sezóna. Napokon slovo dalo slovo, rýchlo
sme sa dohodli a k ponuke hlavného trénera reprezentácie do
osemnásť rokov pribudli ďalšie povinnosti,“ vraví Viliam
Čacho.
„Chcel by som, aby sme pracovali v obdobnom systéme,
ktorý sme mali už vlani, kde sme sa pravidelne stretávali s trénerom seniorskej reprezentácie Craigom Ramsaym. Takéto
stretnutia by sme chceli tentoraz organizovať na úrovni reprezentácií od pätnásť do osemnásť rokov. Na týchto stretnutiach
by sme chceli pracovať na jednotnom hernom systéme, na systéme výberu hráčov a tým zosynchronizovať celé smerovanie
reprezentačného úseku,“ prezradil svoju víziu.
Štyridsaťročný odchovanec trenčianskej Dukly vo funkcii
asistenta zároveň odbremení od časti povinností generálneho
manažéra Miroslava Šatana.
www.teraz.sk 21.07.2018
pomocná evidencia 483/1/2018
Majstrovstvá Európy v bedmintone nepočujúcich, ktoré organizuje Deaflympijský výbor Slovenska od 22. do 28. júla,
v nedeľu 22. júla oficiálne otvorili v Trenčíne.
Ceremoniál začal slovenskou hymnou, následne na slávnostnom otvorení vystúpili s prejavmi primátor Trenčína Richard
Rybníček, prezident Deaflympijského výboru Slovenska Miloš
Štefek, riaditeľ organizačného výboru Peter Birka a technický
delegát EDSO (European Deaf Sports Organisation) Otta Panský.
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Na šampionáte sa celkovo zúčastňuje 15 krajín - Rakúsko,
Bulharsko, Česká republika, Švajčiarsko, Francúzsko, Veľká
Británia, Nemecko, Írsko, Litva, Rusko, Ukrajina, Slovensko, Španielsko, Turecko a Macedónska Republika (FYROM). V prvých dvoch
dňoch prebiehajú súťaže
mládeže, tímov a nasledujúcich dňoch na kurty
nastúpia seniori.
Majstrovstvá pre nepočujúcich majú svoje špecifikum v komunikácii a celkovej atmosfére, ktorú dotvárajú aj dobrovoľníci z ôsmich európskych krajín. Na šampionát prišli v rámci
programu Erasmus plus, Európska dobrovoľnícka služba, ktorú
koordinuje mimovládna organizácia Mladiinfo Slovensko.
www.sportaktuality.sk 22.07.2018
pomocná evidencia 486/1/2018
Športový klub Dračia légia 2012 Trenčín priniesol z XI.
Majstrovstiev sveta klubových posádok dračích lodí v maďarskom Szegede v dňoch 17. – 22. júla titul majstra sveta v kategórii Senior B mix small boat (trať 200 m) a titul vicemajster
sveta v kategórii Senior B mix small boat (500 m).
Okrem toho získali ďalšie štyri bronzové medaily z rôznych
kategórií na tratiach dlhých 200, 500 i 2000 m. Pretekov sa zúčastnilo viac ako 6 tisíc pretekárov zo 126 klubov z celého
sveta. Športový klub trenčianskych drakov sa venuje tejto činnosti 6 rokov. Športovú činnosť si financuje sám.
Info 31.07.2018
pomocná evidencia 487/1/2018
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Novou tvárou v kabíne AS Trenčín je skúsený brankár Libor
Hrdlička. Tridsaťdvaročný rodák z Bratislavy podpísal po necelom týždni strávenom pod Čákovým hradom ročný kontrakt.
„Vraciam sa k angličtine,“ povedal na úvod s ľahkým úsmevom dnes najstarší člen kabíny prvého mužstva AS Trenčín.
„Spoznávam veľa mladých a talentovaných hráčov. Bál som sa,
že sa budem dlho učiť ich mená, ale na moje prekvapenie mi to
išlo celkom dobre. Zvykám si na nové a zaujímavé tréningy pod
vedením Ricarda Moniza. Nie sú jednoduché, ale sú živé a kvalitné.“
Hrdlička pôsobil naposledy na Slovensku v ročníku
2011/2012, keď obliekal tri roky v rade dres MFK Ružomberok. Počas týchto sezón odchytal 66 stretnutí. Následne chytal
dva roky v ukrajinskom Metalurgu Zaporožie, dve sezóny v Diname Tbilisi a uplynulé dva ročníky v poľskom Ruchu Chorzów.
„Pripadá mi to, ako by som bol preč viac ako desať rokov.
Vraciam sa na Slovensko a som rád. Dôležité je pre mňa aj to,
že záujem prejavil AS Trenčín. Dnes je jedným z najkvalitnejších klubov na Slovensku. Ďakujem mu za dôveru, do Trenčíne
sa totiž nedá len tak ľahko dostať. Je tu veľa zahraničných hráčov a dnes máme v kabíne aj veľa talentov z vlastnej akadémie.“
Libor Hrdlička doplnil brankársku konkurenciu v AS.
www.astrencin.sk 23.07.2018
pomocná evidencia 490/1/2018
Slovenský hokejista Marián Hossa odohral posledné súťažné stretnutie ešte v sezóne 2016/2017 za Chicago Blackhawks v zámorskej NHL. Pre zdravotné problémy sa už na ľade
zrejme neobjaví, hoci má kontrakt platný ešte na tri roky.
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Práva naňho už nepatria Chicagu, vedenie Blackhawks 39ročného Slováka vymenilo v lete do Arizony, hoci je zrejmé, že
za Coyotes nenastúpi. Hossa však nebude naďalej zaťažovať
platový strop „čiernych jastrabov“. Pár týždňov skôr
ohlásil, že predáva apartmán
v Chicagu a presťahoval sa
do Trenčína. Na svojho dlhoročného zamestnávateľa
napriek tomu nezanevrel.
„Ahojte,
fanúšikovia
Blackhawks. Chcel by som vám všetkým poďakovať, za podporu, ktorú ste prejavili mne i mojej rodine počas ôsmich rokov,
ktoré sme prežili v Chicagu. Privítali ste nás s otvorenou náručou a i vďaka vám sme sa v Chicagu cítili ako doma,“ povedal
Marián Hossa vo videospráve, ktorú Blackhawks uverejnili na
oficiálnej prezentácii na facebooku.
„Oslávili sme spolu veľa nezabudnuteľných momentov. Aj
vy hráte veľkú rolu v našich spomienkach a mesto Chicago
bude navždy v našich srdciach,“ pokračoval v emotívnom pozdrave trojnásobný víťaz Stanleyho pohára.
„Ďakujem aj médiám v Chicagu za úžasné roky, ktoré sme
spolu prežili. Síce teraz žijeme znovu na Slovensku, ale Chicago pre nás navždy zostane špeciálnym miestom. Obe moje
dcéry tam vyrastali, jedna z nich sa v tom nádhernom meste dokonca narodila. Ešte raz ďakujem všetkým fanúšikom Blackhawks a teším sa na naše ďalšie spoločné stretnutie. Čau, čau,“
uzavrel Hossa, jeden z najlepších hokejistov slovenskej histórie.
Marián Hossa pôsobil v Chicagu aktívne v rokoch 20092017. V NHL hral aj za Detroit, Pittsburgh, Atlantu a Ottawu.
V zámorskej profilige absolvoval dovedna 1514 stretnutí so ziskom 1283 bodov za 577 gólov a 706 asistencií. Slovensko
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reprezentoval na ôsmich majstrovstvách sveta a štyroch zimných olympijských hrách.
www.sportaktuality.sk 25.07.2018
pomocná evidencia 494/1/2018
Górnik Zabrze – AS Trenčín 0:1 (0:1) v prvom zápase 2.
predkola Európskej ligy UEFA.
Górnik Zabrze: Loska - Wolniewicz, Wišniewski, Suarez,
Gryszkiewicz – Liszka (78. Biedrzycki), Matuszek, Žurkowski,
Smuga (61. Urynowicz) – Angulo, Jimenez.
AS Trenčín: Šemrinec – Yem, Šulek, Lawrence, Julien (90.
Skovajsa) – El Mahdioui – Čatakovič (82. Ubbink), Zubairu –
Sleegers (73. Bukari), Mance, Azango.
Gól: 39. Azango. Diváci: 12 895.
Úvodná štvrťhodina bola z oboch strán opatrná a bez veľkých príležitostí.
V 25. minúte zblokoval Angula v
obrovskej
šanci
Šulek. Po následnom rohu sa Trenčania dostali do
brejku. Šulek vysunul Zubaira, no
ten bol už blízko
domáceho brankára a nedokázal ho obstreliť. V 35. min namieril tesne vedľa pravej žrde Sleegers. V 39. min sa na hranici
pokutového územia uvoľnil Čatakovič. Hoci mohol vystreliť,
poslal loptu za obranu na Azanga a ten otvoril skóre stretnutia
– 1:0. V 44. min sa na hranici postavenia mimo hry uvoľnil
Mance, ale vystrelil veľmi nepresne. Už v 51. min mohlo byť
vyrovnané. Na hranici postavenia mimo hry sa uvoľnil Jimenez,
prihrávkou našiel nabiehajúceho Smuga, ktorý však z piatich
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metrov prestrelil. Aj v nasledujúcich momentoch sa Trenčania
dopúšťali chýb a súper mohol vyrovnať. Po necelej hodine hry
sa hostia opäť dostali do hry a snažili sa kontrolovať priebeh
zápasu. Górnik bojoval o vyrovnanie, ale všetky jeho útoky
stroskotali na pozornej trenčianskej obrane.
www.astrencin.sk 26.07.2018
pomocná evidencia 499/1/2018
Po čase oddychu a dovoleniek sú hráči trenčianskej Dukly
opäť spolu. V pondelok 23. júla sa spoločne s trénermi stretli,
aby odštartovali ďalší blok tréningov a pripravili sa na nadchádzajúcu
sezónu.
„Hráči prišli oddýchnutí a v poriadku. Prvý týždeň bude ešte príprava na suchu, od ďalšieho pondelka začneme s prípravou na ľade,“
konštatoval hlavný tréner Peter
Oremus. „Pár hráčov sa pripojí až v
novom týždni, káder je rovnaký ako
pred dovolenkami. Sú tu hráči, ktorých sme si vybrali a nič sa už nemenilo,“ pokračoval.
Hráči celý týždeň naplno zarezávali v posilňovni, kde sa sústredili najmä na rozvoj výbušnosti a dynamiky. Okrem blížiaceho sa vykorčuľovania na ľad ich však môže tešiť aj nová, zrekonštruovaná kabína.
Dokončovacie práce pomaly finišujú aj na kompletnej rekonštrukcii chladiarenského systému. Na ploche zimného štadióna prebieha kladenie trubiek chladiaceho zariadenia.
www.hkdukla.sk 27.07.2018
pomocná evidencia 505/1/2018
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AS Trenčín získal na ročné hosťovanie srbského reprezentanta Erhana Mašoviča. Devätnásťročný stredný obranca prichádza z belgického Club Bruggy.
Stopér vysoký 189 cm od pätnástich rokov pravidelne reprezentuje svoju krajiny. Aktuálne
patrí už do výberu do 21 rokov.
Úradujúci belgický majster ho získal z Čukaričky Belehrad a podpísal s ním zmluvu na štyri roky.
„Erhan je nielen silový typ
hráča. Je výborný po technickej
stránke a skvelý hlavičkár. Tieto
predpoklady z neho robia vhodný
typ aj na pozíciu defenzívneho stredopoliara. Navyše, je veľmi
tímový hráč,“ povedal bývalý srbský reprezentant a šéf akadémie Čukarički Milan Lešnjak na adresu novej posily AS Trenčín pred prestupom do Belgicka.
www.astrencin.sk 30.07.2018
pomocná evidencia 510/1/2018
AS Trenčín - Górnik Zabrze 4:1 (2:0) v odvetnom zápase
2. predkola Európskej ligy UEFA.
Trenčín: Šemrinec - Yem, Šulek, Lawrence, Skovajsa Čatakovič, El Mahdioui (90.+ Van Arnhem), Zubairu Sleegers, Mance (90.+ Umeh), Azango (86. Bukari).
Zabrze: Loska - Wolniewicz, Wisniewski, Suarez,
Gryszkiewicz - Liszka (46. Smuga), Matuszek, Žurkowski,
Urynowicz (46. Nowak) - Angulo, Jimenez (73. Ryczkowski).
Góly: 20. a 90. Čatakovič, 10. Angulo (vlastný), 59. Azango
– 61. Smuga.
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Futbalisti AS Trenčín zvíťazili vo štvrtok 2. augusta v Myjave v odvetnom zápase 2. predkola Európskej ligy nad Górnikom Zabrze 4:1 a
zabezpečili si postup do 3. predkola.
V minulotýždňovom prvom zápase
v Poľsku uspel slovenský
zástupca
1:0.
Na 2:0 zvýšil v 20. minúte ľavačkou Hamza Čatakovič.
Domáci začali
od začiatku ofenzívne. V 10. minúte sa k rozohrávke priameho
kopu postavil Sleegers a po jeho prudkom centri tečoval Igor
Angulo loptu do vlastnej siete. Zaskočení Poliaci sa ešte nestihli poriadne spamätať, keď do šestnástky vnikol Hamza
Čatakovič a ľavačkou poslal loptu do siete po druhý raz. Pred
koncom polčasu ešte zaujala šanca Azanga, jeho strelu vyrazil
Loska na rohový kop.
Do druhého polčasu pripravil tréner Zabrze Marcin Brosz
dve zmeny, ktoré mali pomôcť k obratu. V jeho úvode sa Poliakom darilo držať loptu na kopačkách, prvú šancu po prestávke
si vypracoval po desiatich minútach, ale Angulo v dobre pozícii
vystrelil slabo. Trenčín čakal na kontru a
tá mu vyšla v 59. minúte. Philip Azango
po nej zvýšil už na
3:0. Górnik síce
hneď z ďalšieho protiútoku znížil po záTrenčínu vyšiel v 59. minúte protiútok a Azango pridal tretí gól.
sahu
Daniela
Smugu na 1:3, ale v zostávajúcich minútach si zverenci
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Ricarda Moniza nielen že držali dvojgólový náskok, ale v závere ho ešte zveľadili po druhom góle Čatakoviča.
V 3. predkole sa zverenci trénera Ricarda Moniza stretnú s
holandským Feyenoordom Rotterdam.
Hlasy po zápase:
Marcin Brosz, tréner Zabrze: „Pre nás v
klube je toto ťažká
chvíľa a musíme sa z
toho dostať. Chceli
sme ísť rozhodne ďalej. V druhom zápase bol rozdiel medzi
oboma mužstvami badateľnejší, ale prispel k tomu aj prvý gól.
Postúpil lepší tím, nie je o čom polemizovať.“
Ricardo Moniz, tréner Trenčína: „Nebolo to pre nás ľahké
stretnutie, náskok 1:0 býva zradný. Chceli sme na súpera vytvoriť tlak, čo sa nám v prvom zápase nedarilo, teraz to bolo
lepšie. Pre mňa je dôležité, že sme skórovali po rôznych herných situáciách. Po
polčase som hovoril
zverencom,
že
hráme tak, ako by to
bolo stále 0:0. Čaká
nás
Feyenoord,
chceme aj proti
nemu ukázať náš
potenciál.“
Igor Šemrinec, brankár Trenčína: „Zápas sa vyvíjal presne
podľa našich predstáv. Dali sme prvý gól, čo bolo veľmi dôležité.“
www.teraz.sk 02.08.2018
pomocná evidencia 522/1/2018
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Vo veľkom štýle. Tak prekonali Trenčania prekážku 2. predkola Európskej ligy. Najmä odvetu. Górnik Zabrze v nej zničili
bezo zbytku. Takticky, futbalovo, fyzicky.
Keby sa štvrtkový zápas skončil 7:0, nikto by nemohol namietať. Na súčiastky rozobral
tím spod Čákovho
hradu
svojho poľského
súpera. Trenčiansky stroj bol vyladený. Na úrovni tohto súboja k
dokonalosti. Keďže Juliena Kestona na ľavej strane obrany nahradil Skovajsa, nemalo čo narúšať jeho hladký chod. Naopak,
naľavo fungovalo všetko skvele.
Mužstvo šliapalo ako celok. Úžasný bol stred poľa. Pozitívnym prekvapením bol Zubairu, El Mahdioui tradične dominoval, ale nad všetkými vyčnieval Hamza Čatakovič. Ten sa na
pozícii pod hrotom našiel. O jeho talente nepochyboval nikto
pomerov znalý. Lenže v strede útoku ho legionár z Bosny a
Hercegoviny nie vždy ukázal. Na špici to bolí a jemu ako technickému hráčovi nakladali stopéri dvojnásobok toho, čo iným.
„Otĺkol“ sa, teraz o zónu nižšie získal viac priestoru a času.
Viac proti súperom rangu Górnika nepotrebuje.
Tréner Ricardo Moniz z neho urobil ústrednú postavu. Dôležitú pri vysokom napádaní. Uplatnil holandskú taktickú
školu, ktorá sa do detailov zameriava aj na to, ktorého protihráča treba pressingom vypojiť z hry. Bielo-červení nepustili
do rozohrávky pravého stopéra Suareza a súpera vypli. V záložnej formácii potom vynikal pri tvorbe hry El Mahdioui. Umožnil mu to Zubairu, najcennejší hráč zápasu. Stále v pohybe, šikovne meniaci prihrávkami ťažisko.
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S konštruktívnymi krajnými obrancami i stopérmi veci do
seba zapadali. Vďaka rýchlym krídlam a pracovitému Mancemu na hrote dokonca parádne. Prácu i umenie celého tímu potom finalizoval
práve Čatakovič.
Trenčín prešiel „baníkov“ zo Zabrze na valci.
Otázkou zostáva, či jeho
sila bude stačiť na lepších
Hamza Čatakovič sa spolu s fanúšikmi teší z cenného víťazstva.
súperov. Niektoré súčiastky
súkolia vykazujú stále tendenciu kaziť sa, pod tlakom riziko ich
zlyhania stúpa.
Feyenoord Rotterdam bude najtvrdší zaťažkávací test. Po
ňom budú na Sihoti vedieť, čo a ako, hoci by s favoritom aj
vypadli. Dovtedy nech si zaslúžene užijú pár dní slávy. Proti
Górniku to zvládli bravúrne.
www.sportaktuality.sk 05.08.2018
pomocná evidencia 526/1/2018
AS Trenčín - Feyenoord Rotterdam 4:0 (3:0) v úvodnom
stretnutí 3. predkola Európskej ligy UEFA.
Trenčín: Šemrinec - Yem, Šulek, Lawrence, Skovajsa Čatakovič, EL Mahdioui, Zubairu (84. Ubbink) - Sleegers (85.
Bukari), Mance, Azango.
Feyenoord: Bijlow - Nieuwkoop (90. Geertruida), Van der
Heijden, Van Beek, Verdonk - Amrabat, Clasie, Toornstra Berghuis, Vente, Larsson (61. Boetius).
Góly: 6., 37. a 63. Mance, 44. Azango. Divákov: 6817.
Futbalisti fortunaligového AS Trenčín triumfovali vo štvrtok
9. augusta nad Feyenoordom Rotterdam 4:0. Chorvátsky útočník Antonio Mance dosiahol hetrik.
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AS skóroval hneď z úvodnej akcie, pri bleskovej kombinácii
putovala lopta od Lawrencea k Čatakovičovi a naspäť, Lawrence na útočnom
výlete pomedzi
nohy protihráča
našiel
voľného
Manceho a ten
prekonal Bijlowa
v bránke Feyenoordu - 1:0. Mance
o tri minúty neskôr takmer pridal druhý zásah
po centri Azanga, tentoraz Bijlow zachránil. Po rohovom kope
bránku tesne minula tečovaná strela Sleegersa. Po ďalšom rohu
a hlavičke Manceho lopta skončila v sieti, ale rozhodcovia videli porušenie pravidiel a neuznali gól. Feyenoord si s Trenčínom nevedel rady, jedine Larsson si zabehol za vysunutú defenzívnu líniu
a obhodil si
Šemrinca, ale
jeho
prihrávku do pokutového územia odvrátili
obrancovia.
Domáci sa neuspokojili a
Už v 6. minúte rozbehol trenčiansky gólostroj Antonio Mance, keď obstrelil brankára Bijlowa.
naďalej chceli
zvýšiť skóre. Strela Manceho, rýchly brejk Sleegersa, pekná
spolupráca Azanga s Mancem ani pokus Čatakoviča sa ešte neujali. V 37. minúte však Čatakovič vydoloval loptu v šestnástke
a prihral Mancemu, ktorý si počkal a druhýkrát prekonal
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Bijlowa - 2:0. Hosťujúca defenzíva zabudla krátko pred prestávkou po centri Sleegersa na osamoteného Azanga, ten poľahky upravil už na 3:0.
Po zmene strán to nebol príliš odlišný výkon Feyenoordu.
Príležitosť mal v 53. minúte z priameho kopu, Berghuis nenašiel
žiadneho
spoluhráča
a
lopta skončila
mimo hry. Na
opačnom konci
sa
uvoľnil
Sleegers, nebezpečnejší
bol
Čatakovič s Mancem boli neustálou hrozbou pre defenzívu Feyenoordu Rotterdam.
onedlho prienik
Čatakoviča, no ani on netrafil priestor troch žrdí. Obrat v podaní
hostí sa nekonal, naopak, AS pridal po vyše hodine hry štvrtý
gól, keď Čatakovič poslal z ľavého krídla prízemný center,
Mance sa presadil cez brániaceho Van der Heijdena a skompletizoval hetrik - 4:0. Až potom mal Rotterdam prvú vyloženú
šancu, Šemrinec
pokryl loptu po
zakončení Venteho z bezprostrednej
blízkosti. Podobne
si poradil so
strelou striedajúceho
Boetiusa, hlavička Venteho nešla na bránku. V trenčianskej obrane
sa v závere vyskytlo zopár dier, ale Šemrinec vyrazil aj druhý
nebezpečný pokus Boetiusa.
Ricardo Moniz, tréner Trenčína: „Ešte sme neprešli do nasledujúceho kola. Máme hráčov, ktorí sú hladní po úspechu a
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chcú preraziť v Európe. Nanešťastie nepadol ďalší gól, ktorý by
nás ešte viac priblížil. Nie je to len o mne, je to skvelá skúsenosť
pre celý Trenčín.“
Giovanni van Bronckhorst, tréner Feyenoordu: „Nehrali
sme, ako sme chceli, a ako dokážeme. Trenčín hral veľmi dobre, agresívne. Prehrávať po prvom polčase 0:3 je nemysliteľné.
V druhom polčase sme chceli streliť gól na súperovom ihrisku,
trikrát alebo štyrikrát sme boli blízko. Takto sa však nehrá v
európskych súťažiach, od zverencov budem žiadať odpovede.
Trenčín si zaslúžil zvíťaziť. Pripravíme sa na holandskú ligu a
na pohárovú odvetu.“
Igor Šemrinec, brankár Trenčína: „Pozerá sa na to fantasticky, keď vidíte, ako chlapci pred vami dajú štyri góly Feyenoordu. Na konci sa pozriete na tabuľu a je to fantázia. Myslím si,
že to bol veľmi dobrý zážitok pre chalanov aj pre ľudí. Mali
sme ich dobre rozobratých, je to holandská škola. My sa snažíme hrať podobne, trpeli sme na to v našej lige, ale teraz sme
z toho ťažili.“
www.sportaktuality.sk 09.08.2018
pomocná evidencia 536/1/2018
Futbalisti AS Trenčín budú v odvete 3. predkola Európskej
ligy UEFA 2018/2019 na pôde Feyenoordu Rotterdam hájiť
štvorgólový náskok. Klub už má skúsenosť s takouto situáciou
v kvalifikácii druhej najprestížnejšej európskej súťaže, keď v
sezóne 2014/2015 v úvodnom stretnutí druhého predkola zdolal
doma rovnako 4:0 Vojvodinu Novi Sad.
Trenčania sa však v Srbsku strachovali o postup, v odvete
prehrali 0:3. Zopakovaniu scenára sa pokúsia vyhnúť na budúci
týždeň v Holandsku, kde pôjde Feynoordu o odčinenie štvrtkovej blamáže zo Žiliny.
Igor Šemrinec je v súčasnosti brankárska jednotka Trenčína
a v druhom polčase viacerými dôležitým zákrokmi ustrážil
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cenné čisté konto: „Veľmi ma teší, že sme s takýmto súperom
nedostali gól. Do odvety je to výborné, nerád to hovorím, ale je
podstatné neinkasovať v prvom zápase. Nad Feyenoordom sa
nevíťazí 4:0 každý deň. Nech si oni rozoberú, či nás podcenili,
alebo nie, ja im nevidím do hlavy. My sme sa pripravovali svedomito.“
Na čistom konte sa podieľal aj obranca Martin Šulek, ktorý
označil žilinské stretnutia za najkrajšie v kariére: „Pre nás bolo
lepšie, že sme boli outsider. Tlak ležal na Feyenoorde, myslím
si, že v zápase to podľa toho aj vyzeralo. Pred súbojom sme si
povedali, aby sme udržali vzadu nulu. Je to ešte krajšie, ako sme
očakávali na začiatku. V odvete je všetko na Feyenoorde, oni
musia streliť štyri góly.“
Vďaka holandským reáliám trenčianskeho klubu bolo meranie síl s pätnásťnásobným šampiónom
Eredivisie výnimočné pre viacerých hráčov vrátane amsterdamského
rodáka
Achrafa El Mahdiouiho.
„Veľa sme o tom „Víťazstvo 4:0 je fantastické,“ povedal po zápase s Feyenoordom Achraf El Mahdioui.
hovorili. Dúfali sme, že budeme hrať proti Feyenoordu, pozerali sme žreb a dočkali sme sa. Je to špeciálne, víťazstvo 4:0 je
fantastické. Môžeme byť na seba veľmi hrdí,“ povedal kapitán
AS, ktorý predpokladá zlepšený výkon favorita spred dvojzápasu.
V zostave Feyenoordu na Slovensku absentovali Nicolai
Jörgensen, Tonny Vilhena či Robin van Persie.
„Ak chceme postúpiť do nasledujúceho kola, musíme bojovať a hrať ako vo štvrtok. Očakávame veľmi dobrý Feyenoord,
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v prvom zápase im chýbalo niekoľko hráčov. Musíme sa nachystať, ešte nie je hotovo,“ dodal Achraf El Mahdioui.
www.sportaktuality.sk 10.08.2018
pomocná evidencia 538/1/2018
Je dobré, že tieto horúčavy neprišli v zime, lebo v takomto
teple by sa mi ani sneh nechcelo odpratávať. Našťastie, aj futbalové kluby posunuli svoje pohárové zápasy na večerné hodiny, takže sa hráčom ľahšie behalo. A po úvodných zápasoch
európskeho pohára sa slovenským zástupcom dýcha ešte lepšie.
Keď slovenské mužstvo postúpi cez niektoré predkolo, tak
vždy počujem – ďalší súper už bude nad ich sily. A ľaľa. Všetky
naše tímy stále žijú, dokonca s obrovskými šancami na postup.
Senzačné víťazstvo AS Trenčín nad Feyenoordom Rotterdam komentoval aj futbalový odborník Vladimír Goffa:
AS (Absolútne Skvelý) Trenčín – Feyenoord Rotterdam (po
zápase na sociálnej sieti premenovaný na Fajront Rotterdam).
Stav 0:0 by bral
pred
zápasom
skoro každý. 1:0
– fantázia. 2:0 –
prvotriedna senzácia. 3:0 – výsledok poletí do sveta. 4:0 – uštipnite ma, či sa
mi nesníva.
Takú žičlivú atmosféru vytvorenú slovenskými priaznivcami som na štadióne pod Dubňom už dávno nezažil. Základ
úspechu zverencov Ricarda Moniza vidím v optimálnej motivácii. Žiaden batoh na chrbte, či bojovnosť a snaha ukopať technického súpera s krvavými očami a penou na ústach. Naopak –
neskutočne baletná prezentácia futbalovej moderny.
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Hráči v trenčianskych dresoch hrali parádne, elegantne,
s futbalovou noblesou. Narážačkami na
jeden dotyk urobili z
Holanďanov bludných Holanďanov.
Majiteľ La Ling v
siedmom nebi, možno aj v ôsmom.
Tak vám treba za
Autor hetriku Antonio Mance posiela srdce fanúšikom.
vašu nadutosť, milí hostia. Pýcha predchádza pád. Predzápasový tréning priamo na štadióne? Nou, senkju. Umelý trávnik?
Van Persie, plíííís stay home, aby ťa neofúklo.
Navyše v útrobách štadióna sa tvárite, ako keby ste jedli
„arogantin“ trikrát denne. Na nezaplatenie vidieť po zápase odchádzajúce kyslé „ksichty“ (skoro každý hráč Feyenoordu s
vlastným holandským ochrankárom – načo?) do autobusu.
Sme v polčase, krotím eufóriu. Ale slovenská liga asi nebude
taká zlá.
Bravó bravó bravó Trenčín.
www.sportaktuality.sk 10.08.2018
pomocná evidencia 539/1/2018
Výsledok prvého zápasu 3. predkola futbalovej Európskej
ligy medzi AS Trenčín a Feyenoordom Rotterdam 4:0 vzbudil
ohlasy aj v zahraničí. Pochopiteľne v Holandsku, kde sa stretnutie vysielalo v priamom televíznom prenose, ale napríklad aj
v Česku.
„Internacionalizácia na trenčiansky spôsob. Mladíci tvoria,
útočia, riskujú. Na súpiske majú hráčov, ktorých vekový priemer je presne 22 rokov. Futbalisti Trenčína v 3. predkole Európskej ligy spôsobili senzáciu,“ napísal portál idnes.cz.
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„Keby sme prežívali to, čo minulý štvrtok v každom zápase,
bolo by to fantastické. Vo futbale je súhra rôznych okolností,
ktoré musia zapadnúť do
seba, a potom z toho
môže byť aj taký krásny
výsledok, aký sme dosiahli. Jedna vec je klub,
druhá je slovenský futbal, ktorý stále zastupujeme. Vyslali sme jednoznačný signál, či už my, alebo ďalšie slovenské tímy v Európe, že to predsa len napreduje a niekde to smeruje, že to má
význam a zmysel,“ povedal generálny manažér AS Róbert
Rybníček.
Trenčianska cesta nemusí byť jediná, ale pre vedenie je
najmä herný prejav zadosťučinenie, že je jedna zo správnych:
„Neuveriteľne ma to teší. To, čo sme predviedli, ma absolútne
do činenia so súčasnou modernou. Všetko prebiehalo v šprinte,
výmeny miesta, dynamika, jeden za druhého, kooperácia
dvoch, troch hráčov v priestore. Všetko sú neuveriteľné veci,
ktoré sme predviedli. Myslím si, že toto je trend, ktorým sa
bude uberať futbal.“
Trenčín absolvuje štvrtkovú odvetu v úlohe favorita. Pred
úvodným zápasom bola takáto pozícia minimálne nečakaná, po
ňom je zaslúžená: „Je to zvláštny paradox. Presne nad tým som
rozmýšľal, ako sa môže otočiť situácia z totálne podceňovaného
mužstva. Všetci nás dnes považujú za favorita podľa prvého výsledku. Aj to je súčasť futbalu, musíme sa s tým vyrovnať.
Viem, že tlak bude veľký.“
Či už na postupujúceho z tohto dvojzápasu bude v play off o
skupinovú fázu čakať AEK Larnaka alebo Sturm Graz, AS nebude protivníka podceňovať ani v prípade senzácie na úkor
slávnejšieho Feyenoordu.
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„Európa je špecifická, stále je to dvojzápas, nie je to dlhodobá súťaž. Nemáte priestor na opravu. Náš tím vekovo a
možno ani skúsenostne nie je na takej úrovni, aby sme si mohli
povedať, že o týždeň to bude rovnaké. Musíme byť naďalej
obozretní, ísť si našou cestou zodpovednosti, poctivého futbalu
a driny, ktorá to sprevádza každý deň. Potom z toho možno
niečo vyjde, ale my si nemôžeme povedať, že súper je jednoduchší v ďalšom kole, lebo pre nás to tak neexistuje,“ dodal Róbert Rybníček.
www.sportaktuality.sk 16.08.2018
pomocná evidencia 551/1/2018
Marián Hossa bol pokračovateľ slovenskej tradície v Chicagu, ktorú založil Stan Mikita. V Blackhawks strávil osem
sezón, počas ktorých získal trikrát Stanleyho pohár. S Mikitom
boli priatelia. Stan Mikita v utorok 7. augusta vo veku 78 rokov
zomrel.
„Správa o Stanovom úmrtí ma hlboko zasiahla. Hneď sa mi
vynorili spomienky na stretnutia s ním. Som rád, že som ho mal
možnosť spoznať, bol to skvelý človek. Vyjadrujem celej rodine úprimnú sústrasť,“ povedal nám Marián Hossa,
ktorý bližšie spoznal legendárneho hokejistu už pred
pár rokmi.
„Stan vyzeral na prvý
pohľad ako seriózny pán.
Stan Mikita zomrel vo veku 78 rokov.
Keď som sa s ním bližšie
zoznámil, tak som zistil, že bol aj vtipkár. V prvom rade však
bol férový človek. Spoznal som aj jeho manželku Jill a s dcérou
Jane sme v kontakte dodnes,“ pokračoval Trenčan.
Mikita prežil na Slovensku len zlomok detstva, na rodnú krajinu však nezabudol. Neustále pripomínal svoj pôvod.
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„Rozprávali sme sa viac po anglicky, ale milo ma prekvapil
slušnou slovenčinou. Pamätal si viacero fráz a slovíčok. Bol
veľmi hrdý na svoj pôvod. Na Slovensku strávil len pár rokov,
ale stále sa cítil nielen Kanaďanom, ale aj Slovákom.“ Mariána
Hossu najviac fascinuje, že legenda Blackhawks a bývalý útočník strávil v drese s indiánom na prsiach 22 sezón.
„Zaslúžene mu postavili pred United Centrom sochu. Len
zopár velikánov dokáže hrať viac ako dvadsať rokov, obzvlášť
v jednom drese. Všetci v hokejovom svete vedia, kto bol Stan
Mikita. Bolo obdivuhodné, že hrával tak neuveriteľne dlho.”
„Pozeral som si zábery z jeho kariéry. Zaujímavé bolo, ako
sa vedel zmeniť. V jednej sezóne mal 150 trestných minút a v
ďalšej ho už takmer nevylúčili a získal Lady Byng Trophy pre
najslušnejšieho hráča. To v dnešnom hokeji neuvidíte. Páčilo sa
mi, že bol všestranný,“ zakončil svoje spomienky jeden z najlepších hokejistov slovenskej histórie.
www.sportaktuality.sk 10.08.2018
pomocná evidencia 540/1/2018
Nádejný futbalový útočník Lukáš Letenay podpísal viacročný kontrakt s AS
Trenčín. Stal sa tak v
krátkom čase už tretím
sedemnásťročným odchovancom
akadémie
This is my sen Academy,
ktorý podpísal svoj prvý
profesionálny kontrakt
AS.
Lukáš Letenay (vpravo) so svojím vzorom Antoniom Mancem.
Pred štartom jarnej časti uplynulého ročníka to boli Jakub
Kadák a Marián Pišoja. Štvrtým z produktov našej akadémie,
ktorý dostal v poslednom roku dôveru je o necelé dva roky star-
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ší obranca Adrián Slávik, ktorý má za sebou už aj prvé ligové
minúty.
Mládežnícky reprezentant Slovenska Lukáš Letenay patrí
medzi najtalentovanejší zakončovateľov v mládežníckych tímoch AS. Dnes ho čaká boj o miesto v kabíne prvého mužstva.
„Keď som sa dozvedel o možnosti podpísať zmluvu, bol som
veľmi šťastný. Uvedomil som si aj to, že bez spoluhráčov a trénerov nielen v Trenčíne, ale aj predtým v Karlovej Vsi, by to
nebolo možné. Budem robiť všetko preto, aby som sa prebojoval do prvého mužstva,“ povedal Lukáš Letenay.
Stále len sedemnásťročný zakončovateľ začínal s futbalom
v Karlovej Vsi. Logické bolo, aby pokračoval v jednom z väčších bratislavských klubov. „Hrali sme prvú žiacku ligu. V zápase proti Trenčínu si ma všimol tréner Sameš. Mal som možnosť ísť aj do Slovana Bratislava, ale spoločne s agentom sme
si už vtedy vybrali trenčiansku cestu. Je lepšia nielen po futbalovej stránke. AS je kvalitnejší v práci s mládežou.“
www.astrencin.sk 14.08.2018
pomocná evidencia 544/1/2018
Ctižiadostivý na vode i v školskej lavici. Aj tak by sa dal
charakterizovať Dominik Olexík, študent Strednej odbornej
školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne a v súčasnosti deviaty najrýchlejší rýchlostný kanoista na svete v kategórií C1
juniorov na 200 metrov.
Začiatkom júla tohto roka sme publikovali rozhovor s Dominikom potom, ako sa mu pri premiérovej účasti na Majstrovstvách Európy (ME) juniorov v rýchlostnej kanoistike podarilo
vďaka deviatemu miestu vo finále kategórie C1 juniorov na 200
m kvalifikovať prvýkrát v živote aj na Majstrovstvá sveta (MS).
Pred pár dňami sme sa však s Dominikom stretli opäť, aby sa
s nami podelil o svoje bezprostredné dojmy po dosiahnutí zatiaľ
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najväčšieho úspechu kariéry, porozprával nám o ceste k nemu
i období strávenom v škole počas náročnej sezóny.
„Na začiatku roka sme sa s trénerom dohodli, že túto sezónu
budeme brať ako takú začiatočnú a bližšie sa spoznáme.
V úvode to vôbec nevyzeralo, že by
som mal absolvovať Majstrovstvá
Európy či sveta,“ zaspomínal si na
začiatok sezóny Dominik.
Spoločne s trénerom sa však po
prvotných úspechoch rozhodli prihlásiť do kvalifikácie na Majstrovstva Európy, ktorú Dominik na trati
dlhej 200 metrov vyhral. „Po výhre
v kvalifikácii som sa rozhodol poriadne oprieť do prípravy a dokázať
všetkým, že na Majstrovstva Európy
patrím. S trénerom sme to brali ako
vrchol sezóny, keďže pre mňa to bola premiéra na takomto veľkom medzinárodnom podujatí,“ pokračoval Dominik, ktorý na
ME v Taliansku obsadil vo finále spomínané deviate miesto,
zaručujúce účasť aj na Majstrovstvách sveta.
S takým výrazným úspechom na ME Dominik nepočítal.
„V športe sa nedá odhadnúť dopredu, čo sa stane. Dokonca sme
už mali zaplatenú aj rodinnú dovolenku (smiech), ktorú sme
kvôli majstrovstvám sveta museli zrušiť,“ povedal ďalej Dominik.
Juniorské majstrovstvá sveta v rýchlostnej kanoistike sa konali v termíne od 26. júla do 29. júla 2018 v bulharskom meste
Plovdiv. Dominik sa na ne pripravoval celý mesiac, kedy počas
tréningov zdokonalil aj svoju techniku. Po príchode do horúceho Bulharska, kedy prvý deň čakal na príchod trénera i časť
svojej športovej výbavy, sa Dominik predstavil v prvej rozjazdovej skupine. „Vo vedľajšej dráhe štartoval jazdec Španielska.
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Po 50 metroch som neveril, že niekto takýto existuje. Bol ako
stroj,“ priblížil svoje dojmy po prvom rozjazde Dominik.
Vďaka štvrtému miestu však Dominik postúpil do semifinálovej jazdy, kde sa mu podarilo skončiť na výbornom treťom
mieste a následne postúpiť do celkového finále. „Na štart finále
som išiel úplne pokojný,
nechcel som zbytočne
nič riskovať. Po 100 metroch sa dostavila fyzická
bolesť, ale chcel som dať
do toho všetko. Stačilo to
na deviate miesto. Keď
som bol už na móle, tréner ku mne pribehol, zagratuloval mi a povedal
mi, že je to veľký úspech a že som mu spravil radosť,“ opísal
svoje pocity z finále Dominik. Celkovo sa na Majstrovstvách
sveta v kategórii C1 juniorov na 200 m predstavilo spolu s Dominikom Olexíkom dvadsaťštyri pretekárov.
Skĺbiť športové tréningy so školskými povinnosťami býva
často problémom viacerých mladých študentov - športovcov.
Dominik Olexík nie je výnimkou, jeho odhodlanie byť v škole
rovnako dobrý ako v rýchlostnej kanoistike je však príkladom
pre viacerých.
„Moja motivácia v športe sa prenáša aj na motiváciu v škole.
Keď som si pred začiatkom roka stanovil, že chcem byť vyznamenaný, tak som spravil všetko preto, aby som aj bol. Chcem
byť zároveň dobrým športovcom, ale i žiakom,“ povedal Dominik.
Počas minulého školského roka prešla budova Strednej odbornej školy Emila Belluša v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá ovplyvnila aj vyučovanie. Dominik sa tak
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v ranných hodinách venoval tréningu, poobede škole a na poludnie opäť tréningom. „Z dôvodu rekonštrukcie budovy školy
som uplynulý školský rok nemusel mať individuálny plán
a kvôli tréningom som tak nevynechával hodiny, keďže sme
mali vyučovanie poobede. Samozrejme, ďakujem aj učiteľom,
ktorí boli počas celého roka ohľaduplní a nápomocní,“ skonštatoval Dominik.
www.tsk.sk 15.08.2018
pomocná evidencia 549/1/2018
Feyenoord Rotterdam - AS Trenčín 1:1 (1:1) v odvete 3.
predkola Európskej ligy UEFA.
Feyenoord: Vermeer - Nieuwkoop (67. Geertruida), Botteghin, Van der Heijden, Malacia (82. Burger) - Clasie, Toornstra, Vilhena - Berghuis, Van Persie (71. Vente), Larsson.
Trenčín: Šemrinec - Yem, Šulek, Lawrence, Skovajsa - Zubairu (90.+2 Ubbink), El Mahdioui,
Čatakovič - Sleegers,
Mance (86. Umeh),
Azango.
Góly: 8. Botteghin - 9. Antonio
Mance.
Diváci:
25 000.
Futbalisti AS Trenčín sa dostali do play off o skupinovú fázu
Európskej ligy. V odvete 3. predkola vo štvrtok 16. augusta remizovali na štadióne holandského Feyenoordu Rotterdam 1:1,
čo im po víťazstve 4:0 v domácom úvodnom stretnutí stačilo na
postup.
Eric Botteghin v drese Feyenoordu otvoril skóre v 8. minúte, už o minútu vyrovnal trenčiansky Antonio Mance, ktorý
si v dvojzápase pripísal štyri góly. Zverenci Ricarda Moniza sa
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v play off stretnú s AEK Larnaka, cyperské mužstvo vyradilo
Sturm Graz po triumfoch 2:0 v Rakúsku a 5:0 doma.
Feyenoord nechcel zopakovať chyby z úvodného stretnutia
a začal riadne zostra. V prvej šanci Van Persieho strela tesne
minula bránku, vzápätí po priamom kope zakončil tesne vedľa
Botteghin. V 8. minúte už domáci
zmenili stav, Berghuis našiel z rohu
práve Botteghina,
ktorý
hlavičkou
otvoril skóre. Trenčín však okamžite
vyrovnal,
rotterdamská obrana si
Mimoriadne dôležitý moment zápasu – v 9. minúte bleskovo vyrovnal na 1:1 Mance.
nedala pozor na autora hetriku z prvého zápasu Manceho, ten
jej unikol a prekonal aj brankára Vermeera a prepísal tak aktuálne výsledky - 1:1. Po búrlivom začiatku inkasovaný gól
nakrátko otupil vervu Feyenoordu a Trenčín bol v tejto fáze dokonca nebezpečnejší, no El Mahdioui ani Zubairu nedotiahli
svoje akcie. Van Persie si potom pripísal ďalšie dva pokusy
mimo, príležitosť mal aj Vilhena po centri Larssona. Po priamom kope Toornstru mal opäť hlavičkovú možnosť Botteghin,
Šemrinec bol namieste. Skovajsa zblokoval strelu Berghuisa. V
35. minúte Malacia našiel z ľavého krídla Van Persieho, ktorý
prestrelil aj v ďalšej šanci, onedlho Šemrinec vytiahol zákrok
po zakončení Berghuisa. Toornstra preloboval Šemrinca, ale
Lawrence zabojoval a loptu vykopol spred bránkovej čiary.
Larsson dal spätnú prihrávku Vilhenovi a po jeho pokuse opäť
zachránil Lawrence na čiare. Botteghin sa dostal pred prestávkou ešte k jednej hlavičke, tesne minul.
Domáci potrebovali na postup víťazstvo 6:1 a po festivale
nevyužitých možností na nich čakala v druhom polčase takmer
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nadľudská úloha. Navyše, hrozili aj hostia, Azango poslal center do šestnástky, kam si nabehol Sleegers a jeho volej musel
zneškodniť Vermeer. Na opačnej strane si Šemrinec poradil so
šancou Nieuwkoopa. Neskôr akciu potiahol Toornstra, tiesnený
Van Persie ani tentoraz neusmernil loptu do priestoru troch žrdí.
Trenčianska defenzíva na
čele so Šemrincom odolala aj ďalším strelám Van
Persieho, Botteghina či
Larssona. Botteghin víťazil vo vzdušných súbojoch
v šestnástke AS, v závere
mal „na hlave“ svoj druhý
Azango uniká obrane súpera.
zásah v zápase, ale Šemrinec vyrazil a obrancovia zabránili dorážke. Malacia si zbehol
po ľavom kraji a trafil žrď. Spečatilo to, že Feyenoord mal počas celého duelu mnoho šancí, no premenil jedinú a na vlastnom
štadióne nezvrátil vysoké manko.
Hlasy po zápase:
Giovanni van Bronckhorst, tréner Feyenoordu: „Je to
veľké sklamanie, chceli sme pokračovať v súťaži. Je dobré hrať
na takejto úrovni. Minulý týždeň sme prežili zlý zápas, vo štvrtok veľmi dobrý, ale nepremenili sme mnoho šancí, ktoré sme
si vypracovali. Futbal je o góloch. Páči sa mi, že moji krajania
odvádzajú dobrú prácu v zahraničí, no ako tréner Feyenoordu
som sklamaný.“
Ricardo Moniz, tréner Trenčína: „Trenčín prvýkrát vyradil
veľký klub ako Feyenoord. Je to veľké ocenenie pre všetkých,
ktorí na tom pracovali dlhé roky. Základ úspechu sme položili
v prvom zápase, v odvete sme rýchlo vyrovnali. Bolo to podstatné, súpera to na chvíľu utlmilo.“
Igor Šemrinec, brankár Trenčína: „Čakali sme búrlivú atmosféru, ale až toto sme nečakali. Lietalo to tam od prvých mi734

nút a som rád, že sme to ustáli bojovnosťou. Chalani sa hádzali
do striel, mali sme aj šťastie. Veľmi dôležité a zlomové bolo,
že sme po inkasovanom góle dokázali ihneď vyrovnať.“
Martin Šulek, obranca Trenčína: „Bolo to dosť vysoké tempo, na aké nie sme zvyknutí v lige ani inde. Bolo to o päť, šesť
tried vyššie tempo. Myslím si, že s výsledkom môžeme byť spokojní nadmieru.
www.sportaktuality.sk 17.08.2018
pomocná evidencia 556/1/2018
Najprv to bola Astra Giurgiu, potom Hull City z anglickej
Premier League, nasledovala Steaua Bukurešť, o rok neskôr Legia Varšava s Rapidom Viedeň, zatiaľ čo vlani sa o vyradenie
Trenčanov z pohárovej Európy postaral Bnei Yehuda Tel Aviv.
Všetky tieto konce v Lige majstrov, resp. Európskej lige
však mali niečo spoločné. Tím spod hradu Matúša Čáka zakaždým dokázal uhrať v dvojzápase aspoň jeden dobrý výsledok.
K postupu vždy čosi chýbalo, niekedy viac, inokedy menej. V
jeho neprospech ustavične hrali úlohu nejaké malé, no o to podstatnejšie detaily.
Až prišla sezóna 2018/2019 a
AS Trenčín konečne získal skalp
slávneho súpera so
zvučným menom.
Po piatich rokoch!
A v súčte skóre
5:1... Ak Feyenoord Rotterdam doteraz nepoznal AS Trenčín, odteraz si ho bude
pamätať ešte niekoľko rokov.
Ako to už na Slovensku býva, po prvom zápase, ktorý Trenčania vyhrali 4:0, sa začali ozývať neprajníci a závistlivci. „Už
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to nie je ten starý dobrý Feyenoord Rotterdam, veď v minulej
sezóne skončil v holandskej lige až na štvrtom mieste.” Trenčín
však napríklad obsadil vo Fortuna lige iba piatu priečku. Alebo:
„Feyenoord podcenil súpera a hral s ‚béčkom’, vonku Trenčín
prehrá 0:5.” V diskusiách by sme našli mnoho ďalších „pamätných” kúskov.
Lenže rotterdamský masaker sa nekonal. Trenčín sa nezľakol. Aj keď inkasoval rýchly gól, ešte rýchlejšie na neho odpovedal. Možno to nebol počas celých 90 minút nádherný futbal
bez nedostatkov, no nechýbala mu svedomitosť, dynamickosť,
akcia a dravosť. Remízou 1:1 Trenčania dokázali, že výsledok
z prvého zápasu nebol až takým dielom náhody a zhodou okolností.
Trenčania sú inšpiráciou pre mnohých. Úspechy a víťazstvá
vystriedali prehry i krízy, no na strednom Považí sa nevzdali a
dreli ďalej. Makali aj napriek tomu, že nevedeli, či niekedy
budú za svoju prácu odmenení. Dúfali, že áno. Sľúbiť im to nemohol nikto. Uvedomovali si, že bežia maratón, možno ultramaratón, nie šprint.
Nikto im nič nedaroval, všetko si musel vydobyť sami.
Zrejme aj preto ešte nemajú nový moderný štadión, práve kvôli
tomu musia pravidelne počas letných či zimných prestupových
období znášať kritiku v dôsledku „výpredajov v hráčskej kabíne” a presne preto nakupujú i predávajú s rozumom.
Ak by to nerobili, tak možno by tu už ani neboli. V Trenčíne
vedia, ako sa robí futbal. Skutočný futbal... Tak ich nechajme
robiť si svoju prácu. Pretože ju robia dobre. Klobúk dole, AS
Trenčín!
www.sportaktuality.sk 17.08.2018
pomocná evidencia 558/1/2018
Hoci dvojzápas proti Feyenoordu Rotterdam priniesol
skvelý tímový výkon celého mužstva, našli sme niekoľko
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hrdinov historickej dvojzápasovej série. V ťažkej odvete na doslova horiacej pôde štadióna De Kuip to bol okrem brankára
Igora Šemrinca stopér James Lawrence.
Práve anglický obranca zaskočil hneď dvakrát v situáciách,
keď už ani náš brankár nemohol zasiahnuť. „Som rád, že som
pomohol tímu. Čo k tomu
viac dodať,“ povedal
skromne po zápase dvadsaťpäťročný rodák z Haley-on-Thames ležiaceho
na predmestí Londýna.
Po stretnutí v Rotterdame prišiel do novinárJames Lawrence po domácom víťazstve nad Feyenoordom 4:0.
skej mixzóny s veľkým úsmevom. Jedným z dôvodov bol splnený sen. James Lawrence totiž nastúpil proti Robinovi van
Persiemu, ktorého hru ešte ako chlapec obliekajúci dresy mládežníckych tímoch Arsenalu doslova hltal.
„Je skvelé hrať proti hráčovi, ktorý bol vaším idolom. Každý o
tom sníva. Sen sa stal skutočnosťou. Snažil som sa hrať bez
obmedzujúceho rešpektu, inak
sa ani nedalo. Mimo trávnika to
je iné. Robin má za sebou
úžasnú kariéru.“
James Lawrence odštartoval
piatu sezónu pod Čákovým hraRobin van Persie sa pred zápasom ešte usmieval...
dom. Na svojom konte má takmer deväťdesiat ligových štartov.
V Trenčíne sa cíti ako doma a práve preto vnímal postup cez
Feyenoord ešte intenzívnejšie.
„Som veľmi, veľmi šťastný. Nebol to náš najlepší zápas, ale
bojovali sme a zaslúžene postúpili. V kabíne je výborná partia.
Ideme jeden za druhého,“ povedal líder mužstva a triezvo

737

dodal: „Mohol to byť celkom iný príbeh. V odvete mali skutočne veľa šancí. Hrali sme však obetavo.“
www.astrencin.sk 19.08.2018
pomocná evidencia 561/1/2018
Zdeno Chára sa stal víťazom ankety Hokejista roka 2018.
Štyridsaťjedenročný obranca sa z ocenenia tešil predtým v rokoch 2009, 2011, 2012 a 2013. V hlasovaní o tom rozhodla odborná verejnosť, hokejoví novinári, zväzoví funkcionári, tréneri
aj samotní reprezentanti.
Za Chárom sa umiestnili Tomáš Tatar, Richard Pánik, Marek Čiliak a Ladislav Nagy. Kapitán klubu NHL Boston Bruins
okrem hlavnej kategórie triumfoval aj v ankete o najlepšieho
obrancu. Už tretí rok po sebe získal titul najlepší tréner Vladimír Országh. S tímom HC 05 Banská Bystrica obhájil titul v
slovenskej Tipsport lige a ako asistent trénera Craiga Ramsayho stál na lavičke seniorskej reprezentácie. Druhý skončil
tréner Dukly Trenčín Peter Oremus a tretí Trenčan Ernest
Bokroš (tréner SR 20). Do All-Star tím Tipsport ligy sa za sezónu 2017/2018 dostali brankár Michal Valent (Dukla Trenčín), obrancovia Tomáš Starosta (Dukla Trenčín) a Nick Ross
(HKM Zvolen) a útočníci Branko Radivojevič (Dukla Trenčín), Michal Krištof (HK Nitra) a Eric Faille (HC 05 Banská
Bystrica).
Najlepším brankárom bol Michal Valent a najlepším obrancom Tomáš Starosta. Najlepším strelcom Extraligy juniorov SR
(Cena Dušana Pašeka) bol hráč Dukly Andrej Kukuča.
www.teraz.sk 17.08.2018
pomocná evidencia 557/1/2018
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AS Trenčín - AEK Larnaka 1:1 (0:0) v prvom zápase play
off Európskej ligy UEFA.
AS Trenčín: Šemrinec - Yem, Šulek (86. Mašovič), Skovajsa, Julien - Zubairu (83. Ubbink), El Mahdioui, Čatakovič Sleegers (80. Bukari), Mance, Azango.
AEK Larnaka: Ramirez - Silva, Mojsov, Gonzalez, Truyols
- Hevel, Jorge (78. Cases) - Acoran, Tričkovski, Tete (65. JeanLuc) - Giannou (83. Florian)
Góly: 55. Sleegers - 60. Acoran. Diváci: 6107.
Domáci, ktorým zo zdravotných dôvodov chýbal stopér James Lawrence, otvorili vo štvrtok 23. augusta na trávniku v Žiline skóre zásluhou Joeyho Sleegersa v 55. minúte, no už o päť
minút neskôr vyrovnal Acoran.
Mance bol ústredná postava úvodných minút, najskôr strelou
vyskúšal hosťujúceho brankára Ramireza, onedlho ho centrom
našiel Čatakovič.
Prvú
vyloženú
príležitosť však
mala
Larnaka,
Acoran
prihral
krížom cez pokutové územie voľnému
Tetemu,
otvoreniu skóre
zabránil pohotový trenčiansky brankár Šemrinec. Aj ďalšiu šancu hostí mal
Tete, po spolupráci s Giannouim však prestrelil. Giannou unikal obrane Trenčína v 22. minúte, rozhodca posúdil jeho kontakt so Šulekom ako nedovolený a nariadil priamy kop z hranice
šestnástky - Hevel trafil brvno. Domáca defenzíva si musela dávať pozor na podobné úniky. Po vyše polhodine hry sa pripomenul Mance a po prihrávke El Mahdiouiho preveril Ramireza,
ktorému však oveľa viac starostí narobil Čatakovič. Jeho pokus
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spoza šestnástky vyrazil brankár AEK na roh. Domáci obrancovia zastavili v závere úvodného dejstva dve sľubne sa rozvíjajúce akcie cyperského mužstva a do kabín sa išlo za bezgólového stavu.
Snahe hostí patril aj začiatok druhého polčasu, Tričkovski
našiel Acorana, ktorý preváhal vhodný okamih a vystrelil mimo priestoru
troch žrdí. Po zmene strán
bol na pravom trenčianskom krídle aktívnejší
Sleegers a v 55. minúte sa
stal autorom otváracieho
Trenčianska radosť po góle Sleegersa.
gólu. Spracoval si prihrávku Čatakoviča a krížnou prízemnou strelou prekonal Ramireza - 1:0. O päť minút neskôr však zadáci AS neustrážili
Acorana, ktorý si zabehol po dlhej lopte od stopéra Gonzaleza
a osamotený pred Šemrincom vyrovnal na 1:1. Čatakovič bol
zakrátko opäť pri nebezpečnej akcii Trenčína, ale v stiesnenej
pozícii neprepasíroval loptu na Manceho. Vzápätí sa na opačnom konci do rýchleho protiútoku rútil striedajúci Jean-Luc,
Šemrinec mu zabránil v zakončení včasným vybehnutím. Trenčiansky brankár si poradil aj s
priamym kopom Jorgeho.
Hlasy po zápase:
Ricardo Moniz, tréner
Trenčína: „Lawrence bol náš
najlepší obranca proti Feyenoordu a je jediný, ktorý to diriguje. Ostatní sú „introverti“. Trénerovi Ricardovi Monizovi najviac chýbal James Lawrence.
Absentoval a museli sme zmeniť dve pozície, Skovajsa sa posunul do stredu a Julien hral vľavo. Mali sme problémy najmä
s dlhými loptami a bolo šťastie, že sme neinkasovali v prvom
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polčase. Myslím si, že inkasovaný gól je dôsledok absencie
Lawrencea, snáď bude na budúci týždeň k dispozícii.“
Igor Šemrinec, brankár Trenčína: „Stál proti nám výborný
protivník. Kto neveril, že Larnaka je výborné mužstvo, to už
snáď pochopil. Z môjho pohľadu je to zaslúžená remíza. Z
oboch strán sa išlo viac do taktiky. Škoda, že sme neudržali náskok 1:0, ale stále verím nášmu tímu.“
Achraf El Mahdioui, kapitán Trenčína: „Dúfam, že na budúci týždeň budeme hrať lepšie s loptou. Proti Feyenoordu sme
nestrácali toľko zbytočných lôpt. Vedeli sme, že súper sa snaží
nájsť miesto za obranou. Je preto frustrujúce, že skóroval práve
takýmto spôsobom, musíme lepšie komunikovať. Hostia mali
viac šancí, potrebujeme zlepšiť predovšetkým defenzívu.“
Joey Sleegers, autor gólu Trenčína: „Súper dokáže hrať
kombinačne, ale aj nakopávanými loptami za obranu. Gól na
1:0 bol pre nás dôležitý, nebolo však dobré, že sme vzápätí inkasovali. Príliš rýchlo sme strácali loptu, keď sa toho vyvarujeme, môžeme uspieť. Je v našich silách zvíťaziť v Larnake.“
www.teraz.sk 24.08.2018
pomocná evidencia 570/1/2018
V rekreačnej zóne Lodenica v Trenčíne sa v piatok a sobotu
24. – 25. augusta konal dvojdňový festival malých dračích lodí
Small Dragon Boat
Festival. Ako informovala Lucia Šimková z organizátorskej agentúry, trenčianske podujatie je
najväčšie svojho druhu na Slovensku.
„Preteky
týchto
plavidiel majú viac ako 2000-ročnú tradíciu a pochádzajú zo
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starovekej Číny. Na Slovensku sa tešia rastúcej popularite, k
čomu prispieva aj ich silná trenčianska základňa. Pre súťažiacich je takéto zápolenie nielen fyzickou výzvou, ale ponúka aj
skvelú možnosť otestovať si nevyhnutnosť tímovej spolupráce
na ceste za vytúženým úspechom,“ uviedla Lucia Šimková.
Malá dračia loď podľa nej upúta na prvý pohľad typickou
pestrofarebnou dračou hlavou a chvostom. Dvanásťčlennú posádku tvorí desať pádlujúcich, kormidelník a bubeník, ktorý
udáva rytmus pádlovania. Na Small Dragon Boat Festivale si
zmerali sily domáce aj zahraničné posádky.
www.sme.sk 25.08.2018
pomocná evidencia 572/1/2018
Bodaj by šesťdesiatnikom bolo dopriate byť takými čulými
ľuďmi, ako je stále deväťdesiatročný olympijský víťaz z Helsínk 1952, boxer Ján Zachara. Narodil sa 27. augusta 1928
v Kubrej pri Trenčíne.
Stále má čosi v
pláne, pozvánok na
jeho stole na rôzne akcie s olympijskou tematikou neubúda. Keď
hovorí, netrasie sa mu
hlas, aj keď je už slabší
ako kedysi, ale pamäť
má čistú ako horská
bystrina. Nadhodíte rok a on vám vysype akoby z nejakej archívnej zásuvky, že jeho prvý boxerský tréner za Slovenského
štátu bol armádny dôstojník a volal sa Podhradský.
Box na medzinárodnej úrovni už tak intenzívne nesleduje.
Mimochodom, on hovoril o boxe, že je to šermovačka päsťami.
Tak aj konal v jeho „mušej“ alebo „perovej“ váhe. „Tancoval“
ľahučko ako pierko na svojich silných nohách, lebo na kondičke
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si vždy zakladal, a vyrážal do ataku na súpera vtedy, keď ten
prestal byť opatrný, alebo mal už pomotanú hlavu. Pre Zacharu
bol box aj čosi ako psychologická hra so súperom. K tomu viedol dlhé roky mladých pästiarov v Dubnici nad Váhom.
Muž, ktorého ako prvého vyhlásili ešte v roku 2010 za slovenskú Športovú legendu, bol a stále je príklad skromnosti a
životnej pokory. Vzorne sa staral o svoju manželku Anku až do
jej smrti. Vždy si dával záležať, aby mali z detí Marianny a
Janka dobré deti.
Často si posedeli spolu aj v Novej Dubnici, v domčeku v radovej zástavbe, pred ktorým pani Zacharová pestovala kvety.
Poprplať sa v záhradke, to bolo niečo aj pre najstaršieho žijúceho Slováka s olympijským zlatom.
Nenápadný športový penzista chodil často na besedy aj do
olympijských klubov po Slovensku a všetkým rozprával na súčasnú dobu neuveriteľné príhody, čo, napríklad, dostal ako 24ročný vojak za najcennejší olympijský kov.
„Za zlato ma povýšili na podporučíka. Okrem toho som dostal tri metre látky, hodinky, ktoré mám a sú stále funkčné. V
textilnom závode, kde som pracoval, urobili pracovníci finančnú zbierku. Ľudia medzi sebou vyzbierali 10 500 korún, ku
ktorým som doložil 3700 a kúpil si sekretár. Dostal som tiež 12
zväzkov Stalinových spisov, ktoré už predtým niekto študoval,
lebo som v nich našiel podčiarknuté state.“
Pri práci s mládežou sa často vracal v spomienkach do
svojho detstva v Kubrej pri Trenčíne, na miesto, kde stála
známa píla, ale už jej niet, a kde robil jeho tatko. Narodil sa v
skromnom príbytku v robotníckej rodine, prišiel na svet vďaka
babici.
S rodičmi sa neskôr presťahoval do Trenčína, do takzvaného
dolného mesta na Priekopách, kde prežili jeho mamka a apko
všetky nasledujúce roky, až kým neumreli. V baraku v
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podnájme, so štyrmi etážami, prežil Janko Zachara pekné roky.
Chalanská partia to nemala ďaleko do hory.
„Každý deň sme mali svoj režim, čo bolo dobré. Keď som
mal desať rokov, chodieval som na drevo a
na šišky, aby bolo doma
čím kúriť. Z panského
lesa sme mohli nosiť
len suchú haluzinu, po
ktorú sme sa museli šplhať po stromoch. Stalo
sa, že sme boli aj na jabloniach a orechoch. Spomínam si tiež, že sme pomáhali pánovi,
ktorý plietol košíky. Chodili sme mu narezať prútiky k Váhu.“
Z Trenčína sa odsťahoval vtedy, keď odišiel na vojenčinu do
ATK Praha v roku 1950.
Z malého Janka Zacharu bol najprv futbalista. Túžil byť
brankár, ako slávny Zamora. Hrával za trenčianskych benjamínkov - tak sa vtedy volali žiacke družstvá. Keď bol učeň, nastupoval za Robotnícky športový klub Trenčín. Zvrat v jeho
športovej kariére prišiel vo chvíli, keď v Trenčíne videl za čias
Slovenského štátu boxerský duel domácich s Dubničanmi.
„Chalani ma zlanárili na tréning a box sa mi zapáčil. Musel
som sa však rozhodnúť, pretože aj hrať futbal, aj boxovať sa
nedalo. Moja mamka mi vždy hovorievala, aby som nedral tenisky pri futbale a možno aj to vo mne niečo pohlo. Veď na
boxerský tréning som mohol prísť aj bosý, stačili treníročky na
mne a boxovali sme.“
Rukavicami šermovali v trenčianskej sokolovni, ktorá dodnes stojí. Cez leto „tancoval“ svojím známym pästiarskym
krokom na betónovej ploche pred sokolovňou, kde usporadúvali ľudové tanečné zábavy.
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„Podľa mňa muselo asi na mne trénera Podhradského niečo
zaujať, keď si ma vybral. Zapáčilo sa mu zrejme, ako sa krútim
na nôžkach. Viete, ja som ich mal mocné od toho, keď som ako
chalan pomáhal pri ručnej výrobe tehál. To sa priviezla hlina,
naliali na ňu vodu a
my sme ako šarvanci
hnietli chodidlami tú
masu blata. Pritom
nám pevneli lýtka a
stehná. Odvahu na box
som mal zasa z toho,
že som chodil do hory
na drevo na kúrenie.
Ján Zachara so skvelým slovenským boxerom Tomom Kidom Kovácsom.
Inak si to neviem vysvetliť, čím iným som ho zaujal ako nádejný boxer, pretože úder
som mal slabý.“
Prvý raz ho povolali reprezentovať v roku 1947 na Všeslovanské majstrovstvá v Prahe, na ktorých zvíťazil. „Myslel som
na olympiádu v Londýne 1948, ale z nej nebolo nič,“ vravel.
Jeho meno sa z nominácie záhadne stratilo, ako keby sa vyparilo.
„Áno, bol som sklamaný, že som sa na ňu nedostal. Ale potom som si to všetko vynahradil v Helsinkách, na nasledujúcej.“
Keď začínal boxovať, o nejakých zárobkoch sa nedalo hovoriť. Poháre, diplomy, niekedy tepláky boli odmenou za drinu.
Trénovať chodieval po robote. Vyučil sa za strojného zámočníka. Do práce do fabriky Baťa chodieval na šiestu ráno, zmenu
v opravárenskej dielni končieval o druhej.
Býval v internáte, kde mal aj stravu a o pol štvrtej už bol aj
rozbehaný a pripravený na tréning. Dva roky ho viedol ako boxera v Baťovanoch Július Torma, olympijský víťaz z Londýna
1948.
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„Bol som ako ostatní ľudia v Partizánskom, mal som lístky
do ľudovej jedálne ako každý občan. V dielni som si ako boxer
niekedy vytrpel svoje. V rámci roboty sme sa zaúčali aj kováčstvu. Jeden majster mi vravel, že to potrebujem pre lepšie údery,
tak mi vložil do rúk to najväčšie kladivo.“
Jána Zacharu nepovažovali spomedzi 32 boxerov v jeho
„hmotnosti“ na olympiáde vo Fínsku v roku 1952 za favorita.
Tí najväčší v kategórii do 57
kilogramov ho pred Helsinkami zdolávali.
Napríklad Maďar Erdéi
celkom suverénne v roku 1949
v medzištátnom súboji, ale v
Helsinkách prehral so Zacharom vo štvrťfinále. Maďar bol
však grand a za olympijské víťazstvo mu najprv sľúbil a potom
aj venoval „štangľu“ maďarskej salámy. To vám bola fajnovosť
na tie časy!
Vo finále proti Talianovi Sergiovi Caprarimu profitoval zo
svojho technického spôsobu boja a dobrého pohybu medzi povrazmi. Vyplatilo sa mu, že ako vojak v Prahe často chodieval
do telocvične na Václaváku k Jiřímu Hojerovi. To bol macher
na gymnastickú prípravu. Zachara za tréningy uňho nič neplatil,
na revanš si občas zaboxoval s pracovníkmi pražských veľvyslanectiev.
Talian Caprari si pred finále v spoločnej šatni pred Zacharom poskakoval a spieval si, v Slovákovi sa snažil vzbudiť outsiderský dojem. Takmer sa mu to podarilo! „Pri tom prejave
Talianovej suverenity som pôsobil ako skleslá duša.
Prišiel však Július Torma a povzbudil ma: „Čo sa bojíš toho
Taliana, trikrát-štyrikrát ho udrieš a ujdeš.“ O boxerskej kráse
sa vo finále nedalo veľmi hovoriť. Podľa mňa to vyzeralo tak,
že prvé dve kolá patrili mne. Pestrú boxerskú výmenu som
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nemohol pripustiť. Boli sme síce skoro rovnako vysokí, ale Talian bol fyzicky silnejší. Čo už ja, vyučený strojný zámočník a
vojačik!“
U rozhodcov vyhral Zachara pomerom 2:1. Spomedzi povrazov ho vyniesli sťa hrdinu kamaráti basketbalisti.
„Pred finále som nebol nervózny. Psychicky mi pomáhal aj
talizman, ktorý mi ako malému chalanovi kúpila sestra na púti.
Bola to malinká figúrka svätého Antonka. Toho som mal zašitého na boku boxerských trenírok.“
Ten mu asi pomohol aj vo chvíli, keď sa mu na sústredení
pred olympiádou zapálila rana na roztrhnutom obočí. Závodný
lekár mu ju zošil len svorkami a začala mu hnisať. Pred odletom
si ho v Prahe zobral do parády lekár „Rudej hvězdy“ a ten mu
obočie poriadne zošil. Zahojilo sa, takže v olympijskom ringu
si mohol vyboxovať zlato.
Na vojenčinu mal pôvodne narukovať do Sabinova, lenže po
medzištátnom súboji Československo – Fínsko v Dubnici ho
povolali do ATK Praha. V roku 1953 sa vrátil domov do Dubnice, zo sľubovaného bytu od tamojších Závodov ťažkého strojárstva však nebolo nič. To ho sklamalo.
„V roku 1952 začali povolávať do armády robotnícke dôstojnícke kádre, a ja som sa zľakol, že by ma ako podporučíka – tú
hodnosť som dostal za olympijské víťazstvo v Helsinkách mohli tiež. Pristal som teda, keď za mnou prišli s ponukou ísť
do zakladajúcej sa Červenej hviezdy Praha. Povedal som šíbrom, že ak mi dajú byt, tak podpíšem. Stalo sa a s manželkou
sme v byte vo Vršoviciach vydržali tri a pol roka. Presne 1. mája
1956 sme sa sťahovali nazad do Dubnice. Praha bola pre nás
príliš veľké mesto. Nemali sme tam veľký okruh priateľov.
Chodievali sme do Strašníc, kde mala moja Anka vydatú sestru.“
Z Dubnice sa presťahovali do Novej Dubnice v roku 1962,
o osem rokov si začali v družstevnej zástavbe stavať dom.
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V boxerskej kariére zažil ešte aj druhú olympiádu. V Melbourne 1956 vypadol vo štvrťfinále proti Fínovi Hämäläinenovi.
Posledný reprezentačný štart absolvoval ako 32-ročný na majstrovstvách Európy, kde prehral s talianskym boxerom. Posledný duel v ringu absolvoval v ligovom súboji vo Svite, za
ktorý vtedy hosťoval, v roku 1967. Dvadsaťdeväť rokov a štyri
mesiace odpracoval v Závodoch ťažkého strojárstva v Dubnici.
Mal byť normovač pre kováčne, ale to sa mu nepáčilo. Prešiel
do oceliarne, kde bol najprv na šrotovom hospodárstve, ale postupne sa vypracoval až na miesto vrchného majstra odlievania
ocele. V ZŤS pracoval až do odchodu na dôchodok.
Ján Zachara bol v časoch najväčšej slávy skutočnou československou
športovou
ikonou. Napriek tomu
denne chodil do zamestnania a drel vo fabrike,
žil v skromných pomeroch. Nikdy sa však neponosoval, nelákal ho
prestup medzi profesionálov, nepomýšľal ani o
Pri príležitosti jubilea prijal Jána Zacharu aj primátor Richard Rybníček.
úteku za hranice. V jeho živote sa však vyskytli aj absurdné .
„Manželka aj deti mi ochoreli na mumps. Potrebovali teplo.
Chlapi mi poradili, aby som šiel na vedenie fabriky, kde mi
môžu odpredať palivo. Tam mi však povedali: ,Súdruh, čo si ty
myslíš, že keď si olympijský víťaz, my budeme okolo teba skákať?' Ale ten pán, ktorý mi to povedal, mal také fúziky, tak som
ho upozornil, že ak sa mojej žene alebo deťom niečo stane, tak
mu ich prídem vytrhať. Je pravda, že drevo a uhlie tam popoludní už bolo, ale takých prípadov bolo iks.“
www.sportaktuality.sk 28.08.2018
pomocná evidencia 578/1/2018
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James Lawrence prestúpil do belgického RSC Anderlecht.
Dlhoročná opora AS Trenčín sa po viac ako štyroch rokoch pod
Čákovým hradom sťahuje do tretieho tímu uplynulého ročníka
najvyššej belgickej súťaže. V drese najúspešnejšieho belgického klubu ho čaká účasť v skupinovej fáze Európskej ligy.
„Jamie (Lawrence) strávil v Trenčíne niekoľko rokov. Bol
pri všetkých našich doterajších úspechoch. Za štyri roky sa posunul a dnes prišla možnosť, aby zúročil svoju prácu. Nemohli
a nechceli sme mu brániť, aby urobil ďalší krok v kariére. Bez
ohľadu na dôležitosť zápasu, ktorý je pred nami. Taktiež sme si
uvedomili fakt, že jeho motivácia by v prípade neuskutočneného prestupu dostala vážnu ranu. Všetky veci hovorili pre jeho
prestup do Anderlechtu. Veríme, že bude ďalším ambasádorom
našej práce, ktorá je tou najväčšou hodnotou klubu AS Trenčín,“ povedal generálny manažér Róbert Rybníček.
James Lawrence odohral v drese AS Trenčín 86 ligových zápasov a zaznamenal päť gólov. Bol pri zisku oboch majstrovských titulov a víťazstvách v Slovnaft Cupe – Slovenskom pohári. V európskych pohároch sa predstavil dokopy trinásťkrát a
dal tri góly.
www.astrencin.sk 29.08.2018
pomocná evidencia 579/1/2018
AEK Larnaka - AS Trenčín 3:0 (2:0) v odvete play off Európskej ligy UEFA.
AEK Larnaka: Ramirez - Silva, Mojsov, Gonzalez, Truyols
- Larena (84. Garcia) - Acoran, Hevel, Tričkovski, Tete (62.
Cases) - Giannou (74. Florian).
AS Trenčín: Šemrinec - Yem, Paur, Šulek, Julien - Ubbink
(73. Kleščík), El Mahdioui, Čatakovič - Sleegers (62. Bukari),
Mance (73. Umeh), Azango.
Góly: 1. a 65. Giannou, 36. Acoran.

