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1.Úvod 
 

 

Pandémia koronavírusu, prezidentské voľby v Spojených 

štátoch a brexit boli najvážnejšie udalosti, ktoré charakterizo-

vali dianie vo svete v roku 2020. Život v Trenčíne výrazne cha-

rakterizovali dve skutočnosti – okrem pandémie aj kandidatúra 

na Hlavné európske mesto kultúry. Obom sú – na rozdiel od 

tradičnej obsahovej štruktúry predchádzajúcich kroník – veno-

vané samostatné podkapitoly. 

Čo v skratke priniesol tento rok vo svete, na Slovensku 

i v samotnom meste Trenčín? 

 

1.1 Svet v roku 2020 
 

Pandémia koronavírusu 

Spočiatku prevládal názor, že ide len o lokálnu nemoc, ktorá 

ovplyvní len Čínu, kde sa v decembri 2019 vyskytol prvý prí-

pad nakazeného muža.   Prešlo niekoľko týždňov a koronavírus 

sa rozšíril po celom svete. Na konci roka 2020 dosiahol vo svete 

počet potvrdených prípadov ochorenia okolo 95 miliónov a vy-

žiadal si dva milióny úmrtí. Ďalšou pohromou boli ekonomické 

dôsledky pandémie. Vrátili krajiny o niekoľko rokov späť 

a zničili tisíce podnikov, ktoré kvôli pandémii skrachovali. 

Mnohí ľudia prišli o prácu a ocitli sa na hranici chudoby.  

Prezidentské voľby v Spojených štátoch 

Prezidentské voľby sú každé štyri roky najsledovanejšou 

udalosťou politiky. Ich výsledok ovplyvňuje celý svet a zahra-

ničnú politiku každého štátu. Voľby v roku 2020 vojdú do dejín 

ako najdôležitejšie voľby súčasnej generácie. Víťazný kandidát 

Demokratickej strany Joe Biden získal najviac hlasov v deji-

nách Spojených štátov. Porazil kontroverzného Donalda Trum-

pa z Republikánskej strany, ktorý neobhájil svoje prezidentské 
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kreslo. Do histórie sa zapíše aj Trumpovo správanie po voľbách 

a jeho neochota uznať porážku. 

Brexit – odchod Spojeného kráľovstva z EÚ 

Spojené kráľovstvo z Európskej únie (EÚ) oficiálne vystú-

pilo v piatok 31. januára. Vo štvrtok  31. decembra sa skončilo 

prechodné obdobie, počas ktorého ešte bolo súčasťou jednot-

ného trhu a colnej únie. Odchod si Briti odhlasovali ešte v roku 

2016. Samotný dátum brexitu sa viackrát odkladal. Teraz sa na 

poslednú chvíľu podarilo obom zainteresovaným stranám ko-

nečne dohodnúť. Najdôležitejším aspektom dohody bolo to, že 

Británia môže pokračovať v obchodovaní s tovarom bez ciel 

alebo kvót po tom, ako sa definitívne oddelí od EÚ. 

 

1.2 Slovensko v roku 2020 
 

„Boli sme svedkami nezlomného ľudského úsilia, spolu-

práce, kreativity, odbornosti, ktoré pomáhali hľadať liečbu a 

vakcínu na koronavírus. Zdravotníci, záchranári, laboranti a os-

tatní ľudia v prvej línii boli tento rok pre nás vakcínou ľud-

skosti. Bol to tiež rok klamstiev, manipulácií, ľudskej hlúposti, 

či sebectva. Vidíme, ako sa nám vytráca úcta k vzdelaniu a k 

odbornosti. Buďte pozorní k zdrojom, z ktorých informácie čer-

páte,“ vyzvala v novoročnom príhovore prezidentka Zuzana 

Čaputová a pokračovala:  

„K dobrým správam z roka 2020 patria tie z oblasti spravod-

livosti. Máme kompletný Ústavný súd, obnovenú Súdnu radu, 

nové vedenie Najvyššieho súdu aj Generálnej prokuratúry. Vy-

šetrujú sa tiež skutky, ktoré boli roky zakrývané a prehliadané. 

V boji s korupciou a v prístupe k spravodlivosti sme stihli viac, 

ako za niekoľko predchádzajúcich rokov dokopy.“ 

Vyjadrila sa aj k zložitej vnútropolitickej situácii: „V roku 

2020 sme zažili až príliš veľa sporov, aj tých politických, ktoré 

nás oberajú o potrebný nadhľad a bránia nám pozerať sa dopre-

https://www.startitup.sk/aktualne-je-dobojovane-eu-a-britania-oznamili-obchodnu-dohodu/
https://public.flourish.studio/visualisation/4866528/
https://public.flourish.studio/visualisation/4866528/
https://ustavnysud.sme.sk/
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du. Nie sme súčasťou vojny a nenávisť, ktorá sa v spoločnosti 

šíri, nie je riešením.“ 

Pandémia koronavírusu na Slovensku 

Vinou leteckej dopravy sa koronavírusu podarilo dostať aj 

na Slovensko. Prvý prípad pozitívne označeného bol u nás za-

znamenaný v piatok 6. marca. V nedeľu 5. apríla vyhlásila 

vláda prvý lockdown. Od tohto dňa nastali na Slovensku reš-

trikcie, zákazy vychádzania a obmedzenia podnikateľskej čin-

nosti.  

Po relatívne pokojnom lete udrela pandémia v plnej sile. Ne-

dostatočný plán sanácie, no hlavne finančná kríza mala za dô-

sledok krach mnohých podnikov. Najväčší pokles zaznamenal 

automobilový priemysel, ktorého obrat klesol až o 50 percent, 

no zániku sa nevyhli ani cestovné kancelárie, gastronómia či 

bary. 

Pandémia výrazne ovplyvnila aj štatistiky úmrtnosti. V roku 

2020 zomrelo najviac ľudí od 2. svetovej vojny. Vyšší počet 

úmrtí bol na Slovensku zaznamenaný naposledy v roku 

1945, zomrelo vtedy vyše 67 tisíc ľudí a v roku 1927, počas 

ktorého zomrelo viac než 59 tisíc ľudí.  

Celkovo v roku 2020 na Slovensku zomrelo takmer 59 tisíc 

ľudí. Počet zosnulých seniorov vo veku nad 65 rokov stúpol o 

viac ako 15 percent. Decembrový počet zomretých osôb bol o 

58 percent vyšší ako priemer predošlých rokov. V skupine se-

niorov nad 65 rokov bol oproti priemeru predošlých rokov po-

čet úmrtí vyšší o 71,1 percenta, čo predstavuje viac ako 5900 

úmrtí. Nárast úmrtnosti bol zaznamenaný aj v októbri (o 22,5 

percenta) a novembri (o 40,6 percenta). 

Parlamentné voľby priniesli zmenu 

V sobotu 29. februára sa konali parlamentné voľby. Volebná 

účasť dosiahla 65,8 percenta. Zvíťazilo hnutie OĽaNO so zis-

kom 25,02 percenta hlasov a 53 kresiel. Druhý bol Smer-SD 

(18,29 percenta a 38 kresiel), tretie skončilo hnutie Sme rodina 
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(8,24 %, 17 kresiel), štvrtá ĽSNS (7,97 %, 17 kresiel), piata ko-

alícia Progresívne Slovensko-Spolu (6,96 %), ktorá sa však ne-

dostala do parlamentu, pretože neprekročila hranicu 7 percent. 

Šiesta bola SaS (6,22 %, 13 mandátov) a siedma strana Za ľudí 

(5,77 % a 12 kresiel v NR SR). 

Straty zamestnania, finančná kríza a zánik podníkov 

Ekonomika sa začala rúcať, krajina sa nevyhla stratám za-

mestnania, finančnej tiesni jednotlivcov a krachu podnikov.  

Slovenská ekonomika však za celý rok 2020 vykázala prepad 

výkonnosti o 6 %. Tvorba reálneho HDP by tak mala byť po-

rovnateľná s rokom 2017. Miera nezamestnanosti dosiahla 6,8 

percenta. Celková zamestnanosť klesla o 2,1 percenta. Nomi-

nálna mzda v hospodárstve vzrástla o 3,2 percenta a na úrovni 

celoročného priemeru prekročila hranicu 1 100 eur. 

Nedostatočný plán sanácie, no hlavne finančná kríza mala za 

dôsledok krach mnohých podnikov v rôznych sférach. Najväčší 

pokles zaznamenal automobilový priemysel, ktorého obrat kle-

sol až o 50 percent, no zániku sa nevyhli ani cestovné kancelá-

rie, gastronómia či bary.  

Začali sa dôležité čistky v polícii a justícii 

V roku 2020 sa udiali dôležité čistky vo radoch polície, Ná-

rodnej kriminálnej agentúre (NAKA) i súdnictve. Spravodli-

vosť siahla na tých, ktorí sa domnievali, že sú najneohrozenejší. 

Po akciách na odhaľovanie kriminálnej činnosti Boží mlyn, 

Očistec, Judáš a ďalších NAKA postupne zadržala bývalého 

šéfa Správy štátnych hmotných rezerv Kajetána Kičuru, špe-

ciálneho prokurátora Dušana Kováčika, bývalého policajného 

prezidenta Tibora Gašpara, bývalého šéfa NAKA Petra Hraška, 

spolumajiteľa investičnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka, bý-

valého policajného prezidenta Milana Lučanského a ďalších. 

Oslobodili obžalovaných z vraždy J. Kuciaka 

Vo štvrtok 3. septembra Senát Špecializovaného trestného 

súdu oslobodil spod obžaloby v kauze vraždy novinára Jána 
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Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej obžalovaných 

Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú. Obžalovaného Tomáša 

Szabóa súd uznal vinným a vymeral mu trest 25 rokov odňatia 

slobody. Rozsudok ešte nebol právoplatný. 

Vakcinácia 

Od počiatku pandémie pátral celý svet po vakcíne, ktorá by 

ju zvrátila. Medzi prvými s nedostatočne otestovanou vyruko-

valo Rusko, no ostatné spoločnosti si dali načas, aby dokázali 

prejsť všetky klinické testovania a tak potvrdiť, že je látka nie-

len účinná, ale aj bezpečná. 

V sobotu 26. decembra sme sa dočkali prvého zaočkovaného 

Slováka vakcínou od spoločnosti Pfizer a BioNTech, ktorým sa 

stal vedec a lekár profesor Vladimír Krčméry.  

Šírenie hoaxov 

Jedným z najväčších problémov na Slovensku, ktorý kom-

plikoval a vzďaľoval víťazstvo nad koronavírusom, boli kon-

špirátori a hoaxy. Štátne orgány mali plné ruky práce s objas-

ňovaním neprávd. Medzi prvé patrili tie, že vírus neexistuje, 

prípade ho na nás úmyselne vypustili. Nasledovalo poukazova-

nie na nedostatok kyslíka a vdychovanie vlastného CO2 spôso-

bené nosením rúška, obmedzovanie slobody v podobe lock-

downov a protipandemických opatrení. Šírili sa aj hoaxy, že ce-

loplošné testovanie je predprípravou na čipovanie, čomu verila 

až tretina učiteľov na Slovensku. Podľa iných konšpirátorov 

bola za celoplošným testovaním nákaza a depopulácia, pretože 

samotné testy mali obsahovať koronavírus. 

 

1.3 Trenčín v roku 2020 
 

V kraji, okrese i meste vyhralo hnutie OĽaNO 

V sobotu 29. februára sa konali parlamentné voľby, volebná 

účasť v Trenčianskom kraji dosiahla 69,4 percenta. V okrese 

Trenčín zvíťazilo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 

https://volby.sme.sk/parlamentne-volby/2020
https://trencin.sme.sk/
https://trencin.sme.sk/
https://www.sme.sk/ps/55/olano
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OľaNO (26,81 %) pred stranou Smer - SD (18,27 %) a Progre-

sívne Slovensko - Spolu (9,91 %). 

Aj v meste Trenčín najviac ľudí hlasovalo za hnutie OĽaNO. 

Vo voľbách mu dalo hlas 8 586 občanov, čo predstavovalo 

26,81 percenta. Na druhom mieste skončila strana Smer – SD 

so ziskom 18,27 percenta hlasov a na treťom koalícia PS - Spolu 

s 9,91 percenta podpory voličov. Nasledovala strana SaS (8,61 

percenta), hnutie Sme rodina (7,96 percenta), strana Za ľudí 

(7,68 percenta), ďalej Kotlebovci – ĽSNS (5,52 percenta), 

KDH (3,93 percenta), Dobrá voľba (3,20 percenta) a na desia-

tom mieste sa umiestnila SNS (3,07 percenta). 

Kandidatúra na Európske hlavné mesto kultúry 

V piatok 7. februára sa uskutočnilo prvé stretnutie venované 

kandidatúre Trenčína na Európske hlavné mesto kultúry 

(EHMK) v roku 2026. Desiatky stretnutí s rôznymi skupinami 

obyvateľstva i dotazník na internete pomáhali tímu kandidatúry 

na EHMK získavať odpovede, názory a návrhy. V pondelok 14. 

decembra zástupcovia trenčianskeho tímu EHMK slávnostne 

odovzdali na Ministerstve kultúry SR 60-stranový Bid Book, 

projekt pod názvom Cultivating Curiosity (pestovanie zveda-

vosti). 

Koronavírus zatváral školy 

Šírenie nového koronavírusu v marci naplo zasiahlo i Slo-

vensko, náš región nevynímajúc. Od 16. marca boli uzatvorené 

školy a začal platiť núdzový stav, ktorý trval do polovice júna. 

Po letnom uvoľnení opatrení už v septembri začal prudko rásť 

počet infikovaných. 

Kultúrne stredisko Dlhé Hony uzatvorili 

Kultúrne stredisko Dlhé Hony v Trenčíne uzatvorili pre zlú 

statiku. Budovu čakala asanácia, na jej mieste sa plánovala nová 

výstavba. Folklórne súbory, tanečné skupiny či seniorské orga-

nizácie sa museli z asi 50 rokov starého objektu vysťahovať 

a našli si náhradné priestory 

https://www.sme.sk/ps/55/olano
https://www.sme.sk/ps/1/smer-sd
https://www.sme.sk/ps/4492/ps-spolu
https://www.sme.sk/ps/4492/ps-spolu
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Usilovali sa zachrániť budovy 

Viacerým budovám v areáli Meriny hrozila asanácia, inves-

tor chcel na ich mieste postaviť okrem iného aj obchodné cen-

trum, pribudnúť by mohlo trvalé bývanie. Proti boli trenčianski 

aktivisti. Tvrdili, že budovy sú vzácne. Čakalo sa na rozhodnu-

tie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.  

Platené parkovanie už i na Juhu a Sihoti 3 a 4 

Trenčín v polovici septembra spustil platené parkovanie na 

najväčšom sídlisku Juh, ako aj na sídliskách Sihoť 3 a 4. Spop-

latnenie sa viackrát posúvalo. Pôvodne sa malo spustiť už na 

jeseň roku 2017, neskôr termín presunuli na leto 2018, potom 

na september 2019. V roku 2020 ho mali spustiť už v apríli, 

plány sa opätovne zmenili pre pandémiu. 

Prebehli dve celoplošné kolá testovania 

Posledný októbrový víkend sa na Slovensku konalo prvé ce-

loplošné testovanie na Covid-19. V Trenčíne sa dalo otestovať 

32 868 ľudí, z toho bolo 332 pozitívnych. Počas nasledujúceho 

víkendu sa druhého kola testovania v krajskom meste zúčas-

tnilo 32 990 ľudí, testy odhalili Covid-19 v 202 prípadoch. 

Na Hviezdu čakala rekonštrukcia 

Na Národnú kultúrnu pamiatku kino Hviezda v Trenčíne ča-

kala rozsiahla rekonštrukcia za takmer osem miliónov eur. 

Zhruba dvojročné práce sa začali od nového roka. Vedľa opra-

venej budovy plánovalo mesto postaviť kontajnerové divadlo 

pre 120 ľudí za približne 400 tisíc eur. 

www.sme.sk 31.12.2020 

 

 

 

 

 

https://domov.sme.sk/t/8497/celoplosne-testovanie-na-covid-19?ref=temaclviactemy
https://domov.sme.sk/t/8497/celoplosne-testovanie-na-covid-19?ref=temaclviactemy
http://www.sme.sk/
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2.Obyvateľstvo 
 

2.1 Demografický vývoj v roku 2020 
 

 

K 31. decembru 2020 evidoval Trenčín 54 679 obyvateľov. 

Oproti predchádzajúcemu roku mesto zaznamenalo pokles o 17 

občanov – k 31. decembru 2019 mal Trenčín 54 696 obyvate-

ľov. Do Trenčína sa prisťahovalo 894 občanov a odsťahovalo 

sa 768 ľudí.  

Do štatistiky o počte obyvateľov, žiaľ, patria i úmrtia. V mi-

nulom roku zomrelo 627 Trenčanov. Priemerný vek občanov 

s trvalým pobytom bol 44,05 roka. 

V roku 2020 sa v Trenčíne na spoločnú cestu životom vy-

bralo 287 párov, pričom cirkevných sobášov bolo 90 a civil-

ných 197. Mesto za uplynulý rok zaznamenalo aj 128 rozvodov. 

Toto číslo sa však netýka len Trenčanov, mesto eviduje roz-

vody párov, ktoré sa zosobášili v Trenčíne. Vo viacerých prípa-

doch išlo o občanov iných obcí. 

Desať najčastejších mužských priezvisk v Trenčíne: Ševčík, 

Kováč, Straka, Baláž, Gavenda, Kováčik, Minárik, Dobiaš, 

Horňák a Liška. Desať najčastejších ženských priezvisk: Ševčí-

ková, Dobiašová, Kováčiková, Balážová, Gavendová, Minári-

ková, Kováčová, Lišková, Fraňová  a Straková.  

Vlastný text 31.12.2020 

Pomocná evidencia 531/01/2010 

 

Pôrodnosť v roku 2020 

 

V roku 2020 sa na gynekologicko-pôrodníckej klinike Fa-

kultnej nemocnice v Trenčíne narodilo 2573 detí z toho 1347 

chlapcov a 1226 dievčat, na svet prišlo 56 párov dvojičiek. 
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Klinika napriek komplikáciám, ktoré priniesol Covid-19, 

v starostlivosti o ženy obstála. „Napriek tomu, že situácia bola 

pre všetkých náročná, boli sme schopní poskytovať v plnom 

rozsahu starostlivosť o tehotné a veľmi ma teší, že rodičky 

mohli mať po celý rok pri pôrode svojich najbližších. Je to pre 

ne i pre nás významná pomoc,“ povedal primár gynekologicko-

pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne Peter 

Kaščák. 

„Žiaľ, museli sme čiastočne obmedziť plánované neakútne 

operácie,“ pokračoval. „Chápem, že pre pacientky, ktoré čakajú 

na operáciu, ktorá im má zlepšiť kvalitu života, je táto situácia 

veľmi zaťažujúca a nepríjemná.“  

Čo sa týka personálu, radi by na klinike prijali pôrodné asis-

tentky a zdravotné sestry, niekoľko sestier im odišlo do dô-

chodku, ďalšie na materskú dovolenku a na iné pracoviská. Pri-

budla jedna lekárka a dve sestry.  

Na konci roku 2020 sa podarilo pre budúce mamičky s rizi-

kovým tehotenstvom zmodernizovať izby, z pôvodných dvoch 

veľkých štvorlôžkových majú štyri dvojlôžkové. Vytvorili tiež 

novú modernú izbu špecializovanú na intenzívnu pooperačnú 

starostlivosť, na pôrodnici vymenili nábytok, chodby a dvere 

majú nové obklady. Vďaka sponzorstvu firmy Phase vynovili 

návštevnú miestnosť na pôrodnici.   

V novom roku plánujú dokončiť renováciu poschodí, polo-

žiť nové podlahy, stavebne upraviť priestor tak, aby na treťom 

poschodí vznikla ďalšia vyšetrovňa, lekáreň a zázemie pre ses-

try, zriadiť novú inšpekčnú izbu pre lekárov.  

„Pre pacientky by sme chceli tiež novú signalizáciu na ko-

munikáciu so sestrami. Súrne potrebujeme nové monitory vitál-

nych funkcií a monitory na sledovanie srdcovej činnosti bá-

bätka v posledných týždňoch tehotenstva. Pomohol by nám aj 

nový kvalitný ultrazvuk. Veľmi úzko spolupracujeme s vede-

ním nemocnice a tak verím, že sa nám obnova prístrojovej 
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techniky podarí. Najväčším plánom na rok 2021 však ostáva 

vôľa poskytovať kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť 

pre ženy nielen z nášho regiónu,“ uzavrel Peter Kaščák.  

Vlastný text 31.12.2020 

Pomocná evidencia 532/01/2020 

 

2.2 Úmrtia významných osobností 
 

Zomrel  bývalý futbalista Dušan Bartovič (†01.04.2020) 

 

V stredu 1. apríla ráno zomrel vo veku 76 rokov účastník 

olympijského futbalového turnaja a dlhoročný regionálny tré-

ner Dušan Bartovič. Rodák z Veľ-

kých Kostolian sa na osudovú cestu 

hore Váhom vydal po absolvovaní 

základnej školy kvôli vidine pra-

covného uplatnenia.  

Dvere do prvého mužstva Jed-

noty Trenčín mu otvoril kouč Mi-

chal Vičan, ktorý mal nos na novú 

zálohu v systéme 4–2–4. Dušan 

Bartovič vynikal presnými pasmi i streľbou z diaľky. Spolu 

s Vladimírom Mojžišom vytvoril najmladší ligový tandem v 

strede poľa, ktorý spĺňal parametre moderných hráčov druhej 

línie a svojho času bol považovaný za najlepší v republike. V 

roku 1967 priviedol mužstvo až na jesenný ligový trón. 

Originálnu reklamu na polovičný titul Dušan Bartovič urobil 

počas reprezentačného turné v Strednej a Južnej Amerike, kde 

v jednom z hotelov v hlavnom meste Kostariky vyryl na list 

obrovského kaktusu nápis „Trenčín – jesenný majster ČSSR“. 

Účastník olympiády v Mexiku z roku 1968 má na svojom konte 

okrem šiestich zápasov v olympijskom výbere aj dva štarty za 

A-mužstvo ČSSR. Za Jednotu Trenčín odohral v 1. lige 146 

http://dovolenka.sme.sk/last-minute/kostarika
http://dovolenka.sme.sk/last-minute/mexiko
http://trencin.sme.sk/
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zápasov, strelil 17 gólov. Na trénerskú dráhu sa vydal v Novom 

Meste nad Váhom. Zdarne si počínal so žiakmi Západosloven-

ského kraja či mužmi Hornej Stredy a Beckova. Od roku 2018 

je členom Siene slávy trenčianskeho futbalu. 

www.sme.sk 01.04.2020 

Pomocná evidencia 183/01/2020 

 

Zomrel futbalový symbol Jozef Hollý  (†03.05.2020) 

 

Vo veku nedožitých 70 rokov nás v nedeľu 3. mája opustil 

skvelý futbalista a nezabudnuteľný človek Jozef Hollý 

(8.7.1950 - 3.5.2020). Muž, ktorý 

pre pojil históriu futbalu pod Čá-

kovým hradom. Niekdajší skvelý 

obranca Jednoty Trenčín a dlho-

ročný vedúci prvého mužstva AS 

Trenčín. V najvyššej českosloven-

skej ligovej súťaži odohral 113 zá-

pasov a strelil šesť gólov. 

Len najväčší pamätníci si spo-

mínajú na prvý triumf trenčian-

skych futbalistov v bojoch o Slo-

venský pohár. V roku 1978 zdvihli 

cennú trofej nad hlavu futbalisti 

Jednoty, ktorí pokorili vo finále Slovan Bratislava. Ako prvý 

prebral pohár z rúk vtedajšieho sekretára Slovenského futbalo-

vého zväzu Vavrinca Slováka kapitán mužstva Jozef Hollý. 

Slovenský pohár zdvihol nad hlavu aj o 37 rokov neskôr, 

keď v nezabudnuteľnom popradskom finále bol dôležitou sú-

časťou realizačného tímu AS Trenčín. O rok si mohol zaspomí-

nať nad triumfom proti „belasým“ po druhý raz. V trnavskom 

finále padol na kolená práve bratislavský Slovan. Zažil to, čo 

http://www.sme.sk/
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mu nebolo dopriate počas hráčskej kariéry. Získal dva tituly 

majstra Slovenska a zápasy v pohárovej Európe. 

„Finále v drese Jednoty malo pre mňa jeden špeciálny mo-

ment. Pohár mi odovzdal pán Slovák, ktorý ma ešte ako malého 

talentovaného žiaka vybral do dorasteneckého mužstva Pú-

chova. Pri odovzdávaní trofeje mu vypadla slza dojatia,“ vrátil 

sa po popradskom finále v spomienkach k roku 1978 a veštec-

kou presnosťou jedným dychom dodal: „Verím, že už čoskoro 

príde aj ďalšie ocenenie pre chlapcov za ich každodennú po-

ctivú prácu.“ Nešlo však o hádanie z krištáľovej gule, ale neo-

mylné oko futbalového znalca. 

Jozef Hollý sa stal jedným zo symbolov futbalu pod Čáko-

vým hradom pre mnohé generácie. Poctivý, skromný, obetavý 

a pracovitý chlap, ktorý rozdával okolo seba nekonečné množ-

stvo pozitívnej energie. Žil a dýchal pre futbal do posledného 

dňa. 

Jednému z najvernejších mužov trenčianskeho futbalu bilo v 

hrudi „bielo-červené“ srdce. Budeš nám veľmi chýbať. Mno-

hým si však ukázal cestu a my pôjdeme za tvojím odkazom. 

www.astrencin.sk 03.05.2020 

Pomocná evidencia 222/01/2020 

 

Zomrel  generálporučík Pavel Honzek (†07.06.2020) 

 

Slovenské armádne kruhy prišli v nedeľu 7. júna navždy 

o jednu z najvýraznejších osobností vojenského života posled-

ných desaťročí. Generálporučík Pavel Honzek zomrel neča-

kane vo veku 73 rokov v Trenčíne. 

Generál Pavel Honzek sa narodil 21. júna 1947 v Jaroslavi-

ciach. Vojakom z povolania sa stal v roku 1968 po ukončení 

Vyššieho vojenského učilišťa vo Vyškove v hodnosti poručíka. 

Po úspešnom absolvovaní Vojenskej akadémie M. V. Frunzeho 

v Moskve v roku 1979 svoju vysokú vojenskú odbornosť zvýšil 

http://www.astrencin.sk/
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aj štúdiom na Vojenskej akadémii Generálneho štábu Ozbroje-

ných síl ZSSR K. J. Vorošilova (1984 - 1987) v Moskve. 

Po návrate z bývalého Sovietskeho zväzu bol v roku 1987 

vymenovaný za veliteľa 

13. tankovej divízie v to-

poľčianskej posádke. Od 

roku 1989 do roku 1990 

pôsobil vo funkcii veli-

teľa Oddelenia bojovej 

prípravy Východného 

vojenského okruhu. Na 

túto funkciu nadviazal 

ako náčelník štábu Východného vojenského okruhu v Trenčíne 

(1990 - 1992). Do generálskych radov vstúpil 1. mája 1990, keď 

ho vtedajší prezident ČSFR povýšil do hodnosti generálmajor. 

V roku 1990 úspešne ukončil štúdium NATO v Defence Col-

lege v Ríme, po ktorom bol veliteľom Vojenského veliteľstva 

Východ. Do hodnosti generálporučíka bol povýšený 18. sep-

tembra 1998. 

Po zániku československej federálnej armády pokračoval v 

služobnom pomere vojaka z povolania v Armáde Slovenskej 

republiky. V rokoch 1994 - 1998 pôsobil ako zástupca náčel-

níka Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky. Svoju 

vojenskú kariéru ukončil 30. decembra 1999 vo funkcii náčel-

níka správy personálneho manažmentu Generálneho štábu Ar-

mády SR v Trenčíne. 

Počas svojej vojenskej misie pôsobil najmä vo veliteľských 

funkciách v Bratislave, Leviciach, Topoľčanoch, Martine, 

Trenčíne, Miloviciach, Vyškove, ale aj v zahraničí - v Moskve 

a v Ríme. 

Na sklonku svojho života venoval svoju energiu obnove a 

rekonštrukcii vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v Tren-

číne - v časti Zábranie, ktorý bol sprístupnený 11. novembra 

https://domov.sme.sk/t/7731/nezna-revolucia-vyrocie-30-rokov-november-1989
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2018. Od roku 2019 je tento cintorín zapísaný ako Národná kul-

túrna pamiatka. 

Vojenský cintorín v Zábraní, na ktorom sú pochovaní vojaci, 

ktorí zomreli v nemocnici na následky zranení alebo rôznych 

infekčných ochorení, postupom času upadal do zabudnutia. Na-

chádzal sa vo vojenskom priestore a prístup k nemu bol preto 

výrazne skomplikovaný. S myšlienkou vzdať česť pamiatke 

zosnulých vojakov obnovou zanedbaného cintorína prišiel ge-

nerál Pavel Honzek v roku 2014. Predovšetkým vďaka nemu a 

trenčianskej sekcii Klubu generálov SR sa zanedbaný cintorín 

podarilo za štyri roky obnoviť. 

Generál Pavel Honzek bol nositeľom množstva vysokých 

vojenských vyznamenaní a držiteľom medailí doma i v zahra-

ničí. 

www.sme.sk 07.06.2020 

Pomocná evidencia 265/01/2020 

 

Zomrel  vtipkár Milan „Lučáno“ Baláž (†10.06.2020) 

 

Narodil sa 7. apríla 1955. Prostoreký duchom a úprimný srd-

com – taký bol večný vtipkár Lučáno, 

neodmysliteľná postavička Trenčína, 

ktorý čo na srdci, to na jazyku. Sršal 

vtipom o ženách, no nielen o nich. Bol 

to proste dobráčisko od kosti. Zomrel 

v stredu 10. júna. 

Lučáno, vlastným menom Milan 

Baláž, bol jednou z najznámejších po-

stavičiek Trenčína v posledných 40-

tich rokoch. „Ženy ma ľúbia, aj ja ich, 

no čo vám ešte poviem... nooo, ľudia 

ma majú radi...“ bývala obvyklá veta tohto takpovediac mas-

kota Trenčína.  

http://www.sme.sk/
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Pamätníci radi spomínajú na oslavu jeho šesťdesiatky pred 

piatimi rokmi. V trenčianskom Piano klube mu priatelia vystro-

jili „pompéznu mafiánsku oslavu“ aj s ohňostrojom. A nebol by 

to Lučáno, keby nepobavil celé hľadisko vtipnými hláškami. 

Gratulanti sa išli popučiť od smiechu. Dostal dary od výmyslu 

sveta, nielen nafukovaciu Anču, ale aj tortu – Smetiarske auto, 

či bábku, ktorá akoby Lučánovi z oka vypadla a veľa ďalších. 

Oslávenec, ktorému od dojatia vyhŕkli slzy nad toľkými darmi 

a gratuláciami, každého vyobjímal a s úprimnosťou a pria-

mosťou jemu vlastnou aj skromne poďakoval. 

Najviac sa mu vryl do pamäte film Lucky Luciano, ten bol 

aj základom jeho prezývky Lučáno. Často humorným spôso-

bom napodobňoval hlavného aktéra filmu Charlesa „Lucky“ 

Luciana, jedného z najobávanejších mafiánov histórie. Lučáno 

žil v skromných podmienkach, ale bol so svojím životom spo-

kojný. Snažil sa byť ku každému milý a nezaujímalo ho, čo si 

kto o ňom myslí. Ku šťastiu mu stačila partia dobrých kamará-

tov. A tých mal on v meste neúrekom. 

Trenčiansky Blesk Júl 2020 

Pomocná evidencia 274/01/2020 

 

Zomrela herečka Eva Kristinová (†14.06.2020) 

 

Herečka Eva Kristinová zomrela v nedeľu 14. júna v brati-

slavskom dome seniorov. Mala 91 ro-

kov. Jej svetom boli divadelné dosky, 

no dobre sa cítila i pred kamerami. 

Viacerí jej fanúšikovia si najradšej 

spomínajú na jej recitácie, niektorí 

zas na to, ako vystupovala na podporu 

samostatnej Slovenskej republiky. Neraz po boku nacionalistic-

kých politikov. 

http://recenzie.sme.sk/kamery
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Medzi inými slovenskými herečkami vynikala umeleckým 

prejavom i drsne sfarbeným hlasom, často hrala veľké kráľov-

ské osudy. 

Narodila sa v Trenčíne. Jej mladosť poznačil tvrdý osud 

otca, ktorý sa dotkol celej rodiny. Ešte počas prvej svetovej 

vojny sa v USA ako 17-ročný prihlásil do Štefánikových légií. 

Bojoval vo Francúzsku a po vzniku Československa ako dôstoj-

ník budoval armádu v Československu. Eva Kristinová spomí-

nala, že Štefánika považoval za najväčšiu osobnosť vtedajšieho 

odboja a génia, ktorý svojimi schopnosťami ako jediný dokázal 

zabezpečiť vznik budúceho česko-slovenského štátu. Otec ro-

dine odmalička vštepoval národné povedomie a vlastenectvo. 

Evu zapísal do Matice slovenskej, keď bola ešte dieťa. 

Počas druhej svetovej vojny, v roku 1940 ho však nemecký 

vojenský súd odsúdil na trest smrti za vymyslenú špionáž, roz-

sudok po odvolaní zmiernil na doživotie. Jeho manželke chceli 

Nemci deti odobrať na výchovu do ríše, preto s rodinou utiekla 

na myjavské kopanice, kde im pomáhali miestni. Eva Kristi-

nová sa ako 16-ročná zapojila po vypuknutí Slovenského ná-

rodného povstania do partizánskeho hnutia, slúžila ako spojka. 

Neskôr spomínala, že práve skúsenosť z Povstania v nej ako 

veľmi mladej utužilo zodpovednosť za druhých aj za to, čo 

sama v živote robila. 

„Dlho som sa po vojne dostávala do normálu. Spolužiačky 

sa mi zdali ako deti a podobne to bolo aj s chlapcami. Dokonca 

oveľa staršími. Žiť vo vojne a v mieri sú dva veľké rozdiely. 

Vojna človeka mení. Jeho pohľad na život i svet je úplne iný,“ 

spomínala. 

Herectvo začala Eva Kristinová študovať v roku 1949 na 

Konzervatóriu v Bratislave. Už po ukončení štúdia získala an-

gažmán v Slovenskom národnom divadle, kde strávila takmer 

40 rokov a stvárnila desiatky postáv. 

http://otvorenesudy.sk/
http://otvorenesudy.sk/
http://mozaika.sme.sk/rubrika.asp?rub=mozaika_snp
http://mozaika.sme.sk/rubrika.asp?rub=mozaika_snp
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„Eva Kristinová patrila medzi vzácne a doslova nenahradi-

teľné osobnosti slovenského dramatického umenia. Na Sloven-

sku máme totiž veľa dobrých herečiek, ale málo tragédok. Eva 

Kristinová bola jednou z nich. Majestátny zjav, sýty a melo-

dicky tvárny altový hlas, pevné gesto a naturel schopný v plnej 

miere obsiahnuť konfliktné, rozporuplné a bojovné ženy, ktoré 

sa odmietajú podvoliť neprajnému osudu,“ opisuje herecké 

umenie Kristinovej divadelný kritik Karol Mišovic. 

Venoval sa jej aj v knihe Javiskové osudy, v ktorej zachytil 

päť slovenských herečiek. 

„Počas celej kariéry, či už v divadle, vo filme, v televízii 

alebo rozhlase, stvárňovala najmä typy vladárok. Buď aristo-

kratky v brokátových róbach ako Balladyna, Lady Macbeth, 

Mária Tudorová, Alžbeta Anglická či Lucrezia Borgia, ale i 

temperamentné dedinčanky v ufúľanej zástere ako titulná Bi-

čianka z doliny alebo Košárička z Kuba. Nikdy jej neboli blízke 

bojazlivé, utláčané alebo lyrické úlohy, jej doménou boli ženy 

kráľovského majestátu, kategorických rozhodnutí a pevných 

morálnych hodnôt,“ dodáva Karol Mišovic. 

Do konca života podľa neho najradšej spomínala na veľké 

básnické tragické roly ako Balladyna, ale milovala i svoje úlohy 

dedinského pôvodu, silné ženské osobnosti bojujúce s nástra-

hami života - Evu zo Stodolovej Bačovej ženy a titulnú Brech-

tovu Matku Guráž. 

Popri divadle sa venovala rozhlasu, televízii aj filmu. Debu-

tovala v krátkometrážnej komédii Rohy (1955). Nasledovala 

komédia režiséra Paľa Bielika Nie je Adam ako Adam (1956). 

Spolu s Jozefom Kronerom sa každé Vianoce slovenským di-

vákom pripomenie v Hollého Kubovi a Kukučínovej Rysavej 

jalovici. Nezabudnuteľnou je aj jej Bičianka z doliny (1981) v 

réžii Jozefa Zachara. 

I repertoár poézie Evy Kristinovej bol veľmi široký, ovládala 

spamäti značnú časť Hviezdoslavovej tvorby. Spomedzi 

http://dovolenka.sme.sk/kuba
http://encyklopedia.sme.sk/c/3773383/
http://recenzie.sme.sk/
http://recenzie.sme.sk/
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slovenských básnikov najviac obdivovala Milana Rúfusa. Ho-

vorila o ňom ako o národnom prorokovi. 

„O ňom sa nedá povedať, že 

by mal len niečo také pominu-

teľné. Len nejaké plevy, ktoré 

by sa váľali po dlážke. Mal rád 

už absolútne vyčistené zrno,“ 

vra vela. „Nádherne prerozprá-

val Dobšinského ľudové roz-

právky. Ony sú vôbec zázračné 

v tom, že sa v nich deje mnoho 

zlého, aby bolo vidieť, že hr-

dina zvíťazil naozaj zaslúžene. 

V boji, ktorý skutočne vybojo-

val. Jasný odkaz. Bojovať proti zlu v snahe uchovať si charakter 

a čisté svedomie.“ 

Ako členka Matice slovenskej sa angažovala v celonárod-

nom matičnom hnutí. Zúčastňovala sa na jej akciách, na ktorých 

recitovala a diskutovala s ľuďmi. Často poukazovala na to, že 

podľa nej slovenskému národu chýba v školách vlastenecká vý-

chova. Obhajovala aj ľudákov, tvrdila napríklad, že na Sloven-

sku okrem zopár jedincov fašizmus nikdy nebol a že všetko slo-

venské a národné dnes nazývame fašizmom. 

„Ani prvá Slovenská republika nebola fašistický štát. Mali 

sme veľkú podporu a ľudia verili, že môžeme ako národ sami 

rozhodovať o vlastnom osude,“ povedala v rozhovore pre Slo-

venské národné noviny. 

Eva Kristinová recitovala v roku 2008 aj na akcii Slovenskej 

pospolitosti, na ktorej si pripomínali výročie smrti prezidenta 

vojnového slovenského štátu Jozefa Tisa. Ako mladá pritom v 

Slovenskom národnom povstaní bojovala práve proti režimu, 

ktorý zosobňoval Tiso. Pospolitosť, ktorú zakladal dnešný 

Ako lady Macbath s Ladislavom Chudíkom. 

http://recenzie.sme.sk/
http://recenzie.sme.sk/
https://www.sme.sk/os/167207/jozef-tiso
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predseda extrémistickej ĽSNS Marian Kotleba, obhajovala s 

tým, že podľa nej nešlo o fašistické združenie. 

„Vytvára sa o nich veľmi zlý mediálny obraz. To sú mladí 

ľudia, s ktorými sa treba zhovárať a s ktorými treba pracovať, a 

nie ich odháňať,“ povedala. 

Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky tiež patrila me-

dzi silných podporovateľov Vladimíra Mečiara. V roku 2003 

bola medzi skupinou ľudí, ktorí požadovali voľby nového pre-

zidenta a za najvhodnejšieho kandidáta považovali Vladimíra 

Mečiara – „architekta slovenskej štátnosti“, ktorý podľa nich 

mal jediný zastaviť „súčasný všeobecný marazmus“. 

Eva Kristinová bola od roku 1968 zaslúžilou umelkyňou. K 

oceňovaniu sa pridal aj prezident Ivan Gašparovič, v roku 

2008 jej udelil Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zá-

sluhy v oblasti rozvoja slovenského divadelného umenia a kul-

túry. 

Výber divadelných a filmových úloh Evy Kristinovej: 

Dramatické úlohy – Lady Macbeth (1959, réžia J. Budský), 

Kleito z Nezvalovej Atlantídy (1961), Eva v Stodolovej Bačo-

vej žene (1963), Gertrúda z Hamleta (1964), Pani Pageová v 

Shakespearových Veselých paniach z Windsoru (1963, réžia K. 

L. Zachar), Matka Guráž z Brechtovej Matky Guráž a jej deti 

(1971), Leonora z Corneillovho Cida (1972). 

Filmové úlohy: debutovala v krátkometrážnej komédii Rohy 

(1955, nasledovala komédia režiséra Paľa Bielika Nie je Adam 

ako Adam (1956), ďalej filmy Štyridsaťštyri (1957), Smrť sa 

volá Engelchen (1960), Sám vojak v poli (1964), Rysavá jalo-

vica (1970), Lucrezia Borgia (1974), Zypa Cupák (1976), Bi-

čianka z doliny (1981), Puto najsilnejšie (1990), Cesta ženy 

(1974), Penelopa (1977), Hody (1987). 

www.sme.sk 14.06.2020 

Pomocná evidencia 277/01/2020 

 

https://www.sme.sk/ps/163/ls-nase-slovensko
https://www.sme.sk/os/65/marian-kotleba
https://www.sme.sk/os/166685/vladimir-meciar
https://www.sme.sk/os/166593/ivan-gasparovic
http://zlatyfond.sme.sk/autor/53/Ludovit-Stur/
http://www.sme.sk/
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Zomrel funkcionár Jednoty dôchodcov Jozef Mikloš 

(†30.08.2020) 

 

Vo veku 90 rokov zomrel v nedeľu 30. augusta dlhoročný 

funkcionár Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) Jozef Mik-

loš. Po celý svoj seniorský vek sa venoval aj práci v Akadémii 

tretieho veku (ATV) v Trenčíne.  

Bol vzorom nadšenia, svedomitosti, disciplíny, mimoriad-

neho nasadenia a anga-

žovanosti pri presadzo-

vaní napredovania a po-

moci v celoživotnom 

vzdelávaní seniorov 

v Trenčíne - ATV, ktorá 

je najstaršou inštitúciou 

vzdelávania seniorov v 

pôsobnosti Ministerstva 

zdravotníctva SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR ako i Jednoty dôchodcov na Slovensku.  

Ako prvý podpredseda Rady ATV pracoval 23 rokov od 

roku 1992, ako predseda ZO 02 JDS v rokoch 2006 – 2011, bol 

predsedom  Okresnej organizácie JDS Trenčín (2003 – 2010), 

predsedom Krajskej organizácie JDS Trenčín (2000 – 2012), 

členom Ústredia JDS (2000 – 2012) a členom Rady vlády pre 

seniorov (2004 – 2014).  

Trenčania ho poznali aj ako neúnavného cyklistu, ktorý svoj 

bicykel osedlal v každom ročnom období a v každom počasí. 

V rámci ankety o naj cyklistickú osobnosť mesta Trenčín za rok 

2016 mu bolo udelené osobitné ocenenie. 

Info 02.10.2020 

Pomocná evidencia 374/01/2020 
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Zomrel spisovateľ Jozef Pavlovič (†11.10.2020) 

 

Popredný slovenský spisovateľ pre deti a autor próz pre do-

spelých Jozef Pavlovič zomrel vo veku 86 rokov z nedele na 

pondelok 11. októbra. Milovali ho deti, študenti i dospelí.  

Pre najmenších napísal množstvo pútavých knižiek a básní. 

Na trenčianskom gymná-

ziu prešli jeho rukami v 

rokoch 1957 - 1981 

stovky stredoškolských 

študentov a dospelí sa 

radi začítali do jeho próz. 

Počas jeho života sa pre-

dalo vyše 25 tisíc kníh, za 

čo v roku 2012 dostal dve 

Platinové knihy. 

Jozef Pavlovič sa na-

rodil 13. júna 1934 vo Veľkých Kostoľanoch. Autor kníh pre 

deti i dospelých bol 25 rokov úzko spätý s naším regiónom ako 

stredoškolský profesor na trenčianskom gymnáziu, kde začal 

učiť po úspešnom absolvovaní Vysokej školy pedagogickej v 

Bratislave (1953 - 1957). Po ukončení pedagogickej činnosti v 

našom krajskom meste sa od roku 1981 venoval už výlučne li-

terárnej činnosti a neskôr sa presťahoval do Bratislavy. 

Už od prvých literárnych krokov svoju tvorbu smeroval pre-

dovšetkým k najmladším čitateľom. V roku 1957 debutoval 

básnickou zbierkou „Pri potoku, pri vode“.  

Aj v ďalších veršovaných knihách ostal verný experimento-

vaniu, hre so slovami a netradičným výrazovým prostriedkom. 

Humoristické básničky „Veselá abeceda“ (1963), „Odslova-

doslova“ (1965) či „Kvetinové dvojriadky“ (1966) sú zasa ty-

pické mnohovýznamovosťou slov, na ktorej založil základnú 
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stavbu týchto básní. Podľa vlastných kníh písal s obľubou aj 

bábkové hry. 

Okrem próz pre deti i dospelých bol Jozef Pavlovič autorom 

množstva aforizmov a epigramov, ale aj bábkových hier a tele-

víznych večerníčkov. Svojou tvorbou rád vzbudzoval záujem o 

slovenčinu. Jeho zaujímavá poetika vyvrcholila v knihe slov-

ných hračiek a hádaniek „Lov slov“, ktorú napísal v roku 1997. 

Pre svojich čitateľov prerozprával aj najkrajšie biblické prí-

behy, na ktorých vydaní pracoval v rokoch 1991-1992. Známe 

televízne večerníčky „Števko Drievko“ a „Alenka z Polienka“, 

„Bračekovia mravčekovia“, či 

„Ježko Jožko a krtko Rudko“ 

pochádzajú tiež z pera Jozefa 

Pavloviča. 

V aktívnej literárnej činnosti 

pokračoval aj po roku 2000, 

keď vydal viacero zbierok, ver-

šíkov, detských próz, hlavola-

mov, riekaniek a rozprávok. 

Knižky Jozefa Pavloviča boli 

preložené do češtiny, francúz-

štiny, maďarčiny i nemčiny. 

Autor bol aj prekladateľom an-

glickej a poľskej literatúry pre 

deti a mládež. Spoluzostavil 

množstvo šlabikárov, čítaniek 

a pracovných zošitov pre žiakov nižších ročníkov základných 

škôl. Okrem toho vytvoril aj spevník Tisíc slovenských ľudo-

vých piesní. 

www.sme.sk 11.09.2020 

Pomocná evidencia 432/01/2020 

 

 

http://www.sme.sk/
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Zomrel vedúci Jednoty Pavol Malík  (†21.10.2020) 

 

Vo veku 81 rokov zomrel dlhoročný vedúci mužstva futba-

listov Jednoty Trenčín Pavol Malík (29. marec 1939 - 21. ok-

tóber 2020). 

V roku 1975 dostal lákavú ponuku, následne pozíciu vedú-

ceho mužstva neopustil celých pätnásť rokov. V rokoch 1976 – 

1979 bol ako pravá ruka trénerov Teodora Reimanna a Šte-

fana Hojsíka pri víťazstve v Slovenskom pohári, vo finále Čes-

koslovenského pohára a pri úspešnom vystúpení v európskom 

Interpohári. 

Futbalový nadšenec bol členom neformálneho združenia 

Klubu futbalových veteránov Jednoty a TTS Trenčín. 

www.astrencin.sk 21.10.2020 

Pomocná evidencia 440/01/2020 

 

Zomrel bývalý kapitán Dukly Miroslav Hlinka  starší 

(†06.11.2020) 

 

Vo veku 68 rokov zomrel v piatok 6. novembra bývalý dl-

horočný hokejista a kapitán Dukly Trenčín Miroslav Hlinka 

starší.  

Otec niekdajšieho slovenského reprezentanta Miroslava 

Hlinku ml. a strýko českého útočníka Jaroslava Hlinku na-

strieľal za Duklu v 44 zápasoch sezóny 1974/75 dokopy 46 gó-

lov, čo je doteraz platný klubový rekord. 

Miroslav Hlinka st. sa narodil 26. februára 1952 v Prahe. Pr-

výkrát sa postavil na korčule už ako štvorročný na pražskej 

Štvanici. Žiacku a dorasteneckú kariéru strávil v Motorlete 

Praha, do Trenčína ho v roku 1971 doviedla povinná vojenská 

služba. 

http://www.astrencin.sk/
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Už vo svojej premiérovej sezóne v drese Dukly sa stal naj-

lepším strelcom mužstva, keď nastrieľal 22 gólov. Najlepšiu se-

zónu zažil v ročníku 1975/76, keď v 44 zápasoch dal 46 gólov. 

Nikto v trenčianskom drese odvtedy nedokázal streliť v jednej 

sezóne viac gólov. O 

dva roky neskôr sa stal 

kapitánom „vojakov” a 

postúpil s nimi do fede-

rálnej československej 

ligy. 

Obávaný kanonier 

nastupujúci na pravom 

krídle neskôr pôsobil aj 

v Dubnici, kde v roku 

1984 ukončil hráčsku 

kariéru. V rokoch 2003 

- 2005 pracoval ako eu-

rópsky skaut klubu kanadsko-americkej NHL New York Islan-

ders. 

www.sportaktuality.sk 06.11.2020 

Pomocná evidencia 453/01/2020 

 

Zomrel bývalý futbalový brankár Štefan Šimončič 

(†20.11.2020) 

 

Vo veku 86 rokov nás v piatok 20. novembra opustil niek-

dajší ligový brankár Štefan Šimončič (22.10.1934 – 

20.11.2020). V najvyššej československej súťaži obliekol dres 

Jednoty Trenčín v pätnástich zápasoch. 

Pod Čákov hrad prišiel z Červenej Hviezdy Bratislava v roku 

1956. Z hlavného mesta zamieril do Odevy Trenčín, kde bol 

oporou až do zlúčenia s TTS Trenčín. Následne sa na dlhé roky 

stal pevnou súčasťou úspešnej značky Jednota Trenčín. V 

Vo februári 2012 mu k šesťdesiatke zablahoželal aj primátor Ri-

chard Rybníček. 

http://www.sportaktuality.sk/
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ročníku 1962/1963 bol v tíme, ktorý sa stal vicemajstrom Čes-

koslovenska. 

V závere svojej hráčskej kariéry bol zároveň trénerom bran-

károv Jednoty. V našom regióne pôsobil v Skalke nad Váhom 

a venoval sa aj nádejam v akadémii AS Trenčín. V rámci Ob-

lastného futbalového zväzu v Trenčíne pôsobil ako lektor vzde-

lávania trénerom. Taktiež bol členom Klubu futbalových vete-

ránov Jednoty a TTS Trenčín. 

www.astrencin.sk 20.11.2020 

 

Zomrel populárny herec Štefan Kožka (†14.12.2020) 

 

Vo veku 66 rokov zomrel v pondelok 14. decembra sloven-

ský herec Štefan Kožka. Narodil sa 11. augusta 1954 v Tren-

číne. Správu o jeho úmrtí potvr dila Ingrid Fašiangová, gene-

rálna riaditeľka bratislavského 

Divadla Nová scéna, kde herec 

pôsobil. Na divadelných do-

skách účinkoval v desiatkach in-

scenácií. Divákom bol známy aj 

vďaka viacerým televíznym a 

filmovým projektom. 

„V rámci divadla vieme, že 

bol pozitívny na ochorenie Covid-19, vo štvrtok 10. decembra 

bol na testoch, mal ťažký priebeh choroby,“ poznamenala In-

grid Fašiangová. 

Štefan Kožka účinkoval v pôvodnom slovenskom muzikáli 

Mata Hari (2013), kde sa predstavil v úlohe manžela exotickej 

tanečnice Rudolfa McLouda, v komediálnej hre Figaro sem, Fi-

garo tam (2011) si zahral grófa Al mavivu a v známom muzikáli 

Fidlikant na streche (2007) alternoval hlavnú postavu s hercom 

Mariánom Slovákom. Diváci ho mohli vidieť tiež v divadelnej 

kriminálnej komédii Šialené nožničky (2010), v hre Ešte jeden 

http://www.astrencin.sk/
https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
http://dovolenka.sme.sk/exotika
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do partie (2010) alebo v pôvodnom slovenskom muzikáli Fran-

tišek z Assisi (2010). 

Ako režisér pracoval na muzikáloch Hair (2003), Muziká-

lový sen (2011), Cigáni idú do neba (2012), Sláva (2013), Vy-

hadzovači (2013), HairSpray (2014). 

www.teraz.sk 14.12.2020 

Pomocná evidencia 505/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teraz.sk/
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3. Mestská samospráva 

3.1 Vedenie mesta Trenčín 

  

Primátor Trenčína 

Mgr. Richard Rybníček 

Zástupca primátora 

Mgr. Ján Forgáč 
Zástupca primátora 

Patrik Žák, B.S.B.A. 
Prednosta úradu 

Ing. Jaroslav Pagáč 
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3.2 Mestské zastupiteľstvo vo volebnom období  

2018 – 2022 

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvo-

lených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Počet poslancov na celé 

volebné obdobie 4 rokov určuje pred voľbami mestské zastupiteľstvo 

podľa počtu obyvateľov mesta. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne bolo 

zložené z 25 poslancov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavol Bobošík 
KDH 

Mgr. Michal 
Moško 

SMER - SD 

Mgr. Richard 
Medal 

PS SPOLU, OKS 
 

Eva Struhárová 
KDH 

Ing. Richard 
Ščepko 

PS SPOLU, OKS 

MUDr. Šimon 
Žďárský 
Nezávislý 

Mgr. Ján  
Forgáč 

Nezávislý 

Dominik  
Gabriel 
Nezávislý 

RNDr. Svorad 
Hacek, PhD. 
Nezávislý 

Peter Hošták 
MBA, PhD. 
Nezávislý 

Bc. Mária  
Machová 
Nezávislá 

Lukáš Ronec 
Nezávislý 

Patrik Žák 
B.S.B.A. 
Nezávislý 

Mgr. Miloslav 
Baco 

Nezávislý 

Mgr. Kamil 
Bystrický 

PS SPOLU, OKS 
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Skratky politických strán a hnutí: 

 

KDH – Kresťanskodemokratické hnutie 

SMER – SD – SMER – sociálna demokracia 

PS SPOLU – Progresívne Slovensko Spolu 

OKS – Občianska konzervatívna strana 

SaS – Sloboda a Solidarita 

SME RODINA – Sme rodina – Boris Kollár 

OĽANO – Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
 

 

Ing. Ladislav 
Matejka 

SaS, 
 SME RODINA, 

OĽANO 

Ing. Miloš  
Mičega 
Nezávislý 

Mgr. Martin 
Petrík 

Nezávislý 

JUDr. Martin 
Smolka 
Nezávislý 

Martin Trepáč 
KDH 

Martin Barčák 
Nezávislý 

Mgr. Ing. Josef 
Kolář 

Nezávislý 

Marcel Meravý 
Nezávislý 

Ing. Mgr. Juraj 
Štilicha 
Nezávislý 

Bc. Tomáš 
Vaňo 

Nezávislý 
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3.3 Zloženie výborov mestských častí a komisií 

Mestského zastupiteľstva 
 

 

Výbory mestských častí  

 

Zriaďuje ich mesto v mestských častiach a po zohľadnení 

vnútorného členenia mesta v nadväznosti na plnenie úloh samo-

správy. Výbory mestských častí (VMČ) reprezentujú obyvate-

ľov mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta. O ich 

zriadení rozhoduje mestské zastupiteľstvo.  Členmi sú všetci 

poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v mestskej časti. 

Členmi  môžu byť aj obyvatelia mesta s trvalým pobytom 

v mestskej časti zvolení mestským zastupiteľstvom po predchá-

dzajúcom súhlase príslušného VMČ so zvolením tejto osoby za 

člena VMČ. 

 

Výbor mestskej časti STRED 

Výbor mestskej časti STRED obsahuje tieto časti mesta: 

Stred, Dlhé Hony, Noviny, Biskupice. 

Zvolení poslanci Mestského zastupiteľstva: Šimon Žďár-

ský – predseda, Richard Ščepko, Richard Medal, Pavol 

Bobošík, Eva Struhárová, Michal Moško. Garant výboru 

mestskej časti: Ivana Sulíková. 

 

Výbor mestskej časti SEVER 

Výbor mestskej časti SEVER obsahuje tieto časti mesta: Si-

hoť I-IV, Opatová, Pod Sokolice, Kubrá, Kubrica. 

Zvolení poslanci Mestského zastupiteľstva: Miloslav Baco 

– predseda, Martin Smolka, Miloš Mičega, Martin Petrík, 

Ladislav Matejka, Martin Trepáč, Kamil Bystrický. Garant 

výboru mestskej časti: Monika Minarechová. 

 

https://trencin.sk/samosprava/poslanci-trencina/#zdarsky
https://trencin.sk/samosprava/poslanci-trencina/#zdarsky
https://trencin.sk/samosprava/poslanci-trencina/#scepko
https://trencin.sk/samosprava/poslanci-trencina/#medal
https://trencin.sk/samosprava/poslanci-trencina/#bobosik
https://trencin.sk/samosprava/poslanci-trencina/#bobosik
https://trencin.sk/samosprava/poslanci-trencina/#struharova
https://trencin.sk/samosprava/poslanci-trencina/#mosko
https://trencin.sk/samosprava/poslanci-trencina/#baco
https://trencin.sk/samosprava/poslanci-trencina/#baco
https://trencin.sk/samosprava/poslanci-trencina/#smolka
https://trencin.sk/samosprava/poslanci-trencina/#micega
https://trencin.sk/samosprava/poslanci-trencina/#petrik
https://trencin.sk/samosprava/poslanci-trencina/#matejka
https://trencin.sk/samosprava/poslanci-trencina/#trepac
https://trencin.sk/samosprava/poslanci-trencina/#bystricky
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Výbor mestskej časti JUH 

Výbor mestskej časti JUH obsahuje tieto časti mesta: Juh I, 

Juh II, Juh III. 

Zvolení poslanci Mestského zastupiteľstva: Dominik Gab-

riel – predseda, Mária Machová, Patrik Žák,  Ján Forgáč, 

Peter Hošták, Svorad Harcek,  Lukáš Ronec. Garant výboru 

mestskej časti: Lenka Vojtasová. 

 

Výbor mestskej časti ZÁPAD 

Výbor mestskej časti ZÁPAD obsahuje tieto časti mesta: Zá-

mostie, Istebník, Orechové, Záblatie, Zlatovce. 

Zvolení poslanci Mestského zastupiteľstva: Tomáš Vaňo – 

predseda, Martin Barčák, Juraj Štilicha, Marcel Meravý, 

Josef Kolář. Garant výboru mestskej časti: Pavol Guga. 

 

 

Komisie Mestského zastupiteľstva 

 

Komisie môže mestské zastupiteľstvo zriaďovať ako svoje 

stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. 

Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva 

a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom z radov 

odborníkov. 

 

Riadne komisie mestského zastupiteľstva 

 

Finančná a majetková komisia 

Zloženie: Peter Hošták  (predseda), Ján Forgáč, Lukáš 

Ronec, Michal Moško, Richard Ščepko, Erik Kubička  (od-

borník), Mária Kebísková (odborníčka). Garanti Eva Hude-

cová, Ján Margetín. 

 

https://trencin.sk/samosprava/poslanci-trencina/#gabriel
https://trencin.sk/samosprava/poslanci-trencina/#gabriel
https://trencin.sk/samosprava/poslanci-trencina/#machova
https://trencin.sk/samosprava/poslanci-trencina/#zak
https://trencin.sk/samosprava/poslanci-trencina/#forgac
https://trencin.sk/samosprava/poslanci-trencina/#hostak
https://trencin.sk/samosprava/poslanci-trencina/#harcek
https://trencin.sk/samosprava/poslanci-trencina/#ronec
https://trencin.sk/samosprava/poslanci-trencina/#vano
https://trencin.sk/samosprava/poslanci-trencina/#vano
https://trencin.sk/samosprava/poslanci-trencina/#barcak
https://trencin.sk/samosprava/poslanci-trencina/#stilicha
https://trencin.sk/samosprava/poslanci-trencina/#meravy
https://trencin.sk/samosprava/poslanci-trencina/#kolar
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Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a 

územného plánovania 

Zloženie: Martin Barčák (predseda), Miloslav Baco, Svo-

rad Harcek, Josef Kolář, Richard Medal, Marián Michalík 

(odborník), František Matečný (odborník). Garanti: Adriana 

Mlynčeková, Viera Gugová. 

 

Komisia školstva a mládeže 

Zloženie: Patrik Žák (predseda), Miloš Mičega, Jozef Ba-

láž (odborník), Veronika Sučanská (odborníčka). Garant Ľu-

bica Horňáčková, Darina Drusová. Koordinátorka práce 

s mládežou Veronika Sučanská. 

  

Komisia kultúry a cestovného ruchu 

Zloženie: Tomáš Vaňo (predseda), Martin Petrík, Martin 

Trepáč, Pavol Bobošík, Kamil Bystrický, Barbora Varga 

Petríková (odborníčka), Vladimír Ondrovič (odborník). Ga-

ranti: Janka Sedláčková, Ing. Miriam Filová. 

 

Ďalšie komisie mestského zastupiteľstva 

 

Cyklokomisia 

Členovia: Richard Medal (predseda), Patrik Žák, Šimon 

Žďárský, Martin Trepáč, Dominik Gabriel, Martin Barčák, 

Martin Smolka, Richard Ščepko, Peter Božík (odborník), 

Ján Hanušín (odborník), Igor Ševčík (odborník). Garant ko-

misie Pavol Guga. 

 

Ochrana verejného záujmu 

Zloženie: Martin Smolka (predseda), Michal Moško, Pa-

vol Bobošík, Richard Medal, Ladislav Matejka. Garant ko-

misie Barbora Jajcay. 

 

mailto:adriana.mlyncekova@trencin.sk
mailto:adriana.mlyncekova@trencin.sk
mailto:viera.gugova@trencin.sk
mailto:darina.drusova@trencin.sk
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3.4 Rozpočet mesta Trenčín na rok 2020 
 

 

Kam pôjdu mestské peniaze v roku 2020 

 

V rozpočte na rok 2020 mesto počítalo s revitalizáciou verej-

ných priestranstiev, s obnovou detských ihrísk, rekonštrukciou 

chodníkov, ciest, autobusových zastávok, s výstavbou parko-

vacích miest, s novými cyklotrasami i s investíciami do škôl 

a kultúrnych stredísk. 

Najväčšou investičnou akciou, financovanou výlučne 

z mestských peňazí, mala byť rekonštrukcia námestia pred Roz-

kvetom. V rozpočte na ňu poslanci vyčlenili 520 tisíc eur. Cel-

ková obnova čakala v tomto roku i vnútroblok na Východnej 

ulici. Rozpočet počítal i s obnovou vnútrobloku na Sihoti medzi 

ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinova a tiež Parku 

Úspech.  

To, na čo Trenčania pomerne dlho čakajú – revitalizácia átria 

pod Mestskou vežou - sa má stať v tomto roku skutočnosťou. 

Financovaná bude z eurofondov so spoluúčasťou mesta.  

Plynulejšej doprave cez centrum mesta by mala pomôcť 

rekonštrukcia semaforov v križovatkách pri hoteli Elizabeth 

a pri stanici. 

V rozpočte sú vyčlenené peniaze na obnovu ciest na uliciach 

Pod Komárky a Pod Brezinou. V tomto roku má byť prepojená 

Opatovská ulica s Armádnou a vybuduje sa i chodník z Parti-

zánskej ulice na Saratovskú. Mestské peniaze pôjdu aj na 

obnovu schodísk, ciest a chodníkov na Juhu. Nové parkovacie 

miesta pribudnú na uliciach M. Turkovej, Dlhé Hony a vo vnú-

trobloku Inovecká 28-38. 

Najväčšou investíciou v oblasti vzdelávania bude dobudo-

vanie učební na ZŠ Dlhé Hony. Modernizácia priestorov sa 

dotkne škôl na uliciach Kubranská, Na dolinách a Bezručova. 
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Športový areál ZŠ Hodžova dostane nový umelý trávnik. Mesto 

plánuje pokračovať aj v obnove detských ihrísk, konkrétne na 

Kvetnej a Obchodnej ulici i s renováciou povrchov ihrísk na 

uliciach Šmidkeho a Západná. Ihrisko Slameňák na Juhu 

dostane nové herné prvky. 

Mesto sa uchádza o europeniaze na rekonštrukciu Hviezdy. 

Ak bude úspešné, práce by mali začať ešte v tomto roku. 

Všetky trenčianske projekty týkajúce sa rozvoja cyklo-

dopravy boli úspešné a tak mesto na ne získa financie z EÚ. Na 

ich realizácii sa bude zo svojho rozpočtu podieľať 5 percentami 

z celkovej sumy. V tomto roku sa počíta s novými cyklotrasami 

na Zlatovskej ulici a na Kasárenskej, kde pribudne i nový chod-

ník. Malo by sa začať i s realizáciou cyklotrás na uliciach Ľ. 

Stárka (k priemyselnému parku), Piešťanská, Na kamenci (od 

Vinohradov po Kasárenskú). 

V tomto roku je naplánovaná rekonštrukcia autobusových 

zastávok na Inoveckej ulici, na Dlhých Honoch a pri Gymnáziu 

Ľ. Štúra. K obnove zastávky a chodníka dôjde aj pred nemoc-

nicou. 

Rekonštrukcia čaká i Kultúrne stredisko Zlatovce a vyno-

vené budú i sociálne zariadenia v KS Istebník. Mestský rozpo-

čet počíta i s vybudovaním výťahu v Centre sociálnych služieb 

mesta Trenčín na Piaristickej ulici. 

Popri investičných akciách, ktoré sa v tomto roku budú rea-

lizovať, sa myslí i na ďalšie roky a preto sú v rozpočte vyčle-

nené peniaze na viaceré projektové dokumentácie. Napríklad na 

chodník na Istebníckej ulici, na nové parkovacie miesta na 

uliciach Veľkomoravská, Bavlnárska, Na Kamenci, na revita-

lizáciu pešej zóny Hviezdoslavova, na chodníky na Brezine, na 

mobiliár v Čerešňovom sade, na cyklotrasu Trenčín – 

Soblahov, na ihrisko Považská alebo aj na dopravné ihrisko. 

www.trencin.sk 12.02.2020 

Pomocná evidencia 063/01/2020 

http://www.trencin.sk/
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Pandémia má aj ekonomické dopady na život v meste 

 

Prognóza potenciálnych vplyvov pandémie na ekonomický 

vývoj a verejné financie v roku 2020 počíta pre mesto Trenčín 

s tromi scenármi. Prognózu vydala koncom marca Rada pre 

rozpočtovú zodpovednosť. Primátor Trenčína Richard Rybní-

ček považuje za reálny tretí a teda najhorší scenár. Všetky tri 

scenáre sú uverejnené v závere textu. 

„Mimoriadna situácia, ktorá vznikla v súvislosti so šírením 

koronavírusu, ovplyvňuje a má dopady na všetky oblasti života 

mesta. Samozrejme, na prvom mieste musí byť vždy ochrana 

obyvateľov a ich zdravia. A tiež ochrana našich zdravotníkov, 

lekárov, sestričiek a všetkých tých, ktorí sú v prvej línii. Teda 

aj predavačiek, lekárnikov, policajtov, hasičov, smetiarov a po-

dobne. Ako primátor mesta však musím venovať mimoriadnu 

pozornosť aj ďalším dopadom, ktoré táto situácia každodenne 

prináša. Ihneď po zatvorení podnikov a prevádzok nám bolo 

jasné, že stojíme na prahu veľmi vážnych rozhodnutí. Vírus 

postupne ničí ekonomiku štátu, podniky a prevádzky. Za-

mestnancov pripravuje o prácu. Samosprávy sú od fungujúcej 

ekonomiky závislé, preto očakávam rekordné výpadky na 

strane ich príjmov,“ hovorí primátor Trenčína, pre ktorého 

prognóza Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nebola veľkým 

prekvapením. 

„Tým, že poznám a pozorne sledujem aktuálnu situáciu, mu-

sím konštatovať, že za reálny považujem tretí, najhorší scenár 

vývoja, ktorý počíta s výpadkom príjmu z podielu na dani 

z príjmov fyzických osôb oproti schválenému rozpočtu verejnej 

správy na rok 2020 pre Trenčín vo výške viac ako 26 percent, 

čo je výpadok alebo mínus 6,3 milióna eur. Z akéhokoľvek 

lepšieho vývoja sa, samozrejme, budem veľmi tešiť,“ skon-

štatoval Richard Rybníček. 
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Čisto matematicky – spomínaný výpadok 6,3 milióna eur 

znamená celoročnú prevádzku 16 materských škôl, Základnej 

umeleckej školy Karola Pádivého a Centra voľného času v 

Trenčíne. 

Aktuálne mesto pripravuje návrh „krízového“ rozpočtu. 

Všetky doteraz prijaté opatrenia majú negatívny dopad na eko-

nomiku a rozpočet mesta. Znižujú jeho príjmy alebo zvyšujú 

výdavky. Ide napríklad o mestskú hromadnú dopravu dočasne 

zadarmo, zrušenie plateného parkovania, dezinfekciu auto-

busov, verejných priestranstiev, pozastavenie platieb za školské 

kluby detí, jedálne, umeleckú školu a centrum voľného času, 

detské jasle, vyššie výdavky na zabezpečenie čistoty a ochrany 

v zariadeniach sociálnych služieb a podobne. 

Časť výpadku príjmov môže mesto vyrovnať prioritne veľmi 

dobrým hospodárskym výsledkom za minulý rok vo výške 2,7 

mil. eur. Na preklenutie dočasného výpadku príjmov má mož-

nosť čerpať kontokorentný úver s úverovým rámcom 2,5 mil. 

eur. Ten musí byť ale do 31. decembra 2020 splatený. 

Úsporné opatrenia sa budú týkať napríklad údržby komu-

nikácií a objektov mesta, starostlivosti o zeleň, ale aj nákupu 

nového vybavenia napríklad do krytej plavárne. Dotácie 

z rozpočtu, napr. na kultúru, šport, sociálnu oblasť a mládež 

mesto pozastavilo. „Je možné, že úsporné opatrenia sa dotknú 

aj zamestnancov mesta a jeho mestských organizácií. Zvažu-

jeme všetky možnosti,“ povedal Richard Rybníček. 

„Každú objednávku alebo pripravovanú zmluvu na dodanie 

prác alebo služieb posudzujeme, či je nevyhnutná alebo môže 

byť dočasne odložená. Individuálne posudzujeme aj prípravu 

a realizáciu investičných akcií s výnimkou tých, ktoré sú 

financované cez fondy. Tie chceme začať realizovať ihneď, ako 

to bude možné. Nie je to jednoduché,“ konštatuje primátor 

s tým, že zabezpečenie základných činností a služieb je pr-

voradé. 
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„V rozpočte na rok 2020 máme veľa investícií, ktoré je 

potrebné zrealizovať bez ohľadu na vzniknutú situáciu, sú ne-

vyhnutné. Naopak, niektoré člen nášho pracovného tímu pre 

ekonomiku a krízový rozpočet správne nazval „investíciami pre 

lepšie časy“. Boli by sme veľmi radi, ak by sa mohli zrealizovať 

aj tieto už v tomto roku, čo však teraz nie je isté a myslím si, že 

budú musieť počkať,“ dodal. 

Daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad a drob-

ný stavebný odpad sa v Trenčíne už upravovali koncom roka 

2019. S ďalším navyšovaním sa aktuálne neuvažuje. Práv-

nickým osobám mesto umožnilo uhradiť v tomto roku daň 

z nehnuteľností na štyri splátky tak, že posledná je splatná až 

do 30. októbra 2020. V prípade fyzických osôb zostanú dve 

splátky, ich splatnosť sa ale posunie. Prvá splátka bude splatná 

do 31. augusta a druhá až do 30. októbra 2020. Tento príjem je 

pre mesto mimoriadne dôležitý na zabezpečenie základných 

služieb a činností, napríklad mestskú hromadnú dopravu, 

údržbu zelene, verejné osvetlenie a podobne. 

„Vo veľmi zložitej, môžem povedať katastrofálnej finančnej 

situácii, som na konci roka 2010 nastupoval do funkcie pri-

mátora mesta. Teraz, po desiatich rokoch, sa k nej pre pandémiu 

koronavírusu približujeme opäť. Verím však a som presved-

čený, že s pomocou občanov a podnikateľov mesta, ale aj 

s pomocou štátu vzniknutú situáciu zvládneme, dokážeme sa 

s ňou vysporiadať a nepoloží nás na kolená. Od štátu oča-

kávame, že nám bude kompenzovať výpadky našich príjmov 

a tiež zvýšených výdavkov, ktoré sú spôsobené vzniknutou 

situáciou a prijatých opatrení. Rovnako ako štát poskytne 

kompenzácie podnikateľom, očakávame, že ich poskytne aj 

samosprávam, napr. vo forme dotácií na výpadok podielu na 

dani z príjmov fyzických osôb,“ zdôrazňuje primátor, ktorý 

zároveň oceňuje, že štát operatívne rieši vzniknutú situáciu 
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územných samospráv, napr. v oblasti zákonných podmienok 

rozpočtov a dlhovej služby. 

„Veľmi ma teší to množstvo solidarity a vzájomnej pomoci, 

ktorú si naši obyvatelia, ale aj celý národ teraz poskytuje 

a preukazuje. O to cítim väčšiu zodpovednosť a povinnosť 

spraviť si svoj diel práce a mesto uchrániť pred kolapsom,“ do-

dal Richard Rybníček. 

www.trencin.sk 08.04.2020 

Pomocná evidencia 182/01/2020 

 

http://www.trencin.sk/
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3.5 Zasadnutia mestského zastupiteľstva 
 

 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

dňa 05. 02. 2020 

 

Prvýkrát v tomto roku sa mestskí poslanci stretli na spo-

ločnej schôdzi v stredu 5. februára. Úvod schôdze patril infor-

mácii o finančnej situácii mesta. Celkový dlh mesta k 30. no-

vembru 2019 bol vo výške 17,4 milióna eur, teda 313 eur na 

obyvateľa. 

Mestský parlament súhlasil s kúpou železničného mosta 

s priľahlými pozemkami do vlastníctva Mesta Trenčín od Že-

lezníc Slovenskej republiky. Ešte v januári vláda SR schválila 

uvoľnenie 456 tisíc pre Trenčín na odkúpenie mosta. Nasle-

doval proces prípravy zmluvy a napokon v stredu 19. februára 

vládny kabinet definitívne rozhodol a predaj povolil. Išlo 

o formu priameho predaja, čiže o odplatný prevod. 

Poslanci schválili niekoľko zmien v rozpočte. Vyčlenili pe-

niaze na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybu-

dovanie chodníka okolo Čerešňového sadu, ale aj na doplnenie 

herných prvkov do vnútrobloku J. Halašu. Pribudnú tam naprí-

klad hojdačky, prevažovačka, pieskovisko či basketbalový kôš. 

Mestské zastupiteľstvo súhlasilo, aby poslanec Peter Hoš-

ták pokračoval aj v ďalšom funkčnom období ako zástupca 

mesta Trenčín v predstavenstve Oblastnej organizácie cestov-

ného ruchu „Trenčín a okolie“. Bude predsedom predstavenst-

va, rovnako ako počas prechádzajúceho funkčného obdobia. 

Info 05.02.2020 

Pomocná evidencia 051/01/2020 
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Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

dňa 11. 03. 2020 

 

Plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoč-

nilo v stredu 11. marca. Na úvod vzali poslanci na vedomie in-

formáciu, že celkový dlh mesta k 31. 12. 2019 bol vo výške 17,3 

mil. eur, teda 316 eur na obyvateľa. Dlh Trenčína v rokoch 2011 

- 2019 poklesol o 45,98 percenta. 

Zastupiteľstvo schválilo niekoľko zmien v mestskom roz-

počte. Sumu 163 tisíc eur, ktorú mesto ušetrilo na zimnej údrž-

be, presunulo na doplatok straty za MHD. V roku 2019 mesto 

zaplatilo zálohu na predpokladanú stratu z výkonov vo verej-

nom záujme v MHD vo výške necelých 2,2 milióna eur. Sku-

točná strata za rok 2019 (vrátane zisku 5%) bola vyše 2,4 milió-

na eur. Rozdiel predstavuje už spomínaných 163 tisíc eur. 

Poslanci súhlasili s participatívnym rozpočtom 12 tisíc eur 

na podporu angažovanosti mládeže na základných školách. 

Uvoľnili financie aj na vypracovanie projektovej dokumentácie 

na cyklistickú cestičku, spojovaciu vetvu Soblahovská, Legio-

nárska (takzvaný bypass okružnej križovatky) a na vybudova-

nie križovatky Električná - Nemocničná. 

Poslanci schválili uzatvorenie zmlúv v súvislosti s výstav-

bou detského ihriska Nad tehelňou, ktorú majú zabezpečiť man-

želia Svetlíkovci. Odsúhlasili prenájom nehnuteľného majetku 

vo vlastníctve mesta Trenčín, schválili uzatvorenie zmluvy o 

budúcej darovacej zmluve a nájomnú zmluvu. Detské ihrisko 

bude na pozemkoch, ktoré sú čiastočne vo vlastníctve mesta a 

sčasti vo vlastníctve manželov Svetlíkovcov. Tí sa zmluvne 

zaviazali, že do roka od právoplatnosti stavebného povolenia 

k ich rodinnému domu, vybudujú detské ihrisko na základe 

projektovej dokumentácie, ktorú konzultovali na odborných 

útvaroch mesta a prezentovali aj na VMČ Stred. Detské ihrisko 

bude mať trávnatú plochu, oporný múr, herné prvky, mobiliár a 
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bude verejne prístupné. Po jeho vybudovaní prejde do majetku 

mesta. 

Mestský parlament schválil Všeobecne záväzné nariadenie 

o ochrane pásma pohrebísk. Šírka ochranného pásma je nateraz 

50 m od hranice pozemku každého cintorína na území Trenčína. 

V ochrannom pásme pohrebiska je možné povoľovať len stavby 

budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom. 

Zastupiteľstvo odsúhlasilo zmeny, ktoré sa týkajú letných 

terás. Kým doteraz mohli byť terasy v meste umiestnené od 15. 

marca, po novom to bude od 1. apríla do 31. októbra. Mestskí 

poslanci schválili úpravu zákazu používania pyrotechnických 

výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území mesta. Zákaz platí 

celý rok, okrem času od 31. 12. od 20.00 h do 1. 1. nasle-

dujúceho kalendárneho roku do 2.00 h. 

Nová ulica v mestskej časti Západ, ktorá sa nachádza pod 

spojovacou komunikáciou medzi Zlatovcami a Záblatím dosta-

la názov Pri privádzači. 

Info 03.04.2020 

Pomocná evidencia 134/01/2020 

 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

dňa 23. 03. 2020 

 

Pre mimoriadnu situáciu, ktorú na Slovensku vyhlásila 

vláda, prijímajú mestá a obce viaceré opatrenia, aby chránili 

zdravie svojich obyvateľov. V Trenčíne prišiel čas i na dočasné 

opatrenia, ktoré sa dotýkajú parkovania v meste. Primátor 

Richard Rybníček v pondelok 23. marca navrhol poslancom 

na mimoriadnom rokovaní mestského parlamentu niekoľko 

menších i zásadných zmien. Poslanci s nimi bez pripomienok 

súhlasili. 

Od 24. marca až do odvolania mimoriadnej situácie na 

Slovensku sa na mestských parkoviskách za parkovanie neplatí. 
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Všetky možnosti jednorazového platenia parkovného – mobilná 

platba, sms, automaty – sú nastavené tak, že neumožnia platbu. 

Osobnú dopravu môže tak využívať širší okruh obyvateľov naj-

mä na dochádzanie do zamestnania. Toto opatrenie minimali-

zuje vzájomný kontakt ľudí v autobusoch, prípadne vlakoch. 

Termín začiatku regulácie parkovania na Juhu a Sihoti III a 

IV sa z pôvodného termínu 15. apríla 2020 presúva na 23. sep-

tember 2020. 

Platnosť predĺžených parkovacích kariet, ktoré si už ľudia 

kúpili, sa posunie o dobu trvania bezplatného parkovania.  

Mimoriadna situácia si vyžiadala zvolanie tohto mimoriad-

neho rokovania Mestského zastupiteľstva aj v Trenčíne. Záko-

ny na podobný krízový stav, v akom sa teraz nachádzame, ale 

nemyslia. 

V Gelnici na východe Slovenska rokovali i hlasovali po-

slanci z domu elektronicky. V Trenčíne v pondelok 23. marca 

po vydezinfikovaní zasadacej miestnosti poslanci osobne v rúš-

kach a rukaviciach rozhodovali o súčasnom parkovaní v meste. 

„Zvolať takto zastupiteľstvo bolo náročné hlavne z hľadiska 

bezpečnosti,“ povedal primátor Richard Rybníček. „Všetci 

však zareagovali úplne bravúrne a poslanci sa správajú absolút-

ne zodpovedne. Myslím si, že my ako primátori, starostovia 

a poslanci máme chodiť do práce a máme slúžiť ľuďom aj v 

kritických situáciách.“  

Urobiť zastupiteľstvo bez prítomnosti poslancov z domu je 

podľa neho protiústavné a nezákonné. Preto ako prezident Únie 

miest Slovenska požiadal ministra vnútra Romana Mikulca, 

aby sa touto situáciou zaoberal.  

www.trencin.sk 23.03.2020 

Pomocná evidencia 163/01/2020 
 

 

 

 

http://www.trencin.sk/


46 
 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

dňa 29. 04. 2020 
 

Mestskí poslanci sa na spoločnej schôdzi stretli v stredu 29. 

apríla. Celkový dlh Trenčína k 31. marcu 2020 bol vo výške 

16,5 mil. eur, teda 301 eur na obyvateľa. Ku koncu roka 2010 

to bolo 714 eur na obyvateľa. Mesto v rokoch 2011 – 2020 kon-

tinuálne pokračuje v znižovaní dlhu, percentuálne celkový dlh 

poklesol o 58,5 percenta.  

Odporučenie mesta, aby zákonní zástupcovia neplatili počas 

zatvorenia základných a materských škôl, ZUŠ K. Pádivého a 

Centra voľného času mesačné príspevky, schválil mestský 

parlament v podobe osobitného ustanovenia v príslušnom vše-

obecne záväznom nariadení. Príspevková povinnosť zákonných 

zástupcov detí je zrušená, kým je v súvislosti s ochorením 

Covid-19 prerušené vyučovanie v školách.  

Mesto odpustilo všetkým prevádzkarom v centre mesta daň 

za záber verejného priestranstva, konkrétne za terasy. „Pôjde o 

výpadok v rozpočte asi 30 tisíc eur, ale vieme to pri 52 milióno-

vom rozpočte zvládnuť,“ povedal primátor Richard Rybníček 

s tým, že cieľom je zmierniť negatívne následky pandémie pre 

podnikateľské subjekty v centre Trenčína.  

V súvislosti s pandémiou koronavírusu niektorí podnikatelia 

museli zavrieť svoje prevádzky v priestoroch, ktoré im prenají-

ma mesto alebo mestské rozpočtové organizácie. Aby za nepla-

tenie nájmu neboli sankcionovaní a aby - ak sa nedočkajú po-

moci od štátu - im mohlo mesto a mestské organizácie nájom 

odpustiť, schválilo zastupiteľstvo novelizáciu zásad hospo-

dárenia s majetkom mesta. Primátorovi a riaditeľom mestských 

rozpočtových organizácií dalo kompetenciu, aby operatívne 

rozhodovali o odpustení nájmov bez toho, aby sa zakaždým 

museli schádzať poslanci a o tom hlasovať. Ide o sumy v de-

siatkach, maximálne stovkách eur. Táto kompetencia bude pla-

tiť len v čase povinného zatvorenia prevádzok.  
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V meste sa dvakrát ročne koná moderný mestský trh Trenčín 

na korze. Zastupiteľstvo schválilo nielen trhový poriadok, ale 

aj povinnosť jednotlivých predajcov podávať čapované nápoje 

vo vratných pohároch, používať papierový riad, drevený príbor, 

papierové obaly a zároveň povinnosť správcu trhu zabezpečiť 

triedenie odpadu. To isté sa týka aj Kukanovej desiny. Poslanci 

odobrili aj trhový poriadok pre novinku v Trenčíne - pre príle-

žitostný trh Slovak Foodtruckfest, ktorý by sa mal štyrikrát v 

roku konať pri Posádkovom klube.  

Info 08.05.2020 

Pomocná evidencia 217/01/2020 

 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

dňa 27. 05. 2020 

 

Mestskí poslanci sa na ďalšej spoločnej schôdzi stretli v stre-

du 27. mája. Vzali na vedomie informáciu, že celkový dlh mesta 

k 30. 4. 2020 bol vo výške 16,37 mil. eur, teda 299 eur na 

obyvateľa. Dlh Trenčína v rokoch 2011 – apríl 2020 poklesol 

o 58,8 percenta. 

Poslanci schválili zmenu rozpočtu na tento rok. Navýšili 

napríklad sumu potrebnú na realizáciu investičnej akcie napo-

jenia Opatovskej ulice na Armádnu pri VÚO o 100 tisíc eur. V 

rámci stavebného konania sa totiž navýšili stavebné práce. Po-

slanci odsúhlasili aj peniaze na ďalšie polopodzemné kontaj-

nery a napríklad aj na činnosť športových ambasádorov pre 

základné školy. 

Zastupiteľstvo odsúhlasilo Zmenu a doplnok č. 6 Územného 

plánu mesta Trenčín. Tá vychádza v ústrety obyvateľom Južnej 

ulice. Investor, ktorý uvažuje s výstavbou obytného súboru 

Suchý dub, tak bude môcť stavať v dotyku s Južnou ulicou len 

do výšky 2 nadzemných podlaží a výhradne len rodinné domy. 

V druhej časti územia už bude môcť byť vyššia podlažnosť. 



48 
 

Poslanci sa zoznámili aj so záverečným účtom mesta za 

minulý rok. Trenčín skončil rok 2019 s prebytkom vo výške 7 

mil. eur. Príjmy mesta dosiahli 60,5 mil. eur, výdavky boli vo 

výške 53,5 mil. eur. Rozpočet na rok 2020 počítal s prebytkom 

vo výške 275 687 eur.  

„Môžeme konštatovať, že hospodárenie v roku 2019 bolo aj 

vďaka konzervatívne zostaveného rozpočtu pozitívne na strane 

príjmov a zodpovedné na strane výdavkov,“ uviedla vedúca 

Útvaru ekonomického Mária Capová.  

Dobrý výsledok ovplyvnili vyššie príjmy z podielu na dani 

z príjmov fyzických osôb o takmer 1 mil. eur oproti rozpočtu, 

ale aj vyššie príjmy z miestnych daní, poplatkov a kapitálové 

príjmy. Na strane výdavkov boli investičné akcie, ktoré sa ne-

stihli v roku 2019 zrealizovať alebo dokončiť (spolu za 1,8 mil. 

eur). Tieto peniaze sa presunuli do rozpočtu na rok 2020. Ne-

čerpali sa výdavky na kúpu starého železničného mosta (456 

tisíc eur). Na jeho kúpu dostalo mesto v tomto roku dotáciu 

z Ministerstva financií SR na základe rozhodnutia vlády.  

Peniaze sa ušetrili aj na zimnej údržbe komunikácií. Na 

investície mesta šlo v roku 2019 9 mil. eur. K najväčším patrila 

obnova MŠ Kubranská, rekonštrukcie a realizácia parkovacích 

miest, rekonštrukcia zimného štadióna, vnútrobloku J. Halašu, 

kúpa 26 nájomných bytov, chodník Sigôtky, Záblatská, cyklo-

trasa Karpatská, výmena umelého trávnika na ZŠ Novomeské-

ho, modernizácie priestorov základných škôl...  

Celkový dlh Trenčína bol na konci minulého roka 17,3 mil. 

eur. Mesto v období r. 2011 - 2019 kontinuálne pokračuje v je-

ho znižovaní, keď percentuálne poklesol o vyše 43 per-

cent. Celkový dlh Trenčína definovaný zákonom o rozpočto-

vých pravidlách územnej samosprávy bol 29,38 percenta bež-

ných príjmov predchádzajúceho roka, klesol o 4,2 percenta 

oproti predchádzajúcemu roku.  



49 
 

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2019 schválilo mestské 

zastupiteľstvo bez výhrad. 

Info 05.06.2020 

Pomocná evidencia 247/01/2020 

 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

dňa 01. 07. 2020 

 

Pred letnou prestávkou rokovali poslanci trenčianskeho 

mestského parlamentu v stredu 1. júla. Vzali na vedomie infor-

máciu o celkovom dlhu mesta, ktorý bol k 31. 5. 2020 vo výške 

16,2 mil. eur, teda 296 eur na obyvateľa. Od roku 2011 klesol 

o 59,22 %. 

Schválili niekoľko zmien v rozpočte. Súhlasili s vyčlenením 

35 tisíc eur na prípravu kandidatúry Trenčína na Európske hlav-

né mesto kultúry 2026. Schválili navýšenie sumy na rekon-

štrukciu Kultúrneho strediska Zlatovce o 217 100 eur na 378 

tisíc eur tak, aby súčasťou obnovy mohla byť aj prístavba vstup-

ného vestibulu so šatňou a jej nadstavba. 

Odsúhlasili dodatok k zmluve medzi mestom a AS Trenčín 

o posunutí termínu na vybudovanie nového futbalového štadió-

na do 31. 12. 2021. Pôvodne sa počítalo s termínom do 36 me-

siacov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia. Predĺžená 

lehota je zhodná s lehotou pre kolaudáciu štadióna, ktorú klubu 

AS Trenčín určil Slovenský futbalový zväz.  

Rozhodli, že neplnoorganizovanú ZŠ na Potočnej ulici bude 

od 1. 9. 2020 zabezpečovať vyučovanie v dvoch spojených trie-

dach, v každej budú spojené dva ročníky. Po zápise do 1. roč-

níka došlo totiž k poklesu detí. V uplynulom školskom roku ju 

navštevovalo 43 žiakov, v septembri by ich malo byť 38. 

Schválili obstaranie aktualizácie územnoplánovacej doku-

mentácie Trenčína - Zmeny a doplnky č. 7. Po obstaraní jej 

spracovateľa bude môcť verejnosť pripomienkovať kompletnú 
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dokumentáciu. Tá bude prerokovaná aj s dotknutými orgánmi 

štátnej správy, samosprávy a susednými obcami. Záverečné 

schvaľovanie Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN sa predpokladá 

v druhej polovici roku 2021.  

Odobrili zámer mesta vyhlásiť súťaž na výber nového pre-

vádzkovateľa MHD s predpokladanou hodnotou zákazky ma-

ximálne 35 miliónov eur bez DPH. S prihliadnutím na pred-

pokladanú dĺžku jej konania je potrebné ju vyhlásiť najneskôr 

v auguste 2020. Zmluva s víťazom bude uzatvorená na 10 

rokov s opciou na 3 roky. V Trenčíne zabezpečuje prevádzku 

MHD spoločnosť SAD Trenčín na základe zmluvy do 31. 8. 

2022.  

Schválili rozšírenie Komisie životného prostredia, dopravy, 

investícií a územného plánovania pri MsZ o odborníčku 

v oblasti ochrany prírody a životného prostredia Sylvu 

Mertanovú, dnes riaditeľku Správy CHKO Biele Karpaty. 

Info 31.07.2020 

Pomocná evidencia 308/01/2020 

 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

dňa 14. 08. 2020 

 

Trenčianske poslankyne a poslanci sa zišli v piatok 14. au-

gusta na mimoriadnom zasadnutí. Schválili uzatvorenie do-

datku č. 4, zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a nájomnej zmluve 

so spoločnosťou AS Trenčín, a. s.  

Vďaka tomu bude mať futbalový klub možnosť odkúpiť od 

mesta pozemky, stavby, hnuteľný majetok a príslušenstvo šta-

diónu ešte pred jeho dostavbou za 200 tisíc eur. Podmienkou 

však je vydokladovanie hodnoty investícií rozostavaného futba-

lového štadióna znaleckým posudkom v hodnote minimálne 7 

miliónov eur s DPH. Vďaka vlastníckym právam k pozemkom 

pod stavbou bude môcť futbalový klub zabezpečiť dofinanco-
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vanie výstavby nového futbalového štadióna. Mesto Trenčín je 

10-percentným akcionárom klubu AS Trenčín. Po dostavbe 

štadióna sa tak zvýši predpokladaná hodnota jeho akcií. V 

materiáli je stanovená výška sankcie 200 tisíc eur v prípade, ak 

AS Trenčín termín dokončenia stavby štadióna nedodrží do 31. 

12. 2021.  

Poslanci prijali návratnú finančnú pomoc z Ministerstva 

financií SR vo výške necelých 1,3 mil. eur určenú na vykrytie 

výpadku podielových daní v roku 2020 pre pandémiu ochorenia 

Covid-19. Ide o bezúročnú pôžičku s prvou splátkou v roku 

2024. Zároveň prijali zmenu rozpočtu mesta na tento rok. 

Vyčlenili financie na zateplenie a výmenu okien v MŠ M. Tur-

kovej, výmenu okien v MŠ J. Halašu, rekonštrukciu šiestich 

šatní na Zimnom štadióne P. Demitru, rekonštrukciu miestnych 

komunikácií na uliciach Javorinská a Zlatovská. 

Podľa novely Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2014 

o dodržiavaní čistoty a poriadku, ktorú poslanci schválili, je 

zakázané vstupovanie a kúpanie sa vo fontáne Marca Aurélia 

na Mierovom námestí a vo fontáne pri ZUŠ K. Pádivého na 

Námestí SNP. Novela reaguje na množiace sa prípady, kedy 

rodičia nechávali kúpať sa deti vo fontáne na námestí, hoci im 

pri tom hrozilo vysoké riziko úrazu na klzkom a mokrom 

povrchu. Fontána vhodná pre šantenie detí sa nachádza na 

Štúrovom námestí. 

Info 04.09.2020 

Pomocná evidencia 361/01/2020 

 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

dňa 23. 09. 2020 

 

Mestskí poslanci sa na ďalšej spoločnej schôdzi stretli 

v stredu 23. septembra. Vzali na vedomie informáciu, že 

celkový dlh mesta k 31. 07. 2020 bol vo výške 15,9 mil. eur, 
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teda 291 eur na obyvateľa. Dlh Trenčína v rokoch 2011 – apríl 

2020 poklesol o 59,91 %. 

Poslanci schválili zmenu mestského rozpočtu na tento rok. 

Odobrili napríklad 17 tisíc eur na nákup auta pre mestskú po-

líciu a peniaze na nákup práčky pre mestské zariadenie pre 

seniorov.  

Mestské zastupiteľstvo hlasovaním určilo dátumy dní, počas 

ktorých bude zakázané prevádzkovať na území mesta Trenčín 

hazardné hry v roku 2021. Ide o tieto dátumy: 1. 1. 2021, 6. 1. 

2021, 3. - 5. 4. 2021, 18. - 23. 12. 2021, 26. 12. 2021. Súčasne 

podľa zákona o hazardných hrách zakázalo prevádzkovať ha-

zardné hry na Veľký piatok, 24. a 25. decembra, v čase trvania 

štátneho smútku a mimo prevádzkového času kasína, herne ale-

bo prevádzky. 

Poslanci vzali na vedomie Správu o činnosti Mestskej po-

lície Trenčín za minulý rok. Z nej vyberáme: mestskí policajti 

riešili 74 nelegálnych skládok, 269 oznámení o podozrení z 

porušenia nočného kľudu, z toho 104 opodstatnených, ďalej sa 

zaoberali 817 prípadmi verejného pohoršenia. Takmer 50 

percent z nich spáchali osoby „bez domova“, zväčša pod vply-

vom alkoholu.  

Mestskí policajti v minulom roku odchytili na území Tren-

čína 133 psov, z ktorých 34 skončilo v karanténnej stanici. 

Ostatných na základe identifikácie čipu odovzdali majiteľom.  

V zónach s regulovaným parkovaním skontrolovali vyše 179 

tisíc vozidiel, zistili 4 670 priestupkov, pri ktorých vodiči neu-

hradili poplatok za parkovanie a 1 633 priestupkov parkovania 

mimo parkovacích miest. Mestská polícia v roku 2019 riešila aj 

30 autovrakov, z ktorých 23 napokon odstránili ich majitelia 

a odtiahnutie zvyšných zabezpečil správca komunikácií.  

Zastupiteľstvo schválilo zámer mesta vyhlásiť verejné obsta-

rávanie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej auto-

busovej doprave (MHD) na obdobie 10 rokov s 3-ročnou op-
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ciou a odhadovanou hodnotou zákazky 53 miliónov 700 tisíc 

eur. Podporilo aj zámer verejne obstarať stavebné práce, prí-

stavbu Kultúrneho strediska Zlatovce s predpokladanou hodno-

tou zákazky maximálne necelých 313 tisíc eur.  

Info 23.09.2020 

Pomocná evidencia 410/01/2020 

 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

dňa 18. 11. 2020 

 

Mestskí poslanci sa na ďalšej spoločnej schôdzi stretli 

v stredu 18. novembra 2020. Poslanci vzali na vedomie infor-

máciu, že celkový dlh mesta k 30. 9. 2020 bol vo výške 17,8 

mil. eur, teda 326 eur na obyvateľa. Dlh Trenčína v rokoch 2011 

– september 2020 poklesol o vyše 55 percent. 

Mestské zastupiteľstvo svojím rozhodnutím umožni-

lo prevádzkovateľom letných terás užívať ich aj v zimnom ob-

dobí 2020/2021. Prevádzkovateľ je oprávnený požiadať o po-

volenie užívať alebo zriadiť letnú terasu aj počas tejto zimy, 

najdlhšie však do 31. 3. 2021.  

„To je momentálne jediný spôsob, ako vieme gastroprevádz-

kam zabezpečiť možnosť aspoň obmedzeného príjmu. Len 

chcem upozorniť, že terasy nesmú oplotiť alebo uzatvárať. Zá-

sadne s tým nesúhlasí pamiatkový úrad a my to musíme rešpek-

tovať, lebo tu v centre mesta sme v chránenej pamiatkovej zó-

ne,“ zdôrazňuje primátor Richard Rybníček. Prevádzkovatelia 

terás sú zodpovední za dodržiavanie aktuálnych opatrení 

prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19. Stále platí 

povinnosť prevádzkovateľa podať aj žiadosť na povolenie 

umiestnenia a prevádzky letnej terasy na ďalšie obdobie, teda 

od 1 4. 2020. 

Primátor informoval mestský parlament o vystúpení poslan-

ca Martina Trepáča z poslaneckého klubu KDH a o jeho 
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vstupe do nového poslaneckého klubu HLAS-SD, ktorého 

predsedom je Michal Moško. Ďalej sú v ňom Martin Barčák, 

Tomáš Vaňo, Marcel Meravý, Josef Kolář a Martin Trepáč. 

Keďže poslanecký klub KDH vzhľadom k nesplneniu 

podmienky minimálne troch členov zanikol, je klub HLAS-SD 

aktuálne jediným poslanecký klubom politickej strany 

v Mestskom zastupiteľstve Trenčín. 

Info 27.11.2020 

Pomocná evidencia 466/01/2020 

 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

dňa 16. 12. 2020 

 

Mestskí poslanci sa na poslednej tohtoročnej schôdzi stretli 

v stredu 16. decembra. Schválili rozpočet Trenčína na rok 2021. 

Poslanci vzali na vedomie informáciu, že celkový dlh mesta 

k 31. októbru 2020 bol vo výške 17,6 milióna eur, čo predsta-

vuje 322 eur na obyvateľa. Dlh v rokoch 2011 – október 2020 

poklesol o vyše 55%. 

Trenčianske zastupiteľstvo schválilo upravený cenník 

mestskej hromadnej dopravy, ktorý začína platiť od 1. januára 

2021. Zmeny v cenníku sú zosúladené s platnou legislatívou. 

Po novom bude mať nárok na zľavnené cestovné dieťa od 6 do 

16 rokov, žiak, študent do 26 rokov, držiteľ preukazu ŤZP alebo 

ŤZP-S a senior po dovŕšení dôchodkového veku. Dopravca 

bude akceptovať vizuál SENIOR62 do ukončenia platnosti do-

pravnej karty. Za zľavnené cestovné sa prepravujú aj občania 

nad 70 rokov pri platbe v hotovosti. 

Mestský parlament schválil viaceré zmeny súvisiace s bio-

odpadom. Súhlasil aj s uzatvorením dodatku ku Zmluve o 

zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva medzi 

mestom Trenčín a spoločnosťou Marius Pedersen. Pôjde o za-

bezpečenie hygienizácie a transformácie biologicky rozložiteľ-
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ných kuchynských odpadov v kompostárni, vývozy 660 l bio-

nádob a ich umývanie podľa potreby.  

Zastupiteľstvo vyhlásilo i deň konania voľby hlavného kon-

trolóra mesta Trenčín, a to 27. januára 2021. Vtedy sa zároveň 

poslanci stretnú na svojej prvej spoločnej schôdzi v novom 

roku. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať 

svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania 

voľby na Mestskom úrade v Trenčíne, teda do 13. 1. 2021.  

Mestskí poslanci schválili rozpočet na rok 2021. Mesto 

Trenčín sa chystá v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom vo 

výške 66 484 972 eur. Zhruba pätinu z tejto sumy plánuje 

trenčianska radnica investovať prostredníctvom kapitálových 

výdavkov do rozvoja mesta. Poslúžiť jej k tomu má nielen 

očakávaný prebytok z tohtoročného hospodárenia, ale aj nový 

investičný úver vo výške 700 tisíc eur.  

Bežné príjmy mesta sú pre budúci rok rozpočtované vo 

výške 52 163 933 eur, bežné výdavky sú o približne dva mi-

lióny nižšie.  

„Pri príprave rozpočtu sme kládli dôraz na opatrnosť na 

strane bežných výdavkov, ktorých výška sa oproti roku 2020 

zásadnejšie nemení. Budeme nútení sledovať vývoj príjmov a v 

prípade ich výpadku operatívne reagovať a prijímať úsporné 

opatrenia tak, ako sme to robili spoločne v tomto roku,“ povedal 

primátor Richard Rybníček. 

Takmer dvojmiliónový rozdiel medzi bežnými príjmami a 

výdavkami chce trenčianska radnica použiť na investičnú 

činnosť. V súhrne s očakávaným prebytkom tohtoročného hos-

podárenia, dotáciami z európskych fondov a plánovaným in-

vestičným úverom vo výške 700 tisíc eur má na kapitálové 

výdavky rozpočtovaných bezmála 15 miliónov eur. 

Takmer polovica z tejto sumy je určená na investície finan-

cované zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu.  

https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
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„Budú to investície na budovanie Centra kultúrno-kreatív-

neho potenciálu Hviezda, budovanie cyklistickej infraštruktúry, 

regeneráciu vnútroblokov, revitalizáciu parku Úspech, moder-

nizáciu priestorov troch základných škôl,“ načrtol investičný 

plán pre budúci rok primátor Richard Rybníček. 

Zvyšné financie chce samospráva investovať predovšetkým 

do cestnej infraštruktúry, plánuje napríklad rekonštruovať ná-

mestie Rozkvet či parkovisko pri železničnej stanici Zlatovce, 

významnou investíciou za takmer 380 tisíc eur by mala byť 

rekonštrukcia kultúrneho strediska v Zlatovciach.  

Priamo na rokovaní sa na návrh predsedu finančnej komisie 

Petra Hoštáka ešte výrazne rozšíril investičný plán v objeme 

3 170 000 eur. Polovica z tejto sumy poslúži na rekonštrukciu 

ciest a chodníkov. 

Info 29.12.2020 

Pomocná evidencia 510/01/2020 

www.webnoviny.sk 16.12.2020 

Pomocná evidencia 511/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.webnoviny.sk/
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3.6 Z činnosti samosprávy 

 

Mesto rozdelí dotácie v hodnote 225 tisíc eur 

Mesto Trenčín v tomto roku podporí v rámci svojho dotač-

ného programu sumou 225 200 eur granty v šiestich oblastiach. 

Po prvýkrát možno o dotáciu požiadať elektronicky. 

Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, kým 

doteraz musel žiadateľ o dotáciu z grantového programu mesta 

doručiť na úrad množstvo popísaného papiera, dnes v pohodlí 

svojho domova alebo kancelárie vyplní a odošle jednoduché 

tlačivo, ktoré nájde na webstránke trencin.egrant.sk. 

„Prvým krokom je registrácia s uvedením emailovej adresy 

žiadateľa. Na ňu príde správa s odkazom, na ktorý treba kliknúť 

a tak si aktivovať účet. Potom sa už na stránke trencin.egrant.sk 

môžu žiadatelia prihlásiť a vyplniť žiadosť o dotáciu v oblasti, 

ktorú si vyberú. Každá žiadosť musí mať svoj osobitný účet, to 

znamená, že pre každú novú žiadosť musí byť vytvorená nová 

registrácia s novým užívateľským menom, emailovú adresu 

možno použiť rovnakú,“ uviedla hovorkyňa s tým, že dodávateľ 

systému na správu elektronických žiadostí pracuje na tom, aby 

bolo na budúci rok použiť len jeden užívateľský účet. 

Mesto plánuje v roku 2020 podporiť aktivity v oblastiach 

kultúry a záujmovej činnosti, práce s mládežou, sociálnych 

vecí, športu a telesnej kultúry, školstva, výchovy a vzdelávania 

a životného prostredia.  

www.teraz.sk 28.01.2020 

Pomocná evidencia 034/01/2020 

 

Zvýšil sa plat primátora i poslancov 

 

Mesačný plat trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka 

po prvý raz v histórii prekročil šesťtisícovú hranicu. V tomto 

http://www.teraz.sk/
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
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roku bude zarábať mesačne 6 186 eur. Dôvodom je zvýšenie 

priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospo-

dárstve, ktorá v roku 2019 dosiahla hodnotu 1 092 eur. 

Platovo si polepšili aj ostatní primátori a starostovia v kraji, 

ale tiež poslanci v tých mestách, kde sú odmeny viazané na 

výšku primátorského platu. Odmena trenčianskych poslancov 

sa napríklad zvýši z doterajších 299 eur na 322 eur. 

Zatiaľ čo pre väčšinu účtovníčok je údaj o priemernej mzde, 

ktorú 6. marca zverejnil Štatistický úrad SR, len zaujímavos-

ťou, pre mzdárky na obecných a mestských úradoch je to 

dôležitá informácia, na základe ktorej prepočítajú mzdy nielen 

starostov a primátorov, ale aj hlavných kontrolórov a v mno-

hých prípadoch aj odmeny poslancov zastupiteľstiev. 

Priemerná mzda je totiž základná premenná, ktorá vstupuje 

do vzorca výpočtu mesačnej mzdy. Doteraz bola jej výška 1 013 

eur, po novom stúpla na 1 092 eur. Hoci sa priemerná mzda 

medziročne zvýšila len o 79 eur, trenčianskemu primátorovi sa 

zvýšil plat až o 448 eur. Vďačiť sa to môže rozhodnutiu mests-

kého zastupiteľstva, ktoré ešte na prahu jeho tretieho volebného 

obdobia rozhodlo o navýšení základného primátorského platu o 

60 percent. 

Kým teda vlani Rybníček zarábal 5 738 eur, v tomto roku 

bude mesačne poberať 6 186 eur. Viac budú zarábať aj jeho 

zástupcovia, keďže Ján Forgáč má plat stanovený vo výške 70 

percent a Patrik Žák vo výške 50 percent platu primátora. 

www.sme.sk 08.03.2020 

Pomocná evidencia 126/01/2020 

 

Dlh jedného Trenčana za deväť rokov klesol zo 714 na 

316 eur 

 

Mesto Trenčín malo k 31. decembru 2019 celkový dlh 17,3 

milióna eur, čo predstavuje 316 eur na jedného obyvateľa. 

http://www.sme.sk/
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Vyplýva to z informácie o základných finančných ukazovate-

ľoch mesta Trenčín, ktorú na rokovaní mestského zastupi-

teľstva v stredu 11. marca predniesla vedúca ekonomického 

útvaru Mestského úradu v Trenčíne Mária Capová. 

Ešte pred 9 rokmi bol trenčiansky dlh prepočítaný na jed-

ného obyvateľa vo výške 714 eur, ku koncu minulého roka to 

bolo 322 eur a aktuálne je to 316 eur. 

„Mesto v rokoch 2011 - 2019 kontinuálne pokračuje v zni-

žovaní dlhu, percentuálne za toto obdobie dlh poklesol o 43,21 

percenta. K medziročnému nárastu došlo len v rokoch 2017 a 

2018, tieto nárasty vyplývali z prijatia úveru vo výške 3,2 mil. 

eur na rekonštrukciu Mierového námestia a z prijatia dvoch 

úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na kúpu 

nájomných bytov. Úvery zo ŠFRB sa nezapočítavajú do cel-

kovej sumy dlhu,“ uviedla Mária Capová. 

V polovici minulého roka bol celkový dlh mesta ešte nižší, 

v septembri však poslanci schválili prijatie nového úveru na 

financovanie kapitálových výdavkov vo výške 2,05 mil. eur. 

„Prvá časť úveru zo Slovenskej sporiteľne a.s. bola čerpaná 

v mesiaci november vo výške 1,45 mil. eur, zvyšná časť úveru 

vo výške 600 tisíc eur bola čerpaná v decembri,“ potvrdila Má-

ria Capová. Mesto Trenčín má tak k 31. decembru 2019 spolu 

desať bankových úverov prijatých v rokoch 2013 - 2019 s 

nesplatenou istinou 12,65 mil. eur, tri úvery zo ŠFRB s nespla-

tenou istinou 2,7 mil. eur a dva investičné dodávateľské úvery 

prijaté v roku 2010, kde ešte ostáva splatiť 0,18 mil. eur. Vedú-

ca ekonomického útvaru avizuje, že mesto Trenčín hospodárilo 

vlani s prebytkom 7 miliónov eur. 

„Z celkovej výšky hospodárskeho výsledku budú pre výpo-

čet výšky finančných prostriedkov, o ktorých bude rozhodovať 

mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní záverečného účtu, 

odpočítané nevyčerpané dotácie za rok 2019, fond opráv, fi-

nančné zábezpeky poukázané mestu v rámci verejných 
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obstarávaní a ďalšie položky. Pri schvaľovaní záverečného účtu 

sa v nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti bude rozhodo-

vať o použití finančných prostriedkov vo výške cca 2,7 mil. 

eur,“ dodala Mária Capová. 

www.webnoviny.sk 11.03.2020 

Pomocná evidencia 133/01/2020 

 

Vírus v Trenčíne zastavil investície, župa pokračuje 

 

V Trenčíne pre koronavírus pozastavili všetky investičné 

akcie. Radnica tak reaguje na správy od zhotoviteľov, ktorí avi-

zujú problémy so zásobovaním tovarov a potrebných služieb. 

Pred pár dňami sa podarilo dokončiť aspoň úpravu Palackého 

ulice v centre Trenčína. Naopak, trenčianska župa z 25 aktuálne 

rozbehnutých akcií pozastavila len dve.  

Možné spomalenie procesov avizujú aj stavebníci, šéfka ko-

munálnych ekonómov vidí v aktuálnej situácii šancu na lepšiu 

technickú prípravu plánovaných investícií. 

V Trenčíne aktuálne dokončili úpravu Palackého ulice. Pô-

vodne sa práce mali uskutočniť v máji, ale keďže boli počas 

mimoriadnej situácie parkoviská v centre mesta takmer prázd-

ne, mesto túto situáciu využilo. Rozšírenia sa dočkala cyklo-

trasa na oba pruhy na úkor existujúcich parkovacích miest. 

Tých ubudlo viac ako tridsať, aktuálne ich na Palackého zostalo 

106. Mesto by neskôr z tejto ulice chcelo mať promenádu. 

„Je to jedna z mála investícií, ktoré sa dali aktuálne urobiť. 

Bolo to len o namaľovaní čiar. V budúcnosti tu nechceme mať 

žiadne autá, len tých, ktorí tam bývajú. Mala by to byť pešia 

zóna, lavičky kaviarne, trhy. Priestor pre peších, verejný pries-

tor a nie parkovisko. Je to otázka možno dvoch, troch rokov, 

najneskôr do roku 2025 by to malo byť,“ povedal trenčiansky 

primátor Richard Rybníček. 

http://www.webnoviny.sk/
https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
http://zlavy.sme.sk/
http://zlavy.sme.sk/
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
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„Uvidíme, čo sa bude diať, ale na najbližšie dva týždne sú 

všetky investičné akcie pozastavené. Dúfam, že o pár týždňov 

sa trh trochu upokojí a niektoré spustíme. V tejto chvíli je to 

skôr také proroctvo,“ reagoval na aktuálnu situáciu primátor. 

V opačnej situácii sa nachádza trenčianska župa. Aktuálne 

má rozostavaných 25 investičných akcií, ktoré sú financované 

z rozpočtu župy alebo európskych fondov. Ide napríklad o 

rekonštrukciu a modernizáciu ciest, škôl, sociálnych a kultúr-

nych zariadení či výstavbu cyklotrás. 

„Z celkového počtu rozbehnutých investičných akcií sú ak-

tuálne pozastavené dve. Dôvodom je šírenie koronavírusu, kto-

rý sa podpísal pod zastavené dodávky stavebného materiálu. Ide 

o rekonštrukciu Strednej športovej školy v Trenčíne a Centra 

sociálnych služieb Jesienka v Myjave,“ povedal trenčiansky žu-

pan Jaroslav Baška. 

Podľa šéfky Asociácie komunálnych ekonómov Evy Balá-

žovej sme aktuálne svedkami spomalenia až zastavenia nie-

ktorých investícií. Hovorí, že radnice tak majú čas na technickú 

prípravu svojich plánov. 

„Treba na nich pracovať aj napriek tomu, že ich realizácia je 

sťažená. Urobiť selekciu a vybrať tie, ktoré sú dlhodobo naplá-

nované, technicky pripravené alebo sú aj kryté peniazmi,“ 

povedala Eva Balážová s tým, že samosprávy by mali lepšie 

vyhodnotiť výdavky. 

www.sme.sk 10.04.2020 

Pomocná evidencia 194/01/2020 

 

 

Trenčín je v rebríčku Zindex v prvej päťke veľkých 

miest 

 

Trenčín je v rebríčku Zindex v prvej päťke veľkých miest. 

Ide o hodnotenie zadávateľov verejných zákaziek. Rebríček 

http://www.sme.sk/
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zostavila Nadácia Zastavme korupciu v spolupráci s výskum-

níkmi z českého združenia EconLab, ktoré pôsobí pri Karlovej 

Univerzite. 

V porovnaní zadávania zákaziek najväčších slovenských 

miest za obdobie od decembra 2018 do júna 2020 obsadilo mes-

to Trenčín 4. miesto, za Prešovom, Popradom a hlavným mes-

tom SR Bratislava. Zindex Trenčína je 73 percent. Prvý Prešov 

má 77 %, Poprad 76% a Bratislava 75%. 

Nadácia v spolupráci s českými výskumníkmi posudzovali 

najmä to, či samosprávy o zákazky súťažia, či tendre nerušia, 

ako často sa opakujú rovnaké firmy a či pri verejnom obstará-

vaní neporušujú zákon.  

„Zindex dáva obstarávateľom vysvedčenie, ako sa im darí v 

porovnaní s ostatnými. Verejnosti a občanom zase Zindex po-

skytne informácie, ako ich volení zástupcovia nakladajú s 

verejnými zdrojmi,” povedala riaditeľka Nadácie Zastavme ko-

rupciu Zuzana Petková. 

Hodnotenie samospráv cez rebríček Zindex sa na Slovensku 

robilo po prvýkrát, v Českej republike funguje už roky. Európ-

ska komisia ho označuje ako špičkovú prax. 

Hodnotenie vychádza výlučne z dát o reálnom zadávaní, vy-

hodnocuje efektivitu a riziká úradov. Jeho cieľom je motivovať 

verejné inštitúcie, aby o obstarávaní nerozmýšľali ako o úko-

noch, kde sa musia držať minimálnych zákonných požiadaviek, 

a všetko bude v poriadku. 

„Chceme nákupcov podporiť, aby využívali najlepšiu do-

stupnú prax a odporúčané, overené postupy – ako ich iden-

tifikujú napríklad Európska komisia alebo OECD,” konštato-

vala Zuzana Petková.  

www.trencin.sk 13.11.2020 

Pomocná evidencia 460/01/2020 

 

 

http://www.trencin.sk/
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Vznikol poslanecký klub Hlas-Sociálna demokracia 

 

V trenčianskom mestskom zastupiteľstve vznikol nový po-

slanecký klub. Ako informoval trenčiansky primátor Richard 

Rybníček, klub Hlas-Sociálna demokracia má šesť členov a 

jeho predsedom sa stal Michal Moško. 

Michal Moško je bývalým okresným predsedom strany 

Smer-SD a ako jediný kandidát tejto strany uspel v komu-

nálnych voľbách pred dvoma rokmi a získal poslanecký mandát 

v trenčianskom mestskom zastupiteľstve. 

Spolu s ním budú v novom poslaneckom klube pôsobiť aj 

Tomáš Vaňo, Marcel Meravý, Josef Kolář, Martin Barčák 

a Martin Trepáč. Práve Martin Trepáč  doteraz pôsobil v klube 

KDH spoločne s Pavlom Bobošíkom a Evou Struhárovou. 

„Keďže v zmysle platných zásad na vytváranie poslanec-

kých klubov musí mať poslanecký klub minimálne troch čle-

nov, klub KDH automaticky zanikol,“ informoval Richard 

Rybníček. 

www.webnoviny.sk 25.11.2020 

Pomocná evidencia 477/01/2020 

 

Trenčín má opäť najlepšiu webstránku 

 

Výsledky 17. ročníka súťaže o najlepšiu internetovú stránku 

samospráv ZlatyErb.sk 2020 vyhlásili v Bratislave v stredu 9. 

decembra. V kategórii miest a mestských častí zvíťazil Trenčín, 

svoje prvenstvo z minulého roka tak obhájil. 

Špeciálnou cenou za mimoriadny prínos v oblasti informa-

tizácie slovenských samospráv bol ocenený Jiří Slynko, 

informatik, ktorý pôsobí v samospráve mesta Trenčín od roku 

od 1993.  

Súťaž ZlatyErb.sk vyhlasuje Únia miest Slovenska a 

eSlovensko spoločne so Združením informatikov samospráv 

https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
https://www.sme.sk/ps/1/smer-sd
https://www.sme.sk/ps/1/smer-sd
https://volby.sme.sk/komunalne-volby/2018/vysledky
https://volby.sme.sk/komunalne-volby/2018/vysledky
https://www.sme.sk/ps/7/kdh
https://www.sme.sk/ps/7/kdh
http://www.webnoviny.sk/
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Slovenska a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 

Tento rok udeľovanie cien prebehlo elektronicky. Hlavným cie-

ľom súťaže je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, 

oceniť výnimočné projekty a ohodnotiť snahu zástupcov samo-

správ efektívne a transparentne využívať informačno-komu-

nikačné technológie a tým zvyšovať kvalitu služieb pre obča-

nov. 

www.trencin.sk 29.12.2020 

Pomocná evidencia 497/01/2020 

 

 

 

 
 

http://www.trencin.sk/
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4. Investičné akcie a rozvoj mesta 

 
4.1 Investičné akcie 

 
Mestská časť STRED                                       Náklady v €          Ukončenie 

Revitalizácia priestoru átria pod vežou                771 514              09/2020 

Zastávka MHD pri Gymnáziu Ľ. Štúra                  52 000              09/2020 

Klimatizácia v sobášnej sieni                                   7 700              11/2020 

Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie        273 000              11/2020 

Rekonštrukcia cesty na ulici Pod Brezinou          142 965              08/2020 

Rekonštrukcia cesty na Javorinskej ulici               73 000               11/2020 

Rekonštrukcia interiéru v MHSL m.r.o.                55 000               02/2020 

Obnova zastávky a chodníka na Legionárskej       73 260              12/2020 

Oplotenie na starom železničnom moste                11 200              12/2020 

Parkoviská a zastávka MHD na Dlhých Honoch    99 941              12/2020 

Parkoviská vo vnútrobloku na Inoveckej ulici      160 998              12/2020 

Komunikácie na ulici Pod Komárky                     115 500              12/2020 

 

 

 

Mestská časť SEVER 

Výmena umelého trávnika ZŠ Hodžova                70 000              03/2020 

Rekonštrukcia šatní na zimnom štadióne             208 000              11/2020 

Rekonštrukcia objektov MŠ M. Turkovej            273 300              11/2020 

Napojenie Opatovskej na Armádnu ulicu             267 000              11/2020 

Rekonštrukcia komunikácií v Kubrej                   104 000              07/2020 

Rekonštrukcia cesty na Opatovskej ulici               30 000               12/2020       

Parkovisko na Ulici M. Turkovej                           41 217               12/2020      

 

 

Mestská časť JUH 

Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica          269 501              10/2020               

Výmena okien a dverí na MŠ Ulici J. Halašu      175 000              11/2020 

Druhý nadchod Domu smútku                               27 300              06/2020 

Klimatizácia v Dome smútku                                15 000               04/2020 

Rekonštrukcia ciest a chodníkov                          188 000             11/2020 

Rekonštrukcia schodísk                                          61 000             12/2020 

Polopodzemné kontajnery na Západnej ulici          14 900             08/2020 

Nasvietenie nových priechodov pre chodcov         14 300             12/2020 

Doplnenie prvkov do vnútrobloku na Halašovej    13 600             11/2020 
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Mestská časť ZÁPAD 

Statická doprava na ulici Na Kamenci                        84 000         09/2020 

Strecha na Dome smútku v Záblatí                             14 000         06/2020 

Chodník a cyklotrasa na Kasárenskej ulici                158 141        08/2020 

Rekonštrukcia cesty na Ulici Matice slovenskej       148 000        12/2020 

Rekonštrukcia Zlatovskej ulice                                  482 600        12/2020 

Cyklotrasa z Ul. J. Stárka k priemyselnému parku      90 504        12/2020 
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4.2 Investičné akcie na fotografiách 
 

  

 

 

 

Dôverujme vedeckému  

 

Stred: Revitalizácia priestoru átria pod vežou. Stred: Revitalizácia priestoru átria pod vežou. 

Stred: Revitalizácia priestoru átria pod vežou. Stred: Revitalizácia priestoru átria pod vežou. 

Stred: Rekonštrukcia cesty na ulici Pod Brezinou. Stred: Zastávka MHD pri Gymnáziu Ľ. Štúra. 
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Stred: Rekonštrukcia ciest na ulici Pod Komárky. Stred: Rekonštrukcia ciest na ulici Pod Komárky. 

Stred: Rekonštrukcia cesty na Javorinskej ulici. Stred: Parkoviská na Inoveckej ulici. 

Stred: Obnova zastávky a chodníka Legionárska. Stred: Obnova zastávky a chodníka Legionárska. 
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Stred: Parkoviská a zastávka na Dlhých Honoch. Stred: Parkoviská a zastávka na Dlhých Honoch. 

Sever: Napojenie Opatovskej na Armádnu ulicu. Sever: Rekonštrukcia cesty na Opatovskej ulici. 

Sever: Rekonštrukcia ciest v Kubrej. Sever: Parkovisko na Ulici M. Turkovej. 
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Sever: Rekonštrukcia MŠ na Ulici M. Turkovej. Sever: Rekonštrukcia MŠ na Ulici M. Turkovej. 

Sever: Rekonštrukcia šatní na zimnom štadióne. Sever: Výmena umelého trávnika na ZŠ Hodžova. 

Juh: Revitalizácia vnútrobloku na Východnej Juh: Revitalizácia vnútrobloku na Východnej. 
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Juh: Výmena okien a dverí na MŠ J. Halašu. Juh: Doplnenie prvkov vo vnútrobloku J. Halašu. 

Juh: Rekonštrukcia chodníka na Východnej. Juh: Rekonštrukcia schodiska na Halalovke. 

Juh: Polopodzemné kontajnery na Západnej. Juh: Nasvietenie nových priechodov na sídlisku. 
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Zoznam skratiek: 

ZŠ – Základná škola 

MŠ – Materská škola 

MHD – Mestská hromadná doprava 

Západ: Rekonštrukcia Zlatovskej ulice. Západ: Rekonštrukcia Zlatovskej ulice. 

Západ: Chodník a cyklotrasa na Kasárenskej. Západ: Chodník a cyklotrasa na Kasárenskej. 

Západ: Cesta na Ulici Matice slovenskej. Západ: Cyklotrasa k priemyselnému parku. 
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4.3 Výstavba futbalového štadióna 

 

Práce na výstavbe štadióna pokročili 

 

Práce na futbalovom štadióne v Trenčíne opäť o niečo 

pokročili. Stavebný ruch prebiehal v decembri 2019 aj počas 

niektorých dní medzi sviatkami. Robotníci uzatvárali hlavnú 

tribúnu, aby neskôr mohli pristúpiť k vnútorným prácam. 

„Zasklieva sa veľká plocha, ktorá je už takmer dokončená. 

Pracujeme na zatepľovaní. Postupne sa uzatvárajú vstupy do 

sky boxov a VIP priestoru,“ povedal mediálny manažér AS 

Trenčín Martin Galajda. 

Ešte v závere minulého roka sa začali prípravné práce pre 

budovanie severnej a južnej tribúny za bránami. 

„Vo výrobe sú prefabetónové dielce, ktoré sa budú následne 

ukladať. Uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať ďalej vzhľadom 

na aktuálnu situáciu v Európe. Dôležité je, že do konca roka sa 

nám podarilo dokončiť základy pod obe tribúny,“ doplnil 

Martin Galajda. 

Prvú vrstvu asfaltu sa podarilo položiť za hlavnou tribúnou. 

Pripravené je už aj osvetlenie parkoviska 

„Nedávame si žiadne termíny. V najkratšom možnom čase 

sa chceme vrátiť na domáci štadión. Do výstavby vstupuje 

množstvo premenných. V minulosti sme sa neraz popálili aj na 

záležitostiach, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Dôležité pre nás je 

to, že klub prijal rozhodnutie postaviť celý štadión v štandarde, 

ktorý naznačuje hlavná tribúna. Táto cesta je síce nákladnejšia 

a zložitejšia, ale výsledná stavba tu zostane pre futbal, mesto a 

fanúšikov z celého regiónu desiatky rokov,“ doplnil na záver 

Martin Galajda. 

Generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček už 

dávnejšie vyhlásil, že klub by sa chcel do Trenčína vrátiť do 

http://trencin.sme.sk/
http://trencin.sme.sk/
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konca tohto roka, najneskôr však so štartom jarnej časti 

budúceho ročníka. 

www.sme.sk 11.03.2020 

Pomocná evidencia 131/01/2020 

 

 

Výstavba štadióna pokračuje aj napriek pandémii 

 

Hoci pandémia koronavírusu poznačila ekonomickú silu 

športových klubov nielen na Slovensku, v AS Trenčín pracovali 

aj počas tohto obdobia na výstavbe svojho futbalového šta-

dióna. Na Sihoti rýchlo rastie nová severná tribúna, čo je jedna 

z tribún za bránkami. Cieľom klubu je aj počas súčasnej krízy 

ďalej pracovať na projekte výstavby svojho nového domova. 

Zhovárali sme sa o tom s generálnym manažérom AS Róber-

tom Rybníčkom. 

Aký progres ste zaznamenali od vypuknutia krízy? 

„Museli sme vzhľadom na novú situáciu zmeniť našu 

stratégiu. Rozhodli sme sa ísť cestou plnohodnotného za-

merania sa na dve tribúny za bránkami. V tejto fáze počítame 

aj s dokončením súvisiacich vecí na ich prepojenie s budúcou 

hlavnou tribúnou, keďže v budúcnosti budú tvoriť súvislý ce-

lok. Verím, že do konca septembra by obe tribúny za bránkami 

mohli byť dokončené a budeme ich môcť plnohodnotne 

využívať.” 

Kedy by ste mohli opustiť Žilinu a hrať v Trenčíne prvý 

súťažný zápas? 

„Sme v úzkej komunikácii s členmi Licenčnej komisie a Ko-

misie pre štadióny na Slovenskom futbalovom zväze. Zisťu-

jeme možnosti a hľadáme riešenia, aby sa mužstvo čím skôr 

vrátilo do Trenčína. Práve preto sme menili stratégiu dokon-

čenia projektu.“  

http://www.sme.sk/
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Fanúšikovia by v takom prípade už mohli sedieť okrem 

starej tribúny na dvoch nových za bránkami? 

„Áno. Vedeli by sme využiť dve nové tribúny za bránkami a 

v obmedzenom režime aj súčasnú starú. Postupne by sme sa 

snažili získať zdroje na dostavbu a dokončenie interiéru budú-

cej hlavnej tribúny, ktorá by sa stala srdcom štadióna a kľúčo-

vým bodom do budúcna.” 

Nakoľko máte vykrytý rozpočet na dokončenie tribún za 

bránkami a budúcej hlavnej tribúny? 

„Potrebujeme zhruba asi 10 miliónov eur, pričom 4 milióny 

máme k dispozícii. Máme vlastné zdroje a uvidíme, koľko pro-

striedkov dokážeme získať v priebehu prestupového obdobia. 

Pracujeme na dvoch alternatívach. Jedna možnosť je financo-

vať výstavbu cez naše súkromné zdroje na základe eventuálnej 

pôžičky vo vzťahu s privátnym bankovým sektorom. Druhá 

alternatíva je projekt financovania cez privátne dlhopisy. Táto 

možnosť je veľmi aktuálna, no súčasná situácia túto formu 

biznisu pozastavila.” 

Dokážete odhadnúť, kedy by ste mohli mať kompletne 

hotové obe tribúny za bránkami a budúcu hlavnú tribúnu? 

„Máme ambíciu, aby to v lete budúceho roka bolo  komplet-

ne k dispozícii. To by sme už mohli naplno využívať budúcu 

hlavnú tribúnu a tribúny za bránkami..” 

Otázne je, ako sa koronakríza prejaví na transferovom 

trhu. Je pre vás predaj hráča alebo hráčov kľúčový pri 

dokončení projektu? 

„Je pre nás nesmierne dôležité, aby sme aspoň niečo 

zobchodovali. Jeden z pilierov financovania výstavby tvoria 

naše zdroje a tie sú úzko previazané s našou schopnosťou byť 

úspešný na prestupovom poli. Verím, že sa nám podarí predať 

jedného-dvoch hráčov. Vzhľadom na vývoj situácie a každo-

denné zmeny je však dnes ťažké čokoľvek garantovať.” 

Ktorí vaši hráči sú dnes najviac v kurze? 
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„Zahraničné kluby majú v hľadáčiku portfólio asi piatich 

hráčov, ktorí sú u nás k dispozícii na ďalší predaj. Nebudem 

zakrývať, najviac sa hovorí o Osmanovi Bukarim. Registru-

jeme ale aj zvýšenú pozornosť o Martina Šuleka, Hamzu 

Čatakoviča, Abdula Zubairuho či Achrafa El Mahdiouiho.“  

Nakoľko zaťažuje váš rozpočet skutočnosť, že si musíte 

platiť za prenájom žilinského štadióna? 

„Otvorene treba povedať, že je veľký rozdiel medzi tým, či 

si štadión prenajímame na Európsku ligu alebo na našu domácu 

súťaž. Určite to ale nie je pre nás zanedbateľná čiastka. Pod-

mienky sme akceptovali a sú hodné priestoru a možností, ktoré 

nám ponúka žilinský štadión. Za posledné dva roky sme inves-

tovali do prenájmov a ďalších nákladov s tým súvisiacich 

zhruba 400 tisíc eur, čo je v kontexte nášho rozpočtu výrazná 

čiastka.” 

Takže bez ohľadu na dopad koronavírusu je dostavba 

štadióna pre vás kľúčový projekt... 

„Návrat domov je pre nás absolútne nevyhnutný. Pokiaľ by 

mala súčasná situácia pokračovať naďalej a ak by sme mimo 

Trenčína mali hrať ďalšie obdobie, mohlo by to byť pre klub 

náročné, ba priam až zdrvujúce.” 

www.sportaktuality.sk 03.05.2020 

Pomocná evidencia 223/01/2020 

 

 

Futbalový zväz odložil kolaudáciu štadióna v Trenčíne 

 

Slovenský futbalový zväz (SFZ) posunul kolaudáciu piatich 

štadiónov do konca roka 2021. Ide aj o štadión v Trenčíne. 

„V rámci realizácie projektu Rekonštrukcie, modernizácie a 

budovania futbalových štadiónov v rokoch 2013–2022 výkon-

ný výbor SFZ svojím rozhodnutím per rollam č. 3/2020 schválil 

posunutie termínu kolaudácie futbalových štadiónov, ktoré sú 

http://www.sportaktuality.sk/
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predmetom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie v mestách 

Prešov, Košice, Spišská Nová Ves, Trenčín a Považská Bystrica 

na 31. 12. 2021,“ informoval SFZ v stredu 20. mája.  

„SFZ pristúpil k odloženiu termínu ukončenia projektov 

jednotne vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu a z toho 

vyplývajúce problémy, ktoré zaznamenali naši partneri, či už v 

rámci realizácie stavebných prác alebo v súvislosti so zabez-

pečením potrebného spolufinancovania z vlastných alebo iných 

verejných zdrojov, najmä z rozpočtov územných samospráv.,“ 

vysvetlila dôvody posunu termínov kolaudácií vedúca 

oddelenia strategických projektov SFZ Mária Berdisová. 

www.teraz.sk 20.05.2020 

Pomocná evidencia 238/01/2020 

 

 

Schválili dodatky k zmluve medzi mestom a AS Trenčín 

 

Dokončenie futbalového štadióna v Trenčíne má nové 

termíny. Klub avizuje, že prvé zápasy by sa mohli v Trenčíne 

odohrať na výnimku na začiatku jarnej sezóny budúci rok. 

Mestskí poslanci na zasadnutí zastupiteľstva v stredu 1. júla 

schválili dodatky k zmluve medzi mestom a futbalovým 

klubom. 

Podľa pôvodnej zmluvy mal byť štadión skolaudovaný 

najneskôr 10. júla tohto roka, termín poslanci predĺžili do konca 

budúceho roka. Podľa viceprimátora Trenčína Jána Forgáča 

termín zosúladili s dátumom, ktorý futbalovému klubu AS 

Trenčín dal slovenský futbalový zväz. Aktuálne stojí hrubá 

stavba hlavnej, severnej a južnej tribúny. 

V prípade, ak štadión nebude skolaudovaný ani do konca 

budúceho roka, mesto má podľa Jána Forgáča dve možnosti. 

„V prípade, že mesto odstúpi od zmluvy, má právo, avšak 

nie povinnosť, aby sa rozostavaná stavba ocenila znaleckým 

http://trencin.sme.sk/
http://povazska.sme.sk/
http://www.teraz.sk/
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posudkom a klub je povinný na základe dohody odpredať ju za 

polovičnú hodnotu. Druhá možnosť je, že mesto je povinné 

zriadiť odplatné vecné bremeno, s tým, že klub by bol povinný 

za to odplatné bremeno každý rok platiť. Pevne verím a dúfam, 

že sa to stihne skôr, ako je to určené,“ skonštatoval Ján Forgáč 

s tým, že radnica si teraz nebude dávať žiadne doplňujúce 

podmienky. 

Futbalový klub tvrdí, že doteraz počas výstavby štadióna 

preinvestoval 13 miliónov eur. Hotová je hrubá stavba hlavnej 

tribúny a oboch tribún za bránami, prvá fáza parkovacích 

priestorov za hlavnou tribúnou a pracuje sa na prestrešení. 

„Práce na hlavnej tribúne sú aktuálne zastavené. Sústredili 

sme sa na dostavbu severnej a južnej tribúny za bránami. 

Dokončuje sa konštrukcia strechy na severnej tribúne pri hrádzi 

a výrazne pokročili práce na streche južnej tribúny,“ povedal 

PR manažér klubu Martin Galajda. 

Martin Galajda zároveň odhaduje, že kým sa futbalisti budú 

môcť definitívne vrátiť domov, musia na stavbe preinvestovať 

ďalších približne päť miliónov eur. 

„Ak budú všetky dodávky fungovať, ako máme nastavené, 

koncom jesene alebo začiatkom jarnej časti budúcej sezóny sa 

budeme môcť vrátiť do Trenčína. Deadline je pre nás začiatok 

jarnej sezóny, čo je niekedy vo februári s obmedzenou 4-

tisícovou kapacitou a tribúnami za bránou,“ informoval. 

Klub chce mať tri tribúny plne funkčné do konca roka 2021. 

„Veríme, že do konca budúceho roka to stihneme. Sa-

mozrejme, budeme radi, ak to bude aj skôr. Nie je to jednoduchá 

stavba a takmer celé je to na klube,“ dodal Martin Galajda. 

www.sme.sk 16.07.2020 

Pomocná evidencia 307/01/2020 

 

 

 
 

http://www.sme.sk/
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Výstavba futbalového štadióna na fotografiách: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vizualizácia nového futbalového štadióna. Vizualizácia nového futbalového štadióna. 

Vizualizácia nového futbalového štadióna. Vizualizácia nového futbalového štadióna. 

Utorok 21. januára. Piatok 14. februára. 
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Piatok 17. apríla. Štvrtok 30. apríla. 

Piatok 29. mája. Štvrtok 25. júna. 

Streda 29. júla. Pondelok 17. augusta. 
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 Štvrtok 29. októbra. 

Štvrtok 5. novembra. 
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Utorok 24. novembra. 

Streda 30. decembra. 
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5. Verejno-spoločenský a politický život 
 

5.1 Verejno-spoločenský život 
 

 

     Prvou Trenčianskou roka 2020 je Zuzanka 

 

Prvou Trenčiankou roka 2020 je Zuzanka. Narodila sa vo 

štvrtok 2. januára o 11.55 hodine v trenčianskej pôrodnici 

mamičke Kataríne Bal-

kovej. Dievčatko vážilo 

4490 gramov a meralo 

53 centimetrov, doma už 

má 3-ročného bračeka 

Miška. 

V piatok 3. januára 

navštívil prvú občianku 

mesta Trenčín narodenú 

v roku 2020 na Gynekologicko-pôrodníckej klinike trenčian-

skej Fakultnej nemocnice primátor mesta Richard Rybní-

ček. Mamičke odovzdal pamätný list a malej Zuzanke zlatú 

retiazku. 

Zároveň zablahoželal aj mamičke z obce Cigeľ, ktorá pri-

viedla na svet prvé bábätko v novom roku – Terezka sa narodila 

už o 1.40 hodine, s váhou 4220 gramov a 52 centimetrami. 

www.trencin.sk 03.01.2020 

Pomocná evidencia 001/01/2020 

 

Rekordná návštevnosť Trenčianskeho hradu 

 

V roku 2019 navštívil Trenčiansky hrad rekordný počet 

152 189 osôb.  Najvyšší počet turistov zaznamenal hrad opäť 

http://www.trencin.sk/
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predovšetkým počas letnej sezóny. Túto stúpajúcu tendenciu 

návštevnosti môžeme sledovať už niekoľko rokov. 

„Návštevnosť hradu má za niekoľko posledných rokov stú-

pajúcu tendenciu, avšak takéto rekordné množstvo návštev-

níkov vo svojej stáročnej histórii ešte nezaznamenal,“ vyjadril 

sa k tomuto úspechu riaditeľ Trenčianskeho múzea Peter 

Martinisko. V porovnaní s rokmi 2012 a 2013, kedy na hrad 

zavítalo viac ako 80 tisíc návštevníkov, ide o takmer dvoj-

násobný nárast návštevnosti. 

Medzi ďalšie významne navštevované objekty Trenčianske-

ho múzea v Trenčíne môžeme zaradiť i Katov dom s počtom 

návštevníkov 7 741 osôb a Kostnicu / Karner sv. Michala, kde 

v porovnaní s rokom 2017 stúpla návštevnosť na takmer 

dvojnásobok. K nárastu ich návštevnosti prispeli i nové 

zaujímavé expozície. Spomedzi pobočiek mimo Trenčína sa 

rastúcou návštevnosťou môže pochváliť predovšetkým 

Draškovičovský kaštieľ v Čachticiach, ktorý v minulom roku 

privítal takmer 4300 návštevníkov. 

„Veríme, že pripravované akcie, výstavy, prednášky a peda-

gogické programy pre jednotlivé objekty v správe Trenčian-

skeho múzea nesklamú svojich priaznivcov a návštevníkov ani 

v roku 2020,“ doplnil riaditeľ Peter Martinisko. 

Celková návštevnosť všetkých subjektov Trenčianskeho 

múzea v Trenčíne medziročne stúpla o viac ako 16 tisíc ná-

vštevníkov na 175 465 osôb. 

www.muzeumtn.sk 14.01.2020 

Pomocná evidencia 014/01/2020 

 

Stále pracovisko Úradu pre verejné obstarávanie  

 

V poradí druhé vysunuté stále pracovisko Úradu pre verejné 

obstarávanie (ÚVO) má sídlo v budove Úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (TSK). Spolu s trenčianskym županom 

http://www.muzeumtn.sk/
http://tender.sme.sk/
http://tender.sme.sk/
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Jaroslavom Baškom ho v utorok 14. januára otvoril predseda 

ÚVO Miroslav Hlivák. 

Traja pracovníci kancelárie budú podľa Hliváka pomáhať pri 

vzdelávaní a metodickom usmerňovaní vyhlasovateľov súťaží 

a výklade zákona o verejnom obstarávaní. Trojica pracovníkov 

ÚVO je podľa Hliváka  pripravená metodicky usmerňovať vy-

hlasovateľov verejných súťaží a posúdiť príslušné dokumenty 

ešte pred spustením procesu verejného obstarávania. 

„Našou snahou je, aby stále pracovisko bolo určené pre-

dovšetkým pre najmenších obstarávateľov. Chceme sa zaují-

mať aj o tieto súťaže, pretože aj pre starostu obce s obme-

dzeným rozpočtom je dôležité, aby mal správne nastavenú ve-

rejnú súťaž a efektívne použil verejné zdroje. Pevne verím, že 

našou činnosťou prispejeme k tomu, že kvalita verejných súťaží 

v trenčianskom regióne porastie,“ vyhlásil predseda ÚVO. 

www.webnoviny.sk 14.01.2020 

Pomocná evidencia 015/01/2020 

 

Oslavy výročia jaslovskej bitky v Trenčíne 

 

V stredu 15. januára sa v Trenčíne konali oslavy 75. výročie 

jaslovskej bitky a Dňa 

raketového vojska a de-

lostrelectva. Podujatie 

pripomenulo 75. výročie 

rozhodujúcej bitky proti 

fašistickým hitlerovským 

vojskám pri poľskom 

meste Jaslo. Táto bitka 

bola najväčším a najús-

pešnejším vystúpením československého delostrelectva počas 

2. svetovej vojny. 

http://www.webnoviny.sk/
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V jaslovskej operácii bolo nasadených päť delostreleckých 

plukov z 1. československého armádneho zboru s 2500 vojakmi 

a dôstojníkmi, vyzbrojenými húfnicami, kanónmi a mínomet-

mi. 

www.teraz.sk 15.01.2020 

Pomocná evidencia 018/01/2020 

 

V areáli Meriny plánujú vybudovať nákupný areál 

 

V Trenčíne plánujú vybudovať ďalšie obchodné centrum. 

Stáť by malo v areáli bývalej textilnej fabriky Merina. Spo-

ločnosť Construction Services predstavila svoj zámer na 

výstavbu objektu, kto-

rého súčasťou by mala 

byť samoobslužná pre-

vádzka a doplnkové 

obchody.  

Za projektom stojí 

aj developerská spo-

ločnosť TM Real, kto-

rá má za sebou viacero 

obchodných centier – 

City Park v Leviciach, Trnave a Rovinke pri Dunajskej Lužnej. 

Priestory v nich si prenajímajú značky, ako sú dm drogerie 

markt, KiK alebo PEPCO. Nový nákupný areál by sa mal 

nachádzať v bezprostrednej blízkosti obchodného centra MAX.  

„Jeho otvorenie na jednej strane poskytne trenčianskym 

obyvateľom širšiu ponuku maloobchodných služieb a zvýši 

konkurenciu na trhu, na druhej strane však príliš široká 

maloobchodná ponuka v jednej lokalite môže viesť k saturácii, 

ktorá z dlhodobého hľadiska nemusí byť pre mesto prospešná,“ 

uviedol vlastník nákupného centra MAX. V zámere sa uvádza, 

http://www.teraz.sk/
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že prevádzka prispeje k rozšíreniu plôch občianskej vybavenos-

ti Trenčína.  

S výstavbou by mohli začať už v tomto roku, pričom objekt 

plánujú dokončiť v roku 2021. Investor počíta s nákladmi na 

výstavbu vo výške približne 3,5 milióna eur. Prevádzky podľa 

zámeru by vytvorili 104 nových pracovných miest. Stavba by 

mala zabrať takmer šesťtisíc štvorcových metrov.  

Projekt počíta aj so strešnou zeleňou a 269 parkovacími 

miestami. Pre potreby obchodného centra bude potrebné pre-

budovať existujúcu križovatku na ulici Generála Milana Ras-

tislava Štefánika na turbookružnú križovatku, ktorá bude slúžiť 

prevažne pre osobnú dopravu. Už sú známe aj stanoviská 

jednotlivých úradov a verejnosti. Pripomienky vyjadrilo len 

ministerstvo dopravy. 

Mesto Trenčín zámer investora víta. Vyplýva to aj zo zmeny 

územného plánu, ku ktorej došlo v roku 2019. Potvrdila to 

hovorkyňa mestského úradu Erika Ságová.  

„V územnom pláne je toto územie definované ako poly-

funkčná zóna,“ uviedla. Preto mesto navrhlo investorovi, aby 

nad obchodmi vybudovali aj byty. Nemá to však v pláne.  

„Je na investorovi a požiadavkách trhu, či ďalšie obchody 

v meste budú fungovať,“ dodala. Napriek tomu plány investora 

hodnotia pozitívne: „Vnímame to ako impulz, ktorý naštartuje 

zmenu brownfieldu na nové využitie.“  

Areál sa tak môže dočkať oživenia po desiatich rokoch, 

odkedy textilka Merina v roku 2009 skončila s výrobou. Fab-

riku s vyše storočnou históriou položila hospodárska kríza a 

odvtedy bola väčšina priestorov nevyužitá. Kedysi sa spolu s 

Ozetou zaslúžila o charakteristiku Trenčína ako mesta módy. 

Bývalé výrobné a skladové priestory fabriky stratili svoj účel a 

výstavbou nákupného centra dôjde k ich zbúraniu. 

www.hnonline.sk 21.01.2020 

Pomocná evidencia 027/01/2020 

http://www.hnonline.sk/
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Starý železničný most získa Trenčín 

 

Vláda SR na svojom rokovaní v stredu 22. januára vyčlenila 

456 tisíc eur pre Trenčín na odkúpenie starého železničného 

mosta. Ten je dnes mimo prevádzky a Železnice SR ho neplá-

nujú ďalej využívať. Naopak, mesto už dlhší čas deklaruje silný 

záujem získať ho do majetku a premeniť ho na promenádny, 

zelený most pre chodcov a cyklistov. 

„Som naozaj rád, že premiér Peter Pellegrini dodržal svoj 

sľub z 11. októbra 2019, kedy som mu vysvetlil náš strategický 

záujem o most a požia-

dal som ho o pomoc 

v tejto veci. Ďakujem aj 

podpredsedovi vlády 

Richardovi Rašimu, 

ktorý materiál na ro-

kovaní vlády predložil. 

Pre naše mesto je to 

dobrá správa,“ povedal 

po rozhodnutí vládneho 

kabinetu primátor Trenčína Richard Rybníček. 

Starý železničný most spája centrum mesta s pravým brehom 

Váhu. Už dnes ide o frekventovanú spojnicu prostredníctvom 

lávky popri moste.  

„Chceme z neho urobiť kolonádny, pobytový zelený most s 

aktivitami pre relax a oddych,“ uviedol Richard Rybníček 

s tým, že by šlo o využitie celého mosta. „Chceme využiť i jeho 

hornú nosnú konštrukciu na priestor pre šport, vyhliadku 

a ďalšie aktivity. Na moste počítame i s výraznou výsadbou 

zelene. Nie je to však otázka tohto ani budúceho roka.“  

www.trencin.sk 29.01.2020 

Pomocná evidencia 036/01/2020  

 

http://www.trencin.sk/


89 
 

Poslanci súhlasili s kúpou starého železničného mosta 

 

Starý železničný most ponad rieku Váh prejde do majetku 

mesta Trenčín. Poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva 

v stredu 5. februára odsúhlasili podmienky kúpy nevyužitého 

mosta od Železníc SR za 456 tisíc eur.  

Na uvedenú transakciu bola trenčianskej samospráve po-

skytnutá štátna dotácia v plnej výške. Podľa primátora Richar-

da Rybníčka bola pripísaná na účet mesta 31. januára 2019. 

Trenčianska radnica chce v prvom rade využiť most pre peších 

a cyklistov, ale chce zvýšiť tiež jeho celospoločenskú hodnotu 

a vybudovať tu aj priestor na relaxačné aktivity. 

Predmetom budúcej kúpnej zmluvy medzi mestom Trenčín 

a Železnicami SR je samotný železničný most s dĺžkou 258 

metrov a tiež príslušné pozemky pod touto stavbou v katastrál-

nych územiach Trenčín a Zlatovce o celkovej výmere 760 

metrov štvorcových. Okrem kúpnej ceny 456 tisíc eur poslanci 

schválili aj ďalšie podmienky transakcie. Jednou z nich je 

záväzok mesta zachovať verejnoprospešný účel využívania 

mosta po dobu najmenej 10 rokov. 

www.webnoviny.sk 05.02.2020 

Pomocná evidencia 050/01/2020 

 

Združenie kresťanských seniorov pôsobí už 25 rokov 

 

„Dôstojnosť človeka si vyžaduje, aby v staršom veku, najmä v 

dôchodku, životná úroveň seniora bola úmerná životným 

potrebám, vrátane jeho duchovnej a kultúrnej dimenzie,“ píše 

sa v stanovách Združenia kresťanských seniorov (ZKS).  

Členovia ZKS Trenčín – mesto sa zišli v pondelok 10. feb-

ruára  na svojom pravidelnom stretnutí. Pri príležitosti 25. vý-

ročia zriadenia ZKS na Slovensku zavítali do klubu aj primátor 

https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
http://www.webnoviny.sk/
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mesta Richard Rybníček, predseda ZKS Slovenska Peter 

Mach a podpredsedníčka Marta Gregušová.  

Pri založení celoeurópskej organizácie Európska únia se-

niorov v Madride sa v roku 

1995 Slovensko hneď stalo 

jej členom a vo februári 

1995 bola zriadená sa-

mostatná organizácia Zdru-

ženie kresťanských dô-

chodcov. V júni 1996 pod 

vedením Ladislava Kvas-

ničku, ktorý sa stal koor-

dinátorom v trenčianskom regióne, sa konala aj v Trenčíne 

zakladajúca schôdza Združenia kresťanských dôchodcov. Za-

kladajúcimi členmi boli aktívne ženy Daniela Pešková, Darina 

Tinková, Alžbeta Trusinová, Celestína Šimurková a Alž-

beta Soukalová.  

Na zakladajúcej schôdzi klubu Trenčín sa členovia stretli už 

5. júna 1997. Od roku 2003 nesie názov Združenie kresťan-

ských seniorov. V  úlohe predsedu trenčianskeho klubu sa po-

stupne vystriedali Daniela Pešková, Vojtech Filín, Darina 

Tinková a dnes je pri kormidle Anna Plánková.  

Činnosť klubu zahŕňa prednášky, besedy, turistiku, návštevy 

divadelných i koncertných podujatí, zájazdy, poznávacie 

pobyty, športové aktivity, púte, spoločenské akcie, brigády, 

dobrovoľnícku i vzájomnú pomoc a takto prispieva k aktív-

nemu procesu starnutia, k poznávaniu, zlepšeniu kondície 

a udržaniu zdravia, ale taktiež k prežívaniu dobrej a družnej 

atmosféry. 

Info 03.03.2020 

Pomocná evidencia 062/01/2020 
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Výstava návrhov revitalizácie pešej zóny 

 

Od štvrtka 13. februára si návštevníci mohli pozrieť v Centre 

rozvoja mesta na Farskej ulici výstavu návrhov revitalizácie 

pešej zóny na uliciach Hviezdoslavova,  Jaselská, Vajanského 

a Sládkovičova.  

Ide o osem návrhov, ktoré sa zúčastnili urbanisticko – 

architektonicko – 

krajinárskej projektovej 

súťaže, vypísanej mestom 

v roku 2019. Podľa slov 

hlavného architekta mesta 

Martina Beďatša zvíťazil 

návrh, ktorý sa výrazne 

odlišoval od ostatných už 

v prvom kole súťaže. 

„Podarilo sa nájsť vynikajúci návrh. Je na ňom veľmi cítiť 

dva faktory – jednak, že v tom tíme bol Trenčan, ktorý veľmi 

dobre pozná toto prostredie a jednak, že v tom kolektíve boli 

dve ženy. Možno sa to javí ako nie veľmi dôležité, ale ženy -

architektky vnímajú verejný priestor inak, a preto si myslím, že 

návrh obsahuje určitú dávku jemnosti a harmonickosti,“ 

povedal na otvorení výstavy Martin Beďatš. 

Víťazný návrh na vernisáži predstavili členovia víťazného 

tímu Ateliér Art Trenčan Tomáš Hanáček a Katarína Bo-

háčová – Fejo. 

„Snažili sme sa harmonizovať to, čo tu je a nájsť spojovací 

motív, ktorým sa bude niesť celá pešia zóna, aby sme dokázali 

spojiť jednotlivé mikropriestory do harmonického celku,“ 

povedal Tomáš Hanáček. 

Priestor od zastávky na Braneckého ulici až po mestskú vežu 

má rozlohu asi 14 tisíc metrov štvorcových. Ich konceptom 

bolo zjednotiť tento priestor, dať mu novú kvalitu, čisté línie, 

Autori víťazného návrhu. 
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vyčistiť ho od vizuálneho smogu a vytvoriť kus pešej zóny, 

ktorá plynulo nadviaže na Mierové námestie. 

„Kládli sme si hlavné otázky, ako debarierizovať tento 

priestor, ako ho upokojiť a usporiadať ho,“ povedala Katarína 

Boháčová – Fejo.  „Keď sme prišli na to, akých bariér sa 

potrebujeme zbaviť, tak sa nám veľmi pekne začal otvárať 

príbeh nášho návrhu. 

Je relatívne racionál-

ny, postavený na pia-

tich dôležitých mik-

ropriestoroch, z nich 

každý má svoju špe-

cifickú identitu.“ 

Ide o priestor pred 

okresným úradom, 

parčík medzi úradom 

a Gastrocentrom, miesto pred Posádkovým klubom, Vajanské-

ho ulica a nástupná plocha autobusovej zastávky na Braneckého 

ulici. 

„Jedna z najdôležitejších veci, ktoré sme riešili, aby sme 

priniesli relatívne vitálnu zeleň do tohto územia. Navrhujeme 

tam veľké množstvo stromov, trávových zostáv, trávnikov, kto-

ré dajú územiu oveľa mäkší charakter, klimaticky ho určite 

spríjemnia,“ povedala Katarína Boháčová – Fejo. 

Prečo tam zelene nie je ešte viac, Tomáš Hanáček odpo-

vedal: „Za tým je mnoho ako keby skrytých faktorov, ako sú 

inžinierske siete, isté podzemné stavby, o ktorých možno vieme 

len my, keď sme si to naštudovali. Sú miesta, kde nie je možné 

vysadiť viac stromov, pretože tam ide kanalizácia. Snažili sme 

sa vytypovať a presunúť niektoré inžinierske siete tak, aby tam 

vôbec bolo možné umožniť výsadbu, aby tam tie stromy mohli 

vyrásť. Spodná stavba je integrálnou súčasťou toho, čo sa deje 

hore.“ 
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Podobne, ako pri rekonštrukcii Mierového  námestia, aj 

v prípade tejto pešej zóny sa počíta s rekonštrukciou inžinier-

skych sietí. 

V prezentácii na vernisáži predstavili zástupcovia Ateliéru 

Art podrobne jednotlivé mikropriestory a potom sa s ľuďmi, 

ktorí mali záujem,  vybrali na prechádzku po riešenom úze-

mí.  Na tzv. urban walk s piatimi zastávkami zbierali navrhova-

telia ešte ďalšie podnety a návrhy.   

www.trencin.sk 14.02.2020 

Pomocná evidencia 064/01/2020 

 

Železnice môžu Trenčínu predať starý železničný most 

 

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) môžu mestu Trenčín 

predať nevyužívaný starý železničný most cez Váh s priľahlými 

pozemkami v hodnote 380 tisíc eur bez DPH. 

Vláda v stredu 20. februára povolila štátnemu správcovi že-

lezničnej infraštruktúry s pripomienkou výnimku na predaj 

mosta v dĺžke takmer 258 metrov a pozemkov s rozlohou 760 

štvorcových metrov na základe zákona o podmienkach prevodu 

majetku štátu na iné osoby.  

Podmienkou predaja je, že mesto Trenčín zabezpečí využí-

vanie prevádzaného majetku na verejnoprospešný účel a 

neprevedie vlastnícke právo k nemu na iné osoby počas 

desiatich rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva k nemu.  

Predpokladané náklady na odbornú demontáž bez 

„šrotovného“ boli podľa znaleckého posudku vyčíslené na viac 

ako 4 milióny eur bez DPH. Generálny riaditeľ ŽSR rozhodol 

v piatok 7. februára o prebytočnosti starého železničného mosta 

s pozemkami pre ďalšiu činnosť spoločnosti a súhlasil s 

prevodom tohto majetku priamym predajom mestu Trenčín. 

www.webnoviny.sk 20.02.2020 

Pomocná evidencia 074/01/2020 

http://www.trencin.sk/
http://www.webnoviny.sk/
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Spomienka na zavraždených Jána a Martinu v Trenčíne 

 

Od vraždy Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kuš-

nírovej uplynuli dva roky. V desiatkach miest sa pri tejto prí-

ležitosti konali spomienkové podujatia. Jedno z nich bolo 

v piatok 21. februára aj 

v Trenčíne, kde sa pri 

pamätníku zavražde-

ných mladých snúben-

cov na Štúrovom ná-

mestí stretlo asi sto 

ľudí. 

Organizátorom spo-

mienok po slovenských 

mestách je iniciatíva Za slušného Slovensko. Práve tá stála aj 

za pochodmi za Jána a Martinu a rovnako za viacerými 

protestmi, ktoré nasledovali ako reakcia na udalosti po 21. 

februári 2018. 

Organizátor pietnej spomienky v Trenčíne Michal Štefkovič 

pred zhruba stovkou 

ľudí prečítal list od 

otca zavraždeného 

Jána Kuciaka. Na 

záver krátkeho zhro-

maždenia pripome-

nul dve požiadavky 

iniciatívy, ktorými 

sú vyšetrenie dvoj-

násobnej vraždy a 

nástup slušnej, spravodlivej a dôveryhodnej vlády. Okrem neho 

pred zhromaždením neprehovoril nik. 

„Dôvod je, že máme týždeň pred voľbami a politiky je plná 

spoločnosť. Povedali sme si, že každý vie, čo sa dialo posledné 
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dva roky a netreba to znova nejakým výrazným spôsobom 

opakovať,“ odôvodnil v porovnaní s predchádzajúcimi zhro-

maždeniami pomerne skromný program. 

Menšiu účasť vysvetľuje tým, že mobilizovať na námestiach 

veľký počet ľudí nepretržite dva roky nie je reálne. „Skôr si to 

vynahradzujeme tým, že do ostatných aktivít sa zapája veľa 

ľudí. Máme aktivity v každom okresnom meste a od protestov 

sme prešli k ďalším aktivitám. Napríklad k diskusiám na ško-

lách, výstavám, či roadtripu po Slovensku,“ ozrejmil organizá-

tor zhromaždenia v Trenčíne. 

www.sme.sk 21.02.2020 

Pomocná evidencia 075/01/2020 

 

Trenčiansky samosprávny kraj  udelil verejné uznania 

 

Trenčiansky samosprávny kraj udeľoval verejné uznania po 

tretíkrát vo svojej histórii. Slávnostná udalosť sa konala 

v piatok 21. februára v priestoroch Kasárne Trenčianskeho hra-

du. Za rok 2019 kraj ocenil troch jednotlivcov a jeden kolektív 

za výnimočné zásluhy, ktorými sa pričinili o šírenie jeho dob-

rého mena.  

Rad držiteľov Ceny predsedu Trenčianskeho samospráv-

neho kraja sa rozrástol o tri vzácne osobnosti. Annu Beníkovú, 

ktorá sa roky venuje rozvoju agroturistiky a vlastnej farme 

v Papradne, Ľudmilu Velikovovú za svoje dlhoročné pôso-

benie vo funkcii predsedníčky Okresnej organizácie Sloven-

ského zväzu zdravotne postihnutých Prievidza a trojicu doplnil 

dlhoročný riaditeľ Obchodnej akadémie M. Hodžu v Trenčíne, 

ktorá je dlhodobo jednou z najlepších stredných odborných škôl 

na Slovensku, Ľubomír Jandík. 

Zastupiteľstvo TSK rozhodlo o ocenení Folklórnej skupiny 

Podžiaran, ktorá si prevzala Cenu TSK, a to za mimoriadny 

http://www.sme.sk/
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prínos v oblasti uchovávania a prezentácie tradícií a zvykov 

z oblasti Papradna.  

www.tsk.sk 21.02.2020 

Pomocná evidencia 076/01/2020 

 

Ľudia darovali 220 bicyklov, kolobežiek a odrážadiel 

 

Charitatívna zbierka „Bicykel do každej rodiny“ v pries-

toroch obchodného centra MAX Trenčín sa skončila v nedeľu 

23. februára. Počas 23 dní mohla verejnosť darovať svoj starý 

či nepoužívaný bicykel, odrážadlo, kolobežku alebo trojkolku. 

Presne 220 kusov, ktoré sa podarilo vyzbierať, odovzdajú 

organizátori v marci sociálne slabším rodinám. Ďalšie poputujú 

do detských domovov. 

„Tento projekt sme rozbehli, aby sme zomkli ľudí pre dobrú 

vec,“ priblížil riaditeľ ZOC Max v Trenčíne Rastislav Koren-

ko. Medzi darovanými kúskami nechýbajú zachovalé retrokús-

ky, horské či trekingové bicykle, ale aj cyklovozík pre deti s prí-

slušenstvom.  

Vyzbierané bicykle teraz čaká renovácia, o ktorú sa postará 

trenčianska spoločnosť Liberty Trade. Jej zástupcu Petra Boži-

ka veľká odozva ľudí na charitatívnu zbierku príjemne pre-

kvapila. 

www.trencin.sk 27.02.2020 

Pomocná evidencia 083/01/2020 

 
 

Chcú zachrániť najhodnotnejšie stavby v areáli Meriny 
 

Trenčianski architekti, výtvarníci, umelci a aktivisti bojujú 

za záchranu súboru budov v areáli bývalého priemyselného 

podniku Merina. Ich snaha narástla po informáciách, že nemec-

ký obchodný reťazec plánuje v časti areálu postaviť obchodný 

dom.  

http://www.tsk.sk/
http://www.trencin.sk/
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Jeho výstavba by podľa aktivistov mohla bezprostredne 

zasiahnuť dve zo šiestich architektonicky najhodnotnejších bu-

dov. Spoločnosť infor-

mácie nateraz nepotvr-

dila. Tvrdí, že aktuálne 

len analyzuje možnosti. 

Priemyselný podnik 

Merina je prvým prie-

myselným objektom v 

Trenčíne a na Slovensku 

patrí k vôbec najstarším. 

Podľa architektov svojou koncepciou výrobného systému pat-

rila Merina v Európe k ojedinelým. Firmu založil začiatkom 20. 

storočia francúzsky podnikateľ Tiberghien. V priestore sa na-

chádzajú najmä priemyselné stavby, v minulosti slúžiace na 

účely výroby textilu. Kým ešte vo roku 2004 bola Merina z 

pohľadu dosiahnutých tržieb najväčším slovenským textilným 

podnikom, o päť rokov neskôr ukončila svoju prevádzku. 

Väčšina stavieb v areáli stále stojí a niektoré z nich sa stále 

využívajú, avšak na iné účely. Na 20-hektárovom pozemku sú 

podľa architekta Júliusa Brunu budovy historicky i kultúrne 

hodnotné. Cieľom Trenčanov je, aby bol súbor šiestich budov 

vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. 

„Dva objekty, ktoré majú padnúť, majú z hľadiska ochrany 

priemyselných objektov historicky najväčší význam,“ povedal 

Július Bruna na margo budov, ktoré môže bezprostredne ohro-

ziť plánovaná výstavba. Architekt prízvukuje, že cenné sú naj-

mä ako celok. V prípade, že by v budúcnosti podľahli asanácii, 

prídu Trenčania podľa slov Júliusa Brunu o kultúrne dedičstvo. 

Mestský poslanec Richard Ščepko tvrdí, že areál Meriny je 

prvým priemyselným areálom v meste a časť z neho by sa mala 

zachovať pre ďalšie generácie. Problematike sa venoval už v 

minulosti aj na svojom blogu. 
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„Očakával som väčšiu aktivitu štátnych orgánov. Naša ak-

tivita má za cieľ pokúsiť sa zachrániť aspoň nejakú časť z 

priemyselných objektov,“ upozornil. 

Peter Škulavík z Pamiatkového úradu Slovenskej republiky 

potvrdil, že podnet evidujú: „Pamiatkový úrad ho spracuje. 

Najprv vo odbornej rovine, kde prehodnotíme pamiatkové hod-

noty, ktoré sa viažu k areálu a stavbám, ktoré sa v rámci neho 

nachádzajú. Vyhodnotíme aj súčasnú situáciu, pretože ako sme 

zatiaľ zistili, mesto Trenčín v tejto časti mesta schválilo dopl-

nok k územnému plánu.“ 

 Hlavný architekt mesta Trenčín Martin Beďatš tvrdí, že vo 

veci vyhlasovania budov v areáli Meriny by sa malo postupovať 

citlivo: „Sú tam aj pekné a zaujímavé veci z 19. a 20. storočia, 

ale rozsahom veľký zápis pamiatok môže spôsobiť problémy aj 

mestu.“ 

Odôvodňuje to tým, že budovy zapísané do pamiatkového 

fondu podliehajú pri rekonštrukcii prísnym kritériám. Dôležité 

by bolo nájsť im aj vhodné využitie. 

„Nie sme také veľké mesto, aby sme tam uživili to, čo sa deje 

v brownfieldoch vo veľkých mestách, že sú tam ateliéry, galé-

rie, múzea a umelci. To je pre Trenčín nerealizovateľné, nespl-

niteľný sen, keďže vo veľkých mestách slúžia ako centrum pre 

danú oblasť, ktorá má 50 či 200 tisíc ľudí,“ poznamenal. 

Potenciál areálu vidí skôr v klasickej zmiešanej zástavbe, 

kde by sa prízemí nachádzali obchody, kaviarne a služby, na 

poschodiach budov byty. 

Architekt Július Bruna vidí však v súbore budov potenciál v 

prípade ich vyhlásenia za národnú kultúrnu pamiatku. Presunúť 

by sa do nich mohli rôzne kultúrne a hudobné podujatia, 

workshopy či výstavy. Zrekonštruované budovy môžu mať aj 

turistický potenciál.  

www.sme.sk 08.03.2020 

Pomocná evidencia 122/01/2020 

http://www.sme.sk/
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Trenčianske vodárne spoplatnili dažďovú vodu 

 

Obyvatelia prevažnej časti Trenčína, Nového Mesta nad Vá-

hom, Trenčianskych Teplíc alebo Trenčianskej Teplej začali od 

februára platiť za odvádzanie dažďovej vody zo striech domov 

a spevnených plôch do kanalizácie. 

Doteraz tento poplatok platili len firmy, Trenčianske vo-

dárne a kanalizácie (TVK) sa rozhodli účtovať ho aj fyzickým 

osobám. Ide im podľa obchodnej riaditeľky Zuzany Vavrovej 

o zavedenie spravodlivejšieho prístupu vo vzťahu k práv-

nickým osobám, ktorým poplatok účtujú od roku 2014. TVK 

upozorňujú, že tento poplatok zaviedli ako jedna z posledných 

vodárenských spoločností na Slovensku. 

www.sme.sk 23.03.2020 

Pomocná evidencia 164/01/2020 

 

Spomienka na oslobodenie mesta a odhalenie tabule 

 

Zhodou okolností na Veľký piatok 10. apríla si iste mnohí 

spomenú aj na 75. výročie oslobodenia Trenčína. Plánované 

veľké oslavy sa pre ak-

tuálnu situáciu v sú-

vislosti s pandémiou 

koronavírusu nekona-

jú. V mene všetkých 

občanov Trenčína po-

ložil v piatok 10. apríla 

veniec k Pamätníku 

umučených na Brezine 

primátor Trenčína Ri-

chard Rybníček.  

Vďaku a úctu osloboditeľom nášho mesta vyjadrili spolu s 

ním i viceprimátor Patrik Žák, podplukovník Pozemných síl 

http://www.sme.sk/
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OS SR Dušan Baláž, predseda Slovenského zväzu protifa-

šistických bojovníkov v Trenčíne Miroslav Ondráš, zakla-

dajúci člen Klubu generálov Slovenska Pavel Honzek a pred-

seda Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska 

v Trenčíne Ján Skyba. Celá spomienka sa niesla v komornej 

atmosfére pri dodržaní  prísnych opatrení z hľadiska ochrany 

zdravia. 

K 75. výročiu oslobodenia Trenčína mesto zabezpečilo novú 

informačnú tabuľu o Cintoríne hrdinov na Brezine, ktorý sa 

nachádza v bezprostrednej blízkosti pamätníka. Tabuľa je 

z trvácnejšieho materiálu a má kvalitnejšiu grafiku. Informácie 

o Cintoríne hrdinov na Brezine na nej dopĺňajú ich fotografie 

a mená. Dielo navrhli mladí trenčianski architekti Lucia 

Mlynčeková a Alexander Topilin.  

Na tabuli je i v anglickom jazyku napísaný text: 

 

Cintorín hrdinov na Brezine 

Miesto posledného odpočinku bojovníkov proti nemeckým 

okupantom a fašizmu, ktorí sa stali obeťami mučenia a tragic-

kej smrti od októbra 1944 do apríla 1945. 

V tomto období bol Trenčín sídlom nemeckej represívnej 

jednotky Einsatzkomanda 13 s jej podriadenými zložkami 

a Gestapom, ktoré mali vypočúvacie strediská v bývalom uči-

teľskom internáte a v dievčenskom internáte. Pivničné miest-

nosti využívali nacisti ako mučiarne pre účastníkov SNP a ile-

gálnych pracovníkov, ktorých väznili na krajskom súde. Z vä-

zenia viedla cesta do koncentračného tábora alebo na popra-

visko do Dušovej doliny na Brezine. Od októbra 1944 do apríla 

1945 nacisti v Trenčíne vraždili svoje obete bez súdu. Nepria-

mo sa na týchto akciách zúčastňoval aj pohotovostný oddiel 

Hlinkovej gardy HG 52. 

Po objavení hromadných hrobov v Dušovej doline sa 22. 

mája 1945 začala úradná exhumácia, pri ktorej sa podarilo zo 
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69 obetí identifikovať 43. Mená ostatných zostali nepoznané. 

Z identifikovaných obetí je 36 zo Slovenska, 2 z bývalého So-

vietskeho zväzu (Bieloruska a Rus), 1 Čech, 1 Francúz, 1 Ma-

ďar, 1 Rakúšan, 1 občan USA. 

Dnes sú tu pochované pozostatky 56 umučených, vrátane 

neznámych obetí. Ostatné obete pochovali príbuzní na 

cintorínoch v rodných obciach. Neznáme obete sú pochované 

do spoločného hrobu. 

Autorom návrhu pamätníka je Ing. arch. Ernest Krampl, 

investorom stavby bol Mestský národný výbor v Trenčíne. 

Ústredný motív pamätníka tvorí korpus od akad. soch. Fraňa 

Gibalu, autorom plastiky symbolizujúcej utrpenie je akad. 

soch. Jozef Fizel. 

Mesto Trenčín, 2020 

 

Ide o prírodný materiál – farbou a štruktúrou vhodný do le-

soparku. Má typický „hrdzavý“ vzhľad, ktorý vzniká oxidáciou 

povrchu, na ktorom 

sa postupne tvorí 

patina. Tá zároveň 

spomaľuje proces 

korózie. Vrstva pa-

tiny má hrdzavo-

hnedú farbu a mení 

odtieň v priebehu 

rokov a tiež v 

závislosti od pove-

ternostných vply-

vov. Patina teda na jednej strane poskytuje ochranu proti 

agresívnym vplyvom atmosférických faktorov, na druhej strane 

plní estetickú funkciu. 

Ide o za studena valcovanú oceľ s nižším obsahom uhlíka, 

pričom sú v nej i ďalšie prvky – meď, fosfor, chróm či nikel. 
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Tie jej dodávajú protikorózne vlastnosti. Vzhľad tabule je teda 

premenlivý v čase, žije a je drsný a živelný podobne, ako to, čo 

v tomto prípade zobrazuje. 

O Pamätník umučených a o Cintorín hrdinov na Brezine sa 

mesto stará v spolupráci s Pohrebníctvom Dvonč. Po dvoch 

rokoch sa opäť obnovili na hroboch nápisy mien obetí.  

„V spolupráci s futbalovým klubom AS Trenčín sa nám 

podarilo zabezpečiť tlakové vyčistenie a impregnáciu pamät-

níka. Získal tým čistejší vzhľad. Následnou impregnáciou sme 

zvýšili jeho odolnosť voči znečisteniu. Ďakujeme za pomoc a 

spoluprácu,” povedal vedúci Útvaru interných služieb Mestské-

ho úradu v Trenčíne Benjamín Lisáček. 

Nový náter majú i stožiare, kde visia vlajky štátov, ktorých 

vojská oslobodili Trenčín. Od konca minulého roka rastú okolo 

priestoru, kde pôvodne bola tŕňová koruna, smreky omorikové, 

ktoré tu budú plniť okrasnú funkciu. Mesto zároveň uvažuje nad 

výrobou repliky pôvodnej tŕňovej koruny. 

www.trencin.sk 10.04.2020 

Pomocná evidencia 193/01/2020 

 

Otvorili trhovisko za prísnych protipandemických 

podmienok 
 

V piatok 24. apríla ráno otvorili po prvýkrát v tomto roku v 

Trenčíne trhovisko pri OC Družba. Prevádzku umožnili za 

prísnych podmienok nariadených Úradom verejného zdravot-

níctva SR. Vstup do areálu je od parkoviska pri trhovisku. Pri 

vstupe je povinná dezinfekcia rúk, ktorú zabezpečilo mesto. 

„Na trhovisku môže byť v jednom čase maximálne 30 osôb, 

preto musí byť vstup regulovaný. Prosíme občanov, aby boli 

trpezliví a rešpektovali nariadenie,“ povedala hovorkyňa 

Trenčína Erika Ságová. 

http://www.trencin.sk/
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Mesto zabezpečilo medzi predajnými pultami len jed-

nosmerný pohyb zákazníkov, všetky predajné miesta boli od 

seba vzdialené minimálne dva metre. Podľa pravidiel museli 

návštevníci trhu do-

držiavať medzi se-

bou odstupy aspoň 

dva metre, chrániť si 

nos a ústa rúškom 

alebo jeho náhradou 

a dezinfikovať si ru-

ky. Trenčania mali 

prvý deň najväčší 

záujem o planty. 

Niektoré druhy rajčín boli vypredané už dve hodiny po otvorení 

trhoviska. Predajcovia prišli zväčša z Nitry a okolia. 

www.sme.sk 24.04.2020 

Pomocná evidencia 209/01/2020 

 

 

     Na objektoch Trenčianskeho hradu menili strechy 

 

Život na hradoch úplne nestíchol ani v čase pandémie, 

príkladom je Trenčiansky hrad, na ktorého dvoch objektoch 

dokončujú výmenu šindľovej krytiny. K nej pristúpili po asi 30 

rokoch, keďže cez starú začalo do objektov zatekať. 

Zhotoviteľ začal s výmenou krytiny na takzvanej V. bráne, 

ktorej obnovu ukončili v 90. rokoch minulého storočia.  

„Strecha nebola vhodne ošetrovaná, šindle začali zahnívať a 

do objektu nám začalo zatekať. Preto sme sa rozhodli pre úplnú 

rekonštrukciu,“ vysvetlil Peter Martinisko, riaditeľ Trenčian-

skeho múzea, ktoré hrad spravuje. 

Väčšia časť z nákladov vo výške približne 110 tisíc eur išla 

na novú strechu na Delovej bašte, ku ktorej prináleží aj kaplnka. 

http://zlavy.sme.sk/
http://nitra.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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Podľa slov Petra Martiniska ide o osadenie viac ako 550 metrov 

štvorcových krytiny na objekte, ktorý patrí z hľadiska nároč-

ností prác k úplnému vr-

cholu, a to najmä kvôli 

svojej polohe. 

Rovnako aj do tohto 

priestoru cez prehnité 

šindle zatekalo, ešte in-

tenzívnejšie na začiatku 

tohto roka. V prípade, že 

by starú krytinu na ob-

jekte zanechali, v pries-

tore by sa v budúcnosti nemohli konať spoločenské udalosti. 

Nová krytina by na objektoch mala vydržať dlhšie vďaka 

údržbe v podobe pravidelných ochranných náterov. 

www.sme.sk 24.04.2020 

Pomocná evidencia 210/01/2020 

 

Na Mierovom námestí postavili máj 

 

Pandémia koronavírusu prerušila mnohé aktivity v meste, no 

stavaniu mája nezabránila. Hoci nebolo všetko tak, ako sme v 

Trenčíne zvyknutí. Nebola muzika, nespievalo sa, no i tak vy-

soký a farebný máj zdobí centrum nášho mesta. Postarali sa o 

to vo štvrtok 30. apríla pracovníci Mestského hospodárstva a 

správy lesov. 

Tí mali v rukách tentoraz ešte jednu dôležitú úlohu, a to 

zastúpiť deti z trenčianskych folklórnych súborov a ozdobiť ho 

farebnými stuhami, ktoré na tento účel zabezpečili v Kultúrno-

informačnom centre.  

www.trencin.sk 30.04.2020 

Pomocná evidencia 218/01/2020 

 

http://www.sme.sk/
http://www.trencin.sk/
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Trenčianska župa opäť najtransparentnejšia  

 

Najtransparentnejším samosprávnym krajom na Slovensku 

je Trenčiansky, najhoršie z pohľadu otvorenosti a sprístupňo-

vania informácií je Bratislavský samosprávny kraj. Vyplýva to 

z rebríčka transparentnosti žúp, ktoré predstavila nezisková 

mimovládna organizácia Transparency International Slovensko 

(TIS). 

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) obhájil prvé miesto z 

roku 2017 a ako jediný v hodnotení dostal známku A. Zo 

všetkých žúp najlepšie dopadol v oblasti prístupu k 

informáciám, predaja a prenájmu majetku, v personálnej 

politike, v oblasti etiky a konfliktu záujmov, ako aj v oblasti 

podnikov a organizácií. 

Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku sa župe podarilo 

obhájiť prvé miesto vďaka viacerým zmenám, pri ktorých sa 

vedenie kraja mohlo 

oprieť aj o podporu za-

stupiteľstva. 

Jednou z nich je 

zmena kompetencií žu-

pana, ktorý môže roz-

hodovať a meniť kraj-

ský rozpočet už len do 

desiatich percent jeho 

schválnej výšky. Ako 

krok smerom k ľuďom spomenul aj možnosť verejnosti vy-

stúpiť na zastupiteľstve TSK bez toho, aby o tom hlasovali po-

slanci zastupiteľstva. 

Naopak, medzi najslabšie hodnotené oblasti hodnotí TIS 

dopravnú politiku, dotácie a granty a mediálnu politiku.  

www.sme.sk 05.05.2020 

Pomocná evidencia 224/01/2020  

Župan Jaroslav Baška s ocenením. 

http://www.sme.sk/
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Župný dom podľa súdu patrí mestu a nie župe 

 

Mesto a Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) sa sporia o 

vlastníctvo župného domu. Vo štvrtok 7. mája na Okresnom sú-

de v Trenčíne padol rozsudok, podľa ktorého viac ako 250 ro-

kov stará budova vlastnícky prináleží mestu. 

V budove bývalého župného domu na začiatku Mierového 

námestia sídli Trenčianske múzeum, ktorého zriaďovateľom je 

TSK. Ten si budovu z druhej polovice 18. storočia od mesta 

dlhodobo prenajíma. Zmeniť to mohla analýza vlastníckeho 

práva, ktorú si dal vyšší územný celok vypracovať. Ako pred 

časom uviedla hovorkyňa TSK Lenka Kukučková, vyplynula 

z nej veľká pravdepodobnosť, že budova môže patriť župe. 

Mesto však bolo presvedčené, že historická budova patrí im. 

„Mesto Trenčín verí v správnosť zápisu v katastri nehnuteľ-

ností a v list vlastníctva, podľa ktorého mu budova župného 

domu patrí,“ povedala v septembri minulého roka hovorkyňa 

trenčianskej radnice 

Erika Ságová. 

Župa sa preto obrá-

tila na súd, ten prvo-

stupňový dal však za 

pravdu radnici. 

„Na to, aby mohla 

byť prelomená zásada 

hodnovernosti údajov 

zapísaných v katastri nehnuteľností, musí byť nad akúkoľvek 

pochybnosť zrejmé, že zápis správny nie je. Žalobca podľa 

názoru okresného súdu neuniesol dôkazné bremeno a 

nepodarilo sa mu v konaní preukázať, že by právo hospodárenia 

s predmetnými nehnuteľnosťami svedčalo Trenčianskemu 

múzeu,“ povedal hovorca trenčianskeho okresného súdu 

Roman Tarabus. 

http://otvorenesudy.sk/
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Župa rozsudok komentovať nechcela. Primátor Trenčína Ri-

chard Rybníček vníma rozsudok za taký jasný a zrozumiteľný, 

že ani prípadné odvolanie župy na veci nič nezmení. Za 

reálnejšie vidí ponechanie si budovy vo vlastníctve mesta. 

„Mám ambíciu si ho skôr nechať, je to krásny dom. Mám 

ambíciu robiť všetko pre to, aby sme preň získali možno nórske 

peniaze, aby sme ho celý zrekonštruovali a postupne presvied-

čali pamiatkarov, že raz možno vstupom do župného domu, brá-

nou dozadu, sa dostanú výťahom na hrad,“ povedal. 

Podľa Richarda Rybníčka sa však Trenčianske múzeum ne-

musí o svoju budúcnosť v priestoroch historickej budovy 

obávať. 

Bývalý župný dom vznikol v rokoch 1760 – 1764 neskoro-

barokovou prestavbou staršieho mestského paláca Ilešházi-

ovcov. Najväčšou miestnosťou župného domu je kongregačná 

sála, v minulosti slúžila na účely pracovných zasadaní a stret-

nutí trenčianskeho župana a členov župných výborov. Plnila  aj 

funkciu reprezentačného priestoru pre neformálne rokovania i 

kultúrne stretnutia. 

www.sme.sk 11.05.2020 

Pomocná evidencia 226/01/2020 

 

Kultúrne stredisko Stred zatvorili, budova je nebezpečná 

 

Kultúrne stredisko Stred v pondelok 11. mája zatvorili. Po-

ruchy strešných panelov sú také vážne, že objekt nie je 

bezpečné verejne používať. To je záver statického posudku.  

Na možný problém so strechou a celkovo statikou budovy 

upozornila v januári na Dni otvorených dverí u primátora 

Richarda Rybníčka Katarína Krištofová z občianskeho 

združenia Kultúrne centrum Stred, ktoré má objekt vo výpo-

žičke. 

https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
http://www.sme.sk/
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„Situácia bola už dlhší čas zlá, mali sme problém s prask-

linami, vypadávali kusy omietok zo stropu, nevedeli sme 

posúdiť, o čo ide, preto som oslovila pána primátora, aby sa na 

to pozreli odborníci,“ povedala Katarína Krištofová. 

„Táto informácia sa ukázala ako mimoriadne dôležitá. 

Okamžite som zadal 

kolegom úlohu ob-

jednať statický po-

sudok na budovu. 

Výsledky sme získali 

v pondelok 11. mája 

a sú alarmujúce. Pre 

tých, ktorí budovu 

využívajú, či už ide 

o seniorské organizá-

cie, tanečné skupiny, folklórne súbory, materské centrum 

Srdiečko a tak ďalej, nemám dobrú správu. Budovu musíme 

s okamžitou platnosťou uzavrieť. Teraz síce nie je využívaná 

pre koronakrízu, no i potom zostane zatvorená,“ hovorí primá-

tor Richard Rybníček, ktorý zdôrazňuje, že vyše 50-ročný ob-

jekt kultúrneho strediska je podľa statického posudku nebez-

pečný. 

Na budove zistili priehyby panelov. Na strešnej konštrukcii 

bola v miestach najväčších deformácií nazhromaždená zráž-

ková voda.  

„Objekt vykazuje vážne statické poruchy a viditeľné 

priehyby strešných panelov. Najvýraznejšie poruchy sú v malej 

sále. V rôznych častiach objektu sú panely viditeľne prehnuté a 

výplň škár s omietkou je popraskaná a povypadávaná. Na 

niektorých miestach sú presadnuté základy pod vnútornými aj 

vonkajšími nosnými stenami, čo spôsobilo trhliny v stenách. 

Poruchy strešných panelov hodnotím ako vážne a objekt nie je 
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bezpečné verejne používať,“ píše sa v statickom posudku, ktorý 

vypracoval projektant Rudolf Babulík. 

Objekt je podľa neho možné sanovať iba výmenou strešných 

panelov za inú strešnú konštrukciu. Pri popraskaných stenách 

je potrebná technológia zošívania alebo ich výmena. Vzhľadom 

na vek a poruchy budovy považuje Rudolf Babulík ekonomickú 

náročnosť takýchto zá-

krokov za nerentabilnú. 

„Tá budova i vzhľa-

dom na technológie, kto-

ré sa tu pred päťdesiatimi 

rokmi v časti strechy po-

užívali, je nerekonštru-

ovateľná. Budova bude 

musieť byť zbúraná. Sa-

mozrejme, budeme sa s poslancami rozprávať, čo s týmto 

priestorom ďalej. Návrh mesta je zachovať tam komunitné 

centrum, či už ho postaví mesto alebo na tento priestor 

vypíšeme súťaž a tomu, kto ten priestor získa, dáme 

podmienku, že tam musí vybudovať nové komunitné centrum 

na svoje náklady, ktoré potom odovzdá mestu. To je ešte na 

diskusiu s poslancami, ale komunitné centrum tam chceme 

zachovať,“ uviedol Richard Rybníček. 

Aktuálne do budovy nesmie nikto z jej užívateľov vojsť, 

kým profesionáli nezafixujú stropy tak, aby si súbory a zdru-

ženia, ktoré tam pôsobia, mohli vysťahovať svoje veci. V bu-

dove pôsobí približne 25 subjektov, z toho siedmi tam majú 

svoje sídlo.  

„Ostatní fungujú aj v iných priestoroch a v tomto kultúrnom 

stredisku využívajú len niektoré učebne a miestnosti. Problém 

bude mať najmä spomínaných sedem subjektov, ktorých 

činnosť bola centralizovaná len v tomto stredisku. Ide najmä 

o detské folklórne súbory Kornička a Radosť, ale napríklad aj 
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seniorov, ktorí tu mali svoje aktivity,“ upresňuje Katarína 

Krištofová z o.z. Kultúrne centrum Stred. 

Primátor potvrdil, že mesto bude hľadať možnosti, ako im 

pomôcť. „Táto situácia nás veľmi mrzí, ale nedá sa momentálne 

nič robiť, ide o život a bezpečnosť,“ zdôraznil. 

www.trencin.sk 13.05.2020 

Pomocná evidencia 228/01/2020 

 

Záver Akadémie tretieho veku poznačený pandémiou 

 

Z plánovaných 10 seminárov uplynulého ročníka Akadémie 

tretieho veku v Trenčíne (ATV) sa mohlo uskutočniť len šesť. 

Na záverečnom seminári v stredu 10. júna plánovali odovzdať 

146 poslucháčom osvedčenie o absolvovaní.  

„Akadémia tretieho veku v Trenčíne zažíva skúšky. Najskôr 

to bola pandémia koronavírusu a neskoršie uzavretie priestorov 

KC Stred na Dlhých Honoch. Pre tieto dôvody sa ani záverečný 

seminár neuskutočnil,“ povedala za Radu ATV a výbor ZO 02 

JDS Trenčín Anna Pinďáková. Na slávnostné ukončenie 

všetko pripravili. Osvedčenie o absolvovaní pre tých posluchá-

čov, ktorí sa zúčastnili 4 až 6-krát, pre každého poslucháča 

Informačnú ročenku XXXIII. ročníka ATV a tiež program 

seminárov na nový školský rok 2020/2021.  

„Chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli akoukoľvek po-

mocou k zveľaďovaniu, rozvoju a pokračovaniu ATV v Tren-

číne. Lektorom za hodnotné prednášky bez nároku na honorár, 

vzácnym hosťom za osobné návštevy a povzbudzujúce prí-

hovory, podporu, organizátorom i spoluorganizátorom a, samo-

zrejme, poslucháčom za hojnú návštevnosť. Tešíme sa na stret-

nutie na slávnostnom otvorení XXXIV. ročníka ATV v Tren-

číne,“ dodala Anna Pinďáková. 

Info 30.06.2020 

Pomocná evidencia 

http://www.trencin.sk/
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Primátor ocenil detské osobnosti mesta 

 

Primátor Richard Rybníček odovzdal v utorok 23. júna 

v obradnej sieni mestského úradu ocenenie Detská osobnosť 

mesta Trenčín 2020 do rúk sedemnástim talentovaným jednot-

livcom a dvom kolektívom. 

V kategórii umelecké súťaže titul získali traja výnimoční 

recitátori a výtvarníčka. 

Vladimír Juríček zo ZŠ Veľkomoravská sa každoročne 

zúčastňoval viacerých typov súťaží a vždy si 

domov priniesol výborné umiestnenie. V tomto 

školskom roku sa  zúčastnil regionálneho kola 

recitačnej súťaže Timravina studnička, kde sa 

umiestnil na 1. mieste a postúpil do celosloven-

ského kola. Prvé miesto získal aj v kategórii pró-

za v súťaži Hviezdoslavov Kubín a z obvodného kola postúpil 

do okresného kola, ktoré sa žiaľ pre pandémiu neuskutočnilo. 

Venuje sa aj karate.  

Matej Alex Gablík zo ZŠ Dlhé Hony sa zaujíma o dejiny a 

politické dianie doma i vo svete. Svoje znalosti 

viackrát uplatnil aj na olympiáde z dejepisu. 

Odmalička sa však venuje aj prednesu poézie a 

prózy. V tomto školskom roku zvíťazil v 

prednese slovenskej prózy Timravina studnička 

s krajskou pôsobnosťou a postúpil do celoštát-

neho kola. Získal 1. miesto aj v obvodnom kole Hviezdoslavov-

ho Kubína za prednes poézie v tretej kategórii a postup do 

okresného kola, kde mu však už pandémia neumožnila pred-

viesť svoje nadanie.  
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Liana Klačková zo ZŠ Veľkomoravská je žiačkou 6. roč-

níka. V minulom školskom roku sa zúčastnila 

na okresnom kole recitačnej súťaže Šaliansky 

Maťko, kde sa umiestnila na 3. mieste. V 

tomto školskom roku svoje úspechy ešte vy-

stupňovala, keď postúpila do krajského kola, 

kde si vybojovala postup aj do celosloven-

ského kola. Zásluhu na jej recitačnom prejave 

má iste aj jej pôsobenie v Detskom folklórnom súbore Radosť.   

Alexandra Peťková zo ZŠ Veľkomoravská začala navšte-

vovať Základnú umeleckú školu v Skalke nad 

Váhom už počas materskej školy. Potom pre-

stúpila na Základnú umeleckú školu (ZUŠ)  

Karola Pádivého v Trenčíne. Jej najväčším 

umeleckým úspechom je víťazstvo v celoslo-

venskej súťaži „Chutné maľovanie“ v kategórii 

Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov. Jej vý-

tvarný talent v škole využívajú aj pri tvorbe školského časopisu 

Domino 4.  Jej snom je študovať grafický dizajn na Škole 

umeleckého priemyslu v Trenčíne. 

V kategórii základné umelecké školy bol ocenený žiak 3. 

ročníka 2. stupňa ZUŠ K. Pádivého Matúš Guga. 

Matúš   Guga navštevuje ZUŠ Karola Pádivého 11 rokov, 

je žiakom klavírnej triedy pani učiteľky Adely 

Vallovej. Pochádza z obce Horná Súča, ktorá 

je známa svojím vrúcnym vzťahom k hudbe. 

Počas svojho štúdia získal mnohé ocenenia, 

napríklad v  roku 2014 – 3. miesto v klavírnej 

súťaži Trenčianskeho kraja, v roku 2017 – 

zlaté pásmo v celoslovenskej súťaži v Trna-

ve, v roku 2018 – 1. miesto v školskej klavírnej súťaži v Tren-

číne, v roku 2018 – bronzové pásmo v štvorručnej hre na klavíri 

v Topoľčanoch, v roku 2019 – bronzové pásmo v celosloven-
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skej klavírnej súťaži v Trnave, v roku 2020 – 1. miesto v škol-

skej klavírnej súťaži v Trenčíne.   

V kategórii predmetových olympiád získali titul siedmi 

žiaci. 

Terézia  Lendvayová je výbornou žiačkou 9. C triedy na ZŠ 

Dlhé Hony v Trenčíne. Popri škole má aj 

mnoho iných  záujmov.  Tancuje v detskom 

folklórnom súbore Kornička, spieva v det-

skom speváckom zbore Vážky, venuje sa hre 

na klavíri, hrá volejbal, navštevuje biologický 

i výtvarný krúžok. K jej veľkým úspechom 

patrí 1. miesto v okresnom kole chemickej 

olympiády a tak isto na 1. mieste sa umiestnila aj v okresnom 

kole geografickej olympiády. Žiaľ, ďalšie kolá už sa neusku-

točnili.  

Stanislav Kotrha zo ZŠ Bezručova  vďaka svojej vášni a 

skvelej pamäti v  tomto školskom roku vy-

hral  okresné kolá dejepisnej olympiády v 

kategórii C. Fascinuje  ho história, regionálne 

dejiny a významné  osobnosti minulosti. 

Vedomosti z histórie mu pomáhajú  orien-

tovať sa v súčasnej dobe.  Vo voľnom čase 

rád sleduje dokumenty, číta historické ča-

sopisy a knihy, navštevuje trhy so starožitnosťami, cestuje po 

historických pamiatkach okolia. Zaujíma sa najmä o dianie 

v  20. storočí.  



114 
 

Andrej  Škoviera zo ZŠ Dlhé Hony vo voľnom čase hráva 

futbal za TFK Záblatie a venuje sa svojmu 

počítaču. Baví ho hlavne geografia, mate-

matika a fyzika. Každoročne sa zúčastňuje 

aj olympiád z týchto predmetov. Medzi 

najväčšie úspechy patria: dvakrát 1. miesto 

v okresnom kole matematickej olympiády, 

dvakrát 1. miesto v okresnom kole geogra-

fickej olympiády, kde získal v krajskom 

kole 3. miesto. V tomto školskom roku sa umiestnil v okresnom 

kole geografickej olympiády na 3. mieste v kategórii 8. a 9. 

ročník. 

Vanda Podoláková zo ZŠ Bezručova je žiačkou 9. ročníka, 

mimoriadne talentovanou na cudzie jazyky. 

Úspešne reprezentuje školu a zúčastňuje sa 

rôznych školských súťaží a akcií. K najvýraz-

nejším úspechom patrí olympiáda v anglickom 

jazyku, v ktorej tento školský rok na krajskom 

kole v silnej konkurencii obsadila 1. miesto a 

postúpila do celoslovenského kola. Svoje vedomosti a záujem 

o jazyky uplatňuje aj ako vedúca osobnosť v projekte Eras-

mus+. Svoj voľný čas venuje čítaniu kníh a fotografovaniu.  

Ján Marušinec zo ZŠ Veľkomoravská je žiakom 8. ročníka. 

Nemčinu učil iba dva roky, ale dosiahol v nej 

veľké úspechy. V minulom školskom roku vy-

hral krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku 

a postúpil do celoštátneho kola , v ktorom sa stal 

úspešným riešiteľom. Svoje jazykové schopnosti 

neustále rozvíja nielen v nemeckom a anglickom 

jazyku, ale v tomto školskom roku sa rozhodol pribrať ďalší 

cudzí jazyk – ruštinu. V tomto školskom roku v krajskom kole 

olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1B bol druhý.   
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Samir Grble zo ZŠ Dlhé Hony v posledných ročníkoch 

základnej školy prejavil veľký záujem o techni-

ku a informatiku. Úspešne reprezentoval školu 

v robotike, technickej olympiáde, kde získal 3. 

miesto v okresnom kole. Jeho túžba po poznaní 

ďalších možností využitia techniky a predovšet-

kým elektroniky vyústila do účasti v polytech-

nickej súťaži SOŠ v Starej Turej , kde v silnej konkurencii žia-

kov z celého kraja získal 1. miesto. 

Tomáš  Otrubčák zo ZŠ Dlhé Hony je žiakom 8. triedy. Je 

výborný takmer vo všetkých predmetoch, ale naj-

viac ho baví geografia, dejepis, matematika a 

fyzika. Vo voľnom čase obľubuje bicyklovanie, 

turistiku a číta veľa kníh, odkiaľ získava množst-

vo  nových vedomostí a poznatkov. V okresnom 

kole geografickej olympiády sa tento školský rok 

ako ôsmak umiestnil v kategórii 8. a 9. ročník ZŠ na 2. mieste. 

Žiaľ, ďalšie kolá už sa neuskutočnili. 

V kategórii športových súťaží si ocenenie prevzali tri nadané 

športovkyne. 

Viktória Chladoňová zo ZŠ Bezručova sa iba pred dvoma 

rokmi začala vážnejšie venovať cyklistike. 

Získala niekoľko úspechov, napríklad celko-

vé víťazstvo pohára v Považskej cyklolige. 

Začala sa zúčastňovať pretekov slovenského 

pohára v horskej cyklistike a cyklokrose. 

V cyklokrose  vybojovala prvý  úspech v po-

dobe 3. miesta na majstrovstvách Slovenska 

v Krupine. Okrem cyklistiky sa venuje súťažne aj atletike. 

Vlani získala bronzovú medailu v behu na 1500 m na maj-

strovstvách západného Slovenska v Skalici. 



116 
 

Laura Svrčková zo ZŠ Kubranská je od prvého roč-

níka  členkou krúžku Baby Barbell, ktorý 

pracuje na základnej škole už 14 rokov pod 

vedením trénerov Milana Kováča, Zuzany 

Svrčkovej a Pavla Svrčka. Krúžok je zame-

raný na prípravu budúcich vzpieračov. Laura 

od začiatku svojho súťažného pôsobenia 

dosahuje vynikajúce výsledky a stala sa rep-

rezentantkou Slovenska. Vo svojej doterajšej kariére sa môže 

pochváliť ziskom siedmich titulov majsterky Slovenska, v mi-

nulom roku prekonala sedem slovenských žiackych rekordov a 

na základe týchto výkonov bola nominovaná na Majstrovstvách 

Európy do 15 rokov. Zároveň bola zaradená od roku 2020 do 

Národného športového centra.  

Ella Drličková zo ZŠ Hodžova sa venuje krasokorču-

ľovaniu od 4 rokov. Talent v nej objavil tré-

ner Peter Hebr už na prvom tréningu. V 

skorých ranných hodinách denne trénuje 2 až 

2,5 hodiny od pondelka do soboty a popo-

ludní pokračuje v tréningu v ďalšej fáze. 

Pravidelne sa zúčastňuje na pretekoch Slo-

venského pohára a aj na súťažiach v zahra-

ničí. V súčasnosti je žiačkou 3. ročníka na ZŠ  Hodžova v 

Trenčíne.  V škole  patrí medzi výborné žiačky. V kolektíve je 

veľmi obľúbená, priateľská, nekonfliktná.  
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Kategória najúspešnejšie kolektívy: 

Hokejisti – 9.E zo ZŠ Hodžova ako hokejový tím HK Dukla 

Trenčín – kadeti pôsobi-

li  v školskom roku 

2019/2020 v celosloven-

skej  súťaži.  Počas celej 

hokejovej sezóny nenašli 

premožiteľa z radov svo-

jich rovesníkov z rôznych 

miest Slovenska. V dobe, 

keď bola súťaž preruše-

ná  kvôli pandémii, chýbalo do konca ročníka odohrať už iba 5 

súťažných zápasov. V tomto momente mali už Trenčania 

nedostihnuteľný náskok bodov v tabuľke, de facto sa stali už 8. 

marca  majstrami Slovenska,  ale riadiaci orgán súťaží SZĽH 

neskôr súťaž zrušil. Chlapci pracovali pod odborným vedením 

Patrika Zelenku. Ocenenie prevzali za tím kapitán Peter 

Chudoba a zástupca kapitána Andrej Párička. 

Ocenený bol aj tím zo ZŠ Bezručova zapojený do 

medzinárodného projektu v anglickom jazyku PROJEKT 

ERASMUS+. Žiaci 5. – 9. 

ročníka sa v rokoch 2018-

2020 zapojili do projektu – 

The Gifts of Nature (Dary 

prírody).  Partnerskými 

školami sú školy zo Špa-

nielska, Chorvátska, Ru-

munska a Turecka. Projekt 

pomáha uvedomiť si dô-

ležitosť prírodných zdrojov v každodennom živote a ich za-

chovanie pre budúce generácie. Žiaci majú možnosť zoznámiť 

sa s kultúrou a vzdelávacím systémom iných krajín, navštevujú 

v rámci mobility partnerské školy, kde sú ubytovaní v rodinách 

Andrej Párička (vľavo) a Peter Chudoba. 
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žiakov, takže majú možnosť komunikovať v anglickom jazyku, 

ako aj  zažiť rodinné prostredie v iných krajinách. V roku 2019 

vybrané deti a ich pedagógovia zo všetkých zúčastnených 

krajín navštívili  mesto Trenčín, výborne sa cítili a ich zážitky 

ich obohatili a zmenili pohľad na našu krajinu. Aktívne sa tohto 

projektu zúčastňujú Vanda Podoláková, Emma Kraus, 

Katarína Kaščáková, Daša Čechovská, Nela Soldová, Ivona 

Ševčovičová, Michal Heleš, Šimon Hodál, Janka Kalabová, 

Matej Marchot, Eva Kačinová, Kristína Kročitá, Marek 

Krížovský, Laura Mikušková, Viktória Čudaiová, Natália 

Brúsilová, Nina Doktorová a Safiyah Almuhairi. Ocenenie 

za tím prevzali Vanda Podoláková, Emma Kraus, Daša 

Čechovská a Nela Soldová. 

Mimoriadne ocenenie bolo odovzdané za aktívnu prácu v 

žiackych školských radách. 

Martin Kolárik  zo ZŠ Na dolinách sa aktívne  zapája do 

aktivít žiackej školskej rady. Spolu so spo-

lužiakmi zorganizoval čistenie okolia školy. 

Bol najaktívnejším členom medzinárodnej 

mobility Škola demokracie 2. Prostred-

níctvom projektu „Kraj a mestá spolu pre 

mladých“  vymaľoval podchod pod Chyno-

rianskou traťou a bol súčasťou stretnutí zis-

ťovania potrieb mladých ľudí v meste. V rámci žiackej školskej 

rady organizuje dobročinný bazár na škole ZŠ Na dolinách. V 

rámci projektu Separovanie na školách robil prednášky pre prvý 

stupeň o životnom prostredí. 
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Sabína Kobzová sa zapojila  do programu neformálneho 

vzdelávania Aktiv organizované mestom 

Trenčín, v ktorom sa naučila tvoriť projekty 

a vytvorila si vlastný projekt, v ktorom ako 

prvá zaviedla na ZŠ Novomeského triedenie 

odpadu. Okrem toho zorganizovala vzdelá-

vacie aktivity pre prvý stupeň o životnom 

prostredí. Jej projekt trval pol roka a bol 

pilotným projektom, z ktorého vychádzal celomestský projekt 

Separovanie na školách. Projekt následne vyhral druhé miesto 

v rámci najlepších projektov mládeže zo Západného Slovenska 

v celoslovenskej súťaži, ktorú organizovala Rada mládeže 

Slovenska.   So žiackou školskou radou vymaľovala podchod 

pod Chynorianskou traťou. 

www.trencin.sk 23.06.2020 

Pomocná evidencia 295/01/2020 

 

 

http://www.trencin.sk/
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Proti muničnému skladu v Kubrej vznikla petícia 

 

Muničný sklad v Trenčíne - Kubrej obmedzuje výstavbu v 

meste a môže ohrozovať bezpečnosť miestnych obyvateľov. 

Tvrdí to trenčiansky krajský a mestský poslanec Miloš Mičega, 

ktorý začal spolu s ďalšími kolegami zo zastupiteľstiev a ve-

rejnosťou zbierať podpisy pod petíciou.  

Žiadajú Ministerstvo obrany SR, aby začalo proces od-

stránenia stavby, a ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO), 

aby tento proces inicioval. Rezort odkázal, že odstránenie 

neprichádza do úvahy. 

Miloš Mičega argumentuje blízkosťou skladu k miestnym 

častiam, obci Soblahov či pútnickému miestu v Skalke nad 

Váhom. Pripomenul, že minister obrany v máji hovoril o tom, 

že juhovýchodný obchvat mesta sa stavať nebude, keďže by 

zasahoval do ochranného pásma muničného skladu a primárnou 

zodpovednosťou vlády aj primátora je ochrana obyvateľov 

Trenčína.  

„Muničný sklad v Trenčíne - Kubrej je súčasťou strategickej 

infraštruktúry Ozbrojených síl SR na zabezpečenie obrany 

štátu. Ministerstvo obrany SR sa preto dištancuje od akejkoľvek 

snahy o zisk politickej popularity a bodov v súvislosti s pre-

miestnením, respektíve odstránením tohto muničného skladu,“ 

reagovala hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková. 

„Tu sa naozaj nebavíme o infraštruktúre, ktorá by sa mohla 

prispôsobiť predstavám politických subjektov, toto je vec obra-

ny štátu. Premiestnenie alebo odstránenie tohto skladu preto 

naozaj neprichádza do úvahy. Ide o utópiu, populizmus a v prí-

pade, že niekto ponúka možnosť manipulácie so skladom, ide 

jednoznačne o zavádzanie,“ uviedol minister obrany. 

Vedenie rezortu obrany je vo veci dopravnej situácie v Tren-

číne v kontakte s vedením mesta, Trenčianskym samosprávnym 

krajom.  
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„Spoločným cieľom je nájsť vhodné kompromisné riešenie, 

intenzívne na tom pracujeme,“ zdôraznil Jaroslav Naď. Záro-

veň uistil obyvateľov Trenčína a okolitých obcí, že ich bez-

pečnosť je na prvom mieste.  

„V muničnom sklade Trenčín - Kubrá je uskladnená prevaž-

ne munícia do ručných zbraní, delostrelecká a ženijná munícia. 

Ich skladovanie v príslušných muničných kobkách a skladoch 

spĺňa stanovené podmienky podľa interných normatívnych 

aktov, ako aj podmienok stanovených zákonom,“ vysvetlila 

Martina Kovaľ Kakaščíková. 

www.teraz.sk 06.07.2020 

Pomocná evidencia 313/01/2020 

 

Jozef Pleva oslávil sté narodeniny 

 

Klient Sociálnych služieb mesta Trenčín Jozef Pleva oslávil 

v pondelok 6. júla svoje sté narodeniny. Ako sám spomína, 

narodil sa v chudobnej rodine, no jeho detstvo bolo pekné.  

V 16-tich rokoch narukoval a ako mladý bojoval na vý-

chodnom fronte. „Vojna bola hrozná,“ hovorí. Po vojne zostal 

pracovať u vojakov, neskôr sa zamestnal ako osobný šofér 

riaditeľa Slovliku. Toto zamestnanie ho veľmi bavilo. Bol pria-

teľský a zbožňoval spoločnosť. Oženil sa a so svojou man-

želkou mali 6 detí. Bývali v Opatovej. Žiaľ, po ťažkej chorobe 

mu manželka zomrela a veľmi mu chýba. Ťažké chvíle prežíval 

aj v období, keď zomrel najstarší syn. Dnes sú mu jeho deti 

veľkou oporou a teší sa z ich pravidelných návštev.  

V Zariadení opatrovateľskej služby na Piaristickej ulici 

v Trenčíne žije už 19 rokov. Rád počúva dychovku, zo zvie-

racej ríše obľubuje psov a kone.  

Info 31.07.2020 

Pomocná evidencia 314/01/2020 

 

http://www.teraz.sk/
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Pripomenuli si 140. výročie Štefánikovho narodenia 

 

V Parku Milana Rastislava Štefánika si Trenčania v utorok 

21. júla pripomenuli osobnosť generála M. R. Štefánika. Na-

rodil sa 21. júla 1880 

v obci Košariská. Pietny 

akt pri Pamätníku M. R. 

Štefánika organizovala 

Považská sokolská župa 

Milana Rastislava Šte-

fánika (PSŽ M. R. Š.) 

a Jednota Sokol Trenčín.  

„Bol jednou z najvý-

znamnejších osobností najnovších dejín Slovenska. Astronóm, 

dobrodruh, svetobežník, vizionár, politik, diplomat a vojak 

v hodnosti brigádneho generála francúzskej armády, ale najmä 

hrdý Slovák. Bol osobnosťou s veľkou silou vôle, odhodlania, 

silou ducha a jasne postavených pravidiel,“ povedala starostka 

PSŽ M. R. Š. Daniela Valentová.  

„Žiaľ, nám dnes chýbajú dôveryhodné autority, akou určite 

bol Milan Rastislav Štefánik. Ľudia veria konšpiráciám, neoč-

kujú deti, rozvíjajú sa myšlienky fašizmu, nenávisti a xe-

nofóbie. Vznikajú najmä kvôli tomu, že nám na celosvetovom 

a celoslovenskom pôsobisku chýbajú osoby, ktoré sú naozaj 

dôveryhodné a na ktoré sa môžeme obrátiť a vnímať ich názory 

ako mienkotvorné,“ prihovoril sa zhromaždeniu pri pamätníku 

viceprimátor mesta Patrik Žák.  

Pamiatke Milana Rastislava Štefánika sa okrem neho poklo-

nili aj predseda Štefánikovej spoločnosti v Trenčíne Rastislav 

Kudla a Karol Steklý, autor knihy „Letec Štefánik a Caproni“.    

Info 31.07.2020 

Pomocná evidencia 340/01/2020 

 



123 
 

V parku vymenili lavičky 

 

V trenčianskom Parku Milana Rastislava Štefánika pri 

altánku obnovili mobi-

liár za približne 25 tisíc 

eur. Z nich 10 tisíc eur 

mestu na tento účel 

venovala Nadácia EPH.  

Nové lavičky z hliní-

kovej zliatiny a tropic-

kého dreva a smetné ná-

doby dodala spoločnosť 

mmcité. Túto časť parku okolo altánku v poslednom čase vy-

hľadávalo pomerne malé množstvo ľudí na oddych či piknik. 

Po jej úprave a skultúrnení by tu mohli nájsť príjemný priestor 

aj rodiny s deťmi.  

Staré a poškodené lavičky v bezprostrednej blízkosti altánku 

odstránili pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov 

v utorok 7. júla. 

www.trencin.sk 29.07.2020 

Pomocná evidencia 346/01/2020 

 

Kauza jamy sa vrátila na Okresný súd 

 

Najvyšší súd SR vyhovel dovolaniu mesta Trenčín v kauze 

jamy pred Domom armády a zrušil rozsudky trenčianskeho 

Okresného súdu z roku 2016 a Krajského súdu z roku 2018. 

Informoval o tom na brífingu v piatok 31. júla primátor 

Trenčína Richard Rybníček. 

Kauza sa tak po rokoch opäť vráti pred súd. Ten bude 

rozhodovať o náhrade škody pre spoločnosť Tatra Real Trade 

za zmarenú investíciu. Radnica rozhodnutie Najvyššieho súdu 

http://www.trencin.sk/
http://otvorenesudy.sk/
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privítala, primátor hovorí o návrate právneho štátu. Milióny eur, 

ktoré investor požadoval, tak nateraz radnica platiť nemusí. 

Spoločnosť Tatra Real Trade chcela postaviť pri Posád-

kovom klube (bývalá ODA) presklenú obchodnú galériu a pod 

ňou dvojpodlažnú 

podzemnú garáž. 

Stavebné povolenie 

vydalo mesto ešte za 

predchádzajúceho 

primátora Branisla-

va Cellera v roku 

2007. Spor mesta so 

spoločnosťou sa za-

čal v roku 2011. Po-

čas stavby sa v roku 

2008 našli zvyšky vonkajšieho mestského opevnenia Trenčína 

zo 17. storočia. Nález sa v roku 2009 stal národnou kultúrnou 

pamiatkou. Rozhodlo o tom ministerstvo kultúry. 

Už v roku 2012 mesto jamu pri Posádkovom klube zasypalo. 

Tatra Real Trade požadovalo po zrušení stavebného povolenia 

od mesta vrátiť preddavok za pozemok a rovnako náhradu za 

zmarenú investíciu. Krajský súd v roku 2014 zamietol žiadosť 

Tatra Real Trade o úhradu takmer 1,7 milióna eur za zmarenú 

investíciu. 

Prípad sa po sťažnosti súkromnej spoločnosti na Ústavnom 

súde vrátil opäť do Trenčína, Okresný a Krajský súd dal tento-

krát za pravdu Tatra Real Trade a zaviazali mesto, aby inves-

torovi zaplatilo. Radnica podala dovolanie na Najvyšší súd. Ten 

zrušil rozsudky Krajského súdu v Trenčíne ako aj rozsudky 

Okresného súdu Trenčín a vec vrátil Okresnému súdu Trenčín 

na ďalšie konanie. 

„Dôvodom zrušenia rozhodnutí odvolacieho súdu bolo, že 

súdy nezohľadnili princíp prejudiciality pri posudzovaní pre 

https://ustavnysud.sme.sk/
https://ustavnysud.sme.sk/
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vec relevantných otázok, ktorými sú otázka platnosti zmluvy o 

zriadení vecného bremena a zmluvy o budúcej zmluve,“ infor-

movala hovorkyňa Najvyššieho súdu Alexandra Važanová. 

Krajský súd sa tak podľa Najvyššieho súdu odklonil od ustá-

lenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu. 

„Rozhodnutie Najvyššieho súdu pre nás znamená zásadný 

zvrat. Dalo nám obrovskú nádej, že žijeme v právnom štáte,“ 

povedal primátor na tlačovom brífingu.  

„Môžeme sa baviť o tom, či je to víťazstvo alebo nie. Okres-

ný súd musí rozhodovať podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu. 

V tomto zmysle to nie je definitívny koniec, ale určite je koniec 

špekuláciám, že by sme mali platiť milióny eur a mesto by 

mohlo byť ohrozené,“ dodal Richard Rybníček s tým, že pred-

pokladá ďalšie konanie na súdoch bude mať rýchly spád a kau-

za sa uzavrie. 

Mesto doteraz uhradilo súkromnému investorovi sumu vo 

výške približne 550 tisíc eur. Väčšina bola istina a úroky, ktorú 

tvorili preddavky na kúpnu cenu pozemku a za vecné bremeno. 

Tieto peniaze im právoplatne priznal súd. 

Podľa právneho zástupcu mesta Trenčín Martina Dočára 

Najvyšší súd uznal, že nie je možné v jednom konaní tú istú vec 

najskôr posúdiť zmluvu ako neplatnú a hneď na to ako platnú. 

„Je to diametrálny rozpor v právnom štáte. Najvyšší súd to 

uznal, skonštatoval, že bola porušená Ústava v oblasti 

predvídateľnosti práva a preto zrušil rozhodnutia Krajského a 

Okresného súdu,“ povedal Martin Dočár. Rovnako 

predpokladá, že ďalšie konania na súdoch budú mať rýchly 

spád. 
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„Súdy sú viazané rozhodnutím Najvyššieho súdu a mali by 

sa ho držať,“ dodal právny zástupca. Časť financií, približne 

170 tisíc eur, bude podľa 

neho mesto žiadať od 

investora späť. 

„Tým, že Najvyšší 

súd rozhodnutia zrušil, 

Tatra Real Trade sa tým 

pádom bezdôvodne obo-

hatil a je povinný ich 

vrátiť,“ dodal Martin 

Dočár a naznačil, že 

mesto Trenčín bude žiadať súdnou cestou aj náhradu škody. 

O vyjadrenie k aktuálnemu rozhodnutiu Najvyššieho súdu 

sme požiadali aj právneho zástupu Tatra Real Trade, na otázky 

zatiaľ nereagoval. 

www.sme.sk 31.07.2020 

Pomocná evidencia 348/01/2020 

 

V obnovenej budove hradu sa objavili ďalšie problémy 

 

Ľudia z nej mali mať zaujímavé výhľady na hradný areál, 

namiesto toho ju museli už tri roky po osadení zneprístupniť. 

Reč je o vonkajšej ochodzi objektu kasárne na Trenčianskom 

hrade. 

Obnovu budovy zo 16. storočia, ktorú o dve storočia neskôr 

zničil požiar, dokončili v roku 2015, odvtedy sa v nej konajú 

výstavy či spoločenské podujatia. Podľa správcu i vlastníka sa 

však krátko po otvorení začali objavovať prvé nedostatky. 

Jedným z nich bola práve labilná ochodza, ktorú sa rozhodlo 

Trenčianske múzeum z bezpečnostných dôvodov na jar demon-

tovať. Podľa riaditeľa Trenčianskeho múzea Petra Martiniska 

Na brífingu vystúpil aj právny zástupca mesta Martin Dočár. 

http://www.sme.sk/
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je v poradí ďalším zisteným nedostatkom výskyt drevokazného 

hmyzu v krove budovy. 

Deformácie vonkajšej ochodze si vedenie múzea všimlo v 

roku 2018. 

„Vykonali sme obhliadku a na základe toho sme podali rek-

lamáciu na Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), keďže ocho-

dza sa začala postupne oddeľovať od budovy. Župa to postúpila 

ďalej v reklamačnom 

konaní, firma ale do-

statočne rýchlo nere-

agovala, boli sme pre-

to nútení časť ocho-

dze tento rok demon-

tovať, aby neohrozo-

vala návštevníkov,“ 

priblížil Peter Marti-

nisko. 

Počas uzávierky hradu v čase koronakrízy preto na miesto 

dorazil profesionálny horolezec. S odstránením konštrukcie, 

ktorá bola od fasády vzdialená miestami asi 30 centimetrov, 

veľa namáhavej práce nemal. 

„Hneď na začiatku demontáže sa ochodza zrútila,“ zdôraznil 

riaditeľ Trenčianskeho múzea, ktoré hrad spravuje. Konštrukcia 

bola podľa jeho názoru vyhotovená nekvalitne, drevo ochodze 

bolo zhnité. 

„Dali sme si vyhotoviť súdnoznalecký posudok. Ten konšta-

tuje, že projektová dokumentácia nebola dostatočná a bol zvo-

lený aj zlý druh reziva,“ upozornil. Zrútenie ochodze nepred-

pokladal ani profesionálny horolezec. 

„Spustil som sa zo strechy a ako som sa do toho trošku oprel, 

zrútilo sa to. Nečakal som, že by to až takto spadlo. Podľa môj-

ho názoru to nebolo dosť dobre uchytené v stene,“ myslí si 

Pavol Kostelný. 
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Nedostatky TSK reklamoval. Výzvu na odstránenie chýb 

diela zaslala župa už v októbri 2018. 

Právny zástupca zhotoviteľskej firmy tvrdí, že spoločnosť 

rekonštruovala kasáreň podľa projektovej dokumentácie a všet-

kých zmien počas realizácie odsúhlasenej a vypracovanej TSK. 

Peter Martinisko však upozorňuje, že budova mala a má viacero 

problémov. 

„Počas zimy sme spozorovali, že v krove sú stopy po drevo-

kaznom hmyze. Dali sme si to vyhodnotiť znalcom, ktorý kon-

štatoval, že drevo nebolo dostatočne chemicky ošetrené a v kro-

ve sa nachádza tesárik. A to je ďalšie úskalie, ktoré nás čaká,“ 

poznamenal riaditeľ Trenčianskeho múzea. Teraz tak stoja pred 

voľbou spôsobu, ako krov nechemicky ošetriť. 

Peter Martinisko zároveň tvrdí, že s objektom sú problémy 

od jeho otvorenia v roku 2015. Odvtedy riešili napríklad vlhnu-

tie múrov, vypraskanú podlahu či problém s odtokmi. 

www.sme.sk 12.08.2020 

Pomocná evidencia 357/01/2020 

 

Trenčín si pripomenul 76. výročie SNP 

 

Mesto Trenčín si 29. v sobotu augusta pripomenulo 76. vý-

ročie Slovenského národného povstania pri Pamätníku umu-

čených na Brezine. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa 

pietna spomienka konala v komornej atmosfére. 

www.trencin.sk 29.98.2020 

Pomocná evidencia 372/01/2020 

 

Letnú sezónu poznačilo počasie i pandémia  

 

Letné kúpalisko na Ostrove má za sebou ukončenú štvrtú 

sezónu. V období od 1. júla do 31. augusta bolo otvorené 52 dní 

a pre zlé počasie zostalo 11 dní zatvorené. Posledných 12 dní 

http://www.sme.sk/
http://www.trencin.sk/
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bola na základe rozhodnutie Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva v Trenčíne obmedzená kapacita kúpaliska na po-

lovicu maximálneho počtu návštevníkov. 

Areál letného kúpaliska privítalo počas tohtoročného leta 42 

026 návštevníkov, z toho 12 184 dospelých Trenčanov a 13 638 

detí. Celková tržba zo vstupného bola takmer 139 tisíc eur. 

www.trencin.sk 09.09.2020 

Pomocná evidencia 375/01/2020 

 

Začala sa obnova Čerešňového sadu 

 

Začala sa obnova  Čerešňového sadu. Najskôr zrekonštruujú 

prístupovú cestu k južnému opevneniu Trenčianskeho hradu, 

vybudujú chodník 

okolo Čerešňového 

sadu a napokon tu 

umiestnia nový mo-

biliár. To všetko je 

úloha mesta Tren-

čín v rámci spolo-

čného projektu cez-

hraničnej spoluprá-

ce Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčína a Bučovíc – 

TreBuchet. Mesto na tieto práce získalo takmer  500 tisíc eur. 

Začiatku prác predchádzal archeologický výskum, ktorý ro-

bilo Trenčianske múzeum od 21. júla 2020, hneď po odstránení 

dočasného asfaltového povrchu lesnej cesty. Tá bola potrebná 

na prístup pre stavebné mechanizmy v súvislosti s budovaním 

nového vstupu na hrad cez južné opevnenie.  

„Počas archeologického výskumu sme vyhĺbili dve sondy - 

v juhovýchodnom cípe Čerešňového sadu a na prístupovej 

ceste, približne na úrovni pamätníka na Brezine. V prvej sonde 

sme objavili početný keramický a sporadicky kovový materiál, 

http://www.trencin.sk/
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datovaný najmä do mladšej doby železnej, kultúrnu vrstvu však 

zrejme narušil mladší objekt, pravdepodobne z raného novo-

veku. Druhá sonda bola archeologicky negatívna,“ priblížil vý-

sledky výskumu zástupca riaditeľa Trenčianskeho múzea 

Tomáš Michalík. Archeológovia budú dohliadať aj na všetky 

nasledujúce výkopové práce až do ukončenia realizácie diela. 

V týchto dňoch sa už začali práce na revitalizácii Čereš-

ňového sadu. Nový chodník okolo sadu s dĺžkou 430 metrov 

a šírkou 2 metre bude 

súčasťou debarierizácie 

Breziny. Na jeho povr-

chovú úpravu použijú 

mlatovú konštrukciu 

z prírodného drveného 

kameniva a organických 

prímesí. Z Čerešňového 

sadu sa napojí na už existujúce chodníky a schody, ktoré vedú 

k pamätníku. Vo viacerých miestach bude nový chodník križo-

vaný lesnými cestičkami a na konci sa napojí na prístupovú ces-

tu k južnému opevneniu hradu. 

„Z Čerešňového sadu chceme vytvoriť priestor pre zmyslu-

plné aktivity, ktoré by umožnili jeho dlhodobé využitie aj mimo 

turistickej sezóny,“ povedal primátor mesta Richard Rybní-

ček.  

Tri opotrebované verejné ohniská nahradia tri murované 

kruhové ohniská z prírodného opracovaného kameňa so strieš-

kami na uskladnenie dreva. V Čerešňovom sade pribudne 26 

lavičiek, pri každom ohnisku bude navyše stôl s dvoma la-

vičkami z prírodného agátového dreva. Z toho istého materiálu 

budú aj štyri relaxačné ležadlá. Tieň zabezpečia trojuholníkové 

ľahké plachty medzi stromami. 

V Čerešňovom sade sa počíta aj so 16-timi obiehacími kol-

mi, šiestimi balančnými kolmi, balansovým prvkom so sedad-



131 
 

lami, dvoma balansovými preliezačkami, jednou lanovou pre-

liezačkou, preliezačkou v tvare pyramídy, dvoma hojdacími 

sieťami a tiež malým pódiom na menšie kultúrne akcie.  

Pribudnú informačné tabule o histórii hradísk v tejto loka-

lite, o Čerešňovom sade a podobne, aj stojany na bicykle, nové 

odpadkové koše a mobilné toalety. 

Info 04.09.2020 

Pomocná evidencia 376/01/2020 

 

Dobové dokumenty pripomenuli rok 1945 

 

Fotografie, plagáty a texty vystavené počas celého sep-

tembra v priestoroch Kultúrno-informačného centra na Miero-

vom námestí približujú najmä udalosti 

mesiacov apríl, máj a jún 1945.  

Výstava s názvom „Trenčín je 

oslobodený!“ je súčasťou podujatí or-

ganizovaných v rámci Dní európ-

skeho kultúrneho dedičstva 2020. Do-

kumenty pochádzajú z archívnych 

fondov úradov verejnej správy, ale aj 

z osobných fondov viacerých zná-

mych Trenčanov: Jozefa Branec-

kého, Jána Zemana, Ernesta Tesá-

ra, Vladimíra Chovana a Jána Kud-

lu. Prezentované sú aj snímky zo 

zbierok Trenčianskeho múzea v Trenčíne. 

Výstavu k 75. výročiu oslobodenia nášho mesta jednotkami 

sovietskej a rumunskej armády a k ukončeniu 2. svetovej vojny 

pripravil Štátny archív v Trenčíne. 

www.trencin.sk 03.09.2020 

Pomocná evidencia 382/01/2020 

 

http://www.trencin.sk/
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Trenčianska nadácia oslávila 20. výročie vzniku 

 

Podporila viac ako 700 projektov a v grantoch využila vyše 

600 tisíc eur. Reč je o Trenčianskej nadácii, ktorá tento rok 

oslavuje 20. výročie svojho založenia. Za komunitnou nadáciou 

stojí od jej vzniku množstvo ľudí, ktorí si za svoje zobrali po-

máhať iným bez toho, aby za pomocou videli vlastný osoh. 

Vznikla s cieľom vybudovať silné finančné a technické 

zázemie pre podporu lokálnych aktivít, vďaka čomu vznikli 

známe projekty ako napríklad 

„Trenčianske Korzo“, „Mladí fi-

lantropi“, „Otvor srdce, daruj kni-

hu“, či „Dr. Klaun“.  

V piatok 4. septembra v pries-

toroch Galérie Vážka v Trenčíne 

otvorili výstavu pod názvom „20 

rokov darujeme“.  Predstavuje 62 

dokumentárnych fotografií, zachytávajúcich zaujímavé mo-

menty z verejnoprospešných aktivít, na ktorých nadácia mohla 

participovať a prispieť malým grantom na ich úspešné 

zrealizovanie.  

Viac o uplynulých rokoch i blízkej budúcnosti porozprávala 

správkyňa nadácie Alena Karasová. 

Spomínate si na prvopočiatky nadácie? 

„V októbri roku 2000 sa stretli aktívni členovia Trenčian-

skeho neformálneho združenia s tým, aby sa dohodli, ako ďalej. 

Chceli veľmi pomáhať ľuďom s dobrými myšlienkami, s víziou 

organizovať zaujímavé veci, no bez finančných zdrojov. Títo 

ľudia pretransformovali občianske združenie na nadáciu. Za-

čínali tí istí ľudia, ktorí mali nápad vytvoriť otvorený grantový 

program, ktorému sa hovorilo komunitný fond. Teda vy-

hľadávať zdroje od darcov, jednotlivcov, samospráv, firiem, a 

tie transparentne rozdeľovať na aktivity. Začiatky boli veľmi 

Správkyňa nadácie Alena Karasová. 
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plodné, užitočné a bohaté, v prvých rokoch sme mali dostatok 

zdrojov, tie sme poskytovali na kultúrne a športové aktivity. 

Ťažisko práce bolo vždy na dobrovoľníkoch, či už to boli 

grafici, fotografi, alebo samotní ľudia, ktorí projekty realizo-

vali.“  

Ktorý projekt vnímate aj 

po rokoch ako najúspeš-

nejší? 

„Tých je veľa a dnes už ani 

všetky nebežia, kapacitne by sa 

to zvládať nedalo. Začínali 

sme s projektom, ktorý sa nám 

zdal, že v meste chýba, a to 

„Trenčianske Korzo“. S tým 

prišli starí Trenčania, ktorí si 

spomínali na klasické korzo. 

Snažili sme sa ním oživiť ná-

mestie, ktoré dnes podobné 

oživenie už ani nepotrebuje. 

Korzá trvali možno desať ro-

kov a robili sme ich na jar i 

jeseň. Príjemne spomínam aj na „Deň klaunov“, čo bola klasic-

ká, typická, nadačná vec, navyše mimoriadne úspešná. Súvisela 

s tým, že Holanďania sa rozhodli, že tu chcú založiť fond a 

podporovať deti, ktoré sú dlhodobo umiestnené v centrách 

sociálnych služieb. Aby sme mali na to zdroje, organizoval sa 

„Deň klaunov“, ktorý zaplnil celé Mierové námestie. Podarilo 

sa nám tam dokonca spraviť nejaké rekordy, asi päť z nich je aj 

zapísaných v knihe rekordov. Veľmi cenný je pre nás Klub 

darcov založený na individuálnom darcovstve. Doň ľudia 

prispievajú drobnými sumami, a aj vďaka tomu vieme podporiť 

ročne päť až šesť projektov. Podporili tak vytlačenie knihy, či 

vydanie knihy začínajúcej hudobnej kapely. Pred Vianocami si 
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asi mnoho Trenčanov i cezpoľných všíma projekt „Otvor srdce, 

daruj knihu“. V predvianočnom období sa tešíme z „Dobrého 

bazáru“. Úžasný projekt boli aj „Mladí filantropi“. Bola to sku-

pina mladých ľudí, ktorí celoročne spolupracovali s nadáciou, 

niečo sa naučili, v niečom pomohli a z niektorých vyrástli 

úspešní manažéri, či zostali pracovať v treťom sektore.“ 

Pomoci sa vďaka nadácii dočkali bezpochyby stovky ľu-

dí a podporili sa i menej komerčné aktivity a nápady. Do-

čkali ste sa po rokoch pozitívnej spätnej väzby, že sa vám 

niečo od časti z nich vracia? 

„Máme viacero prípadov, kedy v minulosti úspešní po-

beratelia grantov sa po čase ocitli na opačnej strane a dnes sú 

členmi Klubu darcov. Jedným z nich je Miroslav Tomeček, kto-

rý žiadal o podporu v rámci rekonštrukcie kríža pri Opatovej, 

čo aj realizoval. 

Keď si však člo-

vek uvedomí, 

koľko práce stojí 

za týmito žia-

dateľmi, že síce 

dostanú peniaze 

na materiál či 

služby, no všet-

ko musia sami 

odrobiť, uvedo-

mí si, že oni sú tiež svojim spôsobom darcovia. Toto bol vždy 

aj cieľ nadácie – robiť sprostredkovateľa medzi tými, ktorí majú 

peniaze a chcú niečo robiť, no nemajú na to čas a ani nápady a 

medzi tými, ktorí majú nápady a sú akční, no nemajú dostatok 

prostriedkov. A tento cieľ sa celkom podarilo naplniť.“ 

www.sme.sk 04.09.2020 

Pomocná evidencia 388/01/2020 

 

http://www.sme.sk/
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V Trenčíne zbúrali ďalšiu starú obytnú vilku 

 

Na Štefánikovej ulici pri kruhovej križovatke zbúrali obytnú 

vilku. Práce súvisia s plánovanou výstavbou v areáli Meriny, 

kde viacerým budovám hrozí asanácia. Investor chce na ich 

mieste postaviť okrem iného aj obchodné centrum, pribudnú by 

mohlo trvalé bývanie. Proti sú trenčianski aktivisti. Tvrdia, že 

budovy sú vzácne. 

O budúcnosti 

súboru budov v 

areáli Meriny roz-

hoduje Pamiatko-

vý úrad SR. Ten 

začal vo veci vy-

hlásenia historic-

kých objektov za 

národnú kultúrnu 

pamiatku správne konanie. Až do vydania právoplatného roz-

hodnutia nemôže vlastník budov a pozemkov, na ktorých stoja, 

odštartovať napríklad búracie práce. Podľa trenčianskych 

architektov, výtvarníkov, umelcov a aktivistov sú budovy vzác-

ne svojou architektúrou i históriou. Za ideálny scenár považujú 

pamiatkovú ochranu niektorých stavieb. Argumentujú tým, že 

najcennejšie sú a budú ako celok. 

Koncom roka 2019 zbúrali v centre Trenčína viac ako sto-

ročnú mestskú vilku vedľa kina Hviezda. Budova patrila mestu, 

podľa radnice mala zlú statiku a nemala žiadnu hodnotu. V roku 

2016 prekvapilo niektorých obyvateľov Trenčína zbúranie „ve-

žičkového domu“ na Rozmarínovej ulici, ktorú postavili v roku 

1902. Vlastník sa rozhodol odstrániť stavbu z dôvodu po-

škodenia nosných konštrukcií objektu.  

V roku 2014 pobúrilo množstvo ľudí zbúranie tzv. Tisovej 

vily v Trenčíne. Vilu na okraji lesoparku Brezina s výhľadom 
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na celé mesto kúpil trenčiansky podnikateľ Bohumil Hanzel v 

roku 2012. Plánoval ju zrekonštruovať, zo zdravotných dôvo-

dov ju predal hokejistovi Mariánovi Hossovi, ktorý ju dal zbú-

rať a na jej mieste si postavil svoj dom. 

www.sme.sk 25.09.2020 

Pomocná evidencia 414/01/2020 

 

Na Trenčianskom hrade osadili repliku starej zbrane 

 

Do priestorov južného opevnenia Trenčianskeho hradu 

v pondelok 5. októbra umiestnili repliku stredovekej obliehacej 

zbrane, trebuchetu. Jej výroba trvala študentom Strednej odbor-

nej školy (SOŠ) v Považskej Bystrici asi mesiac a je symbo-

lickým artefaktom projektu TreBuCHET (Trenčín, Bučovice, 

Chránime Európske Tradície), v rámci ktorého zhotoviteľ 

v tomto roku dokončil rekonštrukciu samotného južného opev-

nenia.  

Zbraň váži asi tonu a 

je funkčná, čo otestovali 

aj v deň jej inštalácie. 

Trebuchet používali stre-

doveké vojská k dobý-

vaniu opevnených miest, 

hradov, respektíve k ich 

ničeniu. Zbraň bola podľa 

zástupcu riaditeľa Trenčianskeho múzea Tomáša Michalíka 

veľmi dômyselnou, no o jej používaní na Trenčianskom hrade 

nie sú žiadne hodnoverné písomné záznamy a pramene. 

„Vieme, že sa používali počas stredoveku na území Horného 

Uhorska. Fungovali na princípe katapultu. V praxi sa vymrští 

rameno a to vystrelí projektil, ktorého úlohou bolo ničiť. Ako 

projektily sa spravidla používali kamenné gule alebo neopra-

cované kamene, no existujú záznamy, že sa používali aj rôzne 

http://www.sme.sk/tema/marian_hossa/
http://www.sme.sk/
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mŕtve zvieratá, hlavy ľudských nepriateľov, či dokonca aj ex-

krementy,“ prekvapil zástupca riaditeľa Trenčianskeho múzea 

Tomáš Michalík. 

Model trebuchetu zhotovili študenti považskobystrickej 

SOŠ, konkrétne študenti učebného odboru stolár pod odborným 

dozorom majstra odborného výcviku Romana Suchára. Ako 

priblížil, zhotovenie repliky trvalo asi mesiac. 

„Z pohľadu času to nebola nejako náročná práca, ale náročná 

bola z hľadiska domyslenia, aby naozaj strieľala, pretože pred-

lohu som robil iba z videí a historických filmov,“ povedal 

Roman Suchár. 

Replika stredovekej zbrane má dĺžku štyri metre, široká je 

2,6 metra a s vysunutým ramenom má na samom vrchu až šesť 

metrov. Na jej výrobu použili smrekové drevo. Ako však Ro-

man Suchár upozornil, pôvodné trebuchety boli väčšie ako v 

tomto roku zhotovená replika. „Ramená mali aj osem metrov a 

strieľať dokázali až 50 kilogramové závažia. Ten náš má dostrel 

65 metrov s päťkilogramovým závažím – medicinbalom,“ vy-

svetlil majster odborného výcviku. 

Riaditeľ SOŠ v Považskej Bystrici Ján Kunovský tvrdí, že 

novinka na hrad pritiahne turistov a bude aj jeho ozdobou.  

„Žiaci robili všetky stolárske práce – opracovávali drevo, re-

zali, natierali, pri stavaní spolupracovali aj so stolárskymi od-

bormi našej školy. Je to plne funkčné dielo, ktoré sa hodí do 

tohto prostredia,“ povedal. 

Podľa Trenčianskeho múzea, ktoré hrad spravuje, má replika 

zbrane návštevníkov pomyselne preniesť do obdobia neskorého 

stredoveku.  

www.sme.sk 08.10.2020 

Pomocná evidencia 426/01/2020 

 

 

 

http://www.sme.sk/
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Trenčín získal cenu „Patrón architektúry“ 

 

Aj napriek mimoriadnej situácii boli v stredu 7. októbra, 

v priamom prenose, vyhlásení laureáti architektonickej súťaže 

CE ZA AR 2020. Vyhla- 

sovateľom je Slovenská 

komora architektov. Tren-

čín získal cenu „Patrón ar-

chitektúry“. 

Toto ocenenie udeľuje 

Slovenská komora archi-

tektov za osobitný prínos 

pre rozvoj architektúry, 

ktorý nie je vyjadrený architektonickým dielom, ale naopak je 

výsledkom práce osobnosti, miestnej samosprávy alebo inštitú-

cie, ktorá sa zaslúžila o rozvoj slovenskej architektúry.  Primár-

nym poslaním nie je oceniť architektonický výkon, ale pou-

kázať na pozitívne príklady z praxe, ktoré sú hodné nasledo-

vania. 

Slovenská komora architektov sa rozhodla v tomto roku ce-

nu „Patrón architektúry“ udeliť mestu Trenčín. Považuje ho za 

príklad samosprávy, ktorá svoje významné verejné investície 

podmieňuje súťažou návrhov. Trenčín je vzorom iným mestám 

v použití otvorenej a transparentnej metódy pre získanie projek-

tu svojich mestotvorných investícií.  

Mesto Trenčín využilo architektonickú súťaž pre riešenie 

obnovy Mierového námestia v roku 2007. Neskôr, v roku 2014, 

usporiadalo veľkú medzinárodnú urbanistickú súťaž na budúci 

rozvoj centra na brehu Váhu pod názvom „Mesto na rieke“ 

a napokon, v minulom roku, postupovalo rovnako súťažou aj 

pri hľadaní podoby pešej zóny ulíc Hviezdoslavova a Vajan-

ského. Po rokoch tak Trenčín môže získať nový prívlastok – 

Mesto dobrej architektúry. 
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„Veľmi si vážime, že porota ocenila náš dlhoročný prístup 

pri príprave urbanizmu a architektonických súťaží pre riešenie 

verejných priestorov v Trenčíne. Obzvlášť ma teší, že si všimla 

desaťročnú prácu na projekte Trenčín si Ty, ktorý je zásadnou 

urbanistickou prípravou rozšírenia centrálnej mestskej zóny. Je 

to pre mňa osobne, ale 

určite aj pre architektov 

Martina Beďatša a Du-

šana Šimuna a ich tím, 

obrovské zadosťučine-

nie a povzbudenie do 

ďalších dní a ďalších 

dôležitých a ťažkých 

prác, ktoré nás ešte ča-

kajú. Do cieľa je ešte ďaleko, ale zároveň sa k nemu úspešne 

približujeme. Tento kľúčový strategický projekt bude charak-

terizovať a definovať zmysel a tvár mesta na ďalšie desaťročia,“ 

povedal primátor Richard Rybníček, ktorý vyjadril vďaku aj 

všetkým bývalým a súčasným poslancom Mestského zastupi-

teľstva v Trenčíne.  

„Svojou podporou spomínaných súťaží výrazne prispeli k 

získaniu ocenenia, ktoré patrí aj im. Ako sa hovorí, dobré veci 

sa rodia ťažko a toto je presne ten prípad. Ale my stále veríme 

zmyslu tohto projektu, stále veríme ľuďom, ktorí chcú naďalej 

na ňom participovať a veríme tomu, že už nebude dlho trvať, 

keď sa tento projekt dostane až do fázy samotnej realizácie,“ 

dodal Richard Rybníček. 

Cenu pre naše mesto prevzal spolu s primátorom aj hlavný 

architekt mesta Trenčín Martin Beďatš.  

„Venujeme sa verejnému priestoru. A to sú behy na dlhé 

trate, sú zložité, sú veľakrát aj ťažké a nepríjemné. Preto chcem 

poďakovať tej časti verejnosti, ktorá nás dokáže pochopiť, ktorá 

nás dokáže podržať. Vďaka tejto podpore môžeme v práci 
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úspešne pokračovať a neskončiť v polovici cesty niekde medzi 

šuplíkovými projektami. Takže, milí Trenčania, ďakujeme!“ 

povedal v priamom prenose RTVS. 

Primátor Trenčína Richard Rybníček na slávnostnom odo-

vzdávaní ocenení CE ZA AR 2020 vyzdvihol prácu archi-

tektov: „Architekti sú ľudia, ktorí tvoria krásu a kvalitu, bez 

nich nemôže fungovať žiadna samospráva. To spojenie je ne-

vyhnutné. Architektúra bez mesta a mesto bez architektúry ne-

má žiadny zmysel. My dávame motiváciu, predstavy, sny, 

a architekti to napĺňajú. To sú ľudia, ktorí tomu rozumejú, ktorí 

to mesto a jeho krásu cítia.“ 

www.trencin.sk 07.10.2020 

Pomocná evidencia 428/01/2020 

 

Trenčín druhý v kampani Do práce na bicykli 

 

Výsledky celoslovenského vyhodnotenia kampane „Do prá-

ce na bicykli 2020“ sú už známe. Po minuloročnej tretej priečke 

bol Trenčín tentoraz ešte lepší. Z 85 zaregistrovaných samo-

správ mu patrí druhé miesto. Víťazom sa opakovane stalo mesto 

Martin. 

Za úspechom trenčianskej samosprávy sú všetci ľudia, ktorí 

nechali auto doma a na cestu do práce využili ekologickejší 

spôsob prepravy. V 153 registrovaných tímoch bolo 518 aktív-

nych cyklistov, ktorí najazdili spolu 58 123,49 km. V prepočte 

na jedného účastníka je to 112,21 km. Trenčianske tímy tak 

ušetrili 17 960,75 kg CO². 

Najlepším tímom trenčianskej samosprávy bol Dream Team, 

ktorý za čas trvania kampane najazdil do práce a z práce na 

bicykli 2 289,66 km. Darilo sa aj tímom, ktoré vytvorili 27 

zamestnanci mestského úradu. Vďaka patrí všetkým, ktorí 

takýmto spôsobom prejavili svoj vzťah o životné prostredie 

a záujem urobiť niečo konkrétne pre jeho ochranu.  

http://www.trencin.sk/
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V rámci Slovenska sa v tomto roku „Do práce na bicykli“ 

vybralo 2 553 tímov s 8 392 účastníkmi. Spolu najazdili takmer 

930 tisíc „ekologických“ kilometrov. 

www.trencin.sk 21.10.2020 

Pomocná evidencia 439/01/2020 

 

Átrium pod Mestskou vežou v novom šate 

 

Práce na jeho revitalizácii sa začali v apríli 2020 a začiatkom 

novembra sú už ukončené. Átrium zostane počas zimy uzav-

reté. Veríme, že sa do 

jari situácia s pandé-

miou natoľko zlepší, 

aby sa do tohto pries-

toru vrátili nielen ľu-

dia, ale aj kultúra.   

Revitalizácia átria 

priniesla možnosti na 

viaceré zmysluplné ak-

tivity a tiež na relax 

a hry. Je tu niekoľko hracích prvkov, vrátane detských šmýka-

čiek, náučno-zábavnej vodnej trasy. Vodné „hračky“ bude zá-

sobovať vodou vŕtaná studňa. Pred novým pódiom sú rozmiest-

nené mobilné stoličky, ďalej od pódia sú zase pevné lavice v 

tvare vlnoviek a v ďalšej časti je na upravenej trávnatej ploche 

odpočinkové sedenie. Väčší priestor sa vytvoril posunutím 

chodníka bližšie k stenám budov Farskej ulice. Tento bezba-

riérový chodník vedie až po úroveň do budúcna plánovanej 

nástupnej stanice výťahu na Brezinu.  

Stĺpy verejného osvetlenia v sebe integrujú okrem LED 

osvetlenia aj ďalšie služby pre návštevníkov átria. Schodisko na 

Brezinu osvetľuje LED pás v jeho madle. V strednej časti átria 

je fontánka na pitie a osviežovače vzduchu v letných 

http://www.trencin.sk/
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horúčavách. Autormi úspešného projektu sú architekti Peter 

Guga a Marek Guga. Zhotoviteľom prác bola spoločnosť Re-

kondícia SK. Drobnú architektúru zabezpečila spoločnosť 

mmcité2 a sadové 

úpravy Dryada gar-

den. 

Trenčín uspel v 4. 

kole výzvy na Zeleň 

a získal peniaze z eu-

rofondov na revita-

lizáciu átria. Rozhod-

lo o tom Ministerstvo 

pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR, ktoré je riadiacim orgánom pre Integro-

vaný regionálny operačný program (IROP). Mesto získalo na 

túto očakávanú investíciu nenávratný finančný príspevok 

takmer 733 tisíc eur. Zvyšných 5 percent (takmer 40 tisíc eur) 

doplatilo zo svojho rozpočtu. 

www.trencin.sk 04.11.2020 

Pomocná evidencia 447/01/2020 

 

Spomienka na obete vojen a ozbrojeného násilia 

 

Dohodou o prímerí sa 11. novembra 1918 skončila prvá 

svetová vojna. Pri príležitosti 102. výročia tejto historickej uda-

losti sa obetiam vojen a ozbrojeného násilia  v stredu 11. no-

vembra  pri srbskej kaplnke na cintoríne pod Juhom poklonil 

primátor mesta Richard Rybníček. 

Posledná salva zaznela 11. novembra 1918 v 11. minúte po 

11. hodine. Vojnový konflikt trval štyri roky a vyžiadal si 

životy 20 miliónov ľudí. Zranených bolo 20 miliónov ďalších 

osôb, veľká časť z nich si z bojísk odniesla pre zvyšok života 

trvalé následky. 

http://www.trencin.sk/
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Prvá svetová vojna nazývaná aj Veľká vojna znamenala pre 

Trenčín mnoho materiálnych škôd, utrpenia a obetí, hoci cez 

mesto priamo neprechádzal front. Bojovalo sa s novými, resp. 

vylepšenými zbraňami – vojaci využívali zbrane hromadného 

ničenia, bojové plyny, zátarasy z ostnatého drôtu, tanky, guľo-

mety aj plameňomety. 

Dátum podpísania prímeria sa stal na pamäť obetiam vojny 

Dňom veteránov. 

Symbolom spomien-

ky na padlých vo voj-

ne sa stali červené 

maky, ktoré vyrástli 

na jednom z naj-

krvavejších bojových 

polí 1. svetovej vojny 

– na flanderských 

poliach v Belgicku.  

V utorok 10. novembra položil primátor Richard Rybníček 

v mene mesta veniec aj na vojenskom cintoríne v Trenčíne - 

Kubrej, kde našlo posledné miesto odpočinku 771 vojakov. 

www.trencin.sk 11.11.2020 

Pomocná evidencia 456/01/2020 

 

Tichá spomienka na udalosti v novembri 1989 

 

Pokojne a s úctou poďakovali za slobodu v utorok 17. no-

vembra aj zástupcovia mesta Trenčín. Pri Pamätníku obetiam 

komunizmu na Námestí sv. Anny položili vence, zažali sviečky 

a poklonili sa všetkým ľuďom, ktorých režim zavraždil v šia-

lených stalinských procesoch, pri úteku cez hranice, ľuďom, 

ktorým zničil životy pre vieru, vymyslené obvinenia či zopár 

neopatrných slov. 

Primátor položil veniec aj na vojenskom cintoríne v Kubrej. 

http://www.trencin.sk/
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„Už je to 31 rokov,“ zaspomínal si organizátor Novembra 89 

v Trenčíne Juraj Konečný. „V tom období už bývalá komu-

nistická vláda mlela z posledných síl a v podstate v celej Euró-

pe, v bývalom východ-

nom bloku, už kra-

chovali tieto totalitné 

systémy, takže bolo tre-

ba trošku zatriasť aj tu 

na Slovensku a, samo-

zrejme, aj v Čechách, 

teda v bývalom Česko-

slovensku, čo sa nám 

v tom období podarilo. 

Nepodarilo sa nám všetky tie ideály splniť, ktoré sme si vtedy 

hovorili, že to bude sloboda, demokracia, rovnosť a príležitosť 

pre všetkých – bohužiaľ sa to nepodarilo.“ 

Podľa primátora mesta Richarda Rybníčka cesta, na ktorú 

sme sa vydali pred 31 rokmi a z ktorej nesmieme už zísť, má 

obrovský zmysel.  

„Pre nás, čo sme tu, aj pre tých, čo prídu po nás. Som veľmi 

hrdý na to, že aj naše mesto nechalo obrovskú stopu v boji za 

slobodu. Aj dnes sme dokázali, že Trenčín je výnimočné mesto 

slušných a slobodných ľudí,“ vyjadril sa primátor na sociálnej 

sieti po tom, ako v tichosti položil veniec pri pamätníku spolu s 

Jurajom Konečným a Emilom Sedlačkom, protagonistom 

protestov proti okupácií Československa a bojovníkom za slo-

bodu v auguste 1968 v Trenčíne. 

Pamätník obetiam komunizmu na Námestí sv. Anny je 

dielom akademického sochára Igora Mosného. Nainštalovaný 

je na mieste kríženia dvoch komunikačných osí, na rázcestí, 

ktoré vyvoláva v človeku možnosť slobodnej voľby. Slobodu 

zdôrazňujú štyri voľne stojace piliere spravodlivosti, ktoré 
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medzi sebou chránia bronzovú reliéfnu dosku s vynárajúcimi sa 

tvárami obetí. 

www.trencin.sk 17.11.2020 

Pomocná evidencia 463/01/2020 

 

Na Mierovom námestí vyrástol vianočný strom 

 

Mierové námestie vo štvrtok 19. novembra  predpoludním 

oživil vianočný strom. Išlo o približne 13 metrov vysoký smrek 

pichľavý. Mestu ho daroval pán Bulejko z Hrabovky. 

www.trencin.sk 19.11.2020 

Pomocná evidencia 467/01/2020 

 

V knižnici odovzdali do užívania nový výťah 

 

Verejnej knižnici Michala Rešetku (VKMR) v Trenčíne bol 

v pondelok 30. novembra do užívania odovzdaný úplne nový 

výťah. Jeho prístavba umožňuje bezbariérový vstup do 

všetkých podlaží knižnice. 

V rámci aktuálne platných hygienických opatrení bola do 

užívania odovzdaná prí-

stavba, ktorej súčasťou je 

nový výťah. 

„Celý projekt bol finan-

covaný z rozpočtu Tren-

čianskej župy. Pevne ve-

rím, že výťah bude plniť 

svoj účel a sprístupní 

knižnicu omnoho väčšie-

mu spektru čitateľov,“ povedal predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja Jaroslav Baška s tým, že výška investície 

v tomto prípade dosiahla takmer 117 tisíc eur. Súčasťou projek-

http://www.trencin.sk/
http://www.trencin.sk/
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tu bola aj úprava nádvoria knižnice, kde sa pravidelne 

organizuje napríklad aj obľúbená letná čitáreň. 

„Prístavba bude slúžiť aj pri rozširovaní knižničného fondu 

či zásobovaní,“ doplnila Gabriela Krokvičková, riaditeľka 

VKMR v Trenčíne. 

www.tsk.sk 30.11.2020 

Pomocná evidencia 486/01/2020 

 

Na námestí pribudla Zvonička šťastia 

 

V centre Trenčína si ľudia mohli zazvoniť pre šťastie. Via-

nočná výzdoba nášho mesta dostala 

ďalšiu novinku. Je vytesaná z jedného 

kusa smrekového dreva. Má 3 metre, 350 

kilogramov a kovaný zvon. Zvonička 

šťastia je umiestnená v centre Trenčína, 

na Mierovom námestí. Zvonička má 

šliapací mechanizmus, aby ľudia nechy-

tali jedno lano.  Tak budú dodržané i hy-

gienické opatrenia. 

V nedeľu 29. novembra podvečer sa 

spolu s verejným osvetlením rozsvietila i vianočná výzdoba v 

meste. A tak na ad-

ventnom venci okolo 

fontány Marca Aurelia 

zažiarila prvá svieca. 

Na venci s priemerom 9 

metrov a obvodom 28 

metrov je aj 200 dreve-

ných ozdôb. Tie sú vy-

robené z odrezkov, kto-

ré zostali z výroby drevenej konštrukcie venca. 

http://www.tsk.sk/
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Mimochodom, výroba venca si nevyžiadala žiadne pílenie 

drevín. Čečina je zo stromov, ktoré ťažili v lese neďaleko Be-

luše. Imelo zo spomínaných stromov je tiež súčasťou výzdoby 

venca. 

www.trencin.sk 01.12.2020 

Pomocná evidencia 487/01/2020 

 

Časopis Forbes ocenil aj primátora Trenčína 

 

Časopis Forbes sa tentokrát rozhodol oceniť nie jednu 

Osobnosť roka, ale hneď niekoľko. Medzi 

nimi je i prezident Únie miest Slovenska a 

zároveň primátor Trenčína Richard Ryb-

níček. 

Forbes každoročne oceňuje niekoho, 

kto „za daný rok urobil niečo mimoriadne 

a je inšpiráciou pre nás všetkých. Za tento 

rok, ktorý poznačila pandémia Covidu-19, 

sa však nedá zodpovedne vybrať 

iba jediná osobnosť roka. Naopak, 

boj s koronavírusom statočne zvá-

dzajú celé skupiny obyvateľstva, a 

preto sme sa aj rozhodli oceniť ši-

roké spektrum ľudí,“ uvádza ča-

sopis. Forbes si všimol i prácu sa-

mospráv, konkrétne prezidenta 

Únie miest Slovenska a primátora 

Trenčína. Richarda Rybníč-

ka. Ocenenie Forbes získal aj 

organizátor festivalu Pohoda 

Michal Kaščák. 

V rozhovore pre Forbes Ri-

chard Rybníček porozprával o tom, čo si najviac zapamätá z ná-

http://www.trencin.sk/
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ročného pandemického obdobia tohto roka, v čom spočívala 

jeho práca a vôbec práca samospráv, ako vnímal a vníma 

atmosféru medzi svojimi kolegami, ale aj občanmi miest a obcí. 

www.trencin.sk 03.12.2020 

Pomocná evidencia 488/01/2020 

 

Fotorám na námestí pre originálny vianočný pozdrav 

 

Po tom, ako sa rozžiarilo prvé svetlo na adventnom venci 

okolo fontány Marca Aurelia a po tom, ako už viacerí vyskúšali 

Zvoničku šťastia, je v 

centre Trenčína k dis-

pozícii pre všetkých 

ešte ďalšia vianočná 

novinka.   

Ak chcete naprí-

klad poslať originálny 

vianočný pozdrav 

z Trenčína svojej ro-

dine, priateľom či 

známym, nech sa páči. Využite fotorám, v ktorého výzdobe ne-

chýba srdiečko a ani imelo. Na fotografii budete vy a tiež 

Trenčiansky hrad. Mimochodom, imelo je aj tento rok – ako sa 

už stalo tradíciou - 

pod Mestskou ve-

žou. 

Ľudia si môžu 

pozrieť novú Ga-

lériu v okne. Je vo 

výklade Kultúrno – 

informačného 

centra na Mierovom námestí. Ide o diela Evy Mišákovej 

Abelovej a Evy Klimt. 

http://www.trencin.sk/
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Výstavu pripravili šikovní a nápadití ľudia z Útvaru 

kultúrno-informačných služieb Mestského úradu Trenčín, ktorí 

stoja aj za skvelými novinkami vianočnej výzdoby v centre 

Trenčína. 

www.trencin.sk 04.12.2020 

Pomocná evidencia 494/01/2020 

 

Primátor: Pandémia nás naučila ešte väčšej odvahe  

 

Časopis Forbes ocenil v ťažkom roku pandémie aj prácu Ri-

charda Rybníčka, primátora Trenčína a zároveň prezidenta 

Únie miest Slovenska. Požiadali sme ho o tradičný koncoročný 

rozhovor. 

Ako veľmi ovplyvnila pandémia vašu prácu? 

„Naplno som si uvedomil, že absolútnou prioritou v mojej 

pozícii je ochrana zdravia a života obyvateľov Trenčína. A pri-

spôsobil som tomu úplne všetko.“  

Trenčín je vzorom v prijímaní rýchlych a zrozumiteľ-

ných opatrení. No tie sa zrejme neprijímajú ľahko. 

„Viete, pred pár dňami to bolo 10 rokov, čo som prvýkrát 

zložil primátorský sľub. Odvtedy robíme aj ťažké a ešte ťažšie 

rozhodnutia. Ale s tým, čo riešime teraz, teda proti-pandemické 

patrenia, som skutočne 

nepočítal. Ale, ak tomu 

veríte a robíte veci 

úprimne, napriek to-

mu, že ľudia chvíľu 

nadávajú, potom to za-

funguje. Kto chce byť 

populárny, nech ide do 

šoubiznisu. Moja filo-

zofia je - nebáť sa ťaž-

kých rozhodnutí a politických krokov, len ich treba dostatočne 

Tlačovka v pondelok 21. decembra po plošnom testovaní. 

http://www.trencin.sk/
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komunikovať, vydiskutovať a vykonať. Toto sa v Trenčíne deje 

a toto robí vzťah medzi mnou a obyvateľmi jasným a zro-

zumiteľným. Ľudia vedia, čo môžu odo mňa očakávať a ja na 

druhej strane verím, že nikto nespochybňuje moju integritu a to, 

že nášmu mestu dávam všetko.“  

Kým na jar sme boli opatrní a pokorní, na jeseň už bola 

medzi nami zlá nálada, nervozita, sklamanie, hnev. Čo sa 

stalo? 

„Na začiatku sme nevedeli, čo to je za vírus a chorobu, všetci 

sme sa jednotne báli a snažili sme sa chrániť. Potom prichádzali 

rôzne hoaxy, konšpirácie a nezmysly, ktoré zneistili ľudí. 

Okrem toho, ísť z jari do leta, do slnečného počasia je na psy-

chiku oveľa lepšie ako keď idete do tmavších a chladných dní. 

Potom aj vláda podcenila situáciu v lete. A je tu aj spor medzi 

premiérom Matovičom a podpredsedom vlády Sulíkom, čo je 

podľa mňa najväčšou príčinou toho stavu. Každý sa vydal 

svojou cestou a rozbili riadenie pandémie tak, že ľudia 

nevedeli, čo majú robiť. Stratili ostražitosť, dôveru vo vedenie 

krajiny. To spôsobilo chaos a neistotu.“  

Majú odporúčania odborníkov dostatočnú silu?  

„V marci – apríli sme nevedeli, čo nás čaká, čo máme robiť. 

Neistota bola obrovská a solidarita tiež. Vtedy existoval na 

úrade vlády permanentný krízový štáb, bolo to veľmi dobre 

riadené, aj preto sme prvú vlnu dobre zvládli. V lete sme sa 

všetci uvoľnili a na jeseň sa pre mňa z nepochopiteľných dô-

vodov cesty vedcov a politikov úplne rozišli. Veci sa rozhodujú 

politicky, vytratila sa priamočiarosť komunikácie. Mrzí ma to.“ 

Kto sú pre vás skutoční hrdinovia pandemického ob-

dobia? 

„Sú to lekári, zdravotné sestry, ale aj všetci tí, ktorí nemajú 

ten komfort a možnosť, aby mohli pracovať z domu. Ako sú 

predavačky, šoféri, vojaci, policajti železničiari a mnohí ďalší. 

Ale hrdinami sú aj naši seniori. Aj tí nám idú príkladom. To že 
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v našich centrách seniorov niekoľko týždňov nemali možnosť 

objať svojich blízkych, pretože sme ich museli chrániť, 

izolovať. Snažili sme sa robiť všetko, aby sme im to uľahčili. 

No i tak to muselo byť pre nich bolestné. Obdivujem ich, svojou 

sebadisciplínou nám ukázali, ako žiť a fungovať bez ohrozenia 

seba a ostatných. Dúfam, že sa aj vďaka našim opatrovateľkám 

a zdravotným sestrám cítia dobre a keď táto situácia pominie, 

im to budem môcť prísť osobne povedať a poďakovať sa za to, 

akí sú úžasní.“ 

Ako si myslíte, že by to 

malo byť ďalej so ško-

lami?  

Aj tu platí vytrvať 

a chrániť sa, aby chorob-

nosť klesla na úroveň, aby 

mohli ísť deti do školy bez 

testovania. Je to na nás. Ak 

sa to nepodarí, bude nutné testovanie. A to zase už bude na 

rozhodnutí rodičov. 

Trenčín bol pre Vianocami na tom veľmi zle, mesto dalo 

obyvateľom možnosť sa otestovať. Bude to tak aj v novom 

roku?  

„Testovanie v novom roku bude už v komunitách. Konzul-

tovali sme to s odborníkmi. Budeme napríklad každé dva 

týždne testovať asi 740 zamestnancov škôl. Je dôležité zriadiť 

nové mobilné odberové miesta a dať možnosť sa otestovať 

Trenčanom, ktorí majú príznaky a nechcú doma 10 dní čakať. 

Takto by sa už po 5 dňoch mohli dať otestovať, aby zistili, ako 

na tom sú. Budeme v kontakte i s manažérmi veľkých trenčian-

skych podnikov, ktorí pravidelne testujú zamestnancov.“  

Ako pandémia ovplyvnila rozvoj mesta? 

„Život sa zastavil len na chvíľu, na jar. Museli sme niektoré 

investície odložiť, ale mnohé krásne veci sme dokončili – 
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átrium pod mestskou vežou, revitalizácia čerešňového sadu, 

Zlatovská ulica, cyklotrasy, vnútrobloky na Inoveckej a Vý-

chodnej ulici, spojnica medzi Opatovskou a Armádnou ulicou 

a tak ďalej. Je to aj vďaka podpore a dobrej práci väčšiny pos-

lancov mestského zastupiteľstva. Navyše, sa môžem oprieť 

o skvelý tím spoľahlivých a obetavých kolegov a ľudí na úrade. 

Teší ma, že nám záleží na našom meste. Verím, že to vidia 

a cítia aj Trenčania, ktorí sú nám nápomocní, napríklad aj 

svojimi podnetmi. Je toho ešte veľa, čo treba v meste opraviť či 

vybudovať. Na druhej strane, Trenčín dáva zo všetkých kraj-

ských miest v prepočte na obyvateľa najviac financií do zni-

žovania modernizačného dlhu a investícií.“  

Je Trenčín pripravený na ďalšie čerpanie eurofondov? 

„Myslím si, že sme najlepšie pripravené mesto. Vieme 

presne, aký by mal byť Trenčín z hľadiska dopravy, zelene, 

kultúry, športu, oddychu. 

Musíme však veľmi tvrdo 

bojovať za naše projekty. 

Je tu príliš veľa záujmov, 

veľa politiky. Žiaľ, najmä 

na úrovni ministerstva 

regionálneho rozvoja a in-

vestícií je málo profesio-

nality. No som zvyknutý 

prechádzať ťažkými situáciami a spormi. Verím, že budeme 

opäť úspešní.“  

Rozpočet mesta je schválený. Aké z neho vyplývajú 

priority?  

„Kľúčovými budú väčšie investície ako námestie Rozkvet, 

vnútroblok Magnus, prístavba školy na Dlhých Honoch, kon-

tajnerové divadlo, výťah v Dome opatrovateľských služieb na 

Piaristickej ulici, investície do ciest a chodníkov, detských 

ihrísk, no a, samozrejme, rekonštrukcia Hviezdy. Rozpočet po-
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číta aj s projektovými dokumentáciami, chceme sa posunúť 

bližšie k revitalizácii starého železničného mosta. Peniaze 

pôjdu aj do zimného štadióna, športovej haly. Budúci rok bude 

v Trenčíne rušno. Verím, že sa AS vráti na nový futbalový 

štadión. Mám informáciu od Židovskej náboženskej obce, že 

v budúcom roku začnú rekonštruovať synagógu, aby mohla 

vzniknúť koncertná sála s výbornou akustikou. Trenčín napre-

duje.“ 

Trenčín zbieral ocenenia – Nadácia Zastavme korupciu 

ho vyhodnotila ako štvrté najlepšie pri zadávaní verejných 

zákaziek. Slovenská komora architektov zase ocenila Tren-

čín ako mesto dobrej architektúry. Máme aj cenu za ak-

tívnu podporu práce s mládežou, za najlepší web a pred na-

mi je výzva priblížiť sa k titulu Európske hlavné mesto 

kultúry (EHMK).  

„Priznám sa, že som popritom každodennom strese aj za-

budol na všetky tie úspechy. Pandémia nám nedáva možnosť 

spyšnieť. Tie ceny sú o tom, že sme fantastický tím. A v mno-

hom nám pomáhajú aj naši spoluobčania, svojou aktivitou 

a záujmom o naše mesto. Verím, že sa nám podarí vo februári 

postúpiť do 2. kola v kandidatúre o titul EHMK. Splnil sa mi 

jeden z mojich snov. Mladej generácii sme dali do rúk zodpo-

vednosť za svoje vlastné mesto. Komunita mladých ľudí pri-

pravila fantastický projekt, ako si predstavujú Trenčín o 20 – 30 

rokov. Odviedli kus práce. Som na nich hrdý a som presved-

čený, že budú úspešní. A keby sa to aj úplne nepodarilo dotia-

hnuť do konca, dnes tu vďaka nim máme kultúrno – spoločen-

skú stratégiu pre budúcnosť nášho mesta. A my podľa nej bude-

me postupovať.“  

Vy ste boli minulý rok rozcestovaný po Slovensku. Stihli 

ste si užívať rodinu?  

„Pre pandémiu sa mi uvoľnili víkendy, lebo neboli žiadne 

akcie, a tak som nikam pracovne nechodil a mohol som byť 
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s rodinou. Je to tak, že môj synček sa na mňa každý pondelok 

ráno nahnevá, lebo idem do práce a prídem veľmi, veľmi nesko-

ro. Ale v piatok večer sme znovu kamaráti. Vie, že cez víkend 

budeme spolu, v nedeľu máme svoje chlapské jazdy. Je veľmi 

fajn, že cez víkendy si s manželkou a synom môžem užiť spo-

ločný čas. Vytvárajú mi zázemie, bez nich by som to sám nedal. 

Náš syn je veľký chlapec, už s nami komunikuje, debatujeme. 

Užívam si to. Rád by som aj takto pozdravil svoju manželku 

Luciu a synčeka Olivera a chcem sa im poďakovať za lásku 

a podporu.“ 

Aký je váš odkaz pre Trenčanov na rok 2021? 

„Čaká nás ešte ťažký rok. Veľmi prosím Trenčanov o se-

badisciplínu a rešpektovanie pravidiel. Ja sa celý život snažím 

udržiavať kritické 

myslenie, veľa čítať 

a robiť si na veci svoj 

názor. Ten budem 

vždy nahlas hovoriť. 

Preto chcem pove-

dať, že budem medzi 

prvými, ak to bude 

možné, ktorý sa pôj-

de zaočkovať. Verím 

vedcom, že vakcinácia je cestou von z tejto situácie. Chcem po-

prosiť ľudí, aby sa na vec pozerali s rozvahou a nepodliehali 

deštrukčným náladám. Chcem všetkých poprosiť, poďme sa 

v čo najväčšom množstve zaočkovať a spoločne sa z toho do-

stať von. Naša sloboda znamená i zodpovednosť. Majme v úcte 

seba i svojich spoluobčanov. Pandémia nám ukázala, že máme 

byť oveľa odvážnejší v rozhodnutiach. Naučila nás, že keď 

chceme žiť lepšie, treba tomu niečo obetovať. Naše mesto 

považujem za veľmi silné a jeho obyvateľov za lokálpatriotov. 

Nech nám to vydrží. Zároveň platí tá krásna veta, ktorá je na-
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písaná na Mestskej veži: „Keď Pán nechráni toto mesto, darmo 

bdie ten, kto ho stráži.“ 

Info 29.12.2020 

Pomocná evidencia 530/01/2020 
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5.2 Politický život 
 

 

Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila Trenčín 

 

V rámci pravidelných stretnutí s predstaviteľmi krajov, 

miest a regiónov navštívila vo štvrtok 16. januára prezidentka 

SR Zuzana Čapu-

tová aj mesto Tren-

čín. Po stretnutí 

s primátorom Ri-

chardom Rybníč-

kom skonštatovala, 

že Trenčín je úspeš-

né mesto. 

„S pánom primá-

torom sme hovorili 

o veľmi dôležitom projekte Trenčín si Ty, ktorý je víziou mesta 

na dlhodobejšie obdobie, no vyžaduje si podporu alebo spo-

luprácu so štátom. Bavili sme sa o sociálnych otázkach, o ná-

jomných bytoch a, samozrejme, o jednej z najväčších výziev, 

ktoré toto mesto má, 

a to je doprava,“ 

uviedla Zuzana Ča-

putová bezprostred-

ne po stretnutí so 

štatutárom Trenčí-

na. 

Richard Rybní-

ček potvrdil, že po 

tom, ako pani prezi-

dentke aspoň stručne predstavil urbanistický projekt Trenčín si 

Ty, požiadal ju o podporu pri riešení dopravy v centre mesta.  
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„Prejde tadiaľ denne 42 tisíc áut, potrebujeme, aby štát sú-

hlasil s preložkou cesty I/61. V opačnom prípade budeme mať 

veľké problémy s urbanizáciou mesta, na ktorú sme pripravení. 

Pani prezidentka je veľmi empatický človek, pochopila na-

liehavosť riešenia tohto problému. Aj podľa nej má štát po-

máhať mestám v do-

pravných riešeniach, 

pretože mestá na to 

potrebné financie ne-

majú. Zaujímala sa aj 

o sociálne veci, pýta-

la sa na kapacitu 

a obsadenosť našich 

sociálnych zariadení. 

Hovorili sme aj o re-

gulácii parkovania, vedela, že sme prvým mestom na Slo-

vensku, ktoré ju zaviedlo,“ uviedol primátor. 

Podľa neho majú takéto stretnutia priamo v regiónoch 

a mestách veľký zmysel. „Máme príležitosť cez pani prezident-

ku prenášať na zástupcov štátu naše prosby. Pani prezidentka je 

v pozícii, kedy vládne hlavne slovom a svojím veľkým vply-

vom. Bez problémov sa vie stretnúť s kľúčovými predstavi-

teľmi štátu,“ skonštatoval Richard Rybníček, ktorý sa na stret-

nutí s prezidentkou chvíľu venoval aj potrebe riešiť v budúc-

nosti kompetencie medzi štátom, regiónmi a mestami. „Ja sa 

netajím tým, že v tej podobe, ako dnes fungujú vyššie územné 

celky, sú zbytočné. Verím, že v rámci rekonštrukcie verejnej 

správy sa posilnia a regióny budú silnejšie alebo sa vyššie 

územné celky zrušia,“ uviedol primátor. 

www.trencin.sk 16.01.2020 

Pomocná evidencia 020/01/2020 

 

 

http://www.trencin.sk/
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Stretnutia Zuzany Čaputovej v Trenčianskom kraji  

 

Návšteva Centra výnimočnosti NATO pre oblasť likvidácie 

nevybuchnutej munície, ale aj Veliteľstva pozemných síl 

Ozbrojených síl SR boli v programe výjazdu prezidentky SR 

Zuzany Čaputovej v Trenčianskom kraji vo štvrtok 16. ja-

nuára.  

Stretla sa tiež s vedúcimi predstaviteľmi kraja, rokovala 

s primátorom Richardom Rybníčkom a popoludní navštívila 

obec Lednické Rovne, kde si v sprievode manažmentu spoloč-

nosti Rona prezrela miestnu sklársku výrobu s viac ako 120-

ročnou tradíciou. 

Kým témou ranných rozhovorov prezidentky s trenčian-

skym županom Jaroslavom Baškom bola transformácia regió-

nu hornej Nitry, s primátorom Trenčína hovorili predovšetkým 

o doprave.  

www.webnoviny.sk 16.01.2020 

Pomocná evidencia 021/01/2020 

 

Gymnazisti by do parlamentu poslali päť strán 

 

Študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne v stredu 5. 

februára volili v simulovaných parlamentných voľbách. Do 

študentských volieb sa mohol zapojiť každý žiak starší ako 15 

rokov. Cieľom aktivity skupiny gymnazistov bolo dať mladým 

ľuďom priestor vyjadriť vlastný politický názor. 

Neplnoletí „voliči“ si skúsenosť pochvaľovali, priznali však 

aj nervozitu. Účasť študentov bola dobrovoľná. Myšlienka zor-

ganizovať simulované voľby sa zrodila v hlavách redaktorov 

školského časopisu Veget pri premýšľaní nad titulnou stranou 

nadchádzajúceho čísla. Voľby pripravili v spolupráci s miest-

nou študentskou radou za asi dva týždne. 

http://www.webnoviny.sk/
http://zlatyfond.sme.sk/autor/53/Ludovit-Stur/
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„Prídu, predstavia sa alebo ukážu občiansky preukaz. Potom 

im dáme volebný lístok, vysvetlíme im, ako majú krúžkovať, 

koľko krúžkov môžu mať a pošleme ich za plentu. Musia dodr-

žiavať rovnaké pravidlá, ako pri oficiálnych voľbách,“ priblížil 

priebeh Robert Jurenka, predseda volebnej komisie a študent 

štvrtého ročníka. 

Volieb sa zúčastnilo 432 zo 745 (57,99 percent) oprávne-

ných voličov (teda tých, ktorí dosiahli minimálny vek 15 ro-

kov). Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov bol 422. 

Študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra by do parlamentu poslali 

päť strán, a to: Koalícia Progresívne Slovensko a Spolu – 

občianska demokracia 50,24 percent (212 hlasov), Obyčajní 

ľudia a nezávislé osobnosti, Nova, Kresťanská únia (KÚ), 

Zmena zdola 12,09 percenta 

(51 hlasov), Sloboda a Soli-

darita 11,61 percenta (49 hla-

sov), Za ľudí 6,40 percenta (27 

hlasov), Sme rodina 5,92 per-

centa (25 hlasov). 

Do parlamentu by sa nedo-

stala aktuálne opozičná strana 

Kotlebovci - Ľudová strana 

Naše Slovensko  (3,32 percen-

ta), rovnako ani koaličný Smer 

– sociálna demokracia (2,84 

percent). 

Pedagogický dozor nad si-

mulovanými voľbami držala 

Denisa Bilíková. Aktivitu žiakov i záujem študentských voli-

čov ju potešil. 

„V prvom rade sme chceli, aby si študenti na vlastnej koži 

vyskúšali, ako voľby prebiehajú. Aby sa vedeli rozhodnúť, akú 

stranu, prípadne kandidátov zvoliť. V neposlednom rade sme 
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chceli vedieť aj to, ako by našli žiaci volili,“ skonštatovala pe-

dagogička s tým, že po voľbách všetky hlasy spočítali dvakrát, 

vrátane preferenčných hlasov kandidátov. 

Politológ Pavol Struhár z Trenčianskej univerzity Alexand-

ra Dubčeka považuje simulované voľby študentmi za dobrý 

nápad. 

„Dôležité je najmä to, že mladí ľudia sa zaoberajú politikou, 

či už si vytvoria pevný postoj alebo nie. Prejavy a konkrétne 

rozhodnutia politikov totiž ovplyvňujú aj ich,“ upozornil. Si-

mulované voľby podľa jeho slov ponúkajú študentom možnosť 

sa politicky a občiansky angažovať, ako príležitosť politicky sa 

vzdelávať. 

„Výsledok voľby, hoci nereprezentuje všetkých mladých na 

Slovensku, je užitočný aj preto, aby sme vedeli, ako rozmýšľajú 

mladí ľudia a nepriamo zisťovali, čo ich trápi a čo je pre nich 

dôležité,“ uviedol politológ. 

www.sme.sk 05.02.2020 

Pomocná evidencia 046/01/2020 

 

Víťazom parlamentných volieb sa stalo hnutie OĽaNO 

 

V sobotu 29. februára sa na Slovensku konali parlamentné 

voľby. Volebná účasť dosiahla 65,79 percenta. Po sčítaní všet-

kých okrskov sa víťazom stalo hnutie Obyčajní ľudia a ne-

závislé osobnosti (OĽaNO), ktorému sa podarilo získať 25,02 

percenta hlasov.  

Za ním skončila strana Smer – Sociálna demokracia s 18,29 

percenta hlasov a hnutie Sme rodina s 8,24 percenta hlasov. Do 

parlamentu sa dostala Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) 

so 7,97 percenta hlasov, strana Sloboda a Solidarita (SaS) so 

6,22 percenta hlasov a strana Za ľudí s 5,77 percenta hlasov. 

http://www.sme.sk/
https://www.sme.sk/ps/1/smer-sd
https://www.sme.sk/ps/22/sas
https://www.sme.sk/ps/4789/za-ludi
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Tesne pred bránami parlamentu ostala koalícia Progresívne 

Slovensko - Spolu, ktorej sa len tesne nepodarilo získať sedem 

percent hlasov, celkovo dostala 6,96 percenta. Neuspelo ani 

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), ktoré získalo 4,65 per-

centa hlasov. 

Do parlamentu sa ne-

dostala ani Maďarská ko-

munitná spolupatričnosť so 

ziskom 3,90 percenta hla-

sov, Slovenská národná 

strana (SNS) s 3,16 percen-

ta, strana Dobrá voľba, kto-

rá získala 3,06 percenta, ani strana Vlasť so ziskom 2,93 

percenta. Neuspela ani strana Most-Híd so ziskom 2,05 

percenta hlasov. 

www.sme.sk 01.03.2020 

Pomocná evidencia 109/01/2020 

 

Aj v Trenčíne zvíťazilo hnutie OĽaNO 

 

Počas parlamentných volieb v sobotu 29. februára bolo 

v meste Trenčín otvorených 51 voleb-

ných miestností. Najviac ľudí hlasovalo 

za hnutie OĽaNO. Vo voľbách mu dalo 

hlas 8 586 občanov, čo predstavuje 26,81 

percenta.  

Na druhom mieste skončila strana 

Smer – SD so ziskom 18,27 percenta hla-

sov a na treťom koalícia PS/ Spolu s 9,91 

percenta podpory voličov. Nasledovala 

strana SaS (8,61 percenta), hnutie Sme 

rodina (7,96 percenta), strana Za ľudí 

(7,68 percenta), ďalej Kotlebovci – ĽSNS (5,52 percenta), 

https://www.sme.sk/ps/4492/ps-spolu
https://www.sme.sk/ps/4492/ps-spolu
https://www.sme.sk/ps/7/kdh
https://www.sme.sk/ps/7/kdh
https://www.sme.sk/ps/4795/dobra-volba
https://www.sme.sk/ps/4796/vlast
http://www.sme.sk/
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KDH (3,93 percenta), Dobrá voľba (3,20 percenta) a na de-

siatom mieste sa umiestnila SNS (3,07 percenta). 

V meste Trenčín sa volieb zúčastnilo celkovo 71,4 percenta 

oprávnených voličov. 

www.trencin.sk 03.01.2010 

Pomocná evidencia 110/01/2020 

 

Trenčiansky okres volil Igora Matoviča 

 

OĽaNO v Trenčianskom okrese získalo 26,62 percenta, dru-

hý Smer necelých 19,99 percenta. V porovnaní výsledkov spred 

štyroch rokov Smer stratil 10 percent (mal 30,5 percenta), 

OĽaNO si naopak polepšilo v okrese Trenčín viac ako dvoj-

násobne (mal 12,09 percenta). 

Na treťom mieste skončila strana Sme rodina s 8,98 percenta 

- aj tá si mierne polepšila v porovnaní s voľbami spred štyroch 

rokov, vtedy mala v okrese Trenčín takmer 8 percent. V okrese 

Trenčín by voliči poslali do parlamentu aj koalíciu PS - Spolu, 

získala tu 7,7 percenta. V celoslovenských výsledkoch PS-

Spolu sedempercentnú hranicu potrebnú na vstup do parla-

mentu neprekročila. Na piatom mieste bola v okrese Trenčín 

strana ĽSNS s 7,21 percentami. Šiesta skončila SaS s 6,66 per-

centami, siedma Za ľudí Andreja Kisku s 5,98 percentami. 

KDH získalo 4,68 percenta. 

Z okresu Trenčín sa podľa oficiálnych výsledkov dostal do 

parlamentu len jeden poslanec, na kandidátke strany Smer 

prešiel rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v 

Trenčíne Jozef Habánik. Dostal 2023 preferenčných hlasov. 

Účasť v okrese Trenčín bola väčšia ako celoslovenský priemer, 

prekročila 72 percent. 

www.sme.sk 01.03.29020 

Pomocná evidencia 111/01/2020 

 

http://www.trencin.sk/
https://www.sme.sk/ps/70/sme-rodina
https://www.sme.sk/ps/4492/ps-spolu
https://www.sme.sk/ps/4492/ps-spolu
https://www.sme.sk/ps/163/ls-nase-slovensko
https://www.sme.sk/os/16/andrej-kiska
https://www.sme.sk/ps/7/kdh
http://www.sme.sk/
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Nový poslanec Jozef Habánik: Riešiť treba veľa vecí 

 

Z okresu Trenčín sa podľa oficiálnych výsledkov dostal do 

parlamentu len jeden poslanec. Na kandidátke strany Smer - SD 

uspel rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a 

zároveň poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja Jozef 

Habánik. Dostal 2023 preferenčných hlasov. 

Ako hodnotíte výsledky parlamentných volieb? 

„Každá politická strana, ktorá sa zúčastnila parlamentných 

volieb, má svojich sympatizantov a voličov a tí rozhodli. Tento 

fakt treba rešpektovať a je úplne 

normálne, že po voľbách sú voliči 

víťazov spokojní a voliči tých, ktorí 

zostali pred bránami parlamentu, 

nespokojní.“ 

Viacerí analytici hovoria že 

voľby priniesli mnoho prekva-

pení. Ktoré to podľa vás boli? 

„Pozitívnym prvkom bola vyššia 

volebná účasť. Verím, že tento trend sa prejaví aj v budúcnosti 

pri iných voľbách, napr. do samosprávy alebo Európskeho 

parlamentu. Hodnotenie výsledkov a prekvapení by som nechal 

na politických analytikov.“ 

Ste jediný zvolený poslanec z krajského mesta – ako vní-

mate tento fakt? 

„Som človek, ktorý je zástancom náročnejších úloh a cieľov. 

Neverím, že za plotom je tráva zelenšia, že lacné heslá a ne-

známe riešenia sú tým, čo naša krajina aktuálne potrebuje. Už 

niekoľko rokov vediem inštitúciu, ktorá má fantastický poten-

ciál a v poslednom období výrazne skvalitnila podmienky pre 

špičkové štúdium, vedu, inovácie a prostredie, ktoré má moti-

vovať študentov. Snažím sa urobiť maximum aj pre mesto a 

https://www.sme.sk/ps/1/smer-sd
https://volby.sme.sk/parlamentne-volby/2020
https://volby.sme.sk/parlamentne-volby/2020
http://zlavy.sme.sk/
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kraj, v ktorom žijem. Mám Trenčín nielen v občianskom preu-

kaze, ale najmä v srdci.“ 

Aké sú vaše osobné priority pri vykonávaní poslanec-

kého mandátu v národnej rade? Na ktoré oblasti sa plánu-

jete zameriavať? Budú sa niektoré z nich týkať aj Trenčí-

na? Konkrétne ktoré? 

„Trenčín a Trenčiansky kraj budú značne ovplyvňovať mno-

hé moje rozhodnutia. Je tu veľmi veľa oblastí, na ktorých musí-

me pracovať, veľa problémov, ktoré je potrebné riešiť či už 

v doprave, alebo v dostupnej zdravotnej starostlivosti, ktorá sa 

priamo denne dotýka mnohých ľudí. Potom máme oblasti, ktoré 

je potrebné rozvíjať, ako školstvo, kultúra, starostlivosť o na-

šich seniorov alebo šport. Sú to oblasti, ktoré zväčša zostávajú 

na okraji záujmu. O konkrétnych veciach sa plánujem s vede-

ním nášho mesta ešte rozprávať.“ 

 Kandidovali ste za stranu Smer - SD, ktorá skončila v 

opozícii. Ako vidíte možnosti presadiť vaše prípadné ná-

vrhy? 

„Mám otvorené oči, veci sa snažím vnímať citlivo, v súvis-

lostiach a rozumiem, že demokracia je založená na rozdielnych 

názoroch a pohľadoch. Vstup na parlamentnú pôdu je spôsob, 

ako dosiahnuť zodpovednú zmenu. Nielen Trenčín ako krajské 

mesto, ale aj okolité obce, ich obyvatelia a organizácie by mali 

mať svoje adekvátne zastúpenie v Národnej rade SR s cieľom 

obhajovať komunálne a regionálne témy. Rozhodnutie ponúk-

nuť účasť na riešení už spomenutých tém je z mojej strany 

úprimné a opiera sa nielen o odborné skúsenosti, ale aj o pre-

svedčenie, že mladšia generácia by mala dostať možnosť meniť 

veci pozitívnym smerom. Vážim si doterajšiu skvelú a veľmi 

profesionálnu spoluprácu s trenčianskym županom. Aj to bol 

jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol prijať výzvu a kan-

didovať v týchto voľbách.“ 
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V súčasnosti ste rektorom a zároveň krajským poslan-

com. Dajú sa tieto funkcie skĺbiť s prácou poslanca Ná-

rodnej rady SR alebo sa plánujete niektorej z nich vzdať? 

„Som dosť skúsený na to, aby som si na plecia naložil len 

toľko, koľko zvládnem. Na univerzite máme aktuálne rozbeh-

nutých viacero európskych projektov, ktoré by som rád dotiahol 

do konca. Navyše som v poslednom roku svojho funkčného 

obdobia.“ 

www.sme.sk 21.03.2020 

Pomocná evidencia 162/01/2020 

 

Rybníček: Poslancov a ich pomoc sme nijako necítili 

 

Ako vníma pôsobenie poslancov Národnej rady SR z tren-

čianskeho regiónu primátor Trenčína Richard Rybníček? 

Fakt, že z okresu Trenčín sa do parlamentu dostal len jeden pos-

lanec, nie je podľa neho až taký dôležitý. 

„Ak ich aj bolo v minulosti viac, mestu to bolo jedno. Ich 

vzťah k tomuto mestu bol nula. Poslancov a ich pomoc sme ni-

jako necítili. V tomto volebnom systéme a tak, ako je nasta-

vený, že máme jeden volebný obvod, je to jedno. Tí ľudia sú 

nekontrolovateľní,“ povedal trenčiansky primátor. 

Podľa neho je dôležité, aby samotný poslanec, ktorý je z 

Trenčína, vyvíjal z vlastnej iniciatívy aktivitu a robil všetko pre 

to, aby mestu pomohol. 

„Predstava, že my začneme chodiť za poslancom a prosiť ho, 

aby pomohol mestu, keď on sám nechce alebo je pod straníc-

kym diktátom, je zbytočná, v podstate to bude vyzerať tak ako 

doteraz,“ povedal. Partnerom na rokovania pre radnicu sú stále 

v prvom rade jednotlivé ministerstvá. 

Lepšia cesta, ako by mohli obyvatelia mesta pocítiť, že v 

parlamente je aj zástupca z regiónu, je podľa Rybníčka zmena 

volebného systému na viac volebných obvodov. 

http://www.sme.sk/


166 
 

„V rámci Únie miest Slovenska sme navrhli zmenu na osem 

volebných obvodov, ktoré kopírujú vyššie územné celky. Stra-

na by namiesto 150-člennej kandidátky zostavila v každej župe 

samostatnú kandidátku 20 ľudí, ktorých by si volili ľudia. Tí s 

najväčším počtom hlasov by sa dostali do parlamentu. Bolo by 

to adresnejšie, ľudia by si pamätali, koho poslali do parlamentu 

a mohli by od neho aj viac vyžadovať. Toto je cesta,“ dodal 

trenčiansky primátor.  

www.sme.sk 21.03.2020 

Pomocná evidencia 162/01/2020 

 

Únia miest Slovenska víta programové vyhlásenie vlády 

 

Nová slovenská vláda myslela vo svojom programovom 

vyhlásení aj na samosprávy. Zahrnula doň požiadavky, ktoré 

Únia miest Slovenska (ÚMS) predložila do svojej brožúry „Do-

zrel čas na zmeny“. Tieto požiadavky pripravila únia na svojom 

mimoriadnom januárovom sneme. 

„Kľúčová požiadavka - vytvorenie komisie pre komplexnú 

reformu verejnej správy pod gesciou predsedu, resp. podpred-

sedu vlády bola akceptovaná,“ povedal prezident ÚMS Ri-

chard Rybníček. „Výsledkom jej práce bude rozhodnutie 

o prerozdelení úloh a formách ich zabezpečovania a štruktúra 

celej verejnej správy. Čiže nielen samosprávy, ale aj štátnej 

správy.” 

Jednou z požiadaviek bolo aj posúdenie zmeny územno-

správneho členenia Slovenska. Tá sa tiež objavila v progra-

movom vyhlásení. Pre ÚMS je dôležité aj nové financovanie 

sociálnych služieb. 

„Nový zákon o sociálnych službách má zaviesť adresnú for-

mu financovania príspevku na odkázanosť podľa stupňa 

odkázanosti. Čiže nebude to na zariadenie, bude to na klienta. 

Toto bola jedna z našich kľúčových požiadaviek a tá je zakom-

http://www.sme.sk/
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ponovaná v programovom vyhlásení vlády,“ povedal Richard 

Rybníček. Počas pretrvávajúcej pandémii ÚMS apeluje na 

vládu, aby podporila dopravné podniky v mestách, ktoré 

združujú. Tie sa so znížením počtu cestujúcich dostávajú do 

veľkej straty. 

TV Ružinov 28.04.2020 

Pomocná evidencia 215/01/2020 

 

Minister obrany Jaroslav Naď navštívil Trenčín 

 

Vo štvrtok 14. mája privítal na Mestskom úrade v Trenčíne 

primátor Richard Rybníček ministra obrany SR Jaroslava 

Naďa. Hovorili najmä 

o Posádkovom klube 

a juhovýchodnom ob-

chvate. 

„Mám za sebou vy-

nikajúce stretnutie 

s primátorom Trenčí-

na Richardom Ryb-

níčkom, ktorý je záro-

veň mojím dlhoroč-

ným priateľom,“ povedal bezprostredne po skončení rokovania 

minister. Jednou z tém spoločnej diskusie bola potencionálna 

výstavba juhovýchodného obchvatu Trenčína.  

„Z hľadiska bezpečnosti nevidím tento projekt ako reálny. 

Narúšal by ochranné pásmo muničného skladu. Primárnou 

zodpovednosťou Vlády SR a aj pána primátora je ochrana 

obyvateľov, preto budovanie akejkoľvek infraštruktúry cez 

ochranné pásmo muničného skladu neprichádza do úvahy,“ 

prezentoval svoje jednoznačné stanovisko Jaroslav Naď, 

rovnaký postoj má k tejto veci aj Generálny štáb Ozbrojených 

síl SR. 
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„Pre Trenčanov sa otvára teda jedine preložka cesty I/61 v 

centre mesta,“ uviedol primátor Richard Rybníček s tým, že si 

váži jasný postoj ministra, ktorý sa vyjadril aj k budúcemu 

využitiu Posádkového klubu Trenčín, známy ako Okruhový 

dom armády - ODA. Ide o jediný väčší kultúrny objekt na 

Slovensku, ktorý patrí armáde.  

„Urobím všetko pre to, aby sme využili veľký potenciál toh-

to objektu pre obyvateľov mesta, aby bola stavba viac zapojená 

do kultúrneho života Trenčína,“ povedal minister obrany. 

Zároveň potvrdil, že v najbližších týždňoch bude dokončená 

rekonštrukcia hlavnej 

kultúrnej sály. Od je-

sennej divadelnej se-

zóny by mala byť teda 

k dispozícii pre kul-

túrne podujatia v mes-

te. 

„Pre nás je veľmi 

dôležité, že sme jasne 

počuli od ministra 

obrany, že Posádkový klub zostane vo vlastníctve armády a nie 

je tu žiadny predpoklad, že by sme my ako mesto alebo vyšší 

územný celok ho získali do majetku. Jasné stanovisko tu do-

teraz chýbalo a my sme ho potrebovali počuť,“ zdôraznil Ri-

chard  Rybníček.  

„Veľmi si vážim, že je ministerstvo pripravené 

spolupracovať s mestom na využití tejto budovy a hľadať mož-

nosti, ako tento objekt ďalej rekonštruovať,“ povedal na záver 

trenčiansky primátor. 

www.trencin.sk 14.05.2020 

Pomocná evidencia 231/01/2020 

 

 

Jaroslav Naď (vpravo) s Richardom Rybníčkom na tlačovke. 

http://www.trencin.sk/
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Minister školstva B. Gröhling: Trenčín je ukážkový 

 

„Skvelá práca tu v Trenčíne! Už teraz sú pripravení na 

všetky možné problémy, ktoré by mohli nastať. Myslím si, že 

Trenčín bude schop-

ný uspokojiť  obrov-

ské množstvo rodi-

čov a detí,“ povedal 

v utorok 19. mája 

minister školstva 

Branislav Gröhling 

po tom, ako navštívil 

Materskú školu na 

Legionárskej ulici a 

Základnú školu na Dlhých Honoch a tiež po rozhovoroch s via-

cerými riaditeľmi, učiteľmi a primátorom Richardom Ryb-

níčkom. 

Minister pokračuje v cestách po Slovensku, aby zistil, ako sú 

riaditelia, učitelia a zriaďovatelia škôl a škôlok pripravení na 

ich otvorenie. „Od 1. júna 2020 otvárame škôlky a prvých päť 

ročníkov na školách. Opatrenia, ktoré s tým súvisia, budeme v 

najbližších dňoch upresňovať. Tieto návštevy sú dobré aj na to, 

aby sme vychytali prípadné individuálne problémy,“ uviedol 

minister, pre ktorého bola inšpirujúcou aj diskusia s Dagmar 

Pádivou, vedúcou školského klubu Sedmička pri ZŠ, Hodžova. 

„Myslím si, že by sme sa školským klubom mali venovať 

oveľa výraznejšie a podrobnejšie sa pozrieť na ich fungovanie. 

Školské kluby sú pre deti a rodičov veľmi dôležité. Beriem si 

preto ako svoju osobnú výzvu do budúcna, že školské kluby bu-

dú medzi prioritami a vysporiadame sa aj s problémami, ktoré 

sa v tejto oblasti za niekoľko posledných rokov nazhromaždili,“ 

povedal Branislav Gröhling. 
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Rozhodnutie ministerstva školstva otvoriť školy považuje 

primátor Trenčína Richard Rybníček za správne.  

„Do konca tohto týždňa budeme zisťovať záujem rodičov 

o návrat ich detí do škôlok a 1.- 5. ročníka základných škôl,“ 

povedal primátor, ktorý 

ministra  sprevádzal aj pri 

návšteve Materskej školy 

Legionárska, aby videl, 

ako reálne v Trenčíne fun-

guje opatrovanie detí 

zdravotníkov. To sa od 1. 

júna končí, lebo sa škôlky 

a školy otvárajú pre všet-

kých. Na to sa teší aj riaditeľka tejto škôlky Mária Kamen-

cová: „Už sme dlho doma a deti nám chýbajú.“ 

Minister sa trochu dlhšie zdržal na pôde školy na Dlhých 

Honoch, kde hovoril s viacerými riaditeľmi škôl, učiteľmi a 

nepedagogickými pracovníkmi.  

„Presvedčili sme sa aj dnes, že keď máte skvelých učiteľov 

a riaditeľov, tak sa dokážu vysporiadať veľmi rýchlo s rozhod-

nutiami zo strany ministerstva,“ uviedol primátor. 

Doplnil ho riaditeľ ZŠ, Dlhé Hony Michal Galko: „Nebude 

to veľmi  jednoduché, ale bude sa to dať. Tým, že ide len o päť 

ročníkov a tried máme pre deväť ročníkov, z priestorového hľa-

diska nebude problém, skôr to bude personálne kompliko-

vanejšie. Musíme naďalej zabezpečovať aj dištančné vzdelá-

vanie na druhom stupni a tiež sa venovať tým žiakom, ktorí na 

prvom stupni nebudú chodiť do školy a zostanú podľa želania 

rodičov doma.“   

Rozhovory na pôde školy sa dotkli aj plánovaného trhu s 

učebnicami, finančnej podpory či odstraňovaní zbytočnej byro-

kracie a tiež fungovania školských jedální od 1. júna. Stravo-
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vanie v školských jedálňach je povolené na základe rozhodnutia 

Úradu verejného zdravotníctva SR.  

„Dnes na ústrednom krízovom štábe budem žiadať hlavného 

hygienika Jána Mikasa, aby usmernenie, ako sa správať a orga-

nizovať obedy v jedál-

ňach, bolo známe čo 

najskôr. Z hľadiska de-

zinfekčných prostried-

kov sú školy i škôlky 

pripravené, ak by potre-

bovali pomôcť, môžu 

sa na nás obrátiť,“ do-

plnil Richard Rybní-

ček. Zároveň aj ministerstvo školstva bude nápomocné dodať 

dezinfekčné prostriedky a rúška pre učiteľov cez štátne hmotné 

rezervy. 

Primátor Trenčína na záver vyjadril dobrý pocit z toho, že sa 

s ministrom dohodli na ďalšej komunikácii aj s Úniou miest 

Slovenska o ďalších pripravovaných zmenách, ktoré školstvo 

čakajú. 

www.trencin.sk 19.05.2020 

Pomocná evidencia 236/01/2020 

 

Primátori krajských miest rokovali v Trenčíne 

 

V piatok 22. mája pricestovali do Trenčína siedmi primátori 

krajských miest Slovenska. Hostil ich štatutár Trenčína Ri-

chard Rybníček. Spoločné stretnutia absolvuje neformálne 

združenie K8 každého pol roka v inom krajskom meste. 

Jednou z hlavných tém ich spoločnej diskusie v Trenčíne 

bolo financovanie samosprávy v súvislosti s dopadmi pandé-

mie na rozpočty miest.  

http://www.trencin.sk/
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„Boli sme to práve my, ktorí v úvodných dňoch a týždňoch 

prijímali zásadné rozhodnutia, aby sme pomohli Vláde SR 

situáciu zvládnuť. Preto budeme chcieť, aby sme čo najskôr 

rokovali s ministrom 

financií a so štátom. 

Budeme žiadať, aby 

sa podielové dane 

a vôbec financovanie 

samosprávy dostalo 

na úroveň roku 2019. 

Budeme žiadať, aby 

štát pokryl straty, kto-

ré nám hrozia z po-

dielových daní na úroveň minulého roka. Ak sa toto udeje, v čo 

dúfame, bez problémov zabezpečíme nielen chod miest, ale aj 

ich rozvoj. Tým udržíme zamestnanosť, podporu podnika-

teľských subjektov v našich mestách a takýmto spôsobom sa 

pričiníme aj o to, o čo ide vláde – čiže udržanie zamestnanosti 

a rozvoj Slovenska,“ uviedol primátor Trenčína Richard Ryb-

níček a s tým, že v prípade pomoci od štátu občania nepocítia 

žiadne obmedzenia v službách, či už ide o kosenie, osvetlenie, 

opravy chodníkov a ciest, ale aj rekonštrukcie škôlok, škôl, 

vnútroblokov a podobne.  

„Chceme poukázať na príklad Nemecka, kde kancelárka 

Angela Merkelová ocenila potrebu fungovania miest a obcí. 

Tam dostali pomoc v sume 57 miliárd eur. Dúfame, že takýmto 

spôsobom pristúpi k mestám a obciam aj Vláda SR a dá im 

váhu, ktorú si zaslúžia. Myslím si, že tá suma nebude tak dras-

tická, aby to vláda nezvládla a nepomohla mestám a obciam, 

ktoré tvoria štát a kde ľudia reálne žijú,“ doplnil Richard 

Rybníček. 
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Vo štvrtok 21. mája dostali mestá a obce podielové dane. 

Pred mesiacom šlo o prepad mínus 7 percent, teraz to je mínus 

10 až 11 percent.  

„My dnes prognózujeme výpadok na základe dát, ktoré 

máme. Musíme počkať ešte na najbližšie dva mesiace, kedy sa 

dopady krízy pre pandémiu prejavia v plnej miere. V Žiline po-

čítame s výpadkom až 9 miliónov eur,“ informoval primátor Ži-

liny Peter Fiabane. Podľa neho, ak vláda robí kroky na pod-

poru podnikateľského prostredia, treba chápať, že aj krajské 

mestá sú veľkými zamestnávateľmi, majú veľké výdavky, 

musia zabezpečiť svoj chod. „Očakávame taký prístup vlády, 

ktorý bude rozumieť rozvoju fungovania miest a tiež tomu, že 

ich finančná podpora je opodstatnená,“ dodal primátor Žiliny. 

Primátori krajských miest sa v Trenčíne venovali aj otázkam 

objektívnej zodpovednosti. V najbližšom období budú riešiť s 

ministerstvom vnútra dotiahnutie zákona v tejto veci. Chcú, aby 

mestá mohli byť efektívne pri otázkach regulácie parkovania a 

práce mestskej polície. Vyjadrili potrebu prijatia zákona o ob-

jektívnej zodpovednosti 

ešte v tomto roku. 

Legislatívne by radi 

dostali pod kontrolu na-

príklad aj riešenie hluku 

z prevádzok, a to najmä 

po 22.00 h. Ide o disko-

téky a rôzne hudobné 

produkcie.  

„Nič s tým nevieme urobiť, musí sa to riešiť cez Regionálny 

úrad verejného zdravotníctva, je to veľmi zdĺhavé a v danom 

okamihu neúčinné. Chceli by sme to dostať pod svoju kontrolu, 

aby mohli aj mestá merať hluk. Aby sme mali právo akciu 

ukončiť hneď v tej chvíli, ako nameriame nadlimitný hluk bez 
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toho, aby sme museli čakať na vyhodnotenie iných orgánov,“ 

vysvetlil trenčiansky primátor. 

Dôležitou témou pre všetky krajské mestá sú odpady, 

a to  z hľadiska ich triedenia a aj nových povinností, ktoré mes-

tá a obce čakajú. „Hovorili sme už s ministrom životného 

prostredia Jánom Budajom, ktorý potvrdil, že pripravujú 

opatrenia, aby bolo jasné, akým spôsobom sa budeme od 1. júla 

môcť vysporiadať s odpadom, ktorý produkujú podnikateľské 

subjekty na našom území. Zároveň potrebujeme vedieť, ako sa 

od 1. januára 2021 vysporiadame s triedením odpadu a jeho 

ukladaním na skládky. Toto nás veľmi zaujíma, lebo tieto veci 

môžu mať dopady na naše rozpočty,“ upresnil Richard Rybní-

ček. 

Rokovanie združenia K8 sa dotklo aj nového progra-

movacieho obdobia a snahy krajských miest, aby do územného 

mestského rozvoja v rámci Slovenska pritieklo čo najviac 

peňazí, aby sa mestá mohli viac rozvíjať aj cez európske zdroje. 

Primátor Bratislavy Matúš Vallo nastolil tému chátrajúcich 

budov v centrách miest, o ktoré sa ich majitelia už roky 

nestarajú a nezaujímajú. Aj to chcú na najvyšších miestach 

v našom štáte otvoriť primátori krajských miest. „Mestá by ma-

li mať cez štát kompetenciu voči takýmto majiteľom prijímať 

nejaké sankčné opatrenia. Nie je možné, ak my alebo iní inves-

tujú do rozvoja miest, aby niekto nechával chátrať staré budovy 

v ich centrách. Aktuálne na to nemáme žiadny dosah,“ potvrdil 

Richard Rybníček. 

V Trenčíne došlo i k voľbám. Na najbližšie obdobie sa pred-

sedom neformálneho združenia primátorov krajských miest K8 

stal štatutár Banskej Bystrice Ján Nosko a podpredsedom bude 

nasledujúcich 6 mesiacov primátor Trnavy Peter Bročka. 

www.trencin.sk 22.05.2020 

Pomocná evidencia 241/01/2020 

 

http://www.trencin.sk/
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Minister vnútra odovzdal hasičom nové vozidlá 

 

Informovanie sa o práci príslušníkov Policajného zboru a 

odovzdanie nových hasičských vozidiel dobrovoľným hasičom 

v Trenčianskom kraji bolo hlavným cieľom návštevy ministra 

vnútra Romana Mikulca v Trenčíne vo štvrtok 11. júna. 

„Toto bola ďalšia z ciest, na ktorých som sa zoznámil s prá-

cou policajtov nielen teoreticky v kancelárii ministra, ale 

priamo v teréne. Bolo to trošku v inom formáte, pretože na 

dvojhodinovom stretnutí boli nielen riadiaci pracovníci, ale aj 

policajti priamo z výkonu, z jednotlivých okresných riaditeľ-

stiev. Tí sa mohli pýtať na veci, ktoré ich trápia a s ktorými sa 

denne stretávajú,“ skonštatoval. 

Minister zároveň odovzdal trinástim dobrovoľným hasič-

ským zborom z celého Trenčianskeho kraja nové hasičské vo-

zidlá s výbavou.  

„Tých hasičských vozidiel je obmedzené množstvo, ale 

chceme v súčinnosti s Hasičským a záchranným zborom po-

môcť aj dobrovoľným hasičom. Prácu dobrovoľných i pro-

fesionálnych hasičov vnímam ako dôležitú. Ich práca často nie 

je len o technických možnostiach, ale aj o srdci, ktoré do nej 

dávajú. Myslím si, že mnohí by sme sa od nich mali čo učiť,“ 

uzavrel Roman Mikulec. 

www.teraz.sk 11.09.2020 

Pomocná evidencia 275/01/2020 

 

Minister dopravy súhlasil s preložkou cesty I/61 

 

Veľmi silná delegácia pricestovala vo štvrtok 2. júla do 

Trenčína na rokovanie s predstaviteľmi nášho mesta. Okrem 

ministra dopravy a jeho tímu spolupracovníkov z ministerstva 

prišli i zástupcovia Slovenskej správy ciest, Železníc SR a Ná-

http://www.teraz.sk/
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rodnej diaľničnej spoločnosti. Výsledky asi 2,5hodinovej 

debaty sú pre Trenčín  pozitívne. 

Hlavnými témami boli železničná stanica, starý cestný most, 

riešenie problémovej dopravy v centre mesta. Minister dopravy 

a výstavby An-

drej Doležal pri-

cestoval do Tren-

čína vlakom, aby 

na vlastné oči 

videl, v akom sta-

ve je budova že-

lezničnej stanice. 

„Stanica v Tren-

číne je super, teda 

čo sa týka nástu-

píšť. Pánovi primátorovi som ale prisľúbil, že minimálne 

začneme s prípravou štúdie alebo projektu modernizácie 

budovy stanice. Je to naozaj nevyhnutné,“ povedal.  

Podkladom na rokovanie v hoteli Elizabeth bol projekt Tren-

čín si Ty, ktorý spolu s výsledkami analytickej časti pripra-

vovaného Plánu udr-

žateľnej mestskej mo-

bility odprezentoval 

hlavný architekt Tren-

čína Martin Beďatš. 

Andrej Doležal vy-

soko ocenil doterajšiu 

prácu mesta: „Na zá-

klade konkrétnych a 

jednoznačných dát, 

ktoré som si vypočul a na základe porady s mojím tímom som 

sa rozhodol, že vyhoviem požiadavke mesta a umožním pre-

ložku cesty I/61 smerom k železničnej trati,“ povedal a zároveň 

Minister Andrej Doležal pricestoval do Trenčína vlakom. 
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verejne deklaroval, že budú hľadať všetky dostupné finančné 

zdroje. Rádovo pôjde o približne 70 miliónov eur.  

„Nemyslím si, že bude dostatok finančných zdrojov v štát-

nom rozpočte. Skôr ich budeme hľadať v novom operačnom 

programe Slovensko. Mesto nám môže pomôcť s legálnym lo-

kálnym lobingom, s povoľovacími procesmi, ktoré musia pred-

chádzať verejnému obstarávaniu,“ uviedol Andrej Doležal. 

„Samozrejme, chceme a sme pripravení pomôcť a byť plne 

súčinní s prípravou preložky i v rámci majetkovo – právnych 

rokovaní,“ potvrdil primátor Richard Rybníček. 

Minister i primátor sa zhodli, že juhovýchodný obchvat by 

v súčasnosti neriešil hlavný problém Trenčína. No, samozrej-

me, zostáva vo vý-

hľade pre budúcnosť.  

„Ak by sme teraz 

uprednostnili juho-

východný obchvat, 

pomohlo by to Tren-

čínu na dva-tri roky, 

ale potom by sme sa 

dostali do rovnakých 

dopravných problé-

mov, aké máme teraz. Potvrdzujú to konkrétne dáta, ktoré má-

me už k dispozícii. To nie je o pocitoch, emóciách či víziách, to 

sú fakty. Juhovýchodný obchvat teda nie je za týchto okolností 

riešením, ani z hľadiska ekonomiky, ani z hľadiska efektivity,“ 

uviedol Richard Rybníček. 

Minister dopravy mal pre Trenčín i ďalšiu dobrú správu. 

V piatok 3. júla sa začne verejné obstarávanie na projektovú do-

kumentáciu rekonštrukcie starého cestného mosta.  

„Sme vďační, že sme boli súčasťou pripomienkovacieho 

konania pri tvorbe zadania na verejnú súťaž. To počíta aj 
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s preložkou cesty I/61, čiže most po jeho rekonštrukcii už bude 

pripravení na túto preložku,“ priblížil primátor Trenčína.  

Minister predpokladá, že v roku 2021 budú obstarávať zho-

toviteľa a do konca roku 2023 by mohol byť most zrekon-

štruovaný. „To nám dáva nádej, že by sme to vedeli financovať 

ešte z operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Odha-

dovaná cena je 35 miliónov eur,“ uviedol minister dopravy. 

www.trencin.sk 02.07.2020 

Pomocná evidencia 309/01/2020 

 

Veliteľ pozemných síl Jindřich Joch ukončil službu 

 

Veliteľ Pozemných síl Ozbrojených síl (OS) SR Jindřich 

Joch sa v utorok 7. júla v Trenčíne počas slávnostného nástupu 

rozlúčil s aktívnou 

službou. Jeho nástup-

ca by mal byť známy 

na jeseň tohto roka. 

Jindřich Joch slú-

žil v ozbrojených si-

lách 38 rokov, unifor-

mu nosí od 15 rokov. 

„Je to preukázanie to-

ho, akú kvalitnú ro-

botu odvádzal, jeho nadriadení mali záujem aj v tom čase o jeho 

prístup, zodpovednosť, kvalitu. Bol postupne povyšovaný a do-

tiahol to až na zástupcu náčelníka generálneho štábu. Kariéru 

ukončil ako veliteľ pozemných síl a treba to oceniť,“ povedal 

minister obrany Jaroslav Naď. 

Šéf rezortu obrany sa podľa svojich slov s Jochom spoznal v 

roku 2003 alebo 2004. „Od toho momentu som ho vnímal ako 

absolútneho profesionála, s ktorým sa mi veľmi dobre pracova-

lo, ľudsky aj odborne, na akýchkoľvek pozíciách sme boli. Nie 

https://www.sme.sk/os/169035/jaroslav-nad?ref=temaclviactemy
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som rád, že počas môjho pôsobenia ako ministra pán generál 

odchádza, ale zároveň môžem povedať, že môže odísť so vztý-

čenou hlavou. Urobil pre túto krajinu a vlasť veľmi veľa a treba 

mu za to adekvátne poďakovať,“ skonštatoval. 

Dlhoročná služba v ozbrojených silách Jocha podľa jeho 

slov naučila sebadisciplíne, disciplíne pokory práce s ľuďmi, a 

tiež hľadať riešenia úloh tak, aby boli splnené.  

„Nikdy neľutujem čas, ktorý som strávil alebo venoval služ-

be armáde na všetkých funkciách. Našiel som pochopenie 

a podporu hlavne u mojej rodiny, mojej manželky,“ ozrejmil. 

www.teraz.sk 07.07.2020 

Pomocná evidencia 316/01/2020 

 

Iveta Záleská novou predsedníčkou Krajského súdu  

 

Novou predsedníčkou Krajského súdu (KS) Trenčín je Iveta 

Záleská. Menovací dekrét jej v utorok 14. júla v Trenčíne odo-

vzdala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). 

„Vnímam jej nadšenie a odvahu v tomto pre justíciu ťažkom 

období urobiť všetko pre to, aby sme vrátili justícii dôveryhod-

nosť u verejnosti,“ povedala ministerka. 

Nová predsedníčka KS Trenčín je podľa vlastných slov rada, 

že s ministerkou spravodlivosti našli spoločnú reč a spoločné 

ciele, ktoré majú viesť k očiste a zvyšovaniu dôveryhodnosti 

justície každodennou prácou sudcov. 

„Väčšina sudcov si riadne plní svoje pracovné povinnosti, 

riadne vykonáva svoje sudcovské povolanie ako svoje sudcov-

ské poslanie. Dúfam, že v spolupráci s ministerstvom spravod-

livosti nájdeme optimálnu cestu, aby sme mohli justíciu viesť 

ďalej správnym smerom,“ skonštatovala nová predsedníčka. 

Iveta Záleská uspela v stredu 24. júna vo výberovom konaní, 

v predsedníckej funkcii vystriedala Miroslava Manďáka, 

http://www.teraz.sk/
https://www.sme.sk/os/168372/maria-kolikova
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ktorému sa skončilo päťročné funkčné obdobie a ktorý sa rov-

nako uchádzal o post predsedu KS Trenčín. 

Okrem Záleskej a Manďáka mali záujem o predsednícke 

kreslo aj sudcovia KS Trenčín Alena Radičová a Michal Anta-

la. Výberová komisia skonštatovala, že Michal Antala nesplnil 

podmienky kandidatúry a ako najvhodnejšiu kandidátku na post 

predsedníčky KS Trenčín odporučila ministerke Ivetu Záleskú. 

Iveta Záleská pôsobí v justícii viac ako dve desaťročia, pra-

covala ako sudkyňa Okresného súdu v Trenčíne a posledných 

sedem rokov pôsobila na trenčianskom krajskom súde. 

www.teraz.sk 14.07.2020 

Pomocná evidencia 327/01/2020 

 

Trenčín navštívila ministerka Veronika Remišová 

 

Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie Veronika Remišová sa v utorok 28. 

júla stretla s vedením mesta. 

Hlavnou témou rozhovorov bo-

li projekty v oblasti budovania 

infraštruktúry, budovania ve-

rejných priestorov i čerpanie 

eurofondov. 

„Pani vicepremiérke sme 

predstavili projekt integrova-

ného územného rozvoja, konkrétne projekt Trenčín si Ty a našu 

pripravenosť na čerpanie eurofondov či už z prebiehajúceho 

programovacieho obdobia, alebo toho budúceho,“ povedal 

primátor Richard Rybníček po stretnutí s tým, že Trenčín dal 

jasne najavo svoju pripravenosť na čerpanie peňazí pre 

udržateľný mestský rozvoj.   

Vedenia mesta zároveň ministerku požiadalo, aby v komu-

nikácii s ministrom dopravy riešila presun finančných 

http://www.teraz.sk/
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prostriedkov na Slovenskú správu ciest v súvislosti so začatím 

štúdie uskutočniteľnosti a prípravy na preložku cesty I/61 

v centre mesta. 

„Sme ako mesto kla-

sickým príkladom toho, 

čo od nás Európska únia 

vyžaduje, že integrovaný 

územný rozvoj ide v spo-

lupráci štát, vyšší územ-

ný celok a obec. Pred-

pokladáme, že celý tento 

projekt územného mestského rozvoja bude práve takouto prí-

ležitosťou, kde preloženie cesty I/61 pripraví a zrealizuje cez 

ministerstvo dopravy a cez Slovenskú správu ciest štát. Ďalšie 

investície, ktoré sa týkajú napríklad revitalizácie jednotlivých 

ulíc, výstavby mosta do Orechového, revitalizácie Palackého 

ulice, Ulice 1. mája alebo Hviezdoslavovej ulice, Jaselskej a 

ďalších by sme dokázali za-

financovať z európskych 

fondov, ktoré budú vyčle-

nené na mestský rozvoj. 

Toto je presne tá participá-

cia a plus by sme niektoré 

projekty chceli riešiť aj cez 

vyšší územný celok,“ pove-

dal primátor.  

„Trenčiansky kraj má veľký potenciál a šikovných ľudí a vo 

vláde je našou prioritou práve podpora a rozvoj regiónov tak, 

aby ľudia mali prácu a kvalitný život vo svojom kraji a nemuseli 

odchádzať žiť inde,“ napísala  po návšteve Trenčína na svojom 

facebookovom profile Veronika Remišová. 

www.trencin.sk 28.07.2020 

Pomocná evidencia 344/01/2020 

http://www.trencin.sk/
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Nesúhlasia so zrušením Krajského súdu v Trenčíne 

 

Tridsať sudcov Krajského súdu v Trenčíne sa podpísalo pod 

stanovisko Sudcovskej rady, ktorá vyjadrila svoj nesúhlas zo 

zrušením trenčianskeho krajského súdu v rámci pripravovanej 

reformy justície. Personálne a materiálne vybavenie Krajského 

súdu v Trenčíne podľa tunajších sudcov zabezpečuje kvalitný 

výkon súdnictva, čo vyplýva aj z dlhodobého štatistického hod-

notenia, v ktorom sa umiestňuje na popredných miestach.  

„Máme za to, že kvalita rozhodovacej činnosti, efektivita 

súdneho konania a rovnomerné zaťaženie súdov a sudcov sú 

zaručené aj v súčasných podmienkach nielen na Krajskom súde 

v Trenčíne, ale aj na ostatných súdoch v Slovenskej republike, 

na ktorých za posledné roky klesá počet nevybavených vecí. 

Zároveň je nielen na Krajskom súde v Trenčíne zaručené nepo-

chybne aj náhodné prideľovanie vecí v súlade s aktuálne účin-

nou zákonnou úpravou,“ uvádza sa v stanovisku trenčianskych 

sudcov. 

V novej súdnej mape rezort spravodlivosti počíta už len s 

tromi odvolacími súdmi - v Banskej Bystrici, Trnave a Prešove. 

„Krajský súd v Trenčíne má zachovanú špecializáciu v kaž-

dej hlavnej agende a tiež personálne a materiálne plne zabez-

pečený výkon odvolacieho súdnictva. Bolo by preto nesprávne, 

ak by zostali tieto ľudské zdroje do budúcna nevyužité, prípad-

ne, ak by ich nebolo možné využiť na iných vzdialenejších 

súdoch z dôvodu, že by nebolo ekonomicky udržateľné do-

chádzanie na tieto súdy,“ upozorňuje Sudcovská rada. Uvádza 

tiež, že súd sídli v reprezentatívnej historickej budove v dobrom 

technickom stave, ktorej vlastníkom je štát. 

V prípade zrušenia Krajského súdu v Trenčíne navrhuje 

Sudcovská rada zriadenie trvalej pobočky či detašovaného 

pracoviska iného odvolacieho súdu so sídlom v Trenčíne, a to 
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so všetkými odvolacími agendami, a zároveň aj zriadenie prvo-

stupňového správneho súdu.  

„Poukazujeme v tejto súvislosti aj na to, že v obvode Kraj-

ského súdu v Trenčíne sa nachádzajú tri ústavy na výkon trestu 

odňatia slobody, z toho jeden je aj ústavom na výkon väzby a 

jeden je zároveň nemocnicou pre obvinených a odsúdených, 

ako aj dve otvorené oddelenia výkonu trestu odňatia slobody,“ 

dodávajú vo svojom stanovisku sudcovia z Trenčína. 

www.webnoviny.sk 03.12.2020 

Pomocná evidencia 491/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.webnoviny.sk/
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6. Ekonomický život a doprava 

 

6.1 Ekonomický život 

 

Pandémia ohrozuje priemysel i pracovné miesta 

 

Pandémia nového koronavírusu a rozsiahle vládne opatrenia 

proti šíreniu nákazy tvrdo zasiahli aj podniky v Trenčianskom 

kraji. Kým niektoré svoju činnosť obmedzujú, iné ju úplne 

stopli. Ekonomické dosahy môžu byť veľké pre spoločnosti, 

ako aj ich súčasných zamestnancov. Zamestnávatelia čakajú na 

návrhy štátnej pomoci i na vládne rozhodnutia pre podporu 

udržania zamestnanosti. 

Šírenie nákazy veľmi intenzívne vnímajú aj v trenčianskom 

odštepnom závode spoločnosti Leoni, ktorá je globálnym do-

dávateľom vodičov, 

optických vlákien, káb-

lov a káblových sys-

témov. Tie putujú naj-

mä do automobilového 

priemyslu, ktorý pan-

démia zasiahla celo-

svetovo. 

Na Slovensku poza-

stavili výrobu všetky automobilky. Podľa vedúceho trenčian-

skeho odštepného závodu Leoni Miroslava Šuleka spoločnosť 

v rámci opatrení už pred niekoľkými týždňami vytvorila pra-

covnú skupinu na koordináciu situácie. Priestory začali čistiť 

častejšie, upravili aj predpisy v závodných jedálňach a nain-

štalovali dezinfekčné zásobníky. Spoločnosť celosvetovo zmra-

zila aj pracovné cesty do zahraničia. 

https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
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Leoni podľa neho pozorne sleduje správy týkajúce sa zasta-

venia výroby automobilov a so zákazníkmi je v kontakte, rov-

nako ako s dodávateľmi a vládou. 

„Vidíme, že tieto zastavenia výrob majú vplyv na našu spo-

ločnosť, ale teraz je príliš skoro na to, aby sme mohli konkrétne 

naznačiť dôsledky na naše podnikanie,“ povedal k možným 

škodám zapríčinenými pandémiou. 

Pre takmer úplný nedostatok dopytu zo strany zákazníkov 

spoločnosť dočasne znížila výrobu v niektorých závodoch. V 

iných ju úplne zatvorili. 

„Týka sa to okrem iného aj nášho závodu na Slovensku, v 

odštepnom závode v Trenčíne. Týka sa to okolo 900 zamest-

nancov. Uznávame, že pre našich zamestnancov je to ťažké 

obdobie, ale k prijatým opatreniam nemáme alternatívu,“ zdô-

raznil Miroslav Šulek. 

Ako doplnil, v trenčianskom a ilavskom závode však naplno 

funguje oddelenie vývoja a konštrukcie, ktoré, naopak, musia 

zintenzívniť svoj vývoj. Odôvodňuje to opatreniami svojich 

zákazníkov, ktorí vývoj nových áut výrazne zintenzívnili. 

„Odštepné závody v Starej Turej, Trenčianskej Teplej – 

Dobrej ako aj v Jaklovciach nie sú veľmi dotknuté znížením 

výroby, pretože svoje výrobky umiestňujú v zdravotníckom 

priemysle. Takáto diverzifikácia je výhodná a pomáha našej 

firme prekonať podobné krízy, akú zažívame aj teraz,“ dodal 

riaditeľ trenčianskeho odštepného závodu s tým, že spoločnosť 

využije všetky možnosti na refundáciu, ktoré štát ponúkne. 

Nemecká spoločnosť by podľa jeho slov privítala napríklad aj 

skrátenie pracovného času z piatich na štyri dni v týždni s tým, 

že výpadok príjmu zamestnanca nahradí štát. 

Pandémia sa dotkla aj spoločnosti Adient, ktorá je svetovým 

lídrom vo vývoji a výrobe automobilových sedadiel, a to rov-

nako z dôvodu zastavenia výroby automobiliek. 
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„Čo sa týka trenčianskej pobočky, teda vývojového centra, 

sme schopní pracovať aj naďalej, i keď v mierne obmedzenom 

móde. Vývoj nového produktu dokáže pokračovať aj pri zasta-

venej sériovej výrobe v našich závodoch,“ vysvetlil riaditeľ 

trenčianskeho odštepného závodu Dušan Valient. 

Ako konkretizoval, vývoj môže pokračovať bez ohľadu na 

zastavenú sériovú výrobu automobilov nasledujúce dva až tri 

mesiace. Témou diskusií sú však šetriace opatrenia. 

„Musíme ich okamžite zaviesť. Na druhej strane sme si ale 

vedomí, že naši zamestnanci sú naša najväčšia hodnota a 

spravíme všetko pre to, aby 

prepúšťanie bola až tá úplne 

posledná možnosť,“ zdôraz-

nil. 

Finančné dosahy pandé-

mie na spoločnosť však bu-

dú veľké. Dôvodom sú zvý-

šené náklady vývojového centra na nákup potrebných hy-

gienických pomôcok, ako aj vyššie náklady na IT technológie, 

aby každý zamestnanec, ktorý môže pracovať z domu, tak aj 

plnohodnotne robil. 

„Keďže sme globálna firma, máme detailný prehľad o všet-

kých prijatých opatreniach z okolitých štátov EÚ. Budeme tla-

čiť na novú vládu, aby prijala podobné opatrenia aj na Sloven-

sku. Tlak vyvíjame spoločne cez Združenie automobilového 

priemyslu alebo cez Asociáciu priemyselných zväzov,“ dodal 

Dušan Valient. 

Na zložitú situáciu zareagoval aj ďalší veľký zamestnávateľ 

v regióne, spoločnosť Vaillant. Podľa riaditeľa trenčianskeho 

závodu spoločnosti Radovana Prístavku je ich prioritou zdra-

vie zamestnancov a zachovanie prevádzky. 

„Robíme maximum, aby sme ochránili našich pracovníkov 

pred koronavírusom. Už v počiatočnom štádiu sme zaviedli 

http://zlavy.sme.sk/
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komplexné preventívne opatrenia proti infekcii a šíreniu vírusu. 

Dodržiavame nariadenia stanovené vládou a dokonca ideme 

nad ich rámec,“ informoval s tým, že dodávka tepla a najmä 

teplej vody je základnou potrebou v súčasnej situácii. 

Dopyt po ich výrobkoch nie je v súčasnosti narušený a cie-

ľom je preto pokračovať vo výrobe tak dlho, ako to bude mož-

né. V boji proti koronavírusu spoločnosť podľa slov Radovana 

Prístavku zriadila krízový štáb, ktorý denne rozhoduje o opat-

reniach. 

Medzi opatreniami je napríklad zákaz služobných ciest do 

zahraničia i v rámci Slovenska, zákaz návštev v spoločnosti, 

sprísnené hygienic-

ké opatrenia, distri-

búcia ochranných 

rúšok na tvár či zá-

kaz vstupu vodičov 

dodávateľov do vnú-

torných priestorov 

firmy. 

„Vytvorili sme 

diskrétne zóny na zamedzenie kontaktu zamestnancov s dodá-

vateľmi, zriadili sme aj WC určené iba pre šoférov kamiónov,“ 

doplnil. 

Podľa riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v 

Trenčíne Jána Gramatu sú aktuálnou situáciou ohrození naj-

mä živnostníci v malých prevádzkach a zamestnávatelia v 

oblastiach gastronómie, dodávatelia komponentov pre automo-

bilový priemysel, maloobchody s textilom či organizátori špor-

tových a kultúrnych podujatí. 

www.sme.sk 31.03.2020 

Pomocná evidencia 181/01/2020 

 

 

http://www.sme.sk/
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Priemerná mzda v kraji prekročila vlani tisíc eur 

 

Už siedmy rok patrí priemerná mzda zamestnanca v hos-

podárstve v Trenčianskom kraji k trom najvyšším medzi ôsmi-

mi krajmi na Slovensku. V roku 2019 dosiahla 1 015 eur a tak 

prvýkrát prekročila hranicu tisíc eur. 

„V medzikrajskom porovnaní patrí hodnota priemernej 

mzdy v Trenčianskom kraji k tým vyšším, stále však o niekoľko 

desiatok eur zaostáva za priemernou nominálnou mesačnou 

mzdou v rámci celej SR, ktorá dosiahla minulý rok 1 092 eur,“ 

uviedol riaditeľ pracoviska Štatistického úradu SR v Trenčíne 

Pavol Arpáš. 

Nárast priemernej nominálnej mesačnej mzdy kraja v roku 

2019 medziročne dosiahol hodnotu 64 eur, čo predstavovalo 6,7 

percenta. Bolo to najpomalšie tempo rastu spomedzi ôsmich 

krajov Slovenska. Dynamika rastu sa medziročne zvýšila len o 

0,4 percentuálneho bodu. 

Pomyselné nožnice rozdielu medzi mzdou v SR a v kraji sa 

v minulom roku opäť viac otvorili, kým v roku 2018 tvorila 

mzda v kraji 94 percent zo mzdy v SR, v roku 2019 to bolo 93 

percent (o 77 eur menej). 

Z dlhodobého hľadiska sa však mzdy regiónu pomaly pri-

bližujú k celoslovenskému priemeru, keď sa úroveň priemernej 

mzdy v kraji zvýšila z 85 percent spred desiatich rokov na sú-

časných 93 percent. 

www.sme.sk 16.04.2020 

Pomocná evidencia 197/01/2020 

 

V apríli pribudlo v kraji takmer 4 tisíc nezamestnaných 

 

V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) pribudlo v ap-

ríli 3864 nezamestnaných, ich celkový počet stúpol na 15 720. 

Miera nezamestnanosti vzrástla v TSK medzimesačne o 1,4 

http://www.sme.sk/


189 
 

percenta na úroveň 4,67 percenta. Informovalo o tom Ústredie 

práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti stúpla v apríli 

vo všetkých okresoch TSK. Najvýraznejšie, o 1,68 percenta, v 

okrese Prievidza. Najnižší percentuálny prírastok nezamestna-

ných bol v TSK v okrese Nové Mesto nad Váhom, kde neza-

mestnanosť stúpla o 1,03 percenta. 

Najvyššia miera nezamestnanosti bola v apríli v TSK v okre-

se Prievidza, kde dosiahla úroveň 6,30 percenta. Nasledovali 

okresy Považská Bystrica (5,82 percenta), Partizánske (5,1 

percenta), Bánovce nad Bebravou (4,51 percnta), Púchov (4,33 

percenta), Myjava (3,88 percenta), Nové Mesto nad Váhom 

(3,77 percenta), Ilava (3,69 percenta) a Trenčín (3,36 percenta). 

Miera nezamestnanosti stúpla v apríli na Slovensku medzi-

mesačne o 1,38 percenta na úroveň 6,57 percenta. Najvyššia 

bola v okrese Rimavská Sobota (18,64 percenta), najnižšia v 

okrese Bratislava V (2,62 percenta). Nezamestnanosť na Slo-

vensku stúpla najvýraznejšie v okrese Kežmarok (o 3,28 per-

centa), najnižší prírastok nezamestnaných zaznamenali v apríli 

v okrese Bratislava I (0,41 percenta). 

www.sme.sk 21.05.2020 

Pomocná evidencia 221/01/2020 

 

Najlepšie obnovený bytový dom aj v Trenčíne 

 

Súťaž Najlepšie obnovený bytový dom na Slovensku pozná 

svojich víťazov. V prvej trojke sa umiestnili obnovené bytové 

domy z Dubnice nad Váhom a Trenčína. Ocenenia víťazným 

domom odovzdali v oboch mestách  pondelok 8. júna. 

Obnova bytových domov má v Trenčianskom kraj vysokú 

úroveň. V súťaži Prvej stavebnej sporiteľne (PSS) sa obnovené 

bytovky umiestňujú pravidelne medzi najlepšími. Nová strecha, 

http://prievidza.sme.sk/
http://povazska.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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zateplenie, fasáda, ale najmä nové riešenie balkónov a lodžií, 

ktoré dnes ponúkajú obyvateľom nepoznaný komfort. 

Trojpodlažná bytovka na Strojárenskej ulici v trenčianskej 

štvrti Dlhé hony poskytuje svojim obyvateľom a nájomcom 

bývanie v pokojnej časti mesta s dostatkom zelene v blízkosti 

centra. Predseda spoločenstva vlastníkov bytového domu Ján 

Macko býva na tejto ad-

rese už viac ako 30 rokov. 

V bytovke je spolu 18 

bytov, pred časom na 

dome opravili strechu. 

Posledná rekonštrukcia 

bola podľa neho naj-

komplexnejšia. 

„Zateplili a obnovili 

sme fasádu a obvodový plášť. Zrekonštruovali sme balkóny a 

lodžie a v neposlednom rade sa zaizolovala a zateplila strecha a 

odstránili systémové poruchy a statické chyby,“ povedal Ján 

Macko. 

Rekonštrukčné práce sa rozbehli v auguste minulého roka, 

trvali asi osem mesiacov. Mierne komplikácie prinieslo poča-

sie, ale podľa predsedu spoločenstva stojí výsledok za to. 

„Komfort sa zvýšil najmä vďaka vynoveným balkónom, v 

bytoch je aj o poznanie teplejšie, sú aj o niečo väčšie. Vyriešilo 

sa tiež vlhnutie pivníc,“ skonštatoval. 

Majitelia bytov v rámci komplexnej obnovy investovali 260 

tisíc eur. Za Prvú stavebnú sporiteľňu dohliadal na priebeh 

rekonštrukcie bytového domu a jej financovanie Miroslav Ko-

váč. 

„Dali sme dohromady prvky financovania, hlavný zámer 

bolo zateplenie a výmena balkónov, odstraňovanie systémo-

vých porúch. Výsledkom je pekná bytovka, ktorá sa v súťaži 

umiestnila na treťom mieste,“ povedal Miroslav Kováč. 
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Prvá stavebná sporiteľňa má jeden z najlepších produktov z 

bánk na financovanie obnovy bytových domov, takže majite-

ľom bytov poskytli výborné podmienky s výhodnou úrokovou 

sadzbou. 

„Dali sme im najnižšie zaťaženie na byt vďaka tomu, že 

splatnosť vieme natiahnuť na 30 rokov. Tým pádom nie sú oby-

vatelia príliš finančne zaťažení a nemusia navyšovať sumu do 

fondu opráv,“ skonštatoval Miroslav Kováč. 

Cenu prišiel obyvateľom bytovky v Trenčíne odovzdať po-

radca predstavenstva PSS Miloš Blanárik. Od Prvej stavebnej 

sporiteľne získali finančnú odmenu, ktorú vlastníci dostanú na 

svoj úverový účet, čím si znížia sumu úveru. Ako podotkol 

Miloš Blanárik, tehlová bytovka v Trenčíne dosahuje po zatep-

lení výrazne väčšiu úsporu ako zateplené novšie paneláky. 

„Veľa vlastníkov tehlových domov si myslí, že ich netreba 

zatepľovať, no nie je to pravda. Pálená tehla, z ktorej boli v mi-

nulosti bytové domy stavané, zďaleka dnešným normám nevy-

hovuje. Keď porovnáme paneláky z osemdesiatych rokov s 

týmito bytovkami, po zateplení tieto bytovky dosiahnu väčšiu 

úsporu až vyše 50 percent. Je tu urobená úplne nová krytina, 

odkvapové chodníčky, rozvody tepla, rozvody plynu, rozvody 

vody a rozvody elektriky. Všetky tieto rozvody po 20 až 50 

rokoch výrazne zastarajú, hrozia rizikom požiaru a zatečenia. 

Tým, že sa to všetko obnoví, odstránia sa všetky riziká a 

nájomníci majú komfortnejšie a lepšie bývanie,“ povedal Miloš 

Blanárik. 

www.sme.sk 09.06.2020 

Pomocná evidencia 267/01/2020 

 

V závode Leoni bolo infikovaných 21 zamestnancov 

 

V trenčianskom závode na výrobu káblových zväzkov Leoni 

v stredu 5. augusta testy odhalili 21 zamestnancov nakazených 

http://www.sme.sk/
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koronavírusom, 200 ľudí skončilo v karanténe. Za tento týždeň 

ide už o štvrté ohnisko v Trenčianskom kraji, pozitívne tu 

testovali už 44 ľudí. Pre koronavírus skončilo v domácej karan-

téne v kraji už 600 ľudí. 

V Trenčíne sa nové ohnisko objavilo pri vyšetrovaní kon-

taktov potvrdených prípadov z Bánoviec nad Bebravou. Hy-

gienici tu zaznamenali dva prípady. Okrem toho spoločnosť 

Leoni dala v súkromnom laboratóriu vyšetriť 56 zamestnancov, 

z nich bolo ďalších 19 pozitívnych prípadov.  

„Popoludní sme prijali spolu s vedením spoločnosti kon-

krétne opatrenia. Nariadili sme karanténne opatrenia pre dvesto 

zamestnancov, ktorí sú v izolácii,“ povedala šéfka trenčianskej 

hygieny Ľudmila Bučková. Tých čakajú v najbližšej dobe 

testy. Zdrojom nákazy môžu byť podľa nej zamestnanci, ktorí 

boli v kontakte s pozitívnymi osobami, môžu to byť však aj iní 

ľudia. 

„Je tam vysoký nárast za krátku dobu, je možné, že to bolo 

aj importované zo zahraničia,“ povedala Ľudmila Bučková. 

Problémom podľa Bučkovej môžu byť vodiči SAD-ky, ktorá 

zabezpečuje prepravu zamestnancov. 

„Verím, že vodiči dodržali všetky opatrenia, ktoré pri pre-

prave majú. Aktuálne ich vyšetrujeme, výsledky budú známe v 

najbližších dňoch,“ skonštatovala Ľudmila Bučková. 

V trenčianskom závode Leoni výroba pokračuje v obme-

dzenom režime. Funguje tu firemný krízový štáb, ktorý sleduje 

lokálnu situáciu a pripravuje opatrenia na týždennej báze. Časť 

zamestnancov pracuje z domu, jednu časť prevádzky úplne 

uzavreli. 

„Spoločnosť reagovala na situáciu zabezpečením otesto-

vania zamestnancov na Covid-19, ktorí sú aktuálne v domácej 

izolácii. Vzhľadom na situáciu sme sprísnili platné opatrenia. 

Pod dohľadom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

SR v Trenčíne pokračujeme v dodržiavaní ich pokynov a v 
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monitorovaní situácie,“ informoval v písomnom stanovisku ve-

dúci trenčianskeho závodu Miroslav Šulek. 

V trenčianskom závode podľa neho zaviedli už od začiatku 

pandémie množstvo opatrení, ako je pravidelné dezinfikovanie 

priestorov, povinné nosenie ochranných rúšok, dodržiavanie 

bezpečných rozostupov. Osobné stretnutia nahradili elektronic-

kými. Pracovníci majú tiež k dispozícii dezinfekčné prostriedky 

a ochranné rúška na každom pracovisku. 

Na nárast pozitívnych prípadov v Trenčíne reagovala aj tren-

čianska radnica. Primátor komunikoval ešte v stredu o aktuálnej 

situácii s regionálnou hygieničkou. 

„Aktuálne nie je dôvod na paniku a nie je potrebné zvolávať 

krízový štáb. V každom prípade situáciu v Trenčíne sledujeme, 

ďalšie kroky sú podmienené vývojom situácie,“ informovala 

hovorkyňa mesta Erika Ságová. 

www.sme.sk 06.08.2020 

Pomocná evidencia 353/01/2020 

 

Ľubomír Galko dočasne povedie Letecké opravovne 

 

Riaditeľom štátnej akciovej spoločnosti Letecké opravovne 

Trenčín sa stal od 1. septembra Ľubomír Galko. Riadením ho 

poveril minister obrany Jaro-

slav Naď (OĽANO) až do 

riadneho výberového kona-

nia. Galko podľa ministra 

získal na pozíciu aj bezpeč-

nostné poverenie.  

„Ľubomír Galko má nepo-

pierateľný kredit v boji proti 

korupcii a tiež bohaté manažérske skúsenosti z rôznych oblastí 

- okrem toho, že dôkladne pozná prostredie rezortu obrany z 

čias pôsobenia na poste ministra, bol tiež poslancom Národnej 

http://www.sme.sk/
http://trencin.sme.sk/
http://trencin.sme.sk/
https://www.sme.sk/os/167259/lubomir-galko
https://www.sme.sk/os/169035/jaroslav-nad?ref=temaclviactemy
https://www.sme.sk/os/169035/jaroslav-nad?ref=temaclviactemy


194 
 

rady SR a manažérom v súkromných spoločnostiach,“ uviedol 

Jaroslav Naď. Šéf rezortu obrany chce využiť Galkove skúse-

nosti na boj proti korupcii a stransparentnenie procesov v rámci 

štátneho podniku. 

„V minulosti išiel po takýchto prípadoch veľmi tvrdo, a preto 

sa spolieham, že bude takýmto spôsobom pristupovať aj v rámci 

Leteckých opravovní Trenčín,“ poznamenal. Letecké opravov-

ne v Trenčíne sú podľa Naďa po bývalom vedení ministerstva 

„vo veľmi zlých číslach a v stave, ktorý nemá s transparentnos-

ťou veľa spoločné“. 

Ľubomír Galko pôsobil ako minister obrany za stranu SaS 

počas vlády Ivety Radičovej. Z funkcie ho odvolali pre kauzu 

odpočúvania novinárov spojenú s vtedajším Vojenským obran-

ným spravodajstvom. 

Po konflikte v SaS Galko spolu s viacerými tvárami od „sulí-

kovcov“ odišiel. V tohtoročných parlamentných voľbách neús-

pešne kandidoval za Demokratickú stranu, ktorá vo voľbách 

získala len 0,14 percenta hlasov. 

www.teraz.sk 01.09.2020 

Pomocná evidencia 379/01/2020 

 

Trenčianske podniky vinou pandémie bijú na poplach 

 

Niektoré trenčianske podniky avizujú, že dokážu prežiť len 

do konca roka. Ani po poslednom uvoľnení protipandemických 

opatrení sa na Slovensku kaviarne, bary a reštaurácie neotvoria. 

Aktuálne je povolené posedenie iba v exteriéri. V chladnom po-

časí je to však vo väčšine prípadov nemožné. Dlhodobý výpa-

dok príjmom pre niektoré podniky znamená koniec. 

Majitelia a prevádzkari podnikov obmedzeniam rozumejú a 

rešpektujú ich. Zdôrazňujú však , že v určitých ohľadoch sú pre 

ich podniky likvidačné. 

https://www.sme.sk/ps/22/sas
http://www.teraz.sk/
http://restauracie.sme.sk/restauracie
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„V prvej vlne sme to vnímali trochu horšie, zdali sa nám tie 

opatrenia príliš prísne, v tejto vlne si myslím že sú primerané. 

Neviem však, či to ustojíme, pretože táto situácia je pre kaviar-

ne úplne neprijateľná,“ povedala Dominika, ktorá prevádzkuje 

bagetáreň a kaviareň v centre mesta. Odhaduje, že ak sa opat-

renia neuvoľnia do konca roku, bude nútená prevádzku natrvalo 

zavrieť.  

Rovnaký názor má aj zamestnankyňa inej trenčianskej ka-

viarne Adriana Oravcová: „Vydržíme do konca roka. Ak sa 

nepovolí sedenie v interiéri, terasy nás nezachránia, v mraze 

a snehu nebudú hostia sedieť v kaviarňach alebo reštauráciách.“ 

Túto situáciu registruje aj Asociácia hotelov a reštaurácií 

Slovenska. Z októbrového prieskumu vyplynulo, že polovica 

prevádzok je v súčasnosti už na hrane prežitia. 

„Hovoríme o týždňoch, kedy ešte dokážu ako-tak existo-

vať,“ povedal hovorca asociácie Marek Harbuľák. Momen-

tálne nie je známe, ako dlho potrvá zákaz zabraňujúci plnohod-

notnému chodu podnikov. 

Prevádzkari sa s nastolenou situáciou snažia zápasiť rôznymi 

spôsobmi. Najčastejším riešením je výdajové okienko. Majite-

lia kaviarne na Legionárskej ulici si myslia, že takéto okienko 

je neadekvátne riešenie. Podľa ich názoru je toto rozhodujúcim 

faktorom, ktorý sa odráža na výške tržieb. 

„Tržby padli na minimum, ľudí odrádza už len fakt, že si pri 

káve nemôžu posedieť a musia si ju vziať so sebou“ povedali. 

Druhým riešením je zriadenie terasy alebo inej formy vonkaj-

šieho stolovania. V lete to pomohlo viacerým prevádzkam. 

„Veľké plus bolo to, že nám mesto vyšlo v ústrety, že sme 

nemuseli platiť terasy, lenže na druhej strane sme pokrývali vý-

davky, ktoré sa nám nahromadili za predošlé obdobie,“ po-

vedala Dominika z trenčianskej bagetárne. 

Bezplatný nájom terás plánuje vedenie mesta predĺžiť. S na-

stávajúcim zimným obdobím sú však prevádzkari nútení hľadať 

http://restauracie.sme.sk/restauracie/vyhladavanie?search_kategoariaid_field=7
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nové riešenia. Tým funkčným sú napríklad ohrevné telesá na 

terasách, no pri veľmi nízkych teplotách ani tie nezabezpečia 

návštevníkom dostatočný komfort. 

„Pre sedenie na terasách je už teraz strašná zima. Ten mo-

ment, kedy ohrievače budú málo, určite príde, keď začnú tuhšie 

zimy,“ vyjadril sa Mário Oláš, zamestnanec kaviarne na ná-

mestí. Vykurovanie plynovým ohrievačom stojí 15 eur na jeden 

deň, čo je podľa jeho slov vysoká cena prihliadnuc na fakt, že 

tržby sa v niektorých prípadoch zrazili až na tretinu. 

S nízkymi tržbami zápasia aj iné prevádzky. „Zaznamenali 

sme 70-percentný pokles tržieb, naši zamestnanci prišli o polo-

vicu svojho bežného príjmu,“ povedala Adriana Oravcová z ka-

viarne na Mierovom námestí. 

S podobným scenárom sa stretla aj Dominika, ktorá nateraz 

musela zatvoriť jeden z dvoch podnikov, ktoré prevádzkuje. 

„Neviem, či to po novom roku aj nezabalím, pretože druhá pre-

vádzka, ktorá je otvorená aj teraz, mi to nepotiahne,“ povedala. 

Napriek týmto problémom majitelia nechcú pristúpiť k 

prepúšťaniu personálu. „Obmedzili sme pracovnú silu, keďže 

tých zákazníkov nie je až tak veľa, robíme väčšinou po jednom, 

keď je lepšie počasie, tak sme aj dvaja, nech má každý zamest-

nanec aspoň niečo,“ povedal Mário Oláš. Dominika sa rovnako 

nechce uchýliť k takémuto riešeniu. 

„Prepúšťaniu sme sa veľmi bránili, pretože odkedy sme 

otvorili, tu pracujú stále tí istí ľudia. V oboch prevádzkach osem 

rokov. My sme tu ako veľká rodina,“ dodala. 

Okrem bezplatného nájmu terás, ktoré podnikateľom po-

skytlo mesto, sa v tejto situácii snaží pomôcť aj ministerstvo 

dopravy, ktoré zastrešuje aj gastrosektor. 

Hovorca ministerstva Ivan Rudolf sa vyjadril, že pre pre-

vádzkarov prichystali balík hmotnej pomoci v hodnote 100 

miliónov eur. „Tento balík by mal pomôcť udržať práve ich 

životaschopnosť a zamestnanosť,“ povedal. Tieto peniaze by 

https://pocasie.sme.sk/
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mali prevádzkarom pomôcť preklenúť náročné obdobie náhra-

dou fixných nákladov. 

„Zároveň sme pripravení aj na ďalší dialóg, aby sme spo-

ločne riešili problémy, ktoré súčasná mimoriadna pandemická 

situácia prináša,“ dodal.  

Niektorí oslovení prevádzkari o túto podporu požiadali. 

„Žiadosť je v procese vybavovania, je to náročná papie-

rovačka. Nakoľko to bude úspešné a či sa nejaké odškodné ozaj 

aj vyplatí, to je vo hviezdach,“ povedala Adriana Oravcová. 

Od pondelka 16. novembra sú na Slovensku opäť otvorené 

kostoly, kiná a divadlá s maximálnou kapacitou 50 percent. 

Otvorené sú plavárne a fitnescentrá do šesť osôb na 15 štvor-

cových metrov. 

Podľa informácií, ktoré vydal minister zdravotníctva Marek 

Krajčí, ďalšie uvoľňovanie opatrení by mohlo nastať, ak v ne-

mocniciach nebude viac ako 2000 pacientov s ochorením 

Covid-19 alebo podozrením naň. Zároveň by mohol opäť začať 

platiť semafor, podľa ktorého by sa riadili opatrenia v regió-

noch.  

„Jediným riešením je vytvoriť také podmienky a opatrenia, 

ktoré umožnia otvoriť interiéry gastroprevádzok, a zároveň to 

musia byť opatrenia, pri splnení ktorých bude dávať aj ekono-

micky význam fungovania,“ povedal Marek Harbuľák. 

Iné možnosti pre podniky, ktorým hrozí ukončenie prevádz-

ky, údajne nevidí. „Alternatívou je len ukončenie činnosti, pre-

púšťanie, konkurzy,“ dodal. 

www.sme.sk 20.11.2020 

Pomocná evidencia 469/01/2020 

 

 

 

 

 
 

https://www.sme.sk/os/168247/marek-krajci?ref=temaclviactemy
https://www.sme.sk/os/168247/marek-krajci?ref=temaclviactemy
https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
http://www.sme.sk/
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6.2 Doprava 

 

 

Najdlhší úsek cyklomagistrály podporia eurofondy  

 

Úsek medzi Novým Mestom nad Váhom a Trenčínom po 

vybudovaní cyklotrasy prepojí okresné mesto s krajským mes-

tom a ponúkne ďalší spôsob dochádzania do práce či trávenia 

voľného času. Župa na jeho výstavbu získala financie z euro-

fondov.   

V roku 2020 sa plány župy pokračovať vo výstavbe cyk-

listickej infraštruktúry na Považí stanú realitou. Druhý úsek 

100-kilometrovej Váž-

skej cyklomagistrály, 

ktorý prepojí Nové 

Mesto nad Váhom 

a Trenčín, v dĺžke 21,2 

km povedie prevažne 

popri Biskupickom ka-

náli. Po jeho vybudo-

vaní sa cyklistická ve-

rejnosť pohodlne do-

stane z Hornej Stredy až do krajského mesta Trenčín, k špor-

tovému vyžitiu či dochádzaniu do práce tak bude mať k dis-

pozícii už takmer 35 km cyklotrasy. Prvý 13,4 km úsek medzi 

Hornou Stredou a Novým Mestom nad Váhom Trenčianska 

župa sprístupnila verejnosti v máji 2018. 

Na výstavbu najdlhšieho úseku Vážskej cyklomagistrály, 

ktorá po dokončení prepojí Trnavský, Trenčiansky a Žilinský 

kraj, bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie a stavebné 

povolenie, schválená bola aj žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok.  

https://www.tsk.sk/slovensky/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/prvych-134-km-vazskej-cyklotrasy-zupa-odovzdala-verejnosti.-niektori-cyklisti-to-oznacuju-za-udalost-roka..html?page_id=525275
https://www.tsk.sk/slovensky/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/prvych-134-km-vazskej-cyklotrasy-zupa-odovzdala-verejnosti.-niektori-cyklisti-to-oznacuju-za-udalost-roka..html?page_id=525275
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„Na trase Nové Mesto nad Váhom – Trenčín sa počíta s vy-

budovaním 3 odpočívadiel s prístreškami a mobiliárom. Projekt 

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – časť 2: úsek Nové 

Mesto nad Váhom – Trenčín bude financovaný z Integrovaného 

regionálneho operačného programu,“ prezradil Radovan Hlad-

ký, poverený vedením Odboru dopravy Úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja s tým, že celkové oprávnené výdavky na 

projekt predstavujú sumu 4,38 mil. eur. 

www.tsk.sk 04.01.2020  

Pomocná evidencia 006/01/2020 

 

V kraji pribudlo takmer 6 tisíc osobných automobilov 

 

V evidencii okresných dopravných inšpektorátov v Tren-

čianskom kraji bolo k 31. decembru minulého roku 251 918 

osobných motorových vozidiel. Počet osobných motorových 

vozidiel stúpol medziročne v kraji o 5847. 

Najviac automobilov bolo v Trenčianskom kraji v okrese 

Prievidza, kde dopravných inšpektorát evidoval 56 614 osob-

ných automobilov. Najmenej osobných motorových vozidiel – 

11 659, bolo v Myjavskom okrese. 

V evidencii dopravných inšpektorátov na celom Slovensku 

bolo ku koncu uplynulého roka 2 393 577 osobných moto-

rových vozidiel. Najviac osobných automobilov – 436 309, 

bolo evidovaných v Bratislavskom samosprávnom kraji, naj-

menej v Trenčianskom samosprávnom kraji. 

www.teraz.sk 14.01.2020 

Pomocná evidencia 013/01/2020 

 

Starý cestný most v Trenčíne má bližšie k obnove 

 

Veľká rekonštrukcia starého cestného mosta v Trenčíne je o 

niečo bližšie. Po takmer piatich rokoch dokončila Slovenská 

http://www.tsk.sk/
http://prievidza.sme.sk/
http://www.teraz.sk/
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správa ciest (SCC) súťažné podklady pre vyhlásenie verejného 

obstarávania na výber spracovateľa projektovej dokumentácie. 

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. 

Od roku 2012 je pritom zaradený v šiestom zo siedmich stup-

ňov stavebno-technické-

ho stavu, čo podľa ta-

buliek znamená veľmi 

zlý stav. V prípade, že sa 

zhorší o ďalší stupeň, 

most by museli uzav-

rieť, keďže by spadal do 

kategórie mostných ob-

jektov v havarijnom sta-

ve. 

„V súčasnosti sú spracované súťažné podklady pre vyhlá-

senie verejného obstarávania na výber spracovateľa projektovej 

dokumentácie, prebieha príprava verejného obstarávania,“ 

informovala hovorkyňa SSC Lucia Karelová. Kedy by sa moh-

li práce začať, však nespresnila. 

„Termín realizácie je závislý od postupu prípravy a pri-

delených finančných prostriedkov. Predpokladáme, že stavba 

bude hradená zo štátneho rozpočtu,“ povedala Lucia Karelová. 

SSC podľa nej most pravidelne monitoruje, jeho stavebno-

technický stav zostáva v kategórii VI. – veľmi zlý. Rozsah prác 

bude podľa Karelovej zodpovedať výstupu z komplexnej 

diagnostiky z roku 2012. V jej závere sa odporúča riešiť tretí 

variant, čo je výmena nosnej konštrukcie a oprava spodnej 

stavby. „Zrealizovaním opravy v tomto rozsahu možno očaká-

vať životnosť stavby 100 rokov,“ konštatuje sa v dokumente 

SSC. 

http://tender.sme.sk/
http://tender.sme.sk/
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„Konkrétny návrh rekonštrukcie však bude známy až po 

spracovaní projektovej dokumentácie,“ uzavrela Lucia Karelo-

vá s tým, že do doby rekonštrukcie mosta robia v rámci údržby 

opravy najviac poškodených konštrukčných častí. 

Naposledy most čiastočne uzavreli v marci minulého roka 

pre výmenu dažďových vpustov na pravej strane cesty v smere 

do Zámostia. V októbri 2018 opravili mostný záver a odvod-

ňovače. 

Informácie o chystanom verejnom obstarávaní na projektovú 

dokumentáciu na opravu starého cestného mosta má už aj 

trenčianska radnica. Tá v minulosti kritizovala nezáujem štátu 

o jeho rekonštrukciu, primátor Richard Rybníček pred dvoma 

rokmi hovoril o petícii za jeho opravu, v prípade neúspechu 

spomínal dokonca aj blokádu mosta. Dnes sa podľa neho si-

tuácia okolo starého cestného mosta konečne začala hýbať. 

„Akceptovali zapracovanie našich pripomienok do projek-

tovej dokumentácie tak, aby bola v súlade s navrhovanou zme-

nou územného plánu a aby rešpektovala budúce dopravné na-

pojenia. Tento proces je v súlade s dohodou, ktorú sme uzavreli 

s predsedom vlády na poslednom rokovaní v Trenčíne. Som 

rád, že i v tomto prípade premiér dodržal slovo,“ uviedol pri-

mátor. 

Odborník na mosty Peter Paulík skonštatoval, že most je 

nutné opraviť čím skôr. 

„Ak sa bude čakať, oprava bude drahšia. Môže to dospieť až 

do takého štádia, že most sa nebude dať zrekonštruovať a bude 

sa musieť celý zhodiť a postaviť nanovo. Pri takejto pokročilej 

degradácii je oprava účinnejšia, o čo skôr sa spraví,“ skonštato-

val Peter Paulík. 

Problémom podľa neho je, že financovanie opráv mostov je 

tak podhodnotené, že sa v drvivej väčšine vyčleňujú peniaze len 

na havarijné stavy mostov. 

https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
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„Opraviť most v havarijnom stave je vždy oveľa drahšie ako 

opraviť most ešte v čase, keď je jeho stav klasifikovaný len ako 

zlý. Ak to zoberieme globálne, nakoniec vychádza udržanie 

prevádzkyschopnej cestnej infraštruktúry niekoľkonásobne 

viac, ako keby sa mosty rekonštruovali včas, teda keď degradá-

cia ešte nie je v pokročilom štádiu,“ dodal Peter Paulík. 

Cestný most postavili v roku 1956 za 27 miliónov korún, v 

tom čase bol najväčším mostom na Slovensku. Dlhý je 346 a 

široký 15 metrov. Váh pod ním má šírku približne 205 metrov. 

www.sme.sk 27.02.2020 

Pomocná evidencia 084/01/2020 

 

Palackého ulica s novým usporiadaním parkovania 

 

Na Palackého ulici začali v stredu 18. marca premaľovávať 

parkovacie miesta. Na niektorých úsekoch sa začalo parkovať 

pozdĺžne, pribudol cyklopruh. Aj investičné akcie ovplyvňuje 

mimoriadna situácia. Cieľom úprav na Palackého ulici je utlmiť 

automobilovú dopravu v centre a podporiť alternatívne spôsoby 

dopravy. 

„Je to jedna z mála investičných akcií, ktoré sa dajú teraz 

zrealizovať,“ povedal primátor mesta Richard Rybníček 

o prácach na Palac-

kého ulici. Išlo 

o frézovanie pôvod-

ných parkovacích 

miest a značenie no-

vých. Zmena uspo-

riadania parkova-

cích miest bola uro-

bená tak, aby mohli 

byť v oboch sme-

roch vyznačené v celej dĺžke ulice cyklistické pruhy. Počet par-

http://www.sme.sk/
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kovacích miest bol zredukovaný o 34 zo 140 na 106. Niektoré 

parkovacie miesta sa zmenili zo šikmých na pozdĺžne, pri iných 

šikmých bol zase zmenený uhol parkovania zo 45° na 60° k ose 

jazdného pruhu. Sedem pozdĺžnych miest je vyhradených pre 

motorky. Novú farbu majú aj priechody pre chodcov. 

„Práce sa pôvodne mali uskutočniť v máji, ale keďže došlo 

k mimoriadnej situácii a parkoviská v centre mesta zostali 

prázdne, využili sme to a parkovisko sme preznačili teraz, aby 

sme v budúcnosti neobmedzovali vodičov,“ povedal vedúci 

útvaru mobility mestského úradu Róbert Hartmann. 

Do budúcna chce mesto z tejto ulice mať pešiu zónu. 

www.trencin.sk 24.03.2020 

Pomocná evidencia 169/01/2020 

 

Cyklotrasa spojí Trenčín s Novým Mestom nad Váhom 

 

Od pondelka 1. júna   sa začala výstavba ďalšieho úseku 

Vážskej cyklomagistrály. Viac ako 21 kilometrový úsek prepojí 

okresné mesto Nové Mesto nad Váhom s krajským mestom 

Trenčín. Práce by mali 

trvať sedem mesiacov. 

Úsek medzi Novým 

Mestom nad Váhom a 

Trenčínom bude súčas-

ťou takmer sto kilomet-

rov dlhej Vážskej cyk-

lomagistrály, ktorá pre-

pojí Trnavský, Trenčian-

sky a Žilinský kraj. Jej výstavbu rozdelili na osem samostat-

ných úsekov, pričom dva z nich – medzi Hornou Stredou a No-

vým Mestom nad Váhom a Púchovom a Nosickou priehradou 

už fungujú. 

http://www.trencin.sk/
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Časť cyklotrasy medzi Trenčínom a Novým Mestom nad 

Váhom povedie najmä popri Biskupickom kanáli po obslužnej 

komunikácii Slovenského vodohospodárskeho podniku. Začia-

tok cyklotrasy je v Novom Meste nad Váhom, trasa bude pre-

chádzať po korune inundačnej hrádze s podjazdom pod mostom 

cesty II/515. 

Po celej ostatnej dĺžke trasa povedie v päte ochrannej hrádze 

Biskupického kanála, pri Trenčianskych Bohuslaviciach prejde 

na druhú stranu kanála až po katastrálne územie Trenčianske 

Biskupice. Vodnú elektráreň Opatovce bude obchádzať obsluž-

nou komunikáciou s odklonom od hrádze kanála. Na trase budú 

vybudované 3 odpočívadlá s prístreškami a mobiliárom. Súčas-

ťou cyklotrasy budú aj tri cyklistické odpočívadlá s prístreškom 

a mobiliárom. 

„Zhotoviteľ sa v zmluve o dielo zaviazal vybudovať cyklo-

trasu do 210 dní odo dňa odovzdania staveniska. Celkové 

oprávnené výdavky tohto cyklistického diela sú vo výške viac 

ako 4,3 milióna eur,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baš-

ka. Župa bude projekt spolufinancovať piatimi percentami. Po 

dokončení úseku sa cyklistická verejnosť pohodlne dostane z 

Hornej Stredy až do krajského mesta Trenčín. 

Úsek spájajúci Hornú Stredu s Novým Mestom nad Váhom 

v dĺžke 13,4 km využívajú cyklisti od mája 2018. 

www.sme.sk 28.05.2020 

Pomocná evidencia 254/01/2020 

 

Otvorili 11-kilometrovú cyklotrasu z Trenčína do 

Nemšovej 

 

Do siete cyklotrás v Trenčianskom samosprávnom kraji 

(TSK) v pondelok 1. júna oficiálne pribudla spojnica s Nemšo-

vou. Novú cyklotrasu postavil kraj v rámci cezhraničného 

https://sport.sme.sk/r/277/cyklistika.html
http://www.sme.sk/
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projektu „Na bicykli po stopách histórie“, pri ktorom spolupra-

cuje s mestom Brumov-Bylnice v Česku v okrese Zlín. 

Stavba 11-kilometrového úseku si vyžiadala viac ako 2,4 mi-

lióna eur vrátane nenávratného príspevku z operačného pro-

gramu Interreg V-A 

SK-CZ. Stovky ne-

dočkavých rekreač-

ných cyklistov stihlo 

otestovať asfaltový 

koberec ešte pred 

kolaudáciou stavby. 

„Záujem o cyklo-

trasu je veľký, ľudia 

dokázali, že sú vy-

znávačmi zdravého životného štýlu, chcú jazdiť na bicykloch či 

korčuliach po bezpečných trasách. Pripraviť túto cyklotrasu 

nebolo jednoduché, prvotná myšlienka vznikla ešte v roku 2014 

a musím poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri získavaní 

potrebných rozhodnutí, keďže trasa prechádza hneď niekoľ-

kými katastrálnymi územiami,“ vyhlásil predseda TSK Jaro-

slav Baška. 

Trasa neobchádza ani najstaršie pútnické miesto na Sloven-

sku v Skalke nad Váhom, ktoré TSK zvolil za miesto oficiál-

neho otvorenia. 

„Ak sa hovorí, že všetky cesty vedú do Ríma, tak niektoré 

už niekoľko stoviek rokov vedú aj do Skalky nad Váhom. Ke-

dysi sa tu zastavovali vážski pltníci, okrem nich množstvo pe-

ších pútnikov nielen zo Slovenska, ale aj z Moravy či Poľska. 

V súčasnom období sem prichádza aj veľa cyklistov. Ja prajem 

všetkým, aby sa na bicykloch cítili dobre, našli harmóniu duše 

a tela a nadýchali sa tu nielen histórie, ale aj pokoja a dobra, 

ktoré toto miesto vyžaruje,“ uviedol počas slávnostného otvo-

renia nitriansky diecézny biskup Viliam Judák. 
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Cyklospojnica Trenčína s Nemšovou je súčasťou viac ako 

30-kilometrovej cyk-

lotrasy spájajúcej Tren-

čiansky hrad s hradom 

Brumov v Českej re-

publike. Z Trenčian-

skeho hradu vedie ulič-

kami mesta cez starý 

železničný most, Za-

marovce, popod Skalku 

nad Váhom až do Nem-

šovej, kde sa napája na už existujúce cyklospojenie s Českou 

republikou. 

www.sme.sk 01.06.2020 

Pomocná evidencia 255/01/2020 

 

Trenčania sa podelili o nápady k udržateľnej mobilite 

 

Jún sa stal pre tvorbu Plánu udržateľnej mestskej mobility 

(PUMM) Trenčína mesiacom participácie. Do utorka 30. júna 

sa na webstránke zapojsa.trencin.sk zaregistrovalo 252 užíva-

teľov. Spolu dali 50 návrhov, 74 komentárov a vzájomne za 

nápady, návrhy diskutujúcich zahlasovali 214-krát. 

Rovnako ako na spoločnom vlaňajšom novembrovom stret-

nutí, aj teraz sa potvrdilo, že tému mobility a verejného priesto-

ru Trenčania vnímajú ako dôležitú.  

„V mene zástupcov mesta a spracovateľov plánu sa chceme 

poďakovať za to, že ste sa zapojili a podelili o svoje nápady, 

vízie a podnety, akým smerom by sa malo mesto v budúcnosti 

uberať,“ povedal Daniel Szabó z brnianskeho Centra doprav-

ního výzkumu (CDV). 

Návrhy podľa jeho slov vyzdvihujú mnohé hodnoty, ktoré 

sú platnými princípmi udržateľných miest. Mobilitu chápu 

http://www.sme.sk/
https://zapojsa.trencin.sk/
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nielen ako motorovú dopravu, ale ako široké spektrum aktivít, 

ktoré vedú k zdravému, bezpečnému, pohodlnému a efektív-

nemu životu v meste.  

„Nejedna a nejeden z vás vidíte Trenčín budúcnosti ako 

mesto, v ktorom bude vlastníctvo osobného auta prežitkom, 

pretože sa všade dostanete bezpečne a príjemne na bicykli, pešo 

a rýchlou verejnou hromadnou dopravou,“ hovorí o zverej-

nených víziách Daniel Szabó. 

Medzi návrhmi sú nové cyklotrasy, nové pešie prepojenia, 

ako napríklad most zo Sihote na Ostrov, bezbariérové premeny 

v rámci celého mesta tak, aby bol slobodný pohyb bez obme-

dzenia pre každého samozrejmosťou. Ďalšie myslia na odľah-

čenie centra mesta od motorovej dopravy či spoľahlivú verejnú 

hromadnú dopravu s autobusmi a električkami, ktoré minimál-

ne zaťažia životné prostredie a zdravie. 

V letných mesiacoch bude spracovateľský tím z CDV 

s podnetmi ľudí pracovať. Spoločne s mestom vytvoria koneč-

nú víziu, od ktorej sa budú odvíjať strategické ciele a pod nimi 

už budú zaradené konkrétne opatrenia, vrátane prediskutova-

ných na platforme zapojsa.trencin.sk. 

„V rámci návrhovej časti plánu budú posudzované rôzne 

varianty rozvoja verejnej dopravy, cyklistickej či pešej siete aj 

podporných organizačných opatrení, a veríme, že analýzy uká-

žu, že zefektívnenie udržateľnej dopravy bude viesť k výraznej 

podpore jej využitia,“ povedal  Daniel Szabó. Cieľom je vy-

tvoriť taký zásobník opatrení, ktorý bude rešpektovať názory 

občanov a čerpať z odborných skúseností spracovateľov.   

Keďže zapojenie verejnosti je neodmysliteľnou časťou 

celého procesu tvorby PUMM, ľudia budú mať, samozrejme, 

možnosť sa vyjadriť aj k jeho návrhovej časti, pripomienkovať 

ju a pýtať sa na možné nejasnosti tímu z CDV či zástupcov 

mesta.  
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„Teší nás váš záujem o udržateľnú mestskú mobilitu 

a tešíme sa na najbližšie stretnutie, dúfame, že už naživo v kine 

Hviezda,“ uzatvára Daniel Szabó. 

Plán udržateľnej mestskej mobility je dokument, ktorý 

navrhne tvár dopravy vo vnútri mesta na niekoľko ďalších de-

saťročí. Na základe odborných analýz a v spolupráci s obyva-

teľmi mesta, expertmi a všetkými inštitúciami a organizáciami, 

ktoré ovplyvňujú súčasnú podobu dopravy v meste, ho 

vypracováva Centrum dopravního výzkumu z Brna. Dokument 

bude zostavený do marca 2021. Mesto Trenčín naň získalo 

peniaze z fondov Európskej únie. 

www.trencin.sk 03.07.2020 

Pomocná evidencia 303/01/2020 

 

Beďatš: Obchvat je pre ministerstvo neprijateľný 

 

Radnica má v rukách prvé čísla z veľkého prieskumu do-

pravy v Trenčíne. Jeho výsledky budú podkladom pre plán 

udržateľnej mestskej mobility. Cieľom je nazbierať čo najviac 

vstupných dát o súčasnej dopravnej situácii a využiť ich pre 

tvorbu výhľadového dopravného modelu. Plán by mal byť 

hotový vo februári 2021. 

Ako doteraz spracované dáta naznačujú, dopravu v centre 

Trenčína by samotná výstavba juhovýchodného obchvatu 

nadlho výrazne neodbremenila. Podľa hlavného architekta 

mesta Trenčín Martina Beďatša musia mať dopravné projekty 

svoju postupnosť a vybudovanie obchvatu je v poradí ako 

posledné. Dôvody vysvetlil v rozhovore. 

Kedy bol obchvat prvýkrát zapracovaný do územného 

plánu mesta? 

https://trencin.sk/pre-obcanov/mobilita/pum/
http://www.trencin.sk/
http://trencin.sme.sk/
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„V roku 1974 to bola komunikácia, ktorá viedla cez Brezinu 

serpentínami, bez tunela. V 1998 bol obchvat v územnom pláne 

približne v takej podobe ako dnes. V roku 2010 prebiehala EIA 

-  posudzovanie vplyvov na 

životné prostredie - a o dva ro-

ky neskôr sa schvaľoval územ-

ný plán. Stanoviská armády z 

roku 2011 a 2012 k nemu boli 

také, že je nutné rešpektovať 

ochranné pásmo a tomu pri-

spôsobiť celkové riešenie kon-

cepcie dopravy. Spätne si to 

vyhodnocujem tak, že to ne-

znamenalo, že je nutné niečo o 

kúsok presunúť, ale vymyslieť nejakú inú koncepciu. V roku 

2018 sme uvažovali o „miniobchvate“, ktorý by bolo možné 

spraviť dobudovaním cesty od konca Východnej ulice. Ďalej by 

sa dobudovali cesty cez polia a využila by sa cesta vedúca popri 

skladoch, i keď je úzka. S myšlienkou sme išli na ministerstvo 

obrany, kde sme dostali odpoveď, že v žiadnom prípade. 

Rovnako to bolo aj v prípade juhovýchodného obchvatu s 

tým, že sa nachádza v ochrannom pásme a oni ho dlhodobo pri-

pomienkujú. Spolu s primátorom sme preto navštívili náčelníka 

generálneho štábu, ktorý ako jediný môže udeľovať výnimky. 

Poslali sme mu dokumentáciu a po mesiaci prišla odpoveď, že 

všetky varianty obchvatu sú pre ministerstvo obrany neakcep-

tovateľné.“ 

Podľa prvých dát z veľkého dopravného prieskumu by 

obchvat doprave v centre mesta síce pomohol, ale nie až tak 

výrazne, ako možno niektorí očakávali. 

„Robili sa štyri dopravné modely a všetky potvrdzujú rovna-

kú vec – keby sa postavil obchvat, z Hasičskej uberie asi 22 

percent vozidiel. Čiže pri 40 tisícoch vozidiel, ktoré tam dnes 
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máme, zostane zhruba 32 tisíc. Pri 52 tisícoch, ktoré majú uli-

cou prechádzať o 20 rokov, tam zostane asi 40 tisíc áut. Ak by 

sa vybudovali všetky opatrenia - prekládka cesty I. triedy, vy-

budovanie mosta do Orechovej, ďalší zjazd z diaľnice a juho-

východný obchvat - stále tam zostane 31 tisíc vozidiel, čo je 

stav spred siedmich či ôsmich rokov, ktorý nebol dobrý.“ 

Je vôbec niekedy reálne vybudovanie juhovýchodného 

obchvatu pri súčasnom postoji armády? 

„Vieme, že obchvat bude potrebné realizovať, lenže o 20 či 

30 rokov môžu nastať v mobilite tri zásadné zmeny. Prvá je tá, 

že Trenčín sa bude zmenšovať, čo sa, bohužiaľ, už aj deje, preto 

obchvat potrebný ani tak nebude. Druhá – môžu prísť au-

tonómne vozidlá, ktoré zväčšia kapacitu križovatiek. Tretia – 

môže sa zmeniť ochranné pásmo muničných skladov. Ak by 

som to mal vnímať z optimistického pohľadu – sme členmi 

NATO a sklad sa môže presťahovať, i keď by to stálo miliardy. 

Prípadne môže dôjsť k zmene technológie zbraní, čím by sa 

mohlo zmenšiť ochranné pásmo. Treba brať do úvahy aj to, že 

obchvatom by sa rozrezal les. Brezina je súčasťou Strážovských 

vrchov a zastávam názor, že pokiaľ to nie je naozaj nevyhnutné, 

nerozrezávajme les, je to zásah do životného prostredia.“ 

Riešením je preto preložka cesty I/61? 

„Dlhodobo skúmame vplyv štyroch zásadných dopravných 

stavieb na dopravu, aké sú ich vzájomné kombinácie, aby sme 

mohli nastaviť ich časovú postupnosť. Dopravné modelovanie 

povedalo, že prínos obchvatu by bol, ale nie až tak výrazný. 

Doprave v centre by pomohol len nakrátko. Chceli sme nastaviť 

priority, v akom poradí treba stavby realizovať. Pri preložke 

cesty I. triedy ju dáme do polohy, v ktorej nebude nikomu pre-

kážať. Uvoľní sa doprava smerom na Sihoť, Rázusovu i Šte-

fánikovu. Chceme uzavrieť Braneckého ulicu a nechať ju len 

pre rezidentov. Obyvateľov Juhu, Soblahovskej a ďalších 

http://reality.sme.sk/predaj/skladove-a-vyrobne-priestory/
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chceme presmerovať na Električnú, čím sa uľaví celému 

dolnému mestu. V pláne sú aj buspruhy.“ 

Prekvapili vás nejaké čísla, ktoré zatiaľ prinieslo Cent-

rum dopravného výskumu? 

„Modely sú oveľa podrobnejšie ako predchádzajúce. Naj-

novšie vieme, koľko vozidiel Trenčanov sa pohybuje po meste, 

respektíve koľko vozidiel sem chodí zvonku. Až dve tretiny áut 

v meste nie sú autá miestnych obyvateľov. Na základe toho 

vieme nastaviť opatrenia. Vieme, že treba do budúcnosti posil-

niť prímestskú autobusovú dopravu alebo vytvoriť záchytné 

parkoviská. Ľudí chceme prinútiť nechať autá pred mestom. A 

to napríklad v štýle – ak sem ideš od Dubnice nad Váhom, tu je 

parkovisko, kde celodenný vstup stojí napríklad euro a za túto 

cenu máš zároveň k dispozícií celodenný lístok na mestskú 

hromadnú dopravu.“ 

www.sme.sk 06.07.2020 

Pomocná evidencia 312/01/2020 

 

Zdieľané elektrické kolobežky už aj v Trenčíne 

 

Od utorka 28. júla mohli obyvatelia a návštevníci Trenčína 

využiť na premiestňovanie z miesta na miesto zelené elektrické 

kolobežky. Ide o tes-

tovaciu prevádzku 

komerčnej služby 

spoločnosti Bolt.  

Prepravná spo-

ločnosť rozmiestnila 

po meste 130 zele-

ných kolobežiek. Pri 

nástupe zaplatí uží-

vateľ 0,50 eura, po-

tom za každú 1 minútu 0,10 eura. Podmienkou je vek 

http://www.sme.sk/
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minimálne 18 rokov, aplikácia Bolt v mobilnom telefóne, inter-

netové pripojenie a platobná karta.  

Po krátkej registrácii a zadaní platobných údajov si pomocou 

aplikácie mohli ľudia kolobežku požičať. 

www.trencin.sk 28.07.2020 

Pomocná evidencia 343/01/2020 

 

Regulované parkovanie na Juhu a Sihoti III a  IV 

 

Regulácia parkovania na sídlisku Juh a Sihoti III a  IV sa 

začala v stredu 23. septembra. Od roku 2017 pribudlo na Juhu 

vyše 650 miest a na Sihoti 200. Projekty sa pripravovali s dôra-

zom na požiadavky záchranných zložiek. 

Na Juhu sa v tejto súvislosti osadilo 10 parkovacích auto-

matov a tri nové parkomaty sú na Sihoti 3, 4. Jednorazové par-

kovné môžu ale vodiči uhradiť aj mobilnou platbou (QR kód na 

dopravnej značke) alebo cez stránku parkovanietrencin.sk 

a funkcii Zaplatiť prípadne poslaním sms na skrátené číslo 

2200. Cena jednorazového parkovného je 0,30 eur za hodinu. 

Parkovacia karta – základná na prvé vozidlo – typu Pásmo J 

alebo Pásmo H stojí 20 eur na rok. 

Prevádzkový čas parkovísk je od 23. septembra zjednotený. 

Mesto zohľadnilo viaceré podnety občanov a tiež návrhy, ktoré 

vyplynuli z priebežného sledovania a vyhodnocovania doteraj-

šej regulácie parkovania v meste. 

www.trencin.sk 23.09.2020 

Pomocná evidencia 408/01/2020 

 

Starý železničný most v Trenčíne slúži už aj cyklistom 

 

Po starom železničnom moste po novom bezpečne prejdú aj 

cyklisti, radnica ukončila nultú etapu jeho obnovy. Tá pozo-

http://www.trencin.sk/
https://parkovanietrencin.sk/
http://www.trencin.sk/
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stávala z odstránenia koľajiska na jednom z dvojice profilov a 

upravenia plochy pre položenie protišmykového povrchu. 

Mestskú investíciu obyvatelia Trenčína uvítali, presunutím 

cyklistov na vlastný chodník sa zminimalizuje množstvo rizi-

kových situácií, ktoré na moste vznikali. O prínose hovoria cyk-

listi, chodci či mamičky s kočíkmi. 

Most sa stal majetkom mesta minulý rok, v júli sa začalo s 

odstraňovaním starých koľají. 

„Po tom, ako sa stal mestským majetkom, začal sa postupne 

pretvárať. Mesto upravilo nájazdové plochy na most z oboch 

jeho strán, aby sa naň cyklisti dostali bezpečne a pohodlne. Pô-

vodné koľajisko spo-

lu s takmer tisíckou 

kovových podstav-

cov zmizlo, tie budú 

vďaka recyklácii ešte 

využité,“ priblížila 

hovorkyňa Trenčína 

Erika Ságová a do-

plnila, že mesto že-

leznú plochu po ko-

ľajisku upravilo protišmykovým náterom. Nasledovalo maľo-

vanie vodorovného a osadenie zvislého dopravného značenia. 

Investíciu mesta za takmer 40 tisíc eur vnímajú jeho obyvatelia 

pozitívne. 

Národný cyklokoordinátor Peter Kľučka poukazuje na fakt, 

že mesto od plánovaného zámeru so starým železničným mos-

tom smerom k cyklistom neupustilo ani počas koronakrízy. 

„Je dobré, že takéto projekty pokračujú aj v tomto období. 

Aj ľudia v Trenčíne hľadajú spôsoby, ako sa premiestňovať, 

veď aj v kampani Do práce na bicykli skončilo mesto na dru-

hom mieste,“ upozornil. 

Mesto má so železničným mostom ďalšie plány. 
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„Druhá polovica mosta s koľajiskom zostane naďalej za-

tvorená, bude oddelená pletivovým oplotením. Do budúcna sa 

na druhej strane Váhu – v Zámostí, počíta aj s napojením mosta 

v smere k cestnému mostu, teda doľava,“ priblížila Erika Ságo-

vá. Celková revitalizácia mostnej konštrukcie bude rozdelená 

na tri etapy. 

„Prvá etapa, teda dopravné riešenie pre chodcov a cyklistov, 

sprístupnenie alúvia Orechovského potoka, by mohla byť zrea-

lizovaná do konca roka 2023. Momentálne sa pracuje na pro-

jektovej dokumentácii. Revitalizácia mosta bude aj súčasťou 

integrovanej územnej stratégie, aby táto investícia mohla byť 

financovaná aj z programového obdobia EŠIF 2021 – 2027,“ 

doplnila hovorkyňa Trenčína. 

V rámci druhej etapy by malo ísť o päť objektov na moste, 

ktoré majú dotvoriť jeho plánovaný promenádny charakter, 

môže ísť o ekocentrum s čajovňou alebo street-art galériu so 

streetfoodom. 

„V tretej etape počítame so zastrešením mosta a komuniká-

ciami s vybavenosťou pešej zóny na streche mosta. Po revi-

talizácii mosta bude lávka rozšírená a bude slúžiť výlučne 

cyklistom. 

Most bude vyhradený ako priestor pre päť nových objektov, 

ako je reštaurácia, kaviareň a podobne s priliehajúcimi tera-

sami, ďalšia časť mosta bude slúžiť ako pešia zóna,“ vysvetlil 

hlavný architekt mesta Martin Beďatš. 

www.sme.sk 04.11.2020 

Pomocná evidencia 448/01/2020 

 

Dokončili cyklotrasu z Trenčína do Nového Mesta nad 

Váhom 

 

Výstavbu 21 kilometrov dlhej cyklotrasy, ktorá spojila Tren-

čín a Nové Mesto nad Váhom, už dokončili. Cyklotrasa je 

http://restauracie.sme.sk/restauracie
http://restauracie.sme.sk/restauracie/vyhladavanie?search_kategoariaid_field=7
http://www.sme.sk/
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súčasťou takmer sto kilometrov dlhej Vážskej cyklomagistrály, 

ktorá prepojí Trnavský, Trenčiansky a Žilinský kraj. Úsek me-

dzi Trenčínom a Novým Mestom nad Váhom je najdlhším úse-

kom celej cyklomagistrály. 

S výstavbou začali len v júli tohto roka. Na celom úseku 

cyklotrasy sú v súčasnosti položené obrusné vrstvy asfaltu. 

„Minulý týždeň sa podarilo urobiť vodorovné dopravné zna-

čenie, dokončujú sa práce na odpočívadlách, mobiliári, ako aj 

terénne úpravy, lokálne úpravy obrubníkov, lokálne napojenia 

na priľahlé komunikácie a ďalšie dokončovacie práce,“ infor-

moval Matej Plánek z oddelenia komunikácie a medziná-

rodných vzťahov trenčianskej župy.  

Úsek cyklotrasy medzi Trenčínom a Novým Mestom nad 

Váhom vedie najmä popri Biskupickom kanáli po obslužnej 

komunikácii Slovenského vodohospodárskeho podniku. Súčas-

ťou cyklotrasy sú aj tri cyklistické odpočívadlá s prístreškom a 

mobiliárom. 

Výstavba nadväzuje 

na prvý úsek Vážskej 

cyklotrasy, ktorý vedie 

od obce Horná Streda po 

Nové Mesto nad Vá-

hom. Kým prvý, 13-ki-

lometrový úsek cyklo-

trasy financovaný tren-

čianskou župou stál 3,7 

milióna eur, druhý, 21-kilometrový by mal stáť viac ako štyri 

milióny eur. Peniaze naň idú z eurofondov, župa prispieva pia-

timi percentami. 

Cyklotrasa je v poradí tretím z ôsmich úsekov Vážskej cyk-

lomagistrály. Cyklisti už využívajú viac ako 13-kilometrový 

úsek medzi Hornou Stredou a Novým Mestom nad Váhom a 

https://sport.sme.sk/r/277/cyklistika.html
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druhý rok aj štvorkilometrové prepojenie Púchova s Nosickou 

priehradou. 

„Ďalším úsekom, kde je už spracovaná dokumentácia pre 

stavebné povolenie a aktuálne prebieha inžinierska činnosť pre 

vydanie stavebného povolenia, je Považská Bystrica – hranica 

Žilinského samosprávneho kraja,“ dodal Matej Plánek s tým, že 

posledný úsek Vážskej cyklomagistrály medzi Nosickou prie-

hradou a Považskou Bystricou bude v predmetnom území po-

kračovať až po dokončení všetkých prác spojených s moder-

nizáciou železnice. 

Obyvatelia malej obce ležiacej asi 10 kilometrov od Tren-

čína sa do mesta dostanú rýchlejšie a bezpečnejšie popri Váhu 

na bicykli. Starostka Opatoviec Iveta Mondeková hovorí, že 

poslanci a bývalé vedenie obce nad tým, ako sa rýchlejšie 

dostať do Trenčína, rozmýšľali dlhšie. 

Nová cyklotrasa má necelých 5 kilometrov. V Opatovciach 

sa začína pri obecnom úrade pod bocianím hniezdom a pokra-

čuje smerom do Trenčína, Nozdrkoviec a Biskupíc. Pripája sa 

na cyklotrasy v Trenčíne aj na veľkú Vážsku cyklomagistrálu. 

„Stavebné práce sme začali v máji, ukončili sme ich v sep-

tembri.,“ povedala Iveta Mondeková. Cyklochodník podľa nej 

nebude obyčajná cyklotrasa, plánujú mu dať aj kultúrny 

rozmer. Budúci rok pri nej pribudnú dva obelisky, prvý priamo 

pri cyklotrase na hranici Trenčína a Opatoviec. 

„Bude na ňom gombík, teda taká modulácia, ktorá bude evo-

kovať myšlienku Veľkej Moravy a znakov Veľkej Moravy a 

bude tam aj erb Trenčína a Opatoviec. Druhý monument, ktorý 

bude vysoký 1,5 metra, bude mať na sebe tabuľku, na ktorej je 

v skratke história Opatoviec a takisto erb,“ povedala starostka. 

Náklady na cyklotrasu boli vo výške 312-tisíc eur. Pri 

výstavbe spolupracovali aj s mestom Trenčín, pretože takmer 

dve tretiny cyklotrasy sú v katastri Trenčína. 

http://povazska.sme.sk/


217 
 

„Vzhľadom na to, že máme komplikovaný terén, máme tú 

časť, kde vchádzame do záplavového územia, a bolo treba vy-

budovať nájazdy alebo zjazdy a urobiť protipovodňovú bariéru, 

o čom sme v čase, keď sme stavali projekt, nevedeli. Toto sa 

nám nabalilo ako neplánovaná investícia, kde nám mesto Tren-

čín pomohlo finančne a vybudovali sme aj zábezpeku proti 

povodniam na týchto zjazdoch,“ dodala starostka Opatoviec. 

www.sme.sk 14.11.2020 

Pomocná evidencia 461/01/2020 

 

Zmeny v dopravnom značení na ulici K dolnej stanici 

 

Po tom, ako Trenčianske vodárne a kanalizácie ukončili re-

konštrukciu verejných vodovodných a kanalizačných sietí na 

ulici K dolnej stanici a kompletne obnovili povrch cesty, mesto 

zabezpečilo vodorovné dopravné značenie, vrátane vyznačenie 

cyklopruhov. 

V úseku Legionárska – Piaristická došlo k miernemu úbytku 

parkovacích miest. Občania s preukazom ZŤP a zároveň parko-

vacím preukazom vydaným úradom práce, sociálnych vecí 

a rodiny môžu parkovať na ktoromkoľvek inom parkovacom 

mieste zdarma. V ostatných častiach ulice zostala možnosť par-

kovania zachovaná s miernymi úpravami. 

V časti ulice od Legionárskej sú vyznačené šikmé parko-

vacie miesta s tým, že do nich treba nacúvať.  

„Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky je táto zmena ro-

zumnejšia, a to najmä na takto frekventovanej ceste,“ uviedol 

vedúci Útvaru mobility MsÚ Trenčín Róbert Hartmann. 

Väčšina vozidiel prichádza na ulicu K dolnej stanici od 

Električnej ulice. Preto zostala táto vetva hlavnou. Došlo však 

k zmene vedenia hlavnej cesty od Električnej na Piaristickú tak, 

aby vozidlá prichádzajúce od Električnej a zároveň odbočujúce 

http://www.sme.sk/
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vľavo na Piaristickú mali prednosť pred protiidúcimi vozid-

lami, ktoré musia odbočiť vpravo na Piaristickú.  

V budúcom roku plánujú Trenčianske vodárne a kanalizácie 

opravovať vodovod aj na zvyšnej časti ulice a aj tu položia nový 

asfalt a mesto vy-

značí nové vodo-

rovné značenie. Od-

bočovací pruh vľa-

vo sa zruší, keďže je 

tu prednosť pred 

všetkými vozidla-

mi. Na jeho mieste 

sa vyznačí priestor 

pre sanitky a pre vy-

kladanie pacientov priamo pred vchodom do polikliniky.  

„Nebude to priestor na parkovanie, ale na vykladanie, resp. 

vystupovanie. Zároveň sa tam mierne zdvihne priechod pre 

chodcov, čo by malo upokojovať dopravu na tejto ulici a uľah-

čiť ľuďom prechádzanie cez cestu do lekárskeho zariadenia,“ 

povedal Róbert Hartmann. 

www.trencin.sk 04.12.2020 

Pomocná evidencia 494/02/2020 

 

Aj v našom regióne jazdia na tratiach nové vlaky 

 

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) nasadila v týchto 

dňoch do prevádzky ďalších osem nových elektrických jed-

notiek Panter vyrobených v konzorciu českej spoločnosti Škoda 

Transportation a slovenskej firmy ŽOS Trnava. Informoval o 

tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Prvé dve elektrické jednot-

ky z najväčšieho tendra v histórii ZSSK uviedli do prevádzky 

ešte začiatkom decembra.  

http://www.trencin.sk/
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„Na prvé vozidlá máme výborné ohlasy od rušňovodičov i 

cestujúcich. Po pandémii a rekonštrukcii žilinského okruhu 

bude 25 vlakov Panter skvelou pevnou kostrou regionálnej 

dopravy,“ povedal pred-

seda predstavenstva a ge-

nerálny riaditeľ ZSSK Fi-

lip Hlubocký. Panter za-

čína jazdiť okrem iných aj 

na trati Žilina – Trenčín.  

Svojím objemom tak-

mer 160 miliónov eur je 

tender, ktorý prinesie spo-

lu 25 nových elektrických jednotiek, najväčším v histórii ná-

rodného dopravcu a realizovaný bol v rámci operačného pro-

gramu Integrovaná infraštruktúra. Majoritná časť z tejto sumy 

je pokrytá Kohéznym fondom Európskej únie, 23,7 milióna eur 

je hradených zo štátneho rozpočtu a približne 1,6 milióna eur 

uhradí ZSSK z vlastných zdrojov. 

www.webnoviny.sk 22.12.2020 

Pomocná evidencia 520/01/2020 

 

 

 

 
 

http://www.webnoviny.sk/
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7. Kultúra a umenie 

 

7.1 Kultúra 

 

Mesto Trenčín plánuje rekonštruovať kultúrne 

centrum Hviezda 

 

Mesto Trenčín chce začať s rekonštrukciou kultúrneho cent-

ra Hviezda. Podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo 

výške osem miliónov eur, na spolufinancovaní sa mesto bude 

podieľať sumou 400-tisíc eur. 

Podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka v prí-

pade schválenia eu-

rofondov zrekon-

štruuje budovu a in-

teriér vybaví mo-

dernou technikou. 

„Trenčín je jed-

no z mála miest a 

možno jediné, ktoré 

je z môjho pohľadu 

absolútne priprave-

né na čerpanie financií z výzvy na kultúrno-kreatívne centrum. 

Podali sme projekt už aj s právoplatným stavebným povolením. 

Už dnes sme pripravení na rekonštrukciu exteriéru i interiéru 

Hviezdy,“ povedal Richard Rybníček. 

V novom priestore Hviezdy sa plánuje poskytovanie aspoň 

troch špecifických služieb kreatívneho centra. V Otvorenej pra-

covnej dielni sa môžu rozvíjať odvetvia kreatívneho priemyslu 

ako dizajn, architektúra, reklama. V Otvorenom inovačnom 
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ateliéri pôjde o rozvoj kultúrneho dedičstva, vizuálneho, scénic-

kého umenia, ale aj umeleckého vzdelávania. Okrem toho počí-

tajú i s podporou kreatívnej tvorby cez rôzne propagačné akti-

vity, či už výstavno-prezentačné činnosti nekomerčného cha-

rakteru, alebo konferencie, workshopy, prehliadky a podobne. 

Trenčianske noviny 07.01.2020 

Pomocná evidencia 008/01/2020 

 

Poslanci podporili projekt rekonštrukcie Hviezdy 

 

Trenčianska samospráva chce za takmer tri milióny eur 

komplexne zrekonštruovať kultúrne stredisko Hviezda. Zámer 

na vyhlásenie verejného obstarávania - podlimitnú zákazku, 

schválilo v stredu 5. februára Mestské zastupiteľstvo v Tren-

číne. 

Ako informoval vedúci útvaru investícií trenčianskej radnice 

Ján Korienek, obsahom investičnej akcie je kompletná rekon-

štrukcia exteriéru aj interiéru kultúrneho strediska Hviezda, 

predpokladaná hodnota zákazky je maximálne 2,87 milióna eur 

bez DPH. 

„Projekt Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda 

bude realizovaný až po schválení žiadosti o nenávratný finanč-

ný príspevok, ktorú mesto podalo na Ministerstvo kultúry SR v 

decembri minulého roka. V súčasnosti prebiehajú administra-

tívne procesy hodnotenia žiadosti,“ doplnil Ján Korienek. 

www.teraz.sk 05.02.2020 

Pomocná evidencia 047/01/2020 

 

Kultúra sa vinou karantény ocitla vo vážnom stave 

 

Šírenie nového koronavírusu a opatrenia, ktoré s tým súvisia, 

zasiahli všetky oblasti života. Ako prvé slovenská vláda zrušila 

všetky kultúrne a športové podujatia. Pre ľudí, ktorí podnikajú 

http://tender.sme.sk/
http://zlavy.sme.sk/
http://www.teraz.sk/
https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
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práve v oblasti kultúry, môžu mať tieto opatrenia v budúcnosti 

veľmi negatívne, u niekoho až likvidačné následky. 

Ako sa so situáciou vyrovnávajú v Trenčíne, sme sa rozprá-

vali s Branislavom Hollým, šéfom združenia Lampart, ktoré 

stojí za Artkinom Metro a Kamilom Bystrickým, šéfom ob-

čianskeho združenia Kolomaž, ktoré prevádzkuje Klub Lúč. 

Ako vnímate súčasnú situáciu, čo to pre vás a váš kultúr-

ny priestor znamená? 

Branislav Hollý: „Ocitli sme sa vo veľmi vážnej situácii, 

ktorú sme doteraz nezažili. Určite ju netreba podceňovať. Po-

zorne ju sledujeme od jej začiatku a všetky naše kroky komu-

nikujeme s odborníkmi pre danú oblasť. Od pondelka 16. marca 

sme z preventívnych dôvodov zavreli ArtKino Metro. Čo bude 

ďalej, v túto chvíľu naozaj nevieme. Predpokladáme však, že 

štát rozhodne o predĺžení zákazu verejných podujatí a bude tr-

vať podstatne dlhšie. V tomto prípade začne náročný boj o pre-

žitie.“ 

Kamil Bystrický: „V ťažkých situáciách si vždy spome-

niem na Jana Wericha a jeho povestné: „Keď 

nejde o život, ide o hovno“. Žiaľ, mám pocit, 

že tentokrát ide o život. A pritom nemyslím len 

na strach zo smrti, ale na to, že už život nebude 

nikdy ako predtým. Budem veriť, že si ľudia 

začnú podávať ruky čo najskôr a nebudú sa 

strániť samých seba. V tomto kontexte je pre 

mňa otázka fungovania kultúrneho centra Klub 

Lúč až na druhom mieste. Ale, pochopiteľne, máme zatvorené 

až do odvolania.“ 

Čo všetko ste zatiaľ museli zrušiť, obmedziť alebo pre-

ložiť? 

B. H.: „Okrem marcového programu kina sme museli zrušiť 

aj iné externe pripravované podujatia. Minulú nedeľu sme mali 

otvoriť Sieň slávy trenčianskeho hokeja, o tri dni neskôr mal v 

Kamil Bystrický 
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Metre prebehnúť medzinárodný filmový festival Febiofest, 

koncom marca prehliadka francúzskych filmov Creme de la 

Creme. Tretí májový týždeň mal prvýkrát na trenčianskom ná-

mestí prebehnúť nový festival Film Square. Ak nám to situácia 

dovolí, radi by sme tieto podujatia realizovali v náhradných ter-

mínoch.“ 

K. B.: Aktuálne máme zrušených 23 podujatí, divadlá pre 

deti, pre dospelých, hudobné koncerty, diskusie. A nie som si 

istý, či dokončíme sezónu (do konca júna), ak nie, bude tých 

podujatí rádovo v desiatkach viac.“ 

V prípade dlhšieho výpadku mohla by byť vaša činnosť 

nejakým spôsobom ohrozená? 

B. H.: „Boj o prežitie bude veľmi náročný. Všetko závisí aj 

od toho, ako sa k situácii 

v kultúre postaví štát, ale 

aj Európska únia. Obá-

vam sa, že každoročné 

kritériá potrebné pre pod-

poru kín zo siete Europa 

Cinemas sa nám, vzhľa-

dom na situáciu, nepodarí 

naplniť. Ak nám nikto ne-

podá pomocnú ruku, situácia väčšiny kultúrnych organizácii 

môže byť finančne neriešiteľná.“ 

K. B.: „Samozrejme. Momentálne prebieha komunikácia v 

rámci nezávislých kultúrnych centier Anténa na Slovensku, 

ktorej je aj Klub Lúč členom o tom, aké kroky smerom k minis-

terstvu kultúry a samosprávam podnikneme.“ 

Dokážte prípade vyčísliť finančné straty? 

B. H: „Straty sa rátajú vždy až na konci. Obávam sa, že 

zatiaľ sme stále iba na začiatku a netušíme, čo nás v najbližších 

týždňoch a mesiacoch čaká.“ 
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K. B.: „V aktuálnej situácii, keďže nevieme, dokedy budeme 

zavretí, nie. Odhadom sa to však môže pohybovať na úrovni 15 

tisíc eur.“ 

Bývalá ministerka kultúry Ľubica Laššáková povedala, 

že časť organizátorov kultúrnych podujatí a umeleckých 

scén môže situáciu riešiť aj prostredníctvom poistenia. Je to 

aj váš prípad? 

B. H.: „Pani Laššáková sa nikdy nemala stať ministerkou 

kultúry. Toto jej vyjadrenie iba podčiarkuje jej nekompetent-

nosť. Naše kino má rovnako ako mnohé kultúrne inštitúcie 

zmluvne poistenú techniku a priestory pre prípad požiaru, ži-

velnej pohromy či krádeže. Investovali sme do nich veľmi 

vysoké čiastky z rozličných grantov, pri ktorých bolo poistenie 

povinnou súčasťou zmluvy. Zmluva nás zaväzuje tieto zariade-

nia využívať za prísnych podmienok minimálne 5 rokov. Ne-

poznám na našom malom slovenskom kultúrnom piesočku 

nikoho, kto by mal poistenie pre situáciu, ktorú práve prežíva-

me. Často nám chýbajú prostriedky na základné veci potrebné 

pre našu činnosť.“ 

K. B.: „Nie.“ 

Je nejaký spôsob, ako by vám mohli ľudia pomôcť 

prekonať tieto straty? 

K. B.: „Neplánujeme žiadne nové aktivity na získanie fi-

nančných prostriedkov priamo od občanov. Samozrejme, ako 

každý rok, nám však firmy a zamestnanci, podnikatelia, môžu 

pomôcť darovaním 2 percent z daní.“ 

Aktuálne rôzni umelci ponúkajú predstavenia prostred-

níctvom internetu – živé online prenosy koncertov, divadiel. 

Pripravujete niečo podobné aj vy? 

B. H.: „Nad niečím podobným v prípade kina zatiaľ neu-

važujeme. Pri distribúcii filmov existuje množstvo platforiem, 

ako si film pozrieť doma. Tie ale samotným kinám veľmi nepo-

máhajú. V prípade, že sa nám na jeseň, po znovuotvorení 
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Posádkového klubu, nepodarí obnoviť činnosť Virtuálneho di-

vadla, nevylučujem variant, že by Virtuálne divadlo Trenčín 

mohlo dostať ďalší aktuálny rozmer.“ 

K. B.: „Divadlo je živé umenie, tak isto hudobné koncerty a 

iné scénické žánre, takže pre mňa osobne je trošku proble-

matické „premiestniť“ kultúrne podujatia na internet. Nebránim 

sa však tvorbe nových formátov, ktoré sú živé priamo na obra-

zovke, krátke inscenované videá, klipy, koláže a podobne.“  

www.sme.sk 28.03.2020 

Pomocná evidencia 176/01/2020 

 

Festival Pohoda sa v plánovanom formáte neuskutoční 

 

Očakávaný 24. ročník multižánrového festivalu Pohoda sa 

napokon v pôvodnom formáte neuskutoční. Dôvodom je situá-

cia spojená so šírením nového koronavírusu. O presunutí festi-

valu na rok 2021 v stredu 15. apríla informoval jeho riaditeľ 

Michal Kaščák v Rádiu_FM. Podujatie sa malo konať od 9. do 

11. júla na letisku v Trenčíne. 

www.webnoviny.sk 15.04.2020 

Pomocná evidencia 196/01/2020 

 

Trenčiansky klub Lúč spustil živé prenosy „z kocky“ 

 

Trenčiansky klub Lúč spustil v piatok 17. apríla prostred-

níctvom internetu živé vysielanie koncertov a divadelných vy-

stúpení jednotlivcov. Prvým bol koncert multiinštrumentalistu 

Jerguša Oravca. 

Klub sa podľa jeho dramaturga Kamila Bystrického mení 

počas mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením nového 

koronavírusu na „Kjúb Lúč“.  

http://trencin.sme.sk/
http://www.sme.sk/
https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
http://www.webnoviny.sk/
https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
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„Umelecký sektor stále potrebuje byť tvorivý a kreatívny. 

Takže sme prišli s konceptom prezentovať interpretov z oblasti 

hudobného, divadelného alebo multižánrového umenia v tak-

zvanej kocke - v ang-

lickom jazyku cube 

(kjúb). A slovnou 

hračkou sme zmenili 

názov klubu,“ vysvet-

lil Kamil Bystrický. 

„Hľadali sme 

možnosti, ako oživiť 

umenie bez divákov. 

Použijeme divadelné 

alebo scénografické prvky, dáme do toho dramaturgiu, scenár, 

a tak vieme urobiť nielen záznam z koncertu. Ale možno vy-

tvoriť aj pridanú hodnotu, pretože tam budú aj dvaja mode-

rátori. Samozrejme, Jerguš má scenár, ako bude vystupovať. 

Čiže, nebude to koncert v tradičnom zmysle slova, ale chceme 

do toho dať kreativitu a pridanú hodnotu,“ uviedol dramaturg 

klubu. 

Multiinštrumentalista Jerguš Oravec sa na prvý živý prenos 

Kjúbu Lúč tešil: „Aj keď v tom nie sú veci, ktoré k tomu patria 

- nejdeme celá kapela na koncert, na skúške sú len ľudia, ktorí 

tam musia byť. Čiže, tá energia je iná. Nerobil som ešte takúto 

vec, je to nová skúsenosť. Rozhodol som sa dať ľuďom trošku 

pokoja do tej hektiky. Čo je paradoxne divné, lebo teraz by tam 

mal byť pokoj. Ale všetci sú vystresovaní z toho, čo sa deje.“ 

Klub má zatiaľ naplánovaných päť živých prenosov.  

„Uvidíme, aká bude odozva a akým spôsobom sa to bude 

ďalej vyvíjať. Predsa len, divadlo „v kocke“ je iná práca, kon-

cepcia, dramaturgia, ako napríklad hudobný koncert. Všetky 

umelecké žánre, ktoré sa budú prezentovať, budú mať vlastný 

Vo vysielaní cez internet ako prvý zaznel koncert Jerguša Oravca. 
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štýl alebo formu, ktorú prispôsobíme danej dramaturgii,“ po-

dotkol Kamil Bystrický. 

Klub Lúč patrí k najstarším na Slovensku.  

„Oficiálne vznikol v roku 1971, neoficiálne možno v roku 

1968 - 1969, keď boli prelomové obdobia a mládež sa tu akti-

vizovala v rámci celospoločenských pnutí. Prevádzkujeme ten-

to priestor od roku 2005 a ročne pripravíme okolo 200 podujatí. 

Uvidíme, ako to bude tento rok, keďže živé prenosy sú naozaj 

produkčne náročné. Uvidíme, či sa na jeseň otvoria priestory 

alebo nie. Keď nie, budeme pokračovať možno v takej forme. 

Alebo sa budeme snažiť nájsť iné formy,“ dodal. 

www.teraz.sk 17.04.2020 

Pomocná evidencia 198/01/2020 

 

Festival Pohoda in the Air mal veľký úspech 

 

Festival Pohoda 2020 sa vinou koronakrízy presunul do 

online priestoru. Pohoda in the Air, ktorá sa konala od štvrtka 

do nedele 9. – 12. júla, podľa organizátorov ani nemohla do-

padnúť lepšie. Festival charakterizovalo ohromné nasadenie 

všetkých, čo sa na ňom podieľali, 

fantastický prístup umelcov, 

akým sa postavili k tejto výzve, a 

dočkal sa aj nespočetného množst-

va podporných reakcií od divá-

kov.  

Michal Kaščák o festivale po-

vedal: „Pohoda in the Air bola vďaka kreativite mnohých ľudí 

veľkým umelecko-technickým dobrodružstvom. Stala sa troj-

dňovou inštaláciou, v rámci ktorej prázdne letisko zaplnila kul-

túra v rôznych podobách – od hudby cez performance, vizuálne 

umenie, literatúru, film po diskusie. Rozhodnutie ísť touto 

cestou považujem za šťastné. Vznikli úžasné veci, dostali sme 

http://www.teraz.sk/
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silnú spätnú väzbu od divákov, stretli perfektných ľudí, 

skutočných nadšencov a profesionálov vo svojich odboroch, 

naučili sme sa veľa nového. Som presvedčený, že vďaka tvo-

rivosti spojenej s dôslednosťou, dôverou a podporou od mno-

hých ľudí sa nám podarila výnimočná vec.“ 

Pohoda in the Air priniesla divákom 27 hodín a 21 minút 

originálneho festivalového obsahu. Desiatky tisíc ľudí strávili 

jej sledovaním vyše tri milióny minút, čo je vyše 50 tisíc hodín, 

alebo ak chcete päť rokov a sedem mesiacov. Na technickom 

zabezpečení live prenosu pracovalo 9 režisérov, 35 kamera-

manov, 7 zvukárov a desiatky technikov, ktorí operovali z de-

siatich produkčných réžií. K dispozícii mali 52 kamier a štyri 

live drony. Bolo použitých 45 kilometrov optických vlákien a 

poldruha kilometra video káblov, vďaka čomu festival cez web 

a sociálne siete prestreamoval vyše 30 TB dát. Len záznam 

hlavného streamu má v plnej kvalite vyše 16 TB. 

Suverénne najsledovanejším 

i najdojímavejším momentom 

festivalu bol otvárací koncert 

Milana Lasicu a Doroty Nvo-

tovej. Mnoho ľudí si pozrelo aj 

bodku za festivalom – Nedeľnú 

ne(kázeň). Mimoriadne disku-

tovaný bol koncert Midi Lidi, the best of unplugged, v ktorom 

avantgardná electro-popová kapela dotiahla formát unplugged 

do dokonalosti a skutočne sa „vypla“. Billy Barman uviedli vo 

vizuálne pôsobivej show svoj nový album Zlatý vek a veľa ľudí 

si pozrelo aj znovuzrodenie Neuropy. 

Množstvo reakcií bolo na streamy zahraničných umelcov 

ako Donny Benét či Liraz a za objav Pohody in the Air viacerí 

návštevníci označili kapelu Fulu Miziki zo slumov Kinshasy. 

Vizuálne i hudobne krásny koncert poslala Marina Satti & 

Fonés a festival ukončili Kronos Quartet, ktorých mix zaujíma-

Dorota Nvotová a Milan Lasica na letisku. 
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vých diel sprevádzal súčasný západ slnka nad San Franciscom 

a východ slnka v Trenčíne. 

Skvelý ohlas malo aj sobotňajšie vítanie slnka, v ktorom sa 

predstavili víťazi facebookovej súťaže. Medzi najsledovanejšie 

videá patrila aj diskusia s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, 

nočné recesistické veštenie 

s Hessom Jašterákom či sve-

tová predpremiéra dokumen-

tu Orchester z krajiny ticha 

o prvom afgánskom ženskom 

orchestri Zohra. 

Mimoriadne výrazné za-

stúpenie malo vizuálne ume-

nie s osemnástimi slotmi a 

troma fyzickými dielami – 

v centre festivalu bolo inštalované dielo Stanislava Filka 

Oslava vzduchu, na námestí v Trenčíne Vlajka Zeme od Ota 

Hudeca a naprieč letiskovou dráhou bolo inštalované impo-

zantné dielo Ilony Németh Hľadisko pre Pohodu in the Air. 

Michal Kaščák na záver dodáva: „Pohoda in the Air pre-

konala všetky naše očakávania, aj napriek tomu sa nevieme do-

čkať toho, keď sa trenčianske letisko zaplní našimi návštev-

níkmi. Živé stretnutie je nenahraditeľné.“ 

www.pravda.sk 12.07.2020 

Pomocná evidencia 325/01/2020 

 

Rozšírenie spolupráce v oblasti kultúrneho dedičstva 

 

Trenčiansky kraj rozširuje spoluprácu v oblasti rozvoja a 

zachovania kultúrneho dedičstva regiónu. Dosiahnuť to chce 

nielen propagáciou podujatí, ale aj alternatívnymi možnosťami 

financovania podpory dedičstva. Memorandum s týmto cieľom 

podpísali v piatok 31. júla v Trenčíne zástupcovia obchodu a 

Najdojímavejšie chvíle – Dorota Nvotová. 

http://www.pravda.sk/
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cestovného ruchu. Informovala o tom výkonná riaditeľka 

krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región 

Eva Frývaldská. 

Iniciatíva vzišla zo spolupráce viacerých aktérov, ktorých 

spojil spoločný cieľ vychádzajúci z medzinárodnej iniciatívy 

projektu Artistic, programu Interreg Central Europe, a to zlep-

šiť spoluprácu medzi kultúrnymi subjektmi, občanmi, pod-

nikateľmi a finančnými donormi.  

„Iniciátorom projektu bola Trenčianska regionálna obchod-

ná komora a KOCR Trenčín región,“ priblížil Ján Václav, 

riaditeľ Trenčianskej regionálnej obchodnej komory (SOPK). 

Memorandum o spolupráci je založené na portfóliu odborností 

partnerov a je otvorené pre ďalšie pristupujúce organizácie. 

Zámerom je vytvorenie odbornej základne pre regionálnu 

podporu najmä v oblastiach, ktoré neboli doteraz rozvíjané. 

„Myšlienkou je, aby firmy ako zástupcovia súkromného 

sektora začali podporovať nehmotné kultúrne dedičstvo. V 

rámci projektu sa otvárajú nové možnosti financovania a pod-

pory, ale zároveň i marketingu, napríklad alternatívne spôsoby 

typu crowdfunding, ktorý bol v tomto projekte testovaný,“ do-

plnil Ján Václav. 

Súčasťou memoranda je aj plán spolupráce s nástrojmi a 

službami s partnermi, ktorí sa rozvoju cestovného ruchu venujú 

dlhodobo, i tými novými. Strategickými výzvami pre región sú 

podpora podujatí prezentujúcich kultúrne dedičstvo regiónu po-

pri citlivom prepájaní s oblasťami celoživotného vzdelávania, 

kreatívneho priemyslu a cestovného ruchu.  

„Na základe partnerstva sme sa vo väčšej miere zamerali na 

propagáciu kultúrneho nehmotného dedičstva vo forme pod-

pory kultúrnych podujatí zameraných na mládež, aby sa kultúr-

ny odkaz zachoval pre ďalšie generácie,“ ozrejmila Eva Frý-

valdská. V oblasti financovania strategické výzvy regiónu 

dopĺňa podľa nej využívanie kombinovaných foriem prefinan-
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covania od štátnych podporných programov, bankové a na-

dačné financovanie vrátane relatívne nových foriem financo-

vania formou crowdfundingu.  

„Po absolvovaní zahraničných stretnutí a workshopov v 

rámci projektu si viac uvedomujeme dôležitosť zapojenia 

súkromného sektora a verejnosti do podpory podujatí, ktoré na 

Slovensku v porovnaní s inými krajinami zatiaľ absentuje,“ 

uzatvorila. 

Memorandum podpísali zástupcovia Slovenskej obchodnej 

a priemyselnej komory, Trenčianskej regionálnej komory 

SOPK, KOCR Trenčín región, Hradu Beckov, Cultural Herita-

ge Consulting a Agentúry SOPK pre rozvoj trenčianskeho re-

giónu. 

www.teraz.sk 01.08.2020 

Pomocná evidencia 349/01/2020 

 

Schválili peniaze na rekonštrukciu Hviezdy 

 

Dotáciu viac ako 7,6 milióna eur na kompletnú rekon-

štrukciu kina Hviezda 

na kultúrno-kreatívne 

centrum schválilo 

v pondelok 2. novem-

bra Ministerstvo kul-

túry SR. Centrum kul-

túrno-kreatívneho po-

tenciálu Hviezda po-

skytne ateliéry či 

umelecké inkubátory. 

Priestor v ňom nájdu aktivity z rôznych oblastí kultúrneho 

a kreatívneho priemyslu, od kultúrneho dedičstva, cez archi-

tektúru, dizajn, až po výtvarné umenie, divadlo, folklór, film 

a hudbu. 

Vizualizácia kultúrneho centra Hviezda po rekonštrukcii. 

http://www.teraz.sk/
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Mesto Trenčín využilo výzvu Ministerstva kultúry SR v 

rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 

(IROP) a podalo v decembri 2019 žiadosť o nenávratný finanč-

ný príspevok.  

„Trenčín je jedno z mála miest a možno jediné, ktoré je 

z môjho pohľadu absolútne pripravené na čerpanie financií 

z výzvy na kultúr-

no-kreatívne cent-

rum. Podali sme 

projekt už aj s prá-

voplatným staveb-

ným povolením. Už 

dnes sme pripravení 

na rekonštrukciu ex-

teriéru i interiéru 

Hviezdy,“ povedal 

primátor Richard 

Rybníček krátko po podaní žiadosti o príspevok z eurofondov. 

V rámci výzvy bolo predložených celkovo 15 žiadostí. Prvé 

štyri rozhodnutia o schválení projektov na budovanie krea-

tívnych centier podpísala Ministerka kultúry SR Natália Mi-

lanová v pondelok 2. novembra. Kreatívne centrá vyrastú v 

Trenčíne, Trnave, Košiciach a Banskej Bystrici. 

Hviezda je jedinečným kultúrnym stánkom v Trenčíne. Jej 

prevádzka sa začala v roku 1940. V roku 2009 sa stala ná-

rodnou kultúrnou pamiatkou. O dva roky sa stane modernou 

budovou, ktorá bude rešpektovať svoj štatút národnej kultúrnej 

pamiatky, ale zároveň ponúkne nový priestor pre rozvoj 

kultúrno kreatívneho priemyslu v Trenčíne. 

Začiatok modernizačných prác je naplánovaný na koniec 

novembra 2020. Mesto predvídavo proces verejného obsta-

rávania uskutočnilo na začiatku roka. Po oznámení o schválení 

prostriedkov poslalo dokumentáciu verejného obstarávania na 
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kontrolu. Ak prebehne kontrola pozitívne a práce sa začnú 

koncom novembra 2020, prvých účastníkov programov a ná-

vštevníkov môže nové centrum vo svojich priestoroch prijať 

v polovici roka 2022.   

V novom priestore Hviezdy sa plánuje poskytovanie aspoň 

troch špecifických služieb kreatívneho centra. Napríklad Otvo-

rená pracovná dielňa, kde sa môžu rozvíjať odvetvia krea-

tívneho priemyslu ako dizajn, architektúra, reklama. V Otvo-

renom inovačnom ateliéri pôjde o rozvoj kultúrneho dedičstva, 

vizuálneho, scénického umenia, ale aj umeleckého vzdelávania. 

Okrem toho sa tu počíta i s podporou kreatívnej tvorby, a to 

cez rôzne propagačné aktivity, či už výstavno-prezentačné čin-

nosti nekomerčného charakteru alebo konferencie, workshopy, 

prehliadky a pod. 

Kreatívne centrum 

bude mať viaceré 

typy priestorov 

s vybavením. Tie si 

budú môcť pre-

najímať rôzne sub-

jekty na svoje ak-

tivity i široká verej-

nosť. 

Na prízemí bude 

vyhradený priestor 

na klub s kaviarňou. Na horných poschodiach vznikne aj vý-

stavný priestor, meetingové miestnosti, coworking, profesio-

nálna strižňa s profi foto a video vybavením, ktoré bude k dis-

pozícii na rozvoj audiovizuálnych profesii v meste. Na pozem-

ku vedľa Hviezdy plánuje mesto postaviť kontajnerové divadlo 

so zázemím.  

„Už pracujeme na projektovej dokumentácii,“ hovorí primá-

tor mesta Richard Rybníček. „Do dvoch rokov tak vytvoríme 
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ucelený kultúrny priestor, ktorý pracovne nazývame „Hviez-

dodvor“. Ďakujem celému tímu, ktorý sa stará o eurofondové 

projekty a výrazne prispel k tomuto úspechu. Mám vynikajú-

cich kolegov, chcem sa poďakovať aj trenčianskemu architek-

tovi Pavlovi Balaščákovi, ktorý ten projekt navrhol a hlavnému 

architektovi mesta Martinovi Beďatšovi, ktorý s ním veci 

konzultoval.“ 

Celé dielo bude stáť 8 miliónov eur. Viac ako 7,6 milióna 

eur je príspevok Ministerstva kultúry SR z EÚ fondov. Zvyš-

ných 400 tisíc doplatí mesto zo svojho rozpočtu. 

Projekt Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda je 

pre mesto Trenčín aj obrovskou príležitosťou dôstojne sa pri-

praviť na titul Európskeho hlavného mesta kultúry 2026, o kto-

rý sa v týchto dňoch usiluje.  

www.trencin.sk 02.11.2020 

Pomocná evidencia 446/01/2020 

 

Trenčiansky klub Lúč sa sťahuje sa do Vážky 

 

Trenčiansky Klub Lúč dočasne mení svoje pôsobisko. Jeden 

z najstarších klubových priestorov na Slovensku sa z kina 

Hviezda, ktoré mes-

to rekonštruuje, sťa-

huje do objektu na 

Mierovom námestí. 

„Klub Lúč bol 

nútený vzhľadom na 

rekonštrukciu kina 

Hviezda prerušiť 

činnosť v týchto 

priestoroch. Preto sa 

sťahujeme do nových priestorov na Mierovom námestí číslo 19, 

http://www.trencin.sk/


235 
 

do objektu, ktorý sa volá Vážka,“ povedal dramaturg klubu Ka-

mil Bystrický. 

Lúč aj po presťahovaní sa do nových priestorov podľa neho 

plánuje zachovať dramaturgickú skladbu hudobných, diva-

delných, komunitných a iných podujatí umeleckého charakteru, 

dokonca ju chce i rozšíriť o podujatia tzv. rezidenčného cha-

rakteru.  

„To znamená poskytovať priestor napríklad tanečníkom, 

ktorí môžu na týždeň či na dva prísť, pokiaľ to situácia dovolí, 

a vytvoriť priamo v týchto priestoroch tanečné, respektíve di-

vadelné predstavenie,“ 

spresnil. 

O priestor sa klub 

bude deliť aj s malými 

folkloristami z Kornič-

ky, klub ich plánuje 

zapojiť i do dramatur-

gickej skladby. „Súčas-

né umenie možno tak 

dostane trochu nový 

ráz. Myslím, že je to výzva hlavne pre nové priestory. Môžeme 

tak pokračovať v činnosti a ešte ju oživiť o nové formy,“ 

ozrejmil Kamil Bystrický. 

Do Vážky klub sťahuje i svoje pódium či kulisy.  

„Je to výzva, pretože nepoznáme stavebnú časť objektu. 

Nevieme, čo objavíme, keď tam budeme vŕtať. Zatiaľ nepred-

pokladám, že by sme mali nejaké problémy, ale vyzerá to tak, 

že použijeme všetko, čo bolo namontované v starých priesto-

roch,“ priblížil Andrzej Marusa, ktorý so sťahovaním pomáha 

a prispôsobuje technológiu novému priestoru.  

Kultúra v Trenčíne vplyvom pandémie nového koronavírusu 

podľa predstaviteľa Klubu Lúč nevyzerá úplne ružovo.  
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„Je dobré, že sme tu vo Vážke. Sme radi, že sme sa dohodli 

aj s pánom majiteľom na tom, že tu môžeme pokračovať 

v činnosti, pretože to vní-

mame tak, že je to jediný 

priestor tohto charakteru 

v Trenčíne, kde sa dá organi-

zovať kultúra pre širokú 

verejnosť,“ skonštatoval Ka-

mil Bystrický. 

Prenesenie divadelnej 

kultúry do online priestoru sa klubu osvedčilo. „Je to výzva pre 

divadelníka, s ktorou sa musí vyrovnať. Aj v tomto prostredí 

musí v sebe nájsť invenciu a kreativitu na to, aby podal dobrý 

výkon. Musíme robiť, musíme sa s tým vyrovnať a veríme, že 

to nabehne do klasických koľají,“ dodal dramaturg. 

www.teraz.sk 04.12.2020 

Pomocná evidencia 496/01/2020 

 

Knižnica ponúka obľúbených autorov aj v podcaste 

 

Návštevníkom trenčianskej knižnice, ktorým chýbajú dis-

kusie so spisovateľmi, svitlo na lepšie časy. Môžu sa vrátiť do 

éry spred zákazu hromadných podujatí. A môžu tak urobiť ke-

dykoľvek, kdekoľvek, zdarma a bez akejkoľvek registrácie. 

Stačí len prístup na internet. 

Stretnutia s osobnosťami kultúrneho života knižnica oprášila 

prostredníctvom podcastov. Do éteru zatiaľ vypustila trinásť 

zvukových záznamov z besied. Výber podliehal viacerým kri-

tériám. Všetkých hostí však spája vzťah k Trenčianskemu kra-

ju, resp. Verejnej knižnici Michala Rešetku (VKMR). 

Medzi nahrávkami nechýbajú spomienky speváčky ľudo-

vých piesní Lýdie Fajtovej, talkšou s hercom Štefanom Skrú-

caným, diskusia s kňazom Mons. Mariánom Gavendom, in-

http://www.teraz.sk/
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teraktívna prezentácia detskej knižky Barbory Kardošovej či 

exkluzívny rozhovor Daniely Kapitáňovej so satirikom a 

literárnym kritikom Kornelom Földvárim. 

„Podcasty sú dnes v kurze. Ide o jedinečnú príležitosť, ako 

zostať v kontakte s autormi,“ priblížila riaditeľka VKMR Gab-

riela Krokvičková. 

www.vkmr.sk 09.12.2020 

Pomocná evidencia 499/01/2020 

 
 

http://www.vkmr.sk/
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7.2 Divadlo 

 

 

Rozprávkový svet divadelných bábok na hrade 

 

Poodhalenie rozprávkového sveta, zákulisia, výroby bábok a 

bábkového divadla bolo hlavným cieľom výstavy „Z rozprávky 

do rozprávky“. Otvorili ju v piatok 

24. januára v priestoroch kasárne na 

Trenčianskom hrade. 

Ako informovala Lívia Šuleková 

Kulichová z oddelenia marketingu 

Trenčianskeho múzea v Trenčíne, 

návštevníci výstavy si môžu pozrieť 

divadelné bábky z inscenácií Staré-

ho divadla Karola Spišáka v Nitre. 

 Profesionálna scéna v Nitre je po 

žilinskom bábkovom divadle dru-

hým najstarším profesionálnym 

bábkovým divadlom na Slovensku. 

Jej vznik je spojený s Krajovým divadlom v Nitre, dnes Divad-

lom Andreja Bagara, pri ktorom 1. januára 1951 vznikol pro-

fesionálny bábkový súbor. Od roku 1999 pracuje divadlo pod 

názvom Staré divadlo v Nitre, pričom v tejto etape zaznamenalo 

svoje doposiaľ najväčšie umelecké úspechy.  

Okrem výstavy pre návštevníkov pripravili aj sprievodný 

program, ktorého súčasťou sú rozprávkové bábkové divadielka 

pre najmenší či vystúpenia flašinetára. Pre väčších, detské ko-

lektívy, školy a škôlky sú pripravené edukačné programy pri-

bližujúce deťom život bábok, od ich výroby až po javisko.  

www.teraz.sk 24.01.2020 

Pomocná evidencia 032/01/2020 

 

http://nitra.sme.sk/
http://www.teraz.sk/
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Divadlo v klube Lúč opäť sledovali diváci 

 

Prví diváci si v piatok 22. mája po vynútenej prestávke pre 

pandémiu nového koronavírusu pozreli divadelné predstavenie 

v trenčianskom klube Lúč. Komédiu „Nenávidím“ divadla 

Kontra v podaní herca Petra Čižmára sledovalo osem ľudí. 

Klub sa počas mimoriadnych opatrení zmenil na „Kjúb Lúč“ a 

predstavenia vysielal naživo. Dramaturg trenčianskeho klubu 

Kamil Bystrický hovorí, že na on-line vysielania si do určitej 

miery už zvykli, no živý kontakt s divákom nenahradí nič. 

„Cítim pozitívnu energiu z toho, že tento projekt sa rozbehol. 

Vytvárame v podstate nové umelecké dielo... Vysielania sú 

každým pokračovaním iné. Mali sme tu divadlá, hudbu, mul-

tižánrové podujatie. Prítomnosť divákov je super aj v tom, že si 

projekt môžu pozrieť naživo a vidieť, ako sa live stream zo zá-

kulisia uskutočňuje,“ uviedol. 

Herec divadla Kontra Čižmár si prítomnosť divákov na pred-

stavení pochvaľoval: „Myslím si, že je to super, lebo divadlo 

bez divákov sa robiť nedá. Ale dá sa robiť v tejto dobe takýmto 

spôsobom - streamovaním. Pre nás ako také malé divadlo je to 

úspešná forma, pretože nás má šancu vidieť aj niekto z ďaleka, 

z iných miest.“ 

Divák Juraj sa podľa svojich slov do divadla tešil: „Už dlho 

som v divadle nebol a zdalo sa, že dlho ani nepôjdem. Ale si-

tuácia je taká, že už sa dá. Je to radosť, aj keď sú to také veľmi 

komorné podmienky,“ opísal. 

Klubový dramaturg zdôraznil, že by bol rád, keby projekt 

Kjúb pokračoval aj v budúcnosti: „Má to prvky živého umenia, 

ktoré je transformované do virtuálnej reality. Každé vysielanie 

je kreatívnym procesom. Aj keď sa opatrenia uvoľnia, radi by 

sme pokračovali,“ uzavrel Kamil Bystrický. 

www.teraz.sk 22.05.2020 

Pomocná evidencia 242/01/2020 

https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
http://www.teraz.sk/
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Projekt videorozprávky Dogma Divadla získal podporu 

 

Projekt výukovej videorozprávky „Rintintín, môj online 

spolužiak“, ktorého autorom je trenčianske Dogma Divadlo, 

získal podporu 2 tisíc eur z grantu Férovej nadácie O2.  

Rozprávka o Rintintínovi je určená pre deti 1. ročníka zá-

kladných škôl. Hlavný hrdina glosuje prostredníctvom in-

ternetu výuku na základnej škole v čase krízy. Ide o svieži, 

komediálny formát. Hotový bude na jeseň a zverejnený na web-

stránkach a sociálnych sieťach Dogma Divadla a Klubu Lúč. 

Tvorcovia chcú osloviť aj školské portály.  

Do grantového programu „O2 Digitálna škola“, zameraného 

na vzdelávanie učiteľov, žiakov základných a stredných škôl, 

ale aj na rozvoj detí v predškolskom veku  prišlo 120 projektov, 

z nich uspelo 16. Prijímateľom grantu je OZ Kolomaž.  

Info 05.06.2020 

Pomocná evidencia 249/01/2020 

 

Divadlu Normálka konečne vyšla premiéra hry „Už nič!“ 

 

Divadlo Normálka Trenčín pripravilo novú hru „Už nič! 

(Neuveriteľný príbeh Martiny H.)“ a premiéru naplánovalo na 

sobotu 14. marca. Pandémia ju neumožnila a termín sa presunul 

na utorok 19. mája. Ani ten nevyšiel. Nakoniec sa diváci do-

čkali premiéry až v sobotu 11. júla. 

Divadlo Normálka uvádzala novú hru takto: Niekedy sa zdá, 

že „Už nič!“ nebude ako bolo. Človek sa zrazu cíti ako vy-

menený, ako keby to ani nebol on, alebo ona. Jednoducho sa 

necíti vo svojej koži. Aj naša Martina bývala kedysi veselá 

a krásna, na každého sa usmievala, na všetkých bola milá 

a láskavá. Ale už nie je. A nikto nevie prečo. Nikto nevie čo sa 

stalo. Nikto nevie ako to celé skončí. Dokonca ani my!!! 
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Aj obľúbeným trenčianskym ochotníkom z Normálky 

koronavírus skomplikoval divadelný život. O to viac sa tešili na 

ďalšie stretnutia s divákmi. 

Vlastný text 11.07.2020 

Pomocná evidencia 324/01/2020 

 

Festival Sám na javisku sa konal v pandemickej verzii 

 

Festival jedného herca Sám na javisku bol pôvodne 

naplánovaný na päť dní od 14. do 18. októbra. Do plánov 26. 

ročníka však tvrdo zasiahla pandémia.  

Po obmedzení počtu 

účastníkov podujatia do ma-

ximálne 50 osôb, vrátane 

účinkujúcich a organizáto-

rov, prišlo opatrenie, ktoré 

od 15. októbra stoplo všetky 

kultúrne podujatia. Z piatich 

festivalových dní tak zostal jeden – streda 14. októbra. Festival 

sa konal v priestoroch Kina Hviezda a Prvej komornej diva-

delnej scény s okresaným programom o štyri divadelné pred-

stavenia a niekoľko sprievodných hudobných podujatí. Päť 

predstavení bolo naživo 

aj online. 

„Sme spokojní, že to 

vôbec bolo“, povedal 

riaditeľ festivalu Kamil 

Bystrický. „Zorganizo-

vať festival počas pan-

démie nebolo vôbec ľah-

ké. Situácia sa s nepriaznivým vývinom pandemickej situácie 

neustále menila, až nakoniec prišiel zákaz hromadných podu-

jatí. Boli sme nútení improvizovať. Rozhodnutie uskutočniť 

Medzi účinkujúcimi bol aj „otec“ festivalu Vlado Kulíšek. 
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festival padlo nielen v rámci uchovania kontinuity festivalu, ale 

najmä ako vyjadrenie podpory umelcom a takisto aj všetkým 

ľudom a partnerom, ktorí sa na organizácii festivalu podieľali a 

podporili ho. Bolo to náročné, stresujúce, ale miestami aj uvoľ-

ňujúce, lebo sa napokon podarilo osem podujatí v dvoch 

priestoroch.“  

Vystúpili Peter Gärtner, Peter Konečný, zakladateľ fes-

tivalu Vlado Kulíšek, Pavol Seriš, Christoph Bochdansky, 

Lukáš Latinák, Filip Teller a v závere festivalu Braňo Jobus. 

Išlo o jedno z posledných hromadných podujatí na Slovensku.  

Ani dňom zákazu sa však organizátori z Klubu Lúč ne-

vzdávajú. Ohlásili svoj návrat do projektu Kjúb - online vy-

sielaní kultúrnych podujatí.  

Info 30.10.2020 

Pomocná evidencia 437/01/2020 

 

Premiéra hry Mestského divadla Pinocchio bez divákov 

 

Pinocchio a jeho divadelný sen sú na svete. Najnovší rodinný 

muzikál Mestského 

divadla Trenčín mal 

internú premiéru 

v stredu 18. novem-

bra v Kine Hviezda v 

Trenčíne. Bohužiaľ 

sa herci pre nepriaz-

nivú pandemickú si-

tuáciu museli zaobísť 

bez divákov a bez 

potlesku na konci. Útechou bolo však to, že Pinocchia stihli 

natočiť v budove Kina Hviezda, domovskej scéne, tesne pred 

rekonštrukciou. 
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V predstavení je 40 postáv, ktoré stvárňuje 22 účinkujúcich. 

Realizačný tím tvorilo takisto 22 ľudí. Predstavenie je plné 

skvelej hudby, tanca a nádherných kostýmov. Príbeh inscenácie 

je ovplyvnený Rokom slovenského divadla.  Ústrednou sa pre 

nás stala téma divadla, ktorá je obsiahnutá aj v knižke Carla 

Collodiho, no tam je len jednou z mnohých. V trenčianskej 

inscenácii je to práve téma slobodného, nezávislého divadla, 

kde môžu umelci bez trestu vyjadriť svoj názor.  

Autorkou, kreatívnou producentkou a dramaturgičkou 

predstavenia je Zuzana 

Mišáková, režisérom Ka-

rol Rédli a hudbu zložila 

Diana Minarovičová. 

Počas najbližších dvoch 

rokov v čase rekonštrukcie 

Hviezdy si trenčianske di-

vadlo ešte svoje vytrpí, do 

toho prišla korona kríza a 

tak divadlo pozvalo divákov, ktorým záleží na kultúre, aby ho 

podporili aj tým, že si pozrú jeho predstavenie online. 

www.mestskedivadlotrencin.sk 18.11.2020 

Pomocná evidencia 465/01/2020 

 

Zo stredoškolákov sa stali divadelní profesionáli 

 

Trenčianske ochotnícke Divadlo Kolomaž nemá takú bohatú 

históriu ako väčšina ochotníckych divadiel na Slovensku. Jeho 

korene siahajú do roku 1993, kedy ho založila na podnet Ka-

mila Bystrického partia stredoškolákov z Trenčína. Zo stredo-

školských ochotníkov sa postupne stali divadelní profesionáli.  

„V roku 1994 som maturoval a robil som väčšiu časť 

programu na stužkovú. Tak nejako ma to chytilo, oslovil som 

spolužiakov i starších kamarátov so záujmom o umenie, a tak 

http://www.mestskedivadlotrencin.sk/
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sme ja, Tomáš Plánka, Jano Šimko a Andrej Ďuriga založili 

Divadlo Kolomaž,“ 

priblížil Kamil Bys-

trický. 

Divadelnú premié-

ru mal Kolomaž v 

roku 1995 v zrkadlo-

vej sále trenčianskeho 

Kina Hviezda s non-

verbálnou inscenáciou 

Jána Šimka Egon. O 

rok neskôr naštudovali ochotnícki herci ďalšiu inscenáciu Maty 

a v roku 1998 pripravili inscenáciu Jána Šimka Rubikon 1998: 

Pantha Rei. 

„Inscenácie sme si písali sami a veľmi dôležité bolo, že sme 

nepoužívali slovo. Keďže podobné veci neboli na Slovensku 

bežné, začalo sa o nás hovoriť a postupne sme dostávali ponuky 

na vystúpenia na celom Slovensku. Inšpirácia pochádzala z 

Divadla Stoka, ktoré bolo priekopníkom alternatívneho divadla 

u nás. Napokon sme 

mali aj tú česť, že sme 

sa dostali na festival v 

Skalici, kde sme vy-

stupovali aj spolu s 

Divadlom Stoka,“ 

doplnil Kamil Bys-

trický. 

Ako dodal, činnosť 

Divadla Kolomaž na 

niekoľko rokov prerušilo štúdium jeho členov na umeleckých 

školách. Zhodou okolností sa gro súboru stretlo na rovnakej 

vysokej škole v Prahe, kde v umeleckej činnosti pokračovali 

pod hlavičkou Hudobnej a tanečnej fakulty Akadémie 
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múzických umení v Prahe. Priestor našli v pražskom Divadle 

Alfréd, kde robili ďalšie autorské inscenácie. Po skončení 

štúdia sa Kamil Bys-

trický a Tomáš Plán-

ka vrátili do Tren-

čína. 

„Divadlo Kolo-

maž sa premenovalo 

na Dogma divadlo, 

založili sme občian-

ske združenie. Insce-

nujeme vlastné au-

torské texty, inšpirovali sme sa aj českým autorom Davidom 

Zábranským, s ktorým sme robili dve inscenácie. Momentálne 

spolupracujeme na tretej, ktorá 

by mala mať premiéru na jar 

budúceho roku,“ priblížil novú 

éru divadla Kamil Bystrický. 

I keď sa Divadlo Kolomaž, 

neskôr Dogma divadlo, spro-

fesionalizovalo, podľa Bys-

trického má ochotnícke divadlo 

u nás svoje mimoriadne miesto. 

Ochotnícke divadlo udržiava 

pozitívne vzťahy medzi ľuďmi a 

komunitné väzby medzi divák-

mi z jednotlivých mestských 

častí, uzavrel. 

Po roku 2002 už pod hla-

vičkou Dogma divadla uzreli 

svetlo sveta divadelné diela Červená čiapočka, Europeana, 

Blázon, Komunál, Stručné dejiny sveta, Europeana - Stručné 

dejiny 20. storočia, Lokál, Višegrád -1 a Konzervatívec (k 

Kamil Bystrický: Inscenujeme vlastné texty. 

Kamil Bystrický (vľavo) s Tomášom Plánkom. 



246 
 

stému výročiu vzniku ČSR). S výnimkou jednej všetky re-

žíroval Kamil Bystrický. 

www.teraz.sk 12.12.2020 

Pomocná evidencia 502/01/2020 

 
 

 

 

 

 
 

http://www.teraz.sk/
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7.3 Film 

 

 

„Sviňa“ historicky najúspešnejším slovenským filmom 

 

Jedna zo slovenských  premiér filmu „Sviňa“ za exkluzívnej 

účasti tvorcov a hercov sa uskutočnila v sobotu 8. februára 

v trenčianskom Cinemaxe. Film zaznamenal historicky naj-

úspešnejší otvárací 

víkend v slovenskej 

kinematografii - od 

štvrtka do nedele 6. 

až 9. februára ho 

videlo v kinách 

rekordných 98 056 

divákov. Informo-

vala o tom PR ma-

nažérka filmu Per-

la Žinčíková. 

Aktuálny politický thriller Mariany Čengel Solčanskej 

a trenčianskeho rodáka Rudolfa Biermanna nakrútený podľa 

bestselleru Arpáda Soltésza tak z trónu zosadil doteraz naj-

úspešnejšiu slovenskú snímku „Trhlina“, na ktorú bolo počas 

prvého víkendu zvedavých 83 266 divákov. 

„Sviňa sa tak zaradila celkovo na 4. miesto najúspešnejších 

filmových štartov v slovenských kinách za posledných 20 

rokov vôbec,“ poznamenala Perla Žinčíková s tým, že snímka 

tak predbehla aj také filmy ako „Hviezdne vojny“ alebo 

„Avengers: Nekonečná vojna“.  

Všetko, čo sa vo filme udeje, je fikciou, miestami však ná-

padne pripomína dianie na Slovensku. Ale rovnako by sa po-

dobné situácie mohli udiať v akejkoľvek inej európskej krajine. 

Režisérska dvojica Mariana Čengel Solčanská a Rudolf Biermann. 
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„Sviňa je film, ktorého cieľom nie je súdiť či nebodaj od-

haľovať nejaké utajované skutočnosti, ale priniesť dobrý 

divácky zážitok,“ po-

vedal režisér a produ-

cent filmu Rudolf 

Biermann. „Ide o na-

pínavý akčný film, 

kde vidíte skvelé he-

recké výkony, výbor-

né drsné dialógy in-

špirované životom a 

to všetko na veľkom 

plátne, ktoré diváka vtiahne do deja a, pevne verím, prinesie 

zimomriavky.” 

Film „Sviňa“ vás zavedie do malebnej krajiny kdesi pod 

horami, ktorú ovládajú vysokopostavení zločinci, ľudia pre-

pojení s politikou, mafiou, so súdmi, s políciou a s veľkými 

kšeftami. Vykresľuje krajinu, kde tí, ktorí by sa mali zasa-

dzovať za ľudí a ich životy, okrádajú a podvádzajú ich, pretože 

majú tú moc a cítia sa byť neohrozenými. 

„Pre obrovský divácky záujem sa distribútor rozhodol 

promptne dodať do kín aj verziu s maďarskými titulkami,“ do-

dala Perla Žinčíková k snímke, v ktorej si okrem Jozefa Vajdu 

v titulnej postave mafiána Wagnera ďalej zahrali Diana Mó-

rová, Marko Igonda, Gabriela Marcinková, Daniel Heriban 

a mladí herci Dana Droppová, Petra Dubayová, Mária 

Schumerová a Andrej Remeník. 

www.teraz.sk 09.02.2020 

Pomocná evidencia 054/01/2020 

 

 

 

 

Hlavnú postavu mafiána Wagnera stvárnil Jozef Vajda. 

http://www.teraz.sk/
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Ekotopfilm priniesol filmy i diskusie s odborníkmi 

 

Dokumentárne filmy motivujúce k zmene myslenia o život-

nom prostredí, ale aj diskusie s odborníkmi či filmy pre zá-

kladné a stredné školy priniesol dvojdňový filmový festival 

Ekotopfilm - Envirofilm v Trenčíne v pondelok 17. a utorok 18. 

februára. 

Podľa riaditeľa festivalu Petra Líma, Ekotopfilm – Envi-

rofilm na Slovensko každoročne prináša široký výber celo-

svetovo oceňovaných dokumen-

tárnych filmov zahraničnej i do-

mácej produkcie. V rámci celo-

ročnej tour je snahou organi-

zátorov prostredníctvom doku-

mentárnych snímok a sprie-

vodných aktivít zvyšovať v re-

giónoch Slovenska environmen-

tálne povedomie. 

Festivalové filmy ukazujú nielen krásu a moc prírody, 

odľahlé miesta doposiaľ nepoznačené ľudskou činnosťou, ale 

aj presný opak - negatívny vplyv našej každodennej spotreby 

na životné prostredie.  

„Ľudí však nechceme strašiť, chceme im priniesť informácie 

a motivovať ich k zmene, možno trošku varovať,“ informoval 

Peter Lím. 

Trenčania sledovali jedinečné zábery vlčej svorky v nehos-

tinnej tundre, mohli sa naučiť predchádzať vzniku odpadov, 

vyriešiť dilemu udržateľného stravovania, no festival ponúkol 

aj predstavu života bez hmyzu. Dopoludnia bol festival počas 

oboch dní určený pre vopred prihlásené základné a stredné 

školy, popoludní a večer pre širokú verejnosť.  

www.teraz.sk 18.02.2020 

Pomocná evidencia 071/01/2020 

http://www.teraz.sk/
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HoryZonty si pozreli v desiatich krajinách sveta 

 

Jubilejný 15. ročník Festivalu dobrodružných filmov Hory-

Zonty presunul lockdown do online prostredia, vďaka čomu si 

ho diváci mohli pozrieť v pohodlí svojho domova, a to nielen 

na Slovensku, ale aj v zahraničí.  

V trojdňovom programe od štvrtku 5. novembra do soboty 

7. novembra premietli organizátori 18 slovenských a 12 zahra-

ničných snímok, tri štúdiové rozhovory s hosťami a „dokrút-

ky“, ktorými oživili filmové projekcie. Vo filmoch rezonovali 

outdoorové športy – horolezectvo, lyžovanie, horská cyklistika, 

beh, kaňoning, či slacklining.  

Vo festivalovom štúdiu organizátori privítali filmárov Vilia-

ma Bendíka a Adama Lisého, ultrabežca Mariána Priadku, 

cestovateľa a bádateľa Petra Becka Ondrejoviča a tren-

čianskeho horolezca Jaroslava Dutku.  

Filmová porota v zložení Peter Kotrha, Zuzana Burianová 

a Michal Chmeliar vyberala zo štrnástich snímok, ktoré po-

stúpili do finále. Grand Prix za najlepší festivalový nepro-

fesionálny film získala „Cesta na vrchol“ Petra Lisého. Cenu 

poroty festivalu a tiež Cenu divákov si odniesol dokumentárny 

film Viliama Bendíka „Nájdem odvahu“ za výborné technické 

a dramaturgické spracovanie témy cesty SNP, ako aj za histo-

rické presahy s autentickými výpoveďami súčasníkov SNP.  

Cenu Slovensko vo filme porota udelila režisérke Katke 

Tekeľovej za snímku „Šanca Prežiť“, ktorá pôsobivo zobrazuje 

emotívne príbehy a vzťahy ľudí a zvierat na záchrannej stanici 

v Zázrivej.  

Fotoporota v zložení Erika Melišová, Pavol Dian a Zuzana 

Jargašová vyberala z 230 prijatých fotografií. Hlavnú cenu, 

Grand Prix, získal Filip Hrebenda za snímku „Cesta za 

svetlom“. 
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Divácku účasť festivalu je možné odhadnúť len ťažko, 

keďže počet sledujúcich divákov mohol byť vďaka online 

premietaniu niekoľkonásobne vyšší ako počet predaných líst-

kov.  

„Sledovali nás 

ľudia z rôznych 

miest Slovenska 

a Čiech, no festi-

val si pozreli aj 

v Rakúsku, Švaj-

čiarsku, Belgicku, 

Francúzsku, Nór-

sku, na Islande, 

ba dokonca aj v 

Austrálii,“ povedala riaditeľka podujatia Mária Dutková.  

Pätnásty ročník Festivalu dobrodružných filmov HoryZonty 

sa uskutočnil aj vďaka podpore mesta Trenčín, Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, Ministerstva kultúry SR, Audiovizuál-

neho fondu a ďalších partnerov. 

Info 27.11.2020 

Pomocná evidencia 454/01/2020 

 

 

 
 

Grand Prix získal Filip Hrebenda za snímku „Cesta za svetlom“. 
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7.4 Fotografia 

 

 

Fotografická súťaž AMFO Trenčianskeho kraja 2020 

 

Vo výstavných priestoroch Trenčianskeho samosprávneho 

kraja otvorili v pondelok 20. júla výstavu najlepších fotografií 

súťaže AMFO Trenčianskeho 

kraja 2020.   

Do 24. ročníka tejto kraj-

skej postupovej súťaže ama-

térskej fotografie sa prihlá-

silo 98 autorov (283 foto-

grafií, 1 MMP, 12 cyklov 

a seriálov). Porota odporučila 

vystaviť 113 fotografií od 55 

autorov. Členmi odbornej po-

roty boli Marián Pauer, teo-

retik fotografie, fotograf, no-

vinár a publicista, fotograf 

Jan Tluka a fotograf Rado-

van Stoklasa. 

Medzi ocenenými boli aj 

Trenčania a Trenčianky. V kategórii čiernobiela fotografia, 

skupina III, obsadila 1. miesto Zuzana Panáková pred Vla-

dimírou Mizerákovou (obe Stredná umelecká škola Trenčín). 

V kategórii farebná fotografia, skupina III, zvíťazil Jiří 

Skřipský a v kategórii Cykly a seriály, skupina III, bol najlepší 

Lukáš Kubičina (obaja z fotoskupiny Méta). 

Vlastný text 20.07.2020 

Pomocná evidencia 335/01/2020 
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7.5 Folklór 

 

 

Lúčničiarka V. Miščíková priniesla do škôl folklór 

 

Folklóru sa venovala na profesionálnej úrovni, ale neostala 

iba pri tanci. Veronika Miščíková vedie kurzy folklórneho tan-

ca a remesiel a má veľké plá-

ny, ako ľuďom ukázať sku-

točné ľudové umenie a vzde-

lávať ďalších odborníkov. 

Plánovala študovať na vy-

sokej škole grafiku, ale na-

pokon ju očarilo tanečné 

umenie. Rok pôsobila vo 

folklórnom súbore Jánošík vo Zvolene a sedem rokov v Lúč-

nici, kde sa venovala okrem tanca aj údržbe a tvorbe krojov. 

Tanec učila v detskom folklórnom súbore Vienok v Bratislave 

a neskôr na umeleckej škole Adamante.  

„V Bratislave som to napokon zabalila a išla som domov,“ 

usmieva sa Veronika Miščíková. Vrátila sa do rodného Tren-

čína, kde už pár rokov po-

kračuje v tanečnej pedago-

gike, vyučuje tradičnú ľu-

dovú kultúru a venuje sa 

rozvoju ľudových remesiel. 

V médiách sa o Veronike 

Miščíkovej dočítame, že vy-

tvorila nový vyučovací 

predmet pre základné školy 

– folkloristiku. „Vychádzala som z rôznych materiálov, keďže 

ľudia sa snažia niekoľko desiatok rokov navrátiť folklór k 

deťom,“ vysvetľuje Veronika Miščíková. Už v prvej triede sa 
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deti v rámci tohto voliteľného predmetu učia o zvykoch, tan-

coch, piesňach, krojoch, ľudových hudobných nástrojoch a 

celkovo o tom, ako žili ľudia z ich kraja v minulosti.  

„Mám k dispozícii učebňu aj telocvičňu, a tak to striedame. 

Každý druhý týždeň si chodíme zatancovať, zahrať sa ľudové 

hry, zaspievať si. Snažím sa deťom pripraviť hodiny čo najviac 

zážitkové.“  

Usiluje sa ponúknuť deťom možnosť nahliadnuť do ľudo-

vých tradícií. „A až potom sa môžu rozhodnúť, či sa tomu chcú 

venovať v rámci krúžku. Tam je to potom intenzívnejšie.“  

Podľa Veroniky Miščíkovej veľa Slovákov nevie, čo je vlastne 

folklór. Preto, keď dostala ponuku odovzdávať vedomosti a 

zručnosti prvákom na základnej škole, prijala ju.  

„Začala som učiť pred dvoma rokmi v Bratislave, teraz od 

septembra pokračujem už tretí rok, aktuálne v rodnom Tren-

číne.“  

Rok trvalo, kým postupne vytvorila učebné osnovy.  

„Zvažovala som, do akej miery sa mám venovať tancu a do 

akej remeslám. Selektovala som materiály a videá. Ale robím 

aj exkurzie na gazdovstve, 

kde sa deti učia remeslám 

zážitkovou formou,“ opi-

suje, ako vyzerajú hodiny 

predmetu folkloristika u 

prvákov na troch základ-

ných školách v Trenčíne. 

S kamarátkami nedáv-

no založili občianske 

združenie, ktoré sa venuje 

kurzom tradičných remesiel v Trenčíne. „Vyrábame zo šúpolia 

bábiky i košíky, tkáme, maľujeme vajíčka, drôtikujeme, 

vyšívame, šijeme kroje. Hrnčiara zatiaľ nemáme – hrnčiarstvo 

zaujíma totiž veľa ľudí a už je toho aj v Trenčíne veľa.“  
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Kurzy sa zameriavajú na deti, mládež, ale aj dospelých: „Od 

októbra sme otvorili prvé dvoja trojmesačné kurzy. V lete sme 

mali pilotný projekt – detský tábor a dopadlo to veľmi dobre. 

Spojili sme remeslá a ľudové tance. Deti pochopili, kto sú to-

variš, cechmajster a učeň, tancovali rôzne tance. Na záver 

tábora prišli rodiny a deti ukázali, čo sa naučili a vyrobili.“ 

Do budúcnosti má ešte veľa plánov, napríklad založiť si 

centrum tradičných remesiel, kde by organizovala rôzne pred-

nášky. „Bol by tam aj 

obchod so suvenírmi. 

Trenčín je turisticky za-

ujímavý. Ak ide o ucho-

vávanie kultúrneho de-

dičstva, máme tu toho 

dosť. Rada by som cho-

dila na výskumy, zhro-

mažďovala materiály a napísala knihu,“ hovorí. Aktuálne stále 

žije učením prváčikov a popoludní robí kurzy.  

Veronika Miščíková (29) študovala odbor tanečné umenie – 

pedagóg ľudového tanca na Vysokej škole múzických umení. 

Tancovala vo vojenskom FS Jánošík vo Zvolene a v Lúčnici. 

Po štúdiu sa vrátila do rodného Trenčína, kde pokračuje ako 

tanečná pedagogička. Účinkovala v muzikáli Kubo i v predsta-

vení Strom Jána Ďurovčíka. 

Index – Profit 08.01.2020 

Pomocná evidencia 010/01/2020 

 

Slovenský Deň kroja zavítal do Opatovej 

 

Trenčianska mestská časť Opatová žila vo štvrtok 9. júla 

ľudovým umením i folklórom. Deň kroja, ktorý bol náhradou 

za zrušené podujatie v Banskej Bystrici, ponúkol vystúpenia 

folklórnych skupín či krojovaný sprievod ulicami. 
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„V Banskej Bystrici sa každoročne koná podujatie Deň 

kroja. Tento rok má z dôvodu koronakrízy a všetkých vecí, 

ktoré sa udiali podtitul: „Prídeme za vami“. Boli sme vybraní 

medzi viaceré obce, aby sem prišiel štáb a natočil celú krásu 

kroja,“ uviedla spo-

luorganizátorka po-

dujatia Ľubica Líš-

ková. 

Súčasťou Dňa 

kroja bol i krojovaný 

sprievod mestskou 

časťou.  

„Mali sme tému 

svadobného sprievo-

du, na začiatku bola svadobná vlajka, čiže sme tam mali 

svadobného vlajkonosiča, potom všetky zložky, ktoré pôsobia 

v kultúrnom dome Opatová, čiže folklórny súbor Čákovec, 

harmonikárov Opatová, dychovú hudbu Opatovanka, našich 

hasičov a veľmi veľa nadšencov z Opatovej, ktorí neváhali, 

prišli a obliekli si opatovský kroj alebo kroj z blízkeho oko-

lia,“ priblížila. 

Celý krojovaný sprievod dorazil do mlyna, kde ich čakala 

mladá nevesta a účastníci sprievodu mali možnosť ukázať svoje 

umenie. Návštevníci tak mohli vidieť i klasickú opatovskú 

odobierku nevesty. 

Súčasťou podujatia boli i ukážky tkáčstva, ktorých sa 

zhostila 78-ročná Katarína Čačková: „Tkáčstvu sa venujem aj 

70 rokov, mala som desať rokov, keď som začala. Keď mama 

odišla spať, mohla som sa to naučiť. Muselo sa dávať pozor, 

aby boli pekné kraje a nie husle, z plátna sa potom robili 

sedliacke košele, chlapi nosievali aj gate. To sa nosilo na robo-

tách.“  
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Keď tkali plátno, s konopou alebo bavlnou, trvalo to podľa 

nej aj šesť hodín, keď zase niekto tkal koberce a mal pri tom 

pomoc, meter spravil za tri hodiny. 

„Snažíme sa, aby tu tradície nejakým spôsobom fungovali. 

Hodové sväté om-

še sa nikdy neza-

obídu bez krojo-

vaného sprievodu. 

Vďaka tým ľu-

ďom, ktorí tvoria 

kultúru v Opatovej, 

či už dychová hud-

ba Opatovanka ale-

bo naši harmoniká-

ri, prípadne novo-

vzniknutý folklórny súbor Čákovec, budú tradície pokračovať 

ďalej,“ skonštatovala Ľubica Líšková. 

Tradície Opatovej zosobňuje i 96-ročná Alžbeta Melišová, 

ktorá chodí v kroji celý život. „Keď som ja bola mladá, aj ja 

som chodila do sprievodu. Veľmi sa mi to páčilo, aj divadlo, aj 

muzika,“ dodala. 

Výnimočnú folk-

lórnu udalosť si ne-

nechal ujsť ani pri-

mátor Trenčína Ri-

chard Rybníček: 

„Napriek tomu, že 

sme ôsme najväčšie 

mesto na Sloven-

sku,  sme nesmierne 

folkloristické mesto. Pokojne by som Trenčín a okolie nazval 

spolu s Myjavou mekkou folklóru. Máme množstvo súborov a 

hlavne 500 malých detí, ktoré už do súborov chodia. Opatová 
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je krásny príklad toho, že keď aj obec pôsobí vo väčšej muni-

cipalite, to ešte neznamená, že stratí svoje tradície. Mesto ju v 

tom veľmi rado podporuje.“ 

Účastníci Slovenského dňa kroja si udalosť užívali plnými 

dúškami, odvšadiaľ sa ozýval spev a radostné očakávania, či si 

zatancujú práve na tú svoju obľúbenú nôtu. Po výdatnej veselici 

sprevádzali mladý pár do kostola Svätého Stanislava v 

Opatovej. 

www.dobrenoviny.sk 09.07.2020 

Pomocná evidencia 321/01/2020 

 

Storočné opatovské kroje vo finále televíznej show 

 

Viac ako dvesto účinkujúcich v nádherných krojoch z 22 

obcí celého Slovenska sa zúčastnilo televízneho nakrúcania 

záverečného podujatia v rámci projektu Slovenský deň kroja. 

Nechýbali medzi nimi ani zástupcovia Opatovej vo svojich 

typických krojoch. Do-

kumentárny film, v kto-

rom sa predstavili aj 

propagátori nášho re-

giónu,  premietli na te-

levíznych obrazovkách 

v nedeľu 11. októbra na 

stanici RTVS. 

Opatovské kroje s 

typickou čiernou výšiv-

kou na nohaviciach a s 

farebným ľudovým mo-

tívom na lajblíku a nad-

šenci folklóru z tejto oblasti upútali tvorcov projektu „Slo-

venský deň kroja“. Ten vyvrcholil v sobotu 12. septembra na-

krúcaním televízneho dokumentu na Donovaloch. Nadšenci 

http://www.dobrenoviny.sk/
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folklóru z Opatovej opatrujú klenoty ľudovej umeleckej tvorby 

po predkoch už mnoho generácií. Mnohé z krojov majú už vyše 

sto rokov. Tieto dopĺňajú novšími krojmi.  

„Bola to skvelá reprezentácia nášho mesta, mestskej časti 

Opatová, nášho regiónu i celého kraja. Veľmi sa teším z ta-

kýchto kultúrnych akcií. Slovensko je nádherné a naše zvyky a 

tradície sú ešte krajšie. A preto ma teší, koľko ľudí má stále 

kroje a zachováva si zvyky z predošlých generácií,“ povedal 

Martin Trepáč, účinkujúci z Opatovej. 

Práve toto podujatie bolo o predstavení krojov a tradícií z 

rôznych regiónov Slovenska. Okrem Opatovej sa na Dono-

valoch predstavili v rázovitých krojoch aj účinkujúci z Hro-

chote, Terchovej, Očovej, Štrby, Liptovských Sliačov, Rad-

vane, Skalice, Krivian, Kozároviec, Nových Zámkov a z 

mnohých ďalších obcí a miest celého Slovenska. Autori tele-

vízneho projektu navštívili postupne od stredy 28. mája so 

štábom 30 vybraných obcí a regiónov Slovenska.  

V Opatovej na začiatku júla nakrútili svadobnú odobierku, 

harmonikárov a sprievod, v ktorom nechýbala ani dychovka. 

Najlepšie folklórne súbory napokon vybrali do televízneho 

finále. Na počesť Andreja Sládkoviča, ktorý zomrel pred 200 

rokmi, bola v tomto roku zvolená téma ľúbosť.  

„V obciach bol rôzny počet účinkujúcich. Niekde sa 

predstavilo v krojoch 20 ľudí, v niektorých obciach ich bolo až 

60. Počas vyvrcholenia na Donovaloch sa súbory prezentovali 

ukážkami čepčenia, veselíc, príchodov zo svadieb, odobier-

kami, pytačkami, krstinami, prekáračkami či remeselníckymi 

prácami v krojoch. Všetky vystúpenia boli popretkávané hud-

bou a spevom, nechýbali heligonkári. Krojovaných ľudí bolo na 

mieste približne tristo,“ prezradil folklorista Martin Trepáč. 

Vzhľadom na vážnu epidemiologickú situáciu sa ani vy-

vrcholenie Slovenského dňa kroja nezaobišlo bez potrebných 

http://zlatyfond.sme.sk/autor/64/Andrej-Sladkovic
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opatrení. Z obvyklého niekoľkotisícového publika sa počet 

účastníkov skresal na tristo.  

Folkloristi z Opatovej sa na podujatí zúčastnili doteraz v 

jeho všetkých ročníkoch od vzniku podujatia. Opatová sa na 

pódiu na Donovaloch prezentovala 

svadobnou odobierkou a hudobno-

speváckym vystúpením. „Ja som 

bol ženích, nechýbal tam ani sta-

rejší, ktorý scénku sprevádzal slo-

vom. Predstavil mi jednu nevestu, 

potom druhú nevestu a zobral som 

si za manželku až tú tretiu. Dru-

žičky však zapochybovali, či bu-

dem mať tú správnu,“ usmial sa 

Martin Trepáč.  

Aj symbolické nalievanie al-

koholu do štamprlíkov na pódiu, 

požehnanie rodičmi, odovzdanie 

krížikov, spevy a tance sprevádzali 

televíznu nahrávku Opatovanov.  Ich živé vystúpenie bolo obo-

hatené veľkoplošnými videozábermi v päťminútovom zostrihu 

z júlového natáčania v Opatovej.  

„Väčšina našich krojov bola historická. Pani Katka Čačková 

sa krojom celý život venovala a dokáže ich vytvoriť ešte aj 

dnes,“ dodal Martin Trepáč. 

www.sme.sk 11.10.2020 

Pomocná evidencia 431/01/2020 

 

 
 

http://www.sme.sk/
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7.6 Hudba 

 

      Jazz pod hradom priniesol tri dni skvelej hudby 

V dňoch 25. - 27. septembra sa konal Trenčiansky jazzový 

festival Jazz pod hradom. S dodržaním všetkých opatrení, v ne-

zvyklých podmienkach odzneli tri 

dni parádneho džezu, predstavili 

sme nové formy koncertov, atmo-

sféra predchnutá kamarátstvom a 

zdieľaním dobrého odkazu. Všetci 

mali chuť hrať, bolo to subtílne, 

ale zároveň dojemné a krásne....                                                                                                                

V prvý večer festivalu v Galérii 

Vážka predstavil Peter Palaj svoj 

debutový album News for Peter. 

Hoci zahral svoje kompozície v 

menšej  zostave než v štúdiu, aj 

naživo  presvedčil. Je novou po-

stavou slovenského džezu s budúcnosťou a hlavne je na správ-

nej ceste. Hrá plnokrvný džez so všetkými atribútmi, ktoré k 

džezu patria. Napriek otvoreným oknám vyhrial náladu v sále, 

kde sa sedelo s rúškami a v odstupoch. A 

A to sa už chystala kavalkáda džezu v podaní JazzLab or-

chestra. Šírka pódia  to zvládla len tak-tak. Dva dychy, rytmika 

a naplnenie odkazu festivalu - tradícia, kvalita, pôvab. Tri per-

fektné ženské hlasy pripútali za sprievodu bezchybnej kapely v 

šikovných aranžmánoch prítomných i okoloidúcich.  JazzLab 

to robí skvele aj vďaka bubeníkovi, trenčianskemu rodákovi 

Martinovi Kukučkovi.  

Osobnosť festivalu Dáša Libiaková. 
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Sobota sa niesla v réžii slovenskej džezovej osobnosti Dášy 

Libiakovej. Najprv odspievala recitál z dielne projektu Jazz za 

železnou oponou, a v 

sprievode džezových bar-

dov - Gabriel Jonáš, Jo-

zef Brisuda a Ján Babič 

- zaspomínala na obdobie 

neslobody cez kumšt a 

odkaz Evy Olmerovej a 

Vlasty Průchovej. Po-

tom sa hralo podľa jej sce-

nára. Ojedinelá udalosť 

pod titulom  Jazz Divas - to je  koncentrácia popredných slo-

venských džezových speváčok. Štyri výrazné osobnosti sloven-

skej džezovej scény: Mirka Kolštromová, Lucia Lužinská, 

Janka Dekánková, Silvia Josifoska predstavujú už samé o 

sebe kvalitu a tradíciu. Koncert v malej sále Galérie Vážka bol 

nevšedným zážitkom práve pre úprimnosť a oddanosť ľudí na 

pódiu a otvorenej náruči, s akou prijalo ich kumšt v šachovnici 

rozsadené auditórium. Na záver ich koncertu zaznelo spoločné 

prevedenie skladby Sum-

mertime, ktorou si uctili 

dielo geniálneho sklada-

teľa Georga Gershwina 

práve v deň jeho narode-

nín.                                           

Nedeľa býva na festi-

valoch komornejšia. Je-

diný zahraničný účastník 

festivalu bol LAS Quartet z Poľska. V džeze nie každodenný 

nástroj vibrafón, bol tvorcom zaujímavého zvuku kapely, ale 

nad všetkým poletovala dokonale vybavená speváčka Agnes 

Najlepší sólista festivalu Gabriel Jonáš. 

Objav festivalu Peter Palaj. 
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Bazsinka. LAS Quartet je zložený z poslucháčov a absolven-

tov džezového konzervatória v Katowiciach.  

Záver festivalu patril domácim džezovým stáliciam. Kapela 

Erbetes Q, Ludvik Soukup saxofón, klarinet, Janette Strhav-

ská flauta, Samo Bánovec klavír, Jaroslav Machač basová gi-

tara, Karol Repa bicie, Iveta Lišková spev ako hosť,   pokra-

čuje vo svojom usilovnom ťažení a pripravuje ďalší album. Zá-

verečný koncert ozdobili ostatným albumom pod názvom Er-

betes v Triangli. Laureátmi festivalu sa stali Peter Palaj - nový 

objav, Gabriel Jonáš - najlepší sólista, Dáša Libiaková  - osob-

nosť festivalu.  

Trenčiansky jazzový festival Jazz pod hradom zaznel po 

XXVII. krát. V jeho histórii sú mená svetových velikánov, 

predstavil desiatky európskych vrcholných džezových umel-

cov, poskytol priestor prezentácii českých špičkových džezo-

vých osobností, a uvádza na slovenskú džezovú scénu stovky 

slovenských jazzových stálic, jazzových protagonistov, jazzo-

vých talentov. Jazz pod hradom je svojou umeleckou a organi-

začnou úrovňou rešpektované a uznávané kultúrne podujatie. 

Je jedno z mála podujatí reprezentujúce mesto Trenčín na roz-

siahlom európskom území.  

Ján Babič 28.09.2020 

Pomocná evidencia       

 



264 
 

7.7 Literatúra 

 

 

Spisovateľ Rudolf Dobiáš získal Krištáľové krídlo  

 

Trinásť slovenských osobností hospodárskej, vedeckej, 

kultúrnej, športovej a spoločenskej 

sféry si v nedeľu 9. februára večer 

prevzalo ocenenie Krištáľové krídlo 

za rok 2019. 

Laureátmi sa stali Eva Klikáčová 

(filantropia), Branislav Cvik a Ľu-

bomír Vančo (hospodárstvo), Juraj 

Griglák (hudba), Petra Vlhová 

(šport), Robert Hatala (medicína a 

veda), Oto Bachorík (výtvarné ume-

nie), Sima Martausová (populárna hudba), Radoslav Danilák 

(inovácie a startupy), Ju-

raj Kukura (divadlo a 

audiovizuálne umenie), 

Rudolf Dobiáš (pub-

licistika a literatúra), Jo-

zef Ciller a Ivan Vulev 

(mimoriadne ocenenie). 

Rodák z Dobrej Ru-

dolf Dobiáš je slovenský 

básnik, prozaik, spisova-

teľ pre  deti a mládež, 

rozhlasový autor a pub-

licista. Bol nespravodli-

vo odsúdený a strávil takmer sedem rokov v komunistickom 

väzení, väčšinu času v uránových baniach. Literárne však nikdy 

neprestal pôsobiť. Za svoju tvorbu bol slovenským Klubom 

Ocenenie získali aj Trenčania Ľubomír Vančo (vľavo) 

a Branislav Cvik, záchrancovia pivovaru Urpiner. 

https://sport.sme.sk/os/166806/petra-vlhova
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nezávislých spisovateľov dvakrát navrhnutý na Nobelovu cenu 

za literatúru.  

Na Krištáľové krídlo za rok 2019 bol nominovaný za zbierku 

noviel „Tajní ľudia a iné príbehy“, ako aj za doterajšie 

pôsobenie v oblasti literatúry na Slovensku. Uvedená kniha je 

dokladom o dobe a režime, ktorý výrazným spôsobom zasiahol 

nielen do autorovho života, ale aj do života hlavných postáv 

jeho noviel. Autor však nič nevyčíta, nezazlieva, len pripomína. 

www.sme.sk 09.02.2020 

Pomocná evidencia 053/01/2020 

 

Trenčianska knižnica poskytuje služby už 95 rokov 

 

Výstavou dobových artefaktov, multimediálnou prezentá-

ciou historických míľnikov a spoločenským stretnutím si 

trenčianska Verejná knižnica Michala Rešetku (VKMR) v pon-

delok 17. februára 

pripomenula 95. 

výročie jej založe-

nia. Pri tejto prí-

ležitosti knižnica 

venuje bezplatnú 

registráciu rovna-

kému počtu no-

vých čitateľov. 

Súčasťou expo-

zície vo foyer bu-

dovy na Hasičskej ulici sú tematické fotografie, archívne do-

kumenty a výber z inventára. Medzi vystavenými predmetmi 

nechýbali pečiatky, diskety, preukazy, písací stroj, orientačné 

tabuľky či tlačivá pre medziknižničnú výpožičnú službu. 

„Trenčianskej knižnici k jej 95. narodeninám želám hlavne 

veľa spokojných čitateľov a dobrých kníh. Vzhľadom na ak-

http://www.sme.sk/
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tuálnu situáciu aj krajšie priestory. Naše najbližšie plány sme-

rujú k obnove knižničného fondu, zlepšeniu dostupnosti služieb 

vrátane nových informačných zdrojov a tiež k vytvoreniu ešte 

silnejšieho puta s čitateľskou verejnosťou,“ zhrnula riaditeľka 

VKMR Gabriela Krokvičková. 

Ako doplnila vedúca knižnično-informačných služieb 

VKMR Sylvia Fabová, bez ľudí, záujemcov, podporovateľov, 

pracovníkov a bez čitateľov by bola knižnica len obyčajná bu-

dova: „Je to fenomén, ktorý odoláva režimom, názorom, že kni-

hy sú prežitok, odoláva kríze čítania, zvláda konkurenciu elekt-

ronických kníh, ponúka moderné technológie a je pripravený aj 

na renesanciu číta-

nia.“ 

Pôvodná Mests-

ká knižnica v Tren-

číne bola založená 

14. februára 1925 v 

zmysle zákona č. 

430/1919 Sb. o ve-

rejných obecných 

knižniciach. Dispo-

novala fondom 400 

zväzkov kníh a 

evidovala 76 čitate-

ľov. Od roku 1968 má trenčianska knižnica krajskú pôsobnosť. 

V roku 1989 v nej nainštalovali prvý počítač. V súčasnosti 

pozostáva zo šiestich pracovísk na území mesta, eviduje 6 646 

registrovaných čitateľov a priemerne ju denne navštívi viac ako 

350 používateľov. 

V rámci sprievodného kultúrneho programu vystúpili žiaci 

Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne. 

www.vkmr.sk 17.02.2020 

Pomocná evidencia 070/01/2020 

http://www.vkmr.sk/
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Po dvoch mesiacoch otvorili trenčiansku knižnicu 

 

Po dvoch mesiacoch otvorili v pondelok 11. mája brány Ve-

rejnej knižnice Michala Rešetku. V rámci postupného uvoľ-

ňovania protiepidemiologických opatrení však treba počítať s 

dodržiavaním viacerých bezpečnostno-hygienických podmie-

nok. 

Čitatelia môžu vstupovať do priestorov knižnice len 

s ochranným rúškom na tvári a pri dodržiavaní bezpečnej vzdia-

lenosti. Knižnica funguje s 

dočasne upravenými otvára-

cími hodinami, na pracovis-

ku na Jaselskej ulici sú 

otvorené všetky oddelenia 

s výnimkou študovne a mul-

timediálnej študovne. 

V záujme eliminácie mož-

ných bezpečnostných rizík zostávajú vrátené knihy pred ďalšou 

výpožičkou izolované v špeciálnej miestnosti sterilizované ger-

micídnym žiaričom. K počítačom v knižnici sa zatiaľ čitatelia 

nedostanú. Ako doplnila riaditeľka knižnice Gabriela Krok-

vičková, hoci trenčianska knižnica musela kvôli pandémii 

koronavírusu svoje brány pre čitateľov dočasne zatvoriť, život 

v nej sa úplne nezastavil. 

„Obnovili sme priestory po havárii v oddelení beletrie, 

vymaľovali priestory centrálnej evidencie a vstupných miest-

ností v budove na Jaselskej ulici. Aktivity pre verejnosť sme 

postupne preniesli na sociálne siete. Deti i dospelých sme viedli 

k čítaniu z pohodlia domova formou tradičného Dňa ľudovej 

rozprávky či cez rôzne literárne súťaže. Zároveň sme každému 

umožnili bezplatný prístup k e-knihám. Medzičasom sa nám 

https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
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podarilo odvysielať aj historicky prvý priamy prenos z nášho 

kultúrneho podujatia,“ povedala Gabriela Krokvičková. 

www.sme.sk 11.05.2020 

Pomocná evidencia 229/01/2020 

 

Vyhodnotili obľúbenú súťaž „Píšem, píšeš, píšeme“ 

 

Tradične v trenčianskej knižnici, avšak výnimočne bez prí-

tomnosti mladých literárnych talentov, vyhodnotili 18. ročník 

obľúbenej súťaže 

žiakov základných 

škôl a 8-ročných 

gymnázií Trenčian-

skeho kraja „Píšem, 

píšeš, píšeme“.  

Ako poznamenala 

vedúca knižnično-

informačných slu-

žieb Verejnej kniž-

nice Michala Rešetku  Sylvia Fabová, z dôvodu dodržiavania 

protiepidemiologických opatrení sa účastníci počas vyhodno-

tenia nemohli stretnúť osobne, zverejnenie výsledkov však 

napriek tomu predstavuje očakávané vyvrcholenie súťaže.  

„Preto sme zvolili spôsob videozáznamu. Tento rok do kniž-

nice prišlo 95 súťažných prác od 68 žiakov z trinástich zapo-

jených škôl,“ doplnila Sylvia Fabová s tým, že úroveň aktuál-

neho ročníka najvýstižnejšie posúdili členky odbornej poroty - 

Silvia Havelková (predsedníčka), Marta Halečková a Nora 

Hlubinová. 

Ocenenia získali aj žiaci trenčianskych škôl. V kategórii 

poézia obsadil 2. miesto Emil Nevláčil zo ZŠ na Kubranskej 

ulici. V próze v kategórii II zvíťazila Alžbeta Turičíková zo 

ZŠ na Kubranskej ulici, v kategórii III obsadili naši žiaci prvé 

http://www.sme.sk/
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tri miesta: 1. Veronika Štefáková, 2. Hana Hamajová (obe 

z Piaristického gymnázia J. Braneckého) a 3. Zuzana Mare-

ková (ZŠ na Kubranskej ulici). 

www.vkmr.sk 16.06.2020 

Pomocná evidencia 285/01/2020 

 

Vyšla nová kniha R. Dobiáša „Ako sa spieva v klietke“ 

 

V rámci cyklu Poznávame Trenčanov bola v stredu 9. sep-

tembra vo Verejnej knižnici M. 

Rešetku slávnostne uvedená 

nová kniha spisovateľa, bás-

nika, bývalého politického väz-

ňa Rudolfa Dobiáša „Ako sa 

spieva v klietke“.  

Nová kniha vyšla vo vyda-

vateľstve Hlbiny v Bratislave. 

Autor v nej zachytáva pocity väzňa, ktorý sa po rokoch strá-

vených v jáchymovských lágroch ocitá na „socialistickej slo-

bode“. Okrem svojho osudu po návrate z väzenia sa venuje aj 

príbehom spoluväzňov.  

„Priateľstvo, to je neuveriteľná sila a neuveriteľný dar, veľ-

ký dar. Keď človek má priateľov a tí priatelia sú s ním, keď na 

neho príde skepsa, tak 

ho vedia podržať,“ po-

vedal autor o jednom 

z dôvodov na napísanie 

tohto spomienkového 

diela. Príbehy jeho 

priateľov sa snažil takto 

zachovať. Priblíženie 

osudov ľudí nespravod-

livo stíhaných komunistickým režimom je jeden z ústredných 

http://www.vkmr.sk/
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motívov celoživotnej jeho tvorby a dominuje aj v tejto knižnej 

novinke. Cenné sú aj jeho spomienky na stretnutia s výtvar-

níkmi z regiónu.  

Ako napísal prozaik Anton Baláž, dielu nechýba cenný a 

ojedinelý literárny rozlet, ktorý predstavuje trvalý prínos do 

modernej slovenskej literatúry.  

Info 02.10.2020 

Pomocná evidencia 392/01/2020 

 

Vyhodnotili súťaž „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“ 

 

Za normálnych okolností by sa po roku v meste pod hradom 

Matúša Čáka opäť koncentrovalo množstvo literárnych talen-

tov. K poslednému novembrovému piatku totiž tradične patrí 

slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Joze-

fa Braneckého „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“.  

Časy sa však menia. Doba dnes nepraje spoločenským podu-

jatiam. Našťastie talenty zostávajú. Vyššia moc to zariadila tak, 

že hromadné podujatia (nielen) v trenčianskej knižnici sú počas 

tejto fázy pandémie koronavírusu zakázané.  

„Akonáhle nám to okolnosti dovolia, stretneme sa ako každý 

rok – osobne vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne. 

Tam si v tvorivom dialógu vynahradíme všetko, o čo sme boli 

nie našou vinou ukrátení a slávnostne zavŕšime 28. ročník našej 

literárnej súťaže,“ ubezpečila tajomníčka Odbočky Spolku slo-

venských spisovateľov v Trenčíne Margita Ivaničková. 

V súťaži ocenili aj Trenčianky a Trenčanov. V próze auto-

rov do 20 rokov získala Cenu MO Matice slovenskej Adriana 

Dobošová, v próze autorov nad 20 rokov obsadili druhé miesta 

Matej Rumanovský a Jaroslav Janečka a Cenu predsedu 

poroty získala Mária Berithová. 

www.vkmr.sk 27.11.2020 

Pomocná evidencia 482/01/2020 

http://www.vkmr.sk/
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7.8 Výtvarné umenie 

 
 

Vernisáž výstav komornej 3D tvorby a Tomáša Žemlu   

 

Vo štvrtok 27. februára otvorili v trenčianskej Galérii M. A. 

Bazovského dve výstavy. Bienále plastiky malého formátu 

predstavuje komornú 3D 

tvorbu mladej a strednej 

generácie slovenských 

vizuálnych umelcov 

a prizvaných hostí zo za-

hraničia, vytvorenú pre-

važne v priebehu posled-

ných dvoch-troch rokov.  

Tematicky sa tento 

ročník orientuje na tri okruhy tém: atypické formy figurácie 

(vytvorené či už klasickými postupmi alebo najnovšími tech-

nológiami – CNC fréza, 3D tlačiareň...), prípadne ide o torzo 

figúry sústredené na expresívne gesto. Figuráciu vyvažuje 

abstrakcia – či už klasická geometria alebo anorganické štruk-

turálne objekty zamerané na nekonečno (vesmír). Tretím okru-

hom je tzv. osobná mytológia – diela vychádzajúce z vlastného 

prežívania či skúsenosti. Kurátorom výstavy bol Roman Po-

pelár. 

Výstava Tomáša Žemlu „na-poli / do-poli“ svojím názvom 

odkazuje na autorove aktuálne primárne tematické zameranie – 

motív polí. Zámerné použitie slovných spojení bez diakritiky sa 

verbálne (napoly/dopoly) pripodobňuje ku kompozičnému kon-

cipovaniu väčšiny jeho diel, a to na dôraz na horizont v polovici 

obrazu. Na výstave sú prezentované diela z posledného obdobia 

tvorby, od roku 2015 po dnešok, ktoré tvoria ucelenú kolekciu 
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viacerých sérií s tematikou polí – Fields Project, Rozmazaných 

polí, najnovších Nočných polí a Svetelných polí.  

Séria Ekvivalenty (Equivalents) pozostáva z viacerých 

komponovaných formátov, ktoré sú fragmentárnymi zázna-

mami / snímkami rôznych uhlov pohľadu (vizuálneho i vnemo-

vého) na polia. Okrem maliarskeho média je na výstave zastú-

pená i autorova grafická tvorba a experimentálna tvorba s pre-

pojením viacerých médií, pracujúca s konceptom recyklácie od-

padového materiálu.  

Tomáš Žemla (1984) pedagogicky pôsobí na Strednej odbor-

nej škole v Hlohovci. Jeho tvorba vo svete získava veľké 

množstvo pozitívnych ohlasov. V minulom roku získal prestíž-

ny grant z Pollock–Krasner Foundation v New Yorku. Kurá-

torkou výstavy bola Radka Nedomová. 

www.gmab.sk 27.02.2020 

Pomocná evidencia 088/01/2020 

 

Podzemie Trenčianskeho hradu ovládli strašidlá 

 

Podzemie Trenčianskeho hradu ovládnu počas najbližších 

troch mesiacov strašidlá. Unikátna expozícia strašidiel českého 

autora Aleša Draš-

nara, ktorú otvorili 

v piatok 5. júna, má 

na Slovensku pre-

miéru. 

Ako informovala 

Radovana Keliaro-

vá z oddelenia mar-

ketingu a komuniká-

cie Trenčianskeho 

múzea v Trenčíne, výstava je ľahko strašidelná a súčasne zá-

http://www.gmab.sk/
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bavná a poučná. Je určená pre rodiny s deťmi, ale aj pre širokú 

verejnosť a potrvá do 7. septembra. 

„Kolekciu magických strašidiel zastupujú figuríny, pričom 

každá má svoje meno a každá je pre návštevníka niečím 

atraktívna. Návštevníci budú môcť vidieť prašivca, baziliška, 

jezinky a ďalšie záhadné postavy z minulosti,“ priblížila Rado-

vana Keliarová s tým, že pre verejnosť je výstava prístupná v 

priestoroch pod Delovou baštou, kam sa návštevník bežne 

nedostane. 

www.teraz.sk 05.06.2020 

Pomocná evidencia 264/01/2020 

 

Trenčianska galéria s novým kamerovým systémom 

 

Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne využila obdobie bez 

návštevníkov spôsobené koronakrízou na údržbu svojich 

priestorov, zatraktívnenie služieb pre návštevníkov a kvalit-

nejšie technické zabezpečenie ochrany zbierkových predmetov 

a výstavnej plochy.   

Výmenu všetkých kamier vo vonkajších aj vnútorných pries-

toroch umožnila finančná podpora Fondu na podporu umenia 

vo výške 2800 eur. V zbierkovom fonde galérie sa nachádza 

takmer 4900 umeleckých diel a pravidelnými podujatiami pre 

verejnosť sú výstavy slovenského či medzinárodného umenia. 

„Cieľom rekonštrukcie bolo dosiahnuť zvýšenie ochrany a 

bezpečnosti výstavných, expozičných a depozitárnych priesto-

rov, v ktorých sú uchovávané a prezentované umelecké pred-

mety galerijnej hodnoty prostredníctvom modernizácie kame-

rového systému,“ vysvetlila význam výmeny kamier riaditeľka 

galérie Barbora Petríková.  

www.tsk.sk 14.06.2020 

Pomocná evidencia 278/01/2020 

 

http://www.teraz.sk/
http://www.tsk.sk/
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Otvorili výstavu výtvarníčky Lenky Lukačovičovej 

 

V utorok 12. mája po takmer dvojmesačnom zatvorení pries-

torov Galérie Miloša Alexandra Bazovského (GMAB) vinou 

koronakrízy  ju znova otvorili pre verejnosť.  V utorok 16. júna 

sa tu uskutočnila vernisáž výstavy pod názvom „(Ne)rozho-

dujúce okamihy“. 

Ide o výstavný projekt autorky Lenky L. Lukačovičovej, 

zahŕňajúci časozbernú sériu analógových fotografií a autorský 

zin. Názov vychádza z 

fotografického termínu 

(angl. „Decisive Mo-

ment“), o ktorý sa autor-

ka opiera, keď uvažuje 

nad tým, či okamih za-

chytenia snímky musí 

byť nutne jedinečným, 

rozhodujúcim. Odpoveď 

hľadá prostredníctvom vrstvenia fotografického záznamu opa-

kujúcich sa situácií z domáceho a vonkajšieho prostredia.  

Volí pomerne citlivý jazyk, ktorým zachytáva (ne)obyčajné 

momenty plné vážnosti, ale aj situačnej irónie. 

www.gmab.sk 16.06.2020 

Pomocná evidencia 286/01/2020 

 

Dobrá zostava a Symposium šperk v trenčianskej galérii 

 

Vo štvrtok 2. júla otvorili v trenčianskej Galérii M. A. Ba-

zovského dve nové výstavy – „Dobrá zostava 2“ a „Symposium 

šperk“. 

Projekt „Dobrá zostava 2“ predstavuje tvorbu troch autorov, 

ktorých spája spolupôsobenie v rokoch 2004 – 2009 v Ateliéri 

voľnej a farebnej grafiky na VŠVU v Bratislave. Tými sú vý-

http://www.gmab.sk/
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znamný slovenský maliar a grafik Vojtech Kolenčík ako 

vedúci ateliéru a jeho dvaja študenti Martina Gajdošík Al-

brechtová (1982)  a Branislav Kristín (1978). Vojtech Kolen-

čík je pre svojich študentov dodnes autoritou svojím  priro-

dzeným pedagogickým aj ľudským prístupom.  Ich vzájomná 

úcta a rešpekt umožnili pripraviť spoločnú  výstavu diel aj 

v priestoroch trenčianskej galérie.  

Práve Trenčín je mestom, kde sa obidvaja narodili a často 

v ňom aj vystavujú. Výstava zároveň pripomína 65-ročné ži-

votné jubileum umelca a pedagóga, ktorý na VŠVU v Brati-

slave pôsobí už 30 rokov. Za ten čas ukázal tvorivú cestu mno-

hým študentom Ateliéru voľnej a farebnej grafiky, s ktorými 

dodnes udržuje čulé kontakty.  

„Symposium šperk“, výstava diel účastníkov šperkárskych 

sympózií od roku 1990 po súčasnosť, bilancuje roky intenzívnej 

organizačnej a tvorivej práce nielen autorov medzinárodného 

zloženia, ale aj kurátoriek (Ágnes Schramm, Viera Kleinová, 

Erna Masarovičová, Mária H. Nepšinská, Kristýna Špa-

nihelová). Výstavný projekt ponúkol výber viac ako 100 šper-

kov a objektov zo zbierky Združenia šperkárov AURA.  

Formát výstavy predstavil široké spektrum artefaktov rôznej 

mierky (od miniatúrneho šperku až po objekt), vytvorených 

z rozmanitých materiálov od drahých kovov až po papier, por-

celán, plast, sadru a podobne. Zároveň priblížil divákovi neko-

nečný potenciál autorských prístupov a názorov prezen-

tovaných prostredníctvom tvorby v oblasti súčasného šperku. 

www.gmab.sk 02.07.2020 

Pomocná evidencia 310/01/2020 

 

Projekt „Dočasné skulptúry“ sa začal gilotínou v parku 

 

V Parku M. R. Štefánika môžu okoloidúci vidieť gilotínu 

bez čepele. Ide o prvé z umeleckých diel súčasných umelcov, 

http://www.gmab.sk/
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ktoré do konca roka pribudnú v meste Trenčín vo verejnom 

priestore. Projekt pod názvom „Dočasné skulptúry“ zastrešuje 

občianske združenie Hala. Projekt chce vzbudiť záujem verej-

nosti o súčasné umenie.  

„Zámerom je oboznámiť ľudí s rôznorodou škálou súčas-

ného umeleckého sveta netradičným spôsobom. Je totiž verejne 

známe, že niektoré podoby dnešného umeleckého prejavu, 

predovšetkým nové médiá, sú z väčšej časti v očiach slovenskej 

spoločnosti stále neznámym pojmom. Ak aj o ne ľudia javia 

záujem, vo väčšine prípadov sa ide o negatívne názory,” hovorí 

Pavol Múdry z realizačného tímu. Projekt si tak podľa neho 

dáva za cieľ presviedčať ľudí o adekvátnosti existencie tohto 

typu umenia ako bežnej súčasti našich životov. 

Od augusta 2020 môžu obyvatelia mesta Trenčín a jeho 

návštevníci v mesačnom časovom odstupe uvidieť niekoľko 

zaujímavých diel od zná-

mych, ale aj začínajúcich 

slovenských autorov. 

Prvé dielo vytvorila 

čerstvá absolventka Fakul-

ty umenia na Ostravskej 

univerzite Viktória Po-

chlopeňová. Táto rodáčka 

z Beluše sa vo svojej tvor-

be zaoberá predovšetkým 

možnosťou pretvárať rôznorodé predmety do novej podoby. V 

Parku M. R. Štefánika prezentuje svoje dielo SKOK, ktoré 

vzniklo ako reakcia na zadanie ešte počas jej študentských čias. 

Základný odkaz sochárskeho objektu s podobou historickej 

gilotíny vyrobenej z dreva v skutočnej veľkosti by mal vychá-

dzať z jednoduchej slovnej hračky SK OK, teda Slovensko v 

poriadku. Autorka však tento význam obracia do negatívnej 

polohy a spodobňuje ho vo forme gilotíny bez čepele. Jej sku-
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točný účel sa tak stráca. Gilotína v jej podaní už nie je pred-

metom, ktorý vykonáva spravodlivosť, ale len objektom upo-

zorňujúcim na potrebu kriticky myslieť aj nad našimi životmi. 

Programovo sa sympózium zameriava na multižánrové in-

štalácie a performancie v snahe ukázať rozmanitosť súčasného 

umenia a jeho tvorcov s cieľom pokúsiť sa edukovať trenčian-

sku verejnosť prostredníctvom aktuálnych foriem umenia. 

www.trencin.sk 14.08.2020 

Pomocná evidencia 360/01/2020 

 

Výtvarníci na Fest Arte vymaľovali podjazd  

 

Pôvodne chceli spojiť sily v sobotu 16. mája v okolí Gym-

názia Ľudovíta Štúra dva eventy – Fest Art a moderný mestský 

trh Trenčín na 

korze. Korona-

kríza ich plány 

zmarila. Fest 

Art sa samo-

statne uskutoč-

nil až v sobotu 

29. augusta. 

Fest Art je 

kultúrno-ume-

lecký festival, 

ktorý sa zameriava na zveľaďovanie verejných priestranstiev 

pomocou modernej maľby či streetartu. Tentokrát si ako miesto 

konania organizátori vybrali podjazd na Mládežníckej ulici. 

Jeho steny, znečistené rôznymi vandalskými čarbanicami, 

ozdobili výtvarníci pôsobivými maľbami. 

Festival ponúkol aj sprievodný program. 

Vlastný text 29.08.2020 

Pomocná evidencia 373/01/2020 

http://www.trencin.sk/
https://www.facebook.com/events/462179834703930/
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Trenčín dostal podobu maľovanky pre deti i dospelých 

 

Od septembra si ľudia môžu mesto Trenčín vyfarbiť podľa 

seba. Túto možnosť dáva obyvateľom mesta Maľovanka 

Trenčín, ktorá vznikla na podnet Ladislava Kollára. Maľovan-

ku realizovala Lucia Chocholáčková, umelkyňa žijúca v Mi-

chalovciach. Tá má na konte maľovanky aj iných slovenských 

miest. 

Trenčan Ladislav Kollár prišiel s myšlienkou vytvorenia 

maľovanky s motívmi mesta Trenčín dlho predtým, než spoznal 

tvorbu michalovskej 

umelkyne. „Moja dcéra 

objavila túto autorku na 

sociálnej sieti, lebo sa 

tiež zaujíma o umelecké 

diela a kreslí. To, že au-

torka už spravila ma-

ľovanky iných miest, 

sme sa dozvedeli až ne-

skôr,“ povedal. 

Autorka po oslovení 

prišla osobne do Trenčína, nafotila si objekty, nakreslila skice, 

potom zdigitalizovala. Lokality, ktoré sa dostali do maľovanky, 

vyberal Kollár s autorkou spoločne. Dohromady vybrali 12 naj-

dôležitejších lokalít mesta Trenčín. 

Podľa slov Lucie Chocholáčkovej, ktorá maľovanku kresli-

la, bolo náročné vybrať len 12 lokalít. Toto mesto navštívila už 

viackrát a vždy sa tu výborne cíti. 

S myšlienkou prišiel Trenčan Ladislav Kollár. 
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„Námestie je veľmi príjemné, v mnohom mi pripomína 

prímorské mesto. Pamiatky sú všetky úchvatné a tie, čo som 

vybrala, ma fascinujú. Mnohé sa do maľovanky nedostali,“ 

povedala. Z mestských pamiatok ju najviac zaujala Mestská 

veža. „Pri prechode pod vežou som pocítila krásu a závan his-

tórie,“ dodala. 

Maľovanka Tren-

čín nie je ani zďaleka 

jedinou maľovan-

kou, ktorú Lucia 

Chocholáčková na-

kreslila. „Prvú ma-

ľovanku som vytvo-

rila pred viac ako 

dvoma rokmi a bola 

to Bratislava. Po hlavnom meste nasledovali Košice, Micha-

lovce, Bardejov, Prešov a teraz Trenčín. 

Momentálne má rozpracované aj iné projekty ako Osobnosti 

Slovenska z obdobia stredoveku, Osobnosti Michaloviec alebo 

Hrady a zámky Slovenska. 

O podobnú maľovanku prejavila záujem aj krajská 

organizácia cestovného ruchu (KOCR). „Existenciu tohto diela 

registrujeme od samotného vzniku. Okamžite sa nám nápad aj 

vyobrazenia pamiatok a dominánt Trenčína páčili,“ povedala 

hovorkyňa KOCR. Spolu s Ladislavom Kollárom a Luciou 

Chocholáčkovou majú záujem spraviť maľovanku, ktorá by 

vyobrazovala dominanty z celého Trenčianskeho kraja. „Mo-

mentálne sme vo fáze rokovania o tomto danom projekte,“ do-

dala hovorkyňa. 

V tejto plánovanej maľovanke by sa mali ocitnúť lokality 

ako Mohyla Milana Rastislava Štefánika, Beckovský hrad, 

Čachtický hrad, z miest Bojnice alebo Trenčianske Teplice. 
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Reakcie na maľovanku sú pozitívne. „Ľudia o ňu majú záu-

jem, lebo je farebná, roztancovaná v kontraste s dnešnou po-

chmúrnou dobou,“ povedal Ladislav Kollár. Podľa jeho slov sa 

maľovanka dostala aj za hranice našej krajiny, do štátov, kde 

žijú rodáci z Trenčína. „Vieme o tom, že putovala už do Ho-

landska, Česka, Anglicka a Talianska,“ dodal.  

S maľovankou má plány aj do budúcna. Pôvodne ju chcel 

dávať prvákom a škôlkarom ako pamiatku na prvý septembrový 

deň. Tento plán ale napokon zmarili opatrenia. V budúcnosti ju 

chce poslať aj do umeleckých škôl, aby ju žiaci mohli podľa 

seba vyfarbiť. „Hlavná myšlienka maľovanky je, že Trenčín je 

farebný,“dodal. 

 
www.sme.sk 18.11.2020 

Pomocná evidencia 378/01/2020 

 

Akademický sochár Igor Mosný obnoví kocku „Kubik“ 

 

Jedným z výrazných výtvarných diel na území Trenčína je 

kocka „Kubik“ na Soblahovskej ulici. Po rokoch prejde cel-

kovou obnovou. Postará sa o ňu akademický sochár Igor Mos-

ný. Kocku v utorok 22. septembra opatrne rozobrali a odviezli 

do ateliéru umelca. 

http://www.sme.sk/
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Ide o aktivitu v rámci projektu Hlava5, za ktorým stoja 

mladí dizajnéri, výtvarníci a architekti z Trenčína a Českej re-

publiky. V rokoch 2018 – 2019 zmapovali 106 sochárskych a 

výtvarných diel na území Trenčína. Ich projekt sa orientuje na 

diela z rokov 1965 – 

1989 s cieľom po-

stupne ich za pomoci 

mesta obnoviť.  

Obnova takýchto 

diel bude špecifická a 

odborná, mesto preto 

oslovilo k spolupráci 

akademického sochá-

ra Igora Mosného. Pr-

vý objekt, ktorý prejde komplexnou opravou, je „Kubik“ – 

kocka na Soblahovskej ulici. Jej autormi boli v polovici 70-tych 

rokov fotograf Anton Štubňa a architekt Ján Blicha. Išlo o 

kombináciu fotografie umiestnenej pod plexisklom a betóno-

vého skeletu, v ktorom je kocka upevnená.  

Info 02.10.2020 

Pomocná evidencia 407/01/2020 

 

Dokument 2020 a Erika Miklóšová v trenčianskej galérii 

 

Vo štvrtok 24. septembra v trenčianskej Galérii M. A. 

Bazovského (GMAB) otvorili dve výstavy – „Dokument 2020“ 

a výtvarníčky Eriky Miklošovej. 

Prvá výstava voľne vychádza z publikácie „døkument1“, 

ktorá je výberom slovenských dokumentárnych projektov z po-

sledných dvadsiatich rokov. Kľúčovým kritériom pre výber v 

GMAB sa stala najmä tematická spätosť fotografií so Slo-

venskom a vedomé prekračovanie hraníc konvenčného doku-

mentárneho žánru smerom k výtvarnejšiemu a konceptuálnej-

Sochár Igor Mosný pri rozoberaní kocky „Kubik“. 
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šiemu jazyku. Novými estetickými či obsahovými stratégiami 

na pritiahnutie diváckej pozornosti reagujú fotografky a fo-

tografi na výzvy, ktoré technologické, distribučné a komu-

nikačné prostriedky pred fotografiu v posledných rokoch kladú. 

Neznamená to však, že od reality utekajú do fiktívnych svetov. 

Práve naopak, ukazujú, že aktivizovať k angažovanému kona-

niu, inštitucionálnej pomoci či vyššej vizuálnej citlivosti je 

možné aj opustením klasického dokumentárneho slovníka. 

Autorky a autori 

reflektujú charakter 

Slovenska, jeho vi-

zuálne osobitosti, ná-

rodné symboly, kul-

túrne dedičstvo či re-

gionálne a kultúrne 

kontrasty cez tragi-

komické mikropríbe-

hy, vizuálne anekdoty, 

ale aj subtílne výtvarné obrazy, tiché pozorovania či hravé 

momentky. Výstava ako celok je obrazovou správou, ktorá je 

možno miestami humorná a satirická, niekedy melancholická, 

no vo svojej podstate je veľmi pálčivým komentárom o krajine, 

ktorá si svoju identitu ešte stále hľadá. 

Autorky a autori: Matej Hakár, Jana Ilková, Dominika 

Jackuliaková, Marek Jančúch, Andrea Kalinová, Ján Ke-

keli, Šymon Kliman, Robo Kočan, Peter Korček, Lenka L. 

Lukačovičová, Soňa Maletz, Boris Németh, Marek Pupák, 

Pavel M. Smejkal, Jana Šturdíková, Ján Viazanička. 

Erika Miklóšová (1984) sa vo svojej tvorbe orientuje predo-

všetkým na techniku kresby a maľby. Výstavný projekt Abst-

ract Landscapes predstavuje kombináciu dvoch autorkiných 

predošlých projektov (tém), ktorými sú „Zátišie s drapériami“ 

a plenérová krajinomaľba. Tento projekt sa snaží o ich posun a 
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skríženie, o ich hybridizáciu, o zobrazenie ďalšieho priestoru, 

tzv. „nad-priestoru“ alebo o zobrazenie času v zátiší. Z histórie 

umenia sa čas (štvrtý rozmer) na maľbách zobrazoval v ume-

leckom smere kubizmus. Z názvu výstavy vyplýva, že aj zátišie 

komponované autorom môže byť ovplyvnené každodenným 

životom maliara. Napríklad obsahom zátišia, štýlom, ktorým je 

namaľované, veľkosťou formátu. Je možné ho vnímať auto-

biograficky. 

www.gmab.sk 24.09.2020 

Pomocná evidencia 411/01/2020 

 

Nominácia stálej expozície na Národnú cenu za dizajn 

 

Národná cena za dizajn je prestížne ocenenie, ktoré od roku 

1993 udeľuje Slovenské centrum dizajnu. Ide o najvyššiu formu 

uznania a prezentácie v tejto oblasti tvorivej činnosti na Sloven-

sku. Z prihlásených 469 

diel sa stála expozícia Ba-

zovského dostala do úzke-

ho výberu 51 nomino-

vaných. 

Pri príležitosti 50. vý-

ročia založenia Galérie 

Miloša Alexandra Bazov-

ského prešla stála expo-

zícia maliara, po ktorom 

inštitúcia nesie svoje meno, 

kompletnou rekonštrukciu. 

Ten svojou odvahou, svojráznym štýlom a originálnym pohľa-

dom na umenie prispel k formovaniu modernej slovenskej kul-

túry.  

Architektom a autorom dizajnu je Marcel Benčík, kurá-

torkou expozície Radka Nedomová.  Viditeľná zmena sa odra-

http://www.gmab.sk/
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zila nielen na celkovom priestore stálej expozície, prišlo aj na 

prerámovanie diel, ktoré sa dočkalo profesionálneho uznania 

medzinárodnej poroty. 

Cieľom súťaže Národná cena za dizajn je podporiť 

profesionálnu prácu tvorcov dizajnu a uplatnenie slovenských 

dizajnérov, výrobcov a profesionálov pracujúcich v oblasti 

dizajnu v medzinárodnom prostredí. Nová stála expozícia ga-

lérie sa stala otvoreným nástrojom na komunikáciu s divákom, 

prostredníctvom ktorej je schopná interpretovať súčasným ja-

zykom dielo Miloša Alexandra Bazovského. 

www.tsk.sk 12.11.2020 

Pomocná evidencia 459/01/2020 

 

Národnú cenu za dizajn udelili borovičke Juniperus 

 

Národná cena za dizajn (NCD) je ocenenie udeľované Slo-

venským centrom dizajnu a Ministerstvom kultúry SR. Aktu-

álny ročník patrí komunikačnému dizajnu a prácam reali-

zovaným počas rokov 2018 a 2019. Počas Galastreamu, ktorý 

bol odvysielaný online vo štvrtok 10. decembra, odzneli názvy 

ocenených diel a mená ich autorov a autoriek.  

Patent na výrobu borovičky Juniperus vlastní spoločnosť 

Old Herold od roku 1905. O jej poslednom vydarenom redizaj-

ne hovorí aj udelené ocenenie – „Národná cena za dizajn“ v 

kategórii Obal a objekt, ktoré získala. 

Nová fľaša, logo a etiketa borovičky Juniperus sú výsled-

kom redizajnu trnavského štúdia Pergamen, ktorý ocenila me-

dzinárodná porota Národnej ceny za dizajn 2020. Štúdiu Per-

gamen, ktoré funguje od roku 1993, udelili zároveň aj cenu za 

dlhodobý hospodársky prínos.  

„Nech pracujeme na čomkoľvek, náš základný postoj je 

rovnaký: poďme to urobiť dobre a inak než ostatní,“ hovorí 

http://www.tsk.sk/
https://www.oldherold.sk/znacka/juniperus/
https://www.pergamen.sk/
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Juraj Demovič, jeden zo zakladateľov Pergamenu, ktorý 

v ňom pôsobí ako kreatívny riaditeľ a grafický dizajnér.  

Medzinárodná porota tento rok hodnotila rekordné množstvo 

prihlásených projektov – 469 od takmer 200 autoriek a autorov. 

Na výstavu postúpilo vyše 270 a 49 z nich bolo nominovaných 

na ocenenia v jednotlivých kategóriách. Udelených bolo 11 

hlavných cien, 4 ceny pre osobnosti dizajnu a 7 špeciálnych 

uznaní s rôznou tematikou. 

Po rokoch Old Herold oživil hranatú fľašu so skosenými 

hranami a krátkym hrdlom. V novej verzii má ešte ostrejšie 

hrany a širšie ramená 

ako pôvodná. Pribudol 

reliéf z bobúľ a ihličia 

borievok a hrdé logo na 

bočné steny skla. Na pr-

vý pohľad pôsobí nová 

fľaša trochu starosvet-

sky, v kombinácii s vý-

raznou etiketou zároveň 

exkluzívne. Vnútri je 

však stále tá istá borovička, ktorú trenčianska likérka Old He-

rold páli už viac ako 100 rokov. 

Nové logo Juniperus na etikete je originálnym remixom 

viacerých historických verzií loga. Dopĺňajú ho informácie o 

pôvodnom roku výroby a číslo národnej a medzinárodnej re-

gistrácie v Ženeve. V archíve likérky našli dizajnéri zo štúdia 

Pergamen staré reklamy, etikety a rôzne dobové materiály, kto-

ré využili pri svojej práci.  

Súčasné logo je zbavené zbytočnej dekoratívnosti a spája v 

sebe typografické a tvarové inšpirácie z rôznych historických 

verzií loga. Výrazná modrá etiketa so žltým logom je vytlačená 

na nenatieranom papieri a doplnená embossom v logu a debo-

som v textoch. Variant s príchuťou koreňa z horca má žltú 

https://www.oldherold.sk/historia/
https://www.oldherold.sk/historia/


286 
 

etiketu s modrým logom. Jednoduchá farebnosť zdôrazňuje 

farebný kód značky, text na etikete upozorňuje na jej tradíciu. 

„Štúdio Pergamen dostalo do rúk najstaršiu slovenskú bo-

rovičku Juniperus. Vytvorili obal, ktorý štylizovaným vzorom 

borievkových plodov a lístkov spája tradíciu s modernosťou. 

Ide o veľmi citlivý redizajn na mimo-

riadnej grafickej aj produktovej úrovni“, 

zhodnotila prácu odborná porota. Dva-

krát pálený borievkový destilát z ručne 

zberaných plodov, jemný lieh pre roz-

vinutie chute a skúsení liehovarnícki 

majstri. Také jednoduché a stále výni-

močné už viac ako sto rokov. 

Legendárna, najstaršia značka boro-

vičky na Slovensku, je zlatým pokladom 

výrobcu. Stále dodržiava tradičný po-

stup výroby a borievky spracúva náročným fermentačným a 

destilačným procesom. Trenčianska borovička si tak uchováva 

vôňu a chuť voňavých borievok s vysokým obsahom silíc a 

flavoidov.  

Borovička sa v našich končinách pálila odpradávna. Tren-

čianske likérky cibrili receptúru z borievkového destilátu dlhé 

roky. Najstaršiu slovenskú borovičku Juniperus v Trenčíne vy-

rábali už v roku 1905. V dobe prvej Československej republiky 

ju vyvážali do USA. Od roku 1936 je registrovaná na Úrade 

priemyselného vlastníctva ako prvá slovenská borovička. V ro-

ku 1967 získala trenčianska borovička Juniperus medzinárodnú 

ochranu pôvodu registrovanú na Úrade pre patenty a vynálezy 

v Ženeve. A od roku 2016 platí ochrana značky Juniperus 

na celom území Európskej únie.  

www.oldherold.sk 12.12.2020 

Pomocná evidencia 500/01/2020 

 

http://www.oldherold.sk/
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7.9 Kandidatúra na Európske hlavné mesto kultúry 

 

Trenčín sa chce stať Európskym hlavným mestom kul-

túry 

 

O titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) v roku 2026 

sa budú deliť dve mestá z dvoch členských krajín Európskej 

únie – jedno slo-

venské a druhé 

fínske. Svoju 

kandidatúru za-

tiaľ oznámili Nit-

ra, Trenčín, uchá-

dzať sa o pre-

stížny titul zva-

žuje aj Trnava a 

ďalšie mestá. 

Cieľom samo-

správy je transformovať Trenčín tak, aby bol skvelým miestom 

pre život všetkých občanov. Prihláška musí podľa ministerstva 

kultúry vychádzať z výrazného kultúrneho programu so silným 

európskym rozmerom. Kultúrny program musí pokrývať rok, 

na ktorý sa titul udeľuje, a musí byť vypracovaný zvlášť na 

tento účel. Podľa hovorkyne mesta Trenčín Eriky Ságovej sa 

samospráva rozhodla kandidovať po zistení, že stretnutia s ak-

tívnou verejnosťou v oblasti športu, kultúry, vzdelávania a 

práce s komunitami ukázali, že má mesto silný potenciál uchá-

dzať sa o tento titul. 

Prvé stretnutie na tému EHMK sa uskutočnilo už v piatok 7. februára v ga-

lérii Vážka za účasti primátora Richarda Rybníčka. 

http://nitra.sme.sk/
http://nitra.sme.sk/
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Na projekte EHMK 2026 Trenčín aktuálne pracuje v projek-

tovom tíme päť ľudí, ďalší traja fungujú v produkčnom tíme s 

podporou odbornej verejnosti, členom tímu je aj primátor. Rad-

nica chce hodnotiacu porotu podľa slov Eriky Ságovej zaujať 

„silne komunitno--rozvojovým projektom, založeným na mo-

derných princípoch presahujúcich slovenské hranice“. 

„Náš cieľ je jasný, transformovať Trenčín tak, aby bol skve-

lým miestom pre život všetkých občanov,“ povedala. 

Kamil Bystrický, šéf občianskeho združenia Kolomaž, 

ktoré prevádzkuje Klub Lúč a organizuje aj medzinárodný fes-

tival divadla jedného herca Sám na javisku, vníma kandidatúru 

mesta pozitívne. Súčasne však upozorňuje, že ide o náročný 

projekt, pri ktorom musí byť radnica obozretná. 

„Treba si nájsť nejaký kľúč, silný príbeh, s ktorým mesto 

môže vstúpiť do súťaže a veriť si,“ povedal. 

Podľa radnice budú mesto v prípade získania titulu EHMK 

2026 reprezentovať 

najmä aktívne ko-

munity. Jednou z 

nosných tém bude 

podľa slov Eriky 

Ságovej urbanis-

ticko-architekto-

nický rozvoj Tren-

čína, vybudovanie 

novej formy kultúrneho manažmentu mesta a nových podujatí. 

Úspešným uchádzačom o titul EHMK 2013 boli Košice. 

Ako informoval ich hovorca Vladimír Fabian, v súvislosti s 

aktivitami EHMK minuli návštevníci v meste v roku 2012 a 

2013 viac ako 30 miliónov eur. Celkové výdavky projektu Ko-

šice EHMK predstavovali 70 miliónov eur, prebudovala sa kul-

túrna infraštruktúra a na ročné obdobie vzniklo 917 pracovných 

miest.  

Infodeň so zástupcami Ministerstva kultúry v utorok 27. februára. 
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Vďaka titulu sa v Košiciach zvýšila dostupnosť kultúrnych 

podujatí i mimo jeho centra a na sídliskách. 

www.sme.sk 01.06.2020 

Pomocná evidencia 253/01/2020 

 

Mesto kandidatúru na EHMK predstavilo verejnosti 

 

Mesto Trenčín opäť kandiduje na titul Európske hlavné 

mesto kultúry pre rok 

2026. Kandidatúru 

mesto predstavilo ve-

rejnosti vo štvrtok 27. 

augusta v Parku M. R. 

Štefánika. Radnica sa 

pri kandidatúre opiera 

o podporu trenčianskej 

župy a kúpeľného mes-

tečka Trenčianske Tep-

lice. Mestskí poslanci v rámci zmeny rozpočtu na tento rok 

schválili na prípravu kandidatúry 35 tisíc eur. 

Trenčín prvýkrát kandidoval na tento titul v roku 2007 s pro-

jektom, ktorý nazvali Via Maxima. Postavili ho na symbolike 

ciest a rímskeho odkazu vytesaného do hradnej skaly, spomedzi 

slovenských miest napokon v 

roku 2013 tento titul získali Ko-

šice. 

Podľa trenčianskeho primá-

tora Richarda Rybníčka sa 

snaha o zisk titulu Európskeho 

hlavného mesta kultúry môže 

mnohým ľuďom zdať ako utó-

pia a bláznovstvo: „Povedia si, že mesto na to nemá, že nie je 

na to pripravené, lebo nemá divadlo, nemá sály. Viem si 

Primátor Richard Rybníček. 

http://www.sme.sk/
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predstaviť, že je to taká skepsa o tom, že načo sa vôbec do toho 

púšťame.“ 

To, že Trenčínu veľa chýba, je však podľa neho príležitosť: 

„Môže nás to vyburcovať k tomu, aby sme zabojovali, získali 

titul, ale zároveň dali priestor mladým ľuďom v našom meste, 

ktorí tvoria kultúru, ktorí ju formujú a majú predstavy a sny o 

tom, v akom meste chcú žiť.“ 

O titul sa spolu s Trenčínom uchádzajú aj Nitra, Trnava, Ži-

lina alebo Prešov, podľa Rybníčka sú možno s kultúrou ďalej 

ako Trenčín. 

„Ale práve naša nepripravenosť, možno to dobrodružstvo a 

veľká ambícia, ale zároveň pokora, s ktorou do toho vstupuje-

me, môže byť tou veľkou silnou stránkou nášho projektu,“ uvie-

dol primátor. 

Prípadný neúspech kandidatúry zároveň podľa neho nebude 

znamenať koniec ambíciám mať z Trenčína mesto kultúry. 

„Toto nie je projekt, ktorý končí odovzdaním. Dúfam, že títo 

zapojení mladí ľudia budú tvoriť novú kultúrnu politiku mesta 

bez ohľadu na to, či 

budeme alebo nebu-

deme európskym hlav-

ným mestom kultúry. 

Je to začiatok niečoho, 

čo nebude mať ko-

niec.“ 

O projekt sa v Tren-

číne stará 10-členný 

prípravný tím, mana-

žérom a koordinátorom je Martin Dorot. Ak by Trenčín napo-

kon uspel, podľa neho by mohol dostať 20 až 30 miliónov eur. 

Trenčianska radnica tiež podala žiadosti o peniaze na obnovu 

národnej kultúrnej pamiatky kina Hviezda. 

http://nitra.sme.sk/
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„Táto by mala znova slúžiť na kultúrne aktivity. Zároveň by 

sme si vedeli predstaviť mať tam pri víťazstve v tejto súťaži aj 

kultúrny manažment. Samozrejme, do toho môžu ísť aj súk-

romné investície, ako napríklad futbalový štadión,“ dodal Mar-

tin Dorot. 

Trenčania sa pri kultúre v meste často pýtajú najmä na väčší, 

profesionálny divadelný súbor, ktorý v meste absentuje. Fun-

gujú tu len menšie divadelné formáty, ako zoskupenie Kolomaž 

alebo Mestské divadlo. 

„Tento projekt by mal byť viac úprimný a mal by podporiť 

to, čo tu je kvalitné. Chceme pokryť každý umelecký žáner, po-

kryť komunitné akcie a radi by sme prepojili tento projekt aj so 

športom,“ povedal Martin Dorot. 

O titul Európskeho hlavného mesta kultúry sa spolu s Tren-

čínom uchádzajú napríklad Trnava, Nitra alebo Žilina. Tie do 

prípravnej fázy investujú v porovnaní s Trenčínom viac peňazí. 

V Žiline poslanci schválili 100 tisíc eur, v rozpočte Trnavy na 

rok 2020 v rámci príprav kandidatúry Trnavy na titul Európske 

hlavné mesto kultúry vyčlenili 70 tisíc eur. 

Do budúcoročného rozpočtu, ktorý bude mestské zastupiteľ-

stvo schvaľovať koncom roka, plánujú navrhnúť čiastku 300 ti-

síc eur. V Nitre pôvodne 100-tisícový návrh skresali na polo-

vicu. 

„Kritika a porovnávanie, že tam je niečo funkčné a u nás za-

tiaľ nie je, nemá v tomto momente význam. Porotcovia budú 

hodnotiť to, čo je v projekte. A keď do toho dáme presne to, čo 

sme si pomenovali, čo potrebujeme zrekonštruovať, čo potre-

bujeme zrevitalizovať alebo tam dôjde k zmenám funkčnosti 

nejakých objektov, sú to ideálne plusové body pre Trenčín,“ vy-

svetlil Martin Dorot. 

http://zlavy.sme.sk/
http://zilina.sme.sk/
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V snahe získať prestížny titul mesto Trenčín aktívne podpo-

ria aj Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) a neďaleké kúpeľné 

mestečko Trenčianske Tep-

lice. Podľa župana Jaro-

slava Bašku je kandidatúra 

výzvou nielen pre krajské 

mesto, ale aj pre celý Tren-

čiansky kraj. 

„I keď je Trenčín naj-

menším krajským mestom a 

Trenčiansky kraj jedným z 

najmenších krajov, máme silu a potenciál práve v tých ľuďoch. 

Som rád, že mesto Trenčín prijalo túto výzvu bojovať s ďalšími 

mestami a my ako TSK urobíme všetko preto, aby sme tomu 

naozaj pomohli,“ skonštatoval Jaroslav Baška. 

Primátorka Trenčianskych Teplíc Zuzana Frajková Ďur-

meková privítala ponuku 

trenčianskeho primátora, 

aby sa Trenčianske Teplice 

pripojili ku kandidatúre 

Trenčína. Ako povedala, ne-

zaváhala ani na sekundu. 

„Nadštandardné vzťahy, 

ktoré sú medzi Trenčínom 

a Trenčianskymi Teplicami, 

nie sú umelo vytvorené, sú absolútne prirodzené. V kultúrnej 

oblasti boli mestá dlho prepojené vďaka filmovému festivalu 

Art Film Fest. Trenčania navštevujú Trenčianske Teplice pre 

oddych, kultúru a kúpeľníctvo, Tepličania chodia do Trenčína 

za prácou, na nákupy a tiež za kultúrou. Teším sa na spoluprácu, 

otvára nám to nové možnosti,“ povedala primátorka. 

www.sme.sk 27.08.2020 

Pomocná evidencia 370/01/2020 

Župan Jaroslav Baška. 

Primátorka Zuzana Frajková Ďurmeková. 

http://zlavy.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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Desiatky stretnutí s rôznymi skupinami obyvateľstva 

 

Čo máte na meste najradšej? Aké sú najväčšie problémy 

obyvateľov či komunít v Trenčíne? Čo vnímate ako najväčšiu 

unikátnosť mesta Trenčín? Aj tieto otázky položil v septembri 

rôznym skupinám občanov nášho mesta tím kandidatúry na Eu-

rópske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026. Zbieranie 

odpovedí, názorov a návrhov stále trvá. 

„Náš tím sa snaží osloviť všetky skupiny obyvateľstva, ktoré 

sme si identifikovali, že v meste žijú. Pýtame sa na ich potreby 

či názory, súčasne ich oboznamujeme s kandidatúrou na Európ-

ske hlavné mesto kultúry, s celým procesom prihlasovania ale 

aj s možnosťami, ktoré by kandidatúra mohla priniesť,“ hovorí 

Lucia Dubačová, projektová manažérka projektu #tren-

cin2026.  

V priebehu septembra sa uskutočnilo približne 30 stretnutí 

s rôznymi skupinami obyvateľstva, ako seniori, žiaci zo základ-

ných a študenti stred-

ných aj vysokých 

škôl, rodičia detí, 

marginalizované a 

znevýhodnené sku-

piny obyvateľstva, 

poslanci mesta, ná-

boženské skupiny, 

športovci, umelci, ta-

nečníci, minoritné 

skupiny, zástupcovia rôznych komunít, mládežníckych organi-

zácií,  predstaviteľov tretieho sektora, verejného sektora a ma-

lých, stredných a veľkých podnikateľov a firiem.  

Spoločne so zástupcami týchto skupín sa tím rozprával o ich 

potrebách, problémoch, identifikovali príležitosti, ktoré by 

chceli, aby im titul Európskeho hlavného mesta kultúry 

Diskutovalo sa aj s trenčianskymi seniormi. 
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priniesol. Súčasťou stretnutí bolo aj spoločné hľadanie vízie bu-

dúcnosti mesta.  

Občania Trenčína, ale aj ľudia z celého regiónu mohli vyjad-

riť svoj názor aj prostredníctvom „Dotazníka pre verejnosť“ na 

internetovej stránke www.trencin2026.sk/vyzva. Dotazník ob-

sahuje 14 otázok, v ktorých tím zisťuje pohľad ľudí na kultúru 

a kultúrne podujatia, spokojnosť s kultúrou v meste, ponúka 

priestor pre nápady na zmenu a pýta sa napríklad aj na to, aký 

finančný obnos mesačne minú na kultúru.  

„Podnety od ľudí sú pre celý projekt neskutočne dôležité. 

Práve ich pohľad na mesto vie určiť smerovanie programu a ce-

lého projektu. Pomáha nám akýkoľvek názor, či už pozitívny 

alebo negatívny,“ vyjadrila svoje presvedčenie Lucia Duba-

čová.   

Info 02.10.2020 

Pomocná evidencia 420/01/2020 

 

Unikátna mapa ukazuje všetky zaujímavé miesta 

 

Spoznať Trenčín a jeho okolie môžete vďaka novej interak-

tívnej mape. Jej súčasťou sú miesta a tipy z oblasti športu, kul-

túry, gastronómie či architektúry. Mapa je výsledkom takmer 

dvojmesačnej práce organizačného tímu, ktorý rieši projekt 

kandidatúry Trenčína na Európskej hlavné mesto kultúry v roku 

2026.  

Podľa marketingovej manažérky projektu Trenčín 2026 

Barbory Janákovej mapu vytvorili hlavne preto, lebo mali po-

cit, že im niečo v meste chýba:  „Nebol to ani tak nedostatok 

vecí ako skôr lepšia informovanosť a platforma, kde by si člo-

vek našiel veľa vecí naraz. Vložili sme tam preto informácie o 

rôznej zaujímavej architektúre v meste, mapu technických pa-

miatok od Čiernych Dier, historickú mapu miest, kultúrne 

miesta, ale aj kam ísť na drink či kde si opraviť bicykel.“  

http://www.trencin2026.sk/vyzva
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Mapa nezabúda ani na cirkulárnu ekonomiku, jej súčasťou 

sú tak aj všetky bezobalové obchody, knižné búdky, ale aj 

miesta, kde sa dajú odniesť použité zubné kefky.  

„Našou snahou bolo ukázať obyvateľom, že Trenčín je plný 

miest, ktoré stoja za to navštíviť a vidieť. Chceli by sme, aby 

táto mapa fungovala pre každého a jedného dňa sa stala súčas-

ťou bežného života občana a aj tu-

ristu,” hovorí Lucia Dubačová, 

manažérka projektu Európskeho 

hlavného mesta kultúry. „Pravi-

delne ju aktualizujeme, zapracovali 

sme do nej napríklad aj súpis par-

kovísk v centre a širšom okolí ako 

aj informácie, odkedy dokedy sú 

parkoviská platené a ako za parko-

vanie platiť, čo môže prísť vhod 

najmä pre návštevníkov mesta.“  

V interaktívnej mape sa dá 

orientovať ľahko a intuitívne. V jej 

dolnej časti je vypísaných 12 kate-

górií, ktoré aktuálne ponúka. Rov-

nakú farbu, ako má názov sekcie, majú aj príslušné body na 

mape. Po kliknutí na niektorý z nich sa objavia bližšie informá-

cie o danom mieste spolu s fotografiami. K dispozícii je taktiež 

vyhľadávač, v ktorom sa dá zvoliť konkrétna oblasť záujmu.  

„Mapa momentálne funguje v testovacej verzii a už teraz 

chystáme ďalšie sekcie,“ hovorí Barbora Janáková s tým, že 

chcú pripraviť verziu aj v anglickom jazyku.  

Do tvorby mapy sa navyše môžu zapojiť aj občania. Stačí, 

ak pošlú fotografie či tipy na ďalšie zaujímavé miesta tvorcom, 

ktorí ich do mapy pridajú.  

„Naším cieľom je, aby mapa pomohla ľuďom nájsť v Tren-

číne presne to, čo potrebujú. Taktiež ponúka aj možnosť, aby sa 
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pri prechádzkach po jeho uličkách niečo nové o našom meste 

naučili,“ uzatvára Barbora Janáková. 

Info 30.10.2020 

Pomocná evidencia 421/01/2020 

 

Pracujú na finálnych prípravách projektu EHMK 

 

Tím kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry na rok 

2026 momentálne pracuje na finálnych prípravách projektu do 

prvého kola. Tím v súčasnej dobe už intenzívne pracuje na fi-

nalizovaní vízie a tvorbe programovej štruktúry.  

„Aktuálne máme hotový veľmi silný kurátorský koncept od 

Lýdie Pribišovej – šéfredaktorky československého vydania 

FleshArt a kurátorky vizuálneho umenia projektu. Súčasne spo-

lupracujeme s Martinom Zaicekom z neziskovej organizácie 

Spoločnosť Jaromíra Krejcara, ktorá sa snaží zachrániť bývalý 

liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. Všetky 

projekty konzultujeme aj s významnou slovenskou umelkyňou 

Ilonou Nemeth. V programe budeme určite využívať kontext 

nášho mesta a pri plánovaní kladieme veľký dôraz na environ-

mentálne dopady,“ hovorí programová manažérka Lenka Ku-

ricová.  

„Veľmi nám záleží na tom, aby sme vytvorili pestrú kultúrnu 

ponuku pre všetky skupiny obyvateľov. Úzko spolupracujeme 

s mestom a do projektu sa snažíme implementovať aj nápady z 

projektu Trenčín si Ty,“ doplnila Lenka Kuricová. 

Info 30.10.2020 

Pomocná evidencia 441/02/2020 

 

Projekt EHMK postavili na základe diskusií s občanmi 

 

Tím Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) finišoval 

s projektom kandidatúry mesta. Projekt je z veľkej časti posta-
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vený na zisteniach od občanov mesta. Tím ich získal prostred-

níctvom rôznych fokusových skupín počas uplynulých mesia-

cov ako aj prostredníctvom online dotazníka, ktorý bolo možné 

vyplniť na internetovej stránke do polovice októbra. 

V priebehu celej prípravy projektu sa dopytovania zúčas-

tnilo viac ako 2 tisíc ľudí. Na štyroch stretnutiach členovia tímu 

EHMK debatovali s poslancami za jednotlivé mestské časti, 

ktoré zastupujú. Do pocitovej mapy zaznačovali miesta vhodné 

na kultúru alebo miesta, kde sa najčastejšie obyvatelia zdržia-

vajú vo voľnom čase. Tím pre nich pripravil niekoľko otázok, 

súvisiacich s komunitami mestských častí, s ich problémami, 

debatovali aj o tom, ako by mohli jednotlivé mestské časti vy-

zerať za desať rokov či o najväčších unikátnostiach týchto častí 

mesta. 

„Mestská časť Juh má najnižší priemerný vek obyvateľstva, 

práve preto je tam veľa rodinných komunít stretávajúcich sa vo 

vnútroblokoch, na ihriskách či v kultúrnom centre“, povedala 

Veronika Sučanská, facilitátorka fokusových skupín s poslan-

cami, koordinátorka práce s mládežou mesta Trenčín a súčasne 

členka tímu EHMK Trenčín 2026. 

„Ďalšia veľká komunita je cirkevná, ale nemôžeme zabud-

núť ani na komunitu športovcov či záhradkárov, stretávajúcich 

sa v záhradkárskych oblastiach. Medzi najväčšie unikátnosti 

môže patriť Brezina, ktorá zasahuje do viacerých mestských 

častí, ale aj vnútrobloky, ktoré sú pre túto mestskú časť typické. 

O desať rokov by si poslanci svoju mestskú časť predstavovali 

veselú s bohatým komunitným, kultúrnym a rodinným životom 

a ako moderné a mladé sídlisko,“ doplnila Veronika Sučanská. 

S poslancami za mestskú časť Sever sa tím EHMK rozprával 

o tom, že táto mestská časť má vo svojom území vysokú aj 

strednú školu, preto veľká komunita je práve tá študentská. Zá-

roveň vedie cez Sever zrekonštruovaná hrádza, ktorá láka špor-

tovcov, rybárov ale aj rodiny s deťmi či psíčkarov. Medzi 
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najväčšie unikátnosti tejto časti patrí rieka Váh a priľahlá hrá-

dza ale aj krásy Kubrej. O desať rokov vidia poslanci mestskú 

časť bezbariérovú s dobrou infraštruktúrou a kultúrnymi mož-

nosťami. 

„Mestská časť Západ žije folklórom a kultúrnymi aktivitami 

najmä v kultúrnych domoch“, doplnila Vernika Sučanská 

a zdôraznila, že aj témy kultúrnych domov sa snaží tím EHMK 

zapracovať do projektu kandidatúry. Poslanci identifikovali, že 

medzi unikátnosti patria kyselky v mestskej časti ale aj archi-

tektonická krása Detského mestečka. Jednotlivé komunity naj-

častejšie trávia voľný čas na športoviskách, štadiónoch či v kul-

túrnych domoch a na iných verejných priestranstvách. Veľká 

komunita sú práve stredoškolskí študenti, keďže mestská časť 

Západ má na svojom území niekoľko stredných škôl. Poslanci 

si mestskú časť prajú medzigeneračne prepojenú s dobrou in-

fraštruktúrou a zachovanou identitou. 

Mestská časť Stred má na svojom území skatepark, trho-

visko, nákupné centrum či námestie, preto je zdrojom rušného 

komunitného života. Za unikátnosť môžeme považovať zelenú 

Soblahovskú ulicu, Zátoku pokoja či iné miesta popri rieke 

Váh. Vízia mestskej časti je dokončenie projektu Trenčín si Ty, 

bezbariérovosť a upravené verejné priestory v mestskej časti. 

Aj vďaka týmto rozhovorom dokázal tím EHMK identifiko-

vať v rôznych mestských častiach miesta určené na kultúrne 

podujatia ako aj miesta s potenciálom revitalizácie či rekon-

štrukcie do budúcnosti. 

Info 27.11.2020 

Pomocná evidencia 483/01/2020 

 

 

 

 

 



299 
 

Odovzdali projekt kandidatúry na EHMK 

 

Podarilo sa to! Niekoľko mesiacov tím „Trenčín 2026“ pri-

pravoval 60-stranový Bid Book. Táto kniha predstavuje pro-

jekt, s ktorým sa naše mesto 

bude uchádzať o kandidatúru 

na Európske hlavné mesto kul-

túry 2026. 

Vytlačený projekt v anglic-

kom jazyku slávnostne odo-

vzdali v pondelok 14. decem-

bra na Ministerstve kultúry SR. 

Na začiatku februára 2021 tím 

čaká obhajoba projektu pred 

Európskou komisiou. Vo feb-

ruári sa mesto Trenčín dozvie, 

či postupuje do druhého kola a bude svoj projekt rozširovať o 

ďalšie časti, vďaka ktorým by sme mohli uspieť ako finalista 

Európskeho hlavného mesta kultúry. 

Projekt, ktorý tím nazval Cultivating Curiosity (prel. pesto-

vanie zvedavosti), je zatiaľ vydaný v anglickom jazyku, jeho 

slovenská verzia sa 

práve pri pravovala. 

Bid Book pozostáva 

z 9 kapitol. V nich 

podrobne rozoberá 

víziu a ciele projektu, 

umelecký koncept 

programov, ako aj 

prínos pre Európu, 

silné a slabé stránky 

projektu, financovanie, zapájanie verejnosti či schopnosť pro-

jektu fungovať v ďalších rokoch. „Snažili sme sa čo najviac 
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zachytiť podstatu a potenciál nielen Trenčína, ale aj celého 

Trenčianskeho kraja,“ hovorí Lucia Dubačová, manažérka 

projektu. „Cultivating Curiosity je vlastne výzva k tomu, aby 

sme sa nebáli rozvíjať našu zvedavosť a vedeli sa pozerať na 

veci aj z druhej strany.“   

Vizuál Bid Booku, ako aj grafickú identitu projektu vytvoril 

talentovaný mladý trenčiansky grafický dizajnér Martin Pyš-

ný. Tím „Trenčín 

2026“ si v pro-

jekte stanovil nie-

koľko veľmi dô-

ležitých cieľov, 

akými sú naprí-

klad dostať Tren-

čín do povedomia 

Európy, podporo-

vať občianske ak-

tivity a zamerať sa aj na participáciu vylúčených skupín obyva-

teľstva, kultivovanie verejného priestoru, ako aj environmen-

tálne tematiky. Do procesu písania projektu sa zapájali desiatky 

občanov a expertov z rôznych odvetví.  

„Sme veľmi šťastní, že sme mohli na projekte spolupracovať 

s expertmi a umelcami z rôznych sfér. Veľkou pomocou nám 

bola  Ilona Németh, s ktorou sme projekt konzultovali, ale na-

príklad aj umelkyňa Kateřina Šedá, Lýdia Pribišová ako aj 

umelci z Trenčína, akými sú Vlado Kulíšek či združenie 

TRAKT,“ hovorí Lenka Kuricová, ktorá pracovala na vytvá-

raní umeleckého programu.  

Tím sa momentálne pripravuje na ústne obhajoby projektu. 

Okrem Trenčína sa o kandidatúru uchádzajú aj ďalšie mestá, 

ako napríklad Trnava, Nitra, Žilina, Prešov, Hlohovec a 

iné. Cieľom projektu Európske hlavné mesto kultúry je pomôcť 

mestu, ktoré tento prestížny titul získa, vyrásť. Rieši kultúru ako 
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celok, teda nielen umelecký program, ale aj celkovú kvalitu ži-

vota, pohľad na európske hodnoty, ekológiu a aktívny verejný 

život.  

Za posledných 37 rokov práve vďaka tomuto programu do-

kázali desiatky miest naštartovať a posilniť kultúrnu scénu, ko-

munity, vylepšiť si infraštruktúru, zväčšiť svoj mestský poten-

ciál, a najmä predstaviť svoje plány a vízie širokému obyvateľ-

stvu doma aj v zahraničí.  

www.trencin.sk 30.12.2020 

Pomocná evidencia 504/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trencin.sk/
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8. Školstvo a vzdelávanie 
 

8.1. Školstvo 
 

 

Trenčianske školy boli v prvej tridsiatke na Slovensku 

 

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zve-

rejnil najnovší rebríček slovenskými škôl s najlepšími výsled-

kami žiakov. V prvej tridsiatke základných škôl sú základné 

i stredné školy z Trenčína. 

Hodnotenie základných škôl prebehlo v školskom roku 

2018/2019 na základe celoštátneho testovania piatakov a de-

viatakov. Podľa neho sa v rebríčku základných škôl na Sloven-

sku na 18. priečke ocitla Základná škola na Dlhých Honoch a na 

20. mieste Základná škola na Novomeského ulici. 

V rebríčku stredných odborných škôl Slovenska obsadila 

trenčianska Obchodná akadémia Milana Hodžu 4. priečku, na 

šiestej je Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej 

v Trenčíne. 

V prvej tridsiatke slovenských gymnázií je aj trenčianske 

Gymnázium Ľudovíta Štúra. 

www.trencin.sk 10.01.2020 

Pomocná evidencia 011/01/2020 

 

Koronavírus zatvoril školy, žiaci a učia doma 

 

Školy a škôlky  sa zatvorili od piatka 13. marca. Žiakov aj 

rodičov čakajú nové výzvy. Niektorým stihli učitelia zadať 

domáce úlohy na celé dva týždne, ďalším zadávajú úlohy 

priebežne cez internetovú stránku EduPage. Rôzne vzdelávacie 

skupiny s radami, ako učiť doma, vznikajú aj na sociálnej sieti. 

http://www.trencin.sk/


303 
 

„Milí moji druháci. Asi v tejto správe odo mňa očakávate 

úlohy, ktoré by ste mali vypracovať. No nepíšem vám preto. 

Teraz sa budete učiť to, čo vás žiadna pani učiteľka nevie a ne-

môže naučiť, predmet, ktorý v osnovách nemáme. Čakajú nás 

náročné dni. Verte, že aj my by sme boli radšej s vami priamo 

v škole. Prosím, snažte sa 

svojím prístupom a sa-

mostatnosťou uľahčiť 

prácu vašim rodičom. Te-

raz je to skúška vášho prí-

stupu a zodpovednosti.“ 

Aj takto sa počas tých-

to dní prihovárajú učitelia 

žiakom a rodičom cez 

aplikáciu EduPage. Koronavírus zatvoril školy. Nevedno, kedy 

sa žiaci aj učitelia vrátia do lavíc a za katedry. Odborníčka 

upozorňuje, že školy by nemali zabúdať ani na žiakov, ktorí 

nemajú prístup k internetu. 

V Trenčíne dostali riaditelia škôl už pred týždňom in-

formáciu, že vyučovanie v školách bude prerušené. Učitelia sa 

podľa hovorkyne Trenčína Eriky Ságovej už odvtedy pripra-

vovali na túto alternatívu. 

„Nakoľko situácia bola v školách už dosť problematická, ria-

ditelia všetkých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Trenčín udelili žiakom na piatok 13. marca riaditeľské 

voľno, a tak už vo štvrtok 12. marca dostali žiaci úlohy v 

písomnej podobe na dva týždne, hlavne z dôvodu, že nie všetci 

majú prístup k internetu. Zo školy si tiež prevzali pracovné 

zošity a ďalšie materiály, na základe ktorých si budú vypra-

covávať domáce úlohy,“ povedala Erika Ságová. Učitelia tiež 

musia riaditeľom škôl predložiť rozsah a obsah učiva, ktorý dali 

žiakom vypracovať v rámci samoštúdia. 
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Podobná situácia je aj na stredných školách v Trenčianskom 

kraji. Tie zatvorili už v utorok 10. marca. Predpokladaný tak-

mer trojtýždňový výpadok majú podľa krajskej hovorkyne 

Lenky Kukučkovej vykryť najmä prostredníctvom internetu. 

„Trenčiansky kraj usmernil riaditeľov škôl, aby v čase 

prerušenia vyučovania na stredných školách vyzvali učiteľov k 

využívaniu dostupných elektronických spôsobov na zadávanie, 

prijímanie a kontrolu zadaní pre žiakov, osobitne pre maturan-

tov,“ povedala Lenka Kukučková s tým, že všetky stredné školy 

u nás využívajú informačný systém ascAgenda, prostredníct-

vom ktorého môže prebiehať elektronická komunikácia medzi 

učiteľmi a žiakmi. 

Predsedníčka Združenia základných škôl Slovenska Alena 

Petáková upozorňuje, že školy by nemali zabúdať ani na žia-

kov, ktorí nemajú prístup k internetu. 

„Je to problematické, lebo nielen v menších dedinkách, ale 

aj vo väčších mestách nemajú všetky deti prístup na internet, 

sociálne slabšie rodiny alebo tie v hmotnej núdzi to obme-

dzujú,“ skonštatovala Alena Petáková. 

Možností, ako učiť deti aj mimo školy, je podľa nej viac: 

„Väčšina s rodičov už má mobily, je to najrýchlejšie, buď 

telefonátom alebo cez SMS. Učitelia majú kontakty na rodi-

čov.“ 

Výsledok snaženia učiteľov je aj podľa nej často disku-

tabilný, záleží od prístupu detí aj rodičov, že koľko snahy vy-

naložia. 

„Uvidíme, koľko to bude trvať, no nástup do školy bude 

musieť byť postupný a bude sa musieť prispôsobovať tomu, ako 

to žiaci zvládali alebo stíhali. Malým deťom nemôžete zadávať 

nové učivo, aby sa učili, skôr je to na opakovaní a precvičovaní 

starého učiva,“ uzavrela Alena Petáková. 

Zatvorenie škôl v susednom Česku vyriešila zaujímavo Čes-

ká verejnoprávna televízia. Každý pracovný deň vysiela naživo 

http://recenzie.sme.sk/mobily
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výučbové bloky s vyštudovaným pedagógmi pre žiakov s ná-

zvom UčíTelka. 

www.sme.sk 17.03.2020 

Pomocná evidencia 149/01/2020 

 

Primátor ocenil učiteľov mestských škôl 

 

Mimoriadna situácia spojená so šírením koronavírusu tento 

rok presunula aj tradičné marcové oceňovanie pedagógov pri 

príležitosti Dňa učiteľov. Uskutočnilo sa až v utorok 26. mája, 

s takmer dvojmesačným posunom, v komornej atmosfére 

a s rúškami na tvárach. 

Ani protiepidemické opatrenia však nič nezmenili na snahe 

vyzdvihnúť výnimočné znalosti a schopnosti ľudí, ktorí za-

svätili svoj život práci 

s deťmi. Z rúk primá-

tora mesta Trenčín Ri-

charda Rybníčka si 

ocenenie prevzalo 12 

pedagógov: 

Mgr. Tatiana 

Vancová (ZŠ Bez-

ručova) - Vedenie ško-

ly vysoko hodnotí Ta-

tianinu ochotu neustále sa vzdelávať. Po ukončení vysokoškol-

ského štúdia pre primárne vzdelávanie v roku 1995 pokračovala 

rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky, neskôr infor-

matickej výchovy, v roku 2017 ukončila 2. atestáciu. Vo svo-

jom odbore priebežne sleduje nové trendy a pokúša sa hľadať 

inovácie, ako žiakom učenie zjednodušiť a spraviť ho zaují-

mavejším. Pani učiteľka si zodpovedne plní pracovné povin-

nosti, aktívne sa zúčastňuje na tvorbe a realizácii školských 

projektov ako Tajomná noc v škole, Noc s Andersenom.  

http://www.sme.sk/
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Mgr. Alena Šimovičová (ZŠ, Dlhé Hony) – Celý svoj 

profesijný život sa venuje deťom, ktoré potrebujú špeciálnu 

starostlivosť. Už počas štúdia na vysokej škole aktívne praco-

vala s nepočujúcimi deťmi i dospelými. Aj v súčasnosti prí-

kladne pracuje so všetkými deťmi, ktoré potrebujú individuálnu 

špeciálnu pedagogickú starostlivosť. Spolupracuje s ostatnými 

špeciálnymi pedagógmi v Trenčíne, pomáha začínajúcim špe-

ciálnym pedagógom, odovzdáva svoje skúsenosti prostred-

níctvom odborných prednášok. Je neodmysliteľnou súčasťou 

organizačného tímu školského speváckeho zboru.  

Mgr. Jaromír Felgr (ZŠ, Kubranská) –  Je telocvikár telom 

i dušou. Na škole pôsobí od roku 1990. K jeho úspechom patrí 

najmä dlhoročná zbierka titulov, ocenení a diplomov, ktoré 

žiaci získali pod jeho vedením. Okrem vyučovania telesnej vý-

chovy a prípravy žiakov na súťaže je sám aktívnym športov-

com. Hrá futbal, tenis, stolný tenis, bedminton, florbal či bas-

ketbal. Je platným členom volejbalového tímu školy. Okrem 

toho je niekoľkonásobným majstrom okresu, a keďže ide o uni-

kátnu súťaž, možno bez obáv povedať, že i majstrom sveta 

v bowlingu učiteľov. 

Eva Smatanová (vychovávateľka, ZŠ Na dolinách) 

–  V školskom klube detí pôsobí už  tri desaťročia. Je to pani 

vychovávateľka, ktorú milujú deti aj rodičia. Jej zameraním je 

najmä hudba, a aj preto sa priestormi školy často ozýva klavír 

a spev detí. Ľudové piesne odovzdáva mladej generácii. Neza-

nedbáva ani šport, ručné práce a prípravu detí na vyučovanie. 

Pripravila s deťmi veľa kultúrnych programov. Najmilšie sú 

vystúpenia ku Dňu matiek. Tie chytia za srdce a často ma-

mičkám a babičkám vyhŕknu slzy šťastia, keď vidia svoje deti 

na javisku.  

Mgr. Janka Losonszká (ZŠ, Veľkomoravská) – Svoju 

pedagogickú dráhu  začala v septembri 1987 ako učiteľka pre I. 

stupeň vo vtedajšej Internátnej športovej škole na Ulici 9. mája, 
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dnešná Základná škola Veľkomoravská.  Učí žiakov nielen pí-

sať, čítať a počítať, ale vštepuje im lásku a úctu ku všetkému 

dobrému, k prírode a k Slovensku. V dobe počítačov, tabletov 

a mobilných telefónov vedie svojich (a nielen svojich) žiakov 

k láske k športu. V rebríčku športov sú u nej na prvom mieste 

loptové hry a špeciálne futbal. Vďaka jej oduševneniu k tomuto 

športu sa začali žiaci prvého stupňa pravidelne zúčastňovať 

tradičných futbalových turnajov McDonald´s Cup a MikulAS 

Cup.  

Mgr. Miloš Somorovský (CVČ Trenčín) – Napriek tomu, 

že v Centre voľného času pracuje krátko, jeho prínosy sú ne-

prehliadnuteľné. Ako predseda okresného klubu Slovenskej 

asociácie športu na školách v Trenčíne, organizuje každý rok 

vyše 80 športových súťaží na báze okresných, regionálnych, 

krajských až po majstrovstvá Slovenska. Zároveň je aj pred-

sedom disciplinárnej komisie SAŠŠ, kde dohliada na spra-

vodlivé disciplinárne konania. Pohybové zručnosti  detí rozvíja 

v športových záujmových útvaroch. Motivuje deti k pravi-

delnému športovaniu a formuje nielen ich zdravý životný štýl, 

ale ovplyvňuje aj ich trvalý vzťah k tejto činnosti.  Sleduje nové 

trendy v športových aktivitách, zúčastňuje sa školení a usta-

vične hľadá inovácie, ktorými robí tréningy zaujímavejšími. 

Janette Strhárska, DiS.art (ZUŠ Karola Pádivého) – Na 

ZUŠ Karola Pádivého 

pracuje ako učiteľka tan-

ca od roku 2001. Odo-

vzdáva svoje bohaté pe-

dagogické skúsenosti 

mladým tanečníkom. 

Vysoká odborná ná-

ročnosť sa odzrkadľujú 

na výsledkoch jej žia-

kov  pri reprezentácii školy. Je multižánrovou  učiteľkou, dosa-
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huje nadštandardné výsledky, či pracuje v divadle, v hudbe vo 

výuke hry na priečnu flautu či tanci. Jej žiaci obohacujú svojimi 

výkonmi scénického tanca či tancami rôznych kultúr verejné 

kultúrne podujatia, koncerty, vernisáže, slávnostné schôdze a 

oslavy kultúrnych inštitúcii. Nezabudnuteľná je jej práca v 

školskom muzikáli Studňa lásky z roku 2017.  

Beáta Rabinová (MŠ, Legionárska) – Je učiteľkou so 45-

ročnou pedagogickou praxou. Vypracovala množstvo  projek-

tov zážitkového učenia sa, prostredníctvom ktorých deti ob-

javovali a získavali nové dimenzie  poznania.  Mimoriadne vý-

sledky v priamej výchovno-vzdelávacej činnosti dosahuje i vy-

užívaním nových technológií a inovatívnych prístupov. Ce-

lý  život  s nadšením a láskou sa venuje práci s deťmi, ich vzde-

lávaniu a výchove. Jej humánny a tvorivý prístup vo výchovno-

vzdelávacom procese je vždy dobrým pomocníkom pre deti na 

ceste k dosiahnutiu školskej zrelosti.  V kolektíve patrí k 

ochotným a iniciatívnym učiteľom.  

Zuzana Miturová (MŠ, M. Turkovej) – Učiteľskému po-

volaniu sa venuje od roku 1980. V materskej škole vedie krú-

žok  šikovných rúk a hravou formou oboznamovala deti s ne-

meckým jazykom. Materskú školu prezentuje aj na verejnosti 

na rôznych vystúpeniach s deťmi. Venuje sa výtvarne nadaným 

deťom, ktorých práce boli viackrát ocenené v rôznych súťa-

žiach. Od roku 2012 spolupracuje s Pedagogickou a sociálnou 

akadémiou v Trenčíne,  dva roky zabezpečuje  praktické vyu-

čovanie predmetu prax pre žiačky školy. Svoje bohaté vedo-

mosti a skúsenosti využila na rozvoj profesijných kompetencií 

študentov a aplikáciu teoretických poznatkov do praxe.  

Erika Čičmancová (MŠ, Na dolinách) – Svoju pedagogickú 

činnosť začala vykonávať v Materskej škole v Omšení v roku 

1984. Učiteľkou Materskej školy Na dolinách sa stala v roku 

1989. Počas svojej dlhoročnej praxe pracovala a pracuje vždy 

na sto percent. Ku každému  dieťaťu pristupuje individuálne a 



309 
 

rešpektuje  jeho osobitosti. Podporuje samostatné učenie sa detí 

prostredníctvom cieľavedome pripravených rôznorodých akti-

vít. Je veľkou milovníčkou zvierat a prírody. Kladný a ochra-

nársky vzťah a postoje k prírode sa prostredníctvom rôznych 

aktivít snaží vštepovať aj deťom v materskej škole.  

Mgr. Elena Kľocová (MŠ, Niva 9) – Ako učiteľka sa 

vyznačuje širokým okruhom záujmov – od folklóru, výtvarného 

umenia  a environmentálnych aktivít, ktoré využíva vo výchov-

no-vzdelávacom procese. Aktívne implementuje  environmen-

tálny projekt MŠ „EKO na to?“ do edukačného procesu a ná-

sledne prostredníctvom detí i do ich rodín. Pomáha organizovať 

rôzne kultúrne a športové podujatia v materskej škole. Svoj 

voľný čas neúnavne venuje deťom, ku ktorým osud nebol zho-

vievavý prostredníctvom nadácie „Úsmev ako dar“,  pomáha 

organizovať zimné a letné pobyty práve pre tieto osudom ťažko 

skúšané deti, ktorých sa už niekoľko rokov zúčastňuje a pomá-

ha deťom a rodinám aspoň na chvíľku zabudnúť na nepriazeň 

osudu.  



310 
 

Bc. Jana Švecová (MŠ, Stromová 3) – V školstve pracuje 

ako učiteľka materskej školy 15 rokov. S nadšením odovzdáva 

nové poznatky najmladšej generácii. Do edukačného procesu 

vnáša alternatívne metódy práce. Podporuje vzťah detí k pozná-

vaniu a učeniu formou hry. Pravidelne sa s deťmi  zúčastňuje 

rôznych výtvarných súťaží. S elánom vytvára nové pomôcky a 

prichádza s inovatívnymi nápadmi.  Je iniciátorkou a realizátor-

kou aktivít a podujatí realizovaných materskou školou. Pra-

covala a pracuje ako triedna učiteľka, vedúca metodického 

združenia, niekoľko rokov je predsedníčkou rady školy, úspeš-

ne vedie internetovú stránku školy. Je spoluautorkou viacerých 

úspešných projektov.  

www.trencin.sk 26.05.2020 

Pomocná evidencia 244/01/2020 

 

Deti sa od 1. júna vrátili do škôl a materských škôl 

 

Od pondelka 1. júna sa opäť otvorili všetky materské a 

základné školy v Trenčíne. Škôlky privítali 926 detí a do škôl 

nastúpilo 2 029 žiakov 1. - 5. ročníka. Od piatku 13. marca boli 

pre pandémiu koronavírusu zatvorené škôlky i školy. V pon-

delok 1. júna sa náročné obdobie pre deti, rodičov i učiteľov 

skončilo, školský rok pokračuje. Nie však povinne, ale pre všet-

kých dobrovoľne. 

Pre základné i materské školy platí meranie teploty detí pri 

ich príchode a dezinfekcia rúk. Dezinfekcia toaliet a dotyko-

vých plôch vnútorných priestorov škôl a škôlok sa vykonáva 

dvakrát za deň. 

Kým pred zatvorením školských zariadení navštevovalo 

materské školy v Trenčíne 1 495 detí, v pondelok sa ich do škô-

lok vrátilo 926, čo je približne 62 percent z celkového počtu. 

Taký záujem prejavili ich rodičia.  

http://www.trencin.sk/
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„Otvorili sme všetky škôlky, ale nie všetky triedy, nakoľko 

máme problém s personálom, ktorý je buď z rizikovej skupiny 

alebo z iných dô-

vodov nenastúpi 

do práce (PN, 

OČR). Pre nedo-

statok miesta a ob-

medzené perso-

nálne kapacity 

sme nemohli pri-

jať 23 detí, ich 

matky sú však na 

materskej dovo-

lenke. Deti pracujúcich rodičov mohli nastúpiť všetky,“ hovorí 

riaditeľ Školských zariadení mesta Trenčín Rastislav Masa-

ryk. Materské školy sú  otvorené od 7.00 do 16.00 h. 

Z 2 552 žiakov zák1adných škôl 1. – 5. ročníka prišlo 1. júna 

do školy 2 029 detí, čo je 80,29 percenta z celkového počtu. 

„Všetky školy sú schopné zabezpečiť na vyučovaní účasť 

detí, ktoré o to prejavili záujem. Vyučovanie máme personálne 

veľmi dobre zvládnuté, riaditelia škôl zapojili do vyučovacieho 

procesu aj niektorých vyučujúcich z 2. stupňa a na dvoch zá-

kladných školách vypomáhajú aj pedagogickí zamestnanci 

z Centra voľného času a zo základnej umeleckej školy, kde je 

stále prerušená prevádzka. Do školského klubu detí bude chodiť 

1 095 žiakov a v školských jedálňach dostane obed 1 630 detí. 

Ráno školské kluby detí nie sú. Žiakov si preberajú pani učiteľ-

ky, ktoré s nimi majú vyučovanie a po skončení vyučovania sa 

deti presunú do školského klubu detí“ uviedla vedúca Útvaru 

školstva MsÚ Trenčín Ľubica Horňáčková. 

Všetky školy majú pripravený časový harmonogram prícho-

du detí podľa jednotlivých ročníkov a podľa počtu vchodov do 

budov. Rodičom nie je umožnený vstup do budov škôl. Deti 
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musia priniesť zákonnými zástupcami podpísané vyhlásenie 

o zdravotnom stave. Každé dieťa musí mať dve rúška, jedno na 

tvári (v triede nemusí mať), jedno zabalené v taške a malý 

dezinfekčný gél 

na ruky. 

Telesná vý-

chova sa vyuču-

je hlavne for-

mou pohybo-

vých hier a vy-

chádzok, v telo-

cvični len ob-

medzene a bez 

použitia náradia 

na cvičenie. Každá škola má zostavený harmonogram presunov 

detí na stravovanie v školskej jedálni, aby sa vzájomne 

nestretávali určené skupiny detí. 

www.trencin.sk 01.06.2020 

Pomocná evidencia 252/01/2020 

 

 

 
 

http://www.trencin.sk/
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8.2 Základné školy 
 

 

Psychologická poradňa pre deti v čase zatvorených škôl 

 

Mesto Trenčín spustilo od pondelka 20. apríla psycholo-

gickú pomoc pre deti základných škôl vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti. Na komunikáciu môžu použiť telefonovanie, e-

mail, WhatsApp či facebookový Messenger. 

S problémami dlhodobej izolácie sa v týchto dňoch pa-

sujeme všetci. Dolieha rovnako na dospelých i deti. Najlepšia 

cesta, ako nedovoliť našim úzkostiam a strachom, aby nás 

prevalcovali, je hovoriť o nich. Ak nemáme na blízku nikoho 

známeho, pomoc môže byť na druhej strane telefónnej linky. 

Stačí vyplniť kontaktný formulár.  

„Máme pripravené tri školské psychologičky, ktoré posky-

tujú psychologickú pomoc. Na mobilný telefón môžu deti 

poslať svoje telefónne číslo a následne ich psychologička bude 

kontaktovať. Deti môžu mať problém s vyučovaním, môžu mať 

problém z toho, že sú už dlho doma,“ povedala vedúca útvaru 

školstva Ľubica Horňáčková. 

www.trencin.sk 20.04.2020 

Pomocná evidencia 203/01/2020 

 

Do mestských škôl v nastúpi takmer 550 prvákov 

 

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 

2020/2021 sa v školách zriadených mestom Trenčín konal bez 

účasti detí od pondelka do stredy 20. – 22. apríla. 

Zo 619 šesťročných detí, ktoré prišli rodičia zapísať, by malo 

545 nastúpiť v septembri do prvých tried. O odklad povinnej 

školskej dochádzky požiadalo pre svoje dieťa 74 zákonných 

https://forms.gle/jyx3n2nvceUPPXxd7
http://www.trencin.sk/
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zástupcov. Rozhodne o tom odborné vyšetrenie Centra pedago-

gicko- -psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). 

Viac ako stovku detí zapísali v ZŠ na Ulici L. Novomeského 

(107), v ZŠ na Hodžovej (106) a na Veľkomoravskej (103). Do 

prvej triedy pre mimoriadne nadané deti – projekt Aprogen v 

ZŠ Kubranská pravdepodobne nastúpi 14 prváčikov. 

www.trencin.sk 20.05.2020 

Pomocná evidencia 205/01/2020 

 

Žiaci z Kubranskej ulice prví v programátorskej súťaži 

 

Žiaci zo Základnej školy Kubranská už niekoľko rokov 

úspešne bodujú v Celoslovenskej programátorskej súťaži 

Palma Junior. V aktuál-

nom XV. ročníku súťaže 

stihli prvé dve kolá 

absolvovať ešte v bež-

ných podmienkach 

v škole. V treťom kole 

už museli pracovať sa-

mostatne z domu.  

Ako informovala ich 

učiteľka Eva Mareko-

vá, vďaka výsledkom 

z troch domácich kôl sa aj tento rok dve družstvá prebojovali 

do celoslovenského finále. Uskutočnilo sa v online priestore 

v stredu 17. júna. Krásne prvenstvo v ňom získal tím chlapcov 

Juraj Marek a Michal Čarnogurský (žiak osemročného 

Gymnázia Ľudovíta Štúra). Dievčenský tím v zložení Lucia 

Ševčovičová a Zuzana Mareková získal v konkurencii 

desiatich tímov štvrté miesto.  

Info 30.06.2020 

Pomocná evidencia 289/01/2020 

http://www.trencin.sk/


315 
 

Vyhodnotili súťaž v tvorbe školských časopisov 

 

Do 25. ročníka súťaže v tvorbe školských časopisov sa 

prihlásilo 11 základných škôl okresu Trenčín, sedem tren-

čianskych a štyri mimotrenčianske. Vzhľadom na epidemio-

logickú situáciu boli 

pozmenené kritériá 

súťaže – hodnotilo 

sa jedno číslo ča-

sopisu namiesto pô-

vodne stanove-

ných dvoch čísel.  

Podmienku súťa-

že – vydať školský 

časopis s rozsahom 

najmenej 10 strán a dodržať predpísanú obsahovú stránku 

časopisov - splnili všetky redakčné rady. 

Organizátorom súťaže je mesto Trenčín. Odborná porota 

pod vedením profesionálneho žurnalistu a kronikára mesta 

Pavla Seriša vyhod-

notila a ocenila ce-

loročnú prácu re-

dakčných tímov tesne 

pred koncom školské-

ho roka v piatok 26. 

júna v sobášnej sieni 

Mestského úradu 

v Trenčíne. 

Zlaté pásmo získali 

časopisy Nonstop (ZŠ Kubranská), (Zá)školáčik (ZŠ 

Bezručova), Domino 4 (ZŠ Veľkomoravská), Jedenástka (ZŠ 

Ul. L. Novomeského) a Úsmev (Spojená škola internátna 

Vladimíra Predmerského). Do strieborného pásma porota zara-
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dila časopisy Úlet (ZŠ Východná), Školák (ZŠ s MŠ Soblahov), 

Žirafa (ZŠ Dlhé Hony) a Omšenáčik (ZŠ Omšenie). Bronzové 

pásmo získali časopisy Škola očami detí (ZŠ Jána Lipského s 

MŠ Trenčianske Stankovce) a Veverička  (ZŠ Neporadza). 

www.trencin.sk 26.06.2020 

Pomocná evidencia 300/01/2020 

 

Špeciálna trieda pre deti so zdravotným znevýhodnením 

 

Základná škola na Východnej ulici otvorila v stredu 2. sep-

tembra  špeciálnu triedu pre deti so zdravotným znevýhod-

nením s narušenou komunikačnou schopnosťou. V rámci tren-

čianskych mestských škôl je prvá. 

O jej zriadenie požiadala riaditeľka školy Tatiana Hribová. 

„Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

narastá a žiadosti na zriadenie špeciálnej triedy prichádzajú aj 

zo strany rodičov,“ uviedla. Vznik takejto triedy podporilo 

i trenčianske Centrum pedagogicko-psychologického pora-

denstva a prevencie a tiež Centrum špeciálno-pedagogického 

poradenstva. 

http://www.trencin.sk/
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Vzdelávanie v špeciálnej triede sa začalo prípravným roč-

níkom, ktorý je určený pre deti, ktoré v danom školskom roku 

dosiahnu 6 rokov, ale nedosiahnu školskú spôsobilosť, čiže 

budú mať odklad povinnej školskej dochádzky a zároveň 

diagnostikovanú narušenú komunikačnú schopnosť. 

Špecifickým vyučovacím predmetom je individuálna logo-

pedická intervencia, aby sa podporil rozvoj reči a jazykové 

schopnosti detí. To je prvý predpoklad na úspešné zvládnutie 

čítania a písania. 

Absolvovanie prípravného ročníka sa bude považovať za 

prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky. Po jeho ab-

solvovaní môže žiak pokračovať vo vzdelávaní v bežnej triede 

základnej školy alebo môže kontinuálne prejsť do 1. ročníka 

špeciálnej triedy pre žiakov s narušenou komunikačnou schop-

nosťou. Najvyšší počet detí v prípravnom a ďalej v 1. až 4. 

ročníku takejto triedy je 8 žiakov. Trieda je naplnená do 

maximálne počtu detí. 

Mestskí poslanci sa zhodli na tom, že zaškolenie detí so zdra-

votným znevýhodnením v prípravnom ročníku je lepšou al-

ternatívou než ich zotrvávanie v materskej škole. Zriadenie 

špeciálnej triedy podporili. Škola na Východnej ulici má na to 

všetky potrebné podmienky. Jej fungovanie bude plne pokryté 

normatívom z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR. 

www.trencin.sk 21.08.2020 

Pomocná evidencia 381/01/2020 

 

 

 

http://www.trencin.sk/
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8.3 Stredné školy 
 

 

Do duálneho systému sa zapojila aj Obchodná akadémia 

 

Plat, štipendium, gastrolístky a pracovná zmluva na dosah. 

Firmy ponúkajú „dualistom“ mnohé výhody. Do duálneho sys-

tému sa zapojila aj Obchodná akadémia Milana Hodžu v Tren-

číne.  

V prvom roku v duáli študuje 21 študentov. Na výber mali 

na začiatku štúdia 17 firiem, s ktorými má škola uzavreté zmlu-

vy. Sú medzi nimi napríklad Úrad Trenčianskeho samospráv-

neho kraja, autoservis, hotel či advokátska kancelária. 

„Keďže sme do systému duálneho vzdelávania ešte iba vstú-

pili a ide o žiakov prvého ročníka, ide o jednoduché admi-

nistratívne a pomocné činnosti,“ hovorí o pracovnej náplni štu-

dentov vo firmách riaditeľka školy Monika Bulková. Čas, 

ktorý študenti obchodnej akadémie odpracujú v banke či v 

účtovníckej firme, majú zaplatený.  

„Ich mzda je v hodnote 50 alebo 100 percent hodinovej mini-

málnej mzdy v závislosti od toho, v ktorom sú ročníku,“ spres-

nila Marcela Bošková z A&T Solutions. Firmy im však ponú-

kajú aj odmeny, štipendiá či iné benefity. „Dualista“ so zmlu-

vou od Tatra banky môže napríklad počítať s odmenou 30 eur 

mesačne k platu, v hre sú aj mimoriadne odmeny.  

www.sme.sk 23.01.2020 

Pomocná evidencia 030/01/2020 

 

Trenčiansky kraj chce zvýšiť kvalitu stredných škôl 

 

Trenčiansky kraj chce zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu 

a atraktivitu stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pô-

sobnosti. Dopomôcť mu má k tomu Štátny inštitút odborného 

http://www.sme.sk/
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vzdelávania (ŠIOV), s ktorým vo štvrtok 23. januára podpísal 

memorandum o spolupráci.  

Cieľom memoranda je vytvoriť dlhodobú spoluprácu so 

ŠIOV pri zvyšovaní atraktivity rôznych druhov vzdelávania 

vrátane celoživotného. Krajská samospráva v rámci projektu 

Efektívna verejná správa plánuje získať 20 hodnotiteľov a 40 

koordinátorov, ktorí pomôžu pri zvyšovaní kvality na stredných 

školách. V aktuálnom školskom roku už všetky stredné školy 

pracujú na sebahodnotiacich správach.  

www.teraz.sk 23.01.2020 

Pomocná evidencia 031/01/2020 

 

Získali stavebné povolenie na obnovu Gastrocentra 

 

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zrekonštruuje pre-

vádzku Gastrocentra pod Brezinou. To slúži ako školský závod, 

v ktorom praxujú študenti Strednej odbornej školy obchodu a 

služieb v Trenčíne.  

Náklady na komplexnú obnovu viac ako tridsaťročnej budo-

vy a časti vybavenia by sa mali vyšplhať na asi tri milióny eur. 

Približne 2,8 mi-

lióna eur uhradia 

z európskych pe-

ňazí, župa sa na 

projekte bude po-

dieľať sumou 

146 tisíc eur.  

Budova z 80. 

rokov minulého 

storočia je v nevyhovujúcom stave, jej zariadenie je zastarané a 

z viacerých pohľadov nezodpovedá moderným trendom. Re-

konštrukciou by sa mal zlepšiť jej technický stav, zlepšiť ener-

getická náročnosť či odstrániť bariéry pre hendikepovaných. 
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„Projekt zahŕňa novú fasádu, strechu vrátane zelených prv-

kov, vybudovanie výťahov, modernizáciu a zatraktívnenie pre-

vádzok či nové vybavenie kuchýň, reštaurácie a cukrárne. Na 

budove sa vymenia okná, dvere aj presklené steny,“ informo-

vala Martina Lamačková, vedúca odboru regionálneho rozvo-

ja Úradu TSK. Najdrahšia bude samotná rekonštrukcia zaria-

denia a v nej zahrnuté búracie a demontážne práce, dispozičné 

úpravy interiéru či oprava výťahov a výmena vykurovacích 

telies. 

„Po ukončení stavebnej časti projektu bude obstaraná mo-

derná kuchynská technika, rôzne typy profesionálnych kávo-

varov, sporákov, vozíkov, umývačiek riadu, sušičiek. Taktiež 

bude zakúpený recepčný a reštauračný systém,“ priblížil Matej 

Plánek z komunikačného oddelenia župy. 

Obnovené priestory Gastrocentra sa najviac dotknú štu-

dentov. Ako pred časom povedala riaditeľka Strednej odbornej 

školy obchodu a služieb na Jilemnického ulici Mária Han-

činská, budova dnes, bohužiaľ, už nespĺňa štandardy na vý-

učbu, pre vychovávanie kvalitných absolventov. 

„Chceme vychovávať profesionálov, nielen priemerných za-

mestnancov. Žiakom chceme dať maximum, aby nielen teo-

reticky poznali nové trendy, ale aby sa s výrobou a prípravou 

pokrmov stretli pri modernom vybavení,“ uviedla s tým, že ško-

la má ambíciu zamerať sa aj na nové trendy príprav jedál. 

Potrebu rekonštrukcie priznala aj vedúca školského zaria-

denia Alena Mikšíková: „Čo sa týka energií, máme veľké úni-

ky. Pamätníkmi z roku 1987 sú zariadenia v kuchyni, ako umý-

vacie zariadenia, kuchynské roboty či režón.“ 

Za problematické označila aj vykurovanie a zabezpečenie 

teplej vody plynovou kotolňou, kde dochádza k prerušovaniu a 

výpadkom vykurovania kotlami. V budove je navyše pôvodná 

elektroinštalácia, vzduchotechnika, vodovodné a plynové roz-

vody. Problémom je aj slabo dostupný internet. Novinkou by 
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mal byť  nárast kapacity reštauračnej časti i samoobslužnej lin-

ky. 

www.sme.sk 10.02.2020 

Pomocná evidencia 060/01/2020 

 

V rámci Hokejovej akadémie už vyrástli nové objekty 

 

Výstavbu novej telocvične, kotolne i hotovú budovu 

vzduchotechniky si 

okrem ďalších prí-

pravných prác v rámci 

projektu Hokejovej 

akadémie prišiel po-

zrieť trenčiansky žu-

pan v utorok 25. feb-

ruára. Stavba sa-

motnej hokejovej haly 

je predmetom prípra-

vy verejného obstarávania. Rýchle a bezproblémové napredo-

vanie. Aj tak sa dá charakterizovať priebeh unikátneho projektu 

Hokejovej akadémie, v rámci ktorej vznikne v stredoškolskom 

kampuse aj nová ho-

kejová hala.  

„Na všetky stavby 

súvisiace s projektom 

Hokejovej akadémie 

má Trenčiansky sa-

mosprávny kraj prá-

voplatné stavebné po-

volenia. Všetko ide 

podľa plánu a pevne 

verím, že v priebehu najbližších týždňov budeme môcť začať 

s verejným obstarávaním na zhotoviteľa samotnej hokejovej 

http://www.sme.sk/
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haly,“ povedal župan Jaroslav Baška počas kontrolného dňa 

s tým, že stavebné práce neohrozia bežný chod škôl v Trenčíne-

Zámostí. 

Súčasťou projektu je aj výstavba novej a modernej teloc-

vične pri Škole umeleckého priemyslu, ktorá by podľa slov 

vedúcej Odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martiny 

Lamačkovej mala byť hotová skôr, ako bolo pôvodne v pláne 

a slúžiť bude hneď viacerým školám v kampuse. 

www.tsk.sk 25.02.2020 

Pomocná evidencia 080/01/2020 

 

Ministra školstva zaujal projekt Hokejovej akadémie 

 

Kroky ministra školstva Branislava Gröhlinga v rámci 

prvej návštevy Trenčianskeho kraja v utorok 19. mája sme-

rovali do trenčianske-

ho stredoškolského 

kampusu v Zámostí. 

Na Strednej priemy-

selnej škole stavebnej 

E. Belluša v Trenčíne 

si prezrel Centrum 

odborného vzdeláva-

nia a prípravy, obo-

známil sa aj s prácou 

Strednej športovej školy a projektom Hokejovej akadémie.  

„S riaditeľmi stredných škôl sme v rámci diskusie preberali 

zmenu formy tohtoročných maturít či prijímacích pohovorov a 

spôsob, akým budú v najbližšom období prebiehať,“ uviedol 

minister školstva Branislav Gröhling. 

Spolu so zástupcami Slovenského zväzu ľadového hokeja sa 

minister a predseda TSK taktiež zúčastnili aj talentových 

prijímacích skúšok pre hokejovú akadémiu. „V stredoškolskom 

http://www.tsk.sk/
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kampuse, zloženom z viacerých stredných škôl, športovísk a 

novobudovanej Regionálnej hokejovej akadémie, sme mu 

okrem župných projektov ukázali aj niektoré ďalšie,“ povedal 

trenčiansky župan Jaroslav Baška. 

www.sme.sk 19.05.2020 

Pomocná evidencia 237/01/2020 

 

Vyhral medzinárodnú Olympiádu v ruskom jazyku 

 

V záverečnom kole Olympiády v ruskom jazyku Prezi-

dentskej knižnice B. N. Jeľcina v Petrohrade súťažili aj traja 

študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne.   

Škola sa už dlhodobo pýši  študentmi nadanými na ruský 

jazyk. Ani v tomto roku nedali vynikajúce výsledky na seba 

dlho čakať. V Olympiáde v ruskom jazyku súťažili hneď traja 

gymnazisti z Trenčína: Daniel Ševčík, Juraj Kozáčik a Iza-

bela Mišáková. Vo finále, do ktorého postúpilo 204 účastníkov 

z rôznych kútov sveta, sa najviac darilo tretiakovi Danielovi 

Ševčíkovi, ktorý v kategórii  B1 obsadil 1. miesto.  

„Ku cti všetkým slúži aj to, že súťažili spolu s vysokoško-

lákmi. Všetkým veľmi blahoželám a teším sa, že to nevzdali ani 

počas koronakrízy,“ uviedla Blanka Rybnikárová, vedúca 

krúžku ruského jazyka na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčí-

ne. 

www.tsk.sk 15.06.2020 

Pomocná evidencia 281/01/2020 

 

Škola umeleckého priemyslu dostala novú telocvičňu 

 

Práce na projekte Hokejovej akadémie v Trenčíne nabrali 

viditeľné kontúry. Komplex v stredoškolskom kampuse, kto-

rého súčasťou bude onedlho aj nový zimný štadión, sa stane 

pridanou hodnotou pre študentov okolitých škôl. 

http://www.sme.sk/
http://www.tsk.sk/
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Okrem výstavby budovy kotolne či vzduchotechniky prí-

pravné práce na projekte zahŕňali aj vybudovanie novej te-

locvične pri Škole umeleckého priemyslu (ŠUP) v Trenčíne. Po 

športovej hale pre 

Strednú športovú školu, 

ktorú župa v stredoškol-

skom kampuse postavila 

len nedávno, sa z ďal-

šieho športoviska môžu 

tešiť študenti viacerých 

škôl v okolí. 

„Stará telocvičňa, 

ktorú používala ŠUP, bude zbúraná a uvoľní tak priestor pre 

výstavbu samotnej hokejovej haly. Novovybudovanú telocvič-

ňu budú môcť študenti využívať už od začiatku školského ro-

ka,“ povedal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Jaroslav Baška. 

Okrem univerzálnej plochy pre viaceré druhy športov sa 

telocvičňa môže pochváliť aj kabinetmi, sociálnymi zaria-

deniami a sprchami či počítačovou miestnosťou s knižnicou.  

www.tsk.sk 19.08.2020 

Pomocná evidencia 363/01/2020 

 

Študentov Gymnázia Ľ. Štúra privítala vynovená jedáleň 

 

Rekonštrukcia jedálne Gymnázia Ľudovíta Štúra v Tren-

číne,  kde sa stravuje takmer tisícka žiakov a učiteľov, ukončili 

začiatkom nového školského roka. Okrem zateplenia a de-

barierizácie budovy sa pracovalo aj na odvetraní kuchyne. 

Stavebné práce pomôžu znížiť energetickú náročnosť bu-

dovy školskej jedálne. Po výmene a zateplení strechy pokra-

čovali robotníci výmenou okien, dverí a zateplení obvodového 

plášťa budovy. Zmeny prebehli aj v samotnej kuchyni.  

http://www.tsk.sk/
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„Podmienky v školskej jedálni nevyhovovali klasickým 

štandardom, preto sme pristúpili ku komplexnej rekonštrukcii 

vetracieho systému. Obe investičné akcie v hodnote približne 

580 tisíc eur hradí 

Trenčiansky samo-

správny kraj z vlast-

ného rozpočtu.,“ po-

vedal trenčiansky žu-

pan Jaroslav Baška. 

Vstup do zrekon-

štruovanej jedálne je 

po novom možný aj 

pre imobilných strav-

níkov, pomôže im plošina na vstupnom schodisku. 

www.tsk.sk 02.09.2020 

Pomocná evidencia 383/01/2020 

 

Župa je naďalej lídrom v systéme duálneho vzdelávania 

 

Od zavedenia systému duálneho vzdelávania (SDV) na 

Slovensku v školskom roku 2015/2016 je Trenčiansky samo-

správny kraj (TSK) lídrom v počte zapojených žiakov spome-

dzi všetkých vyšších územných celkov. Prvenstvo obhájil aj 

v tomto roku. 

Priamo u zamestnávateľa praxuje v Trenčianskom kraji 

v aktuálnom školskom roku 1 347 študentov, čo je o takmer 90 

žiakov viac ako v Košickom kraji. Pomyselnú najlepšiu trojicu 

dopĺňa Žilinský kraj. V rámci SDV má Trenčiansky kraj naj-

väčšie zastúpenie žiakov v 1. a 2. ročníku stredných škôl. 

www.tsk.sk 04.11.2020 

Pomocná evidencia 449/01/2020 

 

 
 

http://www.tsk.sk/
http://www.tsk.sk/
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8.4 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 

 
Univerzita poskytuje vysokoškolské vzdelávanie univerzit-

ného typu na 4 fakultách: sociálno-ekonomických vzťahov, 

špeciálnej techniky, zdravotníctva, priemyselných technológií, 

na celouniverzitnej Katedre politológie a Centre pre funkčné a 

povrchovo funkcionalizované sklá.  

Ide o vzdelávanie zamerané na racionálne riešenie sociálno-

ekonomických problémov zamestnávania a využitia pracovné-

ho personálu, ktorého výsledkom je schopnosť koncepčne rie-

šiť predmetnú problematiku, riešenie stanovených cieľov v sú-

lade s potrebami podnikania, formulovanie politiky pre jednot-

livé funkcie personálneho manažmentu, analyzovanie, navrho-

vanie, realizovanie a zabezpečovanie jednotlivých programov a 

systémov personálneho manažmentu ako i riadenie tímu ľudí a 

ich motivovanie. 

Ďalej je vzdelávanie na univerzite zamerané na zabezpečo-

vanie komplexnej starostlivosti o strojársku a špeciálnu tech-

niku v priemysle a v ozbrojených silách SR, čiže zabezpečenie 

potenciálu absolventov v strojárskej, výrobnej a opravárenskej 

sfére, v oblasti údržby, servisu a predaja automobilov, ako aj 

informačných technológií, mechatroniky, kvality produkcie a 

robotiky. 

Oblasti vzdelávania na univerzite sú tiež zamerané na gumu, 

textil a kovy, spojené s riadením priemyselných systémov, zá-

kladných výrobných technológií v materiálnom inžinierstve, 

ale aj v sfére priemyselného a textilného dizajnu a návrhárstva, 

vrátane vedecko-výskumnej činnosti v oblastiach experimen-

tálneho hodnotenia fyzikálnych, mechanických a chemických 

vlastností materiálov, numerických analýz a technologických 

procesov. 

Súčasťou vzdelávania univerzity je aj príprava kvalifikova-

ného, vysoko erudovaného zdravotníckeho personálu k posky-
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tovaniu ošetrovateľskej starostlivosti a tiež k rozvoju ošetrova-

teľskej praxe vo všetkých jej oblastiach, vrátane laboratórnych 

vyšetrovacích metód za pomoci využitia najnovších systémov, 

ale tiež samostatné vykonávanie činností v liečebnej rehabilitá-

cií, v balneológií a vo fyzioterapii. 

Vzdelanie na univerzite je možné si tiež rozšíriť v oblasti 

riešenia problémov rozvoja anorganických technológií, špe-

ciálne v oblasti skla, keramiky, žiaruvzdorných materiálov a 

anorganických aditív, vrátane znižovania odpadov a ich zhod-

notenia. 

Samostatnou oblasťou vzdelávania na univerzite je získava-

nie teoretických poznatkov z odborných politologických dis-

ciplín (politológia, politická sociológia, dejiny politických teó-

rií) z hľadiska problematiky organizácie a riadenia spoločnosti 

s uplatnením absolventa vo verejnej správe, v občianskych 

združeniach, v masmédiách ale i v medzinárodných organizá-

ciách. 

www.tnuni.sk 

 

Prezidentka Z. Čaputová privítala rektorky a rektorov 

 

Deň po tom, ako prezidentka Slovenskej republiky Zuzana 

Čaputová navštívila 

Trenčín, kde sa stretla 

aj s rektorom Trenčian-

skej univerzity Alexan-

dra Dubčeka v Trenčíne 

Jozefom Habánikom, 

privítala v piatok 17. ja-

nuára rektorky a rekto-

rov univerzít a vysokých škôl na slávnostnom novoročnom pri-

jatí v Prezidentskom paláci. 

http://www.tnuni.sk/
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Na úvod prezidentka rektorom a predstaviteľom Slovenskej 

akadémie vied poďakovala za obrovské množstvo práce, ktorú 

vysoké školy a akadémia vied v uplynulom období vykonali pre 

našu spoločnosť a pre rozvoj vedeckého potenciálu. Na stretnutí 

ďalej preberali aktuálne otázky týkajúce sa vysokých škôl. 

„Slovenská republika potrebuje, aby sa naše univerzity a vy-

soké školy stali miestom, kde sa bude novým, efektívnejším 

spôsobom zhodnocovať intelektuálny a kultúrny potenciál na-

šej vlasti. Žiadny moderný štát sa nemôže rozvíjať bez rozvoja 

vedy a vzdelanosti, preto je životne nevyhnutné, aby na Sloven-

sku vznikali nové centrá vzdelávacej a vedeckej excelentnosti, 

a to v oveľa väčšej miere, ako doteraz“, uviedla Zuzana Čapu-

tová. 

Ako ďalšiu zásadnú tému otvorila veľký odliv mladých ta-

lentov zo Slovenska na zahraničné vysoké školy a do zahrani-

čia. Naše vedecké talenty potrebujú možnosť získať nielen kva-

litné vzdelanie, ale musíme im vytvoriť aj perspektívu vedeckej 

sebarealizácie doma, aby nemuseli nikam odchádzať. 

www.tnuad.sk 17.01.2020 

Pomocná evidencia 023/01/2020 

 

Univerzita sa stala členom európskej vzdelávacej aliancie 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD) sa 

stala členom európskej vzdelávacej aliancie EU radices. Cie-

ľom tejto aliancie je zapojenie sa do iniciatívy Európskej komi-

sie pod názvom „Európske univerzity“ v rámci programu Eras-

mus+ a vytvorenie európskeho vysokoškolského medzinárod-

ného kampusu, pričom zapojené subjekty deklarujú víziu vy-

tvorenia siete univerzít s dlhodobou spoločnou stratégiou pre 

vzdelávanie. 

Členmi aliancie sú ďalej Le mans université (Francúzsko), 

Paderborn University (Nemecko), Jan Dlugosz University in 

http://www.tnuad.sk/
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Czestochowa (Poľsko), University of Campania Luigi Vanvi-

telli (Taliansko), Malardalen University of Vasteras (Švédsko). 

Hlavným koordinátorom aliancie je University of Castilla-la 

Mancha (Španielsko), 

ktorá je zároveň žiada-

teľom projektu v rámci 

programu Erasmus+ 

Európske univerzity 

2020.  

Výsledky doteraj-

ších rokovaní nazna-

čujú, že sa napokon projekt sústredí výlučne na programy tre-

tieho stupňa vysokoškolského štúdia (výmena študentov a vyu-

čujúcich v rámci PhD. programov, vytvorenie modulov a vzá-

jomná podpora a pomoc v rámci konzorcia). 

 Podľa slov rektora univerzity Jozefa Habánika je účasť 

v aliancii dôkazom, že Trenčianska univerzita aktívne reaguje 

na nové výzvy súvisiace s integračným procesom a formova-

ním vzdelávacieho priestoru. Univerzita tak permanentne posil-

ňuje svoj európsky rozmer, svojim študentom je schopná po-

skytnúť možnosť časť štúdia absolvovať na partnerskej zahra-

ničnej vysokej škole a zvyšovať tak atraktívnosť a kvalitu vzde-

lávania. 

www.tnuad.sk 11.03.2020 

Pomocná evidencia 132/01/2020 

 

Univerzita je úspešná v medzinárodných rankingoch 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD) vý-

razne boduje v dvoch rebríčkoch hodnotenia európskych uni-

verzít poskytujúcich vzdelávanie v programoch s technickým 

zameraním EngiRank.  

http://www.tnuad.sk/
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Ranking zohľadňuje 15 ukazovateľov zoskupených do pia-

tich kritérií: efektívnosť výskumu, inovácie, kvalita výučby, 

prestíž a internacionalizácia. Z viac ako 200 posudzovaných 

vysokých škôl 81 spĺňalo kritériá pre inštitucionálne hodnote-

nie v oboch rebríčkoch, pričom hodnotené bolo obdobie 2014 

až 2018.  

EngiRank je určený predovšetkým budúcim študentom a ich 

rodičom ako pomôcka pri výbere študijného odboru a univer-

zity, ktorá po ukončení štúdia poskytne najlepšie šance pre 

uplatnenie na trhu práce, ale i zamestnávateľom vrátane európ-

skeho odvetvia Hi Tech pri hľadaní talentovaných absolventov 

a odborníkov do praxe.  

Prezentované výsledky sú pilotnou verziou európskeho reb-

ríčka. Predstavujú analýzu vysokoškolského vzdelávania v in-

štitúciách so silným profilom „Engineering & Technology“ v 

13 európskych krajinách: Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Če-

ská republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, 

Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Tieto krajiny s po-

merne podobnými systémami vzdelávania vstúpili do Európ-

skej únie po roku 2004 a často sú označované ako „nová Eu-

rópa“. 

V celkovom rebríčku sa TnUAD umiestnila na 48. mieste 

spomedzi 81  hodnotených univerzít, pričom v rankingu figu-

ruje ako 4. najlepšia univerzita na Slovensku spomedzi hodno-

tených slovenských univerzít poskytujúcich vzdelávanie v tech-

nických programoch.   

V rebríčku hodnotenia inštitúcií poskytujúcich vzdelávanie 

v odbore materiálového inžinierstva sa univerzita umiestnila na 

celkovom 52. mieste zo 139 posudzovaných inštitúcií. Zo šies-

tich slovenských univerzít hodnotených v uvedenom rebríčku, 

dosiahla TnUAD najlepšie hodnotenie.  

Podľa slov rektora univerzity Jozefa Habánika k zostave-

niu rebríčka EngiRank viedlo jeho tvorcov vedomie, že vzdelá-
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vanie zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní udržateľného 

rozvoja Európy, v ktorom je dôležité vytváranie inovatívnych 

technológií a vzdelávanie kreatívnych odborníkov schopných 

nových riešení a zodpovedného sociálneho konania.  

www.tnuad.sk 17.03.2020 

Pomocná evidencia 150/01/2020 

 

Začali vyrábať rámy na ochranné štíty pre zdravotníkov 

 

V priestoroch Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej uni-

verzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) odštartovali v uplynu-

lých dňoch výrobu častí 

ochranných štítov pre zdra-

votnícky personál. V jednom 

z laboratórií fakulty tlačia 

rámy dve 3D tlačiarne, za 24 

hodín ich dokážu vyrobiť 

dvadsať. 

Univerzita touto aktivitou 

reaguje na výzvu iniciatívy „Pomôž nemocnici“. Dobrovoľníci 

z celého Slovenska sa v rámci nej snažia rôznymi aktivitami 

doplniť zásoby ochranných pomôcok pre zdravotníkov. Výroba 

ochranného štítu na základe 3D modelu od mexického dizajnéra 

Gizeha Trianu pozostáva z postupného nanášania roztaveného 

materiálu v tenkých vrstvách. Na zhotovenie štítov používajú 

materiál PET-G, ktorý má dobrú pružnosť i tuhosť. 

„Ide v podstate o známy PET materiál, ktorý sa používa ako 

obalový materiál na nápoje. Tlač trvá asi päť hodín, počas kto-

rých sme schopní vytlačiť štyri kusy ochranných rámov. Vedeli 

by sme tlačiť aj rýchlejšie, kvalita tlače by ale výrazne klesla,“ 

vysvetlil vedúci Katedry automobilov a špeciálnej techniky 

Maroš Eckert. 

http://www.tnuad.sk/
http://recenzie.sme.sk/tlaciarne
http://dovolenka.sme.sk/last-minute/mexiko


332 
 

Tajomníčka Fakulty špeciálnej techniky Marcela Galbová 

upozorňuje, že veľký podiel na aktuálne 17 vytlačených rámoch 

do stredy 25. marca  má práve Maroš Eckert. Ten na nevyhnut-

ne dlhý čas zapožičal univerzite vlastnú 3D tlačiareň, čím sa 

produkcia prakticky zdvoj-

násobila. Ako priblížila, ná-

klady na tlač nie sú pre uni-

verzitu vysoké. 

„Jedna tlačová struna 

stojí okolo 20 eur a doká-

žeme z nej vyrobiť sedem 

kusov rámov jednotnej veľ-

kosti,“ poznamenala Marce-

la Galbová s tým, že celý vý-

robný náklad poputuje pre personál trenčianskej nemocnice. 

Predtým ich však v priestoroch iniciatívy „Pomôž nemocnici“ 

skompletizujú doplnením ochranného štítu a výstelkou proti 

odreninám, čím sa zvýši komfort pri ich nosení. 

Aktivitu univerzity i študentov vedenie Fakultnej nemocnice 

v Trenčíne (FN TN) privítalo. 

„Tešíme sa, že sa študenti rozhodli pomôcť našej nemocnici 

zabezpečiť ochranné štíty pre zdravotníckych pracovníkov, pre 

ich čo možno najvyššiu ochranu v tomto náročnom období,“ 

zareagovala hovorkyňa FN TN Martina Holecová. 

Podľa Eckerta môžu slovenským zdravotníkom pomôcť aj 

ďalší majitelia 3D tlačiarní. 

„Chcem apelovať na všetkých, ktorí majú možnosť tlačiť 

ochranné rámy, aby pomohli. Vieme im pomôcť so všetkými 

vecami, ktoré budú potrebovať,“ uviedol vedúci katedry. Nápo-

mocní by mohli byť napríklad aj študenti či absolventi technic-

kých študijných odborov, ktorí už skúsenosti s vytváraním 3D 

modelov majú. Výučba práce na 3D tlačiarni je podľa slov Ma-

roša Eckerta na univerzite už bežnou praxou. 
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„Študentov učíme vytvárať 3D modely. Zameriavame sa na 

to v rámci záverečných prác, kedy navrhnutý diel alebo produkt 

musia vytlačiť a priniesť na obhajobu,“ doplnil s tým, že zna-

losti v rámci navrhovania 3D modelov absolventi často využí-

vajú pri výkone svojej práce vo vývojových či výrobných pod-

nikoch. 

www.sme.sk 25.03.2020 

Pomocná evidencia 173/01/2020 

 

Univerzita prerušila do odvolania prezenčné štúdium 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD) preru-

šila až do odvolania prezenčnú formu štúdia. Zapísaným štu-

dentom vráti poplatok za prijímacie konanie, univerzita tiež od-

púšťa poplatok za ubytovanie. 

Ako informovala hovorkyňa TnUAD Lucia Petríková, vy-

učovanie bude naďalej pokračovať v dištančnom režime. Uči-

telia komunikujú so študentmi elektronickou formou prostred-

níctvom e-learningu, akademického informačného systému, fa-

kultných chatov, cez Skype, cloudové úložiská a ďalšie nástro-

je, pričom študenti majú zabezpečený vzdialený prístup ku všet-

kým študijným materiálom vrátane univerzitnej knižnice. 

Vykonanie zápočtov a skúšok bude predĺžené až o dva týž-

dne do 11. júla. Bude predovšetkým v dištančnom režime, vo 

výnimočných prípadoch v termíne od 29. júna aj prezenčnou 

formou za prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení. 

Upravené sú aj termíny štátnych záverečných skúšok, ktoré 

budú pravdepodobne začiatkom júla, v doktorandskom štúdiu 

až v poslednom augustovom týždni. TnUAD upravila aj lehoty 

a podmienky v prijímacom konaní.  

„Na študijné programy 2. stupňa je možné podať prihlášku 

až do 10. júla 2020. Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí spl-

nia podmienky prijatia a na štúdium sa zapíšu, univerzita vráti 

http://www.sme.sk/
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poplatok spojený s prijímacou skúškou,“ doplnila Lucia Petrí-

ková. 

www.sme.sk 28.03.2020 

Pomocná evidencia 178/01/2020 

 

Univerzita získala vyše 6 miliónov eur na výskum 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TNUNI) zís-

kala viac ako šesť miliónov eur na výskum. Peniaze využije na 

rozšírenie Centra pre tes-

tovanie kvality a diagnos-

tiku materiálov, ktoré tu 

funguje už od roku 2015. 

Jeho cieľom je napredo-

vať v materiálovom vý-

skume a zvýšiť spoluprá-

cu medzi projektovými 

partnermi univerzity. 

Projekt v sebe zdru-

žuje tri súčasti univerzity – Fakultu priemyselných technológií 

v Púchove, Fakultu špeciálnej techniky v Trenčíne a Centrum 

pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá. 

„Tieto súčasti zastrešujú portfólio materiálov od polymérov 

cez kovy až po keramiku a sklo. Úlohou nášho centra v rámci 

projektu je výskum v rámci nekovových anorganických mate-

riálov so zameraním na sklo a keramiku,“ priblížil prorektor pre 

vedu, výskum a medzinárodné vzťahy Dušan Galusek, ktorý 

je zároveň aj riaditeľom spomínaného centra. 

V rámci projektu sa budú zameriavať na spracovanie a re-

cykláciu odpadov aj zo sklárskeho priemyslu, ktorý má na Po-

važí bohatú históriu. I keď sa o skle hovorí, že je stopercentne 

recyklovateľné, nie je to úplne pravda. Dušan Galusek argu-

http://www.sme.sk/
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mentuje typmi skiel, ktoré sa bežne používajú v medicíne či v 

elektronike. 

„Striekačky, ampulky, liekovky, tie sa recyklujú veľmi 

ťažko. Rovnako ako sklá s množstvom ťažkých kovov, ako na-

príklad monitory počítačov či staré televízory,“ uviedol. Vedci 

budú hľadať možnosti, ako ich spracovať a ďalej využiť. „Ta-

kéto typy skla dokážeme spracovať do formy sklených, buď pl-

ných, alebo dutých mikroguľôčok, ktoré možno pridávať ako 

plnivá do polymérov v automobilov priemysle,“ doplnil Dušan 

Galusek. 

Druhou úlohou centra bude dobudovanie poloprevádzkovej 

linky na povrchové úpravy skla. Prístroj v praxi dokáže na ta-

buľové sklo naniesť rôzne typy povlakov s rôznymi funkciami. 

Niektoré dokážu napríklad odrážať slnečné lúče a zabezpečiť 

tak neprehrievanie budov počas horúcich mesiacov, čím sa 

ušetria veľké náklady na obstaranie a prevádzku výkonnej kli-

matizácie. 

Ďalšiu časť projektu bude mať na starosti Fakulta priemysel-

ných technológií v Púchove, ktorá sa zameriava na výskum a 

vývoj nových typov progresívnych materiálov. 

„Veľkú časť prostriedkov použijeme na nákup nových prí-

strojov, najmä pre oblasť testovania kvality materiálov. Sú tu 

nové testovacie komory, v ktorých je možné simulovať rôzne 

podmienky vonkajšieho prostredia,“ uviedla dekanka fakulty 

Darina Ondrušová. Ako doplnila, v komorách dokážu predpo-

vedať životnosť materiálov a ovplyvňovať tak vlastnosti, aby sa 

predĺžila ich životnosť. Výsledky výskumu a vývoja sú podľa 

nej zaujímavé pre priemyselných partnerov, s ktorými fakulta 

spolupracuje. 

Univerzita sa podľa prorektora pre vedu, výskum a medzi-

národné vzťahy snaží prepájať teóriu s praxou a výsledky vý-

skumu nechce nechať ležať v laboratóriách či na stránkach kníh 

a učebníc. 

http://recenzie.sme.sk/tv
http://zlavy.sme.sk/
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„Vedec, ktorý za život nevymyslí nič, čo sa dá predať, nie je 

dobrým vedcom. Naším cieľom je výsledky vedeckého výsku-

mu preniesť do praxe, aby sme zlepšili ekonomickú bilanciu 

tejto krajiny, Európskej únie, ale aj zvýšili konkurencieschop-

nosť našich podnikov,“ poznamenal Dušan Galusek. 

Časť zo 6,3 milióna eur, ktoré univerzita získala, poputuje 

do posilnenia personálnych kapacít. 

„Univerzita ešte v roku 2015 vybudovala toto výskumné 

centrum, vtedy sme budovali jeho prístrojovú základňu. Dnes 

rozširujeme centrum o ďalších 15 prístrojov v sume asi dva mi-

lióny eur a hlavne posilňujeme výskumnú základňu,“ povedal 

rektor univerzity Jozef Habánik s tým, že v centre by si počas 

nasledujúcich štyroch rokov malo nájsť uplatnenie asi 40 ľudí, 

z toho sedem bude pochádzať zo zahraničia. 

www.sme.sk 13.05.2020 

Pomocná evidencia 230/01/2020 

 

Vedci z univerzity sa uchádzajú o svetový patent 

 

Vedecký tím Fakulty priemyselných technológií (FPT) 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Tren-

číne vytvoril špeciálnu 

receptúru na výrobu 

ekologickej kaučukovej 

zmesi. Vedecký tím 

chce na novinku získať 

medzinárodný patent. 

Ako informovala ho-

vorkyňa TnUAD Lucia 

Petríková, zmes s obsa-

hom ekologického plni-

va na báze využitia druhotnej suroviny z energetiky pôvodne 

vyvinuli na výrobu plných kolies pre rôzne druhy transportných 

http://www.sme.sk/
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systémov v priemysle, jej unikátne vlastnosti umožňujú apliká-

ciu aj pre bežné autoplášte. Medzi jej výnimočné vlastnosti 

patrí nízky valivý odpor a vysoká odrazová pružnosť pri zacho-

vaní optimálnej tvrdosti. 

„Vedecký tím prihlásil svoj projekt na získanie medzinárod-

ného patentu a Svetová organizácia duševného vlastníctva 

(WIPO) ako medzinárodná rešeršná autorita k nemu zaslala v 

týchto dňoch správu a písomný názor s vysoko pozitívnym vý-

sledkom. Dospela k záveru, že všetky nároky vynálezu sú nové, 

majú vynálezcovskú podstatu a sú priemyselne využiteľné,“ 

uviedla Lucia Petríková s tým, že v súčasnosti sa pripravuje li-

cenčná zmluva na využívanie vynálezu chráneného patentom a 

po jeho udelení sa uskutočnia rokovania s priemyselným part-

nerom, ktorý už oň prejavil záujem. 

Univerzita rovnako podala žiadosť o patent aj na Slovensku. 

Zverejnenie medzinárodného aj slovenského patentu očakáva 

rektor Jozef Habánik už tento mesiac.  

„Dlhodobo sa zameriavame na kvalitu a podporu vedy a vý-

skumu na našej akademickej pôde. Takéto výsledky dodávajú 

nadšenie a zmysel tomu, čo robíme. Už roky som presvedčený 

o tom, že univerzity by sa mali orientovať na vytváranie vyná-

lezov využiteľných v reálnej praxi. Ak sa naša univerzita zapíše 

do medzinárodného diania v automobilovom priemysle, bude 

to pre nás aj pre Slovensko veľké plus,“ skonštatoval rektor.  

www.teraz.sk 15.06.2020 

Pomocná evidencia 280/01/2020 

 

Dušan Galusek získal ocenenie Vedec roka 

 

Prorektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne 

profesor Dušan Galusek získal ocenenie Osobnosť medziná-

rodnej spolupráce v rámci podujatia Vedec roka SR 2019. 

http://www.teraz.sk/
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Ocenenie prevzal v utorok 16. júna na pôde Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave. 

V poradí 23. ročník oceňovania významných slovenských 

vedcov, technológov a výskumníkov zo všetkých oblastí vedy 

a techniky vyhlásilo Centrum vedecko-technických informácií 

SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-

technických spoločností.  

„Zámerom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spo-

ločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého ži-

vota, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume 

na Slovensku. Nad podu-

jatím prevzala záštitu 

prezidentka Slovenskej 

republiky Zuzana Čapu-

tová,“ informovala ho-

vorkyňa TnUAD Lucia 

Petríková. 

Ako dodala, Dušan 

Galusek je medzinárod-

ne akceptovanou vedeckou osobnosťou v oblasti výskumu ke-

ramických materiálov a skla. Ocenenie získal za úspešnú mno-

horočnú spoluprácu so špičkovými svetovými a európskymi 

pracoviskami materiálového výskumu a získanie podpory z 

programu Horizont 2020 na vybudovanie centra sklárskeho vý-

skumu európskeho významu v SR. Od roku 2007 viedol exce-

lentné vedeckovýskumné centrum Vitrum Laugaricio, ktoré 

v roku 2013 získalo status centra excelentnosti.  

„Cieľom univerzity bolo dať centru medzinárodný rozmer a 

jeho výskumné aktivity rozšíriť mimo Slovenska. V roku 2015 

preto predložil projekt v rámci programu pre výskum a inovácie 

Európskej únie Horizont 2020 – Šírenie excelentnosti a zvyšo-

vanie účasti na vybudovanie medzinárodného výskumného 

centra s názvom Centrum pre funkčné a povrchovo funkcio-
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nalizované sklá – FunGlass. Projekt zaradila európska hodnoti-

teľská komisia v roku 2016 medzi desať najúspešnejších európ-

skych projektov, ktoré získali finančnú podporu,“ doplnila ho-

vorkyňa.  

Dušan Galusek sa podľa nej stal koordinátorom medzinárod-

ného konzorcia združujúceho lídrov európskeho sklárskeho vý-

skumu v Nemecku, Španielsku a Taliansku, ktoré má dnes už 

viac ako 60 zamestnancov a doktorandov z 12 krajín sveta. Je 

zamerané na výskum v oblasti povrchových úprav skla, jeho 

spracovania, recyklácie materiálov a biomateriálov na náhradu 

a regeneráciu tkanív. 

www.teraz.sk 16.06.2020 

Pomocná evidencia 284/01/2020 

 

Vedec roka je verný Slovensku, do zahraničia ísť nechce 

 

Veda v Trenčíne žije a má budúcnosť. Dôkazom týchto slov 

je profesor Dušan Galusek, ktorý získal ocenenie Vedec roka 

SR 2019 v kategórii osobnosť medzinárodnej spolupráce. Tren-

čan pôsobí v rodnom meste od roku 1995, kde sa venuje vý-

skumu keramických materiálov a skla. 

Je úspešným spoluautorom a riaditeľom projektu medziná-

rodného výskumného centra FunGlass a koordinátorom medzi-

národného konzorcia, ktoré združuje lídrov európskeho sklár-

skeho výskumu v Taliansku, Nemecku a Španielsku. 

Ocenenie v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce 

získal za úspešnú mnohoročnú spoluprácu so špičkovými sve-

tovými a európskymi pracoviskami materiálového výskumu a 

získanie podpory z programu Horizont 2020 na vybudovanie 

centra sklárskeho výskumu európskeho významu v Slovenskej 

republike. 

Ako vnímate toto ocenenie? 

http://www.teraz.sk/
http://dovolenka.sme.sk/taliansko
http://dovolenka.sme.sk/spanielsko
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„Je to ocenenie našich aktivít v oblasti medzinárodnej spo-

lupráce, ktoré máme s partnermi v rámci projektu FunGlass. 

Vnímam to ako ocenenie, ktoré nepatrí mne ako osobe, ale 

celému tímu, ktorý pomáha centrum v Trenčíne budovať.“ 

Nie vždy vás to ale k vede ťahalo... 

„Lákala ma archeológia, keďže som čítal knihy od Vojtecha 

Zamarovského a videl som sa, 

ako vykopávam staré mestá. 

Taktiež aj biológia, vtedy som 

sa zas videl v džungli, ako lo-

vím motýle a hmyz. Keď som 

sa rozhodoval, kam na vysokú 

školu, otec mal so mnou rozho-

vor a spýtal sa, z čoho chcem 

žiť. V tej dobe bolo extrémne 

ťažké dostať sa na archeológiu 

a aj pracovných príležitostí 

bolo málo. Tak sme spoločne 

premýšľali a keďže ma celkom 

bavila chémia, povedal som si, že to bude chémia. V regióne 

fungovali sklárne, cementáreň aj vápenka, tak som si zvolil si-

likátový priemysel.“ 

Počas štúdia ste vedeli, že chcete ísť do výskumu? 

„Skôr som to bral tak, že budem pracovať vo fabrike, do-

konca som bral pod nikové štipendium z Horného Srnia z ce-

mentárne, kde som absolvoval dve praxe. Ako budúci nádejný 

inžinier som celé leto zametal halu, povedal som si, že toto by 

som robiť nechcel, cítil som sa ale byť viazaný štipendiom. Po 

škole, v roku 1991, som prišiel na personálne oddelenie do ce-

mentárne a povedal – bral som vaše podnikové štipendium, tu 

ma máte a zamestnajte ma. Oni odvetili, že v danej situácii 

miesto pre mňa nemajú. Premýšľal som, čo ďalej a dostal som 

ponuku pokračovať na doktorandskom štúdiu, a vtedy sa to 
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zlomilo. Do roku 1995 som bol doktorandom a absolvoval som 

aj jeden zahraničný pobyt vo Veľkej Británii, čo bola veľká vec, 

dosť ma to posunulo vpred. Keď som skončil, vtedajší riaditeľ 

Ústavu anorganickej chémie SAV profesor Pavol Šajgalík mi 

ponúkol miesto v Bratislave, v ústave. V tom čase som už mal 

po svadbe a s manželkou sme premýšľali, kde žiť. Keďže ne-

mám rád veľké mestá, povedali sme si, že skúsime Trenčín.“ 

Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied tu 

mal zhodou okolností svoje detašované pracovisko. 

„Áno, existovalo na Rázusovej ulici v pivnici rodinného do-

mu profesora Mareka Lišku, kde fungovalo do roku 1997. Pô-

sobili tam traja ľudia a ja štvrtý, ako najmladší, som dostal 

úlohu im robiť vedúceho. Starším a skúsenejším kolegom robiť 

vedúceho, tak to bola pre mňa veľká škola manažmentu a dip-

lomacie. V roku 1997 vznikla Trenčianska univerzita Alexan-

dra Dubčeka v Trenčíne, a to aj zásluhou profesora Lišku. Stal 

sa jej prvým prorektorom pre vedu a výskum a presadil, že z 

jeho pivnice sa laboratórium presunulo na univerzitu a stalo sa 

spoločným pracoviskom SAV a univerzity. A to už bol dobrý 

základ, z ktorého sa dalo rásť. Potom prišli štrukturálne fondy 

a ja som sa zhurta do nich pustil. Podali sme veľký projekt na 

vybudovanie Centra excelentnosti pre keramiku, sklo a siliká-

tové materiály. Získali sme podporu v hodnote asi štyroch mi-

liónov eur, za čo sme zrekonštruovali časť priestorov a nakúpili 

väčšinu techniky, ktorú používame dodnes.“ 

Toto centrum sa stalo základom pre FunGlass? 

„Áno, mali sme pracovisko, ktoré bolo celkom vhodné na 

národnej úrovni, ale bolo ho potrebné posunúť dopredu. Keď 

prišla výzva z Horizontu 2020, veľkú šancu som tomu nedával, 

konkurencia bola obrovská – podaných bolo 164 projektov. 

Ako jediný projekt zo Slovenska sme boli medzi desiatkou naj-

lepších. FunGlass sa naplno rozbehol v roku 2017, sme v strede 

procesu a fungujeme v počte viac ako 60 ľudí, vrátane dokto-

http://trencin.sme.sk/
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randov z viacerých krajín sveta. Je to veľká vec. Keď sa ma 

manželka pýtala, ako to vnímam, odvetil som jej – ako človek, 

ktorý ide na zimnú prechádzku do hôr s malým lavínovým ne-

bezpečenstvom a aj napriek tomu sa lavína utrhne a vy sa sna-

žíte v nej plávať.“ 

Ako sa zmenil od roku 2017 váš život?  

„Našťastie som sa nestal na sto percent manažérom, považu-

jem sa skôr za vedeckého manažéra. Vedu musím robiť, i keď 

nie v zmysle biely plášť, laboratórium a meranie. Stále projekty 

riadim, stretávam sa s ľuďmi, poskytujem im usmernenia, ako 

pokračovať vo výskume. Musím rozumieť tomu, čo robia, aby 

som vedel, kam ich posunúť. Vediem doktorandov, konzultu-

jem s nimi, ale aj píšem články a konzultujem články, ktoré píšu 

iní a dávam im finálnu formu. Podieľam sa aj na analýze inter-

pretácií výsledkov. Vďaka šikovnej administratíve sa mi v po-

slednej dobe trochu roz-

viazali ruky a som rád, že 

sa vraciam k vede.“ 

V Trenčíne pôsobíte 

už vyše 25 rokov. Neťa-

halo vás presťahovať sa 

natrvalo do zahraničia? 

„Za hranicami som 

strávil pomerne veľa 

času. Niekoľkokrát som 

absolvoval zahraničné 

pobyty. Na univerzite v Leedse som získal štipendium a rok 

som pôsobil u profesora Franka Rileyho, ktorý bol mimoriadna 

osobnosť a veľké meno v oblasti keramiky, veľa som sa od neho 

naučil. Vďaka nemu som získal aj prvý projekt medzinárodnej 

spolupráce, ktorý financovalo NATO. Niekoľkokrát som absol-

voval pracovný pobyt v Darmstadte, kde som pôsobil pod vede-

Dušan Galusek s rektorom univerzity Jozefom Habánikom. 
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ním profesora Ralfa Riedla. V zahraničí som strávil viac ako 

5,5 roka, natrvalo som neuvažoval odísť.“ 

Pri vašich výsledkoch a schopnostiach takéto rozhodnu-

tie bude bežný človek chápať asi ťažšie... 

„Na Slovensku sa cítim dobre, nikdy som nad tým tak nepre-

mýšľal. Rozumiem tu ľuďom i kultúre. Na počiatkoch mojej 

kariéry ma trochu usmernil aj profesor Šajgalík, človek s boha-

tými zahraničnými skúsenosťami. Raz mi povedal – Dušan, 

keď chceš fungovať vo vede a dosiahnuť nejakú úroveň, zostaň 

doma, choď do zahraničia a potom sa vráť. Keď pôjdeš do za-

hraničia, budú k tebe slušní a féroví, lebo odvádzaš dobrú ro-

botu, ale stále pre nich budeš len cudzinec, ktorý odišiel praco-

vať do hospodársky vyspelejšej krajiny. Ale keď prídeš domov 

a vybuduješ si vlastný tím, budeš pre nich partner a to je hlavný 

kvalitatívny rozdiel. Mám však aj kamarátov, ktorí odišli do za-

hraničia a vybudovali si profesúry. Jeden z nich pôsobí ako pro-

fesor, je biochemik na univerzite v Zürichu.“ 

Veda je jedna vec a prax druhá, ako sú na základe vašich 

skúsenosti na Slovensku prepojené? 

„Niekedy je to problém na celom svete. Pred časom sme or-

ganizovali medzinárodnú sklársku konferenciu, nazvali sme ju 

Budovanie mostov medzi sklárskou vedou a sklárskou techno-

lógiou. To vyjadrovalo, že aj ľudia v zahraničí vnímajú, že je 

obrovská diera medzi tým, čo sa deje v laboratóriu a tým, čo sú 

firmy ochotné zavádzať do výroby. Niektoré univerzity sú 

veľmi popredu. Napríklad univerzita v Tel Avive sa základ-

nému výskumu venuje veľmi intenzívne a ich technologické 

centrum je otvorené 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Štu-

denti sem môžu prísť, majú k dispozícii celú infraštruktúru. 

Univerzita počas roka zorganizuje veľtrh, kde študenti svoje ná-

pady ponúkajú stovkám firiem a tie hľadajú to najzaujímavej-

šie, do čoho by sa oplatilo investovať. Rozpočet univerzity 
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údajne z 50 percent tvorí príjem z predaja licencií a patentových 

práv. Na Slovensku takéto niečo úplne absentuje.“ 

Prečo? 

„Hlavný problém je mnohokrát v tom, že vedci a priemysel-

níci rozprávajú iným jazykom a majú úplne iné časové hori-

zonty. Vedca zaujíma princíp, ako veci fungujú a ide do hĺbky 

problému, svoje výsledky chce následne publikovať, aby sa o 

tom i o ňom vedelo. Priemyselníka nezaujíma, ako veci fun-

gujú, jeho zaujíma, či to funguje a že to zarába peniaze a pred 

konkurenciou to chce utajiť. Toto sú veci, ktoré sú často barié-

rou na spoluprácu. Na Slovensku máme dva typy firiem – sú tu 

veľké nadnárodné spoločnosti a potom menšie, domáce. Pri 

veľkých fungujú na Slovensku najmä ich výrobné a montážne 

linky, ktoré majú záujem o spoluprácu len málokedy, keďže 

majú vlastné výskumné centrá. Na druhej strane sú tu slovenské 

firmy, ktoré sú málokedy finančne natoľko schopné, aby si boli 

ochotné nejaký systematický výskum zaplatiť. Väčšinou nás 

oslovia, keď ich niekde tlačí topánka a potrebujú rýchlo vyriešiť 

nejaký technologický problém a najlepšie do zajtra, a aj tak na 

to nemáme veľa peňazí. Vo väčšine prípadov sú slovenské fir-

my ochotné spolupracovať na nejakom systematickom výsku-

me vtedy, ak to zaplatí niekto iný. Teda štrukturálne fondy 

alebo grantová agentúra.“ 

Pred časom ste povedali, že vedec, ktorý za život nevy-

myslí nič, čo sa dá predať, nie je dobrým vedcom. V Tren-

číne pracujete na mnohých projektoch s veľkým potenciá-

lom... 

„Z technologického alebo environmentálneho hľadiska je asi 

najvýznamnejšou témou recyklácia ťažko recyklovateľných 

skiel. Príkladom sú napríklad televízne obrazovky alebo medi-

cínske sklá. Tie sa snažíme pretransformovať do materiálov s 

vysokou pridanou hodnotou. Sú to rôzne typy mikroguľôčok, 

ktoré sú buď plné, duté alebo pórovité. Dajú sa využiť ako filtre 
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na filtrovanie vody, na čistenie odpadových vôd, alebo sa z nich 

dajú spraviť penové materiály na stavebný priemysel. Sklo, 

ktoré by inak skončilo ako odpad, tak vieme zhodnotiť. Ďalej 

sa zameriavame aj na biosklá. Sú to sklá, ktoré vieme dať do 

ľudského organizmu, v ktorom sa postupne rozpúšťajú a vylu-

čujú do tela látky, ióny, ktoré napomáhajú regenerácii orga-

nizmu. Treťou témou sú rôzne povlaky na sklá, ktoré menia ich 

vlastnosti, rovnako ide o vec súvisiacu so životným prostredím. 

Pre tepelný manažment budovy je potrebné, aby sa budova v 

lete veľmi neprehrievala, v opačnom prípade ju potrebujeme 

chladiť a klíma je energeticky veľmi náročná. Potrebujeme 

preto na sklách reflexné vrstvy, ktoré odrážajú tú časť slneč-

ného žiarenia, ktorú zapríčiňuje prehrievanie miestnosti a vidi-

teľné svetlo, naopak, prepúšťa. Poslednej téme, ktorej sa venu-

jeme, sú funkčné sklá so špecifickými optickými vlastnosťami, 

ktoré sa dajú používať na úsporné osvetľovacie zdroje.“ 

www.sme.sk 17.06.2020 

Pomocná evidencia 283/01/2020 

 

Trenčianska univerzita členom Konzorcia univerzít 

 

V piatok  20. novembra sa vo Zvolene stretli rektori desia-

tich univerzít združených v Konzorciu slovenských univerzít 

U10+. Pri tejto príležitosti podpísali zakladateľskú zmluvu, ako 

aj a stanovy konzorcia vysokých škôl. Členom konzorcia sa 

stala aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. 

Konzorcium založilo desať univerzít, pričom má potenciál 

rozšírenia a je otvorené pre ďalších členov. U10+ vytvára pod-

mienky pre integráciu vzdelávacej a vedeckovýskumnej infra-

štruktúry, intelektuálnej kapacity takmer 4 tisíc tvorivých za-

mestnancov a viac ako 50 tisíc študentov. Projektové tímy tých-

to univerzít momentálne predstavujú dominantný, takmer 60-

http://www.sme.sk/
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percentný podiel na financovaní slovenských univerzít a SAV 

z prostriedkov Horizontu 2020. 

Zakladajúcimi členmi konzorcia sú Ekonomická univerzita 

v Bratislave, Katolícka univerzita v Ružomberku, Prešovská 

univerzita v Prešove, Technická univerzita vo Zvolene, Tren-

čianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trnavská 

univerzita v Trnave, Univerzita J. Selyeho v Komárne, Univer-

zita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v 

Banskej Bystrici a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 

Sídlom konzorcia je Technická univerzita vo Zvolene. 

Účelom konzorcia je spoločný postup pri tvorbe a rozširo-

vaní spektra študijných programov, spoločné uskutočňovanie 

výskumnej, vývojovej alebo inej tvorivej činnosti, spoločné 

zlepšovanie podmienok pre študentov v oblastiach zabezpečo-

vania možností stravovania, ubytovania, kultúrneho, spoločen-

ského a sociálneho života a športu.  

Signatári sa podpisom zmluvy zaviazali koncentrovať a roz-

víjať tvorivé kapacity na zlepšenie národného a medzinárod-

ného postavenia členských univerzít, zabezpečovať a zvyšovať 

kvalitu vzdelávania, vedy, výskumu a umeleckej činnosti, zís-

kavať a efektívne využívať ľudské a finančné zdroje, budovať 

spoločný modul vzdelávania v rámci programu Erasmus+, vy-

tvoriť spoločný výskumný park centier vedeckej excelentnosti, 

napĺňať spoločenskú úlohu vysokých škôl, ako aj aktívne spo-

lupracovať s ďalšími združeniami univerzít a inými subjektami, 

ktoré podporujú vzdelávaciu a vedeckú činnosť nielen na Slo-

vensku, ale aj v zahraničí. 

www.tnuad.sk 20.11.2020 

Pomocná evidencia 471/01/2020 

 

 

 

 

http://www.tnuad.sk/
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Jozef Habánik bol opäť zvolený za rektora univerzity 

 

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-

čeka v Trenčíne zvolil v stredu 2. decembra na nasledujúce 4 

ročné obdobie už po 

tretíkrát doc. Ing. Jo-

zefa Habánika, PhD. 

za rektora Trenčianskej 

univerzity. Zasadnutie 

Akademickej obce sa 

vzhľadom na súčasnú 

pandemickú situáciu 

uskutočnilo prvýkrát 

v online priestore.  

Z 22 prítomných členov Akademického senátu Trenčianskej 

univerzity A. Dubčeka v tajnom hlasovaní vyjadrilo podporu 

21 senátorov, nikto nebol proti a jeden sa zdržal hlasovania. 

Po úspešných voľbách sa rektor Jozef Habánik poďakoval 

za podporu: „Výsledok tajného hlasovania je pre mňa veľkým 

záväzkom a ďakujem študentom, zamestnancom a členom 

Akademického senátu za prejavenú dôveru. Je to však aj o spo-

ločnej zodpovednosti, napĺňať ciele ďalšieho kvalitatívneho 

rozvoja univerzity. V nasledujúcich štyroch rokoch sa na uni-

verzite budeme venovať najmä podpore excelentnosti vo vý-

skume a vývoji. Pracovať budeme aj na nových ubytovacích 

kapacitách pre študentov, aby sme vytvorili príjemné prostredie 

nielen na štúdium, ale aj na oddych a vytvorili tzv. študentské 

mestečko okolo univerzity. Naďalej budeme podporovať talen-

tovaných študentov a zvyšovať nároky na výsledky vzdeláva-

nia.“  Na rektora čaká ešte vymenovanie prezidentkou Zuzanou 

Čaputovou. 

www.tnuad.sk 02.12.2020 

Pomocná evidencia 490/01/2020 

http://www.tnuad.sk/
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9. Zdravotníctvo 
 

9.1 Zdravotnícke zariadenia v Trenčíne 
 

 

Trenčianska nemocnica sa pacientom nepáči 

 

Pacienti sú z roka na rok spokojnejší. Vyplýva to z priesku-

mu poisťovne Dôvera, ktorá sa už štrnástykrát pýtala pacientov, 

ktoré nemocnice sú pre nich najlepšie a najhoršie. Z hodnotenia 

takmer 6 500 ľudí zostavili rebríček. Rozhodli, že najlepšie sú 

na východe!  

Pacienti sú najspokojnejší s ľudskou zložkou zdravotnej sta-

rostlivosti v slovenských nemocniciach. To znamená so staros-

tlivosťou personálu, lekárov, sestier, čo je obzvlášť dôležité v 

čase ochorenia COVID-19. Najhoršie ľudia vnímali hygienu, 

ubytovanie a stravu v nemocniciach.  

Najlepšiu známku spomedzi fakultných nemocníc získala 

prešovská Fakultná nemocnica J. A. Reimana. Prvé priečky ob-

sadili aj Národný ústav detských chorôb v Bratislave a Detská 

fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici.  

Naopak, najmenej sa pacientom páčilo vo fakultných ne-

mocniciach v Trnave a Trenčíne a Detskej fakultnej nemocnici 

v Košiciach.  

www.pluska.sk 12.03.2020 

Pomocná evidencia 138/01/2020 

 

Nemocnice obnovia za vyše dve miliardy eur 

 

Zdravotníctvo čaká nevídaná pomoc. Postaviť na nohy by ho 

mala európska investícia dva a pol miliardy eur. Opadaná 

omietka, drahá prevádzka a chýbajúce centrálne riadenie. A do 

http://www.pluska.sk/


349 
 

toho dlh, ktorý sa odhadom pohybuje medzi jednou až tromi 

miliardami eur - to je dnešný stav nášho zdravotníctva.  

Novú nádej nám však prináša Európska únia a jej fond Next 

Generation Europe. V rámci neho dostal rezort zdravotníctva 

možnosť investovať až dva a pol miliardy eur do rekonštrukcie 

našej zdravotníckej siete.  

Minister zdravotníctva Marek Krajčí tvrdí, že reformy sú 

do veľkej miery pripravené. Nesmieme však s nimi otáľať. Do 

roku 2024 musia byť podpísané zmluvy s dodávateľmi. Peniaze 

budeme môcť použiť na rozsiahlu modernizáciu a rekonštruk-

ciu. To, že ju naše nemocnice nutne potrebujú, nie je žiadnym 

tajomstvom.  

Napríklad vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne neustále pre-

biehajú rekonštrukcie a stavebné úpravy, ktorých potreba vy-

chádza predovšetkým z amortizácie budov a zariadení. Keďže 

niektoré budovy majú vyše sto rokov, je ich prevádzka a staros-

tlivosť pomerne finančne náročná. Samozrejme, financie by ve-

deli využiť na ďalšie rekonštrukcie nielen vnútorných priesto-

rov budov, ale napríklad aj na opravy striech, rozvodov, von-

kajších komunikácií. 

„Ak by sme mali takúto možnosť, určite by sme čerpali pe-

niaze,“ povedala Martina Holecová, hovorkyňa Fakultnej ne-

mocnice Trenčín. „Aj napriek tomu, že aktuálne v našej nemoc-

nici prebieha už druhá etapa výraznej rekonštrukcie, stále sa ná-

jdu lokálne veci, ktoré treba modernizovať, rekonštruovať. Ja si 

viem predstaviť rekonštrukciu strechy nad existujúcim objek-

tom a vytvoriť nové oddelenie, nové lôžka paliatívnej starostli-

vosti, ktoré sú v našom regióne žiadané a potrebné.“ 

www.hnonline.sk 22.06.2020 

Pomocná evidencia 292/01/2020 
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Minister odvolal vedenie trenčianskej nemocnice 

 

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) vo štvrtok 

20. augusta odvolal ekonomického riaditeľa Fakultnej nemoc-

nice (FN) v Trenčíne Mareka Šedíka a vedenie tejto nemoc-

nice.  Oznámil to na tlačovom brífingu. Odvolal tiež ekonomic-

kého riaditeľa Národnej transfúznej služby (NTS) SR v Brati-

slave Adama Kalužaya. Upozornil na tzv. chobotnicu biznis 

vzťahov v zdravotníctve. 

Na problémy v trenčianskej nemocnici Mareka Krajčího 

upozornili v liste zástupcovia Základnej odborovej organizácie 

sestier a pôrodných asistentiek 

pri FN Trenčín. Poukázali na 

zlé a neefektívne hospodáre-

nie. Nemocnica podľa nich 

viackrát nakúpila techniku ne-

použiteľnú na daných oddele-

niach. 

Tiež tvrdia, že nemajú jas-

né pokyny k organizácii práce 

v nemocnici počas druhej vlny pandémie Covid-19 a poukazujú 

na nedostatok pracovníkov na oddeleniach a klinikách FN 

Trenčín, ktorá je v rozpore s výnosom Ministerstva zdravotníc-

tva SR a ohrozuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 

Marek Krajčí upozornil aj na personálne a ekonomické pre-

pojenia NTS a FN v Trenčíne s viacerými obchodnými spoloč-

nosťami, i nárast ich finančných obratov. Uviedol, že s FN 

Trenčín obchodovali spoločnosti Biohem, Unomed, Unotech, 

pričom konateľom všetkých troch je Šedíkov svokor Peter 

Hevier. Všetky spolu mali v roku 2015 obrat o niečo menej ako 

500 tisíc eur, no v roku 2019 to už bolo 1 milión 662 tisíc eur. 

Právne sklužby pre FN Trenčín s nástupom Šedíka do funk-

cie začal poskytovať Marek Doktor, ktorý bol zároveň práv-

Minister zdravotníctva Maroš Krajčí. 

https://www.sme.sk/os/168247/marek-krajci?ref=temaclviactemy
https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
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nym zástupcom všetkých troch spoločností a konateľom spo-

ločnosti Cardioservice, ktorá obchodovala s FN Trenčín v ro-

koch 2016 až 2018. Spoločnosti Biomed a Unotech mali záro-

veň obchodný vzťah aj s NTS prostredníctvom eurofondov v 

celkovej výške viac ako 34 miliónov eur. 

Brat ekonomického riaditeľa NTS v Bratislave Adama Ka-

lužaya je zároveň predsedom predstavenstva akciovej spoloč-

nosti TradeMedical Igor Kalužay. TradeMedical podľa Kraj-

čího vznikla ako sprostredkovateľská firma na zásobovanie FN 

Trenčín, čo je vidieť na jej finančných obratoch. 

„V roku 2017 celkové tržby TradeMedical boli 24 552 eur, 

z toho 24 410 eur predstavovali 

tržby z obchodov z FN Trenčín. 

V roku 2018 to už bolo 966 158 

eur, z toho vo FN Trenčín 951 

265 eur,“ povedal Marek Kraj-

čí. 

Trenčiansku nemocnicu od 

piatku 21. augusta vedie To-

máš Janík. Podľa Krajčího má 

nemocnicu viesť maximálne šesť mesiacov do riadneho výbe-

rového konania. Tomáš Janík chce podľa svojich slov stabilizo-

vať personál nemocnice, ako aj audit zmlúv. Zároveň ubezpečil, 

že nemá žiadne väzby na miestnych oligarchov, ani lekárov či 

iný personál v rámci nemocnice. 

www.sme.sk 20.08.2020 

Pomocná evidencia 364/01/2020 

 

Dohodli sa na využívaní hyperbarickej komory 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD) sa 

spolu s nemocnicou dohodli na budúcnosti hyperbarickej ko-

mory. Fungovanie unikátneho liečebno-vedeckého pracoviska, 

Dočasný riaditeľ nemocnice Tomáš Janík. 

http://www.sme.sk/
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ktoré päť rokov pomáha pacientom v Trenčíne pri cievnych a 

mozgových príhodách, by malo v Trenčíne pokračovať. 

Trenčiansku hyperbarickú komoru vybudovala TnUAD pred 

piatimi rokmi vďaka europrojektu za asi tri milióny eur, počas 

svojej činnosti v prenajatých priestoroch fakultnej nemocnice 

pomohli zdravotníci stovkám pacientov. Europrojekt ale budúci 

rok končí, a univerzita ako nemedicínsky subjekt nemôže uzav-

rieť zmluvu so zdravotnou poisťovňou. 

Univerzita sa aktuálne s novým vedením trenčianskej ne-

mocnice dohodla na novom spôsobe pokračovania spolupráce, 

pacienti by tak o dôležité zariadenie nemali prísť. 

„Výsledkom dohody je, že nemocnica od univerzity komoru 

odkúpi, avšak pre zvýšenie okamžitej dostupnosti terapie pre 

pacienta sme sa dohodli na dočasnom prenájme tohto zariade-

nia,“ informoval rektor TnUAD Jozef Habánik. 

Dohodu s univerzitou potvrdil aj nový riaditeľ Fakultnej ne-

mocnice v Trenčíne Tomáš Janík: „Išlo o maximálne korektný 

rozhovor, kde sme 

nadviazali na dobré 

časy spolupráce. Vy-

týčili sme si priority, 

ktorými sú poskyto-

vanie zdravotnej sta-

rostlivosti a pokračo-

vanie v programe pro-

stredníctvom vedy a 

výskumu až po plne-

nie medicínskych úloh v prospech nemocnice.“ 

Podľa neho sa dohodli, že univerzita vypracuje nájomnú 

zmluvu na hyperbarickú komoru tak, aby nemocnica dostala 

majetkové práva k tomuto zariadeniu. 

„Či už to bude formou zmluvy o prenájme alebo neskôr 

vlastníctve, môžeme pre toto pracovisko podpísať zmluvu so 
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zdravotnou poisťovňou. Dôležitá je kontinuita vo fungujúcich 

procesoch,“ povedal  Tomáš Janík. 

Nemocnica si za prenájom priestorov bude podľa riaditeľa 

účtovať len symbolický nájom ako ústretový krok. Riaditeľ ne-

mocnice už oslovil ministerstvo zdravotníctva s nacenením za-

riadenia s tým, aby hyperbarickú komoru získala do svojho ma-

jetku nemocnica. Podľa znaleckého posudku, ktorý si dala vy-

hotoviť univerzita, je cena hyperbarickej komory 600 tisíc eur. 

www.sme.sk 08.09.2020 

Pomocná evidencia 391/01/2020 

 

V trenčianskej nemocnici dokončili veľkú výmenu lôžok 

 

V trenčianskej Fakultnej nemocnici (FN) dokončili najväč-

šiu výmenu nemocničných lôžok vo svojej doterajšej histórii. 

Výmena 273 postelí za 

vyše 750 tisíc eur má za 

cieľ zvýšiť komfort pa-

cientov, prispieť k ich 

lepšej rehabilitácií, 

spánku, ako aj zjedno-

dušiť prácu ošetrujú-

cemu personálu. 

Poslednú väčšiu vý-

menu postelí zažila ne-

mocnica v roku 2015, keď vďaka nenávratnému finančnému 

príspevku obmenili 145 lôžok. Nedávno ukončená výmena je 

rozsahom i obstarávacími nákladmi ešte väčšia. 

„Išlo o 273 nemocničných lôžok, ktoré boli rozmiestnené na 

oddelenia, kde to bolo najviac potrebné,“ priblížila hovorkyňa 

FN Trenčín Martina Holecová. 

Nové lôžka sú polohovateľné, elektricky ovládané, majú 

vyššiu nosnosť a ich súčasťou je dokonca zabudovaná váha.  

http://www.sme.sk/
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„Na oddelenia sme doplnili aj bariatrické lôžka pre nadroz-

merných pacientov. Rovnako lôžka na oddelení anesteziológie 

a intenzívnej medicíny a jednotkách intenzívnej starostlivosti 

boli nahradené modernejšími verziami,“ doplnila. 

Výmena postelí pomôže ako pacientovi, tak aj nemocnič-

nému personálu, čo potvrdila aj vedúca odboru ošetrovateľstva 

vo FN Trenčín Eva Petrová. 

„Je to pomoc pre zdravotný personál, je to polohovanie pa-

cienta či základné alebo špeciálne polohovacie metódy u ťaž-

ších stavov alebo u pacientov po operáciách. V lôžkach sú za-

budované váhy, kde je možnosť získania údajov hlavne u imo-

bilných pacientov, ktoré sú dôležité pre ich liečbu,“ povedala. 

Postele majú navyše antidekubitné matrace, ktoré zabraňujú 

vznikom preležanín. 

Vymenené postele prinášajú pacientom vyšší komfort pri 

hospitalizovaní, ako aj zvýšenie kvality spánku a zníženú hluč-

nosť pri manipulácii s lôžkami. 

Výmena postelí stála takmer 770 tisíc eur, v Trenčíne k nej 

pristúpili vďaka centrálnemu verejnému obstarávaniu. Nových 

lôžok sa okrem tej trenčianskej dočkali aj ďalšie slovenské ne-

mocnice. 

www.sme.sk 11.09.2020 

Pomocná evidencia 393/01/2020 

 

Nový riaditeľ nemocnice odvolal dvoch primárov 

 

Nový riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčíne Tomáš Janík 

odvolal z funkcie dvoch primárov. Na klinike úrazovej chirur-

gie skončil ako primár Jaroslav Ridoško a na očnej klinike 

Marek Káčerík. Na ich miesta dočasne vymenoval ich dote-

rajších zástupcov, výberové konania na tieto pozície plánuje vy-

písať do pol roka. 

http://tender.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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Dôvody na ich odvolanie boli podľa Tomáša Janíka rôzne. 

Dnes už bývalý primár očnej 

kliniky Marek Káčerík mal 

podľa Janíka problémy s do 

chádzkou, pri ktorej našli 

viaceré nezrovnalosti. 

„Urobil som si analýzu 

dochádzky júl a august a tam 

som zistil pochybenia. Po 

vzájomnej komunikácii sme 

došli k záveru, že na základe 

pracovnoprávneho pochybenia bude postavený mimo pozície 

primára a dočasne bude vymenovaná jeho zástupkyňa. Toto bol 

hlavný dôvod odvolania,“ povedal Tomáš Janík. 

Dnes už bývalý primár očnej kliniky svoje odvolanie komen-

tovať nechcel, skonštatoval len, že svoju dochádzku vždy od-

konzultoval s bývalým vedením nemocnice a svoje odvolanie 

považuje za neodôvodnené a 

nespravodlivé. 

Z vedenia kliniky úrazo-

vej chirurgie odvolal riaditeľ 

k pondelku 7. septembra pri-

mára Jaroslava Ridoška. 

Ten sa stal primárom na zá-

klade výbero- vého konania 

na konci minulého roka, 

kedy ešte pôsobil ako štátny 

tajomník na ministerstve 

zdravotníctva, ktorého no-

minovala Slovenská národná strana. Do funkcie primára trau-

matológie nastúpil po parlamentných voľbách na jar tohto roka. 

Okrem toho v trenčianskej nemocnici stále zastáva funkcie 

Odvolaný primár Marek Káčerík. 

Jaroslav Ridoško. 

https://www.sme.sk/ps/19/sns
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prednostu na rovnakej klinike a tiež prednostu na chirurgickej 

klinike. 

„Dôvod by som nešpecifikoval, pretože nechcem zbytočne 

vyhrovovať túto situáciu cez médiá. Vážim si prácu pána dok-

tora Ridoška, vážim si ho za odborný prínos na oddelení trau-

matológie. Budem veľmi rád, ak pán doktor zostane v lekárskej 

zostave a bude prítomný a nápomocný klientom na lôžkach a 

pacientom,“ povedal riaditeľ. 

Zároveň odmietol špekulácie, že by za odvolaním bola poli-

tická minulosť Jaroslava Ridoška. Vedením kliniky traumato-

lógie dočasne poveril bývalého primára Marcela Mišáka. 

www.sme.sk 14.09.2020 

Pomocná evidencia 395/01/2020 
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9.2 Modernizácia zdravotníctva 
 

 

Nové prístroje na onkologickej klinike v Trenčíne 

 

Ministerstvo zdravotníctva nakúpilo pre vybrané slovenské 

nemocnice nové prístroje, dva putovali na onkologickú kliniku 

do Trenčína. Rýchlejšia, flexibilnejšia a cielenejšia. Taká je po 

novom protinádorová liečba vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne 

(FN TN). 

V uplynulom období tu dokončili rekonštrukciu časti on-

kologickej kliniky, kde nainštalovali dva nové lineárne urých-

ľovače za 2,5 milióna eur. Tie nahradili prístroje, ktoré slúžili 

na liečbu pacientov s rakovinou viac ako 20 rokov. Azda naj-

väčšou devízou nových strojov je vyššia ochrana zdravého 

tkaniva pacientov, vďaka čomu dokážu skrátiť čas ožarovania. 

Ročne na Slovensku pribudnú desiatky tisíc onkologických 

pacientov. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií 

ich v roku 2018 pribudlo 34-tisíc k vyše 226-tisícom už diag-

nostikovaných. 

Rakovinu vďaka centrálnemu obstarávaniu ministerstva 

zdravotníctva cielenejšie liečia už aj v Trenčíne, kde pribudli 

dva prístroje európskej úrovne. Oba zakúpil štát ešte v minulom 

roku, inštalácia prebehla tento rok. 

„Vymenili sme tak staré lineárne urýchľovače za tieto 

novšie. Staršie už boli morálne i technicky zastarané, mali vyše 

20 rokov,“ priblížil primár onkologickej kliniky FN TN 

Branislav Bystrický. Nové prístroje prinášajú výhody aj ce-

lému tímu, ktorý sa o pacientov v rámci liečby stará. 

„Je to úplne iná robota, keď pracujeme na takýchto nových 

strojoch. Presne vidíme orgány počas žiarenia, medzi žiarením, 

vidíme, či netreba niečo skorigovať,“ poznamenal primár 

Branislav Bystrický. Tím podľa neho slov tvorí viacero ľudí. 

http://tender.sme.sk/
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Všetko sa začína u rádiodiagnostika, ktorý urobí pacientovi 

CT a popíše nádor. Následne do hry pristupuje lekár, ktorý si 

ho pozrie a zakreslí jeho 

umiestnenie. Ďalším čle-

nom tímu je klinický 

fyzik, ten vypočíta tera-

peutický plán, a na záver 

nastupuje radiačný tech-

nik, ktorý pacienta napo-

lohuje a stroj obsluhuje. 

Pozitíva nových lineár-

nych urýchľovačov vní-

ma aj Ján z Valaskej Belej. Porovnáva skúsenosti so starým a 

novým prístrojom. 

„Liečba je kratšia. V minulosti som tu vždy ležal aj 20 minút, 

teraz len desať, osem, sedem minút. Je to vynikajúce, cítim sa 

lepšie,“ popísal. 

Pacientov ako pán Ján dokáže trenčianska onkologická kli-

nika cez lineárne urýchľovače ožiariť denne do 70, ročne 

zhruba 900. Jediné pracovisko svojho druhu v Trenčianskom 

kraji zároveň aktuálne vypomáha s pacientmi aj Žilinskému 

kraju, keďže ich krajské rekonštruujú. 

Nové lineárne urýchľovače podľa riaditeľa FN TN Tomáša 

Janíka nebudú poslednou veľkou investíciou do vybavenia 

onkologickej kliniky. 

„Celý personál je veľmi skúsený, dennodenne dostávam no-

vé podklady na ďalšie prístrojové a technické vybavenie a 

budem rád, keď sa nám to všetko podarí splniť. Chceme obno-

viť súčasný technický a materiálnotechnický stav oddelenia. 

Máme tam prístroje, ktoré majú skoro 60 rokov, dennodenne sa 

kazia a nespĺňajú normy kladené na zdravotníctvo 21. storočia,“ 

upozornil riaditeľ nemocnice s tým, že niektoré požiadavky 

dávajú do plánu na rok 2021. 

Primár onkologickej kliniky Branislav Bystrický. 
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Situáciu ale brzdí covid-19, prioritou číslo jeden je stále 

zvládnutie pandémie. 

„Suma 2,5 milióna eur bola najväčšou investíciou do 

prístrojového vybavenie daného oddelenia. Sumy napríklad dva 

milióny eur za prístroj sú v zdravotníctve tie vyššie, ale nie sú 

ničím nezvyčajným. Preto som rád, že sa podarilo získať ich pre 

našu nemocnicu v dnešnej dobe,“ zdôraznil Tomáš Janík. 

Ako dodal, v prípade nákladovosti na vybavenie nemocnič-

ných oddelení nemožno brať do úvahy len prístroje, ale aj 

materiálno-technické zabezpečenie, stavebné úpravy, vybave-

nie softvérmi, počítačmi, špeciálnym zdravotníckym materiá-

lom a skladovými zásobami. Ich súhrn môže cenu pracoviska 

preto značne navýšiť. 

www.sme.sk 23.11.2020 

Pomocná evidencia 474/01/2020 
 

https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
http://www.sme.sk/
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9.3 Pandémia Covid-19 

 

V trenčianskych lekárňach chýbali rúška 

 

Koronavírus, ktorý vypukol v Číne, spôsobil v Trenčíne ná-

kupnú horúčku. Ľudia vykúpili z lekární ochranné rúška. Všet-

ky oslovené lekárne v meste potvrdili ich nedostatok, podľa 

pracovníkov lekární výpadky hlásili aj distribútori. 

Ochranné rúška Trenčania zháňali už v poslednom januá-

rovom týždni. Ako nám potvrdili v jednej z lekární na najväč-

šom trenčianskom sídlisku Juh, záujem o ne je enormný. Zatiaľ 

čo vlani v januári predali 19 rúšok, tento rok to bolo už viac ako 

200 kusov. 

„Rúška sú momentálne vypredané, ľudia sa na ne pýtajú 

každý deň,“ povedala farmaceutka. Objavili sa dokonca požia-

davky, aby ich lekárne predávali na prídel, podľa počtu členov 

v domácnosti. 

Podobná situácia bola v lekárni pri trenčianskej Fakultnej 

nemocnici. Kým bežne tu predajú jedno balenie približne za 

štvrť roka, teraz je situácia extrémna. 

„Ľudia si ich stále pýtajú. Dostali sme len jeden balík rúšok 

s 50 kusmi, prišiel pán a kúpil celý balík. Momentálne nemáme, 

sama by som si chcela kúpiť, ale nie sú. Obehala som lekárne v 

celom meste, ale nemali nikde,“ povedala lekárnička. 

Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne sa spoliehajú na dobré 

zásoby. 

„Zaznamenali sme výpadky zásob hygienických rúšok u 

dodávateľov, avšak naša nemocnica má dostatočnú zásobu rú-

šok tak pre pacientov, ako aj pre ošetrujúci personál,“ infor-

movala hovorkyňa nemocnice Martina Holecová. V nemocni-

ci už v súvislosti so šírením nákazy koronavírusom zvolali 

mimoriadne zasadnutie krízového štábu. 

http://zlavy.sme.sk/
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„Riešili sme opatrenia vykonávané pri prijatí osoby s po-

dozrením na ochorenie koronavírusom v súlade s odborným 

usmernením ministerstva zdravotníctva na vykonanie repro-

filizácie lôžkového fondu v zdravotníckych zariadeniach a ďal-

ších opatrení v zdravotníctve v príprave na pandémiu a v čase 

pandémie chrípky,“ povedala Martina Holecová. 

Trenčianska nemocnica má podľa nej štandardne pripravený 

plán opatrení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobám 

s podozrením na prenosnú infekčnú chorobu vrátane bezpeč-

ného a izolovaného transportu osoby na Kliniku infektológie a 

geografickej medicíny UN Bratislava. 

www.sme.sk 03.02.2020 

Pomocná evidencia 042/01/2020 

 

V Trenčíne zasadol kvôli koronavírusu krízový štáb 
 

V nedeľu 8. marca zasadol v súvislosti s možným šírením 

koronavírusu v Trenčíne krízový štáb , ktorý prijal pokyny pre 

minimalizovanie jeho šírenia. Krízový štáb zvolal primátor 

Trenčína Richard Rybníček. Po dohode s riaditeľkou Regio-

nálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne Ľudmilou 

Bučkovou sa zhodli na viacerých bodoch, ako zabrániť prí-

padnému šíreniu vírusu. 

V Trenčíne zatiaľ koronavírus nebol potvrdený, aktuálne 

preventívne platí zákaz návštev v domove sociálnych služieb aj 

vo Fakultnej nemocnici. Krízový štáb od pondelka 9. marca 

prikázal zrušiť všetky akcie a podujatia s vyššou koncentráciou 

ľudí, ktoré organizuje mesto alebo jeho organizácia. 

Nariadil zabezpečiť dezinfekciu kultúrno-informačného 

centra a klientskeho centra a priestorov Mestskej polície účin-

ným dezinfekčným virucidným prostriedkom, uzatvoriť cent-

rum pre seniorov, kluby pre seniorov a všetky nasledovné kul-

túrne strediska spravované mestom Trenčín: Opatová, Kubrica, 

http://www.sme.sk/
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
http://zlavy.sme.sk/
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Kubrá, Záblatie, Istebník, Zlatovce a centrum na Hviezdosla-

vovej ulici v Trenčíne. 

Školy, ktoré zriaďuje mesto, musia zrušiť výlety, lyžiarske 

výcviky, exkurzie a školy v prírode plánované mimo územia 

Slovenska a zároveň zintenzívniť hygienický filter v pred-

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Trenčín. 

Primátor tiež až do odvolania odporúča zvážiť správcom 

uzatvorenie kultúrnych centier Aktivity a Dlhé Hony, a tiež 

zvážiť športovým klubom a športovým zväzom organizujúcim 

športové podujatia v meste Trenčín, aby prehodnotili ich 

konanie, prípadne účasť divákov na týchto podujatiach. Rov-

nako odporúča zvážiť organizátorom kultúrnych a spoločen-

ských podujatí v meste Trenčín, aby prehodnotili ich konanie.  

Riaditelia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín 

musia sledovať zdravotný stav detí a pri podozrení na ochorenie 

postupovať podľa odporúčania príslušných orgánov a zabez-

pečiť dostatočné množstvo umývacích a dezinfekčných pro-

striedkov a ich efektívne používanie. 

Ľudia by podľa krízového štábu mali obmedziť návštevy 

miest s vyššou koncentráciou ľudí, najmä kiná, divadlá, kostoly 

a nákupné centrá. 

V uplynulých dňoch nariadilo mesto dezinfekcie autobusov 

MHD Trenčín a kontaktných plôch v priestoroch mestského 

úradu v Trenčíne. 

www.sme.sk 08.03.2020 

Pomocná evidencia 123/01/2020 

 

Trenčianska nemocnica zrušila plánované operácie 

 

Trenčianska Fakultná nemocnica od utorka 10. marca zrušila 

všetky plánované operácie, ambulantné zákroky a kontrolné 

vyšetrenia. 

http://www.sme.sk/


363 
 

„S účinnosťou od 10. marca až do odvolania, z dôvodu zvý-

šeného počtu akútnych respiračných ochorení a možnosti ná-

kazy koronavírusom COVID-19, Fakultná nemocnica Trenčín 

ruší plánované operácie, plánované ambulantné zákroky a kont-

rolné vyšetrenia,“ informovala nemocnica na svojom webe. 

Od utorka 3. marca pritom platí v trenčianskej nemocnici zá-

kaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach. 

„Väčšina hospitalizovaných pacientov má oslabenú imunitu 

a pri kontakte s človekom zvonku, ktorý síce neprejavuje znám-

ky ochorenia, ale je jeho nositeľom, môže nastať zhoršenie 

zdravotného stavu,“ povedala hovorkyňa nemocnice Martina 

Holecová. 

www.sme.sk 10.03.2020 

Pomocná evidencia 130/01/2020 

 

Trenčín prijal mimoriadne opatrenia 

 

Hrozba ochorenia na koronavírus núti prijímať mimoriadne 

opatrenia. Materské a základné školy v Trenčíne zatvorili od 

piatku 13. marca, 

výrazne sa obmedzi-

la aj činnosť mests-

kého úradu. Rozho-

dol o tom Krízový 

štáb mesta Trenčín 

na svojom treťom 

zasadnutí vo štvrtok 

12. marca podvečer. 

Mesto už uzavrelo 

centrá voľného času, trhovisko, Zimný štadión Pavla Demitru 

alebo mestskú športovú halu. 

„Zatvárame školy a škôlky, v tejto chvíli to v Trenčíne aj s 

víkendmi nebude na 14 dní, ale na 17 dní. Je to definitívne roz-

http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/tema/pavol_demitra/
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hodnutie,“ informoval po zasadnutí krízového štábu primátor 

Trenčína Richard Rybníček. 

Na zasadnutí krízového štábu sa zúčastnili aj šéfovia troch 

trenčianskych nákupných centier, ktoré budú podľa primátora 

fungovať v obmedzenom režime. 

„V nákupnom centre MAX, v OC Laugaricio a v Južanke 

budú otvorené iba potraviny, drogéria a lekárne. Zaznela infor-

mácia, že sa nedá vylúčiť, že OC Laugaricio bude cez víkend 

zatvorené úplne,“ povedal primátor. Obmedzenia sa dotknú aj 

práce mestského úradu, ktorý je na dva týždne zatvorený, tri-

násť zamestnancov mestského úradu je v karanténe. 

„Budeme vydávať len nevyhnutné pokyny, ostatné veci bu-

deme riešiť online. Fungovať bude len matrika v súvislosti s na-

rodeniami a s úmrtnými listami. Výrazným spôsobom budú 

obmedzené všetky kolaudačné a stavebné konania,“ informoval 

Richard Rybníček. 

Obmedzená je mestská hromadná doprava, ktorá premáva v 

prázdninovom režime. 

„Autobusy budeme dezinfikovať, ale čím menej budú ľudia 

jazdiť, tým to bude lepšie,“ povedal primátor. V prevádzke zo-

stáva nocľaháreň, mesto zabezpečí nevyhnutné pomôcky pre 

ľudí, ktorí sa starajú o ľudí bez domova. 

„Máme tam šesť zamestnancov, budeme sa pre nich snažiť 

zohnať rovnaké ochranné prostriedky, aké majú lekári v ne-

mocniciach,“ povedal primátor. 

V domovoch sociálnych služieb platí zákaz návštev. 

„Zrušili sme sociálny taxík a dovoz stravy. V nevyhnutnej 

miere zabezpečujeme opatrovateľské a ošetrovateľské služby, 

pokiaľ to nie je nevyhnutné, tak aj tam budeme chcieť obmedziť 

návštevy,“ informoval primátor. Najbližšie dva týždne malo 

byť na mestskom úrade sedem sobášov. 

„Budeme sa snažiť presvedčiť tých, ktorí sa chcú zosobášiť, 

aby tento termín odložili,“ povedal primátor. Ak nebudú chcieť, 

https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
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podľa Rybníčka okrem svedkov a rodičov do sobášnej siene 

nikoho nepustia. Obmedzené budú na najbližšie obdobie aj po-

hreby. 

„Vydávame pokyn, že pohreby by sa mali vykonávať len v 

absolútnom kruhu blízkych a nie hromadne, verím že toto bude 

dodržané. Sobáše sa odložiť dajú, pohreby žiaľ nie,“ dodal pri-

mátor. 

Mesto bude podľa neho na určitý čas paralyzované. 

„Nachádzame sa v situácii, ktorá je výnimočná a nepredví-

dateľná. Budeme sa musieť podľa toho správať. Vyzývam oby-

vateľov mesta, aby boli voči sebe zodpovední, aby nosili rúška. 

Budem trvať na tom, aby každý jeden zamestnanec mesta mal 

rúško, ich nosenie bude povinné. Nie je to žiadna hanba, ak bu-

de celé mesto nosiť rúška, bude to zodpovedné. Táto mimo-

riadna situácia je nepríjemná v tom, že bez ohľadu na to, či to 

vieme, každý z nás môže byť nositeľ. Nevieme, z ktorej strany 

číha nebezpečenstvo, musíme byť k sebe ohľaduplní a dodr-

žiavali pravidlá. Inak ublížime len sami sebe,“ dodal primátor 

Richard Rybníček. 

Regionálna hygienička Ľudmila Bučková potvrdila, že v 

Trenčianskom kraji do 

štvrtka nebol potvrdený 

žiadny prípad ochorenia 

na koronavírus.  

 „Vyšetrených bolo 

už veľa osôb, trochu 

nám v Bratislave viaznu 

vyšetrenia, ale verím, že 

do budúcna sa situácia 

zlepší,“ povedala. 

V prípade, že ľudia pociťujú zdravotné problémy, ako je 

zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť, mali by kontaktovať 

svojho lekára telefonicky v ordinačných hodinách, a až potom 
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v popoludňajších hodinách kontaktovať lekárov Krajské ope-

račné stredisko na čísle 112. Podľa nej je potrebné dodržiavať 

všetky opatrenia, ktoré vydal hlavný hygienik, ktorým sa zaka-

zujú všetky hromadné akcie a zatvárajú sa obchodné centrá. 

„Čiastočne by sa týmto malo zamedziť vysokému výskytu, 

ale treba rátať s tým, že počet ochorení bude naďalej stúpať,“ 

skonštatovala Ľudmila Bučková. Ľudia, ktorí prišli z riziko-

vých krajín ako je napríklad Taliansko by mali striktne dodržať 

karanténu. 

„Karanténa znamená, aby boli všetci doma a dodržiavali 

ďalšie požiadavky čo sa týka hygienického režimu voči ostat-

ným osobám, ktoré žijú v spoločnej domácnosti,“ uzavrela 

Ľudmila Bučková. Trenčín plánuje svoj postup v najbližších 

hodinách koordinovať s ostatnými krajskými mestami. 

„Veľké mestá sú najviac ohrozené, je tu najväčšia koncent-

rácia obyvateľov. Pokúsime sa nastoliť jednotnú politiku z po-

hľadu zabezpečenia preventívnych opatrení,“ skonštatoval na 

záver trenčiansky primátor. 

www.sme.sk 13.03.2020 

Pomocná evidencia 139/01/2020 

 

Vytvorili chatbot s informáciami o koronavíruse 

 

Vytvorili chatbot, kde ľudia nájdu všetko dôležité o koro-

navíruse - ide o veľmi dobrý nápad firmy Bot.media, ktorá chce 

takto pomôcť riešiť preťaženosť kontaktných centier na posky-

tovanie informácií o aktuálne sa čoraz viac šíriacom koro-

navíruse.  

Mesto Trenčín si túto webovú aplikáciu vložilo na svoj web. 

Podľa vyjadrenia autorov, chatbot zvládne zodpovedať až 80 

percent najčastejších otázok. Všetky informácie sú od Svetovej 

zdravotníckej organizácie alebo Ministerstva zdravotníctva SR. 

Sú tam štatistiky, informácie o prevencii, diagnostike, fakty 

http://zlavy.sme.sk/
http://dovolenka.sme.sk/taliansko
http://www.sme.sk/
https://bot.media/
https://covid.chat/
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a mýty o víruse, rady, ako sa správať pri podozrení na ochore-

nie, či aktuality z krajov a miest. 

www.sme.sk 15.03.2020 

Pomocná evidencia 143/01/2020 

 

Od pondelka 16. marca sa opatrenia ešte sprísnili 

 

Od pondelka 16. marca sú zatvorené všetky maloobchodné 

prevádzky, okrem potravín, mäsiarstiev, lekární, drogérií, tra-

fík, predajní zdravotných pomôcok, čerpacích staníc, predajní 

krmív pre zvieratá a tiež okrem bánk, poisťovní, pôšt a pre-

vádzok telekomunikačných operátorov.  

Reštaurácie zatvorené nie sú, no mali by fungovať najmä 

prostredníctvom donášky objednaných jedál. Informoval o tom 

v nedeľu 15. marca predseda vlády Peter Pellegrini. Vláda tak 

ešte viac sprísnila doterajšie opatrenia, ktoré majú zabrániť ší-

reniu nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie Covid-19. 

Všetky opatrenia, ktoré boli zavedené doteraz, zostávajú v 

platnosti. 

V trenčianskej nemocnici bolo do nedele 15. marca  potvrde-

ných šesť prípadov ochorenia. Ani v jednom prípade nejde 

o kritický stav.  

www.trencin.sk 16.03.2020 

Pomocná evidencia 145/01/2020 

 

Štrnásťdňová karanténa po návrate zo zahraničia 

 

Od pondelka 16. marca musí do 14-dňovej karantény ísť 

každý, kto sa vráti na Slovensko zo zahraničia plus všetci ľudia, 

ktorí s ním bývajú. Za nedodržanie domácej karantény hrozí 

sankcia vo výške 1659 eur.  

http://www.sme.sk/
https://dennikn.sk/1802251/vlada-vyhlasuje-nudzovy-stav-obchody-okrem-potravin-drogerii-a-lekarni-budu-zatvorene-restauracie-mozu-jedlo-len-vydavat-a-roznasat/
https://dennikn.sk/1802251/vlada-vyhlasuje-nudzovy-stav-obchody-okrem-potravin-drogerii-a-lekarni-budu-zatvorene-restauracie-mozu-jedlo-len-vydavat-a-roznasat/
http://www.trencin.sk/
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Kto sa vrátil zo zahraničia, je povinný bezprostredne po 

návrate na Slovensko oznámiť to telefonicky alebo elektronicky 

svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o domácej 

izolácii. Ak má obavu 

z ohrozenia svojich blíz-

kych a chce karanténu 

absolvovať v zariadení 

Ministerstva vnútra Slo-

venskej republiky, musí 

volať linku 112. 

Podľa Opatrenia Úra-

du verejného zdravot-

níctva Slovenskej repub-

liky z nedele 15. marca pre tých, ktorí sa od pondelka 16. marca 

od 6.00 hodiny vrátili ako skupina z postihnutých oblastí zahra-

ničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Minister-

stvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu štrnásť dní. 

www.trencin.sk 16.03.2020 

Pomocná evidencia 146/01/2020 

 

Mestský úrad začal fungovať v obmedzenom režime 

 

Od utorka 17. marca do odvolania Mestský úrad v Trenčíne 

začal fungovať pre verejnosť v obmedzenom režime od 8.00 do 

11.00 h. Služby mestského úradu boli zabezpečované len 

v nevyhnutnej miere. 

Podateľňa v tomto čase prijímala len neodkladné podania. 

Pracovníci podateľne komunikovali s klientmi v prvom kontak-

te prostredníctvom elektronického vrátnika, umiestneného pri 

hlavnom vchode úradu. Činnosť matriky sa obmedzila na nie-

ktoré úkony: vyhotovenie rodného listu pre novorodenca a vy-

hotovenie úmrtného listu. Nutná bola dohoda vopred s mat-

rikárkou prostredníctvom telefónu. 

http://www.trencin.sk/
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V prípadoch vyžadujúcich podpis klienta si mal klient pri-

niesť vlastné pero a zároveň musel myslieť aj na ochranu tváre 

pri kontakte s pracovníkmi. 

www.trencin.sk 17.03.2020 

Pomocná evidencia 148/01/2020 

 

Mestská hromadná doprava začala jazdiť zdarma 

 

Mesto Trenčín po dohode so spoločnosťou SAD Trenčín od 

stredy 18. marca zaviedlo bezplatné cestovanie MHD Trenčín, 

zatiaľ do nedele 29. marca.  

Pre menej ľudí v jednom vozidle sa z preventívnych dôvo-

dov zároveň upravuje grafikon liniek do priemysleného par-

ku.  V súvislosti s cestovaním v MHD  k povinnej výbave patrí 

rúško alebo iná ochrana tváre a rukavice, na vstup a výstup tre-

ba používať len stredné a zadné dvere a z hygienických dôvo-

dov sa nesmú využívať prvé dve rady sedadiel.   

Autobusy MHD sa pravidelne dezinfikujú.  

www.trencin.sk 18.03.2020 

Pomocná evidencia 151/01/2020 

 

Zriadili telefónne linky pre ľudí odkázaných na pomoc 

 

Mesto Trenčín zriadilo telefónne linky pre ľudí odkázaných 

na pomoc. Určené sú pre osamelých seniorov, pre ľudí so zdra-

votným znevýhodnením, osamelého rodiča s dieťaťom a osoby 

v karanténe. Mesto prosí občanov, aby tieto telefónne čísla 

použili len v čase najväčšej núdze.  

V  týchto dňoch to majú najťažšie tí, ktorí žijú sami, sú ne-

vládni alebo inak zdravotne znevýhodnení a nemajú v  blízkom 

okolí príbuzných,  ani známych. Práve pre túto skupinu mesto 

zriadilo kontakty, na ktoré môžu zatelefonovať a  požiadať 

http://www.trencin.sk/
http://www.trencin.sk/
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o pomoc s  nákupom potravín, drogérie alebo zabezpečením lie-

kov. 

Mesto prosilo Trenčanov, ak je to možné, aby sa zaujímali  

o svojich susedov a  skúsili im pomôcť s  tým, čo je v ich silách. 

Napríklad počas svojho nákupu môžu nakúpiť aj  im.  

www.trencin.sk 18.03.2020 

Pomocná evidencia 152/01/2020 

 

Samosprávy tiež pociťujú nedostatok rúšok 

 

Problémy s nedostatkom ochranných rúšok pociťujú aj sa-

mosprávy. Uviedol to prezident Únie miest Slovenska a pri-

mátor Trenčína Richard Rybníček. Podľa neho bude dôležité, 

aby štát zabezpečil dostatok ochranných prostriedkov ľuďom v 

prvej línii, teda zdravotníkom, záchranným zložkám a všetkým, 

ktorí prichádzajú do kontaktu s obyvateľmi. 

Prezident Únie miest Slovenska oceňuje, že ľudia nečakajú 

iba na pomoc zo strany štátu, ale chránia svoje zdravie a zdravie 

svojich blízkych aj vlastným pričinením.  

„Samosprávy, mestá, obce a hlavne obyvatelia Slovenska 

pochopili vážnosť situácie. Mohli si prečítať, vidieť, počuť v 

médiách, že Európa je dnes epicentrom nákazy. Je to mimo-

riadny stav, ktorý sme tu ešte nikdy nezažili. Občania nečakali 

na štát, či im dokáže napríklad dodať ochranné pomôcky, ale 

začali si ich vyrábať sami. Pomáhame si,“ povedal Richard 

Rybníček. 

Za prísnymi opatreniami vidí hlavne snahu vyvarovať sa 

talianskemu scenáru: „Áno, bojíme sa vzhľadom k tomu, čo sa 

deje v Taliansku, ktoré je len na krok od nás. Ale práve to nás 

primälo uvedomiť správať sa zodpovedne.“ 

www.webnoviny.sk 18.03.2020 

Pomocná evidencia 156/01/2020 

 

http://www.trencin.sk/
http://www.webnoviny.sk/
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V nemocnici zaviedli povinné meranie teploty 

 

Fakultná nemocnica v Trenčíne zaviedla od stredy 18. marca 

triedenie pacientov podľa klinických príznakov. Všetkým ná-

vštevníkom nemocnice vrátane zdravotníckeho personálu pri 

vstupe merajú telesnú teplotu. Vstup do areálu nemocnice bol 

ľuďom umožnený len cez hlavný vchod, bočné vstupy sú 

uzamknuté.  

www.sme.sk 18.03.2020 

Pomocná evidencia 154/01/2020 

 

V centre Trenčína rozdávali rúška zadarmo 

 

Všetci hovoria, že ich treba nosiť. V lekárňach ich nedostať, 

od lekárov počuť, že chýbajú aj v 

nemocniciach. Rúšok je na Slo-

vensku málo. Riešenie tohto 

problému tak zobrali do svojich 

rúk ľudia.  

V mestách a na dedinách 

vznikajú domáce krajčírske 

dielne, rôzne návody a postupy 

ako na to, sa stali počas posledných dní hitom nie len sociálnych 

sietí. Niektorí ľudia odmietli možnosť rýchleho zárobku na 

nedostatkovom tovare a svoje výrobky ponúkajú ostatným 

úplne zadarmo. 

Majiteľka malého obchodíku s dekoráciami v Trenčíne 

Miroslava Punová Dodeková sa spolu s manželom a dcérou 

rozhodli začať šiť bavlnené rúška a ponúkať ich bezplatne 

ľuďom. Prvým impulzom pre ňu bolo, keď videla, ako sa s 

rúškami začalo na internete obchodovať. 

http://www.sme.sk/
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„Rozhodli sme sa, že si urobíme výzvu. Zabudnime na 

zárobok a pomôžme ľu-

ďom,“ povedala. So ši-

tím začali v piatok 13. 

marca, denne ich ušijú 

približne 150. 

„Ľudia nám začali 

nosiť materiály, strihajú 

nám to, aby sme s tým 

nemali už toľko roboty. 

Stretli sa tu samí úžasní 

ľudia, máme tu pomoc-

níčku Majku, ktorá strihá, je tu aj moja dcéra,“ skonštatovala 

Miroslava. 

V pondelok 16. marca rozdali všetkých 150 rúšok, ktoré 

stihli vyrobiť. „Ľudia stále píšu, majú záujem. Nechceme, aby 

stáli vonku, je lepšie, keď sa vopred ozvú, aby sme to vedeli 

pripraviť,“ uviedla ma-

jiteľka obchodíku. V 

dielni sú denne približne 

do 17. hodiny, pričom 

prísne dbajú na bez-

pečnosť a hygienu. 

„Ľudia môžu prísť, 

zaklopať a my vyjdeme 

von. Nepúšťame do 

vnútra nikoho. Ako náh-

le niekto chytí kľučku hneď ju dezinfikujeme,“ povedala. 

Nedostatkovým tovarom sú aktuálne gumičky.  

„Potrebovali by sme aspoň päťsto metrov, čo by vyšlo 

približne na 1000 kusov rúšok. Veľmi by nám to pomohlo. Dali 

sme výzvu cez Facebook a cez našu stránku, ľudia si to medzi 

sebou zdieľajú,“ dodala Miroslava Punová Dodeková. 
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Počas našej návštevy prišla do obchodíku pani Vierka. Aj 

ona reagovala na výzvu na facebooku, aby ľudia priniesli pre 

nich nepotrebný 

materiál. Priniesla 

vrecko plné gumi-

čiek. 

„Sú z froté pla-

chiet, ktoré som 

doma vypárala a 

sem priniesla. V 

čom ma to tak 

oslovilo, že som sa 

rozhodli pomôcť? 

Ani neviem, roz-

mýšľala som, kde by som také gumičky našla a vtom mi 

napadlo, že mám staré plachty a tiež nové, ktoré mi nesedeli,“ 

vysvetlila. 

Za šijacím strojom v malej dielni sedí dcéra majiteľky 

obchodíku Nina Dodeková. Štvrtáčka študuje na Umeleckej 

škole v Trenčíne odevný dizajn.  

„Mám z toho dobrý pocit, keď tu takto pomáham. Písala som 

si so svojimi spolužiačkami a tie tiež šijú rúška pre svoju 

rodinu. Kamarátka z Považskej Bystrice tiež spravila takúto 

akciu, že žijú rúška pre ľudí,“ povedala. 

Ako dobrovoľníčka sa po výzve na sociálnