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14. Zaujímavosti 
 

 

Najkrajším mužom Európy je Trenčan Ján Palko 

 

Najkrajším mužom Európy je Slovák! Ján (28) z Trenčína sa 

môže pochváliť titulom Mister Supra-

national Europe, ktorý vyhral koncom 

novembra v poľskom meste Krynica. 

Veselý Trenčan ešte pred dvoma rok-

mi pracoval v sklade v Anglicku, dnes 

žne úspechu vo svete modelingu.  

Je mladý a je až hriešne krásny! 

Reč je o Trenčanovi Jánovi Palkovi 

(28), ktorý na medzinárodnej súťaži 

krásy vytrel zrak účastníkom z 39 kra-

jín a stal sa oficiálne najkrajším mu-

žom Európy.  

„Ani som nedúfal, že sa niečo také 

môže stať, do súťaže som sa dostal spo-

medzi 50 uchádzačov. V Poľsku nás bo-

lo 39 chalanov, celé to sústredenie trva-

lo dva týždne, ktoré boli veľmi hek-

tické,“ hovorí Ján o tom, ako sa na súťaž 

vlastne dostal. Potom už len prechádzal 

z top 20 najkrajších mužov do top 10 a 

nakoniec si uchmatol titul najkrajšieho 

muža Európy. 

„Otvorilo mi to dvere do sveta mode-

lingu, ktorému sa chcem venovať a 

chcem ísť aj na ďalšie súťaže. Okrem toho teraz pracujem ako 

fitness tréner,“ prezrádza o svojich plánoch. 
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Mladík, ktorý svojim výzorom vyráža dych, pritom len pred 

vyše rokom pracoval zastrčený v sklade: „Ešte pre rokom a pol 

som robil v jednom sklade v Anglicku, bol som tam 6 rokov. 

Teraz sa môj život od základov zmenil. Ale nie je to len o tom 

cvičení a udržiavaní sa, aj keď to sa stalo takým mojím život-

ným štýlom. Rád hrám futbal, chodím do kina, mám rád sci-fi 

a vojnové filmy a rád vybehnem s kamarátmi aj na nejaké to 

pivko.“ 

Zhreší občas aj v životospráve. „Mamina veľmi dobre varí, 

je to najlepšia kuchárka na svete a ja rád všetko zjem. A milu-

jem sladké, najviac čokoládové donutky“ smeje sa.  

A pre dámy, ktoré by si robili na krásavca zálusk, má jeden 

dôležitý odkaz: „Nie som single, mám momentálne priateľku.“ 

www.cas.sk 08.01.2019 

Pomocná evidencia 023/1/2019 

 

Medzi psími plemenami dominuje yorkshirský teriér 

 

To, že rôzne plemená psov sa stali neodmysliteľnou súčas-

ťou životov mnohých obyvateľov mesta, dokazujú aj najnovšie 

čísla. V Trenčíne je k dátumu 9. januára 2019 evidovaných cez 

3 tisíc psov. 

Ak sa zameriame na čistokrvné plemená, potom je v 

Trenčíne  najviac yorkshirských teriérov (216), labradorských 

retrieverov (188) a trojciferné číslo je aj pri počte nemeckých 

ovčiakov (140). 

Podľa elektronickej verejnej správy mesta Trenčín je najviac 

evidovaných psov na Halalovke, kde ich žije až 125. Za Hala-

lovkou nasledujú ulice Mateja Bela a Kubranská ulica, kde je 

ich evidovaných 82 a na treťom mieste skončila Soblahovská 

ulica, na ktorej je v súčasnosti oficiálne registrovaných 78 psov. 

www.dnes24.sk 09.01.2019 

Pomocná evidencia 025/1/2019 

http://www.cas.sk/
http://www.dnes24.sk/


725 
 

 

CNN: Trenčín medzi 15 najromantickejšími mestami  

 

Známa spravodajská televízia CNN sa na svojej webovej 

stránke sústredila na najromantickejšie mestá v Strednej Euró-

pe. Čo napísala o Trenčíne? Cestovateľská podstránka americ-

kého spravodajského portálu CNN pravidelne prináša tipy na 

zaujímavé cestovateľské 

lokality z celého sveta. 

Tentokrát sa zamerala na 

najromantickejšie mestá v 

Strednej Európe, medzi 

ktoré významovo zaradila 

aj naše mesto. 

„So svojimi idylickými 

krajinami, dramatickými hornatými vŕškami a okázalým po-

brežným výhľadom, stredná Európa nemá nedostatok maleb-

ných scenérií a destinácií. Je to tiež domov skrytých miest , 

ktoré sú perfektné alebo ideálne pre tých, ktorí sa chcú samy 

ponoriť do cestovateľskej romantiky a dobrodružstva či už 

túlaním sa po krásnych úzkych uličkách alebo nazeraním na 

historické výhľady,“ napísal portál CNN. 

A ako vníma autor textu mesto Trenčín? 

„Toto krásne slovenské mesto je definované velikánskou 

pevnosťou, ktorá z neho robí ideálnu destináciu pre milovníkov 

histórie,“ uvádza cestovateľská podstránka portálu CNN. Tren-

čiansky hrad je podľa spomínanej web stránky ohromujúcou 

črtou stredovekého inžinierstva, ktoré okamžite vyráža dych. 

Staré mesto je rovnako fascinujúce, keďže je podľa portálu po-

silnené šarmom hlavného námestia a úzkymi ulicami vedúcimi 

k pevnosti. Pod touto pôsobivou stavbou leží podľa portálu aj 

unikátny hotel Elizabeth, ktorý je elegantnou secesnou budovou 

s dvetisíc rokov starým rímskym nápisom. 
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Ďalším slovenským romantickým mestom Strednej Európy 

je Banská Štiavnica. Jej čaro vyzdvihuje autor podobne ako 

Trenčín. Naše mesto sa tak spolu so Štiavnicou zaradilo medzi 

15 miest, ktoré portál odporúča navštíviť. Okrem nich sa medzi 

tipmi Američanov ešte ocitli Český Krumlov, Sopot, Kutná Ho-

ra, Szentendre, Krynica-Zdrój, Mikulov, Kazimierz Dolny, 

Tokaj, Mariánské Lázně, Eger, Telč, Sandomierz a Balatonfü-

red. 

www.dnes24.sk 16.04.2019 

Pomocná evidencia 287/1/2019 

 

Chytili 33-ročného drogového dílera z Trenčína 

 

Kriminalistom z Trenčína sa počas akcie Morava podarilo 

zadržať dílera drog, ktorý ich predával v krajskom meste a jeho 

okolí. Ako informovala 

Elena Antalová z Odde-

lenia komunikácie a pre-

vencie Krajského ria-

diteľstva Policajného 

zboru v Trenčíne, 33-

ročný Michal z Trenčína 

si marihuanu kupoval v 

Česku od zatiaľ nestotož-

nených osôb. 

 „Previezol ju na Slovensko a prechovával u seba, kde ju 

dávkoval a následne predával záujemcom z Trenčína a okolia. 

Za jeden gram si účtoval päť až desať eur,“ priblížila Elena 

Antalová. 

Policajti vykonali domovú prehliadku po prehliadke sudcu 

Okresného súdu v Trenčíne, vrátane auta, ktorým muž jazdil. 

Kriminalisti pri prehliadkach našli a zaistili marihuanu v cel-

kovej hodnote 8 562 eur. Zo zaisteného množstva by sa dalo 

http://www.dnes24.sk/
http://zlavy.sme.sk/
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podľa Antalovej vyrobiť minimálne dvetisíc bežných dávok 

drogy. 

 „Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície obvinil 33-roč-

ného Michala zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psy-

chotropných látok jedov alebo prekurzorov, ich držanie a ob-

chodovanie s nimi. Zároveň spracoval podnet na väzobné 

stíhanie obvineného. Za uvedený trestný čin Michalovi v prí-

pade, že ho súd uzná vinným, hrozí trest odňatia slobody na 10 

až 15 rokov,“ dodala Elena Antalová. 

www.sme.sk 23.08.2019 

Pomocná evidencia 608/1/2019 

 

Pálenice tento rok rekordnú sezónu snov nezopakujú 

 

Minuloročná mimoriadne úrodná sezóna pre milovníkov 

destilátov a pálenice sa tento rok nezopakuje. Pestovatelia hlá-

sia menšiu úrodu, v porovnaní s rekordným minulým rokom ju 

odhadujú len na štvrtinovú. 

Trenčiansky kraj je krajom páleníc, v rámci Slovenska je ich 

tu suverénne najviac. Colníci za minulý rok v Trenčianskom 

kraji evidovali až 58 pestovateľských páleníc, v ktorých si ľudia 

môžu dať vypáliť vlastný kvas na destilát. Ich počet je relatívne 

ustálený, v roku 2016 ich 

bolo 59, od roku 2017 je 

ich 58. 

Za posledné ukončené 

výrobné obdobie od júla 

2018 do konca júna tohto 

roka vypálili páleničiari v 

trenčianskych páleniciach 

takmer 1,6 milióna litrov 

čistého alkoholu. Odrazilo sa to aj vo výbere spotrebnej dane, 

štát v Trenčianskom kraji vybral do svojho rozpočtu 8,6 milióna 

http://www.sme.sk/
http://cenastatu.sme.sk/
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eur. Išlo naozaj o úspešnú sezónu, sezónu predtým vypálili v 

Trenčianskom kraji 460 tisíc litrov čistého alkoholu, rok 

predtým 430 tisíc. Spotrebná daň nepresiahla 2,5 milióna eur. 

„Za poslednú ukončenú sezónu bolo vypálené až takmer 

štvornásobné množstvo alkoholu v porovnaní s predchádzajú-

cimi dvomi sezónami. Pestovatelia najčastejšie pálili jablká a 

slivky,“ informovala hovorkyňa Colného úradu v Trenčíne Re-

náta Peťovská. 

Rekordnú minuloročnú sezónu potvrdzuje aj šéf Združenia 

páleníc a liehovarov na výrobu destilátov na Slovensku Viktor 

Mikuška: „Bola skutočne veľmi, veľmi silná. Starí ľudia, ktorí 

už prežili všeličo, hovoria, že takú sezónu, ako bola minulý rok, 

si nepamätajú. Jablká, hrušky, slivky, všetkého bolo nadprie-

merne veľa.“ 

Tento rok je však situácia úplne opačná. 

„Pre sezónnu 2019 – 2020 vidíme veľký nedostatok ovocia, 

najmä v regióne Pova-

žia, kde stromy zaro-

dili veľmi slabo. V 

porovnaní s minulo-

ročnou sezónou to bu-

de asi jedna štvrtina, 

možno tretina úrody. 

Je možné, že príroda, 

ale aj ľudia si potrebu-

jú trochu oddýchnuť. 

Stromy od ovocia, ľu-

dia zas od výdavkov, ktoré mali vlani v súvislosti s nákladmi na 

pálenie vyššie,“ skonštatoval. 

Za dominanciou Trenčianskeho kraja v počte 

pestovateľských páleníc na Slovensku je podľa neho historická 

tradícia. 
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„Kraj je dobre situovaný aj z hľadiska geografie, má dobrú 

pôdu. Ovocné stromy tu majú hlbokú históriu, ľudia sa tu pá-

lením destilátov zaoberali oddávna. V trenčianskom regióne je 

okolo desať páleníc, v ilavskom asi štyri, v púchovskom a po-

važskobystrickom regióne po 15 páleníc. 

„Tým tie väčšie počty končia, v Žilinskom kraji ich je málo, 

rovnako aj na severe. Zaujímavé sú ale úrodné regióny na juhu 

Slovenska alebo v okolí Pe-

zinka alebo Trnavy, kde má-

me po jednej pálenici,“ po-

vedal Viktor Mikuška. 

Od 1. januára tohto roku 

poslanci v parlamente zme-

nili zákon, okrem tradičného 

pálenia ovocného kvasu v 

páleniciach si ľudia môžu 

súkromne vyrábať destiláty z vlastného ovocia pre vlastnú spo-

trebu. Ľudia však o súkromné pálenie nemajú takmer žiadny 

záujem. 

„Colný úrad Trenčín eviduje jedného súkromného výrobcu 

destilátu, v ďalšom prípade práve prebieha administratívny 

proces. Celkovo na Slovensku je evidovaných 11 súkromných 

výrobcov destilátu,“ informovala Renáta Peťovská. 

Súkromné pálenie kvasu totiž podlieha prísnym podmien-

kam, rovnako ako pri pálení v pestovateľských páleniciach 

musia ľudia z vypáleného liehu podať daňové priznanie a 

zaplatiť spotrebnú daň z liehu. Tá je 540 eur za hektoliter 

čistého alkoholu, teda v prípade 50-percentného destilátu je to 

2,70 eura za jeden liter. 

„V praxi to znamená, že do troch pracovných dní od začatia 

výroby liehu, teda odo dňa prvého uvoľnenia uzáveru desti-

lačného zariadenia colným úradom, súkromný výrobca liehu 

http://diplomovka.sme.sk/vedny-odbor/af/geograficke-vedy.php
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zaplatí paušálnu daň za maximálne povolené množstvo, teda 

135 eur,“ povedala Renáta Peťovská. 

Súkromný páleničiar musí mať minimálne 21 rokov a ne-

smie byť odsúdený za nepovolenú výrobu liehu. 

„Destilát môže vyrábať najviac v stolitrovom certifikova-

nom zariadení, ktoré vlastní a musí byť zapísaný v evidencii 

výrobcov destilátu,“ uzavrela Renáta Peťovská. 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja a vidieka tvrdí, že 

cieľom novely bolo, aby právny poriadok umožňoval súkromnú 

výrobu destilátu bez nutnosti administratívne náročného proce-

su získania povolenia.  

Podľa hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravi-

nárskej komory Jany Holéciovej bude tohtoročná úroda ovocia 

z hľadiska veľkých pestovateľov patriť k priemeru. Tento rok 

podľa informácií z Ovocinárskej únie Slovenska očakávajú 

ovocinári úrodu v množstve približne 58-tisíc ton, vlani pritom 

dopestovali rekordné úrody, keď stromy zarodili neobvyklé 

množstvo úrody – až 70-tisíc ton. 

„Žiaľ, vlani pre nedostatok brigádnikov nemali ovocinári s 

kým toto rekordné množstvo úrod pozbierať. Chýbalo im totiž 

v sadoch okolo 500 ľudí. V optimálnom čase sa obralo 51-tisíc 

ton, zvyšok zhnil pod stromami,“ povedala. 

Pre nedostatok brigádnikov boli preto ovocinári nútení zní-

žiť výmeru rodiacich ovocných sadov až o 270 hektárov. Ne-

záujem ľudí o domáce pálenie podľa šéfa Združenia páleníc a 

liehovarov na výrobu destilátov Viktora Mikušku svedčí o 

tom, že zákon, ktorý prijali poslanci, je zlý a nezmyselný: „Je 

to paškvil, ale politici si nedali povedať. Kritizoval ho aj Úrad 

verejného zdravotníctva, všetky stavovské organizácie. Žiaľ, 

politické obchody urobili svoje. Potvrdzuje sa to, čo sme hovo-

rili, že je to hlúposť.“ 

Ľudia sú podľa neho zvyknutí na kvalitu z pestovateľských 

páleníc. 
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„Majú zaručenú nezávadnosť, kvalitu so všetkými normami, 

ktoré sú potrebné na to, aby bol destilát čistý a chutný a aby 

reprezentoval vlastníka. To sa o domácom pálení nedá povedať. 

Domácich páleníc je málo, myslím si, že viac ich nebude,“ do-

dal. 

www.sme.sk 16.09.2019 

Pomocná evidencia 683/1/2019 

 

Trenčan Stanislav Chorvát vystúpil na bicykli na Everest 

 

Víťaz druhého ročníka netradičného podujatia Everesting 

2019 Stanislav Chorvát z Trenčína absolvoval na bicykli pri 

bikeparku Kálnica za 17 hodín a 35 minút trať dlhú takmer 250 

kilometrov s celkovým prevýšením viac ako 8848 metrov. 

Podujatie sa uskutočnilo v piatok 25. októbra. 

Organizátor podujatia Radoslav Tilandy vysvetlil, že 

účastníci Everestingu zdolávajú jeden kopec toľkokrát, kým 

nepokoria výšku Mt. Eve-

restu: „Kopec má 1,9 ki-

lometra a prevýšenie 138 

metrov. Pokiaľ sa niekto 

chcel stať mister Eve-

rester, musel ho vystúpať 

64-krát. Začalo nás 21 a 

trať dokončili štyria. 

Everesting sa verifikuje 

záznamom, podľa ktorého je zrejmé, že sa nespí a stáť sa môže 

maximálne päť minút.“ 

„Bolo to ťažké. Už po prvých piatich hodinách som si mys-

lel, že sa na to vykašlem. Ale rozkúskoval som si to, nepozeral 

veľmi na čísla a išiel som. Tu človek môže mať natrénované 

koľko chce, ale je to o hlave. Také prevýšenie som ešte nikdy 

http://www.sme.sk/
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nemal. Veľmi som tomu neveril, ale nejako sme to dali,“ pove-

dal po príchode do cieľa Stanislav Chorvát. 

Na Slovensku je podľa organizátora podujatia len 13 eve-

resterov 

 „Účastníci pretekov musia poslať podklady a potom sa do-

stanú do elitnej skupiny everesterov. Minulý rok sme mali len 

troch everesterov, plus jedného bežca. Tento rok si extrémny 

bežec Tomáš Podpera fúkol dva „maratóniky“ hore kopcom a 

išiel domov spať,“ dodal Radoslav Tilandy. 

www.teraz.sk 28.10.2019 

Pomocná evidencia 800/1/2019 

 

Megahviezdy na ATP Finals a medzi nimi Trenčan! 

 

Finálový zápas Turnaja majstrov v Londýne v nedeľu 17. 

novembra sledovalo na-

živo vyše 17 tisíc ľudí a 

milióny ďalších pri te-

levíznych obrazovkách. 

Zaujímavé je, že kame-

raman viackrát zamieril 

na TOP svetové celeb-

rity. Nechýbal medzi 

nimi britský herec Hugh 

Grant či americký herec 

Woody Harrelson. Má-

lokto si však všimol, že vo VIP sektore sedí medzi oboma 

známy a úspešný Slovák, ktorý sa s nimi kamaráti.  

Na finále Turnaja majstrov vo vypredanej londýnskej O2 

aréne, kde sa stretli najlepší tenisti sveta, boli aj hollywoodski 

herci Hugh Grant a Woody Harrelson. Slovenský filmový pro-

ducent Rudolf Biermann sedel medzi nimi uprostred. Všetci 

traja sú kamaráti, pričom Harrelson a Biermann sa priatelia vy-

Zľava Woody Harrelson, Rudolf Biermann a Hugh Grant. 

http://www.teraz.sk/
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še dvadsať rokov. Z fotografie sa zdá, že turnaj si náležite uží-

vali.    

Turnaj majstrov či aktuálne Nitto ATP Finals je turnaj, ktorý 

má v tenisovom svete výsostné postavenie. Bojuje na ňom os-

mička najlepších hráčov sveta a ako hovorí slovenský zástupca 

v deblovej súťaži v Londýne Filip Polášek, „účasť si treba za-

slúžiť výsledkami počas celého roka a rozhodne nie je dielom 

náhody.“ 

V Londýne sa hralo v dňoch 10. až 17. novembra vo dvojhre. 

Absolútnym víťazom sa stal grécky tenista Stefanos Tsitsipas, 

ktorý vo finále porazil  

rakúskeho  tenistu Do-

minica Thiema po 

viac ako dvaapolho-

dinovej trojsetovej 

bitke 6:7 (6), 6:2, 7:6 

(4). Víťaz získal pré-

miu 2 656 000 USD 

pred zdanením. 

Trenčiansky rodák 

Rudolf Biermann je slovenský filmový producent, pôsobiaci na 

Slovensku i v Česku. Je majiteľom filmových spoločností Char-

lie’s a In Film Praha. Pôsobil ako generálny manažér Me-

dzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch. Ako 

nezávislý producent sa podieľal napr. na filmoch režiséra 

Martina Šulíka (Všetko čo mám rád, Záhrada, Orbis Pictus), 

Dušana Rapoša (Fontána pre Zuzanu 2), Miroslava Balajku 

(...ani smrt nebere), Zdeňka Tyca (UŽ) či Mateja Mináča 

(Všichni moji blízcí). 

www.topky.sk 17.11.2019 

Pomocná evidencia 867/1/2019 

 

 
 

Víťaz turnaja majstrov, grécky tenista Stefanos Tsitsipas v londýnskej aréne. 

http://www.topky.sk/