749

Futbalisti fortunaligového AS Trenčín sa neprebojovali do
skupinovej fázy Európskej ligy. Vo odvete vo štvrtok 29. augusta play off prehrali na pôde cyperského AEK Larnaka 0:3
po tom, ako v domácom úvodnom meraní síl remizovali 1:1.
Larnaka otvorila skóre už v úvodnej minúte. Trenčín nastúpil s duom stopérov Paur, Šulek a obrana hneď pri prvej akcii
nepokryla
útočníka
Giannoua, ktorý po prihrávke Acorana prekonal brankára Šemrinca.
Domáci ťažili pred gólom z okamžitého vysokého napádania, to
uplatňovali aj v nasledujúcich minútach. Darilo sa im zachytávať
rozohrávku hostí. Tričkovski potiahol z pravej strany ďalší nebezpečný útok AEK, prihrávkou cez šestnástku nenašiel žiadneho spoluhráča. Tete poslal prízemný center z ľavého krídla,
Tričkovski prepustil loptu nabiehajúcemu Acoranovi, ktorému
zabránil v zakončení dôležitým zákrokom v pokutovom území
El Mahdioui. Trenčania sa postupne začali osmeľovať, prvou
lastovičkou bol Azangov center, po ktorom si domáca defenzíva nerozumela a odvrátila iba na roh. Po ňom hlavičkoval
Paur, brankár Ramirez kryl. Ubbink odzbrojil Hevela a vznikla
z toho veľká možnosť AS, Čatakovič po individuálnom prieniku tesne minul. Potom z odrazenej lopty vystrelil Mance, Truyols sa vrhol do dráhy a zblokoval. Domáci to skúšali spoza
šestnástky, Larena ani Tričkovski ešte nepochodili, no Acoran
v 36. minúte trafil ideálne a zvýšil na 2:0.
Trenčín musel vsietiť minimálne dva góly a snažil sa určovať vývoj hry. Dôrazný Mance narobil po centri problémy zadákom Larnaky, ktorým sa podarilo ubrániť ho. Hostia si po
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zmene strán vypracovali viacero streleckých pokusov, ale Ubbink, Sleegers ani Mance neohrozili Ramireza. Domáci boli
efektívnejší a skórovali hneď pri prvej väčšej príležitosti v druhom polčase. V 65. minúte Tričkovski sklepol center z pravej
strany a hosťujúci stopéri si nedali pozor na Giannoua, ktorý v
bezprostrednej blízkosti hlavičkou pridal svoj druhý zásah v zápase. Po prihrávke Giannoua mohol pridať ďalší gól Tričkovski, jeho zakončenie vyrazil Šemrinec. Trenčínu sa neujal oblúčik Čatakoviča a jeho defenzíva už bola veľmi otvorená, čo mohol opäť potrestať Florian, v samostatnom úniku však netrafil
bránku. Larnaka napriek nevyužitým príležitostiam nedovolila
v závere hosťom myšlienky na obrat, hoci Čatakovič v nadstavenom čase trafil brvno.
Hlasy po zápase:
Ricardo Moniz, tréner Trenčína: „Nesmieme zahadzovať
gólové šance, aké sme mali k dispozícii. Bol to zápas nášho života a mali sme zužitkovať príležitosti. Aj za stavu 0:2 sme hrali
o postup. Cez prestávku sme si povedali, že pokiaľ strelíme dva
góly, postúpime. Stratili sme životnú možnosť, ktorú sme si vybojovali postupom cez Feyenoord.“
Igor Šemrinec, brankár Trenčína: „Rýchly gól nás určite
zaskočil. Už pred zápasom sme
však vedeli, že aj keby nastala takáto situácia, nič sa nedeje. Stále
to bolo o jednom góle, ktorý sme
tu museli streliť, aby sme sa dostali ďalej. V tom vidím základ,
že sa nám nepodarilo streliť ho.“
Igor Šemrinec
Jakub Paur, obranca Trenčína: „Larnaka nás zdolala futbalovosťou. Na začiatku zápasu do nás búšili, nehrali sme organizovane a neplnili sme, čo sme si povedali v kabíne. To je
problém. V šatni sa nabudzujete, týždeň hovoríte o stretnutí
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vášho života, potom príde 30. sekunda a dostanete gól. Ťažko
sa to opisuje.“
Peter Kleščík, obranca Trenčína: „Boli sme blízko niečoho, na čo chalani dreli tri mesiace. Vedeli sme, že si musíme
postrážiť úvod, lebo na nás vybehnú, a oni skórovali hneď pri
prvom okamihu. Na lavičke som veril za stavu 0:1 aj 0:2, že
dokážeme dať dva góly. Nepodarilo sa nám streliť gól po dlhom
čase, teraz, keď sme ich potrebovali, presné zásahy neprišli.“
www.teraz.sk 30.08.2018
pomocná evidencia 582/1/2018
Slovenský fortunaligový klub AS Trenčín sa nepredstaví v
skupinovej fáze Európskej ligy 2018/2019. Stopku mu vystavil
cyperský tím AEK Larnaka, ktorý minulý týždeň remizoval v
Žiline 1:1 a vo štvrtkovej odvete play-off kontinentálneho pohára číslo dva zvíťazil doma jednoznačne 3:0.
Mužstvo spod Čákovho hradu v tohtosezónnej edícii postupne vyradilo čiernohorské mužstvo Budučnost Podgorica,
poľský Górnik Zabrze aj holandský Feyenoord Rotterdam. Na
Afroditinom ostrove sa však trenčiansky sen rozplynul.
„Ťažko sme sa dostávali do zápasu. Skorý inkasovaný gól
nás trochu prekvapil, narušilo nám to koncepciu. Cez prestávku
sme si povedali, že dva góly je v našich silách streliť a na začiatku druhého polčasu to vyzeralo lepšie z našej strany. Tretí
gól nás už ´zarezal´. Ťažko sa mi to hodnotí, ale bolo vidieť, že
hráči súpera majú skúsenosti. Vedeli si nabehnúť, prihrať, zakryť loptu, necítil som z nich, žeby boli v nejakej situácii splašení,“ vyhlásil po stretnutí pred zástupcami slovenských médií
brankár Trenčína Igor Šemrinec.
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Tridsaťročný rodák z Bojníc vyťahoval loptu zo siete už v 1.
min duelu, len po niekoľkých sekundách ho
prekonal austrálsky zakončovateľ AEK Apostolos Giannou. V 36.
min zvýšil na 2:0 pre
domácich krásnou strelou do šibenice Španiel
Acorán Barrera Reyes
a po prestávke v 65. min
Tréner Ricardo Moniz na pozápasovej tlačovke neskrýval sklamanie.
spečatil triumf Cyperčanov svojím druhým gólom v zápase
Giannou.
„Všetci sme sklamaní a smutní, boli sme kúsok od skupinovej fázy. Je to škoda, myslím si, že to bolo priechodné. Na druhej strane sme urobili tri predkolá, prešli sme cez Feyenoord,
ale teraz cítime veľký smútok. Boli sme blízko. Nemusí sa to
už zopakovať,“ doplnil Igor Šemrinec.
Prehra a rozlúčka s pohárovou Európou veľmi mrzeli aj kormidelníka Trenčanov Ricarda Moniza.
„Táto prehra je čierna škvrna na pôsobení Trenčína v Európskej lige. Larnaka mala veľa šancí, Šemrinec nás napriek inkasovaným gólom v mnohých prípadoch podržal. U súpera
treba využívať šance, ale my sme to nedokázali. Aj za stavu 0:2
stačilo streliť dva góly a postúpili by sme. Žiaľ, nestalo sa a v
Európe končíme,“ smútil po stretnutí 54-ročný Holanďan.
Trenčania ukončili sériu 36 súťažných zápasov s minimálne
jedným streleným gólom, ostatný raz vyšli strelecky naprázdno
ešte v 4. kole Slovnaft Cupu 2017/2018 v Medzeve (0:1).
„Bolo to o skúsenostiach Larnaky, ale nielen o nich. Prehrali
sme aj v mikrodetailoch, keď sme zaváhali v defenzíve a oni v
nej boli kompaktní. Súper postúpil zaslúžene,“ poznamenal kapitán AS Peter Kleščík, ktorý sa po dlhodobom zranení dostáva
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do zápasovej praxe. V Larnake nastúpil v priebehu druhého dejstva.
www.sportaktuality.sk 31.08.2018
pomocná evidencia 586/1/2018
Nigérijský futbalový krídelník Philip Azango prestúpil z AS
Trenčín do KAA Gent. V piatok 24. augusta večer to potvrdil
fortunaligový klub na svojom facebooku.
„Philip Azango prestúpil do belgického KAA Gent. AS
Trenčín tak pokračuje v spolupráci s klubom, do ktorého odišli
v minulosti viacerí hráči klubu. Následne sa posunuli ďalej v
kariére. Naposledy Moses Simon do Levante a Samuel Kalu
do Bordeaux,“ píše sa v statuse. Belgický portál nieuwsblad.be
informoval, že dvadsaťjedenročný Philip Azango podpísal s novým zamestnávateľom zmluvu na tri roky.
Philip Azango prišiel do Trenčína vlani v septembri a v prebiehajúcej sezóne patril medzi ofenzívnych ťahúňov tímu v
snahe prebojovať sa do skupinovej fázy Európskej ligy. Trenčín
však skončil na jej prahu, keď vo štvrtkovej odvete play off prehral na pôde cyperského AEK Larnaka 0:3.
Generálny manažér fortunaligového klubu Róbert Rybníček po zápase informoval, že po prestupe Jamesa Lawrencea do
Anderlechtu Brusel odíde z mužstva ešte jeden z dvojice Antonio Mance alebo práve Azango.
www.teraz.sk 31.08.2018
pomocná evidencia 585/1/2018
Slovenský hokejista Michal Hlinka sa vrátil do Dukly Trenčín, s ktorou podpísal kontrakt na nasledujúcu sezónu. Dvadsaťpäťročný útočník mal pôvodne odohrať ročník 2018/19 v
drese Hradca Králové, ale zo spolupráce nakoniec zišlo.
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Krátko po tom, čo český klub vo štvrtok na svojom twitteri
oznámil, že po vzájomnej dohode medzi vedením a hráčom prišlo k ukončeniu zmluvy, oznámila Dukla, že Hlinka bude hájiť
opäť jej farby. „Prestupová
bomba na záver leta! Na celosezónnej spolupráci sme sa dohodli s ďalším naším odchovancom Michalom Hlinkom,“ napísal klub na facebooku.
Ako informoval portál hokej.cz, dôvodom Hlinkovho
konca v Čechách mali byť rozdielne predstavy o spolupráci.
„Obe strany mali inú predstavu o jeho zapojení do zostavy. A
tiež nerešpektovanie klubových pravidiel v otázke odohrania
prípravných zápasov v prvej lige z dôvodu väčšej zápasovej
praxe," povedal pre portál generálny manažér Aleš Kmoníček.
Michal Hlinka hral v uplynulej sezóne za Slovan Bratislava
v KHL a Duklu v Tipsport lige, no pre zranenia stihol odohrať
dokopy len 19 duelov. Zdravotné problémy ho trápili aj cez leto
a do prípravy Hradca sa zapojil až druhý augustový týždeň. Kariéru odštartoval v Trenčíne, zahral si v zámorskej WHL, za
Orange 20, Banskú Bystricu a v posledných dvoch ročníkoch
striedavo za Slovan.
www.teraz.sk 31.08.2018
pomocná evidencia 584/1/2018
Hokejisti Dukly Trenčín sú pred novou sezónou Tispsport
Ligy 2018/2019 naladení pozitívne nielen vďaka posilám, ktoré
priviedol do klubu tréner Peter Oremus. Hráči majú k dispozícii aj novú šatňu a nové prostredie skrášlilo okrem výmeny
chladiaceho zariadenia aj hokejové múzeum.
Kvôli rekonštrukcii však Trenčania absolvovali prípravu na
dvoch frontoch. Chodili na zimný štadión do Púchova, ale aj do
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neďalekej arény Mariána Gáboríka. „My sme na to boli pripravení. Mali sme dobré podmienky, bol som s tým úplne spokojný,“ povedal na utorňajšej tlačovej konferencii tréner Peter
Oremus.
Hráči najviac vyzdvihli nové priestory kabíny, ktorá prešla
čiastočnou rekonštrukciou.
„Je tam svieži vzduch, je to nanovo urobené. Každý sa teraz
do nej teší,“ uviedol útočník a kapitán Dukly Branko Radivojevič, ktorý je spokojný aj so stavom kádra. „Zmeny sú pozitívne, klub urobil kus dobrej práce na poli marketingu, ale aj
čo sa týka doplnenia kádra. Boli sme pokope už niekedy v máji,
čo tu ešte nebolo. Verím, že posunieme Dukličku tam, kam
patrí.“
Peter Oremus by po vlaňajšej sezóne, v ktorej jeho tím neuspel vo finále s Banskou Bystricou, tento raz chcel vystúpiť na
najvyšší stupienok. Aj preto prišli do tímu známe mená ako Milan Bartovič či Mário Bližňák.
„Nebudem sa za nič skrývať. Nesledujem druhé mužstvá, ale
iba to naše. Máme kvalitu na to, aby sme hrali na špici. Chalani,
ktorí sem prišli, tých sme si vytypovali aj podľa hokejových
schopností, ale aj podľa charakterových,“ prezradil Peter
Oremus. Kormidelník Dukly už ďalšie zmeny neplánuje.
Útroby zimného štadióna Pavla Demitru zdobí aj hokejové
múzeum, ktoré otvorili v utorok 4. septembra pred prípravným
zápasom Dukly s HC Olomouc.
„Myšlienka vznikla v novembri minulého roku. Nemali sme
však priestor, ale v spolupráci s mestom sme ho našli na štadióne a vyzerá veľmi slušne. Je tu okolo 900 exponátov, z toho
250 hokejok legiend ako Gretzky či Dzurilla,“ povedal člen
predstavenstva klubu Miloš Radosa. Múzeum má tri časti, v
jednej sa nachádzajú historické artefakty, v druhej materiály týkajúce sa Dukly a v tretej sú dresy a časti výstroja hráčov Trenčína, ktorí robili dobré meno klubu v NHL a reprezentácii.
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„Som rád, že sa nám to všetko podarilo, lebo sme si neboli
istí, či to stihneme. Skultúrnili sme zimný štadión, okolo Dukly
sa dejú pozitívne veci aj
čo sa týka marketingových záležitostí. Múzeum
je čerešničkou na torte.
Fanúšikom sme tým skultúrnili prostredie,“ dodal
Viliam Ružička, predseda predstavenstva.
Celková rekonštrukcia
trenčianskeho štadióna trvala tri mesiace. Okrem toho sa klub
dohodol na spolupráci s novým sponzorom, ktorý dodal nový
autobus. Bude voziť len hráčov A-mužstva a juniorky. Dukla
pred začiatkom prípravy predstavila aj nové logo, ktoré zdobí
aj nové dresy.
„Myslím si, že sa budú všetkým páčiť,“ uzavrel Branko Radivojevič.
www.teraz.sk 04.09.2018
pomocná evidencia 599/1/2018
AS Trenčín podpísal trojročný kontrakt s belgickým stredopoliarom Milanom Corrynom. Devätnásťročný mladík prestúpil pod Čákov hrad z RSC Anderlecht.
Milan Corryn vyrástol v úspešnej akadémii Anderlechtu. V uplynulých dvoch rokoch patril medzi
kľúčových hráčov devätnástky na
klubovej i reprezentačnej scéne.
V minulom ročníku odohral šesť stretnutí v mládežníckej
Lige majstrov (UEFA Youth League). Anderlecht sa však v
spoločnosti Bayernu Mníchov, Paríž St. Germain a Celtic
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Glasgow neprebojoval do vyraďovacích bojov súťaže. Mladý
Belgičan odohral štyri zápasy bez vystriedania, dvakrát striedal.
Mladý belgický záložník obliekal pravidelne reprezentačný
dres Belgicka v kategóriách do 17 a 19 rokov. V mladšej kategórii sa predstavil na záverečnom turnaji majstrovstiev Európy
2016. Belgicko však vo štvrťfinále nestačilo na Nemecko.
www.astrencin.sk 04.09.2018
pomocná evidencia 598/1/2018
Na tlačovej konferencii v piatok 5. septembra predstavili zástupcovia Slovenskej asociácie hráčov ľadového hokeja držiteľa Ceny SIHPA pre najužitočnejšieho hráča Tipsport Ligy
2017/2018 podľa hlasovania hráčov. Do svojich rúk ju prevzal
kapitán Dukly Trenčín Branko Radivojevič.
V uplynulom ročníku nazbieral v 62 ligových dueloch rovnaký počet bodov (24+38) a Duklu priviedol až do finále play
off. Premiérovým víťazom bol v ročníku 2016/2017 Tomáš Surový z Banskej Bystrice.
„Cením si to a vážim. Chcem sa poďakovať svojim spoluhráčom, bez ktorých by som to nedokázal. Tá finálová prehra v
siedmom zápase stále škrie, ale ideme ďalej a uvidíme, čo prinesie nová sezóna.,“ povedal Branko Radivojevič.
www.sportaktuality.sk 05.09.2018
pomocná evidencia 600/1/2018
Trenčiansky polmaratón má dva rekordy. O prvý sa postaral
Miroslav Ilavský s časom 1.13:24, druhý rekord podala štafeta
Gunnex runnig team s časom 1.18:29. Víťazkou polmaratónu
žien sa stala Barbora Chrenková s časom 1.28:54, pričom
stratila len 37 sekúnd za minuloročným rekordom. Štvrtý ročník Trenčianskeho polmaratónu sa konal v nedeľu 9. septembra. Zúčastnilo sa na ňom 253 bežcov a 41 štafiet.
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Deti bežali trať dlhú 500 m a pre najmenších pripravilo Materské centrum rôzne prekážkové dráhy. Každý pretekár, ktorý
sa zúčastnil na akejkoľvek dlhej trati, získal po dobehnutí do
cieľa medailu.
„Som veľmi rád, že nám počasie vyšlo na jednotku. Aj keď
na začiatku to vyzeralo, že nebude nikto štartovať, keďže všetci
pretekári sa schovávali v Posádkovom klube,“ povedal za organizátorov Martin Vlnka. „Dúfame, že si vychutnali športový
zážitok. Ďakujeme všetkým, ktorí nám prišli dobrovoľne pomôcť, dopravnej polícii za plynulý priebeh na trati, Mestu Trenčín, Trenčianskemu samosprávnemu kraju a taktiež všetkým
partnerom za podporu.“
Info 02.10.2018
pomocná evidencia 611/1/2018
Vo veku 69 rokov zomrel po dlhej a strastiplnej chorobe dlhoročný lekár trenčianskych futbalistov Milan Masaryk (25.
decembra 1948 Sabinov – 9.
septembra 2018 Trenčín). Absolvent lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe sa staral o zdravie hráčov spod Čákovho hradu počas éry Ozety
Dukla, Laugaricia i AS Trenčín.
Trenčianska verejnosť ho poznala nielen ako športového lekára, ale aj ako dlhoročného riaditeľa Vojenskej polikliniky v
Trenčíne. Počas pôsobenia Stanislava Grigu v reprezentácii
Slovenska do 21 rokov vystupoval ako lekár národného tímu.
Dlhoročný futbalový nadšenec sa rozlúčil s oficiálnou pozíciou lekára prvoligového tímu AS Trenčín v roku 2008. Napriek tomu naďalej príležitostne vypomáhal klubu. Nechýbal
ani na pamätnom zápase AS Trenčín v súboji Európskej ligy
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proti účastníkovi anglickej Premier League Hull City. V roku
2016 získal v ankete „Hviezdy AS Trenčín“ špeciálne ocenenie
za celoživotný prínos futbalu v Trenčíne.
Pán doktor, česť vašej pamiatke!
www.astrencin.sk 10.09.2018
pomocná evidencia 613/1/2018
Školský korčuliarsky program pre 525 druhákov základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín sa začal
v pondelok 10. septembra. Ako prvé sa učili a zdokonaľovali v
korčuľovaní deti zo ZŠ Hodžova. Ide o spoločný projekt Slovenského zväzu ľadového hokeja a Mesta Trenčín, ktorý potrvá
do 30. júna 2020.
Info 02.10.2018
pomocná evidencia 614/1/2018
Dlhoročný mládežnícky reprezentant Chorvátska Ante Roguljič podpísal viacročný kontrakt s AS Trenčín. Dvadsaťdvaročný stredopoliar naposledy pôsobil v prvoligovom cyperskom Pafose.
„Anta má za sebou veľmi zaujímavú minulosť v mládežníckych reprezentáciách Chorvátska. Patril medzi veľké nádeje
chorvátskeho futbalu, ale asi príliš skoro prestúpil do klubu, ako
je Red Bull Salzburg. Veríme, že nie je neskoro pomôcť nasmerovať jeho kariéru správnym smerom. Už na prvých tréningoch
ukázal svoje kvality.,“ povedal generálny manažér AS Trenčín
Róbert Rybníček.
www.astrencin.sk 14.09.2018
pomocná evidencia 621/1/2018
Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH)
Martin Kohút spoločne s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslavom Baškom a primátorom
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mesta Trenčín Richardom Rybníčkom predstavili v pondelok
17. septembra vzorovú komunitu – Hokejový región Trenčín.
Tá je súčasťou „Misie – slovenský hokej“, akéhosi reštartu slovenského hokeja.
Región Trenčín bude vzorový pre ďalšie regióny na Slovensku. Prostredníctvom pilotných projektov v jednotlivých mestách TSK a v celom samosprávnom kraji chcú
všetci pracovať, aby deťom vrátili pohybovú
kultúru a radosť z pohybu
nielen na ľadovej ploche.
„Slovenský zväz ľadového hokeja sa snaží o
reštart slovenského hoPrezident SZĽH Martin Kohút (vpravo) a župan Jaroslav Baška.
keja. Našou ambíciou je vrátiť mládež na ihriská, pričom
chceme, aby sme mládež vychovávali nielen pre šport, ale aby
títo mladí športovci boli pripravení aj do bežného života,“ uviedol Martin Kohút na pondelkovej tlačovej konferencii v Trenčíne.
„Snažíme sa zmeniť celý športovo-vzdelávací systém tak,
aby na jeho konci bol športovec 21. storočia. V rámci toho sme
na prahu vybudovania prvej hokejovej akadémie, ktorá vznikne
transformáciou Športového gymnázia v Trenčíne. Pri tomto
projekte šla politika bokom, riešime veci, ktoré sú pre ľudí,“
zdôraznil šéf SZĽH.
Súčasťou Vzorového regiónu – Trenčín budú tri základné piliere, rozvojové projekty. Prvým je Hokejová akadémia v Trenčíne, ktorú SZĽH rozbieha spoločne s TSK.
„Naša župa je v Trenčíne zriaďovateľom štyroch stredných
škôl s takmer dvetisíc žiakmi, ktoré tvoria stredoškolský kampus s internátom pre zhruba sedemsto študentov. Práve v tomto
kampuse chceme zriadiť regionálnu hokejovú akadémiu,“ po761

vedal predseda TSK Jaroslav Baška. „Pevne verím, že do budúceho školského roka už ukončíme prípravné práce a do regionálnej hokejovej akadémie nastúpi prvý ročník študentov.“
Druhým pilierom, rozvojovým projektom je Centrum športovania pri základných školách. Zahŕňa Školský korčuliarsky
program, počas ktorého deti pri základnej škole dostanú od vyškolených ambasádorov hodiny korčuľovania na ľadovej ploche. Zároveň Ambasádori športových aktivít
budú zostavovať ďalší
popoludňajší športový
program pre deti.
„Tento projekt považujem za veľkú výzvu.
Dostať deti od počítačov
a mobilov späť von na
ihriská, po čom všetci
voláme, je naozaj veľmi ťažké. Preto, keď ma oslovili ľudia zo
SZĽH, tak som si povedal, že je to projekt, ktorý má zmysel a
do ktorého je potrebné sa pustiť,“ citoval web SZĽH primátora
mesta Trenčín Richarda Rybníčka.
Tento projekt budú zabezpečovať všetky mestá v regióne, v
ktorých je zimný štadión. Korčuľovanie už prebieha v Partizánskom, Považskej Bystrici, Novom Meste nad Váhom a postupne sa pridajú aj Púchov, Prievidza, Bánovce nad Bebravou
a Dubnica nad Váhom.
Tretím pilierom sú vzdelávacie programy, ktoré slovenským
trénerom a hokejovým odborníkom pomôžu zorientovať sa v
aktuálnych trendoch a stať sa špičkovými odborníkmi v práci s
deťmi a mládežou. Spoločným cieľom je, aby každé dieťa malo
šancu stať sa raz významnou osobnosťou a byť uznávaným odborníkom alebo majstrom sveta. Výsledkom majú byť mladí
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ľudia – vzdelaní športovci 21. storočia, ale aj ľudské osobnosti
pripravené do života dospelého človeka.
www.sportaktuality.sk 17.09.2018
pomocná evidencia 628/1/2018
Futbalový klub AS Trenčín prezentoval finálnu podobu nového štadióna. Stalo
sa tak počas večera
v pondelok 17. septembra v zaplnených
priestoroch Artkina
Metro. Stalo sa tak v
rámci takmer tri hodiny trvajúcej diskusie generálneho manažéra klubu Ró- Majiteľ AS Trenčín Tschen La Ling a generálny manažér klubu Róbert Rybníček.
berta Rybníčka s fanúšikmi. Nová futbalová aréna začne rásť
už počas nasledujúcich mesiacov.
„Nikdy sme sa nevyhýbali a ani sa nechceme vyhýbať otvorenej komunikácii. V prípade štadióna sme dlhšie mlčali. V minulosti sme sa prezentovali viacerými vyhláseniami týkajúcimi
sa výstavby, ktoré napokon neplatili. Nechceli sme touto cestou
pokračovať. Riešili sme procesné veci a teraz prišiel čas, aby
opäť sme otvorili túto tému,“ povedal Róbert Rybníček.
„Našou ambíciou je, aby sme pri dolaďovaní zmlúv s generálnym dodávateľom stavby mali dokončenie novej hlavnej tribúny v septembri budúceho roka. V rámci procesu prípravy výstavby novej arény sme sa rozhodli pre odvážnejšiu verziu projektu, než bol pôvodne navrhnutý. V konečnej fáze bude drahší,
ako sme pôvodne plánovali. Naším cieľom je, aby bol funkčný
približne tridsať až päťdesiat rokov. Aj toto bol ďalší argument
pri zmenách v projekte. Pred necelými štyrmi rokmi sme mali
pripravenú štúdiu v celkovej hodnote arény asi dvanásť milió763

nov eur. Dnes by to bolo v prípade dokončenia približne dvadsať miliónov.“
„Treba priznať, že nemáme vykryté financovanie na celý štadión. Preto budeme budovať po častiach. Náklady na výstavbu
hlavnej tribúny, kde
bude kompletné zázemie pre tímy, delegované osoby, médiá
a VIP priestory, sú
zabezpečené.
Veríme, že posun vo výstavbe a naša ambícia
postaviť reprezentatívny štadión bude motivovať ľudí z regiónu, ktorí by nám
mohli pomôcť dofinancovať celú výstavbu. V priebehu roka
chceme spustiť novú tribúnu. Spoločne s využitím starej tribúny
vytvoríme potrebné zázemie, aby sme sa mohli vrátiť do Trenčína. Počas tohto obdobia sa nám vykryštalizujú ďalšie možnosti financovania z klubových alebo iných zdrojov. Ďalším
krokom by bolo dostavať tribúny za bránami. Kapacita sa upravuje na 9500 až 10 tisíc divákov. Viac v rámci tohto regiónu
nemá význam. Podoba vnútorných
priestorov a celá
logistika štadióna
vychádza zo skúseností pri budovaní arény v Dunajskej Strede.“
„Naším cieľom
sú štyri hviezdičky v rámci hodnotenia štadiónov UEFA. To samozrejme niektoré veci predražuje. Ak by sme sa rozhodli ísť
cestou skladacích tribún, štadión už mohol stáť. Nepriniesol by
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nám však možnosť hrať skupinovú fázu európskych pohárov
doma. Aj preto sme sa rozhodli ísť dlhšou cestou, ktorá však
kopíruje aj naše športové ambície. Práve preto potrebujeme štadión vyššej kategórie,“ povedal na záver predstavenia ambiciózneho projektu Róbert Rybníček.
www.astrencin.sk 18.09.2018
pomocná evidencia 629/1/2018
Od roku 2000 organizuje Slovenská asociácia silných mužov
(SASIM) súťaž Matúšov meč. Súťažnou arénou bolo v posledných rokoch nádvorie Trenčianskeho hradu. V tomto roku sa
tam však kvôli rekonštrukcii akcia neorganizovala. Náhradné
priestory sa našli na prvom ročníku pivného festivalu Beerfest
Trenčín.
Na štart sa postavilo dovedna desať borcov. Slovenskú štvoricu Marek Tóth, Maroš Štefaňák, František Piros a Ivan
Hryhorovský
doplnil
Čech Jirko Žaloudek,
Ukrajinci Konstantin Iljin a Ivan Derkač, Bielorus Voloďa Tsifra, Francúz Pierre Motal a Poliak
Patryk Przybyla.
Úvod perfektne vyšiel
Marošovi
Štefaňákovi,
pre ktorého to bola premiéra medzi najsilnejšími mužmi Európy. Technickou chybou
stratil body František Piros, ktorý pomýšľal na primát z tohto
podujatia. To potvrdil v dvíhaní 145-kilogramovej klady nad
hlavu, kde poľahky nasúkal osem zdvihov. Na ich regulárnosť
dohliadal medzinárodný rozhodca Pavol Guga, ktorý spoločne
s moderátorom, viceprezidentom SASIM-u Milanom Gabrhelom celú akciu organizovali.
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V prenášaní jarma na chrbte bol najrýchlejší Volodymyr
Tsifra ktorý ťažký 350-kilový superyoke preniesol za neuveriteľných 15,18 sekundy. Záver patril dvíhaniu osobného automobilu. Do kufra ešte rozhodca prihodil váhu 150 kilogramov
v kotúčoch, aby to siláci nemali až príliš ľahké. To nevadilo
Kosťovi Iljinovi, ktorý si druhou víťaznou disciplínou zabezpečil svoj druhý triumf na tomto podujatí. Po roku 2011 tak získal
druhú trofej, ktorou je práve historický meč.
Druhé miesto obsadil jeden z hlavných ašpirantov na titul,
štvrtý najsilnejší muž sveta v dvíhaní klady František Piros.
Malé chyby ho stáli víťazstvo, na ktoré sa pokúsi opäť zaútočiť
o rok na jubilejnom 20. ročníku. Tretie miesto prekvapujúco,
no zaslúžene získal Patryk Przybyla.
www.sme.sk 04.10.2018
pomocná evidencia 656/1/2018
Na Majstrovstvách Európy v detskom fitness 6. – 8. októbra
v Srbsku úspešne reprezentovali Slovensko aj tri fitnessky
z Trenčína. Tánička Ondrušková získala zlatú medailu v kategórii 15-ročných dievčat. V kategórii 14-ročných získala
striebornú medailu Lucka Mikušová.
Naša najmladšia reprezentantka Alžbetka Fraňová v kategórii 7-ročných dievčat obsadila 4. miesto. Poďakovanie za vynikajúcu prípravu reprezentantiek patrí trénerke Marianne
Holbovej a klubu Fitness Gabrhel.
Info 31.10.2018
pomocná evidencia 664/1/2018
Pätica hádzanárok AS Trenčín a trénerka Iveta Mičiníková
boli súčasťou zrazu reprezentácie Slovenska v kategórii kadetiek. Trénerku mladších dorasteniek Hádzanárskeho klubu AS
Trenčín v pozícii asistentky Rastislava Jedináka doplnili Valéria Dulinová, Nicole Sedláčková, Karolína Dovičínová,
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Tatiana Pavlovská a Klára Paulínyová. Sústredenie v Púchove odštartovalo v pondelok 8. októbra a trvalo tri dni.
„Absolvovali sme šesť tréningových jednotiek v športovom
komplexe.
Okrem
kvalitných tréningov
sme absolvovali niekoľko stretnutí s
dievčatami, na ktorých sme im vysvetlili, čo ich v najbližšom roku čaká. Naším cieľom sú augustové majstrovstvá Európy v Slovinsku. Nominácia je stále otvorená aj pre ďalšie dievčatá. Je na každej z
nich, ako svoju šancu využijú,“ povedala trénerka Iveta Mičiníková.
Vyjadrila spokojnosť s nasadením dievčat počas tréningov
a aj ich prístupom mimo palubovky.
www.astrencin.sk 10.10.2018
pomocná evidencia 669/1/2018
Len 16-ročný útočník Martin Chromiak má za sebou prvý
zápas v A-tíme Dukly Trenčín. Skromný a mimo ľadu nenápadný chlapec nechal, zdá sa, rešpekt voči súperovi v kabíne a na
konte má tak už aj prvý kanadský
bod. Jediný s košíkom, s 29 na
chrbte a s obrovskou dôverou zo
strany trénera. Šestnásťročný Martin Chromiak, ktorý vekovo patrí do
dorastu, sa pridal k najmladším hráčom, ktorí okúsili Tipsport
ligu. Bolo to v utorok 16. októbra doma proti HK Orange 20.
„Vôbec som túto pozvánku hrať za A-tím nečakal. Oznámil
mi to Branko Radivojevič, keď som prišiel na štadión. Veľmi
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ma to prekvapilo a za takúto príležitosť som nesmierne vďačný.
Je to obrovská skúsenosť, užil som si to. Ťažko sa to opisuje
slovami,“ pousmial sa krátko po zápase. „Na začiatku sezóny
som bol nesmierne rád, keď sa mi podarilo dostať do kádra juniorky. Toto som, ako som už povedal, vôbec nečakal. Budem
na sebe pracovať ďalej.“
Príležitosť, ktorú Chromiakovi tréner Peter Oremus dal,
rozhodne vzišla aj vďaka skutočnosti, že trenčianske mládežnícke tímy stále majú čo ponúkať. Keď sa obzrieme do minulej
sezóny, z majstrovského titulu sa tešili juniori i dorastenci.
www.hkdukla.sk 17.10.2018
pomocná evidencia 683/1/2018
Futbalový klub AS Trenčín pokračoval aj v tomto ligovom
ročníku v návštevách na školách trenčianskeho regiónu. Tentoraz futbalisti zavítali až na myjavské gymnázium a opäť sa
stretli so skvelou reakciou školy a študentov.
Stretnutie so žiakmi z prvého a štvrtého ročníka Gymnázia
Myjava prebehlo tradične v slovensko-anglickom duchu. Diskusie sa zúčastnili Peter Kleščík, Achraf El Mahdioui a Abdul Zubairu. Náplňou projektu je debata s deťmi o tom, ako
funguje medzinárodná kabína AS Trenčín. Dnes sú v tíme hráči
jedenástich rôznych národností. Mieša sa tam množstvo kultúr
a náboženstiev. Futbalisti sa museli naučiť rešpektovať jeden
druhého. Nezakrývajú svoju skutočnú inšpiráciu.
Dnešná spoločnosť je polarizovaná. Často máme strach z neznámeho. Stretávame sa s rasizmom, rastúcou xenofóbiou a
predsudkami. Práve preto chce klub ukázať, že farba pleti alebo
rozdielne vierovyznanie nie sú prekážkou pre vzájomné spolužitie.
www.astrencin.sk 23.10.2018
pomocná evidencia 697/1/2018
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MFK Skalica – AS Trenčín 2:1 (0:1) v 5.kole Slovnaft
Cupu.
MFK Skalica: Milošovič – Švrček, Hlavatovič, Szöcs, Pospíšil – Nagy (69. Opiela), Mášik (77. Milota) – Šebesta, Matič,
Abrahám (57. Dolný) – Haša.
AS Trenčín: Hrdlička – Šulek, Kleščík, Mašovič, Julien Ubbink, El Mahdioui, Čatakovič - Osman, Mance (55. Abdul),
Sleegers.
Góly: 85. Haša (11 m), 90. Milota – 4. Čatakovič. Diváci:
937.
Zverenci trénera Ricarda Moniza skončili tohtoročnú púť v
5. kole Slovnaft Cupu. V boji o postup do štvrťfinále podľahli
na ihrisku MFK Skalica 1:2 (1:0). Oba góly inkasovali až v záverečných minútach zápasu.
www.astrencin.sk 24.10.2018
pomocná evidencia 699/1/2018
Kristína Juricová na MS vo fitnes v poľskom Bialystoku
v sobotu 27. októbra ovládla kategóriu nad 163 cm a stala sa
svetovou šampiónkou. Osemnásťročnú Trenčianku navyše vyhlásili za najlepšiu pretekárku Svetového renkingu IFBB.
Info 27.11.2018
pomocná evidencia 708/1/2018
Pre trenčiansky klub Chanbara Trenčín boli otvorené Majstrovstvá SR v Chanbare - športovej forme boja s mečom v sobotu 27. októbra posledným turnajom sezóny.
Jeden zápasník mohol súťažiť vo viacerých kategóriách a tak
získať viacero ocenení. Zároveň boli vyhlásení najúspešnejší ligoví zápasníci a zápasníci roka. Eva Bosáková sa stala najúspešnejšou seniorkou ligy 2018. Jana Ilašenková je druhou najúspešnejšou seniorkou ligy a majsterkou SR s mečom a štítom,
vo freestyle a zostavách. Tomáš Vakoš je druhým najúspeš769

nejším seniorom ligy, Timotej Kucharovic druhým najúspešnejším mladším žiakom ligy, Peter Vanko tretím najúspešnejším starším žiakom ligy.
Majstrom SR v zostave sa stal Patrik Kucharovic a Karolína Kyšová je majsterkou SR v krátkom meči.
Info 28.12.2018
pomocná evidencia 709/1/2018
Holandský kormidelník Ricardo Moniz skončil ako tréner
AS Trenčín. Stalo sa tak na jeho vlastnú žiadosť. Vedenie klubu
poverilo vedením mužstva doterajšieho asistenta trénera Vladimíra Cifraniča. V pozícii asistentov zostávajú Juraj Ančic,
Gideon van der Wee a Tomáš Belic.
„S Trenčínom som zažil skvelých pár mesiacov. Klub som
spoznal počas jari. Pozorne som
sledoval jeho cestu, ktorá vyústila skvelým triumfom vo finále
play-off o postup do Európskej
ligy. Následne som už ako tréner
zažil skvelý vstup do sezóny a inšpiratívne účinkovanie v Európskej lige. Stalo sa tak aj vďaka
podpore mojich kolegov v realizačnom tíme. Po zápase v RuRicardo Moniz bol poslednýkrát na lavičke AS v Skalici.
žomberku som sa však rozhodol
skončiť ako tréner AS Trenčín. Je to na moju vlastnú žiadosť.
Cítim, že klub vďaka mojej explozívnej povahe trpí. Viackrát
som povedal, že táto liga na to nie je pripravená, hoci po športovej stránke má skutočne zaujímavú úroveň. Ak mám byť ja
prekážkou k úspechom a víťazstvám AS, musím ísť z cesty. Úspechy klubu sú pre mňa dôležitejšie ako moja osoba. Z celého
srdca a s veľkým rešpektom prajem chlapcom a pánovi Lingovi
veľa úspechov,“ povedal Ricardo Moniz.
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Na záver dodal: „Som veľmi rád, že môj realizačný tím bude
pokračovať v začatej práci.“
www.astrencin.sk 28.10.2018
pomocná evidencia 711/1/2018
Veľmi dobre si spomínam na prvý väčší rozhovor s Ricardom Monizom po jeho príchode do Trenčína. Bolo to pred
koncom uplynulej ligovej sezóny a pod Čákovým hradom bol
ešte len ako konzultant, na pozíciu hlavného trénera sa presunul
až o niekoľko týždňov neskôr. Dal som mu vtedy azda len štyri
či päť otázok, no zvuková stopa na nahrávači mala viac ako
tridsať minút.
Tak oduševnene dokázal rozprávať o futbale - slovenskom,
holandskom, európskom či svetovom. V jednej odpovedi vyčerpal hneď niekoľko dôležitých tém. Porovnával, vysvetľoval,
mentoroval.
Jedna z mojich otázok – hoci ešte nebol tréner AS - vtedy
smerovala aj na Monizovu osobnosť, keďže od roku 2014 nevydržal na žiadnom pôsobisku (Lechia Gdansk, Mníchov 1860,
Notts County, FC Eindhoven, Randers) viac ako jednu sezónu.
Vo viacerých prípadoch sa lúčil oveľa skôr.
„Som búrlivý a priamy človek. Čo na srdci, to na jazyku.
Nebudem zapierať, robí mi to problémy,“ povedal vtedy s úsmevom na perách.
O pár mesiacov neskôr Holanďan v Trenčíne predčasne
skončil. „Cítim, že klub trpí pre moju explozívnu povahu,“
skonštatoval trénerský svetobežník.
Predtým však dokázal pozdvihnúť značku AS. Skupinová
fáza Európskej ligy z toho síce napokon nebola, no postup
cez Górnik Zabrze a predovšetkým Feyenoord Rotterdam, s čerešničkou v podobe senzačného dominantného domáceho
triumfu 4:0 nad holandským tímom, si zaslúži obdiv.
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V lige však už potom mužstvo - bez predaných opôr Azanga
s Lawrenceom – herne postupne padalo nižšie a búrlivák
Ricardo Moniz to pri svojej filozofii len ťažko znášal. Aj preto
musel odísť, čím do bodky naplnil svoje prorocké slová spred
necelého pol roka. V Trenčíne však naňho budú napriek tomu
spomínať v dobrom.
www.sportaktuality.sk 03.11.2018
pomocná evidencia 722/1/2018
Z medzinárodného karate turnaja Grand Prix Ostrava, ktorý
sa konal v dňoch 3. – 4. novembra, priniesol ŠK Real team
Trenčín 15 medailí (3, 3, 9). Stal sa najúspešnejším slovenským
klubom turnaja a v celkovom hodnotení 800 pretekárov zo siedmich krajín sveta sa umiestnil na 5. priečke.
Info 27.11.2018
pomocná evidencia 723/1/2018
Novou tvárou v kabíne AS Trenčín je ghanský reprezentant
Mohammed Lamine. Osemnásťročný stredopoliar podpísal po
niekoľko týždňov trvajúcej skúške viacročný kontrakt.
„Lamine je ofenzívny typ hráča. Je vyspelý po futbalovej
stránke, nešetrí krokmi a ani bojovnosťou. Veríme, že v budúcnosti sa zaradí medzi nosných hráčov nášho mužstva. Príležitosť dostane, uvidíme ako ju zužitkuje,“ povedal hovorca klubu
Martin Galajda.
Mohammed Lamine oblieka dres reprezentácie Ghany do 20
rokov. Pod Čákov hrad prišiel z ghanského klubu Accra Lions.
www.astrencin.sk 18.12.2018
pomocná evidencia 762/1/2018
Trenčianka Adela Ondrejovičová na Elite PRO Majstrovstvách sveta v bodyfitness, fitness, bikinifitness a women´s
physique v čínskom Pekingu získala v sobotu 17. novembra
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titul Elite PRO Majsterky sveta. Na druhý deň zvíťazila aj v
pohárovej súťaži Elite PRO Beijing. Ide o jej 8. tohoročné víťazstvo na prestížnych súťažiach.
Info 27.11.2018
pomocná evidencia 773/1/2018
Marián Kohút z Musher klubu Trenčín získal v dňoch 17. 18. novembra v Šamoríne na Majstrovstvách sveta WSA v kategórii bikejoringu titul majstra sveta. Majstrovstiev sa zúčastnilo viac ako 140 pretekárov z 20 krajín.
Info 28.12.2018
pomocná evidencia 774/1/2018
Novými členmi Siene slávy trenčianskeho futbalu (SSTnF)
sa počas uplynulého víkendu stali Dušan Bartovič, Jaroslav
Macháč a Štefan Hojsík. Už piaty slávnostný inauguračný večer sa uskutočnil v sobotu 17. novembra v spolupráci SSTnF,
klubu AS Trenčín a Trenčianskeho samosprávneho kraja v
priestoroch kasární Trenčianskeho hradu.
SSTnF ožila pred štyrmi rokmi pri príležitosti 110 rokov futbalu pod Čákovým hradom. Dnes má 17 inaugurovaných členov. Šestnásť osobností doplňuje tím historicky prvých futbalových majstrov vo farbách Trenčína zo sezóny 2014/2015.
Dušan Bartovič vynikal najmä presnými pasmi a streľbou z
diaľky. Dvere do prvého
mužstva mu po návrate z vojenčiny otvoril Michal Vičan. Legendárny tréner mal
nos na novú zálohu v zložení
Mojžiš – Bartovič pri rozostavení 4-2-4. Súbežne s raketovým vzostupom v prvoligovom drese sa výrazne podpísal aj pod spanilú jazdu Jednoty
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Trenčín v Stredoeurópskom pohári. Účastník olympiády v Mexiku 1968 má na svojom konte šesť zápasov v olympijskom výbere aj dva štarty za československé A-mužstvo. Zaznamenal
ich v októbri 1970 v Prahe proti Fínsku a Poľsku. Za Jednotu
Trenčín odohral v I. lige 146 zápasov a strelil 17 gólov.
Jaroslav Macháč priviedol Jednotu Trenčín späť medzi československú elitu v lete 1975. Počas nasledujúcich dvoch sezón
odchytal kompletnú zápasovú minutáž. Redakcia
týždenníka Gól ho zaradila do jedenástky ročníka
1976/1977. V marci 1978
si so spoluhráčmi siahol
na jedinú trofej Jednoty v
konkurencii najsilnejších
mužstiev v republike. Radoval sa po finále Slovenského pohára, v ktorom Trenčania senzačne zdolali Slovan Bratislava s piatimi majstrami Európy z
Belehradu na súpiske. V najvyššej československej súťaži odchytal 132 zápasov. Jeho futbalový príbeh sa končí trénerskou
kapitolou pod hradom Matúša Čáka, kde jeho rukami prešiel
nejeden brankársky talent vrátane Martina Lipčáka, Kamila
Čontofalského, Tomáša Belica, Miloša Volešáka a mnohých
ďalších.
Štefan Hojsík prišiel do trenčianskej Odevy krátko pred zlúčením s TTS Trenčín z prvoligových Pardubíc. Doviedol Jednotu Trenčín ako kapitán k postupu do československej ligy a v
ročníku 1962/1963 aj k 2. miestu za Duklou Praha. V strede obrany nechýbal ani pri premiérovom štarte Trenčína v pohárovej
Európe proti Polonii Bytom. Na medzinárodnej scéne si úspešne počínal v roku 1966, keď so spoluhráčmi dokráčal až do

774

finále Stredoeurópskeho pohára vo Florencii. Jednota Trenčín
vďaka jeho dvom gólom vyradila v 1. kole súťaže Admiru Viedeň. Bol súčasťou všetkých expedícií Trenčanov po exotických
destináciách. Viedol
tím počas turné v
Strednej Amerike a
Južnej Amerike. Bol
aj pri historickom víťazstve nad brazílskym Flamengom.
Dlhé roky bol členom
Ocenenie v mene zosnulého manžela prevzala Silvia Hojsíková.
legendárnej trenčianskej obrany Schwarcz, Pokorný, Hojsík, Čemez. V Trenčíne
pôsobil aj po návrate klubu do prvej ligy na jar roku 1975. Po
úspešnom pôsobení vo farbách TJ Gottwaldov, ktorému pomohol k triumfu v Československom pohári, robil asistenta trénerom Štefanovi Čambalovi, Jánovi Huckovi a Teodorovi Reimannovi. Následne viedol tím ako hlavný tréner. V najvyššej
súťaži odohral za Trenčín 9 sezón. Na svojom konte má 253
prvoligových štartov a 26 gólov.
O nominácii členov do SSTnF rozhoduje päťčlenná komisia,
ktorá stála pri jej zrode. Jej predsedom je bývalý prezident
klubu Ozeta Dukla Trenčín Pavol Hozlár. Súčasný klub zastupuje generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček, históriu
futbalu pod Čákovým hradom Jozef Jankech, František Koronczi a futbalový bádateľ Jozef Hankoci.
www.astrencin.sk 19.11.2018
pomocná evidencia 776/1/2018
Hádzanárska reprezentácia kadetiek má za sebou turnaj
olympijských nádejí v maďarskom Kecskeméte. V nominácii
sa ocitlo až kvarteto hráčok AS Trenčín Karolína Dovičínová,
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Nicole Katarína Sedláčková, Natália Petríková a Valéria
Dulinová. Na zraze pred turnajom bola aj Klára Paulínyová.
„Počas sústredenia sme s dievčatami prešli všetko, čo od
nášho herného prejavu očakávame. Družstvo sa s tým pomaly
stotožňuje. Naším cieľom sú budúcoročné augustové majstrovstvá Európy v slovinskom Celje. Do zloženia kádra nám zasiahli zranenia. Šancu ukázať sa však dostali ďalšie dievčatá,“
povedala trénerka výberu a trénerka AS Trenčín Iveta Mičiníková. Slovensko – Česko 31:21, Slovensko – Poľsko 28:29,
Slovensko – Maďarsko 23:38.
Konečné poradie: 1. Maďarsko 6 bodov, 2. Poľsko 4, 3. Slovensko 2, 4. Česko 0.
www.astrencin.sk 21.11.2018
pomocná evidencia 786/1/2018
Úspešné dni majú za sebou bedmintonisti AS Trenčín. Patrik Papánek sa stal vicemajstrom Slovenska do sedemnásť rokov. Darilo sa aj sestrám Vojtíškovým a Lucii Vašatovej.
Dievčatá si cenné kovy priviezli z turnaja v Brne.
Nádejný slovenský reprezentant našiel premožiteľa až v poslednom zápase celého turnaja. „Som rád, že sa mi podarilo potvrdiť pozíciu nasadeného hráča. Štvrťfinále a semifinále bolo
náročné, ale dokázal som potvrdiť úlohu favorita. Vo finále som
sa stretol s nasadenou jednotkou Andrejom Antoškom. Nevyšiel mi hneď prvý set. Hoci som v druhom svoju hru zlepšil, na
rozbehnutého súpera to už nestačilo,“ povedal Patrik Papánek.
Napriek finálovej prehre, svojou hrou počas celého turnaja
potešil: „Získal som ďalšie skúsenosti do budúcnosti a motiváciu pracovať. Medaila je už len bonusom. S trénerom Miroslavom Klimom doladíme detaily a na ďalších majstrovstvách Slovenska sa pokúsim opäť zabojovať o medailu.”
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Patrik Papánek sa predstavil aj vo štvorhre, kde spoločne s
Alexom Kajdom vypadol hneď v
úvode. Naša dvojica skončila na
raketách neskorších víťazov. Ako
jediní však dokázali novým šampiónom vziať jeden set.
Darilo sa aj žiačkam Bedmintonového klubu AS Trenčín. Ela
Vojtíšková sa stala víťazkou turnaja v Brne v kategórií U13. V
rovnakej kategórii obsadila Lucia
Vašatová tretiu priečku. V turnaji
dievčat U9 obsadila Júlia VojtíšEla Vojtíšková na stupni víťazov.
ková rovnako bronzovú priečku.
Dobrou správou je aj to, že Lucia Vašatová sa zúčastní zrazu
slovenskej reprezentácie do pätnásť rokov.
www.astrencin.sk 27.11.2018
pomocná evidencia 801/1/2018
Odchovanec futbalového klubu AS Trenčín Martin Šulek
podpísal nový kontrakt
platný do konca roka
2021. „Martin je výborný futbalista. Jeho
potenciál je ale ešte
väčší, než ukazuje aktuálne.
Ak
bude
schopný urobiť pre
futbal viac ako doposiaľ, má pred sebou zaujímavú kariéru. Jeho veľkými prednosťami sú rýchlosť, prehľad v hre a univerzálnosť,“ povedal generálny manažér klubu Róbert Rybníček.
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„Naše očakávania podpisom novej zmluvy rastú. To treba
priznať. Veríme, že bude patriť medzi lídrov na ihrisku a časom
aj v kabíne. Šulek môže kráčať v stopách odchovancov našej
akadémie Matúša Bera a Stanislava Lobotku. Práve preto sa tešíme, že naša spolupráca bude pokračovať,“ dodal.
Martin Šulek bude mať v januári ešte len 21 rokov. Na svojom konte však má už 81 ligových štartov a štyri góly. Šestnásťkrát nastúpil v pohárovej Európe a pravidelne sa objavuje aj v
mládežníckych reprezentačných tímoch Slovenska.
www.astrencin.sk 30.11.2018
pomocná evidencia 809/1/2018
Fitnesska Karolína Holbová z trenčianskeho klubu Fitness
Gabrhel sa na Majstrovstvách sveta juniorov v kulturistike a
fitness 2018 v dňoch 30. novembra – 3. decembra v juhoamerickom Ekvádore stala vicemajsterkou sveta a obhájila titul z
roku 2017.
Info 28.12.2018
pomocná evidencia 812/1/2018
Jesenná kríza futbalistov Trenčína vyvrcholila prehrou 1:3
na ihrisku Spartaka Trnava v sobotu 8. decembra, po ktorej na
účasť v hornej polovici tabuľky Fortuna ligy 2018/2019 strácajú už šesť bodov.
V uplynulých desiatich ligových kolách získal AS jediný
bod a vôbec nepripomína mužstvo, ktoré pred tromi mesiacmi
v 3. predkole Európskej ligy UEFA znemožnilo slávny holandský klub Feyenoord Rotterdam presvedčivým víťazstvom 4:0 v
Žiline a po remíze 1:1 v Holandsku postúpilo do play off.
„Je to pre nás zlý stav, teraz sa ukážu charaktery hráčov. Verím, že sa to zlepší, ale každý z nás bude musieť začať od seba
a vstúpiť si do svedomia, lebo takto sa futbal hrať nedá. V
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zápasoch treba nechať na ihrisku aj srdce,“ smeroval 26-ročný
Jakub Paur kritiku do vlastných radov.
V Trnave pôsobili hostia neškodným dojmom, robili príliš
veľa chýb v obrane a takzvaný „šesťbodový“ zápas nezvládli.
„Dnes sme sa aspoň ako-tak vyrovnali súperovi v agresivite,
ale opäť sme robili lacné chyby, ktoré nás stáli lepší výsledok.
Problém bol, že sme si v
druhom polčase za stavu
1:2 nevytvorili žiadnu
šancu. Nič sa nedá robiť,
musíme pracovať ďalej,”
povzdychol si Jakub Paur.
Jeden z najskúsenejších
Jakub Paur a jeho oslava streleného gólu.
hráčov tímu nevedel pomenovať hlavnú príčinu trenčianskej krízy, na rovinu však priznal,
že si za ňu môžu sami: „Neviem, prečo to tak je. Celkovo sme
však ako tím poľavili v niektorých činnostiach na ihrisku. Prišli
prvé prehry, a keď sme chceli naskočiť na rozbehnutý vlak,
bolo to už ťažké. Jeseň nás vyzliekla donaha, a ak chceme na
jar o niečo bojovať, musíme zmeniť myslenie a prístup k futbalu.“
www.sportaktuality.sk 08.12.2018
pomocná evidencia 821/1/2018
Nina Mistríková z trenčianskeho Karate klubu Laugaricio
vybojovala v sobotu 8. decembra na 46. ročníku Európskeho
pohára v karate v slovinskom Trbovlje striebornú medailu v súbornom cvičení Kata mladších žiačok.
Info 28.12.2018
pomocná evidencia 822/1/2018
Klub Abadá Capoeira Trenčín získal na 3. Majstrovstvách
V4 v brazílskom bojovom umení Capoeira v Brne v dňoch 6. –
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9. decembra dve medailové umiestnenia medzi dospelými (Michal Murányi a Michal Jančár), z detí sa podarilo získať medailu Patrikovi Chýlovi a Maximovi Kollárovi.
Info 28.12.2018
pomocná evidencia 825/1/2018
Tím AS Trenčín do dvanásť rokov uzavrel jesennú časť sezóny úspešnými vystúpeniami na turnajoch v Žiline a Bratislave. Na ihrisku futbalovej akadémie MŠK Žilina sa odohral
záverečný turnaj prestížnej česko-slovenskej sérii turnajov hraných pod názvom Minirepublika. Zverenci trénerov Miroslava
Karasa a Pavla Straku
po remíze na úvod proti
Sparte Praha (2:2) zdolali
všetkých slovenských rivalov FC Nitra (4:1),
Slovan Bratislava (4:0) a
MŠK Žilina (1:0).
„Minirepublika bola
pre nás záverečným turnajom sezóny vonku. Vo vynikajúcej
konkurencii sme sa chceli presvedčiť, čo sa nám v uplynulom
polroku podarilo natrénovať a kam sme sa herne posunuli.
Hráči sa výborne skoncentrovali, čo nebývalo vždy zvykom.
Do zápasov sme nastupovali s nadšením. Hrali sme tímovo a
súperov sme prevýšili nielen výsledkovo, ale aj herne. Osobitne
musím vyzdvihnúť výkony proti Sparte Praha s výsledkom 2:2
a Slovanu Bratislava,“ povedal tréner Miroslav Karas.
Halovú sezónu odštartovala „dvanástka“ turnajom v Bratislave. V základnej skupine nestačila na MTK Budapešť, ale v
semifinále vyradila výber Bratislavy (4:3) a vo finále zdolala
ďalšieho slovenského rivala Spartak Trnava (4:1).
„Halovú sezónu berieme ako doplnkovú. Napriek tomu sme
na tradične výborne obsadenom turnaji chceli ukázať naše
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kvality. Celkové víťazstvo bolo čerešničkou na záver jesene.
Mimoriadne cenné bolo, že v každom víťaznom zápase, s výnimkou finále, sme dokázali otočiť dvojgólové manko. Presadili sme sa nadšením, tímovou hrou a koncentráciou na ihrisku,“ povedal Miroslav Karas a na záver hodnotenia dodal:
„Potešujúce je zistenie, že v tomto polroku sme skutočne
pokročili v mentálnej odolnosti, koncentrácii a tímovej hre. Aj
na tomto turnaji sme sa dokázali vyrovnať so zraneniami výborne hrajúcich Pecháča a Gúčika. Zranených plnohodnotne zastúpili ostatní chlapci.“
www.astrencin.sk 12.12.2018
pomocná evidencia 832/1/2018
AS Trenčín pripravil pre žiakov prvého stupňa základných
škôl v stredu 12. decembra už ôsmy ročník mikulášskeho futbalového turnaja. V
mestskej
športovej
hale na Sihoti sa
stretlo sedem školských výberov z Trenčína a premiérovo aj
Dolná Súča. Víťazstvo z tradičného MiNa turnaji nechýbali ani hráči A-mužstva AS, na snímke Peter Kleščík.
kulAS Cupu putovalo
po prvý raz na Základnú školu na Veľkomoravskej ulici.
Malých futbalistov a skvele povzbudzujúce fankluby prišiel
aj tento rok obdarovať Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom
a čertom. Vďaka podpore viacerých partnerov klubu bol aj tento
rok štedrý.
Nechýbali nielen dobroty, ale ani všetci hráči prvého mužstva AS Trenčín. Zverenci trénerov Cifraniča, Ančica, Van der
Weeho a Belica absolvovali poriadnu zápasovú porciu. Každý
tím mal vo svojom strede dvojicu alebo trojicu z fortunaligovej
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kabíny. Účastníkom turnaja bol rovnako ako minulý rok aj tím
Spojenej školy internátnej, ktorý odohral dva vložené zápasy
proti výberu turnaja.
„Vďaka patrí nielen fandiacim deťom, ale aj všetkým učiteľom. Mikulášsky turnaj je jednou 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 lige,“ povedala organizátorka turnaja Petra Drábová.
V súboji o 3. miesto zvíťazila ZŠ Na dolinách nad ZŠ
Hodžova 3:0. Vo finále vyhrala ZŠ Veľkomoravská nad ZŠ
Dolná Súča 2:1 na penalty, keď sa zápas v riadnom hracom čase
skončil 3:3. Najlepším strelcom bol Branislav Frgelec s 8
gólmi, najlepším brankárom Michal Šagát (obaja Dolná Súča),
najlepším hráčom Alex Šubert (ZŠ Veľkomoravská).
www.astrencin.sk 13.12.2018
pomocná evidencia 837/1/2018
Klub ILYO - Taekwondo Trenčín získal v sobotu 15. decembra na Majstrovstvách SR v olympijskom bojovom umení Taekwondo WT v Snine tri tituly majstra SR 2018 (Oľga Samešová, Erik Nevláčil, Juraj Meravý) a tri tituly vicemajstra SR
2018 (Matúš Jančo, Lea Meravá, Tadeáš Ferletják). Turnaj
potvrdil nomináciu najúspešnejšieho kadeta SR Erika Nevláčila.
Info 28.12.2018
pomocná evidencia 840/1/2018
Pre zdravotné problémy odchádza z Dukly Trenčín hokejista
Mário Bližňák.
„Veľmi ma to mrzí, ale musím podstúpiť operáciu bedrového kĺbu a tým pádom sezóna pre mňa končí. Následná, niekoľkomesačná rekonvalescencia by pre mňa tak či tak zname782

nala koniec sezóny a do hry by som už nezasiahol,“ vysvetľuje
Mário Bližňák, ktorý už niekoľko týždňov Dukle chýba.
S klubom sa však navzájom neotáčajú
chrbtom - ak sa Máriovi bude po operácii
zdravotne dariť a všetko pôjde ako má,
Dukla prejavila záujem, aby bol súčasťou kádra v budúcej sezóne.
www.hkdukla.sk 17.12.2018
pomocná evidencia 844/1/2018
Tradičné športové podujatie s názvom TSK Florbalki SK
Cup 2018 privítalo v stredu 19. decembra v Mestskej športovej
hale na Sihoti v Trenčíne celkovo 12 stredoškolských florbalových tímov. Pohár predsedu TSK prišiel víťazom osobne odovzdať župan Jaroslav Baška.
Turnaj patrí k tradičným športovým podujatiam v Trenčianskom kraji už dvanásť rokov. Organizačnú taktovku i záštitu
nad podujatím prevzal Trenčiansky samosprávny
kraj
(TSK), Krajské centrum voľného času
(KCVČ) v Trenčíne
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
TSK,
Športový klub 1.
FBC Trenčín a NaVíťazné družstvo chlapčenskej kategórie z Gymnázia v Partizánskom.
dácia TV JOJ. O pohár predsedu TSK zabojovalo v celkovo 12
tímov, z ktorých 6 bolo čisto dievčenských.
„Súťaže sa zúčastnilo takmer 150 študentov zo stredných
škôl v Trenčianskom kraji. Po prvýkrát sa podarilo zložiť aj
dievčenské tímy, z čoho máme veľkú radosť a veríme, že budú
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stabilnou zložkou turnaja aj v budúcich rokoch,“ povedala riaditeľka KCVČ v Trenčíne Renáta Bieliková.
Bronzovú priečku v kategórii dievčat obsadila Obchodná
akadémia v Považskej Bystrici, strieborné medaily si odniesli
reprezentantky Gymnázia v Partizánskom. Z prvého miesta
a z putovného Pohára predsedu TSK sa nakoniec tešili dievčatá
z Obchodnej akadémie v Trenčíne.
V chlapčenskej kategórii si tretie miesto vybojovala Stredná
odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne, striebro si odniesli
florbalisti z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne a víťazom
turnaja sa stal tím Gymnázia v Partizánskom.
www.tsk.sk 20.12.2018
pomocná evidencia 853/1/2018
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Počasie
Január 2018 bol na väčšine územia Slovenska teplotne silne
nadnormálny, alebo inak povedané veľmi teplý. Podobne to
bolo napríklad aj na väčšine územia strednej a západnej Európy. Podľa Klimatického atlasu Slovenska bola priemerná mesačná januárová teplota vzduchu na území Slovenska v nižších
polohách v rozpätí od zhruba -5 °C v tých najchladnejších oblastiach (s výnimkou vyšších horských polôh nad cca 1000 m
n. m.) až do cca -1 °C na krajnom juhozápade Slovenska.
V roku 2018 však bola napríklad v Hurbanove priemerná januárová teplota vzduchu až 3,4 °C a v Bratislave na Kolibe 2,6
°C. V oboch prípadoch tak bola odchýlka od dlhodobého priemeru zhruba +4,5 °C. V spomínanom Hurbanove bol január
2018 4. až 6. najteplejší od roku 1872. Najvyššia odchýlka od
dlhodobého priemeru bola v Kamenici nad Cirochou, a to až
+5,4 °C. Ak by sme si január 2018 rozdelili „na drobné“, tak
veľmi teplých bolo najmä zhruba jeho prvých 10 dní a potom aj
záver mesiaca. Dňa 6.1. (Traja králi) sme napríklad v Hurbanove zaznamenali maximum teploty vzduchu 14,7 °C, no najteplejším dňom bol 29. január, keď sme v obci Blahová namerali maximum teploty až 15,9 °C. Avšak aj na území stredného
a východného Slovenska dosiahla teplota vzduchu ojedinele
hodnoty nad 10 °C (Tatranská Javorina: 10,1 °C; Rimavská Sobota: 11,9 °C, Boľkovce: 11,5 °C). Viac o klimatologických
podmienkach v januári 2018 nájdete TU.
Úplne inú situáciu sme mali na prelome februára a marca,
teda v období, keď sa už ľudia začínajú pomaly tešiť na príchod
jari. V tomto čase sme zaznamenali jedno z najvýraznejších
ochladení v roku 2018. Ešte v závere februára k nám od severovýchodu prenikla veľmi studená, pôvodom arktická, vzdu-
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chová hmota a studený vzduch u nás zotrvával aj v prvých marcových dňoch. Ochladenie vrcholilo práve na prelome posledného zimného a prvého jarného mesiaca, a tak sa napríklad
stalo, že prvý jarný deň, ktorým je z meteorologického hľadiska
prvý marec, bol v niektorých lokalitách chladnejší ako ktorýkoľvek deň zimy 2017/2018.
Napríklad, ak sa pozrieme na minimálnu teplotu vzduchu,
tak dňa 1.3.2018 sme mali v Podhájskej minimum -15,8 °C,
v Hurbanove bolo -14,1 °C, v Žihárci -13,5 °C, Piešťany mali
minimum -15,3 °C a v Bratislave na letisku bolo -13,8 °C. Takéto nízke minimum sme na týchto staniciach nenamerali ani v
decembri 2017, a ani v januári a februári 2018. Aj absolútne
minimum zimy 2017/2018 bolo v nižších polohách dosiahnuté
vlastne až 1.3. Stalo sa tak na stanici v Červenom Kláštore, kde
teplota vzduchu klesla až na -25,6 °C. Zaznamenali sme tiež 5
až 10 dňovú sériu (v závislosti od lokality), kedy bola maximálna denná teplota vzduchu pod bodom mrazu. Inými slovami, mrzlo nepretržite 5 (napríklad v Somotore) a na niektorých staniciach až 10 dní (napríklad v Oravskej Lesnej). Dokonca aj na košickom letisku alebo v Trebišove to bolo až 8 dní.
Na juhozápade mala táto zaujímavá séria ľadových dní 6, ojedinele 8 dňové trvanie.
Zhruba v polovici marca sa vyskytlo ešte jedno výraznejšie
ochladenie, po ktorom sa však začalo rýchlo otepľovať. Typicky jarné počasie trvalo na území Slovenska len zhruba 2 týždne a už v prvej polovici apríla nás nečakane prekvapil príchod
leta.
Prvý letný deň, teda deň s maximálnou dennou teplotou
vzduchu 25 °C a viac, sa vyskytol 9. apríla. Nejde však len o to.
Totiž, letné dni sa na Slovensku vyskytli v minulosti už aj v závere marca, avšak počasie v apríli 2018 pripomínalo letný charakter aj inými črtami – napríklad ustálenosťou teplého počasia
alebo aj výskytom búrok.
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Samozrejme, to sme ešte vtedy nevedeli, že jar v tomto roku
nebude. Otepľovanie totiž pokračovalo a v apríli sa nevyskytlo
žiadne výraznejšie ochladenie. Počas celého apríla mrzlo na
území Slovenska len sporadicky a napríklad na západe Slovenska sa mráz vyskytol len výnimočne (napríklad v Uhrovci
a v Kuchyni pri Malackách). Na druhej strane sa v závere mesiaca denná teplota vzduchu vyšplhala výnimočne až na 30 °C
(Holíč: Tmax: 30,1 °C), čo je v tomto období výnimočný, ale v
posledných rokoch sa čoraz častejšie opakujúci jav.
Apríl 2018 bol na väčšine staníc vôbec najteplejším aprílom
od začiatku systematických meraní na území Slovenska. Už
v apríli sa tak začali objavovať prvé problémy so suchom.
Zaznamenali sme mimoriadne teplé a veľmi dlhé leto. Až na
malé výnimky sa skončilo väčšinou ako druhé až piate najteplejšie aspoň od roku 1951. V Dudinciach, ktoré ležia na juhu
Slovenska na hranici Nitrianskeho a Banskobystrického
kraja, bolo leto 2018 dokonca najteplejšie v histórii meteorologických meraní na tejto stanici. V Tisinci (pri Stropkove) a v
Košiciach bolo leto 2018 rovnako teplé ako doteraz najteplejšie
leto v roku 2015. Zaujímavým fenoménom leta bola veľmi dlhá
perióda teplého počasia, ktorá sa vyskytla v júli a pokračovala
v priebehu väčšiny augusta, pričom sme počas nej zaznamenali
až 21 tropických dní v rade (v Somotore), na juhozápade to bolo
o dva dni menej (napríklad v Hurbanove, v Žihárci a v Topoľčanoch bolo 19 tropických dní v rade).
Doteraz najdlhšia séria tropických dní sa na území Slovenska vyskytla v lete v roku 1994 na stanici v Kamenici nad Cirochou, kde vystúpila teplota vzduchu na 30 °C a viac 22 dní za
sebou. Na západe Slovenska v roku 1994 bolo 19 za sebou idúcich tropických dní.
Leto je tiež súčasťou teplého polroka (teda obdobia apríl až
september), pričom toto obdobie bolo ako celok tak extrémne
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teplé, že doteraz platné rekordy boli v niektorých prípadoch
prekonané až o 1 °C (napríklad na bratislavskej Kolibe).
Na väčšine staníc bol zaznamenaný aj rekordný počet letných dní, napríklad v Žihárci bolo až 138 letných dní, pričom
dlhodobý priemer na tejto stanici je iba 82. Pre lepšiu predstavu
môžeme tiež povedať, že zo 183 dní teplého polroka tam letný
deň nebol len v 45 dňoch.
Počas tohtoročného leta bolo nadmormálne aj trvanie slnečného svitu. Napríklad na bratislavskej Kolibe trval v období od
apríla do septembra slnečný svit až 1673 hodín, čo je v porovnaní s normálom o vyše 200 hodín viac.
Aj napriek tomu, že počas leta 2018 takmer úplne absentovali obdobia s dlhšie trvajúcim chladnejším počasím, predsa len
sa vyskytlo jedno zaujímavé ochladenie, a síce v Hurbanove
sme z 21. na 22. júna 2018 zaznamenali pokles priemernej dennej teploty vzduchu o 11,9 °C. Bol to na tejto stanici 3. najväčší
medzidňový pokles priemernej dennej teploty vzduchu aspoň
od roku 1951.
Jedna zaujímavá situácia sa vyskytla ešte na začiatku júna.
Konkrétne v stredu 6. júna 2018 sa v Bratislave, ale aj v ďalších
oblastiach na juhozápadnom Slovensku v popoludňajších až
podvečerných hodinách vyskytli intenzívne konvektívne
zrážky, ktorých následkom bolo zatopenie viacerých miestnych
komunikácií. Za 24 hodín spadlo napríklad v Bratislave na Kolibe 53,8 mm zrážok, v Bratislave na letisku 44,4 mm a v Čunove 55,7 mm. Veľa zrážok spadlo aj v Žihárci (60,5 mm) alebo
v Jakubove na Záhorí (65,5 mm).
V závere druhej júlovej dekády sa intenzívne zrážky vyskytli v tatranskej oblasti. Za dva dni spadli v náveterných polohách Oravy a Tatier veľmi vysoké úhrny zrážok . Bolo to spôsobené vplyvom tlakovej níže so stredom nad ukrajinsko-
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ruským pohraničím, pričom nad naše územie prúdil po jej zadnej strane od severu vlhký vzduch, v ktorom sa vytvárali trvalé
zrážky.
Najvyšší úhrn sme zaznamenali v obci Tatranská Javorina,
kde za 48 hodín (do 19. 7. 2018 do 12.00 h) spadlo až 163,2
mm zrážok. Viac ako 100 mm sme však zaznamenali aj v iných
lokalitách: Skalnaté Pleso 123,9 mm, Oravská Polhora 113,7
mm, Oravice 108,5 mm, Reľov 104,6 mm, Osturňa 103,3 mm,
Suchá Hora 98 mm, Červený Kláštor 95,2 mm. Zrážky vypadávali v silnom severnom prúdení, preto hory výrazne modifikovali ich úhrny, najviac ich spadlo na severnom návetrí, najmenej v závetrí v južnej časti pohoria. Takto vysoké úhrny lokálne
spôsobili veľké problémy – vybreženie riek, zaplavenie pivníc,
domov, dvorov, ale aj zničenie ciest a strhnutie viacerých mostov.
Intenzívne zrážky sa vyskytli aj na začiatku septembra,
a to opäť predovšetkým na juhozápade územia. V prvých dňoch
tohto mesiaca počasie najmä na západnom Slovensku ovplyvňoval zvlnený studený front. Na východe v tom čase ešte vrcholil prílev teplého vzduchu a teplotné maximum v tejto časti
územia Slovenska presahovalo 30 °C.
Za prvé tri dni septembra 2018 sme v rámci západného Slovenska na niektorých staniciach zaznamenali celkový úhrn viac
ako 100 mm. Pre túto oblasť sú pritom priemerné septembrové
úhrny na úrovni 40 až 50 mm. Najvýdatnejšie zrážky sme zaznamenali na staniciach: Smolenice 124 mm, Siladice 129 mm,
Jaslovské Bohunice 138 mm. Na stanici v Jaslovských Bohuniciach spadlo za prvé štyri dni septembra spolu až 176,3 mm zrážok.
Po intenzívnych zrážkach zo začiatku septembra 2018 sa
ďalšia mimoriadne zaujímavá udalosť vyskytla na začiatku
októbra. Na území Slovenska sme totiž zaznamenali tornádo.
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Na základe predbežnej analýzy údajov z meteorologických radarov môžeme jednoznačne potvrdiť, že 3.10. sa vo Východoslovenskej nížine vyskytla supercelárna búrka, ktorá postupovala v smere od severozápadu na juhovýchod (v línii Michalovce – Čečehov – Iňačovce – Lekárovce). Búrka priniesla krúpy s priemerom do 2 cm a v obci Lekárovce boli spôsobené
veľké škody vetrom. Stále viac indícií naznačuje, že vietor bol
s vysokou pravdepodobnosťou vyvolaný tornádom.
Spomenieme ešte veľmi teplý záver októbra a začiatok novembra 2018. Dňa 29. 10. sa v Hurbanove teplota vzduchu vyšplhala až na 24,1 °C, čo je hodnota cca 11 °C nad dlhodobým
priemerom maxím poslednej októbrovej pentády. Táto hodnota
tiež prekonala dovtedy platný rekord maximálnej dennej teploty
vzduchu pre 29.10. zo Žihárca, ktorý mal hodnotu 23,2 °C. Teplota vzduchu však vystupovala nad 20 °C ešte aj na začiatku
novembra a dňa 4.11. sme v Prievidzi namerali maximum až
23,9 °C.
Ešte teplejšie bolo na krajnom východe Slovenska v Orechovej, až 24,2 °C. O deň neskôr sme takmer zaznamenali prvý novembrový letný deň na našom území. Na stanici umiestnenej
pri vodnej nádrži Starina na krajnom východe Slovenska sa
oteplilo až na 24,6 °C. Táto hodnota je doteraz najvyššou novembrovou teplotou vzduchu od začiatku meraní na území Slovenska.
Prvé mrazové dni, teda dni s minimálnou dennou teplotou
vzduchu pod 0 °C, sa na území Slovenska vyskytli väčšinou už
v závere septembra. Na západe Slovenska to však bolo väčšinou v období od 15. do 18.11. (aj tu to však bolo výnimočne už
26.9.). Prvé ľadové dni, teda dni, kedy maximálna denná teplota
vzduchu nevystúpila ani na 0 °C, sa vyskytli na prelome novembra a decembra 2018 (na viacerých staniciach bol ľadový
deň 30.11., ale aj 1.12.).
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Záver roka 2018 sa na území Slovenska vyznačoval teplým
počasím. Ešte 20.12. bolo mrazivo, väčšinou aj so snehovou pokrývkou a maximálna denná teplota vzduchu nevystúpila na
väčšine územia ani nad nulu.
O dva dni neskôr (22.12.) sa už predovšetkým na juhozápade
Slovenska začalo výrazne otepľovať. Napríklad v Bratislave na
letisku bolo dňa 22.12.2018 maximum teploty vzduchu až 11,4
°C, v Kuchyni na Záhorí bolo 10,5 °C a podobné maximá boli
aj 23.12. V niektorých lokalitách na juhozápade Slovenska sa
v závere roka dokonca vyskytlo súvislé obdobie, keď teplota
vzduchu aj niekoľko dní, dokonca ani v noci, neklesla pod bod
mrazu. Napríklad na bratislavskom letisku a v Kráľovej pri
Senci nemrzlo od 23.12. až takmer do úplného záveru roka.
Na stanici v Hurbanove a v Žihárci začalo toto obdobie bez
mrazu už 22.12. Na juhozápade Slovenska sme tak zaznamenali
bezmála 9, respektíve 10-dňové obdobie, kedy teplota vzduchu
nepoklesla pod nulu. Na väčšine územia západného Slovenska,
vrátane už spomínaných lokalít, mrzlo až počas silvestrovskej
noci, teda z 31.12.2018 na 1.1.2019. Nie je teda prekvapivé, že
v období od 22. do 31.12. bola priemerná denná teplota vzduchu výrazne nad dlhodobým priemerom a v posledný deň roka
2018 sa v polohách do 300 – 400 m n. m. nenachádzala v nižších polohách na západnom Slovensku žiadna súvislá snehová
pokrývka. Sneh sa v tejto časti Slovenska vyskytoval len v horských oblastiach zhruba od nadmorskej výšky 700 m n. m.
V iných častiach Slovenska (stred a východ krajiny) bola situácia o niečo lepšia, samozrejme aj tu bolo výrazne viac snehu
v stredných a vysokých polohách, ojedinele však aj v nižších
polohách.
www.shmu.sk
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Kalendár výročí osobností a udalostí
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne každoročne
vydáva kalendár jubilujúcich osobností a udalostí okresu Trenčín.
Kalendár je rozdelený na dve základné časti. V prvej časti,
publikácia obsahuje jubilujúce osobnosti, ktoré majú k uvedenému regiónu vzťah, t. j. narodili sa tu, pôsobili, zomreli, sú tu
pochované alebo ho významným spôsobom ovplyvnili,
a v roku 2018 si pripomíname ich výročie. Pri každej osobnosti
sú uvedené základné biografické údaje s charakteristikou meno a priezvisko, rok narodenia a úmrtia (ak sú známe), povolanie a vzťah k regiónu (rodák, pôsobenie, úmrtie, pochovaný, 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 rozdelené na prvé písomné zmienky jubilujúcich miest a obcí uvedených okresov, a výročia udalostí, ktoré ovplyvnili život v regióne. Záznam o výročí prvej písomnej zmienky, okrem názvu
obce alebo mesta uvádza rok, ku ktorému sa výročie vzťahuje
a záznam o významnej udalosti regiónu okrem roku, ku ktorému sa vzťahuje výročie, obsahuje aj jeho stručnú charakteristiku.
Kalendár dopĺňa zoznam použitej literatúry.
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A) Jubilujúce osobnosti
Mesiac január 2018
2.1.1903* Medvecká Júlia, lekárka, oftalmologička. Narodila
sa v Liptovskom Hrádku. Pôsobila v Trenčíne, kde aj 4.2.1993
zomrela – 115. výročie narodenia.
4.1.1948* Laky Miloš, maliar. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 4.9.1975 v Bratislave – 70. výročie narodenia.
6.1.1808* Dualský Ján, katolícky kňaz, regionálny historik.
Narodil sa v Senici. Pôsobil v Trenčíne, Beckove. Zomrel
22.3.1881 v Nitre – 210. výročie narodenia.
6.1.1948* Meško Igor, pedagóg, výtvarník. Narodil sa a pôsobí v Trenčíne – 70. výročie narodenia.
7.1.1883† Kamín Jozef, historik, archivár, sudca, magistrálny radca. Narodil sa v roku 1810 na Morave. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 135. výročie úmrtia.
7.1.1948* Ďurove Ján, vojak z povolania. Narodil sa v Bratislave. Pôsobí v Trenčíne – 70. výročie narodenia.
9.1.1993† Svoboda Zdeněk, zootechnik, agronóm, chovateľ koní. Narodil sa 11.8.1919 v Hulíne (Česko). Pôsobil v Motešiciach. Zomrel v Trenčíne – 25. výročie úmrtia.
12.1.1668* Bobocký Gašpar, katolícky kňaz-jezuita, pedagóg. Narodil sa Trenčíne, kde aj pôsobil a 3.5.1711 zomrel –
350. výročie narodenia.
12.1.1973† Fischhof Jozef, vysokoškolský pedagóg na Slovenskej technickej univerzite. Narodil sa 1.2.1897 v Trenčianskych Tepliciach. Študoval v Trenčíne. Nie je známe miesto
úmrtia – 45. výročie úmrtia.
13.1.1728† Bednári Michal, pedagóg, filozof. Narodil sa v
roku 1682 v Topoľčanoch. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel –
290. výročie úmrtia.
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15.1.1698* Kováč Pavol, spisovateľ, pedagóg. Narodil sa v
Trenčíne. Dátum a miesto úmrtia nie sú známe – 320. výročie
narodenia.
15.1.1783* Kmeť Daniel Matej, astronóm, matematik, vysokoškolský pedagóg. Narodil sa v Brezne. Pôsobil v Trenčíne.
Zomrel 20.6.1825 v Košiciach – 235. výročie narodenia.
17.1.1938* Moško Ladislav, maliar. Narodil sa v Nemšovej. Pôsobí v Trenčíne – 80. výročie narodenia.
17.1.1978* Pádivá Pavla, maliarka, grafička, výtvarníčka.
Narodila sa v Trenčíne, kde aj pôsobí – 40. výročie narodenia.
18.1.1918* Vanko Anton, letec. Narodil sa v Lednických
Rovniach. Pôsobil v Trenčíne (Biskupice). Zomrel 8.12.1944 v
Brookwoode (Alabama, Spojené štáty americké) – 100. výročie
narodenia.
19.1.1788† Fabri František, katolícky kňaz, jezuita, misionár, veršovník. Narodil sa 10.8.1726 v Leviciach. Pôsobil v
Trenčíne. Zomrel v Rožňave – 230. výročie úmrtia.
19.1.1978* Laurinčíková Zuzana, herečka, moderátorka,
spisovateľka, speváčka. Narodila sa v Trenčíne, kde aj pôsobí –
40. výročie narodenia.
21.1.1993† Ceconík Vincent, ekonóm, vysokoškolský pedagóg. Narodil sa 4.7.1932 vo Veľkom Rovnom. Pôsobil v
Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 25. výročie úmrtia.
24.1.1918* Bránský Ľudovít, maliar. Narodil sa v Bošáci.
Študoval a pôsobil v Trenčíne. Zomrel 27.5.1959 v Mníchovej
Lehote – 100. výročie narodenia.
25.1.1543† Turzo Alexej, uhorský palatín, majiteľ Trenčianskeho hradu, Bojníc. Narodil sa okolo r. 1490. Pôsobil v
Trenčíne. Nie je známe miesto úmrtia. Pochovaný je v Levoči
– 475. výročie úmrtia.
25.1.1763† Sádecký Ján, katolícky kňaz-jezuita, pedagóg.
Narodil sa 10.4.1695 v Kolačíne. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v
Spišskej Kapitule – 225. výročie úmrtia.
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25.1.1888* Točík Karol, pedagóg, osvetový pracovník. Narodil sa v Dolnom Kubíne. Pôsobil v Moravskom Lieskovom,
Trenčíne, kde aj 18.6.1952 zomrel – 130. výročie narodenia.
25.1.1908* Porubská Ružena, herečka. Narodila sa v Dolnej Súči. Študovala v Trenčíne. Zomrela 18.7.1978 v Bratislave
– 110. výročie narodenia.
25.1.2008† Paulenda Pavel, spisovateľ. Narodil sa 1.6.1958
v Štúrove. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 10. výročie úmrtia.
27.1.1958* Sládečková Marta, herečka. Narodila sa v
Trenčíne. Študovala v Novom Meste nad Váhom – 60. výročie
narodenia.
28.1.1818† Hollý Jur, kňaz, náboženský spisovateľ, bernolákovec. Narodil sa 13.2.1760 v Púchove. Pôsobil v Trenčíne.
Zomrel v Nitre – 200. výročie úmrtia.
28.1.1918* Točík Anton, archeológ, stredoškolský profesor. Narodil sa v Krásne nad Kysucou. Pôsobil v Trenčíne.
Zomrel 15.6.1994 v Nitre – 100. výročie narodenia.
30.1.1928* Šupka Vladimír, herec, pedagóg. Narodil sa v
Moravskom Lieskovom. Pôsobil v Trenčíne – 90. výročie narodenia.
30.1.1983† Ripka Bruno, pedagóg, riaditeľ Obchodnej akadémie v Trenčíne, kultúrny činiteľ. Narodil sa 1.5.1904 v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel v Poprade – 35. výročie úmrtia.
31.1.1638* Jankovič Juraj, katolícky kňaz-jezuita, pedagóg. Narodil sa v Považanoch. Pôsobil v Trenčíne, kde aj
15.9.1696 zomrel – 380. výročie narodenia.
31.1.1863* Bodický Cyril, kňaz, náboženský spisovateľ.
Narodil sa v Partizánskej Ľupči. Pôsobil v Trenčianskych Stankovciach - Malých Stankovciach. Zomrel 18.9.1945 v Trenčíne
– 155. výročie narodenia.
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Mesiac február 2018
2.2.1568* Révai Peter, historik, krajinský hodnostár, feudálny
zemepán, vojak. Narodil sa v Sklabini. Zomrel 4.6.1622 v
Trenčíne. Pochovaný je v Martine – 450. výročie narodenia.
2.2.1888* Zochová Mária, verejná činiteľka, publicistka.
Narodila sa v Trenčíne. Zomrela 17.12.1935 v Modre – 130.
výročie narodenia.
4.2.1928* Vlna Jozef, strojný inžinier, zváračský odborník.
Narodil sa v Trenčíne - Kubrici. Študoval v Trenčíne. Zomrel
31.10.1985 v Bratislave – 90. výročie narodenia.
4.2.1943* Syrový Jozef, výtvarník - kovotepec. Narodil sa
v Trenčianskej Teplej. Žije v Trenčíne – 75. výročie narodenia.
4.2.1993† Medvecká Júlia, lekárka, oftalmologička. Narodila sa 2.1.1903 v Liptovskom Hrádku. Pôsobila v Trenčíne,
kde aj zomrela – 25. výročie úmrtia.
6.2.1953* Hort Milan, ekonóm, politik. Narodil sa v Červenom Kameni. Pôsobil v Dubnici nad Váhom, v Trenčíne – 65.
výročie narodenia.
8.2.1693† Pilárik Štefan, kňaz, spisovateľ. Narodil sa v
roku 1615 v Očovej, pôsobil v Trenčianskej Turnej, Trenčíne a
Beckove. Zomrel v Neusalza-Spremberg (Nemecko) – 25. výročie úmrtia.
8.2.1948† Červeňan Štefan, ovocinár. Narodil sa 14.7.1897
v Trenčianskej Turnej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Trenčianskej Turnej – 70. výročie úmrtia.
8.2.1988† Gajdoš Štefan, vojak z povolania, generálmajor.
Narodil sa 19.12.1929 v Olichove. Pôsobil v Trenčíne, kde aj
zomrel – 30. výročie úmrtia.
11.2.1938* Sučanský Marián, maliar. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil a 9.6.1996 zomrel – 80. výročie narodenia.
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11.2.1983† Hlaváč Štefan, kňaz, pedagóg, náboženský spisovateľ. Narodil sa 23.12.1903 v Budapešti (Maďarsko). Vyrastal v Trenčíne – Kubrej. Študoval v Trenčianskej Teplej,
Trenčianskych Tepliciach a v Trenčíne. Zomrel v Prešove –
35.výročie úmrtia.
13.2.1958† Podolay František Viktor, maliar, grafik. Narodil sa 27.5.1905 v Slopnej, študoval v Trenčíne, pôsobil v
Trenčianskej Teplej. Zomrel v Bratislave – 60. výročie úmrtia.
13.2.2003† Příhoda Peter, prírodovedec. Narodil sa
18.3.1948 v Trenčíne, kde aj pôsobil a zomrel – 15. výročie
úmrtia.
15.2.1968* Šimovec Martin, pedagóg, publicista, zberateľ
autogramov. Narodil sa v Trenčíne. Pôsobí v Novom Meste nad
Váhom – 50.výročie narodenia.
17.2.1953† Hanus František, dirigent, upravovateľ ľudových piesní. Narodil sa 13.1.1890 vo Viedni. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 65. výročie úmrtia.
19.2.1958* Šimurka Peter, vedecký pracovník, sklár, pedagóg. Narodil sa v Trenčíne. Pôsobil v Púchove, v Lednickom
Rovnom, v Trenčíne – 60. výročie narodenia.
19.2.2013† Weiser Jozef, pedagóg. Pôsobil v Trenčíne.
Zomrel 19.2.2013 v Bratislave – 5. výročie úmrtie.
20.2.1993† Hlucháň Ján, vojak. Narodil sa 15.5.1907 vo
Veľkej Bytčici. Zomrel v Trenčíne – 25. výročie úmrtia.
21.2.1888† Hurban Jozef Miloslav, kňaz, národovec, literát. Narodil sa 19.3.1817 v Beckove. Študoval v Trenčíne.
Zomrel v Hlbokom – 130. výročie úmrtia.
22.2.1698* Peller Matej, katolícky kňaz-jezuita, pedagóg.
Narodil sa v Častkovciach. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
22.4.1769 v Prešove – 320. výročie narodenia.
22.2.1903* Škultéty Štefan, stolár, politik. Narodil sa v Žitnej. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 12.10.1989 zomrel – 115. výročie narodenia.
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22.2.1928* Merkl Engelbert, novinár. Narodil sa v Trenčíne - Zlatovciach – 90. výročie narodenia.
23.2.1898* Ondreička Karol, maliar, ilustrátor, výtvarný
pedagóg. Narodil sa v Dubnici nad Váhom. Študoval v Trenčíne, pôsobil v Trenčianskych Tepliciach. Zomrel 13.12.1961 v
Bratislave – 120. výročie narodenia.
23.2.1993† Černý Vladimír, lekár-onkológ. Narodil sa
11.7.1924 v Skalici. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave –
25. výročie úmrtia.
24.2.1703* Artl Ján Baptista, katolícky kňaz-jezuita, pedagóg. Narodil sa v Banskej Bystrici. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
4.5.1761 v Banskej Bystrici – 315. výročie narodenia.
26.2.1883* Liška Alexander, lekár, geológ, astronóm. Narodil sa vo Višegrade (Bosna). Býval v Trenčíne – Zamarovciach. Vyštudoval gymnázium v Trenčíne. Zomrel za neznámych okolností v roku 1941 alebo 1942 na Aljaške – 135. výročie narodenia.
27.2.1943* Lehocká Oľga, osvetová pracovníčka. Pôsobí v
Trenčíne – 75. výročie narodenia.
28.2.1973† Lacková Mária, kultúrna a sociálna pracovníčka, úradníčka. Narodila sa 2.2.1901 v Novom Meste nad Váhom. Pôsobila v Trenčíne. Zomrela v Gelnici – 45. výročie úmrtia.
Mesiac marec 2018
2.3.1803† Kubica Anton, kňaz, náboženský spisovateľ,
filológ. Narodil sa 6.7.1762 v Rajci. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
v Žabokrekoch nad Nitrou – 215. výročie úmrtia.
4.3.1913* Přibyl Viliam, fotoreportér, nestor slovenskej fotožurnalistiky. Žil v Novom Meste nad Váhom, strednú školu
absolvoval v Trenčíne. Zomrel 10.6.1996 v Bratislave – 105.
výročie narodenia.
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7.3.1963* Gavenda Marián, katolícky kňaz, redaktor, publicista. Narodil sa v Trenčíne, kde aj študoval – 55.výročie narodenia.
8.3.1953* Smolka Albert, návrhár šperkov, zlatník. Pôsobí
v Trenčíne – 65. výročie narodenia.
9.3.1903* Okáli Daniel, spisovateľ, literárny kritik, verejný
činiteľ. Narodil sa v Liptovskom Mikuláši. Pôsobil v Trenčíne.
Zomrel v Bratislave – 115. výročie narodenia.
9.3.1978† Milov Ján, básnik, prekladateľ, publicista, kňaz.
Narodil sa 13.12.1913 v Nitre-Janíkovciach. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Nitre – 40. výročie úmrtia.
12.3.1798* Pifko Michal, pedagóg. Narodil sa v Trenčíne.
Pôsobil v Starej Turej, v Trenčíne, kde aj 10.3.1881 zomrel –
220. výročie narodenia.
13.3.1948† Holmík Michal, archivár, včelár. Narodil sa
2.9.1872 v Slanici na Orave. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel
– 70. výročie úmrtia.
13.3.1983* Lacko Matej, grafik, dizajnér, výtvarník. Narodil sa v Trenčíne. Študoval v Lednických Rovniach. Pôsobí v
Novom Meste nad Váhom – 35. výročie narodenia.
14.3.1913* Tatarka Dominik, spisovateľ, prozaik. Narodil
sa v Plevníku-Drienovom. Študoval v Trenčíne. Zomrel
10.5.1989 v Bratislave – 105. výročie narodenia.
14.3.1923* Duhaj Pavol, fyzik, metalurg, vedec. Narodil sa
v Krásnej Vsi. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 24.10.2008 v Bratislave – 95. výročie narodenia.
15.3.1873† Málik Vincent Andrej, pedagóg. Narodil sa v
5.9.1819 v Trenčíne, kde aj študoval. Zomrel vo Váci (Maďarsko) – 145. výročie úmrtia.
15.3.1908* Dubovský Jozef, hobojista, hudobný skladateľ.
Narodil sa v Banke. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave –
110. výročie narodenia.
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16.3.1953* Malotová Jana, grafička, ilustrátorka, maliarka.
Narodila sa v Trenčíne. Pôsobí v Novom Meste nad Váhom –
65. výročie narodenia.
17.3.1893* Križan Ernest, hudobný pedagóg, skladateľ.
Narodil sa vo Vyšnej Boci. Zomrel 30.5.1975 v Trenčíne – 125.
výročie narodenia.
18.3.1948* Příhoda Peter, prírodovedec. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil a 13.2.2003 zomrel – 70. výročie narodenia.
19.3.1748* Ambro Ignác Romuald, lekár, odborný spisovateľ. Narodil sa v Trenčíne, kde aj študoval. Zomrel v roku
1785 v Novom Sade (Srbsko) – 270. výročie narodenia.
19.3.1913* Pribiš Rudolf, sochár, vysokoškolský pedagóg.
Narodil sa v Rajci. Študoval na gymnáziu v Trenčíne, tu aj prvý
krát vystavoval. Zomrel 3.7.1984 v Bratislave – 105. výročie
narodenia.
21.3.1923* Kuba Rudolf, ekonóm. Narodil sa v Bošáci.
Študoval v Trenčíne. Zomrel 26.7.1967 vo Florencii (Taliansko). Pochovaný je v Bošáci – 95. výročie narodenia.
22.3.1863† Stárek Ľudovít, kňaz, kanonik, publicista, historik, objaviteľ rímskeho nápisu na trenčianskej skale. Narodil
sa 30.3.1803 v Bratislave. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel –
155. výročie úmrtia.
24.3.1728† Kapi Gabriel, kňaz, cirkevný právnik. Narodil
sa 28.8.1658 v Kapušanoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Trnave – 290. výročie úmrtia.
24.3.1953* Mikluš Marián, vojak z povolania. Narodil sa v
Senici nad Myjavou. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 15.3.2015 zomrel – 65. výročie narodenia.
25.3.1748† Bednari Štefan, katolícky kňaz-jezuita, pedagóg. Narodil sa 14.8.1688 v Topoľčanoch. Pôsobil v Trenčíne.
Zomrel v Gyöngyösi (Maďarsko) – 270. výročie úmrtia.
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27.3.1893* Fábryová Blanka, publicistka, prekladateľka.
Narodila sa v Ilok (Chorvátsko). Pôsobila v Trenčíne, v Prievidzi, v Bojniciach, kde aj 25.7.1964 zomrela – 125. výročie
narodenia.
27.3.1983† Haranta Ján, kňaz, básnik, prekladateľ. Narodil
sa 3.12.1909 v Turzovke. Pôsobil v Trenčianskej Teplej, Trenčíne a Svinnej, kde aj zomrel – 35. výročie úmrtia.
28.3.1958* Gereg Ľubomír, priemyselný výtvarník, dizajnér. Narodil sa v Trenčíne. Pôsobí v Novom Meste nad Váhom
– 60. výročie narodenia.
28.3.1958* Mráziková Anna, akademická maliarka. Narodila sa v Trenčíne – 60. výročie narodenia.
30.3.1803* Stárek Ľudovít, kňaz, kanonik, publicista, historik, objaviteľ rímskeho nápisu na trenčianskej skale. Narodil
sa v Bratislave. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 22.3.1863 zomrel –
215. výročie narodenia.
30.3.1993† Lukáš Jozef, entomológ, okresný konzervátor
štátnej ochrany prírody. Narodil sa 4.2.1920 v Jinošove
(Česko). Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 25. výročie úmrtia.
30.3.1998† Gressner Eugen, lekár-kardiológ, geriater. Narodil sa 17.11.1907 v Prievidzi. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v
Bratislave – 20. výročie úmrtia.
31.3.1793† Windisch Karol Gottlieb, geograf, historik,
spisovateľ, verejný činiteľ. Narodil sa 27.1.1725 v Bratislave.
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 225. výročie úmrtia.
Mesiac apríl 2018
2.4.1968† Brešťanský Jozef, právnik. Narodil sa 28.1.1926
v Trenčíne. Zomrel v Prahe – 50. výročie úmrtia.
3.4.1723† Ivanič Juraj, katolícky kňaz-jezuita, pedagóg.
Narodil sa 3.5.1656 v Chynoranoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Budíne (Maďarsko) – 295. výročie úmrtia.
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3.4.1753† Sartorius Štefan Ladislav, katolícky kňaz. Narodil sa v roku 1693 v Nitre. Zomrel v Trenčíne – 265. výročie
úmrtia.
3.4.1898* Holoubková - Urbasiowna Mária, prvá profesionálna fotografka na Slovensku. Narodila sa v Gudowe (Poľsko). Pôsobila v Trenčianskych Tepliciach a v Trenčíne. Zomrela 24.5.2004 v Trenčíne – 120. výročie narodenia.
3.4.2013† Blažej Anton, vysokoškolský pedagóg, chemik.
Narodil sa 10.3.1927 v Nemšovej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
v Bratislave – 5. výročie úmrtia.
4.4.1913* Žatko Rudolf, folklorista, prekladateľ. Narodil sa
v Rybanoch. Študoval v Trenčíne. Zomrel 24.5.1976 v Bratislave – 105. výročie narodenia.
4.4.1938* Maniš Vojtech, lekár, historik zdravotníctva. Narodil sa v Tichove (Česko). Pôsobil v Trenčíne, Trenčianskych
Tepliciach, Nemšovej a v Hornom Srní. Zomrel 2.9.2002 v
Trenčíne – 80. výročie narodenia.
5.4.1948* Čičo Pavol, letecký akrobat a technik, reprezentačný tréner leteckých akrobatov. Narodil sa v Dolnej Súči. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 15.6.1999 zomrel – 70. výročie narodenia.
8.4.1898* Fábry Vladimír, lekár, historik medicíny. Narodil sa v Sarajeve (Bosna a Hercegovina). Pôsobil v Trenčíne.
Zomrel 31.1.1976 v Spišskej Novej Vsi – 120. výročie narodenia.
10.4.1928* Darola Ján, zoológ, ochranca prírody. Narodil
sa v Komárne. Pôsobil v Bojniciach. Zomrel 24.2.2000 v Trenčíne – 90. výročie narodenia.
10.4.1953* Opačitá Mária, športovkyňa. Narodila sa v
Trenčíne, kde aj pôsobí – 65. výročie narodenia.
11.4.1648† Illešházi Gašpar, župan Trenčianskej stolice.
Narodil sa v roku 1593. Pôsobil a zomrel v Trenčíne – 370. výročie úmrtia.
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12.4.1768* Bobok Juraj, evanjelický kňaz, národovec, cirkevný historik. Narodil sa v Uhrovci. Pôsobil v Trenčíne, Beckove. Zomrel 20.1.1834 v Lubine – 250. výročie narodenia.
14.4.1963* Ďurčo Ján, operný spevák, barytonista. Narodil
sa v Trenčíne – 55. výročie narodenia.
15.4.1943* Tichý Vojtech, mineralóg, amatérsky fotograf.
Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobí – 75. výročie narodenia.
17.4.1908* Kudja Anton, vysokoškolský pedagóg, spisovateľ, publicista. Narodil sa v Dolnej Lipnici. Pôsobil v Trenčíne,
kde aj v roku 1991 zomrel – 110. výročie narodenia.
17.4.1928* Hudecová Katarína, poetka, textárka piesní.
Narodila sa v Nemírinciach (Ukrajina). Pôsobila v Trenčianskych Tepliciach. Zomrela 22.1.2017 v Trenčíne – 90. výročie
narodenia.
18.4.1698† Knogler Ján Krištof, lekár. Narodil sa
15.12.1630 v Trenčíne, kde aj pôsobil a zomrel – 320. výročie
úmrtia.
19.4.1988† Vrba Karol, zootechnik, hydinársky odborník.
Narodil sa 4.11.1932 v Novom Meste nad Váhom. Pôsobil v
Novom Meste nad Váhom, Trenčíne. Zomrel 19.4.1988 v Bratislave – 30. výročie úmrtia.
20.4.1958* Biermann Rudolf, filmový producent. Narodil
sa v Trenčíne – 60. výročie narodenia.
20.4.1958* Krén Matej, akademický maliar. Narodil sa v
Trenčíne – 60. výročie narodenia.
20.4.1973† Hroboňová - Řepková Oľga, publicistka, pedagogička, redaktorka. Narodila sa 21.2.1902 v Istebnom (okr.
Dolný Kubín). Pôsobila v Novom Meste nad Váhom, Trenčíne.
Zomrela v Dolnom Kubíne – 45. výročie úmrtia.
23.4.1928* Kebísek Ladislav, vojak z povolania. Narodil sa
v Hornom Srní. Pôsobil v Trenčíne – 90. výročie narodenia.
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23.4.1948* Čelko Juraj, lekár, riaditeľ Slovenských kúpeľov. Narodil sa v Bratislave. Pôsobil v Trenčianskych Tepliciach, žije v Trenčíne – 70. výročie narodenia.
25.4.1973† Fraňo Arnold Jakub, filmový pracovník, publicista, bol riaditeľom Slovenského filmového ústavu. Narodil
sa 12.7.1922 v Hrušovanoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 45. výročie úmrtia.
27.4.1778* Haško Ladislav, pedagóg, piarista, básnik. Narodil sa v Nitre. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 16.11.1844 v Krupine – 240. výročie narodenia.
Mesiac máj 2018
1.5.1973† Ondrkal Štefan, režisér. Narodil sa 31.10.1919 v
Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 45. výročie úmrtia.
2.5.1838† Vurum Jozef, historik, nitriansky biskup. Narodil
sa 27.11.1763 v Trnave. Študoval v Trenčíne. Zomrel v Močenku. Pochovaný je v Nitre – 180. výročie úmrtia.
2.5.1998† Papp Ján, prozaik, dramatik, riaditeľ žilinského
Bábkového divadla. Narodil sa 2.4.1929 v Trenčíne-Záblatí.
Zomrel v Žiline – 20. výročie úmrtia.
4.5.1763† Blasius Ján st., evanjelický kňaz, náboženský
spisovateľ. Narodil sa 21.6.1684 v Ivančinej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Paludzi – 255. výročie úmrtia.
4.5.1923* Marsina Richard, historik, pedagóg, archivár.
Narodil sa v Šahách. Pôsobil v Trenčíne – 95. výročie narodenia.
5.5.1788* Kosper Andrej, kňaz, ľudovýchovný pracovník.
Narodil sa v Nitre. Pôsobil v Trenčíne, Motešiciach. Zomrel
5.1.1841 v Tepličke nad Váhom – 230. výročie narodenia.
7.5.1828* Uhlárik Ján, verejný činiteľ, poľnohospodársky
odborník. Narodil sa v Rajci. Pôsobil v Lednickom Rovnom a
v Trenčíne, kde aj 26.3.1900 zomrel – 190.výročie narodenia.
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8.5.1938* Šišmiš Milan, historik. Narodil sa v Horných Našticiach. Pôsobí v Trenčíne – 80. výročie narodenia.
8.5.1983† Štefkovič Štefan, kňaz, pedagóg, publicista, prekladateľ. Narodil sa 19.7.1908 v Skačanoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Ostraticiach – 35. výročie úmrtia.
10.5.1948* Škultéty Peter, prodekan právnickej fakulty
UK, vedúci Katedry správneho a environmentálneho práva,
člen Rady pre vysielanie a retransmisiu. Narodil sa v Trenčíne,
kde aj absolvoval strednú školu – 70. výročie narodenia.
12.5.1918* Čelko Elemír, múzejník, archeológ. Narodil sa
v Trenčíne, kde aj študoval. Zomrel 9.3.1995 v Piešťanoch –
100. výročie narodenia.
12.5.1918* Raško Anton, strojný inžinier, vysokoškolský
pedagóg. Narodil sa v Trenčíne. Pôsobil v Trenčíne-Biskupiciach – 100. výročie narodenia.
13.5.1858† Tamassy Jozef, spisovateľ. Narodil sa
3.11.1780 v Humennom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Jágri –
160. výročie úmrtia.
15.5.1928* Lifka Eduard, agronóm, odborník v mraziarenstve. Narodil sa v Trenčíne, kde aj študoval a 26.1.1987 zomrel
– 90. výročie narodenia.
16.5.1883* Eckmann Ignác, tlačiar. Majiteľ Ilavskej tlačiarne 1907-1948. Narodil sa v Drietome. Študoval v Trenčíne.
Zomrel 7.6.1971 v Bratislave. Pochovaný je v Ilave – 135. výročie narodenia.
18.5.1848* Richter K. G., hudobný skladateľ, kapelník vojenských hudieb. Narodil sa v Chebe (Česko). Zomrel
30.1.1902 v Trenčíne – 170. výročie narodenia.
22.5.1908* Cvacho Alojz, pedagóg, astronóm. Narodil sa
vo Varíne. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 18.7.1993 zomrel – 110.
výročie narodenia.
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23.5.1583† Kolacináš Mikuláš, pedagóg, orientalista. Pravdepodobne sa narodil v Kolačíne, ale nie je známe kedy. Pôsobil v Bánovciach nad Bebravou a v Trenčíne, kde zomrel – 435.
výročie úmrtia.
23.5.1803† Lihán Paulín, pedagóg, náboženský spisovateľ.
Narodil sa 15.3.1724 v Polomke. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v
Prievidzi – 215. výročie úmrtia.
26.5.1948† Farkaš Ladislav, fotograf. Narodil sa 17.6.1895
v Trenčíne, kde aj zomrel – 70. výročie úmrtia.
26.5.2003† Kulich Milan, vojak, filatelista. Narodil sa
12.12.1953 v Lučenci. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 15.
výročie úmrtia.
27.5.1878* Šiška Pavol, kňaz, náboženský spisovateľ. Narodil sa v Hlohovci. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 14.12.1954 v
Hlohovci – 140. výročie narodenia.
27.5.1918* Kubala Ferdinand, stredoškolský pedagóg, vedúci súboru Trenčan. Narodil sa v Liskovej. Pôsobil v Trenčíne,
kde aj 8.2.1996 zomrel – 100. výročie narodenia.
27.5.2013† Klein Bohuš, historik, muzeológ, pamiatkar,
publicista. Narodil sa 21.11.1943 v Hornej Štubni. Pôsobil v
Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 5. výročie úmrtia.
28.5.1793* Marcibáni Anton, župan trenčianskej stolice v
rokoch 1845-1849. Narodil sa v Púchove. Pôsobil v Trenčíne.
Zomrel 13.1.1872, miesto nie je známe – 225. výročie narodenia.
28.5.1918* Bielek Ladislav, lekár. Narodil sa v Púchove.
Pôsobil v Trenčíne, kde aj v roku 1997 zomrel – 100. výročie
narodenia.
28.5.1983† Ďuriš Jozef, zbormajster, organista, hudobný
skladateľ. Narodil sa 18.3.1907 v Skačanoch. Pôsobil v Trenčíne - Orechovom. Zomrel v Lambachu (Rakúsko) – 35. výročie úmrtia.
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29.5.1918* Budská Oľga, herečka, operná speváčka. Narodila sa v Trenčíne – 100. výročie narodenia.
31.5.1963† Tvrdý Vojtech, verejný činiteľ, právnik. Narodil sa 11.10.1896 v Žiline. Pôsobil v Beckove, Novom Meste
nad Váhom a v Trenčíne, kde aj zomrel – 55. výročie úmrtia.
Mesiac jún 2018
1.6.1958* Paulenda Pavel, spisovateľ. Narodil sa v Štúrove. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 25.1.2008 zomrel – 60. výročie
narodenia.
1.6.1998† Baláž Peter, fyzik, pedagóg. Narodil sa 3.9.1917
v Dubodieli. Pôsobil v Hornej Súči, Nemšovej a Trenčíne.
Zomrel v Bratislave – 20. výročie úmrtia.
2.6.1953† Pospíšil Jozef, pedagóg, spisovateľ. Narodil sa
12.5.1890 v Klopotoviciach okr. Prostějov (Česko). Pôsobil v
Trenčianskej Teplej, Trenčíne. Zomrel v Uherskom Hradišti
(Česko) – 65. výročie úmrtia.
3.6.1993† Rexová - Benková Ľubomíra, chemička. Narodila sa 2.1.1932 v Trenčíne. Zomrela v Bratislave – 25. výročie
úmrtia.
5.6.1948* Vítek Edo, herec. Narodil sa v Chocholnej. Študoval v Trenčíne – 70. výročie narodenia.
5.6.1993† Grünwald Fridrich, lesný odborník, pedagóg.
Narodil sa 13.1.1902 v Trenčianskych Stankovciach. Pôsobil v
Trenčíne. Zomrel v Prahe – 25. výročie úmrtia.
6.6.1718† Hartmann Ondrej, katolícky kňaz-jezuita, pedagóg. Narodil sa 21.7.1655 v Chynoranoch. Pôsobil v Trenčíne.
Zomrel v Kláštore pod Znievom – 300. výročie úmrtia.
6.6.1943* Suchánová Zuzana, scenáristka. Narodila sa v
Trenčíne. Pôsobila v Novom Meste nad Váhom a v Trenčíne –
75. výročie narodenia.
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6.6.1953* Selecký Pavol, dirigent, hudobník. Narodil sa v
Trenčíne – 65. výročie narodenia.
7.6.1898* Križanová Marta, lekárka, ftizeologička, prvá
žena – primárka na Slovensku. Narodila sa v Trenčíne, kde aj
študovala na gymnáziu. Zomrela 1.12.1971 v Starom Smokovci
– 120. výročie narodenia.
7.6.1938* Berák Ladislav, sochár. Narodil sa v Trenčíne –
80. výročie narodenia.
7.6.1948* Smieško Viktor, vysokoškolský pedagóg STU.
Narodil sa v Trenčíne - Zlatovciach – 70. výročie narodenia.
9.6.1898* Jurech Štefan, generál armády. Narodil sa v
Bošáci. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 4.2.1945 vo Flosenbürgu
(Nemecko) – 120. výročie narodenia.
9.6.2008† Valiska Juraj, jazykovedec, germanista, vysokoškolský pedagóg, prekladateľ. Narodil sa 3.5.1926 vo Vrbnici
(okr. Michalovce). Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 10. výročie úmrtia.
11.6.1723* Pray Juraj, historik, vysokoškolský pedagóg.
Narodil sa v Nových Zámkoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
23.9.1801 v Budapešti (Maďarsko) – 295. výročie narodenia.
12.6.1953* Drška Dušan, športovec, vzpierač. Narodil sa v
Myjave-Turej Lúke. Pôsobil v Myjave, Trenčíne, kde aj zomrel
– 65. výročie narodenia.
14.6.1798* Palacký František, český historik, publicista,
politik. Narodil sa v Hodslaviciach. Študoval v Trenčíne. Zomrel 26.5.1876 v Prahe – 220. výročie narodenia.
14.6.1943* Oravec Peter, dramaturg, režisér. Narodil sa v
Trenčíne, kde aj pôsobí – 75. výročie narodenia.
16.6.2008† Berková Alexandra, spisovateľka, televízna
scenáristka, publicistka. Narodila sa 2.7.1949 v Trenčíne. Zomrela v Prahe – 10. výročie úmrtia.
17.6.1963* Mika Václav, ekonóm, mediálny manažér. Narodil sa v Trenčíne – 55. výročie narodenia.
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18.6.1988† Holák Ján, právnik, historik. Narodil sa
22.1.1907 v Trenčíne. Zomrel v Bratislave. Pochovaný je v
Trenčíne – 30. výročie úmrtia.
úmrtia.
20.6.1713† Berzevici Henrich, katolícky kňaz-jezuita, pedagóg. Narodil sa 1.11.1650 v Brezovičke. Pôsobil v Trenčíne.
Zomrel 20.6.1713 v Banskej Bystrici – 305. výročie narodenia.
21.6.1938* Hromník Milan, katolícky kňaz, člen Spoločnosti Ježišovej, šéfredaktor časopisu Posol, náboženský spisovateľ. Narodil sa v Bratislave. Základnú školu absolvoval v
Trenčianskom Jastrabí, strednú školu v Trenčíne – 80. výročie
narodenia.
22.6.1998† Laurinčík Jozef, zootechnik, pedagóg. Narodil
sa 9.9.1915 v Dolnom Kubíne-Kňažia. Pôsobil v Trenčianskej
Teplej a v Trenčíne, kde aj zomrel – 20. výročie úmrtia.
27.6.1923* Lisák Vojtech, veterinár, básnik, publicista. Narodil sa vo Veľkých Chlievanoch. Študoval v Bánovciach nad
Bebravou, Trenčíne. Zomrel 6.1.1990 v Topoľčanoch – 95. výročie narodenia.
28.6.1993† Schut Alexander, novinár. Narodil sa 27.6.1932
v Trenčíne. Pôsobil v Novákoch a v Prievidzi – 25. výročie
úmrtia.
30.6.1918* Červenka Juraj, lekár-epidemiológ, riaditeľ
Výskumného ústavu preventívneho lekárstva, autor odborných
publikácií. Narodil sa a študoval v Trenčíne. Zomrel 3.7.2001
v Bratislave – 100. výročie narodenia.
30.6.1958† Dukát Michal, kníhtlačiar, redaktor. Narodil sa
5.10.1891 v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel v Košiciach – 60.
výročie úmrtia.
Mesiac júl 2018
2.7.1928* Nittman Rudolf, novinár. Narodil sa v obci
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Hodruša-Hámre (Dolné Hámre). Študoval a pôsobil v Trenčíne
– 90. výročie narodenia.
5.7.1928* Tvaroška Rudolf, vojak z povolania, generálmajor, poslanec, športový funkcionár. Narodil sa v Chtelnici. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 30.6.2017 zomrel – 90. výročie narodenia.
6.7.1768* Intibus Jozef, grafik, kresliar, bernolákovec, katolícky kňaz, ilustroval obe Gavlovičove knihy Valaská školamravov stodola. Narodil sa v Trenčíne, kde aj študoval. Zomrel
6.1.1840 v Holíči – 250. výročie narodenia.
6.7.1868† Beták Adam (Betták), kňaz, náboženský spisovateľ. Narodil sa 20.2.1786 v Soblahove. Pôsobil v Bobote, Malej Hradnej, Trenčíne a v Trenčianskej Teplej, kde aj zomrel –
150. výročie úmrtia.
6.7.1928† Mičátek Ľudovít Miloš, politik, redaktor, vydavateľ, publicista, advokát, národný buditeľ. Narodil sa
25.8.1874 v Kisači. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel vo Viedni. Pochovaný je v Trenčíne – 90. výročie úmrtia.
6.7.1998† Varga Fridrich, lekár, biochemik, pedagóg. Narodil sa 15.6.1937 v Trenčíne, kde aj študoval. Pôsobil v Trenčíne a v Novom Meste nad Váhom, kde aj zomrel – 20. výročie
úmrtia.
8.7.1713† Šupka Jakub, katolícky kňaz-jezuita, pedagóg.
Narodil sa 1.5.1657 v Prievidzi. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 305. výročie úmrtia.
8.7.1938* Masný Vojtech, futbalista-strieborný na OH v
Tokiu 1964, technický úradník. Narodil sa v Chynoranoch. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom, v Trenčíne, kde pôsobí doteraz – 80. výročie narodenia.
8.7.2003† Ševčík Igor, výtvarník, filmový režisér, filmár,
publicista. Narodil sa 11.2.1951 v Trenčianskych Miticiach.
Pôsobil v Trenčíne, v Trenčianskom Jastrabí. Zomrel v Prahe –
15. výročie úmrtia.
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9.7.1928* Rehák Ján, režisér, publicista. Narodil sa v Novom Meste nad Váhom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 24.12.2008
v Bratislave – 90. výročie narodenia.
10.7.1913† Aleš Mikoláš, výtvarník. Narodil sa 18.11.1852.
Pôsobil v Trenčíne – 105. výročie úmrtia.
10.7.1923* Hajdyla Erik, ekonóm, vysokoškolský pedagóg. Narodil sa v Bánovciach nad Bebravou. Pôsobil v Trenčíne, Bánovciach nad Bebravou. Zomrel 23.11.1996 v Bratislave – 95. výročie narodenia.
12.7.1973† Čongrady Štefan, lekár-chirurg. Narodil sa
20.4.1904. Pôsobil v Belušských Slatinách, Bánovciach nad
Bebravou, Trenčíne, kde aj zomrel – 45. výročie úmrtia.
14.7.1803† Škultéty Adam, pedagóg, hudobník. Narodil sa
20.12.1748 v Kšinnej. Študoval a pôsobil v Trenčíne. Zomrel v
Skalici – 215. výročie úmrtia.
15.7.1923* Volek Jaroslav, český muzikológ. Narodil sa v
Trenčíne. Zomrel 22.2.1989 – 95. výročie narodenia.
16.7.1738* Taucher František, astronóm, univerzitný profesor. Narodil sa v Cluj (Rumunsko). Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Budapešti – 280. výročie narodenia.
16.7.1908* Emanuel Ľudovít, lekár – dermatológ, venerológ. Narodil sa vo Vrbovom. Pôsobil v Trenčíne, kde aj
24.10.1970 zomrel – 110. výročie narodenia.
17.7.1898* Straka Štefan, maliar. Narodil sa v Trenčianskej Teplej, kde aj pôsobil. Študoval v Trenčíne. Zomrel
25.1.1932 v Bratislave – 120. výročie narodenia.
17.7.1948* Vestenický Emil, generálmajor, vojak z povolania. Narodil sa v Turej. Pôsobil v Trenčíne, kde aj žije – 70.
výročie narodenia.
18.7.1978† Porubská Ružena, herečka. Narodila sa
25.1.1908 v Dolnej Súči. Študovala v Trenčíne. Zomrela v Bratislave – 40. výročie úmrtia.
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18.7.1993† Cvacho Alojz, pedagóg, astronóm. Narodil sa
22.5.1908 vo Varíne. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 25.
výročie úmrtia.
19.7.1908* Štefkovič Štefan, kňaz, pedagóg, publicista,
prekladateľ. Narodil sa v Skačanoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 8.5.1983 v Ostraticiach – 110. výročie narodenia.
19.7.1913* Uher Rudolf, výtvarník, sochár. Narodil sa v
Lubine. Študoval v Trenčíne. Zomrel 27.8.1987 v Bratislave –
105. výročie narodenia.
20.7.1913* Bolda Gejza, katolícky kňaz, piarista, publicista, prekladateľ. Narodil sa v Makove. Pôsobil v Prievidzi,
Trenčíne. Zomrel v Beckove – 105. výročie narodenia.
21.7.1653* Benutius Daniel, katolícky kňaz - jezuita, pedagóg. Narodil sa v Brne. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
10.8.1699 vo Viedni – 365. výročie narodenia.
21.7.1788† Bernolák Ondrej, prírodovedec, pedagóg. Narodil sa 4.10.1727 v Slanici (dnes súčasť Námestova). Študoval
v Trenčíne Zomrel v Trenčianskych Tepliciach – 230. výročie
úmrtia.
22.7.1728* Baroš Peter, pedagóg, katolícky kňaz-jezuita.
Narodil sa v Považskej Bystrici. Pôsobil v Trenčíne – 290. výročie narodenia.
22.7.1993† Brychta Ondřej, technik, vedec, výskumník v
oblasti umelej ventilácie pľúc. Narodil sa 1.2.1930 v Brne. Pôsobil v Starej Turej a v Trenčíne, kde aj zomrel – 25. výročie
úmrtia.
25.7.1943* Kaščák Marián, lekár, internista, vysokoškolský pedagóg. Narodil sa v Prešove. V útlom detstve sa presťahoval s rodičmi do Trenčína, kde aj pôsobil – 75. výročie narodenia.
26.7.1988† Vikár Vojtech Mikuláš, pedagóg, fyzik. Narodil sa 8.12.1903 v Drietome. Študoval, pôsobil a zomrel v Trenčíne – 30. výročie úmrtia.
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30.7.1988† Infner Štefan, vojak z povolania, generálmajor.
Narodil sa 15.6.1919 vo Vrábloch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
30.7.1988 v Trenčianskych Tepliciach – 30. výročie úmrtia.
Mesiac august 2018
3.8.2003† Zelenay Gabriel, športový reportér, novinár,
športový funkcionár. Narodil sa 26.11.1922 v Bánovciach nad
Bebravou. Študoval v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 15. výročie úmrtia.
4.8.1843* Kulíšek Miloslav, právnik, ľudovýchovný pracovník. Narodil sa vo Vrbovciach. Študoval v Trenčíne. Pôsobil
v Novom Meste nad Váhom, kde aj 16.4.1910 zomrel – 175.
výročie narodenia.
5.8.1928* Kristínová Eva, herečka. Narodila sa v Trenčíne
– 90. výročie narodenia.
5.8.2008† Lisický Mikuláš Juraj, zoológ, vysokoškolský
pedagóg, ekológ. Narodil sa 9.5.1946 v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel v Bratislave – 10. výročie úmrtia.
8.8.2008† Rybníček Ferdinand, novinár, fotograf. Narodil
sa 30.10.1943 v Trenčíne, kde aj pôsobil a zomrel – 10. výročie
úmrtia.
10.8.1668* Palumbini Samuel, básnik. Narodil sa v Turčianskom Petri. Študoval v Trenčíne. Pôsobil aj v Adamovských Kochanovciach a Beckove. Zomrel v roku 1735 v Hajnej
Novej Vsi – 350. výročie narodenia.
10.8.1903* Marták Ján, literárny historik, prekladateľ, divadelný a kultúrny pracovník, správca Matice slovenskej. Narodil sa v Dolnom Srní. Pôsobil v Trenčíne a v Novom Meste
nad Váhom. Zomrel 24.10.1982 v Bratislave – 115. výročie narodenia.
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10.8.1978† Stuchlík Václav, chemický inžinier, potravinársky odborník. Narodil sa 18.12.1899 vo Vysoké nad Jizerou
(Česko). Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 40. výročie úmrtia.
11.8.1913* Košík Vojtech, jaskyniar, novinár. Narodil sa v
Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel 6.11.1998 v Žiline – 105. výročie narodenia.
14.8.1688* Bednari Štefan, katolícky kňaz-jezuita, pedagóg. Narodil sa v Topoľčanoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
25.3.1748 v Gyöngyösi (Maďarsko) – 330. výročie narodenia.
14.8.1998† Halmoš Juraj, chirurg, stomatológ, vysokoškolský pedagóg. Narodil sa 19.11.1913 v Budapešti. Absolvent gymnázia v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 20. výročie
úmrtia.
16.8.1783* Borovský Samuel, kňaz, pedagóg, náboženský
spisovateľ. Narodil sa v Trenčíne. Pôsobil v Krajnom a
Uhrovci. Zomrel 16.10.1860 v Pivnici (Chorvátsko) – 235. výročie narodenia.
17.8.1983† Klinovský Jozef, botanik, pedagóg. Narodil sa
3.3.1921 v Bobrove. Pôsobil v Prievidzi, Bánovciach nad Bebravou a Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 35. výročie úmrtia.
19.8.1698* Bartovich Štefan, katolícky kňaz-jezuita, pedagóg. Narodil sa v Užhorode (Ukrajina). Pôsobil v Trenčíne.
Zomrel 27.1.1754 v Užhorode (Ukrajina) – 320. výročie narodenia.
19.8.1973* Valach Ján, cyklista. Narodil sa v Myjave. Pôsobil v Trenčíne – 45. výročie narodenia.
22.8.1943* Rapaičová Ida, herečka. Narodila sa v Bratislave. Vyrastala v Trenčíne. V súčasnosti žije a pôsobí v Bratislave – 75. výročie narodenia.
23.8.1938* Brtko Peter, architekt, držiteľ Ceny Dušana Jurkoviča za rok 1974, bývalý riaditeľ Štátneho ústavu pamiatkovej starostlivosti. Narodil sa a študoval v Trenčíne – 80. výročie
narodenia.
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23.8.1998† Fizel Jozef, akademický sochár. Narodil sa
21.5.1932 v Martine. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 20.
výročie úmrtia.
24.8.1978† Radványi Celestín Anton, novinár, publicista,
spisovateľ. Narodil sa 20.3.1911 v Leviciach. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 40. výročie úmrtia.
27.8.1928* Zachara Ján, boxer, olympijský víťaz. Narodil
sa v Trenčíne - Kubrej. Pôsobil v Trenčíne – 90. výročie narodenia.
28.8.1658* Kapi Gabriel, kňaz, cirkevný právnik. Narodil
sa v Kapušanoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 24.3.1728 v Trnave – 360. výročie narodenia.
28.8.1663* Krman Daniel ml., spisovateľ. Narodil sa v
Omšení. Študoval v Trenčíne. Pôsobil v Myjave, Omšení, Trenčíne. Zomrel 30.9.1740 v Bratislave – 355. výročie narodenia.
28.8.1968* Svorada Ján, cyklista, športovec. Narodil sa v
Trenčíne – 50. výročie narodenia.
30.8.1978* Gullerová Monika, vedecká pracovníčka, biologička. Narodila sa v Trenčíne – 40. výročie narodenia.
Mesiac september 2018
1.9.1933* Gažík Marián, architekt. Pôsobí v Trenčíne – 85.
výročie narodenia.
2.9.1813* Závodník Štefan, kňaz, národný buditeľ. Narodil
sa v Hornej Porube. Študoval v Trenčíne. Zomrel 12.2.1885 v
Pružine – 205. výročie narodenia.
2.9.2003† Šandorfi Jozef, básnik, textár, redaktor. Narodil
sa 25.3.1917 v Trenčianskej Teplej, kde aj navštevoval základnú školu. Strednú školu absolvoval v Trenčíne. Zomrel v
Púchove – 15. výročie úmrtia.
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3.9.1898† Balogh Augustín Florián, pomológ, cirkevný
spisovateľ, historik. Narodil sa 20.9.1821 v Melčiciach-Lieskovom. Študoval v Trenčíne. Zomrel v Horných Kočkovciach
(dnes súčasť Púchova) – 120. výročie úmrtia.
3.9.1908* Ráhl Gejza, účastník protifašistického odboja.
Narodil sa v Solivare. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 20.3.1945 v
Trenčíne kde je aj pochovaný (na Brezine) – 110. výročie narodenia.
6.9.1698* Bihary Ladislav Anton, katolícky kňaz-jezuita,
pedagóg. Narodil sa v Trnave. Pôsobil v Trenčíne. Nie je
známe, kedy a kde zomrel – 320. výročie narodenia.
7.9.1933* Malacký Jozef, novinár, pedagóg. Narodil sa v
obci Dolné Orešany. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 27.1.1981 v
Bratislave – 85. výročie narodenia.
8.9.1783* Reuss Samuel, osvietenec, historik, folklorista.
Narodil sa v Trenčíne – Istebníku. Zomrel 22.12.1852 v Revúcej – 235. výročie narodenia.
8.9.1978† Altrichter Rudolf, výtvarník. Narodil sa
10.7.1916 vo Viedni. Študoval v Trenčíne. Zomrel v Bratislave
– 40. výročie úmrtia.
10.9.1723† Illešházi Mikuláš, trenčiansky a liptovský župan, krajinský a stoličný hodnostár. Narodil sa v roku 1653. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel vo Viedni. Pochovaný je v Trenčíne –
295. výročie úmrtia.
10.9.1908* Pádivý Karol, dirigent, hudobný skladateľ. Narodil sa v obci Dolní Cerekev (Česko). Pôsobil v Trenčíne, kde
aj 25.9.1965 zomrel – 110. výročie narodenia.
10.9.1923* Bagin Anton, katolícky kňaz, publicista, historik, univerzitný profesor. Narodil sa v Ilave. Študoval v Trenčíne. Zomrel 21.11.1992 v Bratislave – 95. výročie narodenia.
12.9.1918† Pulmann Ján, katolícky kňaz, cirkevný pedagóg. Narodil sa 10.5.1841 v Trenčíne. Zomrel v Čápore – 100.
výročie úmrtia.
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12.9.1988* Gavnholtová - Ludíková Kristína, športovkyňa, badmintonistka. Narodila sa v Trenčíne. Je odchovankyňa BK MI Trenčín. V súčasnosti reprezentuje Česko. Žije v
Dánsku – 30. výročie narodenia.
14.9.1958* Klimáček Viliam, slovenský dramatik, básnik,
prozaik, režisér, scénarista a herec divadla GUnaGU. Narodil
sa v Trenčíne. Študoval v Myjave – 60. výročie narodenia.
14.9.2013† Mikolaj Rastislav, basketbalový rozhodca, tréner. Narodil sa 19.7.1924 v Bratislave. Pôsobil v Trenčíne, kde
aj zomrel – 5. výročie úmrtia.
15.9.1943* Danková Ľudmila, spisovateľka, publicistka.
Narodila sa v Novej Bošáci. Študovala v Trenčíne – 75. výročie
narodenia.
16.9.1913* Rybár Ondrej, evanjelický kňaz. Narodil sa v
Melčiciach - Lieskovom. Študoval v Trenčíne, kde aj pôsobil
ako kaplán. Ako farár pôsobil v Bánovciach nad Bebravou-Horných Ozorovciach – 105. výročie narodenia.
16.9.1973† Trebichavský Ivan, právnik, účastník protifašistického odboja. Narodil sa 23.4.1910 v Trenčíne. Pôsobil v
Novom Meste nad Váhom a v Trenčíne. Zomrel v Montreali
(Kanada) – 45. výročie úmrtia.
18.9.1998† Repaský Ján, vojenský hodnostár-generálmajor
v zálohe, vedúci úradu Ministerstva obrany SR. Narodil sa
17.4.1937 v Pavľanoch. Pôsobil v Trenčíne, kde je aj pochovaný – 20. výročie úmrtia.
21.9.1708† Ordódy Žigmund, kňaz, ostrihomský kanonik,
náboženský spisovateľ. Narodil sa v roku 1657 v Trenčíne.
Zomrel v Trnave – 310. výročie úmrtia.
21.9.1888* Benka Martin, maliar, grafik, výtvarník, pedagóg. Narodil sa Kostolišti. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
28.6.1971 v Malackách – 130. výročie narodenia.
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21.9.2013† Gallo Rudolf, novinár, reportér. Narodil sa
1.7.1930 v Bobote. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Kanianke – 5.
výročie úmrtia.
22.9.1743* Barver František Xavér, katolícky kňaz-jezuita, pedagóg. Narodil sa v Bratislave. Pôsobil v Trenčíne. Nie
je známe kedy a kde zomrel – 275. výročie narodenia.
22.9.1958* Kubovicová Mária, pedagogička, spisovateľka,
divadelníčka. Narodila sa v Trenčíne. Pôsobila v Novom Meste
nad Váhom a v Starej Turej – 60. výročie narodenia.
23.9.1998† Paštéka Milan, maliar. Narodil sa 20.5.1931 v
Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 20. výročie úmrtia.
24.9.1908* Červený Jozef, účastník protifašistického odboja. Narodil sa v Trenčianskej Teplej. Zomrel 19.3.1945. Pochovaný je v Trenčíne na Brezine – 110. výročie narodenia.
24.9.1938* Vrzgula Cyril, pedagóg, funkcionár. Pôsobil v
Melčiciach – Lieskovom, Motešiciach, Trenčianskom Jastrabí,
Trenčíne, Trenčianskej Turnej, Svinnej. Zomrel 26.10.2011 v
Trenčianskom Jastrabí – 80. výročie narodenia.
28.9.1743† Beňovský Pavol, katolícky kňaz, jezuita, náboženský spisovateľ, vysokoškolský pedagóg. Narodil sa
23.1.1969 v Pruskom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave
– 275. výročie úmrtia.
28.9.1998† Horváth Vladimír, organizátor hudobného života, rozhlasový pracovník, stolný tenista. Narodil sa 7.11.1912
v Trenčianskej Teplej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave
– 20. výročie úmrtia.
Mesiac október 2018
3.10.1943* Kudláčková Mária, výtvarníčka. Narodila sa v
Prahe. Pôsobí v Trenčíne – 75. výročie narodenia.
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5.10.1983* Fabová Lucia, výtvarníčka, odevná návrhárka.
Narodila sa v Trenčíne, kde aj študovala a pôsobí – 35. výročie
narodenia.
7.10.1973† Filo Emanuel, lekár, internista, rektor Lekárskej
fakulty Univerzity Komenského. Narodil sa 22.8.1901 sa v Beluši. Študoval v Trenčíne. Zomrel v Žiline – 45. výročie úmrtia.
8.10.1898* Brázda František, spisovateľ, kníhkupec, kultúrny pracovník. Narodil sa Českej Třebovej (Česko). Pôsobil
v Drietome, Trenčíne, Veľkých Držkovciach. Zomrel
23.12.1988 v Trenčíne – 120. výročie narodenia.
8.10.1988† Mousson Viliam, maliar. Narodil sa 29.12.1914
v Michalovciach. Pôsobil a zomrel v Trenčíne – 30. výročie
úmrtia.
9.10.1893* Halaša Ján, lekárnik, fotograf, publicista. Narodil sa v Martine. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 12.10.1981 zomrel
– 125. výročie narodenia.
11.10.1968† Chomkovič Gregor, vysokoškolský pedagóg.
Narodil sa 19.4.1891 v Przegonin (Poľsko). Pôsobil v Novom
Meste nad Váhom, Trenčíne kde aj zomrel – 50. výročie úmrtia.
13.10.1923† Treskoň Ladislav, maliar, výtvarník. Narodil
sa 10.5.1900 v Petroviciach. Pôsobil v Bytči, v Trenčíne. Zomrel v Prahe (Česko) – 95. výročie úmrtia.
16.10.1813* Androvič Alexander, právnik. Narodil sa vo
Fačkove. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 26.12.1879 v Motešiciach
– 205. výročie narodenia.
18.10.1883* Ballegh Matej, lekárnik, vynálezca. Narodil sa
v Bánovciach nad Bebravou. Študoval v Trenčíne. Zomrel
25.9.1974 v Bánovciach nad Bebravou – 135. výročie narodenia.
20.10.1978† Dzamko Ivan, dôstojník, generál. Narodil sa
9.7.1919 v Dubine (Ukrajina). Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 40. výročie úmrtia.
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20.10.2003† Lipták Ľubomír, historik. Narodil sa
26.4.1930 v Melčiciach-Lieskovom. Gymnázium absolvoval v
Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 15. výročie úmrtia.
22.10.2008† Porubský Anton, vedec, hydrológ, geograf,
pedagóg. Narodil sa 23.2.1918 v Bánovciach nad Bebravou.
Zomrel 22.10.2008 v Bratislave – 10. výročie úmrtia.
23.10.1668* Bajnoczi Gabriel, katolícky kňaz-jezuita, pedagóg. Narodil sa v Rábe (Maďarsko). Pôsobil v Trenčíne.
Zomrel 27.7.1710 v Székelyudvarhely (Rumunsko) – 350. výročie narodenia.
24.10.2008† Duhaj Pavol, fyzik, metalurg, vedec. Narodil
sa 14.3.1923 v Krásnej Vsi. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 10. výročie úmrtia.
26.10.1883* Zemplén Gejza, chemik, vysokoškolský pedagóg. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 24.7.1956 v Budapešti
(Maďarsko) – 135. výročie narodenia.
26.10.1938* Korený Jozef, vojak, filatelista, numizmatik,
vojenský historik, publicista. Narodil sa v Turzovke. Pôsobí v
Trenčíne – 80. výročie narodenia.
28.10.1913* Pártošová Štefánia, lekárnička, spisovateľka,
poetka. Narodila sa v Trenčíne. Zomrela 10.7.1987 v Bratislave
– 105. výročie narodenia.
28.10.1928* Hrebík Jozef, vojak z povolania, generálplukovník. Narodil sa v Lukáčovciach. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
26.3.2017 v Trenčíne – 90. výročie narodenia.
28.10.1978* Piško Michal, redaktor. Narodil sa v Trenčíne
– 40. výročie narodenia.
29.10.1918* Janči Juraj Miroslav, právnik, verejný činiteľ,
včelár. Narodil sa v Brezovej pod Bradlom. Zomrel 24.2.1999
v Esene (Nemecko) – 100. výročie narodenia.
30.10.1943* Rybníček Ferdinand, novinár, fotograf. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil a 8.8.2008 zomrel – 75. výročie
narodenia.
826

30.10.1973† Gažo Ladislav, právnik. Narodil sa 15.9.1886
v Motešiciach. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 45.
výročie úmrtia.
Mesiac november 2018
2.11.1868* Minárik Jozef, župan Trenčína, župný lekár,
kultúrny pracovník, národopisec. Narodil sa v Bánovciach nad
Bebravou. Pôsobil v Trenčíne, Bánovciach nad Bebravou.
Zomrel 16.11.1923 v Bratislave – 150. výročie narodenia.
2.11.1973† Babuškin Vasiľ, poľnohospodársky odborník,
výskumník. Narodil sa 3.3.1902 v Kalači (Rusko). Pôsobil v
Trenčíne, Považskej Bystrici. Zomrel v Liptovskom Jáne – 45.
výročie úmrtia.
3.11.1708* Terlandai Ján, cirkevný hodnostár, náboženský
spisovateľ, básnik. Narodil sa v Chynoranoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 8.1.1770 v Nitre – 310. výročie narodenia.
3.11.1878* Bernhard Maximilián, právnik, odborný spisovateľ. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel v septembri 1939 v Budapešti (Maďarsko) – 140. výročie narodenia.
3.11.1943* Prnová Irena, pedagogička, spisovateľka. Narodila sa v Nemšovej. Pôsobí v Trenčíne, v Nemšovej – 75. výročie narodenia.
4.11.1788* Tvrdý Štefan, nitriansky kanonik, mecén slovenského národného hnutia. Narodil sa v Žiline. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 16.11.1862 v Bytči – 230. výročie narodenia.
4.11.1883* Vik Karel, ilustrátor, maliar. Narodil sa v Hořiciach (Česko). Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 8.10.1964 v Turnove
(Česko) – 135. výročie narodenia.
6.11.1678* Thurzo Ján, pedagóg, spisovateľ, historik,
kňaz, spolupracovník M. Bela. Pôsobil v Trenčíne, kde aj v
roku 1759 zomrel – 340. výročie narodenia.
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6.11.1998 † Košík Vojtech, jaskyniar, novinár. Narodil sa
11.8.1913 v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel v Žiline – 20. výročie narodenia.
7.11.1823† Váci Ján Tadeáš, kňaz, náboženský spisovateľ.
Narodil sa 18.6.1780 v Nitre. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel
– 195. výročie úmrtia.
8.11.1888* Havier Štefan, politický funkcionár. Narodil sa
v Trenčíne, kde aj pôsobil a 23.7.1977 zomrel – 130. výročie
narodenia.
8.11.1953* Tluka Jan, elektrotechnik, fotograf, básnik. Narodil sa v Prahe. Pôsobí a žije v Trenčíne – 65. výročie narodenia.
8.11.1988† Pázstor Ján, kňaz. Narodil sa 27.1.1912 v Prievidzi. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Nitre – 30. výročie úmrtia.
9.11.1813* Steltzer Karol, kňaz, náboženský spisovateľ,
autor učebníc. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 23.3.1876 v Holíči – 205. výročie narodenia.
10.11.1988† Trefná Filoména, fotografka. Narodila sa
28.12.1908 v Prahe. Pôsobila v Trenčíne, kde aj zomrela – 30.
výročie úmrtia.
11.11.1593* Monkovicenus Martin, učiteľ. Narodil sa v
Bobrovci. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v roku 1624 v Liptovskom Trnovci – 425. výročie narodenia.
11.11.1903* Balážová Anna, účastníčka protifašistického
odboja. Pôsobila v Novom Meste nad Váhom. Zomrela
20.3.1945. Pochovaná bola v hromadnom hrobe v Trenčíne na
Brezine – 115. výročie narodenia.
11.11.1958* Král Martin, akademický sochár. Narodil sa v
Trenčíne – 60. výročie narodenia.
11.11.1978† Wiener Henrich, lekár. Narodil sa 8.9.1899 v
Beckove. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Topoľčanoch – 40. výročie úmrtia.
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13.11.1673* Bošáni Andrej, filozof, univerzitný profesor,
náboženský spisovateľ, katolícky kňaz-jezuita. Narodil sa v Bošanoch. Pôsobil v Levoči, v Trnave, v Trenčíne. Zomrel
19.11.1730 v Trnave – 345. výročie narodenia.
13.11.1898* Laco Ladislav Štefan, kňaz, propagátor ovocinárstva a družstevníctva. Narodil sa v Bolešove. Pôsobil v
Trenčíne. Zomrel 29.10.1956 v Dolnej Súči – 120. výročie narodenia.
13.11.1908* Hlubocký Stanislav, učiteľ, účastník protifašistického odboja. Narodil sa v Starej Turej. Zomrel 28.12.1944
v Trenčíne. Pochovaný je v Starej Turej – 110. výročie narodenia.
14.11.1898* Ferényi Juraj, hydromechanik, vysokoškolský pedagóg. Narodil sa v Trenčianskej Teplej. Pôsobil v Trenčíne, Trenčianskej Teplej. Zomrel 15.9.1972 v Nitre – 120. výročie narodenia.
15.11.1933* Dunčko Jozef, vojak z povolania. Narodil sa v
Spišskom Štvrtku. Pôsobil a žije v Trenčíne – 85. výročie narodenia.
16.11.1923† Minárik Jozef, župan Trenčína, župný lekár,
kultúrny pracovník, národopisec. Narodil sa 2.11.1868 v Bánovciach nad Bebravou. Pôsobil v Trenčíne, Bánovciach nad
Bebravou. Zomrel v Bratislave – 95. výročie úmrtia.
16.11.1933* Statelová Romana, architektka, vysokoškolská pedagogička. Narodila sa v Trenčianskych Tepliciach.
Strednú školu absolvovala v Trenčíne. Zomrela 10.7.2004 v
Bratislave – 85. výročie narodenia.
19.11.1913* Halmoš Juraj, chirurg, stomatológ, vysokoškolský pedagóg. Narodil sa v Budapešti. Absolvent gymnázia
v Trenčíne. Zomrel 14.8.1998 v Bratislave – 105. výročie narodenia.
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20.11.1973† Bellová Mária, prvá slovenská lekárka. Narodila sa 10.11.1885 v Liptovskom Hrádku. Pôsobila v Trenčíne.
Zomrela v Príbovciach – 45. výročie úmrtia.
21.11.1943* Klein Bohuš, historik, muzeológ, pamiatkar,
publicista. Narodil sa v Hornej Štubni. Pôsobil v Trenčíne.
Zomrel 27.5.2013 v Bratislave – 75. výročie narodenia.
22.11.1878* Jankovich Jozef, historik, stredoškolský pedagóg. Narodil sa v Trenčíne. Dátum a miesto úmrtia nie sú
známe – 140. výročie narodenia.
22.11.1963* Krištofovič Juraj, vojak z povolania. Narodil
sa v Trenčianskych Tepliciach. Pôsobil v Trenčíne – 55. výročie
narodenia.
24.11.1913* Zdvíhal Ladislav, maliar, aranžér. Narodil sa
v Trenčíne, kde aj pôsobil a 30.3.1997 zomrel – 105. výročie
narodenia.
24.11.1963† Kováč Vojtech, zootechnik, šľachtiteľ, pedagóg vysokoškolský. Narodil sa 1.2.1905 v Trenčianskej Turnej.
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Nitre – 55. výročie úmrtia.
24.11.1978† Ďuriš Stanislav, zbormajster, organista, hudobný skladateľ. Narodil sa 13.11.1932 v Trenčíne - Orechovom. Študoval a pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 40.
výročie úmrtia.
25.11.1973† Frič Imrich, lekár, prozaik. Narodil sa
27.12.1897 v Župčanoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Hlohovci – 45. výročie úmrtia.
25.11.1988† Minichová Anna, pedagogička, spisovateľka,
televízna dramaturgička. Narodila sa 8.3.1924 v Dunajskej
Strede. Pôsobila v Trenčíne a v Trenčianskej Teplej. Zomrela v
Bratislave – 30. výročie úmrtia.
25.11.2013† Lánsky Egon, novinár, publicista,, politológ.
Narodil sa 23.7.1934 v Trenčíne. Zomrel v Prahe – 5. výročie
úmrtia.

830

27.11.1763* Vurum Jozef, historik, nitriansky biskup. Narodil sa v Trnave. Študoval v Trenčíne. Zomrel 2.5.1838 v Močenku. Pochovaný je v Nitre – 255. výročie narodenia.
28.11.1828† Augustíni Štefan, kňaz, náboženský spisovateľ. Narodil sa v roku 1735 v Trenčíne. Zomrel v Trnave – 190.
výročie úmrtia.
29.11.1883* Šimko Gustáv, pedagóg, ovocinár, včelár, spoluzakladateľ Speváckeho zboru slovenských učiteľov. Narodil
sa v Modre. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 24.10.1957 v Adamovských Kochanovciach – 135. výročie narodenia.
30.11.1953* Ivaničková Margita, spisovateľka, žurnalistka. Narodila sa v Trenčíne, kde aj žije – 65. výročie narodenia.
Mesiac december 2018
2.12.1943* Švikruha Jozef, pedagóg, výtvarník. Narodil sa
v Trebichave. Gymnázium absolvoval v Bánovciach nad Bebravou. Pôsobil v Trenčianskej Turnej, v súčasnosti pôsobí v
Trenčíne – 75. výročie narodenia.
2.12.1973† Slavinská - Schidlayová Irena, maliarka. Narodila sa 30.7.1900 v Trenčíne, kde aj študovala a zomrela – 45.
výročie úmrtia.
4.12.1953* Humený Dušan, vojak z povolania, generálmajor. Narodil sa v Liptovskom Mikuláši. Pôsobí v Trenčíne – 65.
výročie narodenia.
7.12.2003† Jelínek Josef, výtvarník. Narodil sa 1.2.1935 v
Pardubiciach. Žil a pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 15. výročie úmrtia.
8.12.1903* Vikár Vojtech Mikuláš, pedagóg, fyzik. Narodil sa v Drietome. Študoval, pôsobil a 26.7.1988 zomrel v Trenčíne – 115. výročie narodenia.
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9.12.1993† Kľúčik Imrich, lekár-dermatovenerológ, vedecký pracovník. Narodil sa 3.11.1907 v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel 9.12.1993 v Bratislave – 25. výročie úmrtia.
11.12.1958† Litoborský Bohumil, hudobník a dirigent vojenskej hudby. Narodil sa 4.10.1882 v Prahe. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 60. výročie úmrtia.
12.12.1953* Kulich Milan, vojak, filatelista. Narodil sa v
Lučenci. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 26.5.2003 zomrel – 65. výročie narodenia.
13.12.1818† Príleský Karol, podžupan Trenčianskej stolice. Narodil sa 5.7.1756 v Dubnici nad Váhom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Budapešti (Maďarsko) – 200. výročie úmrtia.
13.12.1913* Milov Ján, básnik, prekladateľ, publicista,
kňaz. Narodil sa v Nitre - Janíkovciach. Pôsobil v Trenčíne.
Zomrel 9.3.1978 v Nitre – 105. výročie narodenia.
13.12.1983† Fraštacký Štefan, lekár, chirurg. Narodil sa
6.12.1900 v Beluši. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Nitre – 35.
výročie úmrtia.
14.12.1888* Filo Eduard Alojz, rehoľník, prekladateľ, botanik, pedagóg. Narodil sa v Tuchyni. Pôsobil v Trenčíne, v
Pruskom. Zomrel 26.9.1982 v Tuchyni – 130. výročie narodenia.
15.12.1968† Bazovský Miloš Alexander, maliar. Narodil sa
11.1.1899 v Turanoch nad Váhom. Pôsobil v Trenčíne, kde aj
zomrel – 50. výročie úmrtia.
16.12.1918* Ančina Jozef, účastník protifašistického odboja. Narodil sa v Trenčianskych Tepliciach. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 19.3.1945 zomrel. Pochovaný bol v Trenčíne na
Brezine – 100. výročie narodenia.
20.12.1748* Škultéty Adam, pedagóg, hudobník. Narodil
sa v Kšinnej. Študoval a pôsobil v Trenčíne. Zomrel 14.7.1803
v Skalici – 270. výročie narodenia.
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22.12.1813* Budavári - Krička Jozef, piarista, básnik, historik, učiteľ. Narodil sa v Ružomberku. Pôsobil v Trenčíne, kde
aj 12.9.1897 zomrel – 205. výročie narodenia.
23.12.1793* Pott Gustáv, generál. Narodil sa v Schönfelde
(Nemecko). Zomrel 1.2.1850 v Trenčíne – 225. výročie narodenia.
23.12.1903* Hlaváč Štefan, kňaz, pedagóg, náboženský
spisovateľ. Narodil sa v Budapešti (Maďarsko). Vyrastal v
Trenčíne-Kubrej. Študoval v Trenčianskej Teplej, Trenčianskych Tepliciach a v Trenčíne. Zomrel 11.2.1983 v Prešove –
115.výročie narodenia.
23.12.1938* Strieženec Štefan, vysokoškolský pedagóg,
sociológ. Narodil sa vo Veľkých Držkovciach - Čuklasovce.
Študoval v Bánovciach nad Bebravou. Zomrel 27.3.2006 v Trnave – 80. výročie narodenia.
23.12.1988† Brázda František, spisovateľ, kníhkupec, kultúrny pracovník. Narodil sa 8.10.1898 v Českej Třebovej
(Česko). Pôsobil v Drietome, Trenčíne, Veľkých Držkovciach.
Zomrel v Trenčíne – 30. výročie úmrtia.
23.12.1998† Kravárik Dušan, lekár-veterinár, vedecký pracovník. Narodil sa 9.3.1929 v Hrádku. Pôsobil v Trenčíne.
Zomrel v Nitre – 20. výročie úmrtia.
24.12.1923* Kozáček Ivan, fotograf. Narodil sa v Dolnom
Srní. Študoval v Novom Meste nad Váhom a v Trenčíne – 95.
výročie narodenia.
25.12.1673* Tausch Krištof, staviteľ, maliar. Narodil sa v
Innsbrucku. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 4.11.1731 v Naysa
(Poľsko) – 345. výročie narodenia.
25.12.1748* Zimáni Ľudovít Štefan, kňaz-piarista, náboženský spisovateľ, básnik, pedagóg. Narodil sa v Kamenci pod
Vtáčnikom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 10.2.1805 v Prievidzi
– 270. výročie narodenia.
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26.12.1883† Ondrisík Ján, kňaz, náboženský spisovateľ.
Narodil sa 5.7.1820 vo Veľkom Rovnom. Pôsobil v Novom
Meste nad Váhom, Trenčíne. Zomrel v Novej Vsi nad Váhom
– 135. výročie úmrtia.
27.12.1793* Vittek Ján, katolícky kňaz, básnik, pedagóg.
Narodil sa v Trenčíne - Opatovej. Pôsobil v Drietome. Zomrel
v Skačanoch – 225. výročie narodenia.
28.12.1908* Trefná Filoména, fotografka. Narodila sa v
Prahe. Pôsobila v Trenčíne, kde aj 10.11.1988 zomrela – 110.
výročie narodenia.
28.12.1938† Vavrica Ján, úradník, funkcionár robotníckeho hnutia. Narodil sa 6.4.1891 v Nitre. Pôsobil v Trenčíne,
kde aj zomrel – 80. výročie úmrtia.
30.12.1958† Vrla Jozef, lekár, publicista. Narodil sa
15.4.1901 v Nemšovej. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 60.
výročie úmrtia.
31.12.1803† Šafarovič Anton Daniel, historik, spisovateľ.
Narodil sa 21.7.1741 v Slopnej. Študoval v Trenčíne. Zomrel v
Nitre – 215. výročie úmrtia.
31.12.1828† Černej Ján, lekár. Narodil sa 16.4.1747 v
Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel v Sliači – 190. výročie úmrtia.
Osobnosti s neúplným dátumom narodenia alebo úmrtia
1558* Mader Valerián, humanistický básnik, pedagóg. Narodil sa v Trenčíne. Pôsobil v Beckove, Trenčíne. Nie je známe
kedy a kde zomrel – 460. výročie narodenia.
1593* Illešházi Gašpar, župan Trenčianskej stolice. Narodil sa v roku 1593. Pôsobil v Trenčíne kde aj 11.4.1648 zomrel
– 425. výročie narodenia.
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1593* Sivý Andrej, kronikár, básnik. Nie je známe kde sa
narodil Pôsobil v Trenčíne, kde aj po roku 1663 zomrel – 425.
výročie narodenia.
1608* Zábojník Juraj, náboženský spisovateľ, cirkevný
hodnostár. Narodil sa vo Veselom. Študoval na školách v Čachticiach a v Trenčíne. Zomrel 12.5.1672 v Krupine – 410. výročie narodenia.
1653* Illešházi Mikuláš, trenčiansky a liptovský župan,
krajinský a stoličný hodnostár. Narodil sa v roku 1653. Pôsobil
v Trenčíne. Zomrel 10.9.1723 vo Viedni. Pochovaný je v Trenčíne – 365. výročie narodenia.
1653* Vokálová Dorota, vydavateľka, kníhtlačiarka. Narodila sa v Prahe. Zomrela v Trenčíne – 365. výročie narodenia.
1663† Sivý Andrej, kronikár, básnik. Narodil sa v roku
1593 nie je známe kde. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 355.
výročie úmrtia.
1693* Sartorius Štefan Ladislav, katolícky kňaz. Narodil
sa v Nitre. Zomrel 3.4.1753 v Trenčíne – 325. výročie narodenia.
1753 † Augustíni Matej, náboženský spisovateľ. Narodil sa
16.2.1695 v Liptovskom Mikuláši. Pôsobil v Trenčíne, kde aj
zomrel – 265. výročie úmrtia.
1843† Oravec Ignác, prekladateľ, kňaz. Narodil sa
20.3.1767 v Trstíne. Študoval v Trenčíne. Zomrel v Tárnoku
(Maďarsko) – 175. výročie úmrtia.
1913* Poruban Adam, krajčír. Narodil sa v Trenčianskych
Stankovciach. Zomrel v roku 1945 v Trenčíne – 105. výročie
narodenia.
1923* Šrámko Štefan, protifašistický bojovník. Narodil sa
vo Valaskej Belej. Zomrel v roku 1944 v Trenčíne – 95. výročie
narodenia.
august 1928* Popelár Miroslav, folklorista, zakladajúci
člen súboru Družba. Pôsobí v Trenčíne – 90. výročie narodenia.
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1973† Rédekyová Margita, lekárka, vedecko-výskumná
pracovníčka. Narodila sa 20.1.1921 v Trenčíne. Zomrela v
Ríme (Taliansko) – 45. výročie úmrtia.
marec 1973† Belányiová - Hoffmanová Lenka, maliarka.
Narodila sa 6.1.1890 v Trenčíne. Zomrela v Budapešti (Maďarsko) – 45. výročie úmrtia.
2008† Suchánová Ernestína, scénaristka. Narodila sa
12.2.1922 v Dolnej Krupej. Pôsobila v Trenčíne, kde aj zomrela
– 10 výročie úmrtia.
Zoznam obcí a miest ktoré si pripomínajú jubileum prvej
písomnej zmienky v roku 2018
1208 Belá (časť Trenčína) – 810. výročie
1358 Bobrovník (časť Trenčína) – 655. výročie
1208 Istebník (časť Trenčína) – 810. výročie
1113 Nozdrkovce (časť Trenčína) – 905. výročie
1238 Opatová (časť Trenčína) – 780. výročie
1208 Orechové (časť Trenčína) – 810. výročie
1598 Žabinec (časť Trenčína) – 420. výročie
Významné udalosti
1068 český kráľ Vratislav, ktorý bojoval s Poliakmi o Sliezsko, napadol Trenčín, lebo poddaní Slováci pomáhali Poliakom
– 950. výročie
1108 počas bojov proti kráľovi Kolomanovi dobýjal Trenčiansky hrad knieža Svätopluk – 910. výročie
1328 privilégiá Skalskému opátstvu potvrdil Karol Róbert z
Anjou – 690. výročie

836

1348 (25.1.) bolo v Trenčíne veľké zemetrasenie – 670. výročie
1388 (16.3.) navštívil Trenčín kráľ Žigmund, ktorý si sem
povolal vyslancov z Brandenburgu – 630. výročie
1528 (28.6.) pri dobývaní hradu rakúskym generálom Katzianerom zhorel starobylý farský kostol – 490. výročie
1528 (3.12.) po veľkom požiari v meste Trenčín, oslobodil
kráľ Ferdinand mesto Trenčín na 10 rokov od platenia daní –
490. výročie
1528 nitriansky biskup Štefan Podmanický získal od Ferdinanda I. patronátne právo nad opátstvom Skalka – 490 výročie
1548 (14.10.) majiteľka Trenčianskeho hradu Magdaléna
Séčiová spolu s dcérami Annou a Alžbetou postúpili hrad za 15
688 zlatých Ferdinandovi I. – 470. výročie
1553 v Trenčíne bol postavený nový rozsiahly mestský pivovar s pomerne veľkou kapacitou – 465. výročie
1568 bolo vybudované kryté schodište na hrad – 450. výročie
1598 (12.3.) arciknieža Maximilián vydal menom kráľa Rudolfa II. nariadenie, podľa ktorého mohli byť Trenčania súdení
len trenčianskym richtárom – 420. výročie
1608 (17.11.) hradný pán Trenčína gróf Štefan Illešházy I.
bol zvolený za palatína Uhorska – 410. výročie
1648 (6.5.) dal kráľovský komisár Juraj Rakovský jezuitom
oprávnenie k založeniu školy – 370. výročie
1663 vpád Turkov do Soblahova – 355. výročie
1708 (4.5.) požiar v Trenčíne – 310. výročie
1708 (3.8.) bitka pri Trenčíne–Hámroch medzi kurucmi
Františka Rákociho II. a rakúskym vojskom generála Heistera
– 310. výročie
1768 (6.7.) vysvätená kaplnka sv. Anny v Trenčíne – 250.
výročie
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1793 postavenie evanjelického kostola v Trenčíne – 225. výročie
1813 povodeň v Trenčíne – 205. výročie
1838 (31.7.) smrťou hlavného župana grófa Štefana Illešházyho II. vymrel rod trenčianskych županov a hradných pánov s večným právom na Trenčín – 180. výročie
1848 (5.10.) základný kameň pre stavbu župnej nemocnice
v Trenčíne – 170. výročie
1848 (27.10.) prišiel do Trenčína rakúsky generál Simonich,
ale mesto ho odmietlo zásobovať – 170. výročie
1858 (15.1.) zemetrasenie v Trenčíne – 160. výročie
1868 (30.3.) kráľovská pozemnoknižná komisia legalizovala
poslednú historicko-topografickú mapu Trenčína – 150. výročie
1868 (29.5.) dostal trenčiansky 71. peší pluk v Tarvize, kde
bola vtedy jeho posádka, pre prvý prápor bielu zástavu – 150.
výročie
1873 vznik novín Vágvölgyi Lap – 145. výročie
1878 (29.4.) bola otvorená považská železničná trať medzi
Novým Mestom nad Váhom a Istebníkom – 140. výročie
1878 (1.5.) dali do prevádzky železničnú trať z Trnavy po
Istebník, prvým vlakom sa priviezol i známy románopisec Mór
Jókai – 140. výročie
1888 (1.6.) otvorenie 1.vojenskej plavárne na Hornej Sihoti
pri tzv. Plotkach – 130. výročie
1898 (november) prvý pokus s osvetlením mesta Trenčín
plynovými lampami – 120. výročie
1903 otvorenie trate Považskej železnice Trenčín - Žilina –
115. výročie
1908 vznik pošty v Trenčíne – Orechovom – 110. výročie
1918 vznik Automobilového opravárenského závodu v
Trenčíne – 100. výročie

838

1918 (2.6.) vypukla vzbura 71. trenčianskeho pešieho pluku
v Kragujevci – 100. výročie
1918 (október) vyšlo posledné číslo týždenníka Vagvölgyi
Lap v maďarskom a nemeckom jazyku – 100. výročie
1918 (30.10.) kongregácia Trenčianskej župy mala na
Župnom dome posledný raz podľa uhorskej ústavy zasadnutie
v maďarskej reči – 100. výročie
1918 (6.11.) utvorila sa slovenská Národná rada v Trenčíne
pod predsedníctvom Dr. K. Štúra – 100. výročie
1918 (8.12.) za prvého trenčianskeho slovenského župana
bol vymenovaný Dr. J. Minárik – 100. výročie
1918 v Trenčíne bola povodeň – 100. výročie
1928 (30.10.) Trenčianske múzeum opäť sprístupnené verejnosti – 90. výročie
1933 vznik folklórneho súboru Kubran v Kubrej – 85. výročie
1938 (8.5.) vznikol v Trenčíne Klub dámskych kaderníkov –
80. výročie
1943 vznik Stredného učilišťa odevného v Trenčíne – 75.
výročie
1948 (27.6.) bola renovovaná židovská synagóga v Trenčíne
a odhalená pamätná tabuľa obetiam fašizmu – 70. výročie
1948 vznik Dychovej hudby pri Závodnom klube ROH Odevné závody v Trenčíne – 70. výročie
1948 vznikol folklórny súbor Trenčan v Trenčíne – 70. výročie
1948 vznik Okresnej sporiteľne v Trenčíne – 70. výročie
1948 vznik Stredného odborného učilišťa textilného v Trenčíne – 70. výročie
1948 vznik Zdroja v Trenčíne – 70. výročie
1948 vznik Ľudotexu v Trenčíne – 70. výročie
1953 vznik Posádkovej hudby v Trenčíne – 65. výročie
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1953 vznik Stredného odborného učilišťa železničného v
Trenčíne – 65. výročie
1953 vznik Strednej priemyselnej školy odevnej v Trenčíne
– 65. výročie
1953 vznik Konštrukty – 65. výročie
1958 vznik podniku Pozemné stavby v Trenčíne – 60. výročie
1958 vznik Závodného klubu Konštrukty v Trenčíne – 60.
výročie
1958 vznik Výskumno-vývojového ústavu maltovín v Trenčíne – 60. výročie
1963 vznik Klubu filatelistov 52-19 v Trenčíne – 55. výročie
1963 1. ročník výstavy Trenčín mesto módy v Trenčíne – 55.
výročie
1968 vznik časopisu Dukla v Trenčíne – 50. výročie
1968 otvorenie Materskej školy, ul. M. Turkovej v Trenčíne
– 50. výročie
1968 (október) bol položený základný kameň priemyselného
podniku Kara – 50. výročie
1973 otvorenie OD Prior v Trenčíne – 45. výročie
1973 vznik Detského mestečka v Trenčíne – Zlatovciach –
45. výročie
1973 vznik Vývojového a výskumného ústavu sklárskeho v
Trenčíne – 45. výročie
1978 založenie dychového orchestra Váhovanka v Trenčíne
– 40. výročie
1978 vznik medzinárodnej súťaže automodelov RC – Grand
Prix Laugaricio v Trenčíne – 40. výročie
1983 založenie Mestského dychového orchestra v Trenčíne
– 35. výročie
1988 vznik Múzea Východného vojenského okruhu v Trenčíne – 30. výročie
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1988 (30.6.) vyhlásenie štátnej prírodnej rezervácie Veľká
Javorina – 30. výročie
1988 (1.7.) vznik š. p. Ceva v Trenčíne – 30. výročie
1988 elektrifikácia železničnej trate Trenčín - Žilina – 30.
výročie
1988 vznik Klubu Priateľov pre dejiny vied a techniky SAV
v Trenčíne – 30. výročie
1988 zemetrasenie v okrese Trenčín s epicentrom v Hornej
Porube a Novej Dubnici – 30. výročie
1993 1. ročník medzinárodnej výstavy AQUA v Trenčíne –
25. výročie
1993 začali vychádzať periodiká Apológia, Pardon, TAJMS
v Trenčíne – 25. výročie
1993 vznik Trenčianskeho bežeckého spolku v Trenčíne –
25. výročie
1998 (14.5.) otvorenie Galérie naivného umenia v Trenčíne
– 20. výročie
1998 vznik Tenisového centra v Trenčíne – 20. výročie
2003 (7.3.) sa zrútila časť hradného múru Trenčianskeho
hradu – 15. výročie
2003 (apríl) spred kaplnky sv. Anny ukradli misijný kríž –
15.výročie
2003 (13.11.) bol obchodnej akadémii v Trenčíne, za prítomnosti členov rodiny Dr. Milana Hodžu, slávnostne prinavrátený jej pôvodný názov – Obchodná akadémia Milana Hodžu –
15. výročie
2003 víťazom súťaže Strom roka sa stal pagaštan konský na
Námestí sv. Anny v Trenčíne – 15. výročie
2003 (25.6) Trenčianska univerzita A. Dubčeka otvorila univerzitnú knižnicu – 15. výročie
2003 1. ročník hudobného festivalu Laugo v Trenčíne – 15.
výročie
2003 bola zrušená ZŠ na ul. 1.mája v Trenčíne – 15. výročie
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2003 na okraji Trenčína odkryli najväčšie žiarové pohrebisko z doby bronzovej – 15. výročie
2003 (25.9.) otvorenie výrobného podniku Hella v Bánovciach nad Bebravou – 15. výročie
2003 Ozetu kúpila Penta Group – 15. výročie
2003 bol otvorený novo zrekonštruovaný Katov dom v Trenčíne – 15. výročie
2008 (27.2) Spoločnosť Herbaria v Trenčíne založila nadačný fond pre týrané matky a deti – 10.výročie
2008 (jún) ukončená výstavba polyfunkčného objektu DV
Centrum v Trenčíne (bývalé „Masaryčky“) – 10.výročie
2008 (jún) slávnostné odovzdanie detského ihriska Pádivec
v Trenčíne – 10.výročie
2008 (október) vznikla Trenčianska parkovacia spoločnosť
– 10. výročie
2008 vznikol Trenčiansky plavecký oddiel – 10. výročie
2008 (15.8.) víchrica v Trenčíne narobila veľké škody –
10.výročie
2008 posledný ročník medzinárodného veľtrhu Trenčín
mesto módy – 10.
2008 Trenčín sa stal nositeľom ocenenia Národná cena SR
za kvalitu – 10.výročie
2013 (január) začal sa budovať nadjazd v Opatovej, ktorý
súvisel s modernizáciou železničnej trate – 5. výročie
2013 (máj) prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval nového rektora Trenčianskej univerzity, ktorým sa stal Jozef Habánik – 5. výročie
2013 (jún) Artkino Metro v Trenčíne zahájilo digitálnu prevádzku – 5. výročie
2013 (júl) začala sa výstavba nového železničného mosta v
Trenčíne – 5. výročie
2013 (14.9.) občianske združenie Kolomaž otvára v Trenčíne Prvú komornú divadelnú scénu – 5. výročie.
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A) Jubilujúce osobnosti
Mesiac január 2017
2.1.1932* Rexová - Benková Ľubomíra, chemička. Narodila
sa v Tren číne. Zomrela 3.6.1993 v Bratislave - 85. výročie narodenia.
3.1.1857† Greguška Štefan, cirkevný hodnostár, národný pracovník, 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 Trenčíne – Zá blatí. Pôsobil v Trenčianskej Turnej. Zomrel
21.6.1990 v Lednici - 110. výročie narodenia.
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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
Trenčíne, 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
Váhom. Zomrel 8.9.2009 v Trenčíne - 85. výročie narodenia.
11.1.2012† Strcula Ján Samuel, dôstojník, generál, vojak z
povolania. Na rodil sa 4.5.1912 vo Vyšnej Boci. Pôsobil v
Trenčíne, kde aj zomrel - 5. výročie úmrtia.
13.1.1667† Ilešházi Gabriel, trenčiansky župan. Pôsobil v
Trenčíne - 350.
výročie úmrtia.
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 Novom Meste nad Váhom. Pôsobil v Trenčíne, v Novom Meste
nad Váhom kde aj 12.12.2005 zomrel - 100. výročie narodenia.
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Index Kroniky Mesta Trenčín – rok 2018
1. Verejno-spoločenský život
- dňa 1. januára 2018 o 02.47 h prišiel na svet prvý
nový občan Trenčína – Kataríne Drobnej sa narodil
syn Matej; str. 31
- Trenčín vstúpil do roka 2018 s 54 916 obyvateľmi;
str. 32
- v roku 2017 sa narodilo 519 nových občanov Trenčína, najčastejšími menami bábätiek boli u chlapcov
Jakub, Michal a Matúš, u dievčat dominovali mená
ako Sofia, Ema a Nina; str. 32
- v roku 2017 sa do Trenčína prisťahovalo 840 nových obyvateľov, odsťahovalo sa 899 ľudí a zomrelo 513 Trenčanov; str. 32
- v roku 2017 sa v Trenčíne zosobášilo 348 párov,
z toho bolo 210 civilných a 138 cirkevných sobášov;
došlo aj k rozvodom - manželstvo sa rozhodlo ukončiť 78 dvojíc; str. 32
- stavba dopravného terminálu v Trenčíne, ktorý má
spojiť obchodným centrom železničnú a autobusovú
stanicu, je v slepej uličke; Železnice SR ani po
piatich rokoch od verejnej súťaže na rekonštrukciu
stanice nepodpísali zmluvu so spoločnosťou SIRS;
str. 33
- dňa 24. januára 2018 sa trenčianski mestskí poslanci
stretli na prvom spoločnom zasadnutí v novom
roku, na ktorom sa oboznámili s finančnou situáciu
mesta; str. 34
849

- dňa 24. januára 2018 mestské zastupiteľstvo odstúpilo od kúpnych zmlúv, ktorými súkromná spoločnosť SIRS nadobudla pozemky s rozlohou zhruba
jedného hektára, na ktorých mal stáť nový terminál;
str. 35
- kostoly a sobášne siene už dlhodobo nie sú jedinými
miestami, ktoré si snúbenci vyberajú za miesto sobášov; čoraz viac to závisí na atmosfére a jedinečnosti prostredia, z čoho profitujú hrady, zámky,
kaštiele, hotely či galérie; str. 37
- jediná väzenská nemocnica na Slovensku ÚVTOS
Trenčín sa na jubilejnom 10. ročníku slávnostného
udeľovania cien RecruitRank Awards 2017 umiestnila na 2. mieste vo svojej kategórii Malá firma; str.
39
- v prvom polroku 2017 navštívilo Trenčiansky kraj
172 660 návštevníkov, ktorí využili na prenocovanie
takmer 14-tisíc lôžok v 282 ubytovacích zariadeniach; počet návštevníkov kraja medziročne vzrástol
o viac ako 23 percent; str. 40
- Trenčianka Janka Poláková získala ocenenie Senior roka, ktorý jej odovzdali na Bojnickom zámku
pri vyhlásení ankety Fóra pre pomoc starším; str. 41
- dňa 6. februára 2018 Mesto Trenčín spustilo petičnú
akciu, žiada, aby ministerstvo obrany bezodkladne
opravilo divadelnú sálu v Posádkovom klube; str.
43
- pracovníci útvaru mobility MsÚ Trenčín skontrolovali ulice a vyzvali majiteľov zatiaľ jedenástich
vozidiel, ktoré svojim vzhľadom možno považovať
za vraky; ich vlastníci dostali 60 dní na to, aby sa o
svoje vozidlá postarali, ak tak neurobia, mesto dá
vraky odtiahnuť na určené parkovisko; str. 45
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- najstarší občan Trenčína, major vo výslužbe Ján
Pafčuga má 103 rokov, ako dieťa prežil 1. svetovú
vojnu, ako mladík okúsil 2. svetovú vojnu, bol
vojakom Slovenskej aj Československej armády; str.
47
- v dňoch 12. – 18. februára 2018 počas Národného
týždňa manželstva si viac ako 50 párov prišlo do
Kostola Sv. Rodiny na Juhu obnoviť svoj manželský sľub; str. 47
- dňa 19. februára 2018 začali pracovníci Mestského
hospodárstva a správy lesov s orezom krov a zrezom
malých stromov v Parku M. R. Štefánika, práce
súviseli s prípravou územia na revitalizáciu zelene;
str. 48
- dňa 15. februára 2018 prešla agenda investícií trenčianskej radnice pod novozriadený samostatný útvar
investícií; str. 49
- dňa 26. februára 2018 primátor Richard Rybníček
zastavil petíciu za opravu divadelnej sály v Posádkovom klube; Ministerstvo obrany SR prisľúbilo
investovať do komplexnej rekonštrukcie strechy
Posádkového klubu do 400 tisíc eur, pričom práce
zrealizujú do prvej polovice roku 2019; str. 49
- spoločnosť Adient Slovakia, s. r. o., ktorá má v Trenčíne progresívne technologické centrum, získala
tretie miesto v prestížnej ankete Najatraktívnejší
zamestnávateľ 2017 v kategórii Centrá zdieľaných
služieb; str. 51
- trenčianska agentúra Universal Consulting, s. r. o.
získala prestížne ocenenie Recruit Rank Awards
2017; cenu za sprostredkovanie práce do zahraničia
a 2. miesto v kategórii veľkých personálnych agentúr
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si prevzala zakladateľka a riaditeľka spoločnosti
Lucia Henčelová; str. 52
v kategórii Malá firma na RecruitRank Awards
2017 získal 2. miesto Ústav na výkon trestu odňatia
slobody a Nemocnica pre odsúdených a obvinených Trenčín; str. 52
dňa 27. februára 2018 poslanci mestského zastupiteľstva schválili odkúpenie 26 nájomných bytov
s príslušenstvom v polyfunkčnom dome Eurozeta na
Veľkomoravskej ulici v Trenčíne; str. 52
dňa 2. marca 2018 si pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej v Trenčíne pripomenula približne tisícka
ľudí; str. 55
dňa 5. marca 2018 sa opäť naplno rozbehli práce na
rekonštrukcii Mierového námestia; str. 56
dňa 9. marca 2018 sa na Mierovom námestí uskutočnilo apolitické zhromaždenie ako spomienka na
zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej; str. 56
dňa 9. marca 2018 primátor mesta Richard Rybníček prijal vo svojej kancelárii profesionálneho vojaka Miloša Karella, aby mu poďakoval za záchranu života 11-ročného chlapca, pod ktorým sa na zamrznutom Váhu preboril ľad; str. 58
dňa 14. marca 2018 rokovalo mestské zastupiteľstvo, primátor Richard Rybníček informoval poslancov o finančnej situácii mesta; celkový dlh
Trenčína bol k 31. decembru 2017 vo výške 14,56
mil. eur, čo predstavuje 265 eur na obyvateľa; str. 60
dňa 14. marca 2018 poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na svojom zasadnutí neschválili
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zmluvu o výpožičke Župného domu Trenčianskemu samosprávnemu kraju (TSK); v dotknutej
budove už od roku 1993 bezplatne sídli Trenčianske
múzeum, ktorého zriaďovateľom je TSK; str. 65
už rok sa v širšom centre Trenčína parkuje po novom; zámerom bolo regulovať enormný nárast parkujúcich vozidiel, zvýhodniť domácich obyvateľov a
klásť dôraz aj na bezpečnosť; mesto rieši mobilitu
ako jeden celok, systémovo a komplexne; str. 61
dňa 16. marca 2018 pokračovalo protestné zhromaždenie Za slušné Slovensko, na Štúrovom námestí stálo v daždivom počasí asi dvetisíc ľudí; ľudia
dávali najavo, že im demisia ministra vnútra Róberta Kaliňáka a odstúpenie premiéra Róberta Fica
nestačí; str. 62
spoplatnenie parkovania na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh a časti sídliska Sihoť odkladá
mesto na neurčito; do približne päťdesiatich
stavebných konaní vstúpilo bratislavské Združenie
domových samospráv, ktoré namieta skutočnosť, že
mesto pri výstavbe parkovísk nerobilo posudzovanie
vplyvov na životné prostredie; str. 67
dňa 23. marca 2018 približne tisícpäťsto ľudí prišlo
vyjadriť na Štúrovo námestie v Trenčíne svoj nesúhlas s aktuálnou politickou situáciou na Slovensku; mesiac po vražde Jána Kuciaka a Martiny
Kušnírovej žiada verejnosť výraznú zmenu; str. 69
do prvého špecializovaného centra v Trenčianskom
kraji pre ľudí s diagnózou autizmus sa sťahujú prví
klienti; ide o nové zariadenie v areáli Centra sociálnych služieb DEMY v Trenčíne; str. 72
poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja vyzvali ministerstvo obrany, aby opäť zvážilo predaj
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budovy Posádkového klubu, objekt považujú krajskí
poslanci za ideálny priestor pre kultúrno-kreatívne
centrum, na vznik ktorého môže kraj čerpať 22
miliónov eur z európskych peňazí; str. 74
začiatkom apríla 2018 umiestnili nové zostavy
a hracie prvky na detskom lesnom ihrisku v trenčianskom lesoparku Brezina, ktoré ponúka deťom
novú a najmä bezpečnú zábavu; str. 76
dňa 6. apríla 2018 pokračovalo v Trenčíne protestné
zhromaždenie Za slušné Slovensko; na Štúrovo námestie prišlo približne tisíc ľudí, organizátori pokračovali v zbieraní podpisov pod petíciu za vypísanie
referenda o predčasných voľbách; str. 77
trenčiansky primátor Richard Rybníček nateraz nepokračuje v zakladaní strany TOSKA, ani neplánuje vstup do inej strany, chce sa pokúsiť obhájiť post
primátora Trenčína; str. 79
dňa 10. apríla 2018 si mesto Trenčín pripomenulo
73. výročie oslobodenia od fašistickej krutovlády pri
Pamätníku umučených na Brezine; str. 79
dňa 11. apríla 2018 sa na výstavisku Expo Center
v Trenčíne začal obľúbený veľtrh Záhradkár 2018;
stretli sa tu nielen nadšení záhradkári, pestovatelia
ovocia a zeleniny či okrasných rastlín, ale aj chovatelia včiel a poľovníci; str. 82
dňa 16. apríla 2018 sa začala druhá etapa reštaurátorských prác na Morovom stĺpe na Mierovom námestí; str. 85
dňa 17. apríla 2018 otvorili v Posádkovom klube výstavu doteraz nepublikovaných fotografií „Vznik
československých légií vo Francúzsku“; pri príležitosti blížiaceho sa 100. výročia vzniku prvej
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Československej republiky výstavu zostavili francúzski odborníci; str. 84
v druhej polovici apríla 2018 pribudli nové parkoviská na uliciach Kyjevskej, Halalovke a Lavičkovej na sídlisku Juh; str. 85
dňa 25. apríla 2018 na zasadnutí mestského parlamentu informoval o finančnej situácii mesta primátor Richard Rybníček; celkový dlh Trenčína bol k
28. februáru 2018 vo výške 13,93 mil. eur, čo predstavuje 254 eur na obyvateľa; str. 86
dňa 25. apríla 2018 poslanci mestského zastupiteľstva schválili, že budú v roku 2018 dostávať mesačné odmeny v maximálnej výške 253,66 eura; str.
87
dňa 25. apríla 2018 poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na druhý pokus schválili zmluvu o
výpožičke historického Župného domu Trenčianskemu samosprávnemu kraju; str. 92
dňa 25. apríla 2018 priviezli na Mierové námestie
hlavnú časť novej fontány; str. 88
dňa 27. apríla 2018 sa na hodnotiacom sneme zišli
členovia Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska; str. 91
v závere roka 2018 žilo v Trenčianskom samosprávnom kraji 587 364 obyvateľov; počet obyvateľov
medziročne klesol o 1452, čo je najväčší úbytok v
histórii kraja; str. 89
dňa 30. apríla 2018 spustilo Mesto Trenčín do ostrej
prevádzky svoju novú webovú stránku; počas prechodného obdobia bude v prevádzke aj staré webové
sídlo mesta; str. 90
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- dňa 2. mája 2018 otvorilo Trenčianske múzeum
v Katovom dome dve nové expozície - „Majster
spravodlivosti, kat“ a „Remeslá a cechy“; str. 90
- Okresný súd v Trenčíne zamietol žalobu mesta
Trenčín na prevádzkovateľa droždiarne v Zámostí;
Mesto žiadalo, aby súd uložil spoločnosti Old Herold Heffe povinnosť zdržať sa rušenia zápachom,
ktorý vzniká pri sušení droždia; str. 93
- dňa 9. mája 2018 prevzalo Mesto Trenčín od zhotoviteľa Námestie študentov a sprístupnilo ho verejnosti; investičná akcia mesta za takmer 28 600 eur
bola odštartovaná v druhej polovici marca 2018; str.
96
- dňa 11. mája 2018 bol v areáli Expo Center v Trenčíne slávnostne otvorený v poradí 7. ročník regionálneho veľtrhu cestovného ruchu Region Tour
Expo 2018; str. 97
- dňa 15. mája 2018 sa v kongresovej sále župného
úradu uskutočnil snem Krajskej organizácie Jednoty
dôchodcov na Slovensku v Trenčíne; staronovou
predsedníčkou krajskej organizácie sa stala Anna
Prokešová; str. 99
- Mesto Trenčín uspelo vo výzve Slovenského zväzu
ľadového hokeja a získalo dotáciu vyše 535 tisíc eur,
ďalších takmer 132 tisíc eur zaplatí mesto zo svojho
rozpočtu; cieľom je rekonštrukcia vyše 20–ročného
chladiarenského zariadenia na zimnom štadióne,
vrátane rozvodov; str. 100
- dňa 18. mája 2018 spustili novú Fontánu Marca
Aurélia; jej vybudovanie bolo súčasťou dokončeniam rekonštrukcie Mierového námestia; str. 101
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- dňa 19. mája 2018 pestrým celodenným programom
otvorili rekonštruované Mierové námestie v Trenčíne; primátor Richard Rybníček počas otvorenia
povedal, že námestie je srdcom a dušou Trenčína a
jeho rekonštrukcia bola jedným z najväčších a najrozsiahlejších zásahov od prelomu 12. a 13. storočia;
str. 102
- novinkou na zrekonštruovanom Mierovom námestí
je Fontána Marca Aurélia, ktorú tvorí bronzová
misa a dvojitá zvlnená bronzová stena s citátom Marca Aurélia; autorom fontány je český sochár Jiří
Plieštik; str. 106
- krása a zmysel pre detail dáva bronzovému modelu
Trenčína na zrekonštruovanom Mierovom námestí
punc jedinečnosti; jeho autorom je akademický sochár Igor Mosný; str. 108
- dňa 19. mája 2018 sa uskutočnil jednodňový festival
s názvom Fest Art Trenčín, počas ktorého mladí
umelci na stenách podchodu na Hasičskej ulici výtvarne stvárnili jednotlivé dominanty mesta; festivalové aktivity sa konali aj vo vyhradenom priestore
na Mládežníckej ulici; str. 109
- v druhej polovici mája 2018 odstránilo mesto v spolupráci so Združením vonkajšej reklamy prvých
sedem nelegálnych bilbordov; samospráva chce
zásadným spôsobom obmedziť reklamný smog; str.
111
- dňa 26. mája 2018 sa na Ulici 1. mája uskutočnil vydarený 2. ročník moderného mestského trhu pod názvom Trenčín na korze; str. 114
- dňa 17. mája 2018 otvorili v Trenčíne interaktívne
letecké múzeum Hangár X, ktoré ponúka možnosť
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vidieť lietadlá od čias druhej svetovej vojny až po
súčasnosť; str. 115
dňa 30. mája 2018 na zasadnutí mestského zastupiteľstva o finančnej situácii Trenčína informoval primátor Richard Rybníček; celkový dlh mesta bol k
30. aprílu 2018 vo výške 13,4 mil. eur, čo predstavuje
244 eur na obyvateľa; str. 116
po tom, ako mesto kúpilo 48 nájomných bytov v polyfunkčnom dome „Obytný súbor Condominium Eurozeta Trenčín“ na Veľkomoravskej ulici, získa v
roku 2018 ešte ďalších 26 bytov, vrátane parkovacích miest a prislúchajúcej infraštruktúry; str. 117
vnútrobloky J. Halašu a Východná čakajú zmeny,
Trenčín uspel s projektmi a dostane peniaze na ich
oživenie; na komplexnú revitalizáciu vnútrobloku J.
Halašu získa necelých 760 tisíc eur a na vnútroblok
Východná takmer 272 tisíc eur; str. 118
dňa 1. júna 2018 otvorili v Trenčíne nové detské
ihrisko na Karpatskej ulici, ktoré má viaceré unikátne prvky, deti zaujme najmä vodný svet a veľká
preliezačka v tvare lode; ide o najdrahšie detské
ihrisko v Trenčíne, mesto dalo zo svojej kasy na toto
ihrisko vyše 210 tisíc eur; str. 122
dňa 5. júna 2018 slávnostne odštartoval projekt
rekonštrukcie južného opevnenia Trenčianskeho
hradu; po rok trvajúcich prácach sprístupnia návštevníkom hrad aj cez lesopark Brezina, prístup k južnému opevneniu navyše zjednoduší novovybudovaná
prístupová cesta a náučný chodník za pol milióna
eur; str. 119
dňa 7. júna 2018 sa na počesť 100. výročia vzbury
71. pešieho Trenčianskeho pluku na sklonku prvej
858

-

-

-

-

-

-

svetovej vojny v Kragujevci uskutočnila v priestoroch trenčianskych kasární spomienka na najtragickejšiu vzburu v rakúsko-uhorskej armáde, po
ktorej popravili 44 slovenských vojakov; str. 124
Mesto predalo svoj jediný objekt v Lesoparku Brezina - hospodársku budovu spolu s okolitým pozemkom odkúpil majiteľ susedného hotela Brezina;
zaviazal sa, že na pozemku vybuduje do jedného roka
verejnú kolkovú drevenú dráhu; str. 127
dňa 13. júna 2018 sa záverečného seminára a slávnostného ukončenia 31. ročníka Akadémie tretieho veku v priestoroch Kultúrneho centra Stred Dlhé
Hony v Trenčíne zúčastnilo 142 poslucháčov a hostí;
str. 129
Trenčín získal miliónovú dotáciu od ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na komplexnú
obnovu dvoch vnútroblokov na sídlisku Juh – na
Ulici J. Halašu a Východnej; str. 131
v Trenčianskom samosprávnom kraji uzatvorilo
v minulom roku manželstvo 3368 párov, čo je o 107
viac ako v roku 2016 a o 593 viac ako pred 20 rokmi;
počet sobášov bol v minulom roku najvyšší od
vzniku kraja; str. 133
dňa 18. júna 2018 vyhlásili v Bratislave pri príležitosti Dňa otcov výsledky ankety Otec roka 2018;
stal sa ním vďaka SMS a internetovému hlasovaniu
kpt. Ing. Miloš Karell, ktorý v marci 2018 zachránil
život 11-ročnému chlapcovi, pod ktorým sa preboril
ľad na Váhu v Trenčíne; str. 134
v polovici júna 2018 začali prvýkrát v histórii kompletne rekonštruovať Ulicu generála Svobodu,
takmer 50-ročnú štvorprúdovú cestu na najväčšie
trenčianske sídlisko Juh; str. 149
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- dňa 20. júna 2018 v sobášnej sieni Mestského úradu
vyhlásili najvýraznejšie detské osobnosti mesta
Trenčín v školskom roku 2017/2018; z rúk primátora mesta Richarda Rybníčka si počas slávnosti prevzalo ocenenie 17 jednotlivcov a 11 tímov; str. 135
- víťazmi druhého ročníka súťaže o pohár prezidenta
Hasičského a záchranného zboru o najlepšiu posádku
hasičov - zdravotníckych záchranárov sa stali trenčianski hasiči Miroslav Pokrývka a Peter Valko;
str. 145
- dňa 27. júna 2018 trenčiansky župan Jaroslav Baška, riaditeľ Trenčianskeho múzea Peter Martinisko
a zástupca zhotoviteľa Ivan Škripeň slávnostne
odklepli začiatok rekonštrukcie administratívnej
budovy na Trenčianskom hrade, ktorý Trenčania volajú „skleník“; str. 146
- za prvých päť mesiacov tohto roka eviduje slovenská
polícia 28 042 trestných činov, čo je o približne dve
tisícky menej, ako za rovnaké obdobie minulého
roka; Košice a ďalšie krajské mestá, ako Žilina či
Trenčín, hrajú prím aj z pohľadu celkovej kriminality; str. 148
- pedagóg, dirigent a organizátor kultúrneho života v
meste Dr. Jozef Vakoš, PhD. oslávil 70 rokov; str.
150
- dňa 4. júla 2018 na zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta informoval primátor Richard Rybníček
o finančnej situácii mesta; celkový dlh Trenčína bol
k 31. máju 2018 vo výške 13,7 mil. eur, čo predstavuje 249 eur na obyvateľa; str. 151
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- dňa 4. júla 2018 trenčianske mestské zastupiteľstvo
schválilo návrh volebných obvodov a počty poslancov; zastupiteľstvo bude mať aj v budúcom volebnom období 25 poslancov; str. 152
- dňa 4. júla 2018 mestské zastupiteľstvo schválilo
uzatvorenie nájomných zmlúv so 43 oprávnenými
žiadateľmi o nájomné byty na Veľkomoravskej ulici;
str. 144
- názov Vážska cyklomagistrála ponesie jedinečná
stokilometrová cyklotrasa, ktorá povedie popri Váhu
naprieč Trenčianskym krajom; rozhodli o tom
obyvatelia kraja v hlasovaní; str. 153
- na zrekonštruovanom Mierovom námestí pribudol
ďalší prvok, ktorý ponúka osvieženie v horúcich letných dňoch; okrem Fontány Marca Aurélia a pitnej
fontánky sú tu umiestnené štyri stĺpy, ktoré rozprašujú vodnú paru; str. 154
- do rekonštrukcie vyše 60-ročného cestného mosta
v Trenčíne môže investovať iba štát ako jeho majiteľ,
primátor verí, že pokiaľ sa tak stane, nepríde na starom moste k žiadnej tragédii; začiatok rekonštrukčných prác na starom cestnom moste nad riekou Váh
v Trenčíne je však v nedohľadne, Slovenská správa
ciest (SSC) priznala, že dodnes nezačala s prípravou;
str. 145
- dňa 12. júla 2018 ukončil reštaurátor Martin Mikuláš práce na rekonštrukcii Morového stĺpa; mor
vypukol v Trenčíne v lete v roku 1710, na jeho následky zomrelo 1600 ľudí; str. 148
- voľný priestor medzi parkovacími miestami a chodníkom na Mládežníckej ulici (pri Kolibe) už slúži
cyklistom, mesto tu vyznačilo cyklotrasu; str. 149
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- dňa 20. júla 2018 sa osadením svätožiare ukončilo
reštaurovanie sochy sv. Jána Nepomuckého; vyše
pol roka ju reštauroval akademický sochár Juraj
Krajčo; str. 150
- trojicu mužov, ktorí lúpili, kradli, unášali, porušovali domovú slobodu najmä v Trenčianskom kraji
a našli u nich obrovský arzenál zbraní, odsúdili spolu
na 38 rokov vo väzení; str. 152
- dňa 25. júla 2018 za účasti nitrianskeho diecézneho
biskupa Mons. Viliama Judáka posvätili novo
inštalované súsošie sv. Anny na rovnomennom námestí, obnovenú sochu sv. Jána Nepomuckého
a reštaurovaný Morový stĺp; str. 154
- primátor Richard Rybníček rozpráva o svojom bratovi Róbertovi a odpovedá aj na to, či má u neho brat
protekciu; str. 166
- generálny manažér futbalového klubu AS Trenčín
Róbert Rybníček sa v rozhovore vyjadruje o bratovi
Richardovi a hovorí aj o tom, v čom sa s ním najviac nepohodli; str. 168
- primátor Richard Rybníček odpovedá na otázky
o svojej politickej budúcnosti a hovorí o svojej ambícii pokračovať vo funkcii primátora aj v nasledujúcom volebnom období; str. 169
- dňa 27. júla 2018 dokončili nový povrch na celom
úseku hrádze od elektrárne pri zimnom štadióne po
most na Ostrov v dĺžke približne 1 kilometer; str.
176
- dňa 27. júla 2018 sa naskytla možnosť sledovať najdlhšie zatmenie Mesiaca v tomto storočí; návštevníci Trenčianskeho hradu mohli zatmenie pozorovať
prostredníctvom profesionálnych teleskopov; str.
176
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- v dňoch 26. – 28. júla 2018 sa na vynovenom Mierovom námestí konali tradičné Trenčianske historické slávnosti; str. 177
- budovaním dočasnej prístupovej cesty sa začal
projekt rekonštrukcie južného opevnenia Trenčianskeho hradu, vďaka ktorému bude hrad sprístupnený
aj od lesoparku Brezina; str. 178
- Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne zmodernizovala spoločenské priestory určené na kultúrne, spoločenské a vzdelávacie účely; str. 178
- od začiatku augusta 2018 je v centre Trenčína pre
obyvateľov mesta k dispozícii bicykel, kto sa potrebuje niekam rýchlo prepraviť, môže si ho zadarmo
požičať; str. 179
- dňa 14. augusta 2018 informoval primátor Richard
Rybníček o aktuálnej situácii v súdnom spore medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Tatra Real
Trade súvisiacom s tzv. Cellerovou jamou - Okresný
a Krajský súd podľa verdiktu Ústavného súdu uznali,
že Mesto musí uhradiť i výšku škody; str. 181
- súdny spor medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou
Tatra Real Trade smeroval v prospech Trenčína a
jeho obyvateľov, všetko sa otočilo o 180 stupňov po
rozhodnutí Ústavného súdu SR; podľa primátora Richarda Rybníčka ide o poníženie všeobecných súdov v Trenčíne; str. 189
- dňa 17. augusta 2018 v noci zasiahli Považie zemetrasenie so silou 2,9 magnitúda; hypocentrum zemetrasenia bolo dva kilometre východne od Trenčianskych Teplíc; str. 190
- dňa 21. augusta 2018 Mesto Trenčín v spolupráci s
Ústavom pamäti národa pri príležitosti 50. výročia
okupácie Československa vojskami Varšavskej
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zmluvy otvorilo v Mestskej veži výstavu s názvom
„Pražská jar pod hradom Matúša Čáka“; str. 192
z prečinu poškodzovania cudzej veci obvinili trenčianski železniční policajti dvoch mužov z Českej
republiky, ktorí sprejmi postriekali protihlukovú
stenu v Trenčíne; str. 192
v dňoch 17. – 22. augusta 2018 zhruba štyridsať dobrovoľníkov brigádovalo pri južnom opevnení
Trenčianskeho hradu; okrem triedenia spadnutého
muriva pracovali na vyčistení a úprave plochy; str.
193
dňa 28. augusta 2018 stiahli z Ulice J. Halašu všetky
1 100-litrové nádoby na odpad, ďalšie nové stojisko
s polopodzemnými kontajnermi je už obyvateľom
ulice plne k dispozícii; str. 194
dňa 27. augusta 2018 sa pri Pamätníku umučených
na trenčianskej Brezine konala spomienka pri
príležitosti 74. výročia SNP; str. 196
dňa 27. augusta 2018 rodák z Kubrej, najstarší žijúci
slovenský zlatý olympijský medailista Ján Zachara
oslávil 90. narodeniny; pri tejto vzácnej príležitosti
prijal jubilanta aj primátor Richard Rybníček; str.
197
dňa 28. augusta 2018 SAD Trenčín umiestnila na
Hasičskú ulicu tri nové elektronické tabule, ktoré
cestujúcu verejnosť informujú o odchodoch autobusov mestskej hromadnej dopravy; str. 195
dňa 31. augusta 2018 vykorčuľovali na prvý tréning
na novej ľadovej ploche hokejisti Dukly Trenčín;
o kvalitný ľad sa postaralo zrekonštruované chladiarenské zariadenie; str. 201
od 16. júna do 3. septembra 2018 trvala druhá sezóna letného kúpaliska na Ostrove, oproti minulej
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sezóne privítalo o 6960 návštevníkov viac, teda
71 734; str. 201
dňa 5. septembra 2018 poslanec mestského zastupiteľstva v Trenčíne a krajského zastupiteľstva Miloš
Mičega oficiálne potvrdil kandidatúru na post
trenčianskeho primátora; str. 202
dňa 5. septembra 2018 poslankyňa mestského zastupiteľstva Danica Birošová oficiálne potvrdila kandidatúru na post trenčianskeho primátorky; str. 204
dňa 5. septembra 2018 súčasný primátor Trenčína
Richard Rybníček oficiálne oznámil, že v jesenných
komunálnych voľbách bude po tretíkrát kandidovať na primátora mesta; str. 205
v dňoch 7. – 9. septembra 2018 sa uskutočnil festival
„Pri trenčianskej bráne“ s bohatým kultúrnym programom; dychovka Textilanka a Vojenská hudba
Banská Bystrica si na koncerte zaspomínala na zakladateľa modernej slovenskej dychovej hudby Karola Pádivého, ktorý väčšinu života prežil v Trenčíne; str. 207
počas posledného augustového víkendu 2018 Trenčiansky hrad privítal svojho tohtoročného stotisíceho návštevníka, išlo o rodinu z Ukrajiny; str. 209
do 11. septembra 2018 odovzdalo v Trenčíne kandidačné listiny sto kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva a štyria kandidáti na primátora
mesta; str. 209
dňa 12. septembra 2018 vstúpila do svojho 32.
ročníka Akadémia tretieho veku v Trenčíne; nový
školský rok priniesol zmenu na poste predsedníčky
ATV, ktorou sa stala Janka Gugová; str. 210
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- v dňoch 14. – 16. septembra 2018 sa konali oslavy
780. výročia prvej písomnej zmienky o obci Opatová pod názvom „Bola raz jedna dedina...“; str. 211
- dňa 24. septembra 2018 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí jednohlasne potvrdilo záujem odkúpiť od mesta Trenčín
budovu Športového gymnázia v Trenčíne vrátane
priľahlých pozemkov; str. 211
- Mestská volebná komisia v Trenčíne zaregistrovala
99 kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva a štyroch kandidátov na primátora; str. 214
- dňa 26. septembra 2018 schválili poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva zmeny a doplnky
územného plánu mesta; zmeny by mali priniesť
získanie nových dopravných koridorov v niektorých
častiach Trenčína, posun v rozvoji mesta a regulácia
reklamného smogu; str. 214
- dňa 26. septembra 2018 sa na Mierovom námestí
uskutočnil 7. ročník Bio jarmoku, ktorý ponúkol
množstvo bio a gazdovských potravín, výrobkov pre
ekodomácnosť, osvetu v kompostovaní a prednášok;
str. 215
- dňa 7. októbra 2018 sa konali tretie Dni Sihote; slnečné popoludnie ponúklo bohatý program, priestranstvom pred obchodným centrom Rozkvet rezonovali zvučné mená ako Štefan Skrúcaný alebo
spevák Peter Cmorik; str. 217
- ku komunálnym voľbám 2018 je už k dispozícii
zoznam zaregistrovaných kandidátov; str. 2018
- dňa 12. októbra 2018 sa začali na starom cestnom
moste dopravné obmedzenia; Slovenská správa
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ciest vymieňa nefunkčný mostný záver a desať odvodňovačov za účelom zamedzenia prenikania vody
do nosnej konštrukcie mosta; str. 225
zrekonštruovaný priechod pre chodcov pri reštaurácii Retro má protišmykovú úpravu Zebra antislip;
ide o certifikovaný systém protišmykového náteru,
ktorý funguje na báze studeného plastu a drvenej
žuly; str. 226
od dňa 16. októbra 2018 je v Trenčíne zakázané
podávať a požívať alkoholické nápoje na verejne
prístupných miestach; hovorí o tom Všeobecne záväzné nariadenie č.11/2018 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov; str. 226
mimovládna organizácia Transparency International
Slovensko (TIS) po dvoch rokoch opäť hodnotila
transparentnosť slovenských miest a zverejnila
rebríček, v ktorom je Trenčín na desiatej pozícii;
str. 227
Mesto Trenčín zakúpilo päť servisných cyklostojanov s pumpou a bežným náradím na opravu bicykla;
ide o novinku v meste, cyklostojany sú umiestnené
v každej mestskej časti; str. 228
v októbri 2018 bolo v Trenčíne k dispozícii 10 stojísk
na polopodzemné kontajnery a v najbližšom čase
pribudnú ďalšie; str. 228
dňa 17. októbra 2018 osadením zreštaurovaných drevených sôch sv. Petra a sv. Pavla na prednú časť piaristického kostola sv. Františka Xaverského v Trenčíne ukončili štvorročné reštaurátorské práce na
interiéri a fasáde významnej barokovej pamiatky
mesta; str. 229

867

- dňa 19. októbra 2018 si v Martine Hlavnú cenu
v kategórii krajských a okresných miest súťaže Slovenská kronika 2018 prevzal kronikár mesta Trenčín Pavol Seriš; str. 229
- v druhej polovici októbra 2018 sa po kompletnej
rekonštrukcii prístupovej cesty na sídlisko Juh,
vrátane štyroch autobusových zastávok začalo maľovanie vodorovného dopravného značenia; str. 231
- strana Smer-SD vyjadrila podporu v novembrových komunálnych voľbách v Trenčíne kandidatúre
súčasného primátora mesta Richarda Rybníčka (nezávislý); str. 232
- Mesto Trenčín bolo aj v roku 2018 úspešné s projektmi, s ktorými sa uchádzalo o nenávratný finančný príspevok; pre Trenčín schválili zatiaľ spolu
vyše 3 milióny 600 tisíc eur; str. 233
- Občianska koalícia v Trenčíne v zložení Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia,
Občianska konzervatívna strana a nezávislí kandidáti
združení okolo Občianskeho klubu sa vo voľbách
primátora rozhodla podporiť kandidatúru Ing. Miloša Mičegu; str. 233
- poslankyňa mestského zastupiteľstva Danica Birošová sa vzdala kandidatúry na post primátorky Trenčína, vo voľbách podporila kandidáta Miloša Mičegu; str. 234
- dňa 1. novembra 2018 na jednej z najvýznamnejších
akcií hotelierov sveta Haute Grandier, ocenili
v Pallazzo Versace v Dubaji trenčiansky hotel Elizabeth ako Najlepší mestský hotel v regióne; str.
235
- nezávislý kandidát za primátora v Trenčíne Ľubomír
Žabár sa vzdal kandidatúry za primátora v krajskom
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meste, vo voľbách podporil za primátora Miloša
Mičegu; str. 236
Mesto dokončilo obnovu zelene v Parku M. R.
Štefánika; nový trávnik, stromy, kry, kvetinové záhony, odborné orezy a frézovanie pňov boli súčasťou
projektu, na ktorý mesto získalo z eurofondov takmer 400 tisíc eur; str. 236
dňa 8. novembra 2018 pri príležitosti 80. narodenín
prijal primátor mesta Richard Rybníček vojenského
historika, publicistu, filatelistu a numizmatika
Jozefa Koreného (narodený 26. 10. 1938); str. 237
dňa 10.novembra 2018 komunálne voľby rozhodli,
že primátorom mesta Trenčín sa vo volebnom
období 2018 - 2022 stáva Mgr. Richard Rybníček s
13 855 hlasmi (72,6%), druhým v poradí je Ing.
Miloš Mičega s 5 228 (27,4%) hlasmi; volebná účasť
dosiahla 19 673 voličov (42%); str. 239
dňa 11. novembra 2018 si účastníci za prítomnosti
ministra obrany SR Petra Gajdoša pri príležitosti
100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny uctili obete; podujatie sa konalo na vojnovom cintoríne
v Trenčíne – Kubrej, ktorý zrekonštruoval Klub generálov SR; str. 238
dňa 11. novembra 2018 kandidát na primátora Miloš
Mičega uznal svoju volebnú prehru a zagratuloval
k zvoleniu svojmu protikandidátovi Richardovi
Rybníčkovi; str. 240
„Ďakujem všetkým Trenčanom, som naozaj dojatý. Je to výnimočný deň vo výnimočnom meste,“
povedal po úspešných komunálnych voľbách staronový primátor Richard Rybníček; str. 241
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- v 25-člennom trenčianskom mestskom zastupiteľstve
je 9 nových poslancov, 16 poslancov svoje posty obhájilo; prevahu v mestskom parlamente získali nezávislí poslanci, ktorých je 17, 3 poslanci budú zastupovať koalíciu Progresívne Slovensko, Spolu –
občianska demokracia, OKS, troch má aj KDH, po
jednom koalícia SaS, Sme rodina a OĽaNO i strana
Smer-SD; str. 243
- dňa 14. novembra 2018 vyhlásili v Bratislave výsledky súťaže „ZlatýErb.sk 2018“, prvé miesto v kategórii Najlepšia stránka mesta získala nová webstránka mesta Trenčín; str. 244
- dňa 14. novembra 2018 vyhlásili výsledky súťaže
„Zlatý erb.sk 2018“, v rámci vyšších územných celkov obsadil so svojím webovým sídlom prvé miesto
Trenčiansky samosprávny kraj; str. 246
- v dňoch 13. – 15. novembra 2018 hostila Barcelona
8. ročník Smart City Expo World Congress; na
jednom z najväčších podujatí svojho druhu na svete
rezonovala otázka, ako zabezpečiť, aby sa mestá stali
príjemnejšími pre život ľudí a jedným z príkladov
bol Trenčín; str. 248
- dňa 17. novembra 2018 v rámci spomienkovej akcie
na nežnú revolúciu v novembri 1989 položili vence
k pamätníku obetiam komunizmu na Námestí sv.
Anny primátor Richard Rybníček a starostka partnerského francúzskeho mesta Cran-Gevrier Nora
Segaud-Labidi; str. 249
- dňa 19. novembra 2018 „vyrástla“ na Mierovom
námestí vianočná jedľa, ktorú priviezli zo sídliska
Noviny – strom ponúkla mestu rodina Horňáčková;
str. 250
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- Trenčín je pripravený na snehovú nádielku, zimná
údržba ho však bude stáť viac peňazí - Mesto počíta
so sumou až 710 tisíc eur, okrem ciest sa totiž po
novom musí postarať aj o chodníky; str. 251
- priemerná evidovaná miera nezamestnanosti klesla
v októbri 2018 v Trenčianskom kraji medzimesačne
o 0,20 percenta na úroveň troch percent; str. 252
- dňa 26. novembra 2018 ukončila Archeologická
agentúra s.r.o. prieskum v átriu pod Mestskou vežou, sondážne jamy sú zasypané a mesto môže vyhlásiť verejné obstarávanie na revitalizáciu tohto priestoru; str. 252
- dňa 5. decembra 2018 v rámci výstavby nového
futbalového štadióna odstránili prvý zo štyroch
starých stĺpov osvetlenia, ďalší odstránili o tri dni
neskôr; str. 254
- dňa 5. decembra 2018 privítalo zaplnené Mierové
námestie Mikuláša, spolu so svojou družinou pobavil deti a porozdával deťom sladkosti a nakoniec
rozsvietil veľký vianočný strom; príchod Mikuláša
otvoril na námestí aj tradičné vianočné trhy; str. 256
- dňa 6. decembra 2018, na Mikuláša, otvorili mobilnú ľadovú plochu na Štúrovom námestí; str. 258
- dňa 10. decembra 2018 zvolení mestskí poslanci prvýkrát zasadli do poslaneckých lavíc a zložili sľub;
sľub zložil i staronový primátor Richard Rybníček;
str. 258
- dňa 10. decembra 2018 na zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili poslanci mesačný plat primátorovi Richardovi Rybníčkovi vo výške 5405 eur
v hrubom, išlo o maximálne možné zvýšenie základného platu o 60 percent; str. 259
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- trenčianska samospráva vstúpi do roku 2019 v rozpočtovom provizóriu, nový rozpočet bude mestské
zastupiteľstvo schvaľovať až vo februári budúceho
roku; str. 260
- dňa 12. decembra 2018 sa Trenčín pridal k takmer 50
mestám na Slovensku v projekte „Slovensko spieva
koledy“, na pódiu na Mierovom námestí prišli koledy zaspievať deti z detského folklórneho súboru
Kubranček a speváčky zo ženskej speváckej skupiny Kubrá; str. 261
- zabrániť poškodzovaniu exteriéru objektov Trenčianskeho múzea v Trenčíne bolo hlavným dôvodom
inštalácie nového kamerového systému v areáli
Trenčianskeho hradu a v ďalších pobočkách Trenčianskeho múzea; str. 262
- dňa 18. decembra 2018 Trenčianska nadácia uzavrela
predvianočný projekt „Otvor srdce, daruj knihu“;
neznámi darcovia kúpili označené knihy a nechali ich
priamo v kníhkupectve, Trenčianska nadácia ich
následne rozdala 161 deťom; str. 263
- aj pred Vianocami 2018 sa Trenčín sviatočne rozsvietil, k minuloročným svetielkam sa pridalo ďalších 13 tisíc v podobe troch nových svetelných prvkov; str. 264
- odo dňa 20. decembra 2018 autobusy MHD zastavujú na novovybudovaných zastávkach na Považskej ulici; str. 265
- dňa 22. decembra 2018 sa konal Dobrý bazár, výťažok z neho opäť pomôže zdravotne znevýhodneným
deťom v domovoch sociálnych služieb po celom Slovensku; str. 265
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- predsedovia komisií Mestského zastupiteľstva hovoria o svojich cieľoch, prioritách a výzvach; str.
266
- primátor Richard Rybníček v tradičnom koncoročnom rozhovore hodnotí rok 2018 a rozpráva o ďalšom rozvoji mesta; str. 271.
2. Ekonomický život
- viceprezident spoločnosti Adient Jeff Stafeil hovorí
o tom, že jeho firma vyrába sedadlá pre automobilový priemysel, ale chce vstúpiť aj do leteckého
priemyslu; str. 277
- aj v Trenčíne má svoj závod koncern Hella, ktorý je
globálne pôsobiacou spoločnosťou s viac ako 100ročnou tradíciou, ktorá vyvíja a vyrába komponenty
a systémy svetelnej techniky a elektroniky; celosvetovo zamestnáva 37000 zamestnancov vo viac
ako 125 pobočkách v 35 krajinách sveta; str. 284
- Letecké opravovne Trenčín a. s. (LOTN) sú jedinou spoločnosťou na Slovensku, ktorá sa zaoberá
opravou a údržbou leteckej techniky a v roku 2019
oslávi 70 rokov od svojho založenia; aktuálne zamestnáva cca 350 zamestnancov; O LOTN hovorí
predseda predstavenstva Martin Dušanič; str. 291
- spoločnosť tnTEL patrí k priekopníkom v nasádzaní
a implementácii viacerých technológií, ktoré nám už
v dnešnej dobe pomáhajú cítiť sa ako v budúcnosti;
ponúka komplexné služby v oblasti riešenia informačno-komunikačných technológií a bezpečnostno-informačných technológií; str. 293
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- už na prelome júna a júla 2018 sa začína žatva v niektorých okresoch, predčasný zber urýchľuje nielen
teplé počasie, ale aj výdatné májové zrážky; str. 297
- nezamestnaných je najmenej Slovákov v histórii SR;
v Trenčianskom kraji je vo všetkých okresoch celkovo 36 nedostatkových profesií, firmám chýbajú
montážni pracovníci, mechanici, operátori, ale aj vodiči, murári či lekári; str. 299
- trenčiansky odštepný závod spoločnosti Leoni Slovakia získal už tretí rok po sebe ocenenie pre najlepší dodávateľský závod spoločnosti Groupe PSA
(Peugeot – Citroën); spoločnosť vyrába adaptérové
káble pre snímače rýchlosti vozidla a CD nabíjačky
určené pre vozidlá s vyšším vybavením; str. 302
- Letecké opravovne Trenčín získali kontrakt na generálne opravy afganských vrtuľníkov v roku
2016, keď uspeli vo verejnej súťaži; v Trenčíne budú
aj naďalej opravovať vrtuľníky Mi-17V5 pod dohľadom medzinárodnej agentúry NSPA (NATO
Support and Procurement Agency); str. 304
- Letecké opravovne Trenčín budú na Slovensku
strategickým partnerom americkej spoločnosti
Lockheed Martin v projekte dodania 14 stíhacích
lietadiel F-16C Block 70 pre slovenskú armádu; str.
305
- o strategickom partnerstve Leteckých opravovní
Trenčín s americkým výrobcom lietadiel Lockheed
Martin hovorí viceprezident spoločnosti Orlando
Carvalho; str. 307.
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3.

Kultúrno-spoločenský život
- v priestoroch kasárne na Trenčianskom hrade prebieha výstava trenčianskeho maliara Artúra Lieskovského (1852 – 1920), potomka starého šľachtického
rodu; maliar štetcom zachytil aj dnes už neexistujúce
budovy; str. 310
- festival Pohoda získal cenu Green Operations
Award 2017; Pohoda je žiarivým príkladom, jedinečným, skvelým a popredným európskym festivalom, uviedla Teresa Moore, riaditeľka iniciatívy A
Greener Festival; str. 312
- v Galérii M. A. Bazovského vystavujú výtvarníci
Ľudovít Bránsky a Marián Sučanský; Ľ. Bránsky
sa venoval predovšetkým krajinomaľbe, okrem okolia svojej rodnej Bošáce maľoval predovšetkým
Trenčín; M. Sučanský svojou figurálnou tvorbou
vniesol do kontextu slovenského výtvarného umenia
akýsi vzdor, vášeň, emóciu, skepsu i dezilúziu; str.
313
- Oľga Dodeková, ktorá študovala na Pedagogickej
škole v Trenčíne počas pôsobenia výtvarníka Ľudovíta Bránskeho, spomína na svojho učiteľa; str. 314
- životný príbeh Mariána Sučanského, ktorého diela
sú vystavené v trenčianskej galérii pod názvom
„Nepokoj v duši“; str. 319
- dňa 2. februára 2018 prijal primátor Richard Rybníček výtvarníka a jedného zo zakladajúcich členov
Galérie Miloša Alexandra Bazovského Ladislava
Moška a pri príležitosti 70. narodenín výtvarníka a
pedagóga Igora Meška; str. 322
- dňa 10. februára 2018 pri príležitosti 49. narodenín
Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
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čakal malých i veľkých návštevníkov v jej priestoroch bohatý program; str. 322
dňa 20. februára 2018 udelili za prínos v oblasti
výtvarného umenia v Primaciálnom paláci v Bratislave cenu patróna umelcov Fra Angelico dvanástim
osobnostiam, medzi nimi aj historikovi umenia, súdnemu znalcovi pre výtvarné umenie a pedagógovi
Mariánovi Kvasničkovi z Trenčína; str. 323
dňa 1. marca 2018 v Galérii M.A. Bazovského slávnostne otvorili novú výstavu Zoltán Agócs – Domček z karát; str. 324
dňa 8. marca 2018, presne na MDŽ, sa v Galérii
Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne konala
slávnostná vernisáž dvoch výstav, ktoré boli venované ženám a ženskej tematike; prvá predstavila
tvorbu mladej výtvarníčky July Haluzovej a druhá
prezentovala ženy v zbierkovom fonde trenčianskej
galérie; str. 324
dňa 22. marca 2018 otvorili každoročnú prehliadku
amatérskej výtvarnej tvorby umelcov z Trenčianskeho kraja s názvom Výtvarné spektrum; do súťaže sa zapojilo 61 autorov so 170 umeleckými dielami; str. 325
tanečné páry TK Dukla Trenčín pod vedením manželov Paškovcov získali v tohtoročnej sérii majstrovstiev Slovenska 4 pódiové umiestnenia, z toho
jeden majstrovský titul; str. 327
dňa 24. marca 2018 Trenčianske osvetové stredisko
pripravilo regionálnu postupovú súťažnú prehliadku moderného tanca Deň tanca 2018 pre okresy
Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Bánovce nad
Bebravou, na ktorej sa zúčastnilo približne 400 tanečníkov z 12 tanečných kolektívov; str. 328
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- dňa 5. apríla 2018 sa v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne konala vernisáž výstavy mladej autorky Paulíny Halasovej s názvom „Absencia
reality“; str. 329
- dňa 6. apríla 2018 otvorili v mestskej veži výstavu
unikátnych plastík Jozefa Syrového; autor je členom
združenia výtvarníkov pri Trenčianskom osvetovom
stredisku a Západoslovenskej výtvarnej únie; str.
330
- trenčiansky folklórny súbor Nadšenci tvorí 35 členov, tanečníci, hudobníci a speváci pri tvorbe choreografií vychádzajú z tradičného ľudového tanca a
piesní z trenčianskeho regiónu; v uplynulých mesiacoch súbor zaujal účasťou v televíznej šou Zem spieva, kde sa prebojoval až do finále; str. 331
- dňa 23. apríla 2018 zomrel fotograf Trenčína Vojtech Tichý; oblastí, do ktorých výrazným spôsobom
zasiahol, bolo skutočne veľa – a nech už to bol šport,
chémia, fotografia alebo kamienky; str. 336
- detský spevácky zbor Vážky pri príležitosti 10.
výročia založenia vydal debutové CD so 16 skladbami; za 10 rokov urobili 30 koncertov pre verejnosť,
päťkrát sa zúčastnil súťaže detských speváckych
zborov Mládež spieva; str. 336
- dňa 5. mája 2018 sa V Trenčíne sa uskutočnila krajská súťažná prehliadka moderného tanca Deň tanca
Trenčianskeho kraja 2018; str. 338
- dňa 10. mája 2018 sa konala v Galérii Miloša Alexandra Bazovského vernisáž výstavy Ján H. Blicha;
výstava rozpráva životný príbeh architekta a
všestranne tvorivého človeka prostredníctvom jeho
vlastného diela; str. 337
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- Trenčianska župa prvýkrát udelila ceny za dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj Trenčianskeho
kraja a významné zásluhy vo všetkých oblastiach
spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života;
str. 338
- dňa 27. mája 2018 Trenčiansky festival tanca priniesol príležitosť spoznať tanečné štýly z celého
sveta a vychutnať si ich priamo na Mierovom námestí; str. 340
- dňa 27. mája 2018 Divadlo 21 Opatová uviedlo premiéru svojej šiestej hry „Slabomyseľná“, ktorá
vznikla na motívy psychologickej drámy „Plynové
lampy“ od Patricka Hamiltona; str. 342
- dňa 1. júna 2018 otvorili na Trenčianskom hrade
interaktívnu výstavu Da Vinciho lietajúcich strojov
Aeronautica; str. 352
- dňa 2. júna 2018 získali najstaršie deti (7 – 8 r.)
detského tanečného klubu Bambula v Prahe na
Majstrovstvách Európy prvé miesto; str. 347
- dňa 4. júna 2018 otvorila Verejná knižnica M. Rešetku vo dvore na Jaselskej ulici letnú čitáreň; str.
341
- Vladimír Kulíšek je jednou z popredných osobností
slovenskej pantomímy a organizátor kultúrneho
života v Trenčíne; v rozhovore približuje svoju
umeleckú púť; str. 347
- dňa 7. júna 2018 sa v kasárni Trenčianskeho hradu
uskutočnila vernisáž k výstave „Aký kroj, tak sa
stroj...“ v sprievode ženskej speváckej skupiny folklórneho súboru Kubrá; str. 351
- dňa 8. júna 2018 tanečný pár Martin Šrámka a
Erika Ferrara z TK Dukla Trenčín získal v
Košiciach titul Univerzitných majstrov Európy;
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reprezentoval Trenčiansku univerzitu Alexandra
Dubčeka; str. 352
dňa 9. júna 2018 sa v amfiteátri v Mníchovej Lehote
uskutočnili už 38. Trenčianske folklórne slávnosti;
v šiestich programových blokoch bavilo divákov a
poslucháčov 19 folklórnych kolektívov a okolo 700
účinkujúcich; str. 354
dňa 18. júna 2018 predstavili autor textu Vlado
Kulíšek a výtvarník Jozef Vydrnák v priestoroch
letnej čitárne Verejnej knižnice Michala Rešetku literárnu podobu novej trenčianskej legendy o prievozníkovi Jozefovi; str. 357
dňa 18. júna 2018 sa začal v Trenčíne 11. ročník Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora et
Ars Skalka 2018; umelcov prijal primátor Richard
Rybníček; str. 360
do dňa 24. júna 2018 bola v Galérii M. A. Bazovského inštalovaná kolektívna výstava pedagógov
Strednej umeleckej školy v Trenčíne pod názvom
„Spoza katedry“; predstavila individuálnu tvorbu
jednotlivých garantov a učiteľov odborov školy; str.
355
osem obľúbených pedagógov na 24 portrétoch - ich
podobizne skončili v rámci výstavy klauzúrnych
prác druhákov vystavené v priestoroch Strednej
umeleckej školy v Trenčíne; str. 361
v dňoch 28. júna – 1. júla 2018 na IX. Tanečných
majstrovstvách Európy v rumunskom Brašove sa
Mackovia – tanečníci z trenčianskeho detského tanečného klubu Bambula vo veku 6 – 7 rokov pretancovali k tretiemu miestu; str. 364
dňa 4. júla 2018 v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne otvorili výstavu Natálie Okolicsányiovej pod
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názvom „Populus“; autorka je predovšetkým intuitívna, spontánna maliarka a neúnavná experimentátorka na poli maľby; str. 364
v dňoch 5. – 7- júla 2018 sa na trenčianskom letisku
konal 21. ročník medzinárodného letného festivalu
Pohoda; organizátor Michal Kaščák a jeho tím
opäť dokázali nahusto vyskladať program (tento rok
mal zhruba 300 položiek) zo silných zážitkov; str.
365
v dňoch 5. – 7- júla 2018 znela na festivale Pohoda
na desiatkach pódií alternatíva, indie, elektronika,
world music a punk, ale aj klasická hudba, striedala
sa s literatúrou, tancom, vizuálnym umením, filmom
a divadlom; str. 368
dňa 21. júla 2018 sa na najstaršom pútnickom mieste
na Slovensku - v areáli kláštora na Veľkej Skalke –
uskutočnila slávnostná vernisáž 11. ročníka medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora et
Ars; str. 370
dňa 21. júla 2018 počas vernisáže sympózia Ora et
Ars odovzdali pamätnú listinu Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho biskupa, Jane Masárovej
z Trenčianskeho osvetového strediska, Terézii Nikovej z občianskeho združenia T-VIA a Hane
Gallovej z Útvaru kultúrno-informačných služieb
mesta Trenčín; str. 372
v tomto roku zaradili festival Pohoda do výberov
najlepších festivalov aj renomované britské denníky
ako The Telegraph, The Guardian či Metro; str. 373
dňa 21. júla 2018 sa uskutočnil Slovenský deň, ktorý
bol súčasťou detského folklórneho festivalu Yilan
International Children's Folklore and Folkgame na
Taiwane; okrem prezentácie života slovenského
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ľudu svoje spevácke a tanečné umenie predviedli deti
z trenčianskeho folklórneho súboru Kornička; str.
373
dňa 1. augusta 2018 otvorili v priestoroch Mestskej
veže výber najnovších diel, ktoré vznikli na medzinárodnom sympóziu Ora et Ars – Skalka 2018; str.
375
šesť folklórnych zoskupení v Trenčianskom samospránom kraji dostane vďaka participatívno-komunitnému rozpočtu nové kroje; šesť projektov na
uchovanie ľudových tradícií podporil kraj celkovou
sumou viac ako 13 tisíc eur; str. 375
dňa 11. augusta 2018 sa konali oslavy 85. výročia
založenia folklórnej skupiny v Kubrej; vďaka členom folklórnej skupiny ostávajú zachované tradičné
zvyky, piesne a tance, ale aj nenapodobiteľné ľudové
kroje; str. 376
päťdesiat povestí a príbehov z Trenčianskeho kraja
ponúka knižka Trenčianske povesti od Jána Skovajsu a Petra Mišáka, v chronologickom poradí sú
zoradené najpútavejšie povesti z nášho regiónu; str.
377
druhý ročník projektu Leto v galérii dopadol opäť
výborne, nádvorie Galérie M. A. Bazovského sa počas leta premenilo na tvorivý ateliér, na priestor
oddychu a nových zážitkov; str. 380
dňa 8. septembra 2018 sa po nedávnej obnove zelene
chodníka v parku M. R. Štefánika uskutočnil nevšedný kultúrny festival Priestor, ktorý bol plný lokálneho umenia; str. 381
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- v dňoch 9. – 16. septembra 2018 sa v Trenčíne konal
medzinárodný festival jedného herca Sám na javisku, ktorý ponúkol 11 inscenácií a sprievodný kultúrny program; str. 383
- v dňoch 20. – 22 septembra 2018 sa v centre Trenčína odohrávalo sympózium súčasného umenia
Hala; cieľom podujatia je prezentácia unikátnych
diel konfrontovaných s priamou interakciou ľudí;
str. 384
- v dňoch 21. – 23. septembra 2018 sa v Trenčíne konal tradičný festival Jazz pod hradom, ktorý mal
skvelé obsadenie a vysokú úroveň; str. 391
- dňa 25. septembra 2018 s vo Verejnej knižnici M.
Rešetku v Trenčíne uskutočnilo stretnutie s tvorbou
Rudolfa Dobiáša pod názvom „Slovenský Solženicyn“ za osobnej účasti autora; str. 386
- v Galérii M. A. Bazovského pribudli nové výstavné
priestory v suteréne, ktoré sú určené predovšetkým
výtvarníkom, ktorí pracujú v intenciách nových médií a intermédií; str. 388
- dňa 4. októbra 2018 otvorili v Galérii M. A.
Bazovského v Trenčíne dve nové výstavy fotografií
– „Návraty v čase“ priniesli výber z čs. fotografií
z 80. rokov 20. storočia a výstava Anima tvorbu
Petra Župníka; str. 389
- dňa 8. októbra 2018 si prevzali cenu Flores Musarum významné kultúrne osobnosti z Trenčianskeho
kraja, ocenenie dostalo 17 jednotlivcov a tri kolektívy; str. 395
- dňa 11. októbra 2018 otvorilo Mestské divadlo
Trenčín novú divadelnú sezónu titulom chorvátskeho
autora Mira Gavrana „Shakespeare a Alžbeta“; str.
398
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- dňa 13. októbra 2018 v rámci turné k 100. výročiu
vzniku ČSR vystúpili v Trenčíne herci Pavol Seriš
a Filip Teller so svojou hrou „Čecháčci a Čoboláci“; str. 396
- v dňoch 12. – 13 októbra 2018 si detský spevácky
zbor Vážky, ktorý pôsobí v ZŠ na Dlhých Honoch,
na 2. ročníku medzinárodnej súťaže zborového
umenia Voce magna v Žiline vyspieval strieborné
pásmo; str. 399
- dňa 18. októbra 2018 sa vo výstavných priestoroch
Trenčianskeho hradu uskutočnila vernisáž Bienále
voľného výtvarného umenia 2018; str. 399
- dňa 9. novembra 2018 vyvrcholil udeľovaním ocenení 13. ročník festivalu dobrodružných filmov
HoryZonty; Cenu Grand Prix za najlepší festivalový
neprofesionálny film získalo dielo „Volanie diaľok“
od režiséra Adama Lisého; str. 400
- dňa 12. novembra 2018 otvorili v trenčianskej
Mestskej veži výstavu originálnych prvorepublikových filmových plagátov a starých fotoaparátov,
ktoré pochádzajú zo zbierky Trenčana Lukáša Kubičinu; str. 403
- s cieľom poukázať na prítomnosť a stav desiatok
výtvarných diel na území mesta Trenčín vznikol
projekt Hlava*****; stojí za ním partia mladých
ľudí, ktorí sa snažia zmapovať a zhromaždiť informácie o výtvarných dielach z rokov 1965 až 1989;
str. 404
- Jindřich Štreit je legendou dokumentárnej fotografie, zobrazoval život sociálne znevýhodnených;
výber z jeho fotografií inštalovali na Mierovom
námestí; str. 406
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- dňa 16. novembra 2018 otvorili v trenčianskom kine
Metro Festival francúzskych filmov za účasti francúzskej delegácie z partnerského mesta Cran-Gevrier, ktorú viedla starostka Nora Segaud-Labidi; str.
411
- v dňoch 26. – 27. novembra 2018 sa v Trenčíne
uskutočnil 49. ročník súťaže v speve regionálnych
ľudových piesní Trenčianske hodiny, na ktorom sa
zúčastnilo 76 dievčat a chlapcov z 23 základných
škôl a osemročných gymnázií trenčianskeho regiónu; str. 412
- zimné mesiace na Trenčianskom hrade patria výstave vláčikov v priestore kasární, ktorá priblížila
deťom i dospelým svet dopravy v minulosti; str. 413
- dňa 30. novembra 2018 bol slávnostne vyhodnotený
26. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa
Braneckého „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“;
str. 414
- dňa 6. decembra 2018 otvorili v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne výstavu „Bazovský fotograf“;
str. 415
- dňa 7. decembra 2018 uviedli vo Verejnej knižnici
M. Rešetku do života novú knihu trenčianskej rodáčky Evy Bodnárovej s názvom „Vidmo“; str.
417
- dňa 8. decembra 2018 sa vyše 320 návštevníkov
zúčastnilo v Galérii M. A. Bazovského 3. ročníka
podujatia Vianoce v galérii; str. 418
- dňa 9. decembra 2018 bola v priebehu týždňa už
tretíkrát vypredaná nová hra Mestského divadla
Trenčín - rodinná rozprávka „Perinbaba“; str. 419
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- prebiehajúca výstava na Trenčianskom hrade s názvom „Osudové osmičky Trenčína“ bola tento doplnená o jeden výnimočný exponát, ide o model
diorámy, ktorý zobrazuje bitku kuruci versus labanci; str. 420
- rôzne podoby modrotlače spojili sochárku, modrotlačiara, výtvarníka, grafičku i maliarku a vznikla z toho Výstava „Modrotlač u Bazovského“ v trenčianskej galérii; str. 421
- dňa 15. decembra 2018 sme si pripomenuli 50 rokov
od úmrtia národného umelca Miloša Alexandra
Bazovského, ktorý patrí k najvýznamnejším a najznámejším osobnostiam slovenského výtvarného
umenia 20. storočia; str. 423
- dňa 22. decembra 2018 sa uskutočnil záverečný
koncert turné trenčianskej rockovej kapely Volume,
výťažok z neho venovala Neurologickému oddeleniu v trenčianskej nemocnici; str. 426.
4. Školstvo a vzdelávanie
- začiatkom roka 2018 uplynulo dvanásť mesiacov od
spustenia implementácie projektu FunGlass, ktorý
je najväčším slovenským vedecko-výskumným akademickým projektom financovaným z európskeho
rámcového programu Horizont 2020; str. 427
- dňa 24. januára 2018 schválili mestskí poslanci verejné obstarávanie zámer na modernizáciu interiéru
Základnej školy Kubrá za takmer 310 tisíc eur; str.
429
- v prvých februárových dňoch roku 2018 robotníci
v areáloch MŠ Šafárikova a MŠ Opatovská začali
s prvými prácami na celkovej obnove oboch škôlok
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za takmer 2 milióny eur nenávratného finančného
príspevku; str. 430
v dňoch 14. – 15. februára 2018 sa v Trenčíne
v priestoroch Strednej odbornej školy Pod Sokolicami konal 13. ročník Trenčianskych robotických
dní; nosnou témou podujatia s európskou účasťou
bola robotika a šport; str. 432
robot GeTiPaK poskladali žiaci Základnej školy na
Kubranskej ulici z legových kociek tak šikovne, že
ním presvedčili porotu 13. ročníka Trenčianskeho
robotického dňa a v kategórii Free Style do 16 rokov
získali víťazstvo; str. 433
dňa 8.marca 2018 pri príležitosti Medzinárodného
dňa žien pozval prezident SR Andrej Kiska desať
žien na slávnostný obed v Prezidentskom paláci, medzi nimi bola aj Regina Vraždová, vyučujúca
matematiky a fyziky na Gymnáziu Ľudovíta Štúra
v Trenčíne; str. 434
žiaci trenčianskej Strednej odbornej školy leteckotechnickej budú môcť od nového školského roka využívať novú odbornú dielňu, ktorá bude slúžiť
najmä pre budúcich mechanikov lietadiel; str. 434
Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované
sklá FunGlass ako projekt Trenčianskej univerzity
A. Dubčeka pritiahol domov aj niekoľko slovenských výskumníkov, ktorí pracovali dlhodobo v zahraničí; str. 435
dňa 26. marca 2018 Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Trenčianskom samosprávnom
kraji rozhodla o tom, že Obchodná akadémia
v Trenčíne bude po novom ponúkať bilingválne štúdium v anglickom jazyku; str. 438
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- dňa 27. marca 2018 pri príležitosti Dňa učiteľov
pozval primátor mesta Trenčín Richard Rybníček
do sobášnej siene Mestského úradu dvanásť pedagógov, aby im odovzdal ocenenie za ich kvalitnú
prácu; str. 438
- v rebríčku najlepších slovenských základných
a stredných škôl v kategórii Stredná odborná škola
obsadila Obchodná akadémia v Trenčíne tretie
miesto; str. 450
- pri príležitosti Dňa učiteľov Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Okresným úradom
v Trenčíne odmenil dlhoročné úsilie a úctyhodné
výsledky práce s mládežou vybraných Vynikajúci
pedagóg Trenčianskeho kraja; str. 451
- dňa 5. apríla 2018 otvorili na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka (TnUAD) zmodernizované
Erasmus centrum, ktorého poslaním je profesionálna podpora študentov, ktorí chcú študovať v
zahraničí a študentov, ktorí prichádzajú študovať zo
zahraničia na TnUAD; str. 453
- dňa 5. apríla 2018 prijalo mesto Trenčín správu, že
dostane nenávratný finančný príspevok na obnovu
Materskej školy na Kubranskej ulici vo výške
takmer 835 tisíc eur; str. 454
- dňa 10. apríla 2018 sa konalo stretnutie zástupcov
žiackych školských rád na Mestskom úrade v Trenčíne; cieľom bola výmena skúsenosti a informácií
o tom, ako ich rady na základných školách fungujú;
str. 454
- v dňoch 12. – 14. apríla 2018 sa učiteľka Eva Mareková zo ZŠ Kubranská zúčastnila medzinárodného
seminára eTwinning Coding and Robotics v portugalskom Lisabone; str. 455
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- dňa 18. apríla 2018 na akademickej pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka privítali ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú, ktorá
prevzala záštitu nad jedenástym ročníkom úspešnej
medzinárodnej vedeckej konferencie Ošetrovateľstvo a zdravie; str. 456
- dňa 18. apríla 2018 sa v Košiciach konalo celoslovenské finále súťaže žiakov základných škôl v
programovaní hier; tri družstvá zo ZŠ Kubranská
boli na súťaži mimoriadne úspešné; str. 457
- dňa 25. apríla 2018 zorganizovala Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne 3. ročník regionálneho kola v poskytovaní prvej pomoci;
str. 457
- dňa 25. apríla 2018 Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne udelila čestný
titul Doctor honoris causa dvom významným odborníkom v oblasti vedy a výskumu - Ing. Jaroslavovi Holečkovi, PhD. a prof. Ing. Jozefovi Zajacovi, CSc.; str. 459
- od septembra 2017 sa môže Základná škola na
Veľkomoravskej ulici pochváliť novým predmetom
– folkloristikou, ktorá sa skladá z teoretickej a
praktickej časti; str. 460
- dňa 14. mája 2018 spoznali redakcie svoje hodnotenie v krajskom kole súťaže Stredoškolské časopisy Trenčianskeho kraja 2018, prvenstvo získal časopis študentov Športového gymnázia v Trenčíne
Intrák; str. 462
- dňa 14. mája 2018 rektor Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef
Habánik vymenoval PhD. Ing. Evu Ivanovú, CSc.
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do funkcie dekana Fakulty sociálno-ekonomických
vzťahov Trenčianskej univerzity; str. 464
o rozvoji Trenčianskej univerzity a jej budúcnosti
sme sa porozprávali s jej rektorom Jozefom Habánikom; založili ju v roku 1997, jej štyri fakulty, Katedru politológie a Centrum pre výskum skla navštevuje približne 2 300 študentov; str. 465
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka opäť
patrí do TOP desiatky najlepších vysokoškolských
inštitúcií podľa dopytu a uplatniteľnosti absolventov
na trhu práce; str. 470
dňa 11. júna 2018 vo finále programátorskej súťaže Palma junior v Košiciach opäť patrili k najlepším
žiaci zo ZŠ Kubranská; str. 470
päť študentov priemyselného dizajnu zo Strednej
umeleckej školy v Trenčíne vytvorila v rámci umeleckej praxe v trenčianskom technologickom centre
spoločnosti Adient päť návrhov vlastného modelu
automobilovej sedačky; str. 471
dňa 26. júna 2018 sa uskutočnilo v Základnej škole
na Kubranskej ulici vyhodnotenie celoročnej práce
redakčných tímov školských časopisov spojené
s odborným hodnotením ich obsahovej stránky, grafiky i výpovednej hodnoty; str. 473
počas letných mesiacov bude na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne prebiehať
čulý stavebný ruch, vláda vyčlenila 20 miliónov eur
z rozpočtu na rekonštrukciu vysokoškolských internátov; str. 474
od 1. septembra 2018 začali žiaci na školách v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja študo-
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vať v ôsmich nových študijných a učebných odboroch a v jednom experimentálnom pomaturitnom;
str. 475
v prvý septembrový týždeň roku 2018 zasadlo do
školských lavíc v Trenčíne 528 prvákov, materské
školy už tiež fungujú naplno, navštevuje ich spolu
približne 1 500 detí; str. 476
po 35 rokoch má trenčianske Športové gymnázium
vlastné športovisko, Trenčianska župa tu v posledných mesiacoch investovala takmer 2,4 milióna eur
do vybudovania novej telocvične, ktorá má parametre športovej haly; str. 477
po kompletnej rekonštrukcii začali študenti stavebnej priemyslovky v Trenčíne nový školský rok
v pravdepodobne najmodernejšej školskej budove
na Slovensku; str. 479
študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne
získali v lete niekoľko významných ocenení na medzinárodných súťažiach; str. 482
dňa 24. septembra 2018 otvorili na Trenčianskej
univerzite A. Dubčeka nový akademický rok, do
prvých ročníkov sa zapísalo 749 študentov, čo je
o 16 viac ako v predchádzajúcom roku; str. 483
dňa 26. septembra 2018 mestský parlament súhlasil
s predajom osemposchodovej budovy na Kožušníckej ulici Trenčianskemu samosprávnemu kraju, čo prispelo k riešeniu priestorov pre všetky deti
zo ZŠ Na dolinách, súkromnej ZŠ Futurum, športového gymnázia i súkromného gymnázia; str. 484
tohtoročnú cenu za inováciu roka udelilo Centrum
vedecko-technických informácií SR Trenčianskej
univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne za vývoj
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špeciálnej zmesi na báze prírodného kaučuku pre
gumárenský priemysel; str. 486
v dňoch 4. – 5. októbra 2018 sa v Trenčíne konala
výstava stredných škôl s názvom Stredoškolák –
Hrdina remesla, za najkrajší stánok zvolili prezentáciu Strednej odbornej školy obchodu a služieb
v Trenčíne; str. 488
dňa 11. októbra 2018 otvorili v priestoroch Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne
novú koncertnú sálu; str. 489
dňa 11. októbra 2018 navštívilo Strednú odbornú
školu Pod Sokolicami v Trenčíne vyše 400 detí z 13
základných škôl v rámci interaktívneho podujatia s
názvom „Drony v škole“; str. 491
do štvrtého roku svojej existencie vstúpil systém
duálneho vzdelávania; v Trenčianskom kraji sa počet žiakov vzdelávajúcich sa priamo na pracovisku
u zamestnávateľa každoročne zvyšuje, tento rok sa
priblížil k hranici 900; str. 493
dňa 14. novembra 2018 pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva odovzdal štátny tajomník
ministerstva školstva Peter Krajňák študentom
trenčianskeho Gymnázia Ľudovíta Štúra Róbertovi
Jurčovi a Matúšovi Kopuncovi za mimoriadne
úspechy na medzinárodných fyzikálnych súťažiach
Pamätný list svätého Gorazda; str. 494
základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Trenčín boli vysoko hodnotené neziskovou mimovládnou organizáciou INEKO, v celoslovenskom
meradle skončila ZŠ Dlhé Hony na 10. mieste; str.
495
dňa 4. decembra 2018 sa uskutočnila konferencia k
transformácii odborného vzdelávania a prípravy,
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cenu za nadobudnuté výsledky a trojročné líderstvo
v systéme duálneho vzdelávania si prebral trenčiansky župan a národný ambasádor pre odborné
vzdelávanie a prípravu v roku 2018 Jaroslav Baška;
str. 496
dňa 10. decembra 2018 organizácia Eduma – Od
emócií k poznaniu - odovzdala v Bratislave ocenenie
a značku Vnímavá škola, jednou z ocenených bola
aj Základná škola Na dolinách v Trenčíne; str. 498
dňa 14. decembra 2018 získal tím Kubranských
nadšencov (žiaci zo ZŠ Kubranská a Osemročného
gymnázia Ľ. Štúra) v kategórii Robot Game 2. miesto v regionálnom kole medzinárodnej robotickej
súťaže First Lego League; str. 498
študenti Dopravnej akadémie v Trenčíne majú
k dispozícii najmodernejšiu učebňu pre budúcich
železničiarov v Európe, v dopravnej sále dokážu nasimulovať všetky situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť
na železnici; str. 498
predškoláci z MŠ Šafárikova 11 a elokovaného pracoviska na Východnej 9 zažili pred Vianocami Santove tvorivé dielne v Súkromnej SOŠ na Ulici M. R.
Štefánika; str. 501
dňa 14. decembra 2018 získali na Základnej škole
na Ulici L. Novomeského automatický externý
defibrilátor za víťazstvo v 2. ročníku súťažného
projektu „Záchrana som ja“; str. 502
dňa 19. decembra 2018 odovzdali na Základnej
škole na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne šek na
2500 eur za absolútne víťazstvo v zbere použitých
nápojových kartónov; do súťaže sa mohli zapojiť
žiaci v základných školách v mestách Nitra, Banská
Bystrica a Trenčín; str. 503
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- dňa 20. decembra 2018 rektor Trenčianskej
univerzity A. Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik
podpísal Memorandum o spolupráci so zástupcami
firmy HELLA Slovakia Signal – Lighting s.r.o.; str.
501.
3. Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie
- v dňoch 1. – 7. januára 2018 lekári v Trenčianskom
kraji nahlásili viac ako 4 tisíc akútnych respiračných ochorení, akútne respiračné ochorenia a chrípka trápili najmä deti do päť rokov; str. 505
- dňa 22. januára 2018 získala Fakultná nemocnica
v Trenčíne nový set špičkových prístrojov na liečbu
kriticky chorých novorodencov; str. 505
- v dňoch 22. – 27. januára 2018 prerušili pre chrípku dochádzku v Trenčianskom kraji v šiestich základných a troch materských školách; str. 506
- začiatkom februára 2018 museli zatvoriť pre zvýšený počet chorých žiakov spolu 42 školských
zariadení na území Trenčianskeho kraja; str. 506
- servisné upratovanie, čistenie, dezinfekcia a doplnkové služby v priestoroch Fakultnej nemocnice
Trenčín bude počas najbližších piatich rokov robiť
dolnokubínska spoločnosť cata REAL; str. 507
- pacienti so spomaleným srdcovým rytmom nájdu
pomoc vo Fakultnej nemocnici Trenčín; v rámci
kraja je to jediné implantačné centrum kardiostimulátorov, počas prvého roka svojho fungovania
oddelenia tu pomohli takmer 70 pacientom; str. 507
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- zdravotná poisťovňa Dôvera opäť po roku predstavila rebríček nemocníc, ktorý je postavený na hodnotení pacientov; z univerzitných a fakultných nemocníc obsadila Fakultná nemocnica v Trenčíne 8.
miesto zo štrnástich hodnotených; str. 510
- Ministerstvo zdravotníctva má nového štátneho tajomníka, je ním poslanec za SNS Jaroslav Ridoško,
zástupca primára a prednosta Kliniky úrazovej chirurgie v Trenčíne; str. 510
- v trenčianskej nemocnici otvorili prvú verejnú
lekáreň, nahradila jediný väčší nemocničný bufet,
ktorý zatvorili na jeseň pred dvoma rokmi; str. 512
- v Trenčianskom kraji je nedostatok zubných lekárov, približne 40 percent z tých, ktorí ordinujú, je
v dôchodkovom veku, viacerí z nich majú vyše 70
rokov; str. 514
- začiatkom mája 2018 zatvorili vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne ambulanciu hĺbkovej rádioterapie; za posledné tri roky ide už o tretie dlhodobejšie zatvorenie tohto pracoviska z personálnych
dôvodov; str. 516
- dňa 13. júna 2018 otvorili vo Fakultnej nemocnici
v Trenčíne novozriadené angiologické oddelenie,
ktorého hlavnou úlohou je ošetrovanie pacientov
s cievnymi chorobami a znižovanie úmrtnosti na
kardiovaskulárne ochorenia; str. 519
- v hodnotení expertov v celoslovenskom rebríčku
najlepšie obstála pôrodnica vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne; str. 521
- kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne tvoria výučbovú základňu pre študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka; úlohou kliník je poskytovanie komplexnej starostlivosti vo
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svojom zameraní, ale podieľajú sa aj na pedagogickej
a vedecko-výskumnej činnosti univerzity; str. 522.
5. Tvorba a ochrana životného prostredia
- dňa 16. januára 2018 Mesto Trenčín začalo skúšať
ekologickú posypovú zmes na chodníkoch v parku
pod Juhom a nad Južankou; str. 525
- dňa 27. januára 2018 Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webstránke upozornil na znečistené ovzdušie v centre Trenčína, výstraha sa týkala pevných častíc PM10; str. 525
- v januári 2018 v Trenčíne pribudlo 50 zberných nádob určených na odkladanie viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky; str. 527
- dňa 2. februára 2018 oficiálne otvorili už tretí zberný dvor, ktorý sa nachádza s mestskej časti Sever na
ulici K Zábraniu; str. 528
- trenčianska samospráva uspela s projektom revitalizácie Parku M. R. Štefánika, na jeho obnovu
získala nenávratný finančný príspevok takmer 400
tisíc eur; str. 530
- ministerstvo pôdohospodárstva schválilo vo výzve
Zelená infraštruktúra Integrovaného regionálneho
operačného programu 2014 – 2020 ďalší trenčiansky projekt „Stratégia adaptability mesta Trenčín
na klimatickú zmenu“; str. 533
- stavby, ktoré vznikli počas modernizácie železničnej
trate v Trenčíne, stále nie sú skolaudované, skôr,
ako sa k nim stihli vyjadriť stavbári, viaceré podchody, nový železničný most a aj protihlukové sklá posprejovali vandali; str. 534
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- šíriť osvetu a ponechať pre budúce generácie čistejšie životné prostredie, aj taký je cieľ Zuzany a Hany
Vakošových z Trenčína; matka s dcérou pred vyše
rokom objavili hnutie zero waste; str. 536
- na prelome marca a apríla 2018 Mesto Trenčín
rozkvitlo farbami tisícok kvetov, celkovo by sa
malo v plnej kráse ukázať 75 tisíc cibuľovín, ktoré
boli vysadené na jeseň minulého roka; str. 541
- dňa 11. apríla 2018 priviezli do areálu Mestského
hospodárstva a správy lesov 180 stromov, ktoré sú
určené sú na náhradnú výsadbu; str. 541
- dňa 18. apríla 2018 sa začalo kosenie verejnej
zelene vo všetkých mestských častiach Trenčína; str.
542
- dňa 26. apríla 2018 pokrstil primátor Richard Rybníček rozkvitnutú červeno-bielu kombináciu cibuľovín pri fontáne v susedstve Základnej umeleckej školy K. Pádivého, ktorá získala názov „Trenčín“; str. 543
- dňa 27. apríla 2018 spoločnosť Lesné hospodárstvo
Inovec s. r. o. spolu s partnermi opäť zorganizovali
Lesnícky deň, tentoraz na Štúrovom námestí; str.
544
- na Váhu v Trenčíne otvorili malú vodnú elektráreň,
ochrancovia prírody namietajú, že vplyv malých
vodných elektrární na prírodné pomery celého povodia je veľmi negatívny; str. 545
- dňa 3. mája 2018 Okresný súd v Trenčíne zamietol
žalobu Mesta Trenčín na prevádzkovateľa droždiarne kvôli nepríjemnému zápachu; str. 547
- začiatkom mája 2018 sa v Trenčíne začalo odburiňovanie krajníc ciest ekologickým spôsobom,
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novinka využíva ničivý účinok horúcej vody s teplotou do 98 stupňov Celzia na rastlinné tkanivo; str.
549
mladí futbalisti AS Trenčín zo Základnej školy
Novomeského podporili aj tento rok „Deň Zeme“,
v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen vyzbierali 20 vriec odpadu; str. 550
dňa 16. mája 2018 začali na Štúrovom námestí
pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov
umiestňovať kvitnúce ťahavé letničky umiestnené
na stĺpoch verejného osvetlenia, na 33 stĺpoch zavesia celkom 66 kvetináčov; str. 551
v dňoch 21. – 22. mája 2018 priniesla do Trenčína
kvalitné dokumentárne filmy venujúce sa ochrane
životného prostredia i zaujímavé eko diskusie festivalová tour s environmentálne ladenými filmami
s názvom MFF Ekotopfilm – Envirofilm; str. 552
Trenčiansky samosprávny kraj sa už štvrtý rok hrdo
hlási k environmentálnemu projektu Zelená župa,
ktorý ako prvý zo samosprávnych krajov rozbehol
ešte v roku 2015; str. 552
projekt na obnovu zelene pod novým železničným
mostom pri Váhu „Vŕbové arborétum s náučným
chodníkom“ vyhral v súťaži „Krajšie Slovensko“
medzi projektmi zo západného Slovenska, získal najvyšší počet hlasov v celej SR (2390) a tým aj finančnú podporu vo výške 1500 eur; str. 554
v dňoch 20. – 29. mája 2018 sa mladí ľudia z Turecka, Talianska, Macedónska, Rumunska, Bulharska
a Slovenska zúčastnili projektu Erasmus+ v Trenčíne, okrem iných aktivít upratovali na hrádzi i v Parku M. R. Štefánika; str. 556
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- od 7. apríla do 29. mája 2018 sa konalo na území
mesta jarné upratovanie, najväčšiu časť z vyzbieraného odpadu tvoril objemný odpad (239,86 t),
ktorý bol zneškodnený uložením na skládke Luštek
pri Dubnici nad Váhom; str. 559
- dňa 5. júna 2018 pribudli na Štúrovom námestí živé
trávové koberce a výtvarné diela žiakov trenčianskych základných škôl, podujatie pripomenulo Svetový deň životného prostredia; str. 554
- štyri prvenstvá a dve čestné uznania získali slovenskí
envirožurnalisti v celosvetovej súťaži Mladí reportéri pre životné prostredie; Slováci triumfovali
v konkurencii 35 krajín zapojených do súťaže; str.
555
- dňa 8. júna 2018 takmer dvesto dobrovoľníkov pomáhalo v Trenčíne skrášľovať mesto, pracovali na
dostavbe budúceho útulku pre psíkov, pri tvorbe vŕbového arboréta na brehu Váhu a na ďalších miestach; str. 557
- v druhej polovici júna 2018 začali kvitnúť vysadené
ľalie a poľné kvety v časti stredového zeleného
pásu na Ulici M. Rázusa pri Obchodnej akadémii,
ktoré vysadili počas Jarnej slávnosti cibuľovín dňa
26. apríla 2018; str. 560
- koncom júna 2018 sa po viacročnej prestávke začal
významnejší orez stromov a krov na mestských pozemkoch; str. 560
- dňa 3. júla 2018 skupinka deviatakov zo ZŠ na
Bezručovej ulici dobrovoľne vo voľnom čase pozbierala naplavený odpad pri novovybudovanej
vodnej elektrárni a pod novým mostom; str. 561
- kotolňa na biomasu na Liptovskej ulici na sídlisku
Juh by mala do konca budúceho roka ukončiť svoju
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prevádzku, trenčianske mestské zastupiteľstvo
schválilo dohodu o urovnaní so spoločnosťou, ktorá
kotolňu prevádzkuje; str. 561
dňa 30. júla 2018 sa začalo využívať nové vozidlo
Mestského hospodárstva a správy lesov, ktoré má
polievaciu nadstavbu a nádrž na 1100 litrov vody;
str. 564
v auguste 2018 bolo v Trenčíne odstránených 202
pňov po stromoch, ktoré vyrúbali v minulých rokoch
najmä v areáloch škôl a škôlok; str. 565
rekonštrukcia hlavného chodníka a revitalizácia zelene sú dve investičné akcie, ktoré v lete menili tvár
Parku gen. M. R. Štefánika; str. 565
žiaci II. stupňa Spojenej školy internátnej v Trenčíne vyčistili a upravili dve ohniská pri Váhu, aby
mohli opäť slúžiť svojmu účelu; str. 566
Občianskemu združeniu Pre Prírodu sa podarilo
úspešne zrealizovať projekt obnovy zelene v Trenčíne medzi Váhom a Orechovským potokom; nový
areál Vŕbového arboréta sa tak stal súčasťou dlho
budovaného Prírodného parku na pravom brehu Váhu; str. 566
odo dňa 20. novembra 2018 bolo vysadených na
viacerých miestach v meste celkovo 50 tisíc nových
cibuliek; vysadené zmesi vybrali občania prostredníctvom hlasovania na facebooku mesta; str. 568.

6. Zaujímavosti z histórie mesta Trenčín
- s menom Vladimíra Mečiara, prvého premiéra moderného samostatného Slovenska, sa okrem jeho
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vkladu na vytvorení štátu spája zatiaľ najkontroverznejšie obdobie, poznačené nerešpektovaním
princípov demokracie, miestami až bezohľadným
presadzovaním autokratického spôsobu vládnutia;
str. 570
dňa 8. decembra 1967 odleteli futbalisti Jednoty
Trenčín na zimný zájazdu do Strednej a Južnej
Ameriky, bolo to v čase, keď zlatá generácia Jednoty
dozrievala; str. 580
napriek tomu, že tréner Michal Vičan počas štyridsaťdňového pobytu v Strednej a Južnej Amerike so
svojimi zverencami kapituloval iba raz, na lavičke
jesenného majstra ČSSR Jednoty Trenčín z roku
1967 už v jarnej časti ligy nesedel; exotický pobyt
však priniesol množstvo nezabudnuteľných zážitkov; str. 586
dňa 20. februára 2018 sa v Kongregačnej sále Trenčianskeho múzea v Trenčíne konalo slávnostné uvedenie zborníka Trenčianskeho múzea v Trenčíne
do života; podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti
vydania zborníka po takmer polstoročí; str. 590
náhoda v roku 1973 zariadila, že tím pod vedením
bývalej archeologičky Trenčianskeho múzea Tamary Nešporovej objavil v priestoroch južného opevnenia hrob s desiatkami ľudských kostier; pozostatky mužov, ktoré vtedy vykopali, skúmajú od roku
2016 v Prahe; str. 591
celé aprílové číslo Historickej revue, populárneho
mesačníka zameraného na históriu, bolo venované
Trenčínu; str. 593
rok 1708 bol pamätným pre Trenčín i jeho okolie,
Rákociho vojaci pustošili v širšom okolí Trenčína,
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v Ilave vyhorelo takmer celé mestečko, v Dubnici
padol za obeť tamojší kaštieľ; str. 594
trenčianska fotografka Mária Holoubková – Urbasiówna sa popri ateliérovej tvorbe venovala produkcii vlastných fotopohľadníc nielen z Trenčína, ale aj
širšieho okolia; str. 597
augustové udalosti v roku 1968 zasiahli do života
všetkých, aj zdanlivo jednoduché formy občianskeho
odporu mali počas nasledujúcich rokov normalizácie
veľký význam a ovplyvnili životy ľudí; príkladom je
príbeh Trenčana Jána Žitňana; str. 598
o osudových udalostiach modernej histórie Slovenska rozpráva generálmajor Svetozár Naďovič, ktorý
sa podieľal na odsune okupačných vojsk z územia
Československa po nežnej revolúcii; str. 602
pohnuté osudy súsošia generála Milana Rastislava
Štefánika, ktoré pôvodne stálo vedľa Základnej
umeleckej školy na mieste, kde je dnes fontána; str.
609
pri príležitosti stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny vyšla nová kniha o osudoch vojakov trenčianskeho regiónu z pera Slavomíra Tomíka z Trenčianskych Stankoviec pod názvom „O pár týždňov
sa vrátime...“; str. 513
dňa 22. novembra 2018 otvorili v Kasárni na Trenčianskom hrade výstavu s názvom „Osudové osmičky Trenčína“; číslica 8 nachádzajúca sa v roku 2018
symbolizuje priestor na pripomenutie si zásadných
dejinných udalostí, ktoré sa odohrali najmä v 19. a
20. storočí; str. 616
„Osmičkové roky“ majú v histórii Slovenska i Trenčína špeciálne miesto, jednou z kuriozít je založenie
„neodvislého a samostatného slovenského štátu
901

v Trenčíne“ v roku 1928; vyhlásili ho 10 rokov po
vzniku samostatnej Československej republiky; str.
619.
7. Telesná kultúra a šport
- na začiatku roka 2018 na zozname hráčov trenčianskej Dukly Trenčín už nefiguruje meno Tomáša
Bulíka, ktorý odišiel z tímu na vlastnú žiadosť, podobne ukončil pôsobenie v klube i generálny manažér Július Pénzeš; str. 621
- dňa 5. januára 2018 odštartoval futbalový tím AS
Trenčín zimnú prípravu na jarnú časť aktuálneho
ročníka Fortuna ligy; str. 621
- Slovenský zväz ľadového hokeja spolu s Trenčianskou župou plánujú v Trenčíne vybudovať Regionálnu stredoškolskú hokejovú akadémiu, ktorá by
mala byť vzorovou na Slovensku; str. 622
- útočník futbalového klubu AS Trenčín Rangelo Janga ako najlepší kanonier jesennej časti Fortuna ligy
prestúpil do belgického klubu KAA Gent; str. 625
- AS Trenčín povedie v zápasoch jarnej časti najvyššej
domácej súťaže dvojica Vladimír Cifranič – Juraj
Ančic, trénerom brankárov je naďalej Marek Dobiáš a v realizačnom tíme zostáva aj Gideon van der
Wee; str. 626
- záujem Trenčanov o športovanie v školských športových areáloch v porovnaní s predchádzajúcimi
rokmi narastá, v minulom roku navyše pribudla
možnosť zašportovať si na nových multifunkčných
ihriskách pri ZŠ Dlhé Hony a tiež na Východnej ulici; str. 627
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- záujem o služby futbalistu Stanislava Lobotku
v službách Celty Vigo neutícha, počas nedávno
skončeného zimného prestupového obdobia ho mali
v hľadáčiku kluby ako FC Barcelona, Real Madrid či
Inter Miláno; str. 628
- dňa 10. februára 2018 získal športový klub Real
team Trenčín v trenčianskej Mestskej športovej hale
v 1. kole Slovenského pohára v karate detí do 11 rokov 30 medailí a 1. miesto zo všetkých klubov; str.
629
- vo futbalovom klube AS Trenčín nastali pred štartom jarnej časti Fortuna ligy iba minimálne zmeny,
šiesty tím po jeseni má jasné ambície – udržať sa v
hornej polovici tabuľky a zabojovať o účasť v európskych klubových súťažiach; str. 630
- odborníci i fanúšikovia určili jedenástky desaťročia futbalového klubu AS Trenčín; str. 631
- dňa 1. marca 2018 zomrel vo veku 68 rokov Ján
Lipták, dlhoročný predseda revíznej komisie Slovenského futbalového zväzu; str. 634
- dňa 9. marca 2018 zvíťazil slovenský profesionálny
kickboxer Martin Pacas na turnaji organizácie Enfusion v Spojených arabských emirátoch na body nad
Hichamom Achalhim z Maroka; týmto triumfom sa
kvalifikoval do zápasu o titul šampióna Enfusion v
ťažkej váhe; str. 635
- dňa 8. marca 2018 po zásahu FIFA turecký klub
Trabzonspor konečne doplatil 250 tisíc eur AS
Trenčín za prestup trenčianskeho futbalistu Matúša
Bera; str. 637
- dňa 10. marca 2018 získal klub ILYO Taekwondo
Trenčín v Prahe na medzinárodnom turnaji Cobra
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Cup 2018 päť zlatých, 4 strieborné a 3 bronzové medaily; str. 638
dňa 11.marca 2018 Patrik Pavlíček (8. A, ZŠ Kubranská) obhájil v súťaži Slovenského pohára v športovej gymnastike v Prievidzi v povinnom šesťboji
prvenstvo; str. 638
dňa 11. marca 2018 odovzdali trénerke Športového
klubu Real team Trenčín Lenke Beňovej ocenenie
Najúspešnejší tréner v kategórii mládeže do 12 rokov za najväčší celkový počet získaných medailí na
súťažiach Slovenského pohára a Majstrovstvách
Slovenskej republiky v roku 2017; str. 638
v dňoch 13. – 14. marca 2018 sa konali pod záštitou
primátora mesta Richarda Rybníčka na Mestskej
plavárni v Trenčíne Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v plávaní za účasti 71 športovcov s mentálnym postihnutím; str. 638
hokejisti Dukly Trenčín urobili postupom cez Poprad v prvom kole Kaufland play-off Tipsport Ligy
2017/2018 prvý krok k naplneniu cieľa, ktorým je
účasť vo finále; str. 639
dňa 25. marca 2018 oslávil bývalý futbalista Jednoty
Trenčín a dlhoročný zamestnanec klubu AS Trenčín
Jozef Berec 70 rokov; str. 644
dňa 30. marca 2018 vyhrali volejbalisti COP Trenčín nad MVK Zvolen 3:1, celkovo na zápasy 2:0
a v konečnej tabuľke extraligy volejbalistov v ročníku 2017-2018 obsadili 7. miesto; str. 640
dňa 4. apríla 2018 hokejisti Dukly Trenčín obhájili
majstrovský titul v kategórii dorastu; Trenčania
vyhrali doma nad Slovanom Bratislava 8:3 a celú
sériu hranú na tri víťazstvá ovládli 3:1; str. 640
904

- dňa 4. apríla 2018 po rozhodujúcej finálovej prehre
3:8 zdemolovali hokejoví dorastenci Slovana Bratislava šatňu na štadióne Dukly Trenčín; str. 641
- nádejné hádzanárky AS Trenčín dosiahli skvelé
výsledky na špičkovo obsadenom turnaji Prague
Handball Cup 2018 - staršie žiačky zastavili až vo
finále a mladšie žiačky skončili len krok od postupu
do najlepšej osmičky; str. 642
- dňa 7. apríla 2018 na pokračovaní úspešnej série podujatí s názvom Muay Thai Evening 9 – Zerex &
FATE Fight Night v Mestskej športovej hale v Trenčíne, cenné víťazstvá dosiahli Monika Chochlíkoví
a Lukáš Mandinec z Trenčína; str. 647
- dňa 8. apríla 2018 získali majstrovský titul aj juniori hokejovej Dukly Trenčín, zvíťazili v rozhodujúcom siedmom finále play-off na ľade obhajcu
prvenstva MMHK Nitra 3:1 a celú sériu vyhrali 4:3
na zápasy; str. 645
- hokejisti Dukly Trenčín vyhrali vo štvrťfinále
Kaufland play-off Tipsport Ligy 2017/2018 nad
Zvolenom 4:2 na zápasy; str. 645
- výstavba nového štadióna na Sihoti sa dostala z
prípravnej fázy do etapy samotnej stavby, klub AS
Trenčín rozhodol o dočasnom odchode zo súčasného štadióna; str. 647
- florbalisti AS Trenčín skončili v aktuálnom ročníku
najvyššej domácej súťaže mužov na 5. mieste, konečné 6. miesto obsadil ďalší trenčiansky klub 1.
FBC; str. 649
- dňa 21. apríla 2018 vyvrcholil 16. ročník spoločnej
slovensko-českej súťaže hádzanárok päticou zápa-
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sov záverečného 26. kola, hádzanárky HK AS Trenčín potvrdili svoju 13. priečku na konci tabuľky; str.
649
v dňoch 21. – 22. apríla 2018 sa za účasti 16 tímov
zo šiestich krajín konal 4. ročník medzinárodného
mládežníckeho turnaja This is my sen, ktorý vyhrala
Slavia Praha; biely tím AS Trenčín skončil deviaty;
str. 649
dňa 22. apríla 2018 Marián Gáborík bezprostredne
po prílete zo zámoria povzbudzoval hokejistov Dukly Trenčín v šiestom zápase finále play-off na na ľade banskej Bystrice; str. 652
dňa 26. apríla 2018 hokejisti Banskej Bystrice obhájili titul majstrov Slovenska, uspeli nad domácou
Duklou Trenčín 5:1 v rozhodujúcom siedmom zápase finále; str. 653
útočník Dukly Trenčín Branko Radivojevič sa právom stal držiteľom ocenenia MVP vo vyraďovacej
časti, ihneď by ho však vymenil za titul, ktorý po
triumfe 5:1 patrí hokejistom Banskej Bystrice; str.
656
dňa 27. apríla 2018 Dukla Trenčín spolu s fanúšikmi oslávila zisk strieborných medailí autogramiádou a pochodom mestom na Mierové námestie;
str. 657
tréner Peter Oremus je naklonený predĺženiu spolupráce s hokejovou Duklou Trenčín, ktorú doviedol
k strieborným medailám, v rozhovore hodnotí uplynulú úspešnú sezónu; str. 658
mladší žiaci 1. FBC Trenčín sa stali majstrami Slovenska vo florbale, na suverénnej ceste za titulom
nestratili ani bod; str. 663
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- začiatkom mája 2018 trenčianska Dukla začala skladať káder pre nadchádzajúcu hokejovú sezónu, na
postoch trénerov sa neudiali žiadne zmeny; str. 618
- dňa 2. mája 2018 v sobášnej sieni Mestského úradu
vyhlásili najlepších športovcov mesta Trenčín za
rok 2017; str. 664
- dňa 10. mája 2018 futbalisti Základnej školy na Ulici
L. Novomeského opäť zvíťazili v krajskom kole minifutbalového turnaja McDonald´s Cup; str. 665
- v dňoch 12. – 13. mája 2018 hráčka stolnotenisového oddielu Keraming Trenčín Monika Marousková vybojovala na Majstrovstvách SR v kategórii
dorast dve bronzové medaily - v štvorhre dievčat a
v zmiešanej štvorhre; str. 666
- dňa 13. mája 2018 bedmintonisti BK MI Trenčín
na turnaji v Piešťanoch získali 3 zlaté , 2 strieborné a
2 bronzové medaily; str. 666
- Holanďan Ricardo Moniz sa stal konzultantom
realizačného tímu seniorského futbalového mužstva
AS Trenčín; str. 667
- nováčikom roka v belgickej najvyššej súťaže sa stal
útočník Club Bruggy Wesley Moraes pred krídelníkom KAA Gent Samuelom Kaluom – obaja sú
bývalými hráčmi AS Trenčín; str. 668
- trenčianska Dukla sa posilňuje pred novou sezónou,
na listinu pribudli Milan Bartovič a Mário Bližňák;
str. 668
- tridsaťdeväťročný hokejista Marián Hossa vynechal
pre zdravotné problémy celú sezónu 2017/2018 a hoci má stále platnú zmluvu s Chicagom Blackhawks v
NHL, nútene ukončil kariéru; str. 668
- dňa 19. mája 2018 karatisti ŠK Real team Trenčín
zbierali medaily na majstrovstvách SR detí a žiakov
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2018 jednotlivcov, družstiev a karate agility v Košiciach a stali sa najúspešnejším klubom; str. 670
dňa 19. mája 2018 profesionálna bodyfitnesska Trenčianka Adela Ondrejovičová zvíťazila v Johannesburgu v Južnej Afrike na Arnold Classic Africa; str.
676
dňa 21. mája 2018 prijal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška úspešné tímy
hokejovej Dukly Trenčín a poďakoval im za vzornú
reprezentáciu kraja; str. 670
mladšie žiačky Hádzanárskeho klubu AS Trenčín
majú za sebou úspešnú sezónu, prvý tím dosiahol
viacero cenných úspechov a druhý tím zložený z
mladších hádzanárok zbieral cenné skúsenosti; str.
673
dňa 21. mája 2018 sa hráči a tréneri hokejovej Dukly
Trenčín zišli na prvom stretnutí letného prípravného obdobia; str. 674
dňa 23. mája 2018 futbalisti AS Trenčín vyhrali v
zápase prvého kola baráže o postup do Európskej
ligy UEFA nad MFK Ružomberok 4:1; str. 675
dňa 27. mája 2018 futbalisti AS Trenčín zvíťazili vo
finále baráže o účasť v Európskej lige UEFA
2018/2019 nad domácim MŠK Žilina 2:1 po predĺžení; str. 677
finálový zápas baráže o postup do Európskej ligy
UEFA proti MŠK Žilina priniesol skvelé futbalové
divadlo, po predĺžení a dvoch góloch Philipa Azanga boli tým šťastnejším tímom napokon Trenčania;
str. 677
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- mužstvo AS Trenčín po sezóne opustili krídelník
Giorgi Beridze, ktorý sa po hosťovaní vrátil do belgického KAA Gent a Peter Čögley, ktorému vypršal
kontrakt; str. 679
- futbalový tím AS Trenčín do 12 rokov obsadil na
záverečnom turnaji Champions Trophy v Sarajeve
konečné 5. miesto; str. 680
- tréner futbalistov AS Trenčín Vladimír Cifranič
v rozhovore zhodnotil uplynulú súťažnú sezónu
s úspešným vyvrcholením v podobe postupu mužstva do pohárovej Európy; str. 681
- hlavným trénerom futbalového prvého mužstva AS
Trenčín sa stal Ricardo Moniz, asistentmi sú Vladimír Cifranič a Juraj Ančic; str. 686
- hádzanárky HK AS Trenčín nebudú ďalej pôsobiť
v medzinárodnej MOL lige; klub sa rozhodol nepokračovať v súťaži, prioritou bude pre neho práca
s mládežou; str. 688
- futbalový klub AS Trenčín pripravil už 8. edíciu výročného oceňovania najlepších hráčov klubu pod
názvom „Hviezdy AS Trenčín 2018“; hráčom roka
sa stal Achraf El Mahdioui; str. 689
- futbalisti zo športovej triedy Základnej školy na
Novomeského ulici v Trenčíne sa stali víťazom
Školského pohára SFZ; finálový turnaj v Poprade
priniesol súboje ôsmich víťazov krajských turnajov;
str. 692
- dňa 9. júna 2018 sa športovci trenčianskeho klubu
Ilyo – Taekwondo zúčastnili medzinárodného turnaja Bratislava Open – 4. kola slovenskej ligy v
Taekwondo WT; získali 6 zlatých, 4 strieborné a 4
bronzové medaily; str. 692
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- dňa 16. júna 2018 na Majstrovstvách sveta vo fitness detí v Bratislave obsadila Táňa Ondrušková 2.
miesto a Lucia Mikušová bola tretia; obe dievčatá
sú z trenčianskeho klubu Fitness Gabrhel; str. 693
- dňa 17. júna 2018 sa uskutočnil jubilejný 10. ročník
charitatívneho podujatia „Hviezdy deťom“, ktorého
hlavným organizátorom je AS Trenčín; str. 693
- v dňoch 16. – 17. júna 2018 na 6. ročník európskeho
šampionátu detí, kadetov, juniorov a seniorov Shito
Ryu karate federácie v talianskom meste Lanciano
žali úspechy aj karatisti z trenčianskych klubov
KK Ekonóm a ŠK Real team; str. 695
- výber futbalistov AS Trenčín do 13 rokov skončil
druhý na turnaji v sicílskej Catanii; str. 696
- dňa 21. júna 2018 získali mladé hádzanárky z HK
AS Trenčín na majstrovstvách SR základných škôl
titul školských majsteriek Slovenska; str. 697
- v dňoch 22. – 24. júna 2018 získala trenčianska
tanečná skupina Goonies na Európskom šampionáte v moderných tancoch v Budapešti dvakrát zlato,
jedno striebro a jeden bronz; str. 697
- hokejový klub Dukla Trenčín vstúpi do novej
sezóny s novým logom; po 25 rokoch vymenil doterajší motív za nový tvar, v ktorom dominuje červená a zlatožltá farba; str. 697
- futbalista Matúš Bero prestúpil z tureckého Trabzonsporu do holandského Vitesse Arnhem; dvadsaťdvaročný ofenzívny stredopoliar sa dohodol na zmluve na štyri sezóny; str. 699
- Hillary Gong Chukwah prestúpil z AS Trenčín do
holandského tímu SBV Vitesse Arnhem, s ktorým
sa dohodol na štvorročnom kontrakte; stane sa
spoluhráčom Matúša Bera; str. 700
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- dňa 7. júla 2018 sa slovenská kickboxerka Monika
Chochlíková sa stala v Prahe majsterkou Európy
asociácie IFMA v thajskom boxe vo váhovej kategórii do 51 kilogramov; str. 701
- dňa 7. júla 2018 vo veku 63 rokov tragicky zahynul
Marián Troliga, dlhoročný akcionár a člen predstavenstva hokejovej Dukly Trenčín; osudný sa mu
stal let vrtuľníkom; str. 702
- novými tvárami v kabíne AS Trenčín sú bývalí hráči
KAA Gent a RSC Andelecht - ghanský krídelník
Osman Bukari a nigérijský krajný obranca Reuben
Yem; str. 702
- novým generálnym partnerom klubu AS Trenčín
sa stala stávková spoločnosť Orion Tip; klub podpísal s firmou operujúcou na trhu kurzových stávok
päťročný kontrakt; str. 703
- dňa 8. júla 2018 oslávil legendárny trenčiansky futbalový útočník Vojtech Masný 80 rokov; str. 706
- dňa 12. júla 2018 v úvodnom zápase 1. predkola Európskej ligy UEFA vyhral AS Trenčín na ihrisku FK
Budučnost Podgorica v Čiernej Hore 2:0 (2:0); str.
704
- dňa 19. júla 2018 v odvete 1. predkola Európskej ligy
UEFA remizoval AS Trenčín na „domácom“ štadióne v Myjave s FK Budučnost Podgorica z Čiernej
Hory 1:1 (0:0) a postúpil do ďalšieho kola; str. 707
- Viliam Čacho začal spolu s funkciou hlavného trénera hokejovej reprezentácie do 18 rokov zastávať
aj pozície šéftrénera reprezentácií do 15, 16 a 17 rokov; úväzok pri doraste Dukly Trenčín ukončil; str.
708
- dňa 22. júla 2018 oficiálne otvorili v Trenčíne Majstrovstvá Európy v bedmintone nepočujúcich,
911

-

-

-

-

-

-

ktoré organizoval Deaflympijský výbor Slovenska;
str. 709
v dňoch 17. – 22. júla 2018 vybojoval Športový klub
Dračia légia 2012 Trenčín na XI. Majstrovstiev
sveta klubových posádok dračích lodí v maďarskom
Szegede titul majstra sveta v kategórii Senior B
mix small boat; str. 710
novou tvárou v kabíne AS Trenčín je skúsený brankár Libor Hrdlička; tridsaťdvaročný rodák z Bratislavy podpísal ročný kontrakt; str. 711
hokejista Marián Hossa odohral posledné súťažné
stretnutie ešte v sezóne 2016/2017 za Chicago Blackhawks v zámorskej NHL; pre zdravotné problémy
sa už na ľade zrejme neobjaví; str. 711
dňa 23. júla 2018 hokejisti Dukly Trenčín spolu s
trénermi odštartovali ďalší blok tréningov v príprave na nadchádzajúcu sezónu; str. 714
dňa 26.07.2018 v prvom zápase 2. predkola Európskej ligy UEFA vyhral AS Trenčín na ihrisku poľského Górnika Zabrze 1:0 (1:0) gólom Azanga; str.
713
AS Trenčín získal na ročné hosťovanie srbského
reprezentanta Erhana Mašoviča; devätnásťročný
stredný obranca prichádza z belgického klubu Club
Bruggy; str. 715
dňa 2. augusta 2018 v odvetnom zápase 2. predkola
Európskej ligy UEFA vyhral AS Trenčín v Myjave
nad Górnikom Zabrze 4:1 (2:0) a postúpil do
ďalšieho, kola; str. 715
vo veľkom štýle prekonali trenčianski futbalisti
prekážku 2. predkola Európskej ligy, Górnik Zabrze v nej zničili bezo zbytku takticky, futbalovo, fyzicky, informoval komentár; str. 718
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- dňa 7. augusta 2018 zomrel Stan Mikita, slovenská
legenda hokejového klubu Chicago Blackhawks;
Marián Hossa, pokračovateľ slovenskej tradície
v Chicagu, spomína na svojho slávneho predchodcu;
str. 727
- dňa 9. augusta 2018 v úvodnom stretnutí 3. predkola
Európskej ligy UEFA senzačne porazil AS Trenčín
v Žiline holandský veľkoklub Feyenoord Rottedam
4:0 (3:0), keď sa hetrikom blysol Antonio Mance;
str. 719
- futbalisti AS Trenčín sa nechcú v odvete v Rotterdame strachovať o postup podobne, ako v roku
2015 v súboji s Vojvodinou Novi Sad; str. 722
- AS (Absolútne Skvelý) Trenčín – tak komentoval
víťazstvo nášho klubu nad Feyenoordom Rotterdam
futbalový odborník Vladimír Goffa; str. 724
- výsledok AS – Feyenoord 4:0 aj vo futbalovom svete
vnímali ako prvotriednu senzáciu, zahraničné médiá zdôrazňovali, že vekový priemer AS je iba 22
rokov; str. 725
- nádejný futbalový útočník Lukáš Letenay podpísal
viacročný kontrakt s AS Trenčín, stal sa tak v krátkom čase tretím 17-ročným odchovancom s profesionálny kontraktom po Jakubovi Kadákovi a Mariánovi Pišojovi; str. 728
- ctižiadostivý na vode i v školskej lavici je Dominik
Olexík, študent Strednej odbornej školy stavebnej
Emila Belluša v Trenčíne, deviaty najrýchlejší
rýchlostný kanoista na svete v kategórií C1 juniorov na 200 metrov; str. 729
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- dňa 16. augusta 2018 v odvete 3. predkola Európskej
ligy UEFA remizoval AS Trenčín na ihrisku Feyenoordu Rotterdam 1:1 (1:1) a postúpili do play-off
o skupinovú fázu Európskej ligy; str. 732
- až v šiestom vystúpení v pohárovej Európe sa futbalistom AS Trenčín podarilo získať skalp slávneho súpera, komentátori zdôrazňovali, že v Trenčíne vedia, ako sa robí futbal; str. 735
- hrdinami odvety v Rotterdame boli predovšetkým
dvaja futbalisti AS Trenčín – brankár Igor Šemrinec
a stopér James Lawrence; str. 736
- Zdeno Chára sa stal víťazom ankety Hokejista roka 2018, 41-ročný obranca sa z ocenenia tešil predtým v rokoch 2009, 2011, 2012 a 2013; str. 738
- dňa 23. augusta 2018 v prvom zápase play-off Európskej ligy UEFA remizoval AS Trenčín v Žiline
s cyperským klubom AEK Larnaka 1:1 (0:0); str.
739
- v dňoch 24. – 25 augusta 2018 sa v rekreačnej zóne
Lodenica v Trenčíne konal festival malých dračích
lodí Small Dragon Boat Festival; str. 741
- dňa 27. augusta 2018 oslávil 90. narodeniny olympijský víťaz z Helsínk 1952, boxer Ján Zachara,
rodák z Kubrej pri Trenčíne; jubilant podrobne porozprával o svojom osobnom i športovom živote; str.
742
- po viac ako štyroch rokoch v AS Trenčín prestúpil
stopér James Lawrence do belgického veľkoklubu
RSC Anderlecht Brusel; str. 749
- dňa 30. augusta 2018 v odvete play-off Európskej
ligy UEFA prehrali futbalisti AS Trenčín na pôde
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cyperského klubu AEK Larnaka 0:3 (0:2) a neprebojovali sa do skupinovej fázy Európskej ligy;
str. 749
Na Afroditinom ostrove sa trenčiansky sen rozplynul
- aj takto komentovali médiá skutočnosť, že futbalisti AS Trenčín sa nepredstavia v skupinovej fáze
Európskej ligy; str. 752
nigérijský futbalový krídelník Philip Azango prestúpil z AS Trenčín do KAA Gent, do Trenčína
prišiel v septembri 2017 a patril medzi útočných ťahúňov mužstva; str. 754
hokejista Michal Hlinka sa vrátil do Dukly Trenčín, 25-ročný útočník mal pôvodne odohrať ročník
2018/19 v drese Hradca Králové, ale zo spolupráce
nakoniec zišlo; str. 754
hokejisti Dukly Trenčín sú pred novou sezónou naladení pozitívne nielen vďaka posilám, hráči majú k
dispozícii aj novú šatňu a štadión skrášlilo okrem
výmeny chladiaceho zariadenia aj hokejové múzeum; str. 755
AS Trenčín podpísal trojročný kontrakt s belgickým stredopoliarom Milanom Corrynom, 19-ročný
mladík prestúpil do AS z RSC Anderlecht; str. 757
dňa 5. septembra 2018 zástupcovia SZĽH oznámili,
že Cenu SIHPA pre najužitočnejšieho hráča Tipsport Ligy 2017/2018 podľa hlasovania hráčov získal
kapitán Dukly Trenčín Branko Radivojevič; str.
758
dňa 9. septembra 2018 sa konal Trenčiansky polmaratón, deti bežali trať dlhú 500 m a pre najmenších pripravilo Materské centrum rôzne prekážkové
dráhy; str. 758
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- dňa 9. septembra 2018 zomrel vo veku 69 rokov po
dlhej a strastiplnej chorobe dlhoročný lekár trenčianskych futbalistov Milan Masaryk; str. 759
- dňa 9. septembra 2018 sa v rámci prvého ročníka
pivného festivalu Beerfest v Trenčíne konala tradičná súťaž silných mužov Matúšov meč; str. 765
- dňa 10. septembra 2018 sa začal Školský korčuliarsky program pre 525 druhákov trenčianskych základných škôl; ide o spoločný projekt Slovenského
zväzu ľadového hokeja a mesta; str. 760
- mládežnícky reprezentant Chorvátska Ante Roguljič
podpísal viacročný kontrakt s AS Trenčín, 22-ročný stredopoliar naposledy pôsobil v prvoligovom cyperskom Pafose; str. 760
- dňa 17. septembra 2018 prezident SZĽH Martin Kohút spoločne s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslavom Baškom a primátorom
mesta Trenčín Richardom Rybníčkom predstavili
vzorovú komunitu – Hokejový región Trenčín; str.
760
- dňa 17. septembra 2018 futbalový klub AS Trenčín
prezentoval finálnu podobu nového štadióna v zaplnených priestoroch Artkina Metro; str. 763
- v dňoch 6. – 8. októbra 2018 na Majstrovstvách
Európy v detskom fitness v Srbsku reprezentovali
Slovensko aj tri fitnessky z Trenčína, Táňa Ondrušková získala zlatú medailu; str. 766
- dňa 8. októbra 2018 sa začalo sústredenie hádzanárskej reprezentácie Slovenska kadetiek, na
ktorom sa zúčastnilo päť hádzanárok AS Trenčín
i trénerka Iveta Mičiníková; str. 766
- dňa 16. októbra 2018 absolvoval prvý zápas v seniorskom hokejovom mužstve Dukly Trenčín iba 16916
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ročný talentovaný obranca Martin Chromiak a zaznamenal aj svoj prvý kanadský bod; str. 767
futbalový klub AS Trenčín pokračoval aj v tomto ligovom ročníku v návštevách na školách trenčianskeho regiónu; klub chce ukázať, že farba pleti alebo
rozdielne vierovyznanie nie sú prekážkou pre vzájomné spolužitie; str. 768
dňa 24. októbra 2018 v 5. kole Slovnaft Cupu AS
Trenčín prekvapujúco prehral na ihrisku druholigového MFK Skalica 1:2 (1:0) a vypadol z ďalších
bojov; str. 769
dňa 27. októbra 2018 ovládla Kristína Juricová na
MS vo fitnes v poľskom Bialystoku kategóriu nad
163 cm a stala sa svetovou šampiónkou; str. 769
dňa 27. októbra 2018 boli otvorené Majstrovstvá
SR v Chanbare - športovej forme boja pre trenčiansky klub Chanbara Trenčín mimoriadne úspešné,
jeho členovia patrili počas celej sezóny k absolútnej
špičke; str. 769
holandský kormidelník Ricardo Moniz skončil ako
tréner AS Trenčín na jeho vlastnú žiadosť, vedenie
klubu poverilo vedením mužstva asistenta trénera
Vladimíra Cifraniča; str. 770
napriek trápeniu futbalistov AS Trenčín v lige budú
Trenčania na búrliváka Ricarda Moniza spomínať
v dobrom; str. 771
v dňoch 3. – 4. novembra 2018 získal na medzinárodnom turnaji v karate Grand Prix Ostrava klub
ŠK Real team Trenčín 15 medailí; str. 772
novou tvárou v kabíne AS Trenčín je ghanský futbalový reprezentant Mohammed Lamine; 18-ročný
stredopoliar podpísal viacročný kontrakt; str. 719
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- dňa 17. novembra 2018 získala Trenčianka Adela
Ondrejovičová na Elite PRO Majstrovstvách sveta
v bodyfitness, fitness, bikinifitness a women´s physique v čínskom Pekingu titul majsterky sveta, na
druhý deň zvíťazila aj v pohárovej súťaži Elite PRO
Beijing; str. 772
- v dňoch 17. – 18. novembra 2018 získal Marián Kohút z Musher klubu Trenčín v Šamoríne na Majstrovstvách sveta WSA v kategórii bikejoringu titul
majstra sveta; str. 773
- dňa 17. novembra 2018 uviedli do Siene slávy
trenčianskeho futbalu troch ďalších členov – Dušana
Bartoviča, Jaroslava Macháča a Štefana Hojsíka;
str. 773
- v nominácii na turnaj olympijských nádejí sa v hádzanárskej reprezentácii kadetiek ocitlo až kvarteto hráčok AS Trenčín Karolína Dovičínová, Nicole Katarína Sedláčková, Natália Petríková a Valéria Dulinová; str. 775
- úspechy získali bedmintonisti AS Trenčín - Patrik
Papánek sa stal vicemajstrom Slovenska do 17 rokov, sestry Vojtíškové a Lucia Vašatová si priviezli
cenné kovy priviezli z turnaja v Brne; str. 776
- odchovanec futbalového klubu AS Trenčín Martin
Šulek podpísal nový kontrakt platný do konca roka
2021; str. 777
- v dňoch 30. novembra – 3. decembra 2018 sa na
Majstrovstvách sveta juniorov v kulturistike a fitness v juhoamerickom Ekvádore stala fitnesska Karolína Holbová z trenčianskeho klubu Fitness Gabrhel vicemajsterkou sveta; str. 778
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- dňa 8. decembra 2018 vyvrcholila jesenná kríza
futbalistov AS Trenčín prehrou 1:3 na ihrisku Spartaka Trnava, po ktorej na účasť v hornej polovici tabuľky Fortuna ligy strácali už šesť bodov; str. 778
- dňa 8. decembra 2018 vybojovala Nina Mistríková
z trenčianskeho Karate klubu Laugaricio na 46.
ročníku Európskeho pohára v karate v slovinskom
Trbovlje striebornú medailu v kata mladších žiačok; str. 779
- v dňoch 6. – 9. decembra 2018 získal klub Abadá
Capoeira Trenčín na Majstrovstvách V4 v brazílskom bojovom umení Capoeira v Brne dve medaily
medzi dospelými a dve v detských kategóriách; str.
779
- futbalový tím AS Trenčín do 12 rokov uzavrel
jesennú časť sezóny úspešnými vystúpeniami na
turnajoch v Žiline a Bratislave; str. 780
- dňa 12. decembra 2018 pripravil futbalový klub AS
Trenčín v mestskej športovej hale pre žiakov prvého
stupňa základných škôl už 8. ročník futbalového
turnaja s názvom MikulAS Cup; prvýkrát trofej
vyhrala Základná škola na Veľkomoravskej ulici;
str. 781
- dňa 15. decembra 2018 získal Klub ILYO – Taekwondo Trenčín na Majstrovstvách SR v olympijskom bojovom umení Taekwondo WT v Snine tri
tituly majstra SR; str. 782
- pre zdravotné problémy opustil káder hokejistov
Dukly Trenčín Mário Bližňák; str. 782
- dňa 19. decembra 2018 sa v mestskej športovej hale
uskutočnilo tradičné športové podujatie s názvom
TSK Florbalki SK Cup, ktorého sa zúčastnilo 12
stredoškolských florbalových tímov; str. 783.
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Pomôcky použité pri spracovaní Kronikárskeho
záznamu
Mesta Trenčín za rok 2018
- Uznesenia z rokovaní Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Trenčíne
- Periodiká – Trenčianske noviny, Info Trenčín, Sme, Pravda, Hospodárske noviny
- Aktuality stiahnuté z webstránok: sme.sk, tsk.sk, sport.sk,
topspravy.sk, pravda.sk, hnonline.sk, dennikn.sk,
aktualne.sk, aktuality.sk, nuni.sk, webnoviny.sk, vkmr.sk,
tnos.sk, gmab.sk, muzeumtn.sk, expocenter.sk, kbs.sk,
nasenovinky.sk, netky.sk, astrencin.sk, hkdukla.sk
- Vlastné poznámky z účasti na podujatiach
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Záverečné ustanovenie
Návrh na vykonanie zápisu do Kroniky Mesta Trenčín za rok
2018 bol po vypracovaní kronikárom PhDr. Pavlom Serišom
predložený rokovaniu Komisie kultúry a cestovného ruchu
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 16. apríla 2019.
Komisia vzala správu na vykonanie zápisu do Kroniky mesta
Trenčín na vedomie bez pripomienok.

Ing. Jaroslav Pagáč
prednosta Mestského úradu
Trenčín

Mgr. Richard Rybníček
primátor Mesta Trenčín

PhDr. Pavol Seriš
kronikár Mesta Trenčín
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Mestský úrad v Trenčíne
Komisia kultúry a cestovného
ruchu
Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne

V Trenčíne 20.03.2018

Návrh
na vykonanie zápisu do kroniky mesta Trenčín
za rok 2018

Predkladá :
PhDr. Pavol Seriš,
kronikár mesta
Trenčín

Návrh na uznesenie :
Komisia pre kultúru a cestovného ruchu Mestského
zastupiteľstva v Trenčíne
berie na vedomie
Návrh na vykonanie zápisu
do Kroniky mesta Trenčín
za rok 2018
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Koncept textovej časti kronikárskeho záznamu mesta
Trenčín za rok 2018 bol predložený na rokovanie Komisie
kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 16. apríla
2019, ktorá prijala uznesenie nasledovného znenia:
„Komisia kultúry a cestovného ruchu Mestského zastupiteľstva v Trenčíne berie na vedomie návrh na vykonanie zápisu
do kroniky mesta Trenčín za rok 2018.“
Kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2018 bol vypracovaný v súlade s platnou Smernicou primátora Mesta Trenčín
o vedení Kroniky Mesta Trenčín a Metodikou písania kroniky
Mesta Trenčín, ktoré boli schválené Mestskou radou v Trenčíne
uznesením č. 316 zo dňa 11. apríla 2013.
Všetky získané správy z uskutočnených jednotlivých podujatí boli zaznamenané osobne alebo sprostredkovane a podľa
svojho obsahu usporiadané v chronologickom poradí do jednotlivých oblastí určených kronikárskym heslovníkom, t.j. do jednotlivých oblastí – oblasť činnosti volených orgánov mesta, oblasť štatistických údajov, oblasť verejno-spoločenského života,
oblasť ekonomického rozvoja, oblasť kultúrno-spoločenského
života, oblasť vzdelávania, oblasť náboženského života a života
cirkví, oblasť telesnej výchovy a športu, oblasť zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia, oblasť starostlivosti o životné
prostredie, oblasť počasia, oblasť cestovného ruchu, oblasť nových poznatkov z histórie, oblasť činnosti Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, oblasť činnosti Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Trenčíne a kalendár výročí osobností.
Zaznamenané podujatia sa uskutočnili v Trenčíne i mimo
mesta, pokiaľ sa na nich obyvatelia Trenčína bezprostredne podieľali. Písomný záznam podujatí v kronike je ilustrovaný fotografiami zhotovenými priamo kronikárom na podujatiach a
doplnený fotografiami od iných autorov, prípadne grafmi, plánmi a podobne.
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Kronikársky záznam v roku 2018 zaznamenal viacero
významných udalostí, z ktorých treba spomenúť:
- rokovania Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Trenčíne, ktoré prijali uznesenia pre ďalší rozvoj Mesta Trenčín,
- tlačové konferencie Mesta Trenčín a iných subjektov,
- zverejnené Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Trenčín platné v roku 2016.

1. Verejno-spoločenský život
- dňa 1. januára 2018 o 02.47 h prišiel na svet prvý
nový občan Trenčína – Kataríne Drobnej sa narodil
syn Matej;
- Trenčín vstúpil do roka 2018 s 54 916 obyvateľmi;
- v roku 2017 sa narodilo 519 nových občanov Trenčína, najčastejšími menami bábätiek boli u chlapcov
Jakub, Michal a Matúš, u dievčat dominovali mená
ako Sofia, Ema a Nina;
- v roku 2017 sa do Trenčína prisťahovalo 840 nových obyvateľov, odsťahovalo sa 899 ľudí a zomrelo 513 Trenčanov;
- v roku 2017 sa v Trenčíne zosobášilo 348 párov,
z toho bolo 210 civilných a 138 cirkevných sobášov;
došlo aj k rozvodom - manželstvo sa rozhodlo ukončiť 78 dvojíc;
- stavba dopravného terminálu v Trenčíne, ktorý má
spojiť obchodným centrom železničnú a autobusovú
stanicu, je v slepej uličke; Železnice SR ani po piatich rokoch od verejnej súťaže na rekonštrukciu stanice nepodpísali zmluvu so spoločnosťou SIRS;
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- dňa 24. januára 2018 sa trenčianski mestskí poslanci
stretli na prvom spoločnom zasadnutí v novom
roku, na ktorom sa oboznámili s finančnou situáciu
mesta;
- dňa 24. januára 2018 mestské zastupiteľstvo odstúpilo od kúpnych zmlúv, ktorými súkromná spoločnosť SIRS nadobudla pozemky s rozlohou
zhruba jedného hektára, na ktorých mal stáť nový
terminál;
- kostoly a sobášne siene už dlhodobo nie sú jedinými
miestami, ktoré si snúbenci vyberajú za miesto
sobášov; čoraz viac to závisí na atmosfére a jedinečnosti prostredia, z čoho profitujú hrady, zámky,
kaštiele, hotely či galérie;
- jediná väzenská nemocnica na Slovensku ÚVTOS
Trenčín sa na jubilejnom 10. ročníku slávnostného
udeľovania cien RecruitRank Awards 2017 umiestnila na 2. mieste vo svojej kategórii Malá firma;
- v prvom polroku 2017 navštívilo Trenčiansky kraj
172 660 návštevníkov, ktorí využili na prenocovanie
takmer 14-tisíc lôžok v 282 ubytovacích zariadeniach; počet návštevníkov kraja medziročne vzrástol
o viac ako 23 percent.
- Trenčianka Janka Poláková získala ocenenie
Senior roka, ktorý jej odovzdali na Bojnickom zámku pri vyhlásení ankety Fóra pre pomoc starším;
- dňa 6. februára 2018 Mesto Trenčín spustilo petičnú
akciu, žiada, aby ministerstvo obrany bezodkladne
opravilo divadelnú sálu v Posádkovom klube;
- pracovníci útvaru mobility MsÚ Trenčín skontrolovali ulice a vyzvali majiteľov zatiaľ jedenástich
vozidiel, ktoré svojim vzhľadom možno považovať
za vraky; ich vlastníci dostali 60 dní na to, aby sa o
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svoje vozidlá postarali, ak tak neurobia, mesto dá
vraky odtiahnuť na určené parkovisko;
najstarší občan Trenčína, major vo výslužbe Ján
Pafčuga má 103 rokov, ako dieťa prežil 1. svetovú
vojnu, ako mladík okúsil 2. svetovú vojnu, bol vojakom Slovenskej aj Československej armády.
v dňoch 12. – 18. februára 2018 počas Národného
týždňa manželstva si viac ako 50 párov prišlo do
Kostola Sv. Rodiny na Juhu obnoviť svoj manželský sľub;
dňa 19. februára 2018 začali pracovníci Mestského
hospodárstva a správy lesov s orezom krov a zrezom
malých stromov v Parku M. R. Štefánika, práce
súviseli s prípravou územia na revitalizáciu zelene;
dňa 15. februára 2018 prešla agenda investícií trenčianskej radnice pod novozriadený samostatný útvar
investícií;
dňa 26. februára primátor Richard Rybníček zastavil
petíciu za opravu divadelnej sály v Posádkovom
klube; Ministerstvo obrany SR prisľúbilo investovať do komplexnej rekonštrukcie strechy Posádkového klubu do 400 tisíc eur, pričom práce zrealizujú do prvej polovice roku 2019;
spoločnosť Adient Slovakia, s. r. o., ktorá má v Trenčíne progresívne technologické centrum, získala
tretie miesto v prestížnej ankete Najatraktívnejší
zamestnávateľ 2017 v kategórii Centrá zdieľaných
služieb;
trenčianska agentúra Universal Consulting, s. r. o.
získala prestížne ocenenie Recruit Rank Awards
2017; cenu za sprostredkovanie práce do zahraničia
a 2. miesto v kategórii veľkých personálnych agentúr
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si prevzala zakladateľka a riaditeľka spoločnosti
Lucia Henčelová;
v kategórii Malá firma na RecruitRank Awards
2017 získal 2. miesto Ústav na výkon trestu odňatia
slobody a Nemocnica pre odsúdených a obvinených Trenčín;
dňa 27. februára 2018 poslanci mestského
zastupiteľstva schválili odkúpenie 26 nájomných
bytov s príslušenstvom v polyfunkčnom dome Eurozeta na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne;
dňa 2. marca 2018 si pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej v Trenčíne pripomenula približne tisícka
ľudí;
dňa 5. marca 2018 sa opäť naplno rozbehli práce na
rekonštrukcii Mierového námestia;
dňa 9. marca 2018 sa na Mierovom námestí uskutočnilo apolitické zhromaždenie ako spomienka na
zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho
partnerky Martiny Kušnírovej;
dňa 9. marca 2018 primátor mesta Richard Rybníček prijal vo svojej kancelárii profesionálneho
vojaka Miloša Karella, aby mu poďakoval za záchranu života 11-ročného chlapca, pod ktorým sa na
zamrznutom Váhu preboril ľad;
dňa 14. marca 2018 rokovalo mestské zastupiteľstvo, primátor Richard Rybníček informoval
poslancov o finančnej situácii mesta; celkový dlh
Trenčína bol k 31. decembru 2017 vo výške 14,56
mil. eur, čo predstavuje 265 eur na obyvateľa;
dňa 14. marca 2018 poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na svojom zasadnutí neschválili
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zmluvu o výpožičke Župného domu Trenčianskemu samosprávnemu kraju (TSK); v dotknutej
budove už od roku 1993 bezplatne sídli Trenčianske
múzeum, ktorého zriaďovateľom je TSK;
už rok sa v širšom centre Trenčína parkuje po
novom; zámerom bolo regulovať enormný nárast
parkujúcich vozidiel, zvýhodniť domácich obyvateľov a klásť dôraz aj na bezpečnosť; mesto rieši
mobilitu ako jeden celok, systémovo a komplexne;
dňa 16. marca 2018 pokračovalo protestné
zhromaždenie Za slušné Slovensko, na Štúrovom
námestí stálo v daždivom počasí asi dvetisíc ľudí;
ľudia dávali najavo, že im demisia ministra vnútra
Róberta Kaliňáka a odstúpenie premiéra Róberta
Fica nestačí;
spoplatnenie parkovania na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh a časti sídliska Sihoť odkladá
mesto na neurčito; do približne päťdesiatich stavebných konaní vstúpilo bratislavské Združenie domových samospráv, ktoré namieta skutočnosť, že
mesto pri výstavbe parkovísk nerobilo posudzovanie
vplyvov na životné prostredie;
dňa 23. marca 2018 približne tisícpäťsto ľudí prišlo
vyjadriť na Štúrovo námestie v Trenčíne svoj nesúhlas s aktuálnou politickou situáciou na Slovensku; mesiac po vražde Jána Kuciaka a Martiny
Kušnírovej žiada verejnosť výraznú zmenu;
do prvého špecializovaného centra v Trenčianskom
kraji pre ľudí s diagnózou autizmus sa sťahujú prví
klienti; ide o nové zariadenie v areáli Centra
sociálnych služieb DEMY v Trenčíne;
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- poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja
vyzvali ministerstvo obrany, aby opäť zvážilo predaj budovy Posádkového klubu, objekt považujú
krajskí poslanci za ideálny priestor pre kultúrnokreatívne centrum, na vznik ktorého môže kraj
čerpať 22 miliónov eur z európskych peňazí;
- začiatkom apríla 2018 umiestnili nové zostavy a hracie prvky na detskom lesnom ihrisku v trenčianskom lesoparku Brezina, ktoré ponúka deťom
novú a najmä bezpečnú zábavu;
- dňa 6. apríla 2018 pokračovalo v Trenčíne protestné
zhromaždenie Za slušné Slovensko; na Štúrovo
námestie prišlo približne tisíc ľudí, organizátori
pokračovali v zbieraní podpisov pod petíciu za vypísanie referenda o predčasných voľbách;
- trenčiansky primátor Richard Rybníček nateraz
nepokračuje v zakladaní strany TOSKA, ani neplánuje vstup do inej strany, chce sa pokúsiť obhájiť
post primátora Trenčína;
- dňa 10. apríla 2018 si mesto Trenčín pripomenulo
73. výročie oslobodenia od fašistickej krutovlády pri
Pamätníku umučených na Brezine;
- dňa 11. apríla sa na výstavisku Expo Center v Trenčíne začal obľúbený veľtrh Záhradkár 2018; stretli
sa tu nielen nadšení záhradkári, pestovatelia ovocia
a zeleniny či okrasných rastlín, ale aj chovatelia včiel
a poľovníci;
- dňa 16. apríla 2018 sa začala druhá etapa reštaurátorských prác na Morovom stĺpe na Mierovom námestí;
- dňa 17. apríla 2018 otvorili v Posádkovom klube výstavu doteraz nepublikovaných fotografií „Vznik
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československých légií vo Francúzsku“; pri príležitosti blížiaceho sa 100. výročia vzniku prvej
Československej republiky výstavu zostavili francúzski odborníci;
v druhej polovici apríla 2018 pribudli nové parkoviská na uliciach Kyjevskej, Halalovke a Lavičkovej
na sídlisku Juh;
dňa 25. apríla 2018 na zasadnutí mestského parlamentu informoval o finančnej situácii mesta
primátor Richard Rybníček; celkový dlh Trenčína
bol k 28. februáru 2018 vo výške 13,93 mil. eur, čo
predstavuje 254 eur na obyvateľa;
dňa 25. apríla 2018 poslanci mestského zastupiteľstva schválili, že budú v roku 2018 dostávať mesačné odmeny v maximálnej výške 253,66 eura;
dňa 25. apríla 2018 poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na druhý pokus schválili zmluvu
o výpožičke historického Župného domu Trenčianskemu samosprávnemu kraju;
dňa 25. apríla 2018 priviezli na Mierové námestie
hlavnú časť novej fontány;
dňa 27. apríla 2018 sa na hodnotiacom sneme zišli
členovia Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska;
v závere roka 2018 žilo v Trenčianskom samosprávnom kraji 587 364 obyvateľov; počet obyvateľov
medziročne klesol o 1452, čo je najväčší úbytok v
histórii kraja;
dňa 30. apríla 2018 spustilo Mesto Trenčín do ostrej
prevádzky svoju novú webovú stránku; počas prechodného obdobia bude v prevádzke aj staré webové
sídlo mesta;
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- dňa 2. mája 2018 otvorilo Trenčianske múzeum
v Katovom dome dve nové expozície - „Majster
spravodlivosti, kat“ a „Remeslá a cechy“;
- Okresný súd v Trenčíne zamietol žalobu mesta
Trenčín na prevádzkovateľa droždiarne v Zámostí;
Mesto žiadalo, aby súd uložil spoločnosti Old Herold Heffe povinnosť zdržať sa rušenia zápachom,
ktorý vzniká pri sušení droždia;
- dňa 9. mája 2018 prevzalo Mesto Trenčín od zhotoviteľa Námestie študentov a sprístupnilo ho
verejnosti; investičná akcia mesta za takmer 28 600
eur bola odštartovaná v druhej polovici marca 2018;
- dňa 11. mája 2018 bol v areáli Expo Center v Trenčíne slávnostne otvorený v poradí 7. ročník regionálneho veľtrhu cestovného ruchu Region Tour Expo
2018;
- dňa 15. mája sa v kongresovej sále župného úradu
uskutočnil snem Krajskej organizácie Jednoty
dôchodcov na Slovensku v Trenčíne; staronovou
predsedníčkou krajskej organizácie sa stala Anna
Prokešová;
- Mesto Trenčín uspelo vo výzve Slovenského zväzu
ľadového hokeja a získalo dotáciu vyše 535 tisíc eur,
ďalších takmer 132 tisíc eur zaplatí mesto zo svojho
rozpočtu; cieľom je rekonštrukcia vyše 20–ročného
chladiarenského zariadenia na zimnom štadióne,
vrátane rozvodov;
- dňa 18. mája 2018 spustili novú Fontánu Marca
Aurélia; jej vybudovanie bolo súčasťou dokončeniam rekonštrukcie Mierového námestia;
- dňa 19. mája 2018 pestrým celodenným programom
otvorili rekonštruované Mierové námestie v Trenčíne; primátor Richard Rybníček počas otvorenia
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povedal, že námestie je srdcom a dušou Trenčína a
jeho rekonštrukcia bola jedným z najväčších a najrozsiahlejších zásahov od prelomu 12. a 13. storočia;
novinkou na zrekonštruovanom Mierovom námestí
je Fontána Marca Aurélia, ktorú tvorí bronzová
misa a dvojitá zvlnená bronzová stena s citátom
Marca Aurélia; autorom fontány je český sochár Jiří
Plieštik;
krása a zmysel pre detail dáva bronzovému modelu
Trenčína na zrekonštruovanom Mierovom námestí
punc jedinečnosti; jeho autorom je akademický
sochár Igor Mosný;
dňa 19. mája 2018 sa uskutočnil jednodňový festival
s názvom Fest Art Trenčín, počas ktorého mladí
umelci na stenách podchodu na Hasičskej ulici
výtvarne stvárnili jednotlivé dominanty mesta;
festivalové aktivity sa konali aj vo vyhradenom
priestore na Mládežníckej ulici;
v druhej polovici mája 2018 odstránilo mesto
v spolupráci so Združením vonkajšej reklamy prvých
sedem nelegálnych bilbordov; samospráva chce
zásadným spôsobom obmedziť reklamný smog;
dňa 26. mája 2018 sa na Ulici 1. mája uskutočnil vydarený 2. ročník moderného mestského trhu pod
názvom Trenčín na korze;
dňa 17. mája 2018 otvorili v Trenčíne interaktívne
letecké múzeum Hangár X, ktoré ponúka možnosť
vidieť lietadlá od čias druhej svetovej vojny až po
súčasnosť;
dňa 30. mája 2018 na zasadnutí mestského zastupiteľstva o finančnej situácii Trenčína informoval primátor Richard Rybníček; celkový dlh mesta bol k
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30. aprílu 2018 vo výške 13,4 mil. eur, čo predstavuje
244 eur na obyvateľa;
po tom, ako mesto kúpilo 48 nájomných bytov
v polyfunkčnom dome „Obytný súbor Condominium
Eurozeta Trenčín“ na Veľkomoravskej ulici, získa v
roku 2018 ešte ďalších 26 bytov, vrátane parkovacích miest a prislúchajúcej infraštruktúry;
vnútrobloky J. Halašu a Východná čakajú pozitívne zmeny, Trenčín uspel s projektmi a dostane peniaze na ich oživenie; na komplexnú revitalizáciu
vnútrobloku J. Halašu získa necelých 760 tisíc eur a
na vnútroblok Východná takmer 272 tisíc eur;
dňa 1. júna 2018 otvorili v Trenčíne nové detské
ihrisko na Karpatskej ulici, ktoré má viaceré unikátne prvky, deti zaujme najmä vodný svet a veľká
preliezačka v tvare lode; ide o najdrahšie detské
ihrisko v Trenčíne, mesto dalo zo svojej kasy na toto
ihrisko vyše 210 tisíc eur;
dňa 5. júna 2018 slávnostne odštartoval projekt rekonštrukcie južného opevnenia Trenčianskeho hradu; po rok trvajúcich prácach sprístupnia návštevníkom hrad aj cez lesopark Brezina, prístup k južnému opevneniu navyše zjednoduší novovybudovaná prístupová cesta a náučný chodník za pol milióna eur;
dňa 7. júna 2018 sa na počesť 100. výročia vzbury
71. pešieho Trenčianskeho pluku na sklonku prvej
svetovej vojny v Kragujevci uskutočnila v priestoroch trenčianskych kasární spomienka na najtragickejšiu vzburu v rakúsko-uhorskej armáde, po ktorej
popravili 44 slovenských vojakov;
Mesto predalo svoj jediný objekt v Lesoparku
Brezina - hospodársku budovu spolu s okolitým
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pozemkom odkúpil majiteľ susedného hotela Brezina; zaviazal sa, že na pozemku vybuduje do
jedného roka verejnú kolkovú drevenú dráhu;
dňa 13. júna 2018 sa záverečného seminára a slávnostného ukončenia 31. ročníka Akadémie tretieho veku v priestoroch Kultúrneho centra Stred
Dlhé Hony v Trenčíne zúčastnilo 142 poslucháčov
a hostí;
Trenčín získal miliónovú dotáciu od ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na komplexnú
obnovu dvoch vnútroblokov na sídlisku Juh – na
Ulici J. Halašu a Východnej;
v Trenčianskom samosprávnom kraji uzatvorilo
v minulom roku manželstvo 3368 párov, čo je o 107
viac ako v roku 2016 a o 593 viac ako pred 20 rokmi;
počet sobášov bol v minulom roku najvyšší od
vzniku kraja;
dňa 18. júna 2018 vyhlásili v Bratislave pri príležitosti Dňa otcov výsledky ankety Otec roka 2018;
stal sa ním vďaka SMS a internetovému hlasovaniu
kpt. Ing. Miloš Karell, ktorý v marci 2018 zachránil
život 11-ročnému chlapcovi, pod ktorým sa preboril
ľad na Váhu v Trenčíne;
v polovici júna 2018 začali prvýkrát v histórii kompletne rekonštruovať Ulicu generála Svobodu,
takmer 50-ročnú štvorprúdovú cestu na najväčšie
trenčianske sídlisko Juh;
dňa 20. júna 2018 v sobášnej sieni Mestského úradu
vyhlásili najvýraznejšie detské osobnosti mesta
Trenčín v školskom roku 2017/2018; z rúk primátora mesta Richarda Rybníčka si počas slávnosti
prevzalo ocenenie 17 jednotlivcov a 11 tímov;
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- víťazmi druhého ročníka súťaže o pohár prezidenta
Hasičského a záchranného zboru o najlepšiu posádku
hasičov - zdravotníckych záchranárov sa stali
trenčianski hasiči Miroslav Pokrývka a Peter
Valko;
- dňa 27. júna 2018 trenčiansky župan Jaroslav Baška, riaditeľ Trenčianskeho múzea Peter Martinisko
a zástupca zhotoviteľa Ivan Škripeň slávnostne
odklepli začiatok rekonštrukcie administratívnej
budovy na Trenčianskom hrade, ktorý Trenčania
volajú „skleník“;
- za prvých päť mesiacov tohto roka eviduje slovenská
polícia 28 042 trestných činov, čo je o približne dve
tisícky menej, ako za rovnaké obdobie minulého
roka; Košice a ďalšie krajské mestá, ako Žilina či
Trenčín, hrajú prím aj z pohľadu celkovej kriminality;
- pedagóg, dirigent a organizátor kultúrneho života v
meste Dr. Jozef Vakoš, PhD. oslávil 70 rokov;
- dňa 4. júla 2018 na zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta informoval primátor Richard Rybníček o finančnej situácii mesta; celkový dlh
Trenčína bol k 31. máju 2018 vo výške 13,7 mil. eur,
čo predstavuje 249 eur na obyvateľa;
- dňa 4. júla 2018 trenčianske mestské zastupiteľstvo
schválilo návrh volebných obvodov a počty
poslancov; zastupiteľstvo bude mať aj v budúcom
volebnom období 25 poslancov;
- dňa 4. júla 2018 mestské zastupiteľstvo schválilo
uzatvorenie nájomných zmlúv so 43 oprávnenými
žiadateľmi o nájomné byty na Veľkomoravskej ulici;
- názov Vážska cyklomagistrála ponesie jedinečná
stokilometrová cyklotrasa, ktorá povedie popri Váhu
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naprieč Trenčianskym krajom; rozhodli o tom
obyvatelia kraja v hlasovaní;
na zrekonštruovanom Mierovom námestí pribudol
ďalší prvok, ktorý ponúka osvieženie v horúcich
letných dňoch; okrem Fontány Marca Aurélia a pitnej fontánky sú tu umiestnené štyri stĺpy, ktoré
rozprašujú vodnú paru;
do rekonštrukcie vyše 60-ročného cestného mosta
v Trenčíne môže investovať iba štát ako jeho majiteľ,
primátor verí, že pokiaľ sa tak stane, nepríde na starom moste k žiadnej tragédii; začiatok rekonštrukčných prác na starom cestnom moste nad riekou
Váh v Trenčíne je však v nedohľadne, Slovenská
správa ciest (SSC) priznala, že dodnes nezačala s
prípravou;
dňa 12. júla 2018 ukončil reštaurátor Martin Mikuláš práce na rekonštrukcii Morového stĺpa; mor
vypukol v Trenčíne v lete v roku 1710, na jeho
následky zomrelo 1600 ľudí;
voľný priestor medzi parkovacími miestami a chodníkom na Mládežníckej ulici (pri Kolibe) už slúži
cyklistom, mesto tu vyznačilo cyklotrasu;
dňa 20. júla 2018 sa osadením svätožiare ukončilo
reštaurovanie sochy sv. Jána Nepomuckého; vyše
pol roka ju reštauroval akademický sochár Juraj
Krajčo;
trojicu mužov, ktorí lúpili, kradli, unášali, porušovali domovú slobodu najmä v Trenčianskom kraji a
našli u nich obrovský arzenál zbraní, odsúdili spolu
na 38 rokov vo väzení;
dňa 25. júla 2018 za účasti nitrianskeho diecézneho
biskupa Mons. Viliama Judáka posvätili novo in936
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štalované súsošie sv. Anny na rovnomennom námestí, obnovenú sochu sv. Jána Nepomuckého
a reštaurovaný Morový stĺp;
primátor Richard Rybníček v rozhovore rozpráva
o svojom bratovi Róbertovi a odpovedá aj na to, či
má u neho brat protekciu;
generálny manažér futbalového klubu AS Trenčín
Róbert Rybníček sa v rozhovore vyjadruje o bratovi
Richardovi a hovorí aj o tom, v čom sa s ním najviac nepohodli;
primátor Richard Rybníček odpovedá na otázky
o svojej politickej budúcnosti a hovorí o svojej ambícii pokračovať vo funkcii primátora aj v nasledujúcom volebnom období;
dňa 27. júla 2018 dokončili nový povrch na celom
úseku hrádze od elektrárne pri zimnom štadióne po
most na Ostrov v dĺžke približne 1 kilometer;
dňa 27. júla 2018 bola možnosť sledovať najdlhšie
zatmenie Mesiaca v tomto storočí; návštevníci
Trenčianskeho hradu mohli zatmenie pozorovať
prostredníctvom profesionálnych teleskopov;
v dňoch 26. – 28. júla 2018 sa na vynovenom Mierovom námestí konali tradičné Trenčianske historické slávnosti;
budovaním dočasnej prístupovej cesty sa začal projekt rekonštrukcie južného opevnenia Trenčianskeho hradu, vďaka ktorému bude hrad sprístupnený
aj od lesoparku Brezina;
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne zmodernizovala spoločenské priestory určené na
kultúrne, spoločenské a vzdelávacie účely;
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- od začiatku augusta 2018 je v centre Trenčína pre
obyvateľov mesta k dispozícii bicykel, kto sa potrebuje niekam rýchlo prepraviť, môže si ho zadarmo
požičať;
- dňa 14. augusta 2018 informoval primátor Richard
Rybníček o aktuálnej situácii v súdnom spore medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Tatra Real
Trade súvisiacom s tzv. Cellerovou jamou - Okresný
a Krajský súd podľa verdiktu Ústavného súdu uznali,
že Mesto musí uhradiť i výšku škody;
- súdny spor medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou
Tatra Real Trade smeroval v prospech Trenčína a
jeho obyvateľov, všetko sa otočilo o 180 stupňov po
rozhodnutí Ústavného súdu SR; podľa primátora
Richarda Rybníčka ide o poníženie všeobecných
súdov v Trenčíne;
- dňa 17. augusta 2018 v noci zasiahli Považie zemetrasenie so silou 2,9 magnitúda; hypocentrum zemetrasenia bolo dva kilometre východne od Trenčianskych Teplíc;
- dňa 21. augusta 2018 Mesto Trenčín v spolupráci s
Ústavom pamäti národa pri príležitosti 50. výročia
okupácie Československa vojskami Varšavskej
zmluvy otvorilo v priestoroch Mestskej veže výstavu s názvom „Pražská jar pod hradom Matúša
Čáka“;
- z prečinu poškodzovania cudzej veci obvinili trenčianski železniční policajti dvoch mužov z Českej
republiky, ktorí sprejmi postriekali protihlukovú
stenu v Trenčíne;
- v dňoch 17. – 22. augusta 2018 zhruba štyridsať
dobrovoľníkov brigádovalo pri južnom opevnení
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Trenčianskeho hradu; okrem triedenia spadnutého
muriva pracovali na vyčistení a úprave plochy;
dňa 28. augusta 2018 stiahli z Ulice J. Halašu všetky
pôvodné 1 100-litrové nádoby na odpad, ďalšie nové
stojisko s polopodzemnými kontajnermi je už
obyvateľom ulice plne k dispozícii;
dňa 27. augusta 2018 sa pri Pamätníku umučených
na trenčianskej Brezine konala spomienka pri
príležitosti 74. výročia SNP;
dňa 27. augusta 2018 rodák z Kubrej, najstarší žijúci
slovenský zlatý olympijský medailista Ján Zachara
oslávil 90. narodeniny; pri tejto vzácnej príležitosti
prijal jubilanta aj primátor Richard Rybníček;
dňa 28. augusta 2018 SAD Trenčín umiestnila na
Hasičskú ulicu tri nové elektronické tabule, ktoré
cestujúcu verejnosť informujú o odchodoch autobusov mestskej hromadnej dopravy;
dňa 31. augusta 2018 vykorčuľovali na prvý tréning
na novej ľadovej ploche hokejisti Dukly Trenčín;
o kvalitný ľad sa postaralo zrekonštruované chladiarenské zariadenie;
od 16. júna do 3. septembra 2018 trvala druhá sezóna letného kúpaliska na Ostrove, oproti minulej
sezóne privítalo o 6960 návštevníkov viac, teda
71 734;
dňa 5. septembra 2018 poslanec mestského zastupiteľstva v Trenčíne a krajského zastupiteľstva Miloš
Mičega oficiálne potvrdil kandidatúru na post
trenčianskeho primátora;
dňa 5. septembra 2018 poslankyňa mestského zastupiteľstva v Trenčíne Danica Birošová oficiálne potvrdila kandidatúru na post trenčianskeho primátorky;
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- dňa 5. septembra 2018 súčasný primátor Trenčína
Richard Rybníček oficiálne oznámil, že v jesenných
komunálnych voľbách bude po tretíkrát kandidovať na primátora mesta;
- v dňoch 7. – 9. septembra 2018 sa uskutočnil festival
„Pri trenčianskej bráne“ s bohatým kultúrnym programom; dychovka Textilanka a Vojenská hudba
Banská Bystrica si na koncerte zaspomínala na
zakladateľa modernej slovenskej dychovej hudby
Karola Pádivého, ktorý väčšinu života prežil
v Trenčíne;
- počas posledného augustového víkendu 2018 Trenčiansky hrad privítal svojho tohtoročného stotisíceho návštevníka, išlo o rodinu z Ukrajiny;
- do 11. septembra 2018 odovzdalo v Trenčíne kandidačné listiny sto kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva a štyria kandidáti na primátora
mesta;
- dňa 12. septembra 2018 vstúpila do svojho 32.
ročníka Akadémia tretieho veku v Trenčíne; nový
školský rok priniesol zmenu na poste predsedníčky
ATV, ktorou sa stala Janka Gugová;
- v dňoch 14. – 16. septembra 2018 sa konali oslavy
780. výročia prvej písomnej zmienky o obci Opatová pod názvom „Bola raz jedna dedina...“;
- dňa 24. septembra 2018 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí
jednohlasne potvrdilo záujem odkúpiť od mesta
Trenčín budovu Športového gymnázia v Trenčíne
vrátane priľahlých pozemkov;
- Mestská volebná komisia v Trenčíne zaregistrovala
99 kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva a štyroch kandidátov na primátora;
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- dňa 26. septembra 2018 schválili poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva zmeny a doplnky
územného plánu mesta; zmeny by mali priniesť
získanie nových dopravných koridorov v niektorých
častiach Trenčína, posun v rozvoji mesta a regulácia
reklamného smogu;
- dňa 26. septembra 2018 sa na Mierovom námestí
uskutočnil 7. ročník Bio jarmoku, ktorý ponúkol
množstvo bio a gazdovských potravín, výrobkov pre
ekodomácnosť, osvetu v kompostovaní a prednášok;
- dňa 7. októbra 2018 sa konali tretie Dni Sihote;
slnečné popoludnie ponúklo bohatý program, priestranstvom pred obchodným centrom Rozkvet rezonovali zvučné mená ako Štefan Skrúcaný alebo spevák Peter Cmorik;
- ku komunálnym voľbám 2018 je už k dispozícii
zoznam zaregistrovaných kandidátov;
- dňa 12. októbra 2018 sa začali na starom cestnom
moste dopravné obmedzenia; Slovenská správa
ciest vymieňa nefunkčný mostný záver a desať
odvodňovačov za účelom zamedzenia prenikania
vody do nosnej konštrukcie mosta;
- zrekonštruovaný priechod pre chodcov pri reštaurácii Retro má protišmykovú úpravu Zebra antislip;
ide o certifikovaný systém protišmykového náteru,
ktorý funguje na báze studeného plastu a drvenej
žuly;
- od dňa 16. októbra 2018 je v Trenčíne zakázané
podávať a požívať alkoholické nápoje na verejne
prístupných miestach; hovorí o tom Všeobecne záväzné nariadenie č.11/2018 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov;
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- mimovládna organizácia Transparency International
Slovensko (TIS) po dvoch rokoch opäť hodnotila
transparentnosť slovenských miest a zverejnila
rebríček, v ktorom je Trenčín na desiatej pozícii;
- Mesto Trenčín zakúpilo päť servisných cyklostojanov s pumpou a bežným náradím na opravu
bicykla; ide o novinku v meste, cyklostojany sú
umiestnené v každej mestskej časti;
- v októbri 2018 bolo v Trenčíne k dispozícii 10 stojísk
na polopodzemné kontajnery a v najbližšom čase
pribudnú ďalšie;
- dňa 17. októbra 2018 osadením zreštaurovaných drevených sôch sv. Petra a sv. Pavla na prednú časť
piaristického kostola sv. Františka Xaverského v
Trenčíne ukončili štvorročné reštaurátorské práce
na interiéri a fasáde významnej barokovej pamiatky
mesta;
- dňa 19. októbra 2018 si v Martine Hlavnú cenu v kategórii krajských a okresných miest súťaže Slovenská kronika 2018 prevzal kronikár mesta Trenčín
Pavol Seriš;
- v druhej polovici októbra 2018 sa po kompletnej
rekonštrukcii prístupovej cesty na sídlisko Juh,
vrátane štyroch autobusových zastávok, začalo
maľovanie vodorovného dopravného značenia;
- strana Smer-SD vyjadrila podporu v novembrových komunálnych voľbách v Trenčíne kandidatúre
súčasného primátora mesta Richarda Rybníčka (nezávislý);
- Mesto Trenčín bolo aj v roku 2018 úspešné s projektmi, s ktorými sa uchádzalo o nenávratný finančný príspevok; pre Trenčín v tomto roku schválili
zatiaľ spolu vyše 3 milióny 600 tisíc eur;
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- Občianska koalícia v Trenčíne v zložení Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia,
Občianska konzervatívna strana a nezávislí kandidáti
združení okolo Občianskeho klubu sa vo voľbách
primátora rozhodla podporiť kandidatúru Ing. Miloša Mičegu;
- poslankyňa mestského zastupiteľstva Danica Birošová sa vzdala kandidatúry na post primátorky Trenčína, vo voľbách podporila kandidáta Miloša Mičegu;
- dňa 1. novembra 2018 na jednej z najvýznamnejších
akcií hotelierov sveta, Haute Grandier, ocenili
v Pallazzo Versace v Dubaji trenčiansky hotel Elizabeth ako Najlepší mestský hotel v regióne;
- nezávislý kandidát za primátora v Trenčíne Ľubomír
Žabár sa vzdal kandidatúry za primátora v krajskom
meste, vo voľbách podporil za primátora Miloša
Mičegu;
- Mesto dokončilo obnovu zelene v Parku M. R.
Štefánika; nový trávnik, stromy, kry, kvetinové
záhony, ale aj odborné orezy a frézovanie pňov boli
súčasťou projektu, s ktorým mesto uspelo vo výzve
IROP, keď z eurofondov získalo takmer 400 tisíc
eur;
- dňa 8. novembra 2018 pri príležitosti 80. narodenín
prijal primátor mesta Richard Rybníček vojenského
historika, publicistu, filatelistu a numizmatika
Jozefa Koreného (narodený 26. 10. 1938);
- dňa 10.novembra 2018 komunálne voľby rozhodli,
že primátorom mesta Trenčín sa vo volebnom
období 2018 - 2022 stáva Mgr. Richard Rybníček s
13 855 hlasmi (72,6%), druhým v poradí je Ing.
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Miloš Mičega s 5 228 (27,4%) hlasmi; volebná účasť
dosiahla 19 673 voličov (42%);
dňa 11. novembra 2018 si účastníci za prítomnosti
ministra obrany SR Petra Gajdoša pri príležitosti
100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny uctili
obete; podujatie sa konalo na vojnovom cintoríne
v Trenčíne – Kubrej, ktorý zrekonštruoval Klub generálov SR;
dňa 11. novembra 2018 kandidát na primátora Miloš
Mičega uznal svoju volebnú prehru a zagratuloval
k zvoleniu svojmu protikandidátovi Richardovi
Rybníčkovi;
„Ďakujem všetkým Trenčanom, som naozaj
dojatý. Je to výnimočný deň vo výnimočnom meste,“
povedal po úspešných komunálnych voľbách
staronový primátor Richard Rybníček;
v 25-člennom trenčianskom mestskom zastupiteľstve
je deväť nových poslancov, 16 poslancov svoje
posty obhájilo; prevahu v mestskom parlamente
budú mať nezávislí poslanci, ktorých je 17, traja
poslanci budú zastupovať koalíciu Progresívne
Slovensko, Spolu – občianska demokracia, OKS,
troch má aj KDH, po jednom koalícia SaS, Sme
rodina a OĽaNO i strana Smer-SD;
dňa 14. novembra 2018 vyhlásili v bratislavskom
hoteli Crowne Plaza výsledky súťaže „ZlatýErb.sk
2018“, prvé miesto v kategórii Najlepšia stránka
mesta získala nová webstránka mesta Trenčín;
dňa 14. novembra 2018 vyhlásili výsledky súťaže
„Zlatý erb.sk 2018“, v rámci vyšších územných celkov obsadil so svojím webovým sídlom prvé miesto
Trenčiansky samosprávny kraj;
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- v dňoch 13. – 15. novembra 2018 hostila Barcelona
8. ročník Smart City Expo World Congress; na
jednom z najväčších podujatí svojho druhu na svete
rezonovala otázka, ako zabezpečiť, aby sa mestá stali
príjemnejšími pre život ľudí a jedným z príkladov
bol Trenčín;
- dňa 17. novembra 2018 v rámci spomienkovej akcie
na nežnú revolúciu v novembri 1989 položili vence
k pamätníku obetiam komunizmu na Námestí sv.
Anny primátor Richard Rybníček a starostka partnerského francúzskeho mesta Cran-Gevrier Nora
Segaud-Labidi;
- dňa 19. novembra 2019 „vyrástla“ na Mierovom
námestí vianočná jedľa, ktorú priviezli zo sídliska
Noviny – strom ponúkla mestu rodina Horňáčková;
- Trenčín je pripravený na snehovú nádielku, zimná
údržba ho však bude stáť viac peňazí - Mesto počíta
so sumou až 710 tisíc eur, okrem ciest sa totiž po
novom musí postarať aj o chodníky;
- priemerná evidovaná miera nezamestnanosti klesla
v októbri 2018 v Trenčianskom kraji medzimesačne
o 0,20 percenta na úroveň troch percent;
- dňa 26. novembra 2018 ukončila Archeologická
agentúra s.r.o. prieskum v átriu pod Mestskou
vežou, sondážne jamy sú zasypané a mesto môže
vyhlásiť verejné obstarávanie na revitalizáciu tohto
priestoru;
- dňa 5. decembra 2018 v rámci výstavby nového
futbalového štadióna odstránili prvý zo štyroch
starých stĺpov osvetlenia, ďalší odstránili o tri dni
neskôr;
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- dňa 5. decembra 2018 privítalo zaplnené Mierové
námestie Mikuláša, spolu so svojou družinou pobavil deti a porozdával deťom sladkosti a nakoniec
rozsvietil veľký vianočný strom; príchod Mikuláša
otvoril na námestí aj tradičné vianočné trhy;
- dňa 6. decembra 2018, na Mikuláša, otvorili mobilnú ľadovú plochu na Štúrovom námestí;
- dňa 10. decembra 2018 zvolení mestskí poslanci
prvýkrát zasadli do poslaneckých lavíc a zložili
sľub; sľub zložil i staronový primátor Richard
Rybníček;
- dňa 10. decembra 2018 na zasadnutí mestského
zastupiteľstva schválili poslanci mesačný plat
primátorovi Richardovi Rybníčkovi vo výške 5405
eur v hrubom, išlo o maximálne možné zvýšenie základného platu o 60 percent;
- trenčianska samospráva vstúpi do roku 2019 v rozpočtovom provizóriu, nový rozpočet bude mestské
zastupiteľstvo schvaľovať až vo februári budúceho
roku;
- dňa 12. decembra 2018 sa Trenčín pridal k takmer 50
mestám na Slovensku v projekte „Slovensko spieva
koledy“, na pódiu na Mierovom námestí prišli
koledy zaspievať deti z detského folklórneho súboru
Kubranček a speváčky zo ženskej speváckej
skupiny Kubrá;
- zabrániť poškodzovaniu exteriéru objektov Trenčianskeho múzea v Trenčíne bolo hlavným dôvodom
inštalácie nového kamerového systému v areáli
Trenčianskeho hradu a v ďalších pobočkách Trenčianskeho múzea;
- dňa 18. decembra 2018 Trenčianska nadácia uzavrela
predvianočný projekt „Otvor srdce, daruj knihu“;
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neznámi darcovia kúpili označené knihy a nechali ich
priamo v kníhkupectve, Trenčianska nadácia ich
následne rozdala 161 deťom;
aj pred Vianocami 2018 sa Trenčín sviatočne rozsvietil, k minuloročným svetielkam sa pridalo ďalších 13 tisíc v podobe troch nových svetelných prvkov;
od dňa 20. decembra 2018 autobusy MHD zastavujú
na novovybudovaných zastávkach na Považskej
ulici;
dňa 22. decembra 2018 sa konal Dobrý bazár, výťažok z neho opäť pomôže zdravotne znevýhodneným
deťom v domovoch sociálnych služieb po celom Slovensku;
predsedovia komisií Mestského zastupiteľstva hovoria o svojich cieľoch, prioritách a výzvach;
primátor Richard Rybníček v tradičnom koncoročnom rozhovore hodnotí rok 2018 a rozpráva
o ďalšom rozvoji mesta v roku 2019;

2. Ekonomický život
- viceprezident spoločnosti Adient Jeff Stafeil hovorí
o tom, že jeho firma vyrába sedadlá pre automobilový priemysel, ale chce vstúpiť aj do leteckého
priemyslu;
- aj v Trenčíne má svoj závod koncern Hella, ktorý je
globálne pôsobiacou spoločnosťou s viac ako 100ročnou tradíciou, ktorá vyvíja a vyrába komponenty
a systémy svetelnej techniky a elektroniky; celosvetovo zamestnáva 37000 zamestnancov vo viac
ako 125 pobočkách v 35 krajinách sveta;
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- Letecké opravovne Trenčín a.s. (LOTN) sú jedinou
spoločnosťou svojho druhu na Slovensku, ktorá sa
zaoberá opravou a údržbou leteckej techniky a v roku
2019 oslávi 70 rokov od svojho založenia; aktuálne
zamestnáva cca 350 zamestnancov; O LOTN hovorí
predseda predstavenstva Martin Dušanič;
- spoločnosť tnTEL patrí k priekopníkom v nasádzaní
a implementácii viacerých technológií, ktoré nám už
v dnešnej dobe pomáhajú cítiť sa ako v budúcnosti;
ponúka komplexné služby v oblasti riešenia informačno-komunikačných technológií a bezpečnostno-informačných technológií;
- už na prelome júna a júla 2018 sa začína žatva v niektorých okresoch, predčasný zber urýchľuje nielen
teplé počasie, ale aj výdatné májové zrážky;
- nezamestnaných je najmenej Slovákov v histórii SR;
v Trenčianskom kraji je vo všetkých okresoch celkovo 36 nedostatkových profesií, firmám chýbajú
montážni pracovníci, mechanici, operátori, ale aj
vodiči, murári či lekári;
- trenčiansky odštepný závod spoločnosti Leoni
Slovakia získal už tretí rok po sebe ocenenie pre
najlepší dodávateľský závod spoločnosti Groupe
PSA (Peugeot – Citroën); spoločnosť vyrába adaptérové káble pre snímače rýchlosti vozidla a CD nabíjačky určené pre vozidlá s vyšším vybavením;
- Letecké opravovne Trenčín získali kontrakt na generálne opravy afganských vrtuľníkov v roku
2016, keď uspeli vo verejnej súťaži; v Trenčíne budú
aj naďalej opravovať vrtuľníky Mi-17V5 pod dohľadom medzinárodnej agentúry NSPA (NATO Support
and Procurement Agency);
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- Letecké opravovne Trenčín budú na Slovensku
strategickým partnerom americkej spoločnosti
Lockheed Martin v projekte dodania 14 stíhacích
lietadiel F-16C Block 70 pre slovenskú armádu;
- o strategickom partnerstve Leteckých opravovní
Trenčín s americkým výrobcom lietadiel Lockheed
Martin hovorí viceprezident spoločnosti Orlando
Carvalho;

3. Kultúrno-spoločenský život
- v priestoroch kasárne na Trenčianskom hrade prebiehala výstava trenčianskeho maliara Artúra Lieskovského (1852 – 1920), potomka starého šľachtického rodu; maliar štetcom zachytil aj dnes už neexistujúce budovy, ako Brixovu tehelňu a zaniknuté časti
hradu;
- festival Pohoda získal cenu Green Operations
Award 2017; Pohoda je žiarivým príkladom,
jedinečným, skvelým a popredným európskym festivalom, uviedla Teresa Moore, riaditeľka iniciatívy
A Greener Festival;
- v Galérii M. A. Bazovského vystavujú výtvarníci
Ľudovít Bránsky a Marián Sučanský; Ľ. Bránsky
sa venoval predovšetkým krajinomaľbe, okrem
okolia svojej rodnej Bošáce maľoval predovšetkým
Trenčín; M. Sučanský svojou figurálnou tvorbou
vniesol do kontextu slovenského výtvarného umenia
akýsi vzdor, vášeň, emóciu, skepsu i dezilúziu;
- Oľga Dodeková, ktorá študovala na Pedagogickej
škole v Trenčíne počas pôsobenia výtvarníka Ľudovíta Bránskeho, spomína na svojho učiteľa;
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- životný príbeh Mariána Sučanského, ktorého diela
sú vystavené v trenčianskej galérii pod názvom
„Nepokoj v duši“;
- dňa 2. februára 2018 prijal primátor Richard Rybníček výtvarníka a jedného zo zakladajúcich členov
Galérie Miloša Alexandra Bazovského Ladislava
Moška a pri príležitosti 70. narodenín výtvarníka a
pedagóga Igora Meška;
- dňa 10. februára 2018 pri príležitosti 49. narodenín
Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
čakal malých i veľkých návštevníkov v jej priestoroch bohatý program;
- dňa 20. februára 2018 udelili za prínos v oblasti výtvarného umenia v Primaciálnom paláci v Bratislave cenu patróna umelcov Fra Angelico dvanástim osobnostiam, medzi nimi aj historikovi umenia, súdnemu znalcovi pre výtvarné umenie a pedagógovi Mariánovi Kvasničkovi z Trenčína;
- dňa 1. marca 2018 v Galérii M.A. Bazovského slávnostne otvorili novú výstavu Zoltán Agócs – Domček z karát;
- dňa 8. marca 2018 presne na MDŽ, sa v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne konala slávnostná vernisáž dvoch výstav, ktoré boli venované
ženám a ženskej tematike; prvá predstavila tvorbu
mladej výtvarníčky July Haluzovej a druhá prezentovala ženy v zbierkovom fonde trenčianskej galérie;
- dňa 22. marca 2018 otvorili každoročnú prehliadku
amatérskej výtvarnej tvorby umelcov z Trenčianskeho kraja s názvom Výtvarné spektrum; do
súťaže sa zapojilo 61 autorov so 170 umeleckými
dielami;
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- tanečné páry TK Dukla Trenčín pod vedením
manželov Paškovcov získali v tohtoročnej sérii majstrovstiev Slovenska 4 pódiové umiestnenia, z toho
jeden majstrovský titul;
- dňa 24. marca 2018 Trenčianske osvetové stredisko
pripravilo regionálnu postupovú súťažnú prehliadku moderného tanca Deň tanca 2018 pre okresy
Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Bánovce nad
Bebravou, na ktorej sa zúčastnilo približne 400 tanečníkov z 12 tanečných kolektívov;
- dňa 5. apríla 2018 sa v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne konala vernisáž výstavy mladej autorky Paulíny Halasovej s názvom „Absencia
reality“;
- dňa 6. apríla 2018 otvorili v mestskej veži výstavu
unikátnych plastík Jozefa Syrového; autor je členom
združenia výtvarníkov pri Trenčianskom osvetovom
stredisku a Západoslovenskej výtvarnej únie;
- trenčiansky folklórny súbor Nadšenci tvorí 35 členov, tanečníci, hudobníci a speváci pri tvorbe choreografií vychádzajú z tradičného ľudového tanca a
piesní z trenčianskeho regiónu; v uplynulých mesiacoch súbor zaujal účasťou v televíznej šou Zem spieva, kde sa prebojoval až do finále;
- dňa 23. apríla 2018 zomrel fotograf Trenčína
Vojtech Tichý; oblastí, do ktorých výrazným spôsobom zasiahol, bolo skutočne veľa – a nech už to bol
šport, chémia, fotografia alebo kamienky;
- detský spevácky zbor Vážky pri príležitosti 10. výročia založenia vydal debutové CD so 16 skladbami;
za 10 rokov urobili 30 koncertov pre verejnosť,
päťkrát sa zúčastnil súťaže detských speváckych
zborov Mládež spieva;
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- dňa 5. mája 2018 sa V Trenčíne sa uskutočnila krajská súťažná prehliadka moderného tanca Deň tanca
Trenčianskeho kraja 2018;
- dňa 10. mája 2018 sa konala v Galérii Miloša Alexandra Bazovského vernisáž výstavy Ján H. Blicha;
výstava rozpráva životný príbeh architekta a všestranne tvorivého človeka prostredníctvom jeho
vlastného diela;
- Trenčianska župa prvýkrát udelila ceny za dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj Trenčianskeho
kraja a významné zásluhy vo všetkých oblastiach
spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života;
- dňa 27. mája 2018 Trenčiansky festival tanca
priniesol príležitosť spoznať tanečné štýly z celého
sveta a vychutnať si ich priamo na Mierovom námestí;
- dňa 27. mája 2018 Divadlo 21 Opatová uviedlo premiéru svojej šiestej hry „Slabomyseľná“, ktorá
vznikla na motívy psychologickej drámy „Plynové
lampy“ od Patricka Hamiltona;
- dňa 1. júna 2018 otvorili na Trenčianskom hrade
interaktívnu výstavu Da Vinciho lietajúcich strojov
Aeronautica;
- dňa 2. júna 2018 získali najstaršie deti (7 – 8 r.)
detského tanečného klubu Bambula v Prahe na
Majstrovstvách Európy prvé miesto;
- dňa 4. júna 2018 otvorila Verejná knižnica M.
Rešetku vo dvore na Jaselskej ulici letnú čitáreň;
- Vladimír Kulíšek je jednou z popredných osobností
slovenskej pantomímy a organizátor kultúrneho života v Trenčíne; v rozhovore približuje svoju umeleckú púť;
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- dňa 7. júna 2018 sa v kasárni Trenčianskeho hradu
uskutočnila vernisáž k výstave „Aký kroj, tak sa
stroj...“ v sprievode ženskej speváckej skupiny folklórneho súboru Kubrá;
- dňa 8. júna 2018 tanečný pár Martin Šrámka a
Erika Ferrara z TK Dukla Trenčín získal v Košiciach titul Univerzitných majstrov Európy;
reprezentoval Trenčiansku univerzitu Alexandra
Dubčeka;
- dňa 9. júna 2018 sa v amfiteátri v Mníchovej Lehote
uskutočnili už 38. Trenčianske folklórne slávnosti;
v šiestich programových blokoch bavilo divákov a
poslucháčov 19 folklórnych kolektívov a okolo 700
účinkujúcich;
- dňa 18. júna 2018 predstavili autor textu Vlado
Kulíšek a výtvarník Jozef Vydrnák v priestoroch
letnej čitárne Verejnej knižnice Michala Rešetku literárnu podobu novej trenčianskej legendy o
prievozníkovi Jozefovi;
- dňa 18. júna 2018 sa začal v Trenčíne 11. ročník
Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia
Ora et Ars Skalka 2018; umelcov na pôde mesta prijal primátor Richard Rybníček;
- do dňa 24. júna 2018 bola v Galérii M. A. Bazovského inštalovaná kolektívna výstava pedagógov Strednej umeleckej školy v Trenčíne pod názvom „Spoza katedry“, ktorá predstavila individuálnu tvorbu jednotlivých garantov a učiteľov
odborov školy;
- osem obľúbených pedagógov na 24 portrétoch - ich
podobizne skončili v rámci výstavy klauzúrnych
prác druhákov vystavené v priestoroch Strednej umeleckej školy v Trenčíne;
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- v dňoch 28. júna – 1. júla 2018 na IX. Tanečných
majstrovstvách Európy v rumunskom Brašove sa
Mackovia – tanečníci z trenčianskeho detského tanečného klubu Bambula vo veku 6 – 7 rokov pretancovali k tretiemu miestu a domov priviezli bronz;
- dňa 4. júla 2018 v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne otvorili výstavu Natálie Okolicsányiovej pod
názvom „Populus“; autorka je predovšetkým intuitívna, spontánna maliarka a neúnavná experimentátorka na poli maľby;
- v dňoch 5. – 7- júla 2018 sa na trenčianskom letisku
konal 21. ročník medzinárodného letného festivalu
Pohoda; organizátor Michal Kaščák a jeho tím
opäť dokázali nahusto vyskladať program (tento rok
mal zhruba 300 položiek) zo silných umeleckých zážitkov;
- v dňoch 5. – 7- júla 2018 znela na festivale Pohoda
na desiatkach pódií alternatíva, indie, elektronika,
world music a punk, ale aj klasická hudba, striedala
sa s literatúrou, tancom, vizuálnym umením, filmom
a divadlom;
- dňa 21. júla 2018 sa na najstaršom pútnickom mieste
na Slovensku - v areáli kláštora na Veľkej Skalke –
uskutočnila slávnostná vernisáž 11. ročníka medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora et
Ars;
- dňa 21. júla 2018 počas vernisáže sympózia Ora et
Ars odovzdali pamätnú listinu Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho biskupa, pani Jane Masárovej
z Trenčianskeho osvetového strediska, Terézii Nikovej z občianskeho združenia T-VIA a Hane
Gallovej z Útvaru kultúrno-informačných služieb
mesta Trenčín;
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- v tomto roku zaradili festival Pohoda do výberov
najlepších festivalov aj renomované britské denníky
ako The Telegraph, The Guardian či Metro;
- dňa 21. júla 2018 sa uskutočnil Slovenský deň, ktorý
bol súčasťou detského folklórneho festivalu Yilan
International Children's Folklore and Folkgame na
Taiwane; okrem prezentácie života slovenského
ľudu svoje spevácke a tanečné umenie predviedli deti
z trenčianskeho folklórneho súboru Kornička;
- dňa 1. augusta 2018 otvorili v priestoroch Mestskej
veže výber najnovších diel, ktoré vznikli na
medzinárodnom sympóziu Ora et Ars – Skalka
2018;
- šesť folklórnych zoskupení v Trenčianskom samospránom kraji dostane vďaka participatívno-komunitnému rozpočtu nové kroje; šesť projektov na
uchovanie ľudových tradícií podporil kraj celkovou
sumou viac ako 13 tisíc eur;
- dňa 11. augusta 2018 sa konali oslavy 85. výročia
založenia folklórnej skupiny v Kubrej; vďaka členom folklórnej skupiny ostávajú zachované tradičné
zvyky, piesne a tance, ale aj nenapodobiteľné ľudové
kroje;
- päťdesiat povestí a príbehov z Trenčianskeho kraja
ponúka knižka Trenčianske povesti od Jána Skovajsu a Petra Mišáka, v chronologickom poradí sú
zoradené najpútavejšie povesti z nášho regiónu;
- druhý ročník projektu Leto v galérii dopadol opäť
výborne, nádvorie Galérie M. A. Bazovského sa počas leta premenilo na tvorivý ateliér, na priestor
oddychu a nových zážitkov;
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- dňa 8. septembra 2018 sa po nedávnej obnove zelene
chodníka v historickom parku M. R. Štefánika uskutočnil nevšedný kultúrny festival Priestor, ktorý bol
plný lokálneho umenia;
- v dňoch 9. – 16. septembra 2018 sa v Trenčíne konal
medzinárodný festival jedného herca Sám na javisku, ktorý ponúkol 11 inscenácií a sprievodný
kultúrny program;
- v dňoch 20. – 22 septembra 2018 sa v centre Trenčína odohrávalo sympózium súčasného umenia
Hala; cieľom podujatia je prezentácia unikátnych
diel konfrontovaných s priamou interakciou ľudí;
- v dňoch 21. – 23. septembra 2018 sa v Trenčíne
konal tradičný festival Jazz pod hradom, ktorý mal
skvelé obsadenie a vysokú úroveň;
- dňa 25. septembra 2018 s vo Verejnej knižnici M.
Rešetku v Trenčíne uskutočnilo stretnutie s tvorbou
Rudolfa Dobiáša pod názvom „Slovenský Solženicyn“ za osobnej účasti autora;
- v Galérii M. A. Bazovského pribudli nové výstavné
priestory v suteréne, ktoré sú určené predovšetkým
výtvarníkom, ktorí pracujú v intenciách nových
médií a intermédií;
- dňa 4. októbra 2018 otvorili v Galérii M. A.
Bazovského v Trenčíne dve nové výstavy fotografií
– „Návraty v čase“ priniesli výber z čs. fotografií
z 80. rokov 20. storočia a výstava Anima tvorbu Petra Župníka;
- dňa 8. októbra 2018 si prevzali cenu Flores Musarum významné kultúrne osobnosti z Trenčianskeho
kraja, ocenenie dostalo 17 jednotlivcov a tri kolektívy;
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- dňa 11. októbra 2018 otvorilo Mestské divadlo
Trenčín novú divadelnú sezónu titulom chorvátskeho
autora Mira Gavrana „Shakespeare a Alžbeta“;
- dňa 13. októbra 2018 v rámci turné k 100. výročiu
vzniku ČSR vystúpili v Trenčíne herci Pavol Seriš
a Filip Teller so svojou hrou „Čecháčci a Čoboláci“;
- v dňoch 12. – 13 októbra 2018 si detský spevácky
zbor Vážky, ktorý pôsobí v ZŠ na Dlhých Honoch,
na 2. ročníku medzinárodnej súťaže zborového umenia Voce magna v Žiline vyspieval strieborné pásmo;
- dňa 18. októbra 2018 sa vo výstavných priestoroch
Trenčianskeho hradu uskutočnila vernisáž Bienále
voľného výtvarného umenia 2018;
- dňa 9. novembra 2018 vyvrcholil udeľovaním
ocenení 13. ročník festivalu dobrodružných filmov
HoryZonty; Cenu Grand Prix za najlepší festivalový
neprofesionálny film získalo dielo „Volanie diaľok“
od režiséra Adama Lisého;
- dňa 12. novembra 2018 otvorili v trenčianskej
Mestskej veži výstavu originálnych prvorepublikových filmových plagátov a starých fotoaparátov,
ktoré pochádzajú zo zbierky Trenčana Lukáša Kubičinu;
- s cieľom poukázať na prítomnosť a stav desiatok
výtvarných diel na území mesta Trenčín vznikol
projekt Hlava*****; stojí za ním partia mladých
ľudí, ktorí sa snažia zmapovať a zhromaždiť informácie o výtvarných dielach z rokov 1965 až 1989;
- Jindřich Štreit je legendou dokumentárnej fotografie, zobrazoval život sociálne znevýhodnených;
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výber z jeho fotografií inštalovali na Mierovom
námestí;
dňa 16. novembra 2018 otvorili v trenčianskom kine
Metro Festival francúzskych filmov za účasti francúzskej delegácie z partnerského mesta CranGevrier, ktorú viedla starostka Nora Segaud-Labidi;
v dňoch 26. – 27. novembra 2018 sa v Trenčíne
uskutočnil 49. ročník súťaže v speve regionálnych
ľudových piesní Trenčianske hodiny, na ktorom sa
zúčastnilo 76 dievčat a chlapcov z 23 základných
škôl a osemročných gymnázií trenčianskeho regiónu;
zimné mesiace na Trenčianskom hrade patria výstave vláčikov v priestore kasární, ktorá priblížila
deťom i dospelým svet dopravy v minulosti;
dňa 30. novembra 2018 bol slávnostne vyhodnotený
26. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa
Braneckého „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“;
dňa 6. decembra 2018 otvorili v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne výstavu „Bazovský fotograf“;
dňa 7. decembra 2018 uviedli vo Verejnej knižnici
M. Rešetku do života novú knihu trenčianskej
rodáčky Evy Bodnárovej s názvom „Vidmo“;
dňa 8. decembra 2018 sa vyše 320 návštevníkov zúčastnilo v Galérii M. A. Bazovského 3. ročníka
podujatia Vianoce v galérii;
dňa 9. decembra 2018 bola v priebehu týždňa už
tretíkrát vypredaná nová hra Mestského divadla
Trenčín - rodinná rozprávka „Perinbaba“;
prebiehajúca výstava na Trenčianskom hrade s názvom „Osudové osmičky Trenčína“ bola tento
doplnená o jeden výnimočný exponát, ide o model
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diorámy, ktorý zobrazuje bitku kuruci versus labanci;
- rôzne podoby modrotlače spojili sochárku, modrotlačiara, výtvarníka, grafičku i maliarku a vznikla z toho Výstava „Modrotlač u Bazovského“ v trenčianskej galérii;
- dňa 15. decembra 2018 sme si pripomenuli 50 rokov
od úmrtia národného umelca Miloša Alexandra
Bazovského, ktorý patrí k najvýznamnejším a najznámejším osobnostiam slovenského výtvarného
umenia 20. storočia;
- dňa 22. decembra 2018 sa uskutočnil záverečný
koncert turné trenčianskej rockovej kapely Volume,
výťažok z neho venovala Neurologickému oddeleniu v trenčianskej nemocnici;
4. Školstvo a vzdelávanie
- začiatkom roka 2018 uplynulo dvanásť mesiacov od
spustenia implementácie projektu FunGlass, ktorý
je najväčším slovenským vedecko-výskumným akademickým projektom financovaným z európskeho
rámcového programu Horizont 2020;
- dňa 24. januára 2018 schválili mestskí poslanci verejné obstarávanie zámer na modernizáciu interiéru
Základnej školy Kubrá za takmer 310 tisíc eur;
- v prvých februárových dňoch roku 2018 robotníci
v areáloch MŠ Šafárikova a MŠ Opatovská začali
s prvými prácami na celkovej obnove oboch škôlok
za takmer 2 milióny eur nenávratného finančného
príspevku;
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- v dňoch 14. – 15. februára 2018 sa v Trenčíne
v priestoroch Strednej odbornej školy Pod Sokolicami konal 13. ročník Trenčianskych robotických
dní; nosnou témou podujatia s európskou účasťou
bola robotika a šport;
- robot GeTiPaK poskladali žiaci Základnej školy na
Kubranskej ulici z legových kociek tak šikovne, že
ním presvedčili porotu 13. ročníka Trenčianskeho
robotického dňa a v kategórii Free Style do 16 rokov
získali víťazstvo;
- dňa 8.marca 2018 pri príležitosti Medzinárodného
dňa žien pozval prezident SR Andrej Kiska desať
žien na slávnostný obed v Prezidentskom paláci,
medzi nimi bola aj Regina Vraždová, vyučujúca
matematiky a fyziky na Gymnáziu Ľudovíta Štúra
v Trenčíne;
- žiaci trenčianskej Strednej odbornej školy leteckotechnickej budú môcť od nového školského roka využívať novú odbornú dielňu, ktorá bude slúžiť najmä pre budúcich mechanikov lietadiel;
- Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované
sklá FunGlass ako projekt Trenčianskej univerzity
A. Dubčeka pritiahol domov aj niekoľko slovenských výskumníkov, ktorí pracovali dlhodobo v zahraničí;
- dňa 26. marca 2018 Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Trenčianskom samosprávnom
kraji rozhodla o tom, že Obchodná akadémia
v Trenčíne bude po novom ponúkať bilingválne štúdium v anglickom jazyku;
- dňa 27. marca 2018 pri príležitosti Dňa učiteľov
pozval primátor mesta Trenčín Richard Rybníček
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do sobášnej siene Mestského úradu dvanásť pedagógov, aby im odovzdal ocenenie za ich kvalitnú
prácu;
v rebríčku najlepších slovenských základných
a stredných škôl v kategórii Stredná odborná škola
obsadila Obchodná akadémia v Trenčíne tretie
miesto;
pri príležitosti Dňa učiteľov Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Okresným úradom
v Trenčíne odmenil dlhoročné úsilie a úctyhodné
výsledky práce s mládežou vybraných Vynikajúci
pedagóg Trenčianskeho kraja;
dňa 5. apríla 2018 otvorili na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka (TnUAD) zmodernizované Erasmus centrum, ktorého poslaním je
profesionálna podpora študentov, ktorí chcú študovať v zahraničí a študentov, ktorí prichádzajú študovať zo zahraničia na TnUAD;
dňa 5. apríla 2018 prijalo mesto Trenčín správu, že
dostane nenávratný finančný príspevok na obnovu
Materskej školy na Kubranskej ulici vo výške
takmer 835 tisíc eur;
dňa 10. apríla 2018 sa konalo stretnutie zástupcov
žiackych školských rád na Mestskom úrade v Trenčíne; cieľom bola výmena skúsenosti a informácií
o tom, ako ich rady na základných školách fungujú;
v dňoch 12. – 14. apríla 2018 sa učiteľka Eva Mareková zo ZŠ Kubranská zúčastnila medzinárodného
seminára eTwinning Coding and Robotics v
portugalskom Lisabone;
dňa 18. apríla 2018 na akademickej pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka privítali ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú, ktorá
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prevzala záštitu nad jedenástym ročníkom úspešnej
medzinárodnej vedeckej konferencie Ošetrovateľstvo a zdravie;
dňa 18. apríla 2018 sa v Košiciach konalo celoslovenské finále súťaže žiakov základných škôl v
programovaní hier; tri družstvá zo ZŠ Kubranská
boli na súťaži mimoriadne úspešné;
dňa 25. apríla 2018 zorganizovala Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne 3.
ročník regionálneho kola v poskytovaní prvej
pomoci;
dňa 25. apríla 2018 Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka udelila čestný titul Doctor honoris causa dvom významným odborníkom v oblasti vedy a výskumu - Ing. Jaroslavovi
Holečkovi, PhD. a prof. Ing. Jozefovi Zajacovi,
CSc.;
od septembra 2017 sa môže Základná škola na
Veľkomoravskej ulici pochváliť novým predmetom
– folkloristikou, ktorá sa skladá z teoretickej a praktickej časti;
dňa 14. mája 2018 spoznali redakcie svoje hodnotenie v krajskom kole súťaže Stredoškolské časopisy Trenčianskeho kraja 2018, prvenstvo získal
časopis študentov Športového gymnázia v Trenčíne
Intrák;
dňa 14. mája 2018 rektor Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik vymenoval PhD. Ing. Evu Ivanovú, CSc. do
funkcie dekana Fakulty sociálno-ekonomických
vzťahov Trenčianskej univerzity;
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- o rozvoji Trenčianskej univerzity a jej budúcnosti
sme sa porozprávali s jej rektorom Jozefom Habánikom; založili ju v roku 1997, jej štyri fakulty,
Katedru politológie a Centrum pre výskum skla navštevuje približne 2 300 študentov;
- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
v Trenčíne opäť patrí do TOP desiatky najlepších
vysokoškolských inštitúcií podľa dopytu a uplatniteľnosti absolventov na trhu práce;
- dňa 11. júna 2018 vo finále programátorskej súťaže Palma junior v Košiciach opäť patrili k najlepším žiaci zo ZŠ Kubranská;
- päť študentov priemyselného dizajnu zo Strednej
umeleckej školy v Trenčíne vytvorila v rámci umeleckej praxe v trenčianskom technologickom centre
spoločnosti Adient päť návrhov vlastného modelu
automobilovej sedačky;
- dňa 26. júna 2018 sa uskutočnilo v Základnej škole
na Kubranskej ulici vyhodnotenie celoročnej práce
redakčných tímov školských časopisov spojené
s odborným hodnotením ich obsahovej stránky, grafiky i výpovednej hodnoty;
- počas letných mesiacov bude na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne prebiehať
čulý stavebný ruch, vláda vyčlenila 20 miliónov eur
z rozpočtu na rekonštrukciu vysokoškolských internátov;
- od 1. septembra 2018 začali žiaci na školách v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja študovať v ôsmich nových študijných a učebných odboroch a v jednom experimentálnom pomaturitnom;
- v prvý septembrový týždeň zasadlo do školských
lavíc v Trenčíne 528 prvákov, materské školy už tiež
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fungujú naplno, navštevuje ich spolu približne 1 500
detí;
po 35 rokoch má trenčianske Športové gymnázium
vlastné športovisko, Trenčianska župa tu v posledných mesiacoch investovala takmer 2,4 milióna eur
do vybudovania novej telocvične, ktorá má parametre športovej haly;
po kompletnej rekonštrukcii začali študenti stavebnej priemyslovky v Trenčíne nový školský rok
v pravdepodobne najmodernejšej školskej budove
na Slovensku;
študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne
získali počas leta získali niekoľko významných ocenení na medzinárodných súťažiach;
dňa 24. septembra 2018 otvorili na Trenčianskej
univerzite A. Dubčeka nový akademický rok, do
prvých ročníkov sa zapísalo 749 študentov, čo je
o 16 viac ako v predchádzajúcom roku;
dňa 26. septembra 2018 mestský parlament súhlasil
s predajom osemposchodovej budovy na Kožušníckej ulici Trenčianskemu samosprávnemu kraju, čo prispelo k riešeniu priestorov pre všetky deti
zo ZŠ Na dolinách, súkromnej ZŠ Futurum, športového gymnázia i súkromného gymnázia;
tohtoročnú cenu za inováciu roka udelilo Centrum
vedecko-technických informácií SR Trenčianskej
univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne za vývoj
špeciálnej zmesi na báze prírodného kaučuku pre
gumárenský priemysel;
v dňoch 4. – 5. októbra 2018 sa v Trenčíne konala
výstava stredných škôl s názvom Stredoškolák –
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Hrdina remesla, za najkrajší stánok zvolili prezentáciu Strednej odbornej školy obchodu a služieb
v Trenčíne;
dňa 11. októbra 2018 otvorili v priestoroch Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne
novú koncertnú sálu;
dňa 11. októbra 2018 navštívilo Strednú odbornú
školu Pod Sokolicami v Trenčíne vyše 400 detí z 13
základných škôl v rámci interaktívneho podujatia s
názvom „Drony v škole“;
do štvrtého roku svojej existencie vstúpil systém
duálneho vzdelávania; v Trenčianskom kraji sa počet žiakov vzdelávajúcich sa priamo na pracovisku
u zamestnávateľa každoročne zvyšuje, tento rok sa
priblížil k hranici 900;
dňa 14. novembra 2018 pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva odovzdal štátny tajomník
ministerstva školstva Peter Krajňák študentom
trenčianskeho Gymnázia Ľudovíta Štúra Róbertovi
Jurčovi a Matúšovi Kopuncovi za mimoriadne
úspechy na medzinárodných fyzikálnych súťažiach
Pamätný list svätého Gorazda;
základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Trenčín boli vysoko hodnotené neziskovou mimovládnou organizáciou INEKO, v celoslovenskom
meradle skončila ZŠ Dlhé Hony na 10. mieste;
dňa 4. decembra 2018 sa uskutočnila konferencia k
transformácii odborného vzdelávania a prípravy,
cenu za nadobudnuté výsledky a trojročné líderstvo
v systéme duálneho vzdelávania si prebral trenčiansky župan a národný ambasádor pre odborné
vzdelávanie a prípravu v roku 2018 Jaroslav Baška;
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- dňa 10. decembra 2018 organizácia Eduma – Od
emócií k poznaniu - odovzdala v Bratislave ocenenie
a značku Vnímavá škola, jednou z ocenených bola
aj Základná škola Na dolinách v Trenčíne;
- dňa 14. decembra 2018 získal tím Kubranských
nadšencov (žiaci zo ZŠ Kubranská a Osemročného
gymnázia Ľ. Štúra) v kategórii Robot Game 2. miesto v regionálnom kole medzinárodnej robotickej súťaže First Lego League;
- študenti Dopravnej akadémie v Trenčíne majú
k dispozícii najmodernejšiu učebňu pre budúcich
železničiarov v Európe, v dopravnej sále dokážu nasimulovať všetky situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť
na železnici;
- predškoláci z MŠ Šafárikova 11 a elokovaného pracoviska na Východnej 9 zažili pred Vianocami Santove tvorivé dielne v Súkromnej SOŠ na Ulici M. R.
Štefánika;
- dňa 14. decembra 2018 získali na Základnej škole
na Ulici L. Novomeského automatický externý
defibrilátor za víťazstvo v 2. ročníku súťažného
projektu „Záchrana som ja“;
- dňa 19. decembra 2018 odovzdali na Základnej
škole na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne šek na
2500 eur za absolútne víťazstvo v zbere použitých
nápojových kartónov; do súťaže sa mohli zapojiť
žiaci v základných školách v mestách Nitra, Banská
Bystrica a Trenčín;
- dňa 20. decembra 2018 rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik
podpísal Memorandum o spolupráci so zástupcami
firmy HELLA Slovakia Signal – Lighting s.r.o.
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5. Tvorba a ochrana životného prostredia
- dňa 16. januára 2018 Mesto Trenčín začalo skúšať
ekologickú posypovú zmes na chodníkoch v parku
pod Juhom a nad Južankou;
- dňa 27. januára 2018 Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webstránke upozornil na znečistené ovzdušie v centre Trenčína, výstraha sa
týkala pevných častíc PM10;
- v januári 2018 v Trenčíne pribudlo 50 zberných nádob určených na odkladanie viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky;
- dňa 2. februára 2018 oficiálne otvorili už tretí zberný dvor, ktorý sa nachádza s mestskej časti Sever na
ulici K Zábraniu;
- trenčianska samospráva uspela s projektom revitalizácie Parku M. R. Štefánika, na jeho obnovu
získala nenávratný finančný príspevok takmer 400
tisíc eur;
- ministerstvo pôdohospodárstva schválilo vo výzve
Zelená infraštruktúra Integrovaného regionálneho
operačného programu 2014 – 2020 ďalší trenčiansky projekt „Stratégia adaptability mesta Trenčín
na klimatickú zmenu“;
- stavby, ktoré vznikli počas modernizácie železničnej
trate v Trenčíne, stále nie sú skolaudované, skôr,
ako sa k nim stihli vyjadriť stavbári, viaceré podchody, nový železničný most a aj protihlukové sklá
posprejovali vandali;
- šíriť osvetu a ponechať pre budúce generácie čistejšie životné prostredie, aj taký je cieľ Zuzany a
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Hany Vakošových z Trenčína; matka s dcérou pred
vyše rokom objavili hnutie zero waste;
na prelome marca a apríla 2018 Mesto Trenčín rozkvitlo farbami tisícok kvetov, celkovo by sa malo
v plnej kráse ukázať 75 tisíc cibuľovín, ktoré boli
vysadené na jeseň minulého roka;
dňa 11. apríla 2018 priviezli do areálu Mestského
hospodárstva a správy lesov 180 stromov, ktoré sú
určené sú na náhradnú výsadbu;
dňa 18. apríla 2018 sa začalo kosenie verejnej zelene vo všetkých mestských častiach Trenčína;
dňa 26. apríla 2018 pokrstil primátor Richard Rybníček rozkvitnutú červeno-bielu kombináciu cibuľovín pri fontáne v susedstve Základnej umeleckej
školy K. Pádivého, ktorá získala názov „Trenčín“;
dňa 27. apríla 2018 spoločnosť Lesné hospodárstvo
Inovec s. r. o. spolu s partnermi opäť zorganizovali
Lesnícky deň, tentoraz na Štúrovom námestí;
na Váhu v Trenčíne otvorili malú vodnú elektráreň,
ochrancovia prírody namietajú, že vplyv malých
vodných elektrární na prírodné pomery celého povodia je veľmi negatívny;
dňa 3. mája 2018 Okresný súd v Trenčíne zamietol
žalobu Mesta Trenčín na prevádzkovateľa droždiarne kvôli nepríjemnému zápachu;
začiatkom mája 2018 sa v Trenčíne začalo odburiňovanie krajníc ciest ekologickým spôsobom, novinka využíva ničivý účinok horúcej vody s teplotou
do 98 stupňov Celzia na rastlinné tkanivo;
mladí futbalisti AS Trenčín zo Základnej školy Novomeského podporili aj tento rok „Deň Zeme“,
v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen vyzbierali 20 vriec odpadu;
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- dňa 16. mája 2018 začali na Štúrovom námestí pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov
umiestňovať kvitnúce ťahavé letničky umiestnené
na stĺpoch verejného osvetlenia, na 33 stĺpoch zavesia celkom 66 kvetináčov;
- v dňoch 21. – 22. mája 2018 priniesla do Trenčína
kvalitné dokumentárne filmy venujúce sa ochrane
životného prostredia i zaujímavé eko diskusie festivalová tour s environmentálne ladenými filmami
s názvom MFF Ekotopfilm – Envirofilm;
- Trenčiansky samosprávny kraj sa už štvrtý rok hrdo
hlási k environmentálnemu projektu Zelená župa,
ktorý ako prvý zo samosprávnych krajov rozbehol
ešte v roku 2015;
- projekt na obnovu zelene pod novým železničným
mostom pri Váhu „Vŕbové arborétum s náučným
chodníkom“ vyhral v súťaži „Krajšie Slovensko“
medzi projektmi zo západného Slovenska, získal
najvyšší počet hlasov v celej SR (2390) a tým aj finančnú podporu vo výške 1500 eur;
- v dňoch 20. – 29. mája 2018 sa mladí ľudia z Turecka, Talianska, Macedónska, Rumunska, Bulharska a Slovenska zúčastnili projektu Erasmus+ v
Trenčíne, okrem iných aktivít upratovali na hrádzi
i v Parku M. R. Štefánika;
- od 7. apríla do 29. mája 2018 sa konalo na území
mesta jarné upratovanie, najväčšiu časť z vyzbieraného odpadu tvoril objemný odpad (239,86 t),
ktorý bol zneškodnený uložením na skládke Luštek
pri Dubnici nad Váhom;
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- dňa 5. júna 2018 pribudli na Štúrovom námestí živé
trávové koberce a výtvarné diela žiakov trenčianskych základných škôl, podujatie chcelo pripomenúť
Svetový deň životného prostredia;
- štyri prvenstvá a dve čestné uznania získali slovenskí
envirožurnalisti v celosvetovej súťaži Mladí reportéri pre životné prostredie; Slováci triumfovali
v konkurencii 35 krajín zapojených do súťaže;
- dňa 8. júna 2018 takmer dvesto dobrovoľníkov pomáhalo v Trenčíne skrášľovať mesto, pracovali na
dostavbe budúceho útulku pre psíkov, pri tvorbe
vŕbového arboréta na brehu Váhu a na ďalších miestach;
- v druhej polovici júna 2018 začali kvitnúť vysadené
ľalie a poľné kvety v časti stredového zeleného
pásu na Ulici M. Rázusa pri Obchodnej akadémii,
ktoré vysadili počas Jarnej slávnosti cibuľovín dňa
26. apríla 2018;
- koncom júna 2018 sa po viacročnej prestávke začal
významnejší orez stromov a krov na mestských pozemkoch;
- dňa 3. júla 2018 skupinka deviatakov zo ZŠ na Bezručovej ulici dobrovoľne vo voľnom čase pozbierala
naplavený odpad pri novovybudovanej vodnej
elektrárni a pod novým mostom;
- kotolňa na biomasu na Liptovskej ulici na sídlisku
Juh by mala do konca budúceho roka ukončiť svoju
prevádzku, trenčianske mestské zastupiteľstvo
schválilo dohodu o urovnaní so spoločnosťou, ktorá
kotolňu prevádzkuje;
- dňa 30. júla 2018 sa začalo využívať nové vozidlo
Mestského hospodárstva a správy lesov, ktoré má
polievaciu nadstavbu a nádrž na 1100 litrov vody;
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- v auguste 2018 bolo v Trenčíne odstránených 202
pňov po stromoch, ktoré vyrúbali v minulých rokoch
najmä v areáloch škôl a škôlok;
- rekonštrukcia hlavného chodníka a revitalizácia zelene sú dve investičné akcie, ktoré v lete menili tvár
Parku gen. M. R. Štefánika;
- žiaci II. stupňa Spojenej školy internátnej v Trenčíne vyčistili a upravili dve ohniská pri Váhu, aby
mohli opäť slúžiť svojmu účelu;
- Občianskemu združeniu Pre Prírodu sa podarilo
úspešne zrealizovať projekt obnovy zelene v Trenčíne medzi Váhom a Orechovským potokom; nový
areál Vŕbového arboréta sa tak stal súčasťou dlho
budovaného Prírodného parku na pravom brehu
Váhu;
- odo dňa 20. novembra bolo vysadených na viacerých miestach v meste celkovo 50 tisíc nových cibuliek; vysadené zmesi vybrali občania prostredníctvom hlasovania na facebooku mesta.

6. Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie
- v dňoch 1. – 7. januára 2018 lekári v Trenčianskom
kraji nahlásili viac ako 4 tisíc akútnych respiračných ochorení, akútne respiračné ochorenia a
chrípka trápili najmä deti do päť rokov;
- dňa 22. januára 2018 získala Fakultná nemocnica
v Trenčíne nový set špičkových prístrojov na liečbu
kriticky chorých novorodencov;
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- v dňoch 22. – 27. januára 2018 prerušili pre chrípku dochádzku v Trenčianskom kraji v šiestich základných a troch materských školách;
- začiatkom februára 2018 museli zatvoriť pre zvýšený počet chorých žiakov spolu 42 školských zariadení na území Trenčianskeho kraja;
- servisné upratovanie, čistenie, dezinfekcia a doplnkové služby v priestoroch Fakultnej nemocnice
Trenčín bude počas najbližších piatich rokov robiť
dolnokubínska spoločnosť cata REAL;
- pacienti so spomaleným srdcovým rytmom nájdu
pomoc aj vo Fakultnej nemocnici Trenčín; v rámci
Trenčianskeho kraja je to jediné implantačné centrum kardiostimulátorov, počas prvého roka svojho
fungovania oddelenia tu pomohli takmer 70 pacientom;
- zdravotná poisťovňa Dôvera opäť po roku predstavila rebríček nemocníc, ktorý je postavený na
hodnotení pacientov; z univerzitných a fakultných
nemocníc obsadila Fakultná nemocnica v Trenčíne
8. miesto zo štrnástich hodnotených;
- Ministerstvo zdravotníctva má nového štátneho
tajomníka, je ním poslanec za SNS Jaroslav Ridoško, zástupca primára a prednosta Kliniky úrazovej
chirurgie v Trenčíne;
- v trenčianskej nemocnici otvorili prvú verejnú
lekáreň, nahradila jediný väčší nemocničný bufet,
ktorý zatvorili na jeseň pred dvoma rokmi;
- v Trenčianskom kraji je nedostatok zubných lekárov, približne 40 percent z tých, ktorí ordinujú, je
v dôchodkovom veku, viacerí z nich majú vyše 70
rokov;
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- začiatkom mája 2018 zatvorili vo Fakultnej
nemocnici v Trenčíne ambulanciu hĺbkovej rádioterapie; za posledné tri roky ide už o tretie dlhodobejšie zatvorenie tohto pracoviska z personálnych
dôvodov;
- dňa 13. júna 2018 otvorili vo Fakultnej nemocnici
v Trenčíne novozriadené angiologické oddelenie,
ktorého hlavnou úlohou je ošetrovanie pacientov
s cievnymi chorobami a znižovanie úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia;
- v hodnotení expertov v celoslovenskom rebríčku
najlepšie obstála pôrodnica vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne;
- kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne tvoria výučbovú základňu pre študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka; úlohou
kliník je poskytovanie komplexnej starostlivosti vo
svojom zameraní, ale podieľajú sa aj na pedagogickej
a vedecko-výskumnej činnosti univerzity.
7. Zaujímavosti z histórie mesta Trenčín
- s menom Vladimíra Mečiara, prvého premiéra moderného samostatného Slovenska, sa okrem jeho
vkladu na vytvorení štátu spája zatiaľ najkontroverznejšie obdobie, poznačené nerešpektovaním
princípov demokracie, miestami až bezohľadným
presadzovaním autokratického spôsobu vládnutia;
- dňa 8. decembra 1967 odleteli futbalisti Jednoty
Trenčín na zimný zájazdu do Strednej a Južnej
Ameriky, bolo to v čase, keď zlatá generácia Jednoty
dozrievala;
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- napriek tomu, že tréner Michal Vičan počas štyridsaťdňového pobytu v Strednej a Južnej Amerike
so svojimi zverencami kapituloval iba raz, na lavičke
jesenného majstra ČSSR Jednoty Trenčín z roku
1967 už v jarnej časti ligy nesedel; exotický pobyt
však priniesol množstvo nezabudnuteľných zážitkov;
- dňa 20. februára 2018 sa v Kongregačnej sále Trenčianskeho múzea v Trenčíne konalo slávnostné uvedenie zborníka Trenčianskeho múzea v Trenčíne
do života; podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti vydania zborníka po takmer polstoročí;
- náhoda v roku 1973 zariadila, že tím pod vedením
bývalej archeologičky Trenčianskeho múzea Tamary Nešporovej objavil v priestoroch južného opevnenia hrob s desiatkami ľudských kostier; pozostatky mužov, ktoré vtedy vykopali, skúmajú od roku
2016 v Prahe;
- celé aprílové číslo Historickej revue, populárneho
mesačníka zameraného na históriu, bolo venované
Trenčínu;
- rok 1708 bol pamätným pre Trenčín i jeho okolie,
Rákociho vojaci pustošili v širšom okolí Trenčína,
napríklad v Ilave vyhorelo takmer celé mestečko,
v Dubnici padol za obeť tamojší kaštieľ;
- trenčianska fotografka Mária Holoubková – Urbasiówna sa popri ateliérovej tvorbe venovala produkcii vlastných fotopohľadníc nielen z Trenčína, ale aj
širšieho okolia;
- augustové udalosti v roku 1968 zasiahli do života
všetkých, aj zdanlivo jednoduché formy občianskeho
odporu mali počas nasledujúcich rokov normalizácie
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veľký význam a ovplyvnili životy ľudí; príkladom je
príbeh Trenčana Jána Žitňana;
o osudových udalostiach modernej histórie Slovenska rozpráva generálmajor Svetozár Naďovič, ktorý
sa podieľal na odsune okupačných vojsk z územia
Československa po nežnej revolúcii;
pohnuté osudy súsošia generála Milana Rastislava
Štefánika, ktoré pôvodne stálo vedľa Základnej
umeleckej školy na mieste, kde je dnes fontána;
pri príležitosti stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny vyšla nová kniha o osudoch vojakov
trenčianskeho regiónu z pera Slavomíra Tomíka z
Trenčianskych Stankoviec pod názvom „O pár
týždňov sa vrátime...“;
dňa 22. novembra 2018 otvorili v Kasárni na Trenčianskom hrade výstavu s názvom „Osudové osmičky Trenčína“; číslica 8 nachádzajúca sa v roku 2018
symbolizuje priestor na pripomenutie si zásadných
dejinných udalostí, ktoré sa odohrali najmä v 19. a
20. storočí;
„Osmičkové roky“ majú v histórii Slovenska i Trenčína špeciálne miesto, jednou z kuriozít je založenie
„neodvislého a samostatného slovenského štátu
v Trenčíne“ v roku 1928; vyhlásili ho 10 rokov po
vzniku samostatnej Československej republiky.

8. Šport a telesná kultúra
- na začiatku roka 2018 na zozname hráčov trenčianskej Dukly Trenčín už nefiguruje meno Tomáša
Bulíka, ktorý odišiel z tímu na vlastnú žiadosť,
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podobne ukončil pôsobenie v klube i generálny manažér Július Pénzeš;
dňa 5. januára 2018 odštartoval futbalový tím AS
Trenčín zimnú prípravu na jarnú časť aktuálneho
ročníka Fortuna ligy;
Slovenský zväz ľadového hokeja spolu s Trenčianskou župou plánujú v Trenčíne vybudovať Regionálnu stredoškolskú hokejovú akadémiu, ktorá by
mala byť vzorovou pre zvyšok Slovenska;
útočník futbalového klubu AS Trenčín Rangelo Janga ako najlepší kanonier jesennej časti Fortuna ligy
prestúpil do belgického klubu KAA Gent;
AS Trenčín povedie v zápasoch jarnej časti najvyššej
domácej súťaže dvojica Vladimír Cifranič – Juraj
Ančic, trénerom brankárov je naďalej Marek Dobiáš a v realizačnom tíme zostáva aj Gideon van der
Wee;
záujem Trenčanov o športovanie v školských športových areáloch v porovnaní s predchádzajúcimi
rokmi narastá, v minulom roku navyše pribudla
možnosť zašportovať si na nových multifunkčných
ihriskách pri ZŠ Dlhé Hony a tiež na Východnej ulici;
záujem o služby futbalistu Stanislava Lobotku
v službách Celty Vigo neutícha, počas nedávno
skončeného zimného prestupového obdobia ho mali
v hľadáčiku kluby ako FC Barcelona, Real Madrid či
Inter Miláno;
dňa 10. februára 2018 získal športový klub Real
team Trenčín v trenčianskej Mestskej športovej hale
v 1. kole Slovenského pohára v karate detí do 11 rokov 30 medailí a 1. miesto zo všetkých klubov;
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- vo futbalovom klube AS Trenčín nastali pred štartom jarnej časti Fortuna ligy iba minimálne zmeny,
šiesty tím po jeseni má jasné ambície – udržať sa v
hornej polovici tabuľky a zabojovať o účasť v európskych klubových súťažiach;
- odborníci i fanúšikovia určili jedenástky desaťročia futbalového klubu AS Trenčín;
- dňa 1. marca 2018 zomrel vo veku 68 rokov Ján
Lipták, dlhoročný predseda revíznej komisie Slovenského futbalového zväzu;
- dňa 9. marca 2018 zvíťazil slovenský profesionálny
kickboxer Martin Pacas na turnaji organizácie Enfusion v Spojených arabských emirátoch na body nad
Hichamom Achalhim z Maroka; týmto triumfom sa
kvalifikoval do zápasu o titul šampióna Enfusion v
ťažkej váhe;
- dňa 8. marca 2018 po zásahu FIFA turecký klub
Trabzonspor konečne doplatil 250 tisíc eur AS
Trenčín za prestup trenčianskeho futbalistu Matúša
Bera;
- dňa 10. marca 2018 získal klub ILYO Taekwondo
Trenčín v Prahe na medzinárodnom turnaji Cobra
Cup 2018 päť zlatých, 4 strieborné a 3 bronzové medaily;
- dňa 11.marca 2018 Patrik Pavlíček (8. A, ZŠ Kubranská) obhájil v súťaži Slovenského pohára v športovej gymnastike v Prievidzi v povinnom šesťboji
prvenstvo;
- dňa 11. marca 2018 odovzdali trénerke Športového
klubu Real team Trenčín Lenke Beňovej ocenenie
Najúspešnejší tréner v kategórii mládeže do 12 rokov za najväčší celkový počet získaných medailí na
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súťažiach Slovenského pohára a Majstrovstvách Slovenskej republiky v roku 2017;
v dňoch 13. – 14. marca 2018 sa konali pod záštitou
primátora mesta Richarda Rybníčka na Mestskej
plavárni v Trenčíne Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v plávaní za účasti 71 športovcov s mentálnym postihnutím;
hokejisti Dukly Trenčín urobili postupom cez Poprad v prvom kole Kaufland play-off Tipsport Ligy
2017/2018 prvý krok k naplneniu cieľa, ktorým je
účasť vo finále;
dňa 25. marca 2018 oslávil bývalý futbalista Jednoty
Trenčín a dlhoročný zamestnanec klubu AS Trenčín
Jozef Berec 70 rokov;
dňa 30. marca 2018 vyhrali volejbalisti COP Trenčín nad MVK Zvolen 3:1, celkovo na zápasy 2:0
a v konečnej tabuľke extraligy volejbalistov v ročníku 2017-2018 obsadili 7. miesto;
dňa 4. apríla 2018 hokejisti Dukly Trenčín obhájili
majstrovský titul v kategórii dorastu; Trenčania
vyhrali doma nad Slovanom Bratislava 8:3 a celú
sériu hranú na tri víťazstvá ovládli 3:1;
dňa 4. apríla 2018 po rozhodujúcej finálovej prehre
3:8 zdemolovali hokejoví dorastenci Slovana Bratislava šatňu na štadióne Dukly Trenčín;
nádejné hádzanárky AS Trenčín dosiahli skvelé
výsledky na špičkovo obsadenom turnaji Prague
Handball Cup 2018 - staršie žiačky zastavili až vo
finále a mladšie žiačky skončili len krok od postupu
do najlepšej osmičky;
dňa 7. apríla 2018 na pokračovaní úspešnej série
podujatí s názvom Muay Thai Evening 9 – Zerex &
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FATE Fight Night v Mestskej športovej hale v Trenčíne, cenné víťazstvá dosiahli Monika Chochlíkoví
a Lukáš Mandinec z Trenčína;
dňa 8. apríla 2018 získali majstrovský titul aj juniori hokejovej Dukly Trenčín, zvíťazili v rozhodujúcom siedmom finále play-off na ľade obhajcu
prvenstva MMHK Nitra 3:1 a celú sériu vyhrali 4:3
na zápasy;
hokejisti Dukly Trenčín vyhrali vo štvrťfinále
Kaufland play-off Tipsport Ligy 2017/2018 nad
Zvolenom 4:2 na zápasy;
výstavba nového štadióna na Sihoti sa dostala z
prípravnej fázy do etapy samotnej stavby, klub AS
Trenčín rozhodol o dočasnom odchode zo súčasného štadióna;
florbalisti AS Trenčín skončili v aktuálnom ročníku
najvyššej domácej súťaže mužov na 5. mieste, konečné 6. miesto obsadil ďalší trenčiansky klub 1.
FBC;
dňa 21. apríla 2018 vyvrcholil 16. ročník spoločnej
slovensko-českej súťaže hádzanárok päticou zápasov záverečného 26. kola, hádzanárky HK AS Trenčín potvrdili svoju 13. priečku na konci tabuľky;
v dňoch 21. – 22. apríla 2018 sa za účasti 16 tímov
zo šiestich krajín konal 4. ročník medzinárodného
mládežníckeho turnaja This is my sen, ktorý vyhrala
Slavia Praha; biely tím AS Trenčín skončil deviaty;
dňa 22. apríla 2018 Marián Gáborík bezprostredne
po prílete zo zámoria povzbudzoval hokejistov Dukly Trenčín v šiestom zápase finále play-off na na ľade banskej Bystrice;
dňa 26. apríla 2018 hokejisti Banskej Bystrice obhájili titul majstrov Slovenska, uspeli nad domácou
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Duklou Trenčín 5:1 v rozhodujúcom siedmom zápase finále;
útočník Dukly Trenčín Branko Radivojevič sa právom stal držiteľom ocenenia MVP vo vyraďovacej
časti, ihneď by ho však vymenil za titul, ktorý po
triumfe 5:1 patrí hokejistom Banskej Bystrice;
dňa 27. apríla 2018 Dukla Trenčín spolu s fanúšikmi oslávila zisk strieborných medailí autogramiádou a pochodom mestom na Mierové námestie;
tréner Peter Oremus je naklonený predĺženiu spolupráce s hokejovou Duklou Trenčín, ktorú doviedol
k strieborným medailám, v rozhovore hodnotí uplynulú úspešnú sezónu;
mladší žiaci 1. FBC Trenčín sa stali majstrami Slovenska vo florbale, na suverénnej ceste za titulom
nestratili ani bod;
začiatkom mája 2018 trenčianska Dukla začala skladať káder pre nadchádzajúcu hokejovú sezónu, na
postoch trénerov sa neudiali žiadne zmeny;
dňa 2. mája 2018 v sobášnej sieni Mestského úradu
vyhlásili najlepších športovcov mesta Trenčín za
rok 2017;
dňa 10. mája 2018 futbalisti Základnej školy na Ulici
L. Novomeského opäť zvíťazili v krajskom kole minifutbalového turnaja McDonald´s Cup;
v dňoch 12. – 13. mája 2018 hráčka stolnotenisového oddielu Keraming Trenčín Monika Marousková vybojovala na Majstrovstvách SR v kategórii
dorast dve bronzové medaily - v štvorhre dievčat a
v zmiešanej štvorhre;
dňa 13. mája 2018 bedmintonisti BK MI Trenčín
na turnaji v Piešťanoch získali 3 zlaté , 2 strieborné a
2 bronzové medaily;
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- Holanďan Ricardo Moniz sa stal konzultantom
realizačného tímu seniorského futbalového mužstva
AS Trenčín;
- nováčikom roka v belgickej najvyššej súťaže sa stal
útočník Club Bruggy Wesley Moraes pred krídelníkom KAA Gent Samuelom Kaluom – obaja sú
bývalými hráčmi AS Trenčín;
- trenčianska Dukla posilňuje pred novou sezónou, na
listinu „vojakov“ pribudli Milan Bartovič a Mário
Bližňák;
- tridsaťdeväťročný hokejista Marián Hossa vynechal
pre zdravotné problémy celú sezónu 2017/2018 a hoci má stále platnú zmluvu s Chicagom Blackhawks v
NHL, nútene ukončil kariéru;
- dňa 19. mája 2018 karatisti ŠK Real team Trenčín
zbierali medaily na majstrovstvách SR detí a žiakov
2018 jednotlivcov, družstiev a karate agility v Košiciach a stali sa najúspešnejším klubom;
- dňa 19. mája 2018 profesionálna bodyfitnesska Trenčianka Adela Ondrejovičová zvíťazila v Johannesburgu v Južnej Afrike na Arnold Classic Africa;
- dňa 21. mája 2018 prijal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška úspešné tímy
hokejovej Dukly Trenčín a poďakoval im za vzornú
reprezentáciu kraja;
- mladšie žiačky Hádzanárskeho klubu AS Trenčín
majú za sebou úspešnú sezónu, prvý tím dosiahol
viacero cenných úspechov a druhý tím zložený z
mladších hádzanárok zbieral cenné skúsenosti;
- dňa 21. mája 2018 sa hráči a tréneri hokejovej Dukly
Trenčín zišli na prvom stretnutí letného prípravného obdobia;
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- dňa 23. mája 2018 futbalisti AS Trenčín vyhrali v
zápase prvého kola baráže o postup do Európskej
ligy UEFA nad MFK Ružomberok 4:1;
- dňa 27. mája 2018 futbalisti AS Trenčín zvíťazili vo
finále baráže o účasť v Európskej lige UEFA
2018/2019 nad domácim MŠK Žilina 2:1 po predĺžení;
- finálový zápas baráže o postup do Európskej ligy
UEFA proti MŠK Žilina priniesol skvelé futbalové
divadlo, po predĺžení a dvoch góloch Philipa Azanga boli tým šťastnejším tímom napokon Trenčania;
- mužstvo AS Trenčín po sezóne opustili krídelník
Giorgi Beridze, ktorý sa po hosťovaní vrátil do belgického KAA Gent a Peter Čögley, ktorému vypršal
kontrakt;
- futbalový tím AS Trenčín do 12 rokov obsadil na
záverečnom turnaji Champions Trophy v Sarajeve
konečné 5. miesto;
- tréner futbalistov AS Trenčín Vladimír Cifranič
v rozhovore zhodnotil uplynulú súťažnú sezónu
s úspešným vyvrcholením v podobe postupu mužstva do pohárovej Európy;
- hlavným trénerom futbalového prvého mužstva AS
Trenčín sa stal Ricardo Moniz, asistentmi sú Vladimír Cifranič a Juraj Ančic;
- hádzanárky HK AS Trenčín nebudú ďalej pôsobiť
v medzinárodnej MOL lige; klub sa rozhodol nepokračovať v súťaži, prioritou bude pre neho práca
s mládežou;
- futbalový klub AS Trenčín pripravil už ôsmu edíciu
výročného oceňovania najlepších hráčov klubu pod
názvom „Hviezdy AS Trenčín 2018“; hráčom roka
sa stal Achraf El Mahdioui;
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- futbalisti zo športovej triedy Základnej školy na
Novomeského ulici v Trenčíne sa stali víťazom
Školského pohára SFZ; finálový turnaj v Poprade
priniesol súboje ôsmich víťazov krajských turnajov;
- dňa 9. júna 2018 sa športovci trenčianskeho klubu
Ilyo – Taekwondo zúčastnili medzinárodného turnaja Bratislava Open – 4. kola slovenskej ligy v
Taekwondo WT; získali 6 zlatých, 4 strieborné a 4
bronzové medaily;
- dňa 16. júna 2018 na Majstrovstvách sveta vo fitness detí v Bratislave obsadila Táňa Ondrušková 2.
miesto a Lucia Mikušová bola tretia; obe dievčatá
sú z trenčianskeho klubu Fitness Gabrhel;
- dňa 17. júna 2018 sa uskutočnil jubilejný 10. ročník
charitatívneho podujatia „Hviezdy deťom“, ktorého
hlavným organizátorom je AS Trenčín;
- v dňoch 16. – 17. júna 2018 na 6. ročník európskeho
šampionátu detí, kadetov, juniorov a seniorov Shito
Ryu karate federácie v talianskom meste Lanciano
žali úspechy aj karatisti z trenčianskych klubov
KK Ekonóm a ŠK Real team;
- výber futbalistov AS Trenčín do 13 rokov skončil
druhý na turnaji v sicílskej Catanii;
- dňa 21. júna 2018 získali mladé hádzanárky z HK
AS Trenčín na majstrovstvách SR základných škôl
titul školských majsteriek Slovenska;
- v dňoch 22. – 24. júna 2018 získala trenčianska
tanečná skupina Goonies na Európskom šampionáte v moderných tancoch v Budapešti dvakrát zlato,
jedno striebro a jeden bronz;
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- hokejový klub Dukla Trenčín vstúpi do novej
sezóny s novým logom; po 25 rokoch vymenil doterajší motív za nový tvar, v ktorom dominuje červená a zlatožltá farba;
- futbalista Matúš Bero prestúpil z tureckého Trabzonsporu do holandského Vitesse Arnhem; dvadsaťdvaročný ofenzívny stredopoliar sa dohodol na zmluve na štyri sezóny;
- Hillary Gong Chukwah prestúpil z AS Trenčín do
holandského tímu SBV Vitesse Arnhem, s ktorým
sa dohodol na štvorročnom kontrakte; stane sa
spoluhráčom Matúša Bera;
- dňa 7. júla 2018 sa slovenská kickboxerka Monika
Chochlíková sa stala v Prahe majsterkou Európy
asociácie IFMA v thajskom boxe vo váhovej kategórii do 51 kilogramov;
- dňa 7. júla 2018 vo veku 63 rokov tragicky zahynul
Marián Troliga, dlhoročný akcionár a člen predstavenstva hokejovej Dukly Trenčín; osudný sa mu
stal let vrtuľníkom;
- novými tvárami v kabíne AS Trenčín sú bývalí hráči
KAA Gent a RSC Andelecht - ghanský krídelník
Osman Bukari a nigérijský krajný obranca Reuben
Yem;
- novým generálnym partnerom klubu AS Trenčín
sa stala stávková spoločnosť Orion Tip; klub podpísal s firmou operujúcou na trhu kurzových stávok
päťročný kontrakt;
- dňa 8. júla 2018 oslávil legendárny trenčiansky
futbalový útočník Vojtech Masný 80 rokov;
- dňa 12. júla 2018 v úvodnom zápase 1. predkola Európskej ligy UEFA vyhral AS Trenčín na ihrisku FK
Budučnost Podgorica v Čiernej Hore 2:0 (2:0);
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- dňa 19. júla 2018 v odvete 1. predkola Európskej ligy
UEFA remizoval AS Trenčín na „domácom“ štadióne v Myjave s FK Budučnost Podgorica z Čiernej
Hory 1:1 (0:0) a postúpil do ďalšieho kola;
- Viliam Čacho začal spolu s funkciou hlavného trénera hokejovej reprezentácie do 18 rokov zastávať
aj pozície šéftrénera reprezentácií do 15, 16 a 17 rokov; úväzok pri doraste Dukly Trenčín ukončil;
- dňa 22. júla 2018 oficiálne otvorili v Trenčíne Majstrovstvá Európy v bedmintone nepočujúcich,
ktoré organizoval Deaflympijský výbor Slovenska;
- v dňoch 17. – 22. júla 2018 vybojoval Športový klub
Dračia légia 2012 Trenčín na XI. Majstrovstiev
sveta klubových posádok dračích lodí v maďarskom
Szegede titul majstra sveta v kategórii Senior B
mix small boat;
- novou tvárou v kabíne AS Trenčín je skúsený brankár Libor Hrdlička; tridsaťdvaročný rodák z Bratislavy podpísal ročný kontrakt;
- hokejista Marián Hossa odohral posledné súťažné
stretnutie ešte v sezóne 2016/2017 za Chicago Blackhawks v zámorskej NHL; pre zdravotné problémy
sa už na ľade zrejme neobjaví;
- dňa 23. júla 2018 hokejisti Dukly Trenčín spolu s
trénermi odštartovali ďalší blok tréningov a pripravili sa na nadchádzajúcu sezónu;
- dňa 26.07.2018 v prvom zápase 2. predkola Európskej ligy UEFA vyhral AS Trenčín na ihrisku poľského Górnika Zabrze 1:0 (1:0) gólom Azanga;
- AS Trenčín získal na ročné hosťovanie srbského
reprezentanta Erhana Mašoviča; devätnásťročný
stredný obranca prichádza z belgického klubu Club
Bruggy;
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- dňa 2. augusta 2018 v odvetnom zápase 2. predkola
Európskej ligy UEFA vyhral AS Trenčín v Myjave
nad Górnikom Zabrze 4:1 (2:0) a postúpil do
ďalšieho, kola;
- vo veľkom štýle prekonali trenčianski futbalisti
prekážku 2. predkola Európskej ligy, Górnik
Zabrze v nej zničili bezo zbytku takticky, futbalovo,
fyzicky, informoval komentár;
- dňa 7. augusta 2018 zomrel Stan Mikita, slovenská
legenda hokejového klubu Chicago Blackhawks;
Marián Hossa, pokračovateľ slovenskej tradície
v Chicagu, spomína na svojho slávneho predchodcu;
- dňa 9. augusta 2018 v úvodnom stretnutí 3. predkola
Európskej ligy UEFA senzačne porazil AS Trenčín
v Žiline holandský veľkoklub Feyenoord Rottedam
4:0 (3:0), keď sa hetrikom blysol Antonio Mance;
- futbalisti AS Trenčín sa nechcú v odvete v Rotterdame strachovať o postup podobne, ako v roku
2015 v súboji s Vojvodinou Novi Sad;
- AS (Absolútne Skvelý) Trenčín – tak komentoval
víťazstvo nášho klubu nad Feyenoordom Rotterdam
futbalový odborník Vladimír Goffa;
- výsledok AS – Feyenoord 4:0 aj vo futbalovom svete
vnímali ako prvotriednu senzáciu, zahraničné
médiá zdôrazňovali, že vekový priemer AS je iba 22
rokov;
- nádejný futbalový útočník Lukáš Letenay podpísal
viacročný kontrakt s AS Trenčín, stal sa tak v krátkom čase tretím 17-ročným odchovancom s profesionálny kontraktom po Jakubovi Kadákovi a Mariánovi Pišojovi;
- ctižiadostivý na vode i v školskej lavici je Dominik
Olexík, študent Strednej odbornej školy stavebnej
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Emila Belluša v Trenčíne, deviaty najrýchlejší
rýchlostný kanoista na svete v kategórií C1 juniorov na 200 metrov;
dňa 16. augusta 2018 v odvete 3. predkola Európskej
ligy UEFA remizoval AS Trenčín na ihrisku Feyenoordu Rotterdam 1:1 (1:1) a postúpili do play-off
o skupinovú fázu Európskej ligy;
až v šiestom vystúpení v pohárovej Európe sa futbalistom AS Trenčín podarilo získať skalp slávneho súpera, komentátori zdôrazňovali, že v Trenčíne vedia, ako sa robí futbal;
hrdinami odvety v Rotterdame boli predovšetkým
dvaja futbalisti AS Trenčín – brankár Igor Šemrinec
a stopér James Lawrence;
Zdeno Chára sa stal víťazom ankety Hokejista roka 2018, 41-ročný obranca sa z ocenenia tešil predtým v rokoch 2009, 2011, 2012 a 2013;
dňa 23. augusta 2018 v prvom zápase play-off Európskej ligy UEFA remizoval AS Trenčín v Žiline
s cyperským klubom AEK Larnaka 1:1 (0:0);
v dňoch 24. – 25 augusta 2018 sa v rekreačnej zóne
Lodenica v Trenčíne konal festival malých dračích
lodí Small Dragon Boat Festival;
dňa 27. augusta 2018 oslávil 90. narodeniny olympijský víťaz z Helsínk 1952, boxer Ján Zachara,
rodák z Kubrej pri Trenčíne; jubilant podrobne porozprával o svojom osobnom i športovom živote;
po viac ako štyroch rokoch v AS Trenčín prestúpil
stopér James Lawrence do belgického veľkoklubu
RSC Anderlecht Brusel;
dňa 30. augusta 2018 v odvete play-off Európskej
ligy UEFA prehrali futbalisti AS Trenčín na pôde
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cyperského klubu AEK Larnaka 0:3 (0:2) a neprebojovali sa do skupinovej fázy Európskej ligy;
Na Afroditinom ostrove sa trenčiansky sen rozplynul
- aj takto komentovali médiá skutočnosť, že futbalisti AS Trenčín sa nepredstavia v skupinovej fáze
Európskej ligy;
nigérijský futbalový krídelník Philip Azango prestúpil z AS Trenčín do KAA Gent, do Trenčína
prišiel v septembri 2017 a patril medzi útočných ťahúňov mužstva;
hokejista Michal Hlinka sa vrátil do Dukly Trenčín, 25-ročný útočník mal pôvodne odohrať ročník
2018/19 v drese Hradca Králové, ale zo spolupráce
nakoniec zišlo;
hokejisti Dukly Trenčín sú pred novou sezónou naladení pozitívne nielen vďaka posilám, hráči majú k
dispozícii aj novú šatňu a štadión skrášlilo okrem
výmeny chladiaceho zariadenia aj hokejové múzeum;
AS Trenčín podpísal trojročný kontrakt s belgickým stredopoliarom Milanom Corrynom, 19-ročný
mladík prestúpil do AS z RSC Anderlecht;
dňa 5. septembra 2018 zástupcovia SZĽH oznámili,
že Cenu SIHPA pre najužitočnejšieho hráča Tipsport Ligy 2017/2018 podľa hlasovania hráčov získal
kapitán Dukly Trenčín Branko Radivojevič;
dňa 9. septembra 2018 sa konal Trenčiansky polmaratón, deti bežali trať dlhú 500 m a pre najmenších pripravilo Materské centrum rôzne prekážkové
dráhy;
dňa 9. septembra 2018 zomrel vo veku 69 rokov po
dlhej a strastiplnej chorobe dlhoročný lekár trenčianskych futbalistov Milan Masaryk;
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- dňa 9. septembra 2018 sa v rámci prvého ročníka
pivného festivalu Beerfest v Trenčíne konala tradičná súťaž silných mužov Matúšov meč;
- dňa 10. septembra 2018 sa začal Školský korčuliarsky program pre 525 druhákov trenčianskych základných škôl; ide o spoločný projekt Slovenského
zväzu ľadového hokeja a mesta;
- mládežnícky reprezentant Chorvátska Ante Roguljič
podpísal viacročný kontrakt s AS Trenčín, 22-ročný stredopoliar naposledy pôsobil v prvoligovom cyperskom Pafose;
- dňa 17. septembra 2018 prezident SZĽH Martin Kohút spoločne s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslavom Baškom a primátorom
mesta Trenčín Richardom Rybníčkom predstavili
vzorovú komunitu – Hokejový región Trenčín;
- dňa 17. septembra 2018 futbalový klub AS Trenčín
prezentoval finálnu podobu nového štadióna v zaplnených priestoroch Artkina Metro;
- v dňoch 6. – 8. októbra 2018 na Majstrovstvách
Európy v detskom fitness v Srbsku úspešne reprezentovali Slovensko aj tri fitnessky z Trenčína, Táňa
Ondrušková získala zlatú medailu;
- dňa 8. októbra 2018 sa začalo sústredenie hádzanárskej reprezentácie Slovenska v kategórii kadetiek, na ktorom sa zúčastnilo päť hádzanárok AS
Trenčín i trénerka Iveta Mičiníková;
- dňa 16. októbra 2018 absolvoval prvý zápas v seniorskom hokejovom mužstve Dukly Trenčín iba 16ročný talentovaný obranca Martin Chromiak a zaznamenal aj svoj prvý kanadský bod;
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- futbalový klub AS Trenčín pokračoval aj v tomto ligovom ročníku v návštevách na školách trenčianskeho regiónu; klub chce ukázať, že farba pleti alebo
rozdielne vierovyznanie nie sú prekážkou pre vzájomné spolužitie;
- dňa 24. októbra 2018 v 5. kole Slovnaft Cupu AS
Trenčín prekvapujúco prehral na ihrisku druholigového MFK Skalica 1:2 (1:0) a vypadol z ďalších
bojov;
- dňa 27. októbra 2018 ovládla Kristína Juricová na
MS vo fitnes v poľskom Bialystoku kategóriu nad
163 cm a stala sa svetovou šampiónkou;
- dňa 27. októbra 20128 boli otvorené Majstrovstvá
SR v Chanbare - športovej forme boja pre trenčiansky klub Chanbara Trenčín mimoriadne úspešné,
jeho členovia patrili počas celej sezóny k absolútnej
špičke;
- holandský kormidelník Ricardo Moniz skončil ako
tréner AS Trenčín na jeho vlastnú žiadosť, Vedenie
klubu poverilo vedením mužstva doterajšieho asistenta trénera Vladimíra Cifraniča;
- napriek trápeniu futbalistov AS Trenčín v lige budú
Trenčania na búrliváka Ricarda Moniza spomínať
v dobrom;
- v dňoch 3. – 4. novembra 2018 získal na medzinárodnom turnaji v karate Grand Prix Ostrava klub
ŠK Real team Trenčín 15 medailí;
- novou tvárou v kabíne AS Trenčín je ghanský futbalový reprezentant Mohammed Lamine; 18-ročný
stredopoliar podpísal viacročný kontrakt;
- dňa 17. novembra 2018 získala Trenčianka Adela
Ondrejovičová na Elite PRO Majstrovstvách sveta
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v bodyfitness, fitness, bikinifitness a women´s physique v čínskom Pekingu titul majsterky sveta, na
druhý deň zvíťazila aj v pohárovej súťaži Elite PRO
Beijing;
v dňoch 17. – 18. novembra 2018 získal Marián Kohút z Musher klubu Trenčín v Šamoríne na Majstrovstvách sveta WSA v kategórii bikejoringu titul
majstra sveta;
dňa 17. novembra 2018 uviedli do Siene slávy trenčianskeho futbalu troch ďalších členov – Dušana
Bartoviča, Jaroslava Macháča a Štefana Hojsíka;
v nominácii na turnaj olympijských nádejí sa v hádzanárskej reprezentácii kadetiek ocitlo až kvarteto hráčok AS Trenčín Karolína Dovičínová, Nicole Katarína Sedláčková, Natália Petríková a Valéria Dulinová;
úspechy získali bedmintonisti AS Trenčín - Patrik
Papánek sa stal vicemajstrom Slovenska do 17 rokov, sestry Vojtíškové a Lucia Vašatová si priviezli
cenné kovy priviezli z turnaja v Brne;
odchovanec futbalového klubu AS Trenčín Martin
Šulek podpísal nový kontrakt platný do konca roka
2021;
v dňoch 30. novembra – 3. decembra 2018 sa na
Majstrovstvách sveta juniorov v kulturistike a fitness v juhoamerickom Ekvádore stala fitnesska Karolína Holbová z trenčianskeho klubu Fitness Gabrhel vicemajsterkou sveta;
dňa 8. decembra 2018 vyvrcholila jesenná kríza
futbalistov AS Trenčín prehrou 1:3 na ihrisku Spartaka Trnava, po ktorej na účasť v hornej polovici tabuľky Fortuna ligy strácali už šesť bodov;
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- dňa 8. decembra 2018 vybojovala Nina Mistríková
z trenčianskeho Karate klubu Laugaricio na 46.
ročníku Európskeho pohára v karate v slovinskom
Trbovlje striebornú medailu v kata mladších žiačok;
- v dňoch 6. – 9. decembra 2018 získal klub Abadá
Capoeira Trenčín na Majstrovstvách V4 v brazílskom bojovom umení Capoeira v Brne dve medaily
medzi dospelými a dve v detských kategóriách;
- futbalový tím AS Trenčín do 12 rokov uzavrel
jesennú časť sezóny úspešnými vystúpeniami na
turnajoch v Žiline a Bratislave;
- dňa 12. decembra 2018 pripravil futbalový klub AS
Trenčín v mestskej športovej hale pre žiakov prvého
stupňa základných škôl už 8. ročník futbalového
turnaja s názvom MikulAS Cup; prvýkrát trofej
vyhrala Základná škola na Veľkomoravskej ulici;
- dňa 15. decembra 2018 získal Klub ILYO – Taekwondo Trenčín na Majstrovstvách SR v olympijskom bojovom umení Taekwondo WT v Snine tri
tituly majstra SR;
- pre zdravotné problémy opustil káder hokejistov
Dukly Trenčín Mário Bližňák;
- dňa 19. decembra 2018 sa v mestskej športovej hale
uskutočnilo tradičné športové podujatie s názvom
TSK Florbalki SK Cup, ktorého sa zúčastnilo 12
stredoškolských florbalových tímov.
10. Počasie v Trenčíne a na Slovensku v roku 2018
- mesiac január 2018,
- mesiac február 2018,
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mesiac marec 2018,
mesiac apríl 2018,
mesiac máj 2018,
mesiac jún 2018,
mesiac júl 2018,
mesiac august 2018,
mesiac september 2018,
mesiac október 2018,
mesiac november 2018,
mesiac december 2018.

11. Kalendár výročí osobností a udalostí v okrese Trenčín
v roku 2018
A) Jubilujúce osobnosti,
B) Osobnosti s neúplným dátumom narodenia alebo
úmrtia,
C) Zoznam obcí a miest pripomínajúce si jubileum
prvej písomnej pamiatky v roku 2018,
D) Významné udalosti z histórie mesta Trenčín,
E) Zoznam použitej literatúry.

993

Pomocná evidencia Kroniky Mesta Trenčín
001/1/2018 Článok „Prvým Trenčanom roka 2018 je Matej“
002/1/2018 Plagátik Plán podujatí v roku 2018 na Trenčianskom hrade
003/1/2018 Článok „Artúr Lieskovský – maliar Trenčína“
004/1/2018 Článok „Medzinárodné výskumné centrum
Trenčianskej univerzity FunGlass hodnotí prvý rok činnosti“
005/1/2018 Článok „Dukla už bez Bulíka, odchádza tiež manažér Pénzeš“
006/1/2018 Článok „Terminál v Trenčíne sa po rokoch sľubov dostal do slepej uličky“
007/1/2018 Článok „Odštartovala príprava na jarnú časť sezóny“
009/1/2018 Článok „Mládežnícky reprezentant Srbska definitívne v AS Trenčín“
010/1/2018 Článok „Sleegers definitívne hráčom AS Trenčín“
011/1/2018 Článok „K 1.1.2018 mal Trenčín 54 916 obyvateľov“
012/1/2018 Článok „Chorobnosť na ARO v prvom tohtoročnom týždni v kraji klesla“
013/1/2018 Článok „Baška sa poslaneckého mandátu nevzdá“
014/1/2018 Článok „Do Dukly prichádza Kanaďan André
Deveaux“
015/1/2018 Článok „Kraj bude aj tento rok pokračovať v optimalizácii stredného školstva“
016/1/2018 Článok „Marián Hossa: Túto sezónu určite nebudem hrať“
017/1/2018 Článok „Hokejová hala, študentská kaviareň,
workoutové ihrisko aj knižnica – projekt hokejovej akadémie“
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018/1/2018 Článok „Janga spečatil avizovaný odchod z AS
Trenčín“
019/1/2018 Článok „V Trenčíne môže vzniknúť hokejová
akadémia s novou arénou“
020/1/2018 Článok „Pätica na hosťovaní v Interi, Udeh do
Prešova“
021/1/2018 Článok „Na chodníky v parku pod Juhom ide
ekologický posyp“
022/1/2018 Článok „V troch dotačných schémach rozdelí
kraj tento rok na projekty takmer 500 tisíc eur“
023/1/2018 Pozvánka na výstavu „Fotografie pomedzia –
Fotografie pomezí“ v Uherskom Hradišti
024/1/2018 Článok „Pohoda separuje najlepšie. Slovenský
festival má prvý raz európsku cenu“
025/1/2018 Článok „Slovensko je pre nás kľúčové, plánujeme naberať nových ľudí“
026/1/2018 Článok „Trenčianski colníci vybrali na cle a daniach rekordnú sumu“
027/1/2018 Pozvánka na výstavu „Z vŕšku do doliny“ v Galérii Vážka
028/1/2018 Článok „Stred poľa vystužil niekdajší veľký talent z Waalwijku“
029/1/2018 Článok „Nezamestnanosť v Trenčianskom kraji
mierne stúpla“
030/1/2018 Článok „Príbeh Mečiara: Autokrat a zakladateľ
štátu“
031/1/2018 Článok „Pomôžu chorým novorodencom“
032/1/2018 Článok „Báli sa, že to skončí ako iné reality šou.
Hudobníci z Fallgrap očarili v Zem spieva“
033/1/2018 Článok „František Madva pôsobil aj v Trenčíne“
034/1/2018 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“
035/1/2018 Článok „Osud stanice je zatiaľ otorený“
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036/1/2018 Pozvánka na prezentáciu zážitkov „Pakistan
a severná India“ VO Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne
037/1/2018 Pozvánka na večer poézie Jana Tluku v Savanna
Café
038/1/2018 Článok „Dlh Trenčína bol koncom novembra
takmer 12 miliónov eur“
039/1/2018 Článok „Na Juhu testujú ekologický posyp“
040/1/2018 Článok „Vernisáž výstav Ľudovít Bránsky a Marián Sučanský“
041/1/2018 Článok „Mesto Trenčín zmodernizuje interiér
základnej školy v časti Kubrá“
042/1/2018 Článok „Trenčín má Seniorku roka 2017“
043/1/2018 Pozvánka na stretnutie s Jankou Polákovou pod
názvom „Pocta knihovníčke a literárnej propagátorke“
044/1/2018 Článok „Pre chrípku prerušili vyučovanie v deviatich školách a škôlkach“
045/1/2018 Článok „Centrum Trenčína trápi smog“
046/1/2018 Článok „Sobášov rekordne pribúda, v kurze sú
hrady
047/1/2018 Článok „AS Trenčín povedie Cifranič, Ančic,
Wee a Dobiáš“
048/1/2018 Článok „Jesenné upratovanie 2017 zozbieralo
viac ako 300 ton odpadu“
049/1/2018 Článok „Jediná väzenská nemocnica na Slovensku získala prestížne ocenenie“
050/1/2018 Článok „Opravuje staré hračky, aby deťom urobil radosť“
051/1/2018 Článok „Snažia sa o inklúziu vo vzdelávaní
a výchove“
052/1/2018 Článok „Ako využívame športové areály pri ZŠ“
053/1/2018 Mesačník Info 30.01.2018, ročník XX., číslo 2
054/1/2018 Článok „Mesto odstúpilo od zmluvy, investor
musí vrátiť pozemky“
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055/1/2018 Článok „Trenčianskemu hradu pribudne nový
vstup“
056/1/2018 Článok „Pohoda získala cenu Green Operations
Award a rozšíri ekologické aktivity“
057/1/2018 Pozvánka na výstavu obrazov „Krojované bábätká“ v Savanna café“
058/1/2018 Článok „Oranžové zberné nádoby, čo do nich
patrí a čo nie“
059/1/2018 Článok „Turistov v Trenčianskom kraji opäť pribudlo“
060/1/2018 Pozvánka na výstavu „Variácie“ výtvarníčky
Eleonóry Žůrkovej v Mestskej veži
061/1/2018 Skladačka s básničkami Jana Tluku, ktoré venoval priateľom výtvarníkom
062/1/2018 Článok „Tretí zberný dvor oficiálne otvorili“
063/1/2018 Článok „Časť I.: Ako potomkovia Aztékov tlieskali jesenným majstrom“
064/1/2018 Článok „Primátor prijal umelcov“
065/1/2018 Článok „Trenčianka Janka Poláková je seniorkou roka“
066/1/2018 Článok „Jaroslav Baška: V kraji musíme vybudovať kvalitnú infraštruktúru“
067/1/2018 Článok „Časť II.: Ako trenčianskym robotníkom
zachutili koňakové cigarety z Kostariky“
068/1/2018 Článok „V Trenčíne spustili petíciu za opravu
divadelnej sály v Posádkovom klube“
069/1/2018 Článok „Celta reagovala na záujem o Stana Lobotku, uchádzačom sťažila pozíciu“
070/1/2018 Článok „Kontrolórka upozornila na zmluvy
mesta so župou“
071/1/2018 Článok „Hasiči volajú po novej stanici, stará im
už kapacitne nestačí“
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072/1/2018 Článok „Do mestského parku investujú v tomto
roku státisíce eur“
073/1/2018 Článok „Kresba trenčianskeho umelca sa dostala
až do vesmíru“
074/1/2018 Článok „Chrípka si vyžiadala zatvorenie 43
školských zariadení v Trenčianskom kraji“
075/1/2018 Článok „Aká bola oslava narodenín Galérie M.
A. Bazovského v Trenčíne?“
076/1/2018 Článok „Domáci karatisti víťazmi“
077/1/2018 Článok „Nemocnicu v Trenčíne upracú najbližších päť rokov za 2,86 milióna“
078/1/2018 Článok „Mesto zabodovalo s ďalším projektom“
079/1/2018 Článok „Obnova dvoch škôlok sa začala“
080/1/2018 Článok „Petícia za opravu divadelnej sály pokračuje“
081/1/2018 Článok „Neničme si mesto“
082/1/2018 Článok „Trenčín sa pripravuje na klimatické
zmeny, na stratégiu získal 105 tisíc eur“
083/1/2018 Článok „Trenčín pripravuje stratégiu na klimatické zmeny“
084/1/2018 Článok „Trenčín chce na jar zabojovať o európske klubové súťaže“
085/1/2018 Článok „Ich robot pozná farby“
086/1/2018 Článok „Koniec vrakov v Trenčíne“
087/1/2018 Článok „V Trenčíne opravia dve materské školy
za takmer dva milióny eur“
088/1/2018 Článok „Najstarší občan Trenčína má 103 rokov“
089/1/2018 Článok „V Galérii M. A. bazovského ožili obrazy Ľudovíta Bránskeho“
090/1/2018 Článok „Obnovili si manželský sľub“
091/1/2018 Článok „V Parku M. R. Štefánika sa začali prípravné práce“
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092/1/2018 Článok „Trenčianske múzeum uvedie nový
zborník“
093/1/2018 Článok „Trenčiansky hrad čakajú počas nasledujúcich dvoch rokov zmeny“
094/1/2018 Pozvánka na slávnostné uvedenie Zborníka
Trenčianskeho múzea 2017 do života
095/1/2018 Článok „Cena za prínos do umenia“
096/1/2018 Článok „Začali sa práce na obnove mestského
parku v Trenčíne“
097/1/2018 Článok „Slávnostné uvedenie Zborníka Trenčianskeho múzea v Trenčíne do života“
098/1/2018 Článok „Na mestskom úrade vznikol nový útvar
investícií“
099/1/2018 Článok „Na súťaži vyhľadávali firmy technicky
nadaných žiakov“
100/1/2018 Článok „Petícia za opravu divadelnej sály je
ukončená“
101/1/2018 Článok „Trenčiansky kraj je tretím najhustejšie
osídlením krajom na Slovensku“
102/1/2018 Článok „Mesto Trenčín zrušilo petíciu za opravu
divadelnej sály“
103/1/2018 Článok „Trenčianske úspechy“
104/1/2018 Pozvánka na vernisáž výstavy „1. Československý armádny zbor v bojoch za oslobodenie 1944–1945“
105/1/2018 Článok „V Trenčíne pribudnú ďalšie nájomné
byty“
106/1/2018 Článok „Spoznali sme jedenástky desaťročia AS
Trenčín podľa odborníkov a fanúšikov“
107/1/2018 Článok „Vernisáž výstavy Domček z karát“
108/1/2018 Článok „Futbalová rodina smúti. Zomrel Ján
Lipták“
109/1/2018 Článok „Autovraky z Trenčína zmiznú, mesto
zazmluvnilo odťahovku“
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110/1/2018 Článok „V Trenčíne si zavraždeného novinára
Jána Kuciaka uctila tisícka ľudí“
111/1/2018 Článok „Pišoja podpísal viacročný kontrakt,
ďalší dorastenec v kabíne prvého mužstva“
112/1/2018 Článok „V obrazoch bohémskeho výtvarníka
Sučanského uvidíte jeho nepokojnú dušu“
113/1/2018 Článok „Vandali poškodili nové železničné podchody aj protihlukové sklá“
114/1/2018 Článok „Chrípka v Trenčianskom kraji ustupuje,
minulý týždeň klesla o pätinu“
115/1/2018 Mesačník Info 06.03.2018, ročník XX., číslo 3
116/1/2018 Článok „Ľuďom s chorým srdcom pomáhajú už
jeden rok“
117/1/2018 Článok „Vandali opäť v akcii“
118/1/2018 Článok „Seniori súťažili v speve a recitácii“
119/1/2018 Článok „Práce na Mierovom námestí sa po zime
opäť rozbehli“
120/1/2018 Článok „Organizátorka protestu v Trenčíne:
Vražda novinára nás nakopla. Situácia je vyhrotená“
121/1/2018 Článok „Vernisáž výstav July Haluzovej a Žena
ulica dlaň kosť“
122/1/2018 Článok „Na obede s prezidentom“
123/1/2018 Článok „Nemecký staviteľ stanu musí zaplatiť
Pohode odškodné“
124/1/2018 Článok „Slušné Slovensko v Trenčíne žiadalo
asi tritisíc ľudí“
125/1/2018 Článok „Kickbox: Pacas si v Abú Zabí vybojoval zápas o titul organizácie Enfusion“
126/1/2018 Článok „Zachránil chlapca z ľadovej vody“
127/1/2018 Článok „Trabzonspor už zaplatil Trenčínu za
Matúša Bera“
128/1/2018 Článok „Autorské čítanie na Trenčianskom
hrade zožalo úspech“
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129/1/2018 Článok „Zahraničný úspech trenčianskeho taekwonda“
130/1/2018 Článok „Na Strednej odbornej škole leteckotechnickej vzniká odborná dielňa“
131/1/2018 Článok „Športový gymnasta Pavlíček zlatý“
132/1/2018 Článok „Lenka Beňová najúspešnejšou trénerkou“
133/1/2018 Článok „Rekonštrukciu stavebnej školy ukončia
v apríli“
134/1/2018 Článok „Najlepšie nemocnice podľa poistencov
Dôvery za rok 2017“
135/1/2018 Článok „Výskum skla pritiahol do Trenčína ľudí
z Európy aj Ázie“
136/1/2018 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“
137/1/2018 Článok „Špeciálne majstrovstvá v plávaní“
138/1/2018 Článok „Parkovanie v Trenčíne po roku“
139/1/2018 Článok „Na zveľaďovaní Trenčianskeho hradu
sa podieľajú aj stredoškoláci“
140/1/2018 Článok „Dosť bolo Smeru, kričali ľudia v Trenčíne“
141/1/2018 Článok „Trenčín chce postúpiť, Oremus: Máme
jasný cieľ“
142/1/2018 Článok „Na námestí rastie nové pódium“
143/1/2018 Článok „V Trenčíne vzniká Námestie študentov“
144/1/2018 Článok „Výskum môže potvrdiť vzácny morový
cintorín“
145/1/2018 Článok „Deviataci opäť v testovaní nadpriemerní“
146/1/2018 Článok „Rekonštruovať Župný dom tento rok
nezačnú“
147/1/2018 Článok „Gréckokatolícky chrám dostane novú
strechu“
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148/1/2018 Článok „Spoplatnenie parkovania na Juhu a časti
Sihote odložili na neurčito“
149/1/2018 Článok „Reakcia na iniciatívu Trenčín chce štadión“
150/1/2018 Článok „Nezamestnaných v Trenčianskom kraji
ubudlo“
151/1/2018 Článok „Protest v Trenčíne: Chceme zmenu, nie
výmenu!“
152/1/2018 Článok „Hlavná cena súťaže Výtvarné spektrum
Trenčianskeho kraja 2018 putuje do Prievidze“
153/1/2018 Bulletin k Výtvarnému spektru Trenčianskeho
kraja“
154/1/2018 Článok „Majstrovská zbierka medailí“
155/1/2018 Článok „Regulované parkovanie rok po: menej
áut v uliciach, komplikované automaty“
156/1/2018 Článok „Lesné ihrisko na Brezine je v rekonštrukcii“
157/1/2018 Článok „Lepeta: V Trenčíne sa počet áut zdvojnásobil. Živelné parkovanie vymizlo“
158/1/2018 Článok „Obchodná akadémia v Trenčíne bude
po novom ponúkať bilingválne štúdium v anglickom jazyku“
159/1/2018 Mesačník Info 27.03.2018, ročník XX., číslo 4
160/1/2018 Článok „Primátor ocenil učiteľov“
161/1/2018 Článok „Budúcnosť bez odpadkov? Trenčianky
vedia, ako na to“
162/1/2018 Článok „V prvej top desiatke celoslovenského
rebríčka stredných škôl opäť bodovali tri župné stredné školy“
163/1/2018 Článok „Za poslanie, ktorému zasvätili život, si
učitelia kraja prevzali plaketu J. A. Komenského“
164/1/2018 Článok „Výsledky regionálnej súťaže moderného tanca v Trenčíne“
165/1/2018 Článok „Trenčín je hladný po úspechu, Branko
Radivojevič: Chceme viac“
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166/1/2018 Článok „Extraliga mužov: Trenčín po víťazstve
skončil na 7. priečke“
167/1/2018 Článok „Karatistky na výjazde v Las Vegas“
168/1/2018 Článok „Centrum pre ľudí s autizmom zapĺňajú
v Trenčíne prví klienti“
169/1/2018 Článok „V duále by mala byť zapojená tisícka
študentov“
170/1/2018 Článok „Ministerstvo názor nemení. Dom armády nepredá“
171/1/2018 Článok „Dorast Dukly Trenčín zdemoloval Slovan a obhájil majstrovský titul“
172/1/2018 Pozvánka na slávnostnú vernisáž výstavy Ora et
Ars Viator – Skalka putujúca“
173/1/2018 Článok „Dotácie mesta v oblasti sociálnych vecí
sú rozdelené“
174/1/2018 Článok „Skvelé výsledky mladých hádzanárok
na turnaji Prague Handball Cup“
175/1/2018 Článok „Dorastenci Slovana neuniesli prehru vo
finále, zdemolovali šatňu Trenčína“
176/1/2018 Článok „Erasmus centrum na Trenčianskej univerzite“
177/1/2018 Článok „Vernisáž výstavy Absencia reality autorky Paulíny Halasovej“
178/1/2018 Článok „Mesto opäť uspelo, obnoví ďalšiu materskú školu
179/1/2018 Článok „ Inštalujú nové prvky na ihrisku na Brezine“
180/1/2018 Článok „Prvé kvitnutie je tu“
181/1/2018 Propagačná skladačka firmy Verver Export, experta na jarné kvitnúce cibuľoviny
182/1/2018 Článok „Trenčania opäť vyšli do ulíc, žiadali odvolanie Gašpara“

1003

183/1/2018 Článok „Jozef Berec oslávil životné jubileum,
dožil sa 70 rokov“
184/1/2018 Článok „Rybníček bude kandidovať za primátora, TOSKU odložil“
185/1/2018 Článok „Juniorský titul do Trenčína“
186/1/2018 Článok „V Mestskej veži vystavuje Jozef Syrový“
187/1/2018 Článok „V centre Trenčína vzniká nové námestie“
188/1/2018 Článok „Trenčania si užívajú postup do finále,
Radivojevič však vyzýva: Ešte nie je koniec“
189/1/2018 Článok „Pred 73 rokmi bol oslobodený Trenčín“
190/1/2018 Článok „Stretli sa zástupcovia žiackych školských rád“
191/1/2018 Článok „Novým štátnym tajomníkom ministerstva zdravotníctva je Jaroslav Ridoško“
192/1/2018 Článok „Trenčianske výstavisko privítalo jar obľúbeným veľtrhom Záhradkár 2018“
193/1/2018 Článok „Pripravovaná výstavba prinúti klub
odohrať ligové zápasy v Myjave“
194/1/2018 Článok „Aprílová Historická revue aj o Trenčianskom hrade“
195/1/2018 Historická revue 4/2018, ročník XXIX
196/1/2018 Článok „Na náhradnú výsadbu je pripravených
180 stromov“
197/1/2018 Článok „Branko Radivojevič: Ľudia sa nám
smiali, ale finále nie je náhoda“
198/1/2018 Článok „Trenčania chcú dokončiť čo začali,
Oremus: Urobíme pre to všetko“
199/1/2018 Článok „Chochlíková zvíťazila v krvavom zápase, Mandinec zdolal Thajčana“
200/1/2018 Článok „Tomáš Hanáček: Mládež je alfa aj
omega kultúry a folklóru“
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201/1/2018 Článok „Fotografia bola osudom M. Urbasiówny-Holoubkovej
202/1/2018 Článok „Robia projekty na európskej úrovni“
203/1/2018 Článok „Dotácie na aktivity v oblasti školstva sú
rozdelené“
204/1/2018 Článok „Trenčiansky hrad možno sprístupní
ďalší svoj objekt“
205/1/2018 Článok „Dajte si pozor ba kliešte, prebudilo ich
teplé počasie“
206/1/2018 Článok „Na Juhu sa rozširujú cesty, pribudne
priestor na parkovanie“
207/1/2018 Článok „Otvorili verejnú lekáreň. Bufet ľuďom
stále chýba“
208/1/2018 Pozvánka na otvorenie fotovýstavy „Vznik
česko-slovenských légií“
209/1/2018 Článok „Vznik česko-slovenských légií vo Francúzsku na fotografiách“
210/1/2018 Článok „O dotáciách v oblasti kultúry a záujmovej činnosti je rozhodnuté“
211/1/2018 Článok „Ošetrovateľstvo a zdravie XI.“
212/1/2018 Článok „V Kubrej rastú skvelí programátori“
213/1/2018 Článok „V Trenčíne sa začalo prvé celoplošné
kosenie“
214/1/2018 Článok „Pokračuje obnova fasády piaristického
kostola“
215/1/2018 Článok „Florbalisti AS Trenčín skončili na piatom mieste“
216/1/2018 Článok „Uviedli do života monografiu Jezuitské
gymnázium v Trenčína a jeho žiaci“
217/1/2018 Článok „Práce na Morovom stĺpe pokračujú
218/1/2018 Článok „Nech sa páči, užite si s deťmi cez víkend vynovené ihrisko“
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219/1/2018 Článok „Prvých kandidátov na primátora poznáme“
220/1/2018 Článok „Cimburie bije do očí, tvrdia návštevníci
Trenčianskeho hradu
221/1/2018 Článok „MOL liga: Bronz pre Iuventu, do playoff Veselí a Olomouc“
222/1/2018 Článok „Štefan Skrúcaný na Trenčín nedá dopustiť, v detstve miloval Ostrov“
223/1/2018 Článok „Mestské pečate zo 17. storočia na archívnych dokumentoch“
224/1/2018 Článok „V Trenčianskom kraji jazdí viac osobných áut“
225/1/2018 Článok „Veľká dátová téma: Na čo najviac míňame?“
226/1/2018 Článok „Slavia Praha víťazom This is my sen
2018“
227/1/2018 Článok „Gáborík nervóznejší ako hráči Dukly,
do Trenčína príde aj Marián Hossa“
228/1/2018 Článok „Nové parkoviská na Juhu“
229/1/2018 Článok „Dokoná Dukla majstrovský obrat?“
230/1/2018 Článok „Víťazom ankety Zlatá korčuľa sa stal
Branko Radivojevič“
231/1/2018 Článok „Reakcie po finále a obhajobe titulu
Banskou Bystricou“
232/1/2018 Článok „Reprezentácia? Som dolámaný a dobitý, potrebujem oddych, vraví Radivojevič“
233/1/2018 Článok „Výstavba parkovísk v mestskej časti
Stred“
234/1/2018 Článok „Ako vyzerali reklamy v tlači pred 80
rokmi?“
235/1/2018 Článok „Najlepší v poskytovaní prvej pomoci sú
študenti z Trenčína“
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236/1/2018 Článok „Udelenie čestného titulu Doctor honoris
causa“
237/1/2018 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“
238/1/2018 Článok „Hella na Považí – Trenčín“
239/1/2018 Článok „Zastupiteľstvo schválilo nové zásady
odmeňovania poslancov“
240/1/2018 Článok „Stanisloav Lobotka ohromil Španielsko. Už v prvej sezóne je medzi nenahraditeľnými“
241/1/2018 Článok „Kvetinová zmes Trenčín ide do sveta“
242/1/2018 Článok „Ako kvitol Trenčín“
243/1/2018 Článok „Čo je nové na Mierovom námestí?“
244/1/2018 Článok „135 rokov železničnej prepravy v Trenčíne“
245/1/2018 Článok „Trenčiansky kraj zaznamenal v minulom roku historicky najväčší úbytok obyvateľov“
246/1/2018 Článok „Zažil som najkrajšiu sezónu a najväčšie
sklamanie zároveň, vraví Peter Frühauf“
247/1/2018 Článok „Odišiel fotograf Trenčína Vojtech Tichý“
248/1/2018 Článok „Hokejisti sa viezli na rolbe a fanúšikovia pešo pochodovali Trenčínom“
249/1/2018 Článok „Lesnícky deň bol na Štúrovom námestí“
250/1/2018 Článok „145 rokov Hasičského zboru v Trenčíne“
251/1/2018 Článok „Ľudia ukazujú, kde v Trenčíne sú najlepšie aj najhoršie miesta“
252/1/2018 Článok „Expozície na Trenčianskom hrade priblížia remeselníkov a katov“
253/1/2018 Článok „Tréner Peter Oremus: Radivojevič má
môj obdiv“
254/1/2018 Článok „Ochranári kritizujú spustenie malej
vodnej elektrárne“
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255/1/2018 Článok „Mesto spúšťa do prevádzky novú webovú stránku“
256/1/2018 Článok „V Trenčíne len 9 percent ľudí. Ako
kraje pocítia Dankov 13. plat“
257/1/2018 Článok „Snem Okresnej organizácie JDS
v Trenčíne bilancoval“
258/1/2018 Článok „Majstri Slovenska“
259/1/2018 Článok „Poslanci na druhý pokus schválili výpožičku Župného domu“
260/1/2018 Článok „Útočníci Bezúch a Hlinka posilami
Hradca Králové“
261/1/2018 Mesačník Info 02.05.2019, ročník XX., číslo 5
262/1/2018 Pozvánka na otvorenie nových expozícií v Katovom dome „Majster spravodlivosti“ a „Remeslá a cechy“
263/1/2018 Článok „Zrekonštruovať Mierové námestie
v sľubovanom termíne nestihli“
264/1/2018 Článok „Letecké opravovne Trenčín sú stále významným zamestnávateľom“
265/1/2018 Článok „Radivojevič pokračuje v Dukle aj s novou funkciou, zmluvu predĺžil aj Valent“
266/1/2018 Článok „Nové parkoviská na Juhu“
267/1/2018 Článok „Mimoriadna sezóna Kraso klubu“
268/1/2018 Článok „Vážky vydali debutový album“
269/1/2018 Článok „Orezy stromov a krov“
270/1/2018 Článok „Špeciálnu zmes pomenovali po meste
Trenčín“
271/1/2018 Článok „V Trenčíne sa začalo odburiňovanie horúcou vodou“
272/1/2018 Článok „Primátor ocenil najlepších športovcov
mesta“
273/1/2018 Článok „Majiteľ pozemku ohradil stánky v centre, mesto s postupom nesúhlasí“
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274/1/2018 Článok „Pri tvorbe obrazov myslia aj na ekológiu“
275/1/2018 Článok „Trenčan Frühauf po boji o titul: Toľko
bolesti som v živote nezažil“
276/1/2018 Článok „V Trenčíne otvorili nový predmet pre
prvákov – folkloristiku“
277/1/2018 Článok „Mike Bryan: Musím sa presťahovať do
Trenčína!“
278/1/2018 Pozvánka na stretnutie pri príležitosti 73. výročia ukončenia 2. svetovej vojny“
279/1/2018 Článok „Rok 1708 – vyvrcholenie útrap mesta
Trenčín“
280/1/2018 Článok „Súd zamietol žalobu mesta na droždiareň v Zámostí“
281/1/2018 Článok „AS Trenčín podporil aj tohtoročný Deň
Zeme“
282/1/2018 Článok „Ďalších päť hráčov oblečie dres Trenčína“
283/1/2018 Článok „Dukla pokračuje v zbrojení na novú sezónu“
284/1/2018 Článok „Mesto podalo žalobu pre zápach, súd ju
zamietol“
285/1/2018 Článok „Námestie študentov je sprístupnené verejnosti“
286/1/2018 Článok „Buriny zničia ekologicky, pomocou horúcej vody“
287/1/2018 Článok „Ťahákom novej expozície v Katovom
dome sú originálne popravné meče“
288/1/2018 Článok „Švec s Bohunickým naďalej v Dukle,
zo Zvolena sa vracia Bokroš“
289/1/2018 Článok „Vernisáž výstavy Ján H. Blicha“
290/1/2018 Článok „V Trenčianskom kraji chýbajú zubári.
Situácia je kritická“
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291/1/2018 Článok „Bránym obľúbeného Region Tour Expo
2018 v Trenčíne otvorené“
292/1/2018 Článok „Opäť obhájili titul majstra kraja“
293/1/2018 Článok „V Čerešňovom sade pribudne pódium“
294/1/2018 Článok „Úspešná v stolnom tenise“
295/1/2018 Článok „Medaily pre bedmintonistov“
296/1/2018 Článok „SOŠ Pod Sokolicami je stále spätá so
strojárstvom a elektrotechnikou“
297/1/2018 Článok „Minuloročný nováčik – stredoškolský
časopis STEM, druhý, Intrák obhájil zlatú pozíciu“
298/1/2018 Článok „Krajskou predsedníčkou JDS v Trenčíne naďalej zostáva Anna Prokešová“
299/1/2018 Článok „Moniz so skúsenosťami z Tottenhamu
poradcom v AS Trenčín“
300/1/2018 Článok „Menovanie dekanky Fakulty sociálnoekonomických vzťahov“
301/1/2018 Článok „V Trenčíne sa uskutočnila krajská súťaž
moderného tanca“
302/1/2018 Článok „Začala sa obnova chladiarenského zariadenia na Zimnom štadióne P. Demitru“
303/1/2018 Článok „Na stĺpoch v centre mesta pribudli
kvety“
304/1/2018 Článok „Ako sa rekonštruovalo námestie pred
90 rokmi“
305/1/2018 Článok „Fontána Marca Aurélia je spustená“
306/1/2018 Článok „Wesley nováčikom roka belgickej ligy,
Kalu skončil druhý“
307/1/2018 Článok „Vojaci posilnení o skúsenú dvojicu
Bartovič – Bližňák“
308/1/2018 Článok „V trenčianskej nemocnici chýba personál“
309/1/2018 Článok „Priemerná mzda vzrástla v minulom
roku najviac v Trenčianskom kraji“
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310/1/2018 Článok „Je to definitívne! Marián Hossa sa už na
ľad nebráti, sťahuje sa na Slovensko“
311/1/2018 Článok „Za poctivú prípravu zaslúžené ovocie“
312/1/2018 Článok „Trenčín má vynovené historické námestie“
313/1/2018 Článok „Autor fontány: Bol to môj najnáročnejší
projekt!“
314/1/2018 Článok „Bronzový model mesta púta pozornosť“
315/1/2018 Článok „Brankár Tomáš Hiadlovský bude pôsobiť v Štrasburgu“
316/1/2018 Článok „Zmeníme sa my, či príroda? Aj takéto
otázky prináša festival filmov EKOTOPFILM“
317/1/2018 Článok „Hokejisti Dukly Trenčín, ovenčení zlatými i striebornými medailami, na župnej pôde“
318/1/2018 Článok „Mladšie žiačky majú za sebou skvelý
ročník“
319/1/2018 Článok „Dukla začala letnú prípravu“
320/1/2018 Článok „Vynovili podchod na Hasičskej ulici“
321/1/2018 Článok „V prvom kole baráže sme otočili zápas
proti Ružomberku“
322/1/2018 Článok „Cyklojazda od Tatier k Dunaju mala
zastávku aj v Trenčíne“
323/1/2018 Článok „Sochár Jiří Plieštik: Bronz sa vzpieral,
bola to ťažká práca“
324/1/2018 Článok „Obranu posilnil český obranca Rýgl,
útočník Sádecký odohrá celú sezónu v Dukle“
325/1/2018 Článok „V Trenčíne už odstránili prvé nelegálne
bilbordy“
326/1/2018 Článok „Druhý ročník podujatia Trdenčín na
korze“
327/1/2018 Článok „Ondrejovičová má svetovú formu“
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328/1/2018 Článok „Ako sa darilo karatistom z KK Laugaricio“
329/1/2018 Článok „Trenčianska župa ocenila spisovateľa
Rudolfa Dobiáša“
330/1/2018 Článok „V múzeu Hangár X sú lietadlá od druhej
svetovej vojny po súčasnosť“
331/1/2018 Článok „O víťazstve proti Žiline rozhodol
dvoma gólmi Azango“
332/1/2018 Článok „Trenčiansky festival tanca“
333/1/2018 Článok „Na stredné školy v kraji sa prihlásilo
vyše 6800 žiakov“
334/1/2018 Článok „tnTEL: Moderné technológie pomáhajú
mestám, firmám aj ľuďom“
335/1/2018 Článok „Šemrinec: Sme šiesty raz v Európe, je
to veľký úspech“
336/1/2018 Článok „Dvaja strieborní medailisti z MS 2012
v Dukle, prinášajú skúsenosť a kvalitu“
337/1/2018 Článok „Sú schválené dotácie v oblasti životného prostredia“
338/1/2018 Článok „Na Deň detí bude otvorené ihrisko na
Karpatskej ulici“
339/1/2018 Článok „Popri štúdiu na vysokej škole začala
Trenčianka s výrobou klobúkov“
340/1/2018 Článok „Napísali o nás: Lobotka Bero nepatrili
medzi najtalentovanejších“
341/1/2018 Článok „Beridze a Čögley sa rozlúčili s dresom
AS Trenčín“
342/1/2018 Článok „Leto opäť začína v čitárni pod holým
nebom“
343/1/2018 Článok „Nová hra divadelníkov z Lopatovej
bude o manipulácii medzi ľuďmi“
344/1/2018 Článok „Dvanástka piata na Champions Trophy
v Sarajeve“
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345/1/2018 Článok „Celta Vigo odmietla prú ponuku Neapola na Lobotku. Požaduje až 50 miliónov“
346/1/2018 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“
347/1/2018 Článok „Hodnotíme AS Trenčín: Úspešné playoff prekrylo čiastkové neúspechy“
348/1/2018 Článok „Dukla Trenčín podpísala kontrakt s odchovancom Erikom Smolkom“
349/1/2018 Pozvánka na vernisáž výstavy AMFO Trenčianskeho kraja 2018
350/1/2018 Skladačka informujúca o Trenčianskej nadácii
351/1/2018 Článok „Trenčín bude mať ďalších 26 nájomných bytov“
352/1/2018 Článok „Umelci premaľovali podchod pod Hasičskou ulicou“
353/1/2018 Článok „Trenčín musí prijať nariadenie o náhradnom zásobovaní vodou“
354/1/2018 Článok „Realizačný tím v zložení Moniz, Cifranič, Ančic a Belic“
355/1/2018 Článok „Najväčší divácky skok v Tipsport lige
urobili Trenčín, Košice a Zvolen“
356/1/2018 Článok „Kariéra Mariána Hossu bola výnimočná“
357/1/2018 Článok „V Trenčíne zmizli ďalšie bilbordy“
358/1/2018 Článok „Trenčín má modernú univerzitu, výskum a vzdelávanie sa internacionalizuje“
359/1/2018 Článok „Juh bude mať i viac zelene i nové ihriská“
360/1/2018 Článok „Vŕbové arborétum vyhralo“
361/1/2018 Článok „Tanečný klub Bambula zbiera ocenenia“
362/1/2018 Článok „Väčšie mestá v Trenčian skom kraji
strácajú obyvateľov“
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363/1/2018 Článok „V Trenčíne postavia nový zimný štadión“
364/1/2018 Článok „Trenčianska univerzita tretí rok v rebríčku TOP 10 vysokých škôl s najžiadanejšími absolventmi“
365/1/2018 Mesačník Info 05.06.2018, ročník XX., číslo 6
366/1/2018 Článok „Trávnik na Štúrovom námestí vyzdobili
výtvarnými dielami“
367/1/2018 Článok „Mladí slovenskí envirožurnalisti triumfovali na medzinárodnom fóre“
368/1/2018 Článok „Trenčiansky hrad dostane druhý vstup
pre verejnosť“
369/1/2018 Článok „Trenčiansky hrad by mal mať druhý
vstup od lesoparku Brezina“
370/1/2018 Článok „HK AS Trenčín končí v MOL lige, prioritou bude práca s mládežou“
371/1/2018 Článok „Mário Bližňák si prešiel hokejovým
peklom“
372/1/2018 Článok „Rekonštrukcia južného opevnenia je
oficiálne spustená“
373/1/2018 Článok „Vlado Kulíšek: Nemyslel som si, že sa
budem pantomímou živiť“
374/1/2018 Článok „Hráčom roka El Mahdioui, mladou
hviezdou Mazanovský“
375/1/2018 Článok „Útočník Boris Sádecký uprednostnil
ponuku z Trenčína pred Slovanom Bratislava“
376/1/2018 Článok „Pomohli k čistejšiemu mestu“
377/1/2018 Článok „Futbalové triedy ZŠ Novomeského víťazom Školského pohára SFZ“
378/1/2018 Článok „V Európskej lige UEFA dvakrát nasadeným tímom“
379/1/2018 Článok „Vernisáž výstavy Aký kroj, tak sa stroj“
380/1/2018 Článok „Pred 100 rokmi popravili 44 vojakov
Trenčianskeho pluku“
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381/1/2018 Článok „Dnes v Trenčíne ku krajšiemu mestu
pomáhalo takmer dvesto dobrovoľníkov“
382/1/2018 Článok „Otvorili unikátne detské ihrisko s vodným svetom“
383/1/2018 Článok „V Trenčíne si pripomenuli 100. výročie
potlačenia vzbury v Kragujevci“
384/1/2018 Článok „Takíto hokejisti sa už dnes nenarodia,
tvrdí tréner, ktorý vychoval Cháru, Hossu či Gáboríka“
385/1/2018 Článok „Ani po sto rokoch nezabúdame“
386/1/2018 Článok „Tanečníci Univerzitnými majstrami
Európy“
387/1/2018 Článok „Karatistické medaily z Bratislavy
Open“
388/1/2018 Článok „Ani po sto rokoch nezabúdame“
389/1/2018 Článok „Mesto predalo poslednú budovu v lesoparku Brezina“
390/1/2018 Článok „Výstava Aeronautica poodhalila genialitu slávneho vynálezcu Leonarda da Vinciho“
391/1/2018 Článok „Odštartovala príprava na novú sezónu“
392/1/2018 Článok „Programátori opäť prví“
393/1/2018 Článok „Trenčianske folklórne slávnosti boli
opäť úspešné“
394/1/2018 Článok „V rámci 31. ročníka Akadémie tretieho
veku si vysvedčenie prevzalo 150 seniorov“
395/1/2018 Článok „Spoza katedry“
396/1/2018 Článok „Mesto vybralo najlepšie smart projekty“
397/1/2018 Článok „Akadémia tretieho veku má za sebou
31. ročník“
398/1/2018 Článok „Na najväčšom sídlisku v Trenčíne opravia vnútrobloky za milión eur“
399/1/2018 Článok „V Trenčíne otvorili nové angiologické
oddelenie, je prvým v kraji“
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400/1/2018 Článok „V Trenčianskom kraji sa v minulom
roku zosobášil rekordný počet párov“
401/1/2018 Článok „Zozbierali 400 ton odpadu“
402/1/2018 Článok „Medaily z MS vo fitness detí“
403/1/2018 Článok „Jubilejný ročník Hviezdy deťom s rekordným výťažkom“
404/1/2018 Článok „Majsterkami Európy sú karatistky
z Trenčína“
405/1/2018 Článok „Uviedli do života knižku O prievozníkovi Jozefovi“
406/1/2018 Článok „Trinástka druhá na turnaji v sicílskej
Catanii“
407/1/2018 Článok „Športovci sa zišli v Trenčíne a podporili charitatívne podujatie“
408/1/2018 Článok „Mládežnícky reprezentant Richard Beďatš z AS Trenčín na univerzitu do USA“
409/1/2018 Článok „Účastníkov sympózia Ora et Ars 2018
prijal primátor mesta“
410/1/2018 Článok „Otcom roka 2018 je Miloš Karell“
411/1/2018 Článok „Primátor ocenil detské osobnosti mesta
v školskom roku 2017/2018“
412/1/2018 Článok „V prvom predkole EL UEFA proti Podgorici“
413/1/2018 Pozvánka na podujatie Ódy módy
414/1/2018 Pozvánka na podujatie Ódy módy (zmena miesta
konania)
415/1/2018 Článok „Trenčianski študenti navrhli originálne
automobilové sedačky“
416/1/2018 Článok „Schvaľovať nový územný plán budú
najskôr v septembri“
417/1/2018 Článok „Šimko podpísal zmluvu, trenčiansky
dres oblečie po 6 rokoch aj obranca Hudec“
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418/1/2018 Článok „Školské majsterky Slovenska v hádzanej“
419/1/2018 Článok „V nemocnici otvorili nové oddelenie“
420/1/2018 Článok „Učiteľom poďakovali portrétmi“
421/1/2018 Článok „Medailová žatva v Budapešti“
422/1/2018 Článok „Príbehy z Trenčína budú o prvom potápačovi Jozefovi“
423/1/2018 Článok „Po 25 rokoch Dukla mení logo klubu“
424/1/2018 Článok „Dukla Trenčín predstavila nové logo,
Radivojevič je z neho nadšený“
425/1/2018 Článok „Sú úspešní v tvorbe školských časopisov“
426/1/2018 Článok „Trenčianski hasiči sú najlepší zdravotnícki záchranári“
427/1/2018 Článok „Jednu z budov Trenčianskeho hradu
zrekonštruujú za takmer pol milióna eur“
428/1/2018 Článok „Najnebezpečnejšie miesta Slovenska“
429/1/2018 Článok „Prvé ľalie a poľné kvety na Ulici M. Rázusa rozkvitli“
430/1/2018 Článok „Čo ukrýva depozitár na tému Brezina –
archeologické nálezisko“
431/1/2018 Článok „Adrián Chovan odchádza na hosťovanie do FC ViON“
432/1/2018 Článok „Hlavná cesta na Juh je v obnove“
433/1/2018 Článok „Cestu na Juh začali opravovať“
434/1/2018 Článok „Nočný príbeh o prievozníkovi Jozefovi“
435/1/2018 Brožúra „Prievozník Jozef“
436/1/2018 Článok „Úroda dozrieva rekordne rýchlo“
437/1/2018 Článok „Trenčianska univerzita začína s obnovou svojich internátov“
438/1/2018 Článok „Mackovia priviezli bronz“
439/1/2018 Článok „Orezy stromov a krov“
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440/1/2018 Článok „Trenčín sa chce prostredníctvom inovatívnych projektov stať smart mestom“
441/1/2018 Mesačník Info 03.07.2018, ročník XX., číslo 7
442/1/2018 Článok „Matúš Bero opúšťa Turecko a prestupuje do Holandska“
443/1/2018 Článok „Jozef Vakoš oslávil 70 rokov“
444/1/2018 Článok „Chcú byť príkladom pre dospelých“
445/1/2018 Článok „Natália Okolicsányiová: Populus“
446/1/2018 Článok „Korčuliarsky program pre deti aj
v Trenčíne“
447/1/2018 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“
448/1/2018 Článok „Trenčín bude mať aj v budúcom volebnom období 25-členné mestské zastupiteľstvo“
449/1/2018 Článok „Gong smeruje do Vitesse“
450/1/2018 Článok „Popri Váhu povedie Vážska cyklomagistrála, o názve rozhodli ľudia v hlasovaní“
451/1/2018 Článok „Monika opäť zviditeľnila Slovensko“
452/1/2018 Článok „Top koncerty Pohody: Spevy v daždi
a skladba pre Kuciaka“
453/1/2018 Článok „Monika Chochlíková skončila zlatá na
ME IMFA v thajskom boxe“
454/1/2018 Článok „Zomrel člen predstavenstva Dukly
Trenčín“
455/1/2018 Článok „Mesto pridelilo 43 nájomných bytov“
456/1/2018 Článok „Novými tvárami bývalí hráči Gentu
a Anderlechtu“
457/1/2018 Článok „Na námestí vás osviežia rozprašovače
vodnej pary“
458/1/2018 Článok „Festival Pohoda išiel príkladom v ekológii“
459/1/2018 Článok „Ďakujeme za najsilnejší ročník Pohody“
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460/1/2018 Článok „Mesto Trenčín upozornilo na kritický
stav starého cestného mosta“
461/1/2018 Článok „Novým generálnym partnerom Orion
Tip“
462/1/2018 Článok „Na starý most stále nenašli peniaze“
463/1/2018 Článok „Rekonštrukcia Morového stĺpa Najsvätejšej Trojice je hotová“
464/1/2018 Článok „Na ihrisku Podgorice čisté konto a víťazstvo o dva góly“
465/1/2018 Článok „Odpredaj budovy športového gymnázia
v Trenčíne rozdelil politikov“
466/1/2018 Článok „K rýchlostnej kanoistike ho priviedli
spolužiaci“
467/1/2018 Článok „Nie je nič rozhodnuté, varujú Šemrinec
a Šulek“
468/1/2018 Článok „Matúš Bero bolo tri roky pod drobnohľadom holandského Vitesse Arnhem“
469/1/2018 Článok „Kotolňa na biomasu na Liptovskej ulici
skončí“
470/1/2018 Článok „Vystavujú najstaršiu kostru nájdenú na
území Trenčína“
471/1/2018 Článok „Práce je veľa, ľudí málo. V Trenčianskom kraji chýba veľa profesií“
472/1/2018 Článok „Trenčianska pobočka Leoni je najlepším dodávateľom Groupe PSA“
473/1/2018 Článok „Gratulujeme pán Vojtech Masný ku
krásnemu životnému jubileu“
474/1/2018 Článok „V Trenčíne do roka dokončia prvú časť
štadióna. Nová aréna má byť sladkou odmenou pre fanúšikov“
475/1/2018 Článok „V Trenčianskom kraji sa vlani narodilo
menej detí“
476/1/2018 Článok „Cyklotrasam popri parkovisku na Mládežníckej ulici“
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477/1/2018 Článok „Trenčiansky hrad láka stále viac. Koľko
turistov naň prišlo v prvom polroku?“
478/1/2018 Článok „Mamičky rozhodli: Toto je najlepšia
pôrodnica na Slovensku“
479/1/2018 Článok „Pozor na pracovné stroje na Brezine“
480/1/2018 Článok „Po remíze v odvete postup cez Podgoricu“
481/1/2018 Článok „Kouč Trenčanov Moniz zdvihol varovný prst, podľa neho mali ukázať viac“
482/1/2018 Článok „Čacho bude šéftrénerom mládežníkov
a asistentom Šatana“
483/1/2018 Článok „Marián Gáborík ukončí kariéru v NHL“
484/1/2018 Článok „Biskup ocenil organizátorky sympózia“
485/1/2018 Článok „Slávnostná vernisáž výtvarno-literárneho sympózia Ora et Ars“
486/1/2018 Článok „Otvárací ceremoniál odštartoval ME
2018 v bedmintone nepočujúcich v Trenčíne“
487/1/2018 Článok „Trenčianski draci sú majstri sveta“
488/1/2018 Článok „Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium Ora et Ars“
489/1/2018 Článok „Trenčianska borovička má zastúpenie
v múzeu, ktoré spolupracuje s políciou“
490/1/2018 Článok „Brankár Hrdlička novou tvárou v kabíne AS Trenčín“
491/1/2018 Článok „Päť hviezdičiek pre Pohodu“
492/1/2018 Článok „Bezdomovcov zo Zátoky pokoja vyhnať nemôžu“
493/1/2018 Článok „Slovenský deň s Korničkou na Taiwane“
494/1/2018 Článok „Marián Hossa sa rozlúčil s Blackhawks:
Chicago bude navždy v mojom srdci!“
495/1/2018 Článok „Trojičný stĺp je obnovený i požehnaný“
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496/1/2018 Článok „Oslavy 250. výročia kaplnky sv. Anny
v Trenčíne“
497/1/2018 Článok „EL: Trenčín vyhral v úvode 2. predkola
v Zabrze gólom Azanga“
498/1/2018 Článok „Trenčianska župa od septembra otvára
na svojich stredných školách 9 nových odborov“
499/1/2018 Článok „Víťazstvo v Zabrze zásluhou góli
Azanga“
500/1/2018 Článok „Bez strán sa mesto spravuje ľahšie“
501/1/2018 Článok „Ak si manažér, musíš ukontrolovať
emócie“
502/1/2018 Článok „Bratia, čo tlačia nahor celé mesto“
503/1/2018 Článok „Asfaltovanie hrádze bolo dokončené“
504/1/2018 Článok „Trenčín je po výhre v Zabrze bližšie
k postupu, Moniz: Je to otvorené“
505/1/2018 Článok „Trenčania odštartovali podovolenkovú
prípravu, radosť im robí nová kabína“
506/1/2018 Článok „Moniz v Zabrze opäť zvíťazil, Šemrinec si užíval atmosféru na tribúnach“
507/1/2018 Článok „Zatmenie Mesiaca na Trenčianskom
hrade“
508/1/2018 Článok „Trenčianske historické slávnosti 2018“
509/1/2018 Článok „SOŠ stavebná v Trenčíne sa mení na
priemyslovku“
510/1/2018 Článok „AS Trenčín získal do stredu obrany srbského reprezentanta“
511/1/2018 Článok „Kornička na Taiwane“
512/1/2018 Článok „Revitalizácia zelene v Parku gen. M. R.
Štefánika sa začína“
513/1/2018 Článok „Tretie miesto devätnástky po víťazstvách nad WBA a Swansea“
514/1/2018 Článok „Ďalší obnovený most starej železničky“
515/1/2018 Článok „Leoni najlepším dodávateľom“
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516/1/2018 Mesačník Info 31.07.2018, ročník XX., číslo 8
517/1/2018 Farské listy August 2018, ročník XXVIII., čís. 8
518/1/2018 Článok „Záhony polieva nové vozidlo“
519/1/2018 Článok „Diela zo sympózia sú v Mestskej veži“
520/1/2018 Článok „Trenčianski draci sú majstrami sveta“
521/1/2018 Článok „LO Trenčín dokončili opravu prvého
afganského vrtuľníka“
522/1/2018 Článok „Európska liga: Trenčín zdolal Zabrze aj
v odvete a je v 3. prekole“
523/1/2018 Článok „Tomáš Starosta bude hrať aj v novej sezóne za Duklu Trenčín“
524/1/2018 Článok „Práce na Južnom opevnení Trenčianskeho hradu sa začali vybudovaním prístupovej cesty“
525/1/2018 Článok „Kolapsov z tepla pribúda, počet výjazdov záchranárov prekročil stovku“
526/1/2018 Článok „Komentár: Bravó, Trenčín!“
527/1/2018 Článok „Počas jarného upratovania bolo zozbieraných takmer 400 ton odpadu“
528/1/2018 Článok „Vo Verejnej knižnici M. Rešetku zmodernizovali spoločenské priestory“
529/1/2018 Článok „Ženy AS Trenčín druhé na turnaji
v Havířove“
530/1/2018 Článok „Augustová noc na Trenčianskom
hrade“
531/1/2018 Článok „Brezinu chcú sprístupniť všetkým“
532/1/2018 Článok „Šatník šiestich folklórnych súborov
v Trenčianskom kraji obohatia nové zdroje“
533/1/2018 Článok „Celta odmietla ďalšiu ponuku za Stanislava Lobotku. Záujem má Paríž St. Germain, hlásia Španieli“
534/1/2018 Článok „Komentár: Robiť veci ako Zdeno
Chára“
535/1/2018 Článok „Obnovu mestského parku chcú dokončiť v októbri“
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536/1/2018 Článok „Trenčín porazil Feyenoord, Mance
s hetrikom“
537/1/2018 Článok „Zdieľanie bicyklov v Trenčíne zatiaľ
nespustia, na skúšku ponúkli jediný“
538/1/2018 Článok „Trenčín už zažil náskok 4:0, El
Mahdioui očakáva veľmi dobrý Feyenoord“
539/1/2018 Článok „Komentár Vlada Goffu: This is trenčiansky sen“
540/1/2018 Článok „Marián Hossa: Mikita bol veľmi hrdý
na slovenský pôvod“
541/1/2018 Článok „S tancovaním začali pred 2. svetovou
vojnou“
542/1/2018 Článok „Príbeh neslávnej jamy sa ešte nekončí“
543/1/2018 Článok „Ostrov patrí Zamarovciam, hluk a autá
Trenčín riešiť nemôže“
544/1/2018 Článok „Letenay ďalším z akadémie pod zmluvou v AD Trenčín“
545/1/2018 Článok „Mesto zvažuje podanie žaloby na štát“
546/1/2018 Článok „Prierez udalostí okolo jamy“
547/1/2018 Článok „Na parkovisku na Mládežníckej ulici
pribudli dôkazy“
548/1/2018 Článok „LO Trenčín budú opravovať stíhačky F16“
549/1/2018 Článok „Deviaty najrýchlejší juniorský rýchlostný kanoista na svete je Dominik Olexík zo SOŠ stavebnej“
550/1/2018 Článok „Na rekonštrukciu starého mosta štát
stále nenašiel peniaze“
551/1/2018 Článok „Futbalisti Trenčína vyvolali výhrou nad
Rotterdamom senzáciu o svete“
552/1/2018 Článok „Aj po vysokej výhre sa Trenčín za favorita nepasuje“
553/1/2018 Článok „Generálny manažér Róbert Rybníček
o hre Trenčína: Toto je futbalová moderna!“
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554/1/2018 Článok „Zaplatí Trenčín za národnú pamiatku?“
555/1/2018 Článok „Skoro nad ránom zasiahlo Považie zemetrasenie“
556/1/2018 Článok „Trenčín remizoval v Rotterdame a postúpil do play-off“
557/1/2018 Článok „Zdeno Chára vyhral anketu Hokejista
roka“
558/1/2018 Článok „Komentár: AS Trenčín si zaslúži uznanie. Klobúk dole“
559/1/2018 Článok „Brankár Trenčína Igor Šemrinec po postupe: Nebolo to jednoduché“
560/1/2018 Článok „Vyšla nová kniha o povestiach z nášho
regiónu“
561/1/2018 Článok „Pomohol som tímu, povedal skromne
hrdina Lawrence a viac svoje zákroky nekomentoval“
562/1/2018 Článok „Otvorenie výstavy Pražská jar pod hradom Matúša Čáka“
563/1/2018 Článok „Ján Žitňan: Hviezdu sme zhodili na
kopu uhlia“
564/1/2018 Článok „Po príchode vojsk strhli z Trenčianskeho hradu hviezdu“
565/1/2018 Článok „Zadržali sprejerov, ktorí postriekali
protihlukovú stenu“
566/1/2018 Článok „Kauza jama môže Trenčín stáť milióny“
567/1/2018 Článok „Trenčiansky kraj má už 23 obetí dopravných nehôd, najviac na Slovensku“
568/1/2018 Článok „Vzácnosť nálezov preveria“
569/1/2018 Článok „Poslal okupantov domov: Najväčšie
umenie je mať svedomie, tvrdí bývalý veliteľ“
570/1/2018 Článok „EL: Trenčín remizoval v prvom zápase
play-off s Larnakou“
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571/1/2018 Článok „Práce na administratívnej budove Trenčianskeho hradu, známej ako Skleník, napredujú“
572/1/2018 Článok „Trenčín ovládli dračie lode, sily si zmerali na Small Dragon Boat Festivale“
573/1/2018 Článok „Polopodzemné kontajnery na Ulici J.
Halašu môžu ľudia užívať“
574/1/2018 Článok „Nové informačné tabule o odchodoch
autobusov“
575/1/2018 Článok „Prvý Slovák, ktorý vyhral etapu na TdF,
Ján Svorada má 50 rokov“
576/1/2018 Článok „Odvahu, statočnosť a túžbu po spravodlivosti si na Brezinu prišli pri príležitosti 74. výročia SNP uctiť
desiatky ľudí“
577/1/2018 Mesačník Info 28.08.2018, ročník XX., číslo 9
578/1/2018 Článok „Najstarší žijúci slovenský olympijský
víťaz Ján Zachara: Za zlato Stalinove spisy...“
579/1/2018 Článok „James Lawrence do belgického Anderlechtu“
580/1/2018 Článok „Primátor prijal jubilanta Jána Zacharu“
581/1/2018 Článok „Na brigáde triedili kamene pre obnovu
hradieb Trenčianskeho hradu“
582/1/2018 Článok „Trenčín prehral s Larnakou rozdielom
triedy a v Európskej lige skončil“
583/1/2018 Článok „Študenti počas prázdnin spoznávali svet
techn iky“
584/1/2018 Článok „Hlinka nečakane skončil v Hradci
a vrátil sa do Dukly Trenčín“
585/1/2018 Článok „Azango prestúpil do KAA Gent, podpísal zmluvu na tri roky“
586/1/2018 Článok „Prehra v Larnake je čierna škvrna na
pôsobení Trenčína v EL, myslí si tréner Moniz“
587/1/2018 Článok „Leto v galérii 2018“
588/1/2018 Článok „Odstránili vyše dvesto pňov“
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589/1/2018 Skladačka „Prírodný park pri Váhu“
590/1/2018 Brožúra „Váh pri Zamarovciach – územie európskeho významu“
591/1/2018 Článok „Najlepšie hospodárim Nové Mesto nad
Váhom, najhoršie Myjava“
592/1/2018 Článok „Bývalá lesná železnička láka turistov,
bajkerov aj bežkárov“
593/1/2018 Článok „Aká bola sezóna na letnom kúpalisku“
594/1/2018 Článok „Bahno z potoka zaplavilo ulicu na najväčšom trenčianskomm sídlisku“
595/1/2018 Článok „Morgoš, Svečula a Pavlovič na hosťovaní v Interi“
596/1/2018 Článok „Dukla predstavila káder i nové dresy,
otvorilo sa hokejové múzeum“
597/1/2018 Článok „Chladiarenské zariadenie na zimnom
štadióne zrekonštruovali“
598/1/2018 Článok „Mládežnícky reprezentant Belgicka sa
upísal AS Trenčín“
599/1/2018 Článok „Trenčania sú pred sezónou dobre naladení, otvorili hokejové múzeum“
600/1/2018 Článok „Branko Radivojevič sa podľa SIHPA
stal najužitočnejším hráčom ligy“
601/1/2018 Článok „Danica Birošová ohlásila kandidatúru
na post primátorky“
602/1/2018 Článok „Miloš Mičega oficiálne ohlásil kandidatúru na post primátora Trenčína“
603/1/2018 Článok „Richard Rybníček ohlásil tretiu kandidatúru na post primátora Trenčína“
604/1/2018 Článok „Na Hasičskej ulici pribudli informačné
tabule“
605/1/2018 Článok „Nálezy odovzdali na pamiatkovom
úrade“
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606/1/2018 Článok „Škôlku na Medňanského ulici cez
prázdniny vynovili“
607/1/2018 Pozvánka na festival „Pri trenčianskej bráne“
608/1/2018 Článok „Školský rok sa rozbehol“
609/1/2018 Článok „Priestor plný lokálneho umenia“
610/1/2018 Článok „Festival Pri trenčianskej bráne“
611/1/2018 Článok „Trenčiansky polmaratón má dva rekordy“
612/1/2018 Článok „Hrad Matúša Čáka privítal stotisíceho
návštevníka“
613/1/2018 Článok „Zomrel dlhoročný lekár trenčianskych
futbalistov Milan Masaryk“
614/1/2018 Článok „Žiaci sa učia korčuľovať“
615/1/2018 Článok „Akadémia tretieho veku oficiálne vstúpila do 32. ročníka svojej existencie“
616/1/2018 Článok „V parku pracujú na chodníku i v zeleni“
617/1/2018 Článok „V Trenčíne chce kandidovať 100 kandidátov na poslancov a štyria na primátora“
618/1/2018 Článok „Bartovič netají radosť: Som hrdý, že
budem hrávať za Trenčín!“
619/1/2018 Článok „O nové stíhačky by sa mali postarať
v Trenčíne“
620/1/2018 Článok „Trojmilióntou majiteľkou moderného
občianskeho preukazu je Trenčianka“
621/1/2018 Článok „Chorvátsky reprezentant Roguljič do
AS Trenčín“
622/1/2018 Článok „Mesto získalo peniaze na átrium pod
vežou“
623/1/2018 Článok „Mesto zrevitalizuje átrium pod mestskou vežou“
624/1/2018 Článok „Michal Kaščák: Štát by nemal klásť
kultúre prekážky“
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625/1/2018 Článok „Športové gymnázium dostalo novú telocvičňu“
626/1/2018 Článok „Sám na javisku – týždeň európskej monodrámy“
626/2/2018 Článok „Opatová oslávila historické jubileum“
627/1/2018 Článok „Stavebná priemyslovka v Trenčíne má
najmodernejšiu školu“
628/1/2018 Článok „Reštart slovenského hokeja sa začína
v Trenčíne“
629/1/2018 Článok „Predstavili sme finálnu podobu štadióna, stavba hlavnej tribúny odštartovala“
630/1/2018 Článok „Trenčín nie je pripravený hrať skupinu
Európskej ligy, tvrdí Rybníček“
631/1/2018 Článok „Na hosťovaní útočník Mbombo z DR
Kongo“
632/1/2018 Článok „Róbert Rybníček o výstavbe nového
trenčianskeho štadióna: Do roka sa chceme vrátiť späť“
633/1/2018 Článok „Trenčianski gymnazisti boli v lete úspešní“
634/1/2018 Článok „HALA 2018 – Sympózium súčasného
umenia“
635/1/2018 Článok „Knižnicu pod holým nebom sme zamkli
plavkami“
636/1/2018 Článok „Komisia v Trenčíne zaregistrovala štyroch kandidátov na primátora“
637/1/2018 Článok „Krajské zastupiteľstvo schválilo kúpu
budovy Športového gymnázia“
638/1/2018 Pozvánka na stretnutie s Rudolfom Dobiášom
pod názvom „Slovenský Solženicyn!“
639/1/2018 Článok „S Rudolfom Dobiášom ako slovenským
Solženicynom“
640/1/2018 Článok „V Trenčianskej univerzite sa začal nový
akademický rok“
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641/1/2018 Článok „Za smrť 19-ročnej Nikoly pod stanom
na Pohode majú organizátori platiť“
642/1/2018 Článok „Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
má nový výstavný priestor“
643/1/2018 Článok „Mesto musí doriešiť priestory na vzdelávanie detí“
644/1/2018 Článok „Zmeny v územnom pláne“
645/1/2018 Článok „Mesto buduje nový priechod na štátnej
ceste“
646/1/2018 Článok „O nájomný byt v Trenčíne môžu žiadať
aj osoby bez trvalého pobytu“
647/1/2018 Článok „Región Trenčín bude vzorovým projektom pre ostatné slovenské regióny“
648/1/2018 Článok „Trenčianski hasiči absolvovali nácvik
v hradnej studni“
649/1/2018 Článok „Bio jarmok bol bez plastového odpadu“
650/1/2018 Článok „Výstavba nového futbalového štadióna
v Trenčíne sa začala s meškaním“
651/1/2018 Publikácia Gurmán a jedlo (Ako chutí v Trenčíne?)
652/1/2018 Publikácia Trenčín a reality, Jeseň 2018
653/1/2018 Článok „Trenčianska univerzita získala cenu za
inováciu roka“
654/1/2018 Mesačník Info 02.10.2018, ročník XX., číslo 10
655/1/2018 Článok „V katastri Trenčína vzniknú nové lokality pre výstavbu bytov a domov“
656/1/2018 Článok „Matúšov meč si odniesol Ukrajinec Iljin“
657/1/2018 Článok „Dvadsiaty ročník výstavy stredných
škôl Stredoškolák – Hrdnia remesla“
658/1/2018 Článok „Vernisáž výstavy Anima a Návraty
v čase“
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659/1/2018 Článok „Na otázku Kam ísť študovať? odpovedal 20. ročník výstavy Stredoškolák – Hrdina remesla“
660/1/2018 Článok „Džez pod hradom bol jubilejný“
661/1/2018 Článok „Dni Sihote. Akcia, ktorá spája Trenčanov a jej ďalší vydarený rok 2018“
662/1/2018 Článok „Komunálne voľby 2018: Kandidáti na
primátora a poslancov Trenčín“
663/1/2018 Článok „Na Úrade TSK ocenili veteránov protikomunistického odboja“
664/1/2018 Článok „Fitnessky s európskym zlatom a striebrom“
665/1/2018 Článok „Priestory hradnej kasárne skrášlili svojou prítomnosťou vzácne kvety – Flores Musarum“
666/1/2018 Skladačka „Obrazová zbierka rodiny Ilešháziovcov“
667/1/2018 Článok „Na veľtrh práce zvážali ľudí do Trenčína autobusmi“
668/1/2018 Článok „Októbrový seminár 32. ročníka Akadémie tretieho veku sa niesol v znamení úcty k starším“
669/1/2018 Článok „Päť hádzanárok a trénerka AS Trenčín
v kadetskej reprezentácii“
670/1/2018 Článok „Prvú špeciálnu zážitkovú záhradu otvorili v Trenčíne“
671/1/2018 Článok „Seriš a Teller na turné k 100. výročiu
ČSR“
672/1/2018 Článok „Sezónu otvoria Shakespearom a Alžbetou“
673/1/2018 Pozvánka na otvorenie koncertnej sály a Galérie
ZUŠ v Trenčíne“
674/1/2018 Článok „V ZUŠ K. Pádivého sa tešia z novej
koncertnej sály“
675/1/2018 Článok „Najkrajšie slovenské jablko roka 2018
vyrástlo v Novákoch“
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676/1/2018 Článok „Čiastočne opravujú starý cestný most“
677/1/2018 Článok „Vážky v striebornom pásme“
678/1/2018 Článok „V Trenčíne pokračuje projekt integrovanej autobusovej dopravy“
679/1/2018 Článok „Dočasné upratanie áut Pod Sokolicami“
680/1/2018 Článok „V Trenčíne máme prvý protišmykový
priechod pre chodcov“
681/1/2018 Článok „Zákaz alkoholu na verejných miestach“
682/1/2018 Článok „Trenčín je desiatym najtransparentnejším mestom“
683/1/2018 Článok „16-ročný Chromiak má za sebou debut
v Tipsport lige“
684/1/2018 Článok „Servisné cyklostojany sú už k dispozícii“
685/1/2018 Článok „Veľká oprava starého mosta je v nedohľadne“
686/1/2018 Článok „Do obrany pribudol Lukáš Kovář“
687/1/2018 Článok „Uskutočnila sa vernisáž k výstave Bienále voľného výtvarného umenia“
688/1/2018 Článok „Polopodzemné kontajnery v meste pribúdajú“
689/1/2018 Článok „Stavby po modernizácii trate stále neuzavreli“
690/1/2018 Pozvánka na slávnostné vyhodnotenie 10. ročníka celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2018
691/1/2018 Článok „Trenčín má opäť najlepšiu kroniku“
692/1/2018 Článok „Stavbám malých detí ukázali v Trenčíne techniku, ktorej patrí budúcnosť“
693/1/2018 Článok „Jeseň na Trenčianskom hrade bola pestrá“
694/1/2018 Článok „V Trenčíne zákaz alkoholu na verejných miestach“
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695/1/2018 Článok „Po štyroch rokoch ukončili reštaurovanie fasády piaristického kostola“
696/1/2018 Článok „Cyklopruhy, priechody a iné zmeny na
Ulici generála Svobodu“
697/1/2018 Článok „O spolupráci medzinárodnej kabíny, rasizme a živote futbalistov sme hovorili aj na Myjave“
698/1/2018 Článok „Proti Budapešti aj s obrancom Nikom“
699/1/2018 Článok „V Slovnaft Cupe Trenčania skončili po
góloch inkasovaných v záverečných minútach zápasu“
700/1/2018 Článok „D. Birošová: Ženy vnášajú do politiky
iný politický rozmer a harmóniu“
701/1/2018 Článok „Ľ. Žabár: Trenčín ide dole Váhom,
predbiehajú nás mestá naokolo“
702/1/2018 Článok „M. Mičega: Chcem byť primátorom,
ktorého bude vidieť v teréne“
703/1/2018 Článok „R. Rybníček: Trenčín je iný, krajší ako
pred štyrmi rokmi“
704/1/2018 Článok „Začala sa výstavba detského ihriska“
705/1/2018 Článok „Smer podporil Rybníčka na post primátora Trenčína“
706/1/2018 Článok „Trenčínu sa darí v získavaní europeňazí“
707/1/2018 Článok „Sochu generála Štefánika v Trenčíne
zvalili bagrom. Hlava skončila v studni“
708/1/2018 Článok „Juricová svetovou šampiónkou“
709/1/2018 Článok „Úspešný záver sezóny“
710/1/2018 Článok „Koalícia PS, SPOLU a OKS vyjadruje
podporu Milošovi Mičegovi“
711/1/2018 Článok „Moniz skončil ako tréner AS Trenčín,
tím povedie Cifranič“
712/1/2018 Článok „V pondelok sa začne archeologický
prieskum v átriu“
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713/1/2018 Článok „Danica Birošova sa vzdala kandidatúry
na post primátorky Trenčína“
714/1/2018 Článok „Následky silného vetra odstraňovalo
v utorok 95 hasičov“
715/1/2018 Článok „Trenčianska župa je aj štvrtým rokom
lídrom v systéme duálneho vzdelávania“
716/1/2018 Článok „Revitalizácia zelene v parku je vo finále“
717/1/2018 Mesačník Info 31.10.2018, ročník XX., číslo 11
718/1/2018 Článok „Trenčania sa báli infekčných chorôb,
vojakov preto pochovali mimo centra mesta“
719/1/2018 Článok „V Dubaji ocenili Elizabeth“
720/1/2018 Článok „V Trenčíne ostali len dvaja kandidáti na
primátora“
721/1/2018 Článok „Na Trenčiansky hrad zavítali čerti“
722/1/2018 Článok „Komentár: Naplnené Monizovo proroctvo“
723/1/2018 Článok „Pätnásť medailí z Grand Prix Ostrava“
724/1/2018 Článok „Vyčistili ohniská pri Váhu“
725/1/2018 Článok „Trenčínu sa darí v získavaní europeňazí“
726/1/2018 Článok „Ďalšie polopodzemné kontajnery v Kubrej a Pod Brezinou“
727/1/2018 Článok „Dokončili revitalizáciu zelene i chodník v parku“
728/1/2018 Článok „Trenčania tento roki nezaplatili dane
a poplatky vo výške 850 tisíc eur“
729/1/2018 Článok „Takto pokračujú stavebné práce na novej administratívnej budove Trenčianskeho hradu“
730/1/2018 Článok „Do obrany pribúda Daniel Krejčí“
731/1/2018 Článok „Jozef Korený 80-ročný“
732/1/2018 Článok „HoryZonty sa skončili, zaujali naši autori“
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733/1/2018 Predvolebné noviny strany Smer – sociálna demokracia
734/1/2018 Propagačný leták Ing. Marty Šajbidorovej, kandidátky na poslankyňu mestského zastupiteľstva
735/1/2018 Propagačný leták Pavla Fialu, kandidáta na poslanca mestského zastupiteľstva
736/1/2018 Propagačný leták Ing. Ondreja Kvasnicu, PhD.,
kandidáta na poslanca mestského zastupiteľstva
737/1/2018 Propagačný leták Ing. Ladislava Matejku, kandidáta na poslanca mestského zastupiteľstva
738/1/2018 Propagačný leták Mgr. Jána Kmeťa, PhD., kandidáta na poslanca mestského zastupiteľstva
739/1/2018 Propagačný leták Martina Trepáča, kandidáta na
poslanca mestského zastupiteľstva
740/1/2018 Propagačný leták č. 1 Mgr. Martina Petríka, kandidáta na poslanca mestského zastupiteľstva
741/1/2018 Propagačný leták č. 2 Mgr. Martina Petríka, kandidáta na poslanca mestského zastupiteľstva
742/1/2018 Propagačný leták č. 3 Mgr. Martina Petríka, kandidáta na poslanca mestského zastupiteľstva
743/1/2018 Propagačný leták Richarda Ščepka, kandidáta na
poslanca mestského zastupiteľstva
744/1/2018 Propagačný leták skupiny „Prekreslime Trenčín“, združujúci kandidátov na poslanca mestského zastupiteľstva
745/1/2018 Propagačný leták Jána Forgáča a Patrika Žáka,
kandidátov na poslanca mestského zastupiteľstva
746/1/2018 Propagačný leták č. 1 Miloša Mičegu, kandidáta
na primátora Trenčína
747/1/2018 Propagačný leták č. 2 Miloša Mičegu, kandidáta
na primátora Trenčína
748/1/2018 Propagačný leták č. 3 Miloša Mičegu, kandidáta
na primátora Trenčína
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749/1/2018 Propagačný leták č. 1 Richarda Rybníčka, kandidáta na primátora Trenčína
750/1/2018 Propagačný leták č. 2 Richarda Rybníčka, kandidáta na primátora Trenčína
751/1/2018 Propagačný leták č. 3 Richarda Rybníčka, kandidáta na primátora Trenčína
752/1/2018 Propagačné noviny Richarda Rybníčka, kandidáta na primátora Trenčína
753/1/2018 Článok „Transparentnosť volieb v Trenčíne sledovali volebné hliadky“
754/1/2018 Článok „ Výsledky komunálnych volieb v Trenčíne 2018“
755/1/2018 Článok „Mičega priznal porážku. Opätovnú kandidatúru ešte zváži“
756/1/2018 Článok „V trenčianskom mestskom zastupiteľstve bude deväť nových poslancov“
757/1/2018 Článok „Minister obrany P. Gajdoš si na obnovenom vojnovom cintoríne v Kubrej uctil obete 1. svetovej
vojny“
758/1/2018 Článok „Knižná novinka vyrozpráva osudy vojakov z trenčianskeho regiónu vo Veľkej vojne“
759/1/2018 Článok „Od dnes je vo veži unikátna výstava“
760/1/2018 Článok „Primátorom Trenčín zostáva Richard
Rybníček“
761/1/2018 Článok „O záchranu umenia z obdobia socializmu sa snaží partia mladých ľudí“
762/1/2018 Článok „Mládežnícky reprezentant Ghany v AS
Trenčín“
763/1/2018 Článok „Trenčín má cenu za Najlepšiu stránku
mesta“
764/1/2018 Článok „Ocenili gymnazistov“
765/1/2018 Článok „Štreit: Palach je pripomienka pre študentov, nech neprestávajú protestovať“
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766/1/2018 Článok „Trenčiansky samosprávny kraj má najlepšie webové sídlo“
767/1/2018 Článok „SmartCity Trenčín na svetovom veľtrhu“
768/1/2018 Článok „Festival francúzskych filmov“
769/1/2018 Článok „Reakcia AS Trenčín na návrh smernice
o infraštruktúre štadiónov 2022“
770/1/2018 Článok „Úspešné školy“
771/1/2018 Článok „Položili vence k pamätníku na Námestí
sv. Anny“
772/1/2018 Článok „Vicemajster sveta Ľubomír Sekeráš
oslávi 50. narodeniny“
773/1/2018 Článok „Ondrejovičová majsterkou sveta“
774/1/2018 Článok „Marián Kohút majstrom sveta“
775/1/2018 Článok „Mierové námestie už zdobí vianočný
strom“
776/1/2018 Článok „Do Siene slávy vstúpili Bartovič,
Macháč a Hojsík“
777/1/2018 Článok „Vianočný strom vyrástol na Novinách“
778/1/2018 Článok „Trenčín na jar opäť rozkvitne novými
farbami“
779/1/2018 Článok „Vŕbové arborétum pri Váhu je takmer
dokončené“
780/1/2018 Článok „Tretí jazdný pruh pri odbočovaní
z mosta“
781/1/2018 Článok „Cenu Emila Belluša získal za celoživotné dielo architekt Detského mestečka“
782/1/2018 Článok „Ako by mohlo vyzerať divadlo v Trenčíne? Architekt prišiel s inšpiratívnym návrhom“
783/1/2018 Článok „Počas Jesennej kvapky krvi prišlo pomôcť zachrániť ľudský život rekordných 150 darcov“
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784/1/2018 Článok „Trenčiansku župu opäť ocenili za zodpovedný prístup voči obyvateľom kraja i k životnému prostrediu“
785/1/2018 Článok „Chudý ďalším z akadémie so zmluvou
v AS Trenčín“
786/1/2018 Článok „Štyri hádzanárky AS Trenčín v reprezentácii kadetiek“
787/1/2018 Článok „Najvyššie ocenenie Ministerstva školstva si prevzali štyria študenti župných stredných škôl“
788/1/2018 Pozvánka výstavy „Osudové osmičky Trenčína“
789/1/2018 Plán podujatí na Trenčianskom hrade v roku
2018
790/1/2018 Článok „Otvorili výstavu Osudové osmičky
Trenčína“
791/1/2018 Článok „Opravujú pamätník s delom“
792/1/2018 Článok „Zimná údržba a bude drahšia“
793/1/2018 Článok „Mestský bicykel sa podľa jeho autora
myšlienky v Trenčíne ujal“
794/1/2018 Článok „Richard Rybníček: Rozhodla agresivita
kampane a nenávisť ktorá z toho sršala“
795/1/2018 Článok „Predčasný vianočný darček v podobe
dvadsaťpäťky modrých autobusov“
796/1/2018 Článok „V okrese Trenčín bola v októbri najnižšia nezamestnanosť na Slovensku“
797/1/2018 Článok „SPŠ stavebná Emila Belluša v Trenčíne
chce otvoriť žiakom dvere do Európy“
798/1/2018 Článok „Naše školy v celoslovenskom hodnotení“
799/1/2018 Článok „Pre žiakov SPŠ E. Belluša je učebnou
pomôckou budova školy“
800/1/2018 Mesačník Info 27.11.2018, ročník XX., číslo 12
801/1/2018 Článok „Papánek vicemajstrom Slovenska, Vojtíšková triumfoval v Brne“
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802/1/2018 Článok „Ako je to so zranenými hráčmi“
803/1/2018 Článok „Archeologický prieskum v átriu ukončili“
804/1/2018 Článok „Víťazi speváckej súťaže Trenčianske
hodiny“
805/1/2018 Článok „S Trenčínom sa spája kuriózna historická udalosť“
806/1/2018 Článok „Chorých ľudí pribúda“
807/1/2018 Článok „Ťahákom výstavy na Trenčianskom
hrade je pojazdná železničná trať“
808/1/2018 Článok „Šampiónom výstavy Vinum Laugaricio
je Muškát žltý 2017“
809/1/2018 Článok „Šulek sa klubu upísal do 2021“
810/1/2018 Článok „Poznáme laureátov 26. ročníka súťaže
J. Braneckého“
811/1/2018 Článok „Spýtali sme sa: Ako je Trenčín pripravený na zimu?“
812/1/2018 Článok „Karolína Holbová vicemajsterkou
sveta“
813/1/2018 Článok „Prvé parkovisko na Ulici J. Halašu je
dokončené“
814/1/2018 Článok „Roman a Janka zdolávajú najdrsnejšie
terény sveta: Zo situácií, akým čelia, by striaslo každého dobrodruha“
815/1/2018 Článok „Trenčianska župa ocenená za najvyšší
počet študentov zapojených v systéme duálneho vzdelávania“
815/2/2018 Článok „Do Trenčína zavítal Mikuláš“
816/1/2018 Článok „Z futbalového štadióna odstránili prvý
zo štyroch stĺpov osvetlenia“
817/1/2018 Článok „Začali sa práce na lávke pre peších pri
farskom kostole“
818/1/2018 Článok „Vernisáž výstavy Fotograf Bazovský“
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819/1/2018 Článok „Uviedli do života štvrtú knihu Evy Bodnárovej“
820/1/2018 Článok „Trenčiansky kraj chce odbúrať bariéry
pre zdravotne znevýhodnených“
821/1/2018 Článok „Jakub Paur z AS Trenčín: Jeseň nás
vyzliekli donaha“
822/1/2018 Článok „Nina Mistríková strieborná“
823/1/2018 Článok „Tretí ročník podujatia Vianoce v galérii“
824/1/2018 Článok „Perinbaba má za sebou úspešnú premiéru“
825/1/2018 Článok „Štyri medaily z Brna“
826/1/2018 Článok „Výťažok z benefičného koncertu má
pomôcť onkologickým pacientom“
827/1/2018 Článok „Primátor a poslanci zložili sľub“
828/1/2018 Článok „R. Rybníček: Cítim zadosťučinenia
a pokoru, že môžem pokračovať v práci“
829/1/2018 Článok „Trenčianska samospráva vstúpi do nového roku v rozpočtovom provizóriu“
830/1/2018 Článok „Trenčianski poslanci zvýšili primátorovi plat“
831/1/2018 Článok „Vnímavá škola a Vnímavá firma
z Trenčína“
832/1/2018 Článok „Dva úspechy dvanástky v závere jesennej časti sezóny“
833/1/2018 Článok „Jedinečný exponát na Trenčianskom
hrade – model diorámy“
834/1/2018 Článok „Koledy spievalo v Trenčíne zaplnené
Mierové námestie“
835/1/2018 Článok „Posledný tohtoročný seminár Akadémie tretieho veku sa niesol v znamení jubilantov“
836/1/2018 Článok „AS Trenčín čaká veľké upratovanie.
O miesta sa netrasú len hráči, ale aj realizačný tím“
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837/1/2018 Článok „MikulAS Cup premiérovo pre Veľkomoravskú“
838/1/2018 Článok „Rektor Trenčianskej univerzity vymenoval prednostov kliník Fakultnej nemocnice v Trenčíne“
839/1/2018 Článok „Úspech Kubranských nadšencov“
840/1/2018 Článok „Erik Nevláčil najúspešnejším kadetom“
841/1/2018 Článok „Pripomíname si 50 rokov od úmrtia národného umelca M. A. Bazovského“
842/1/2018 Článok „Výstava v galérii búra zažité mýty
o modrotlači
843/1/2018 Článok „Žiaci v Trenčíne majú najmodernejšiu
učebňu v Európe“
844/1/2018 Článok „Pre zdravotné problémy odchádza Mário Bližňák“
845/1/2018 Článok „Skvosty Trenčianskeho múzea bude
chrániť nový kamerový systém“
846/1/2018 Článok „V zimnej príprave deväť kvalitných
previerok“
847/1/2018 Článok „Ľudia darovali knihy 161 deťom“
848/1/2018 Článok „Správy z MŠ na Šafárikovej ulici“
849/1/2018 Článok „Vianočný Trenčín s novou výzdobou“
850/1/2018 Článok „Autobusy budú od štvrtka obsluhovať
zastávky na Považskej ulici“
851/1/2018 Článok „Autobusy tu už zastavujú“
852/1/2018 Článok „Memorandum o vzájomnej pomoci“
853/1/2018 Článok „O Pohár predsedu TSK premiérovo zabojovali aj dievčenské florbalové tímy stredných škôl“
854/1/2018 Článok „Priemerná nezamestnanosť klesla v novembri v TSK pod tri percentá“
855/1/2018 Článok „O zriadení mestskej rady rožzhodnú
poslanci“
856/1/2018 Článok „Trenčianske vodárne a kanalizácie zvyšujú cenu vodného a stočného“
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857/1/2018 Článok „Výťažok z Dobrého bazára pomôže darovať úsmev chorým deťom“
858/1/2018 Článok „Chránenú dielňu v Trenčíne možno rozšíria“
859/1/2018 Článok „Prioritou je Hviezda, zeleň, štadióny
a zriadenie útulku“
860/1/2018 Článok „TSK zrekonštruoval za stravovaciu prevádzku v CSS Demy“
861/1/2018 Článok „Z dobrovoľníka poslanec: Dôveru
Trenčanov si získal 20-ročný študent“
862/1/2018 Článok „Majú nový defibrilátor, vyhrali ho
žiaci“
863/1/2018 Článok „Politiku mesta robia i aktívni občania“
864/1/2018 Mesačník Info 28.12.2018, ročník XX., číslo 1
865/1/2018 Článok „Triedením nápojových kartónov vyhrali pre školu 2500 eur“
866/1/2018 Článok „Trenčania neverili vlastným očiam, čo
sa ráno objavilo vo Váhu“
867/1/2018 Programový sprievodca sériou podujatí „Čaro
Vianoc pod hradom“
868/1/2018 Článok „Svoje turné začali i uzavreli v charitatívnom duchu“.
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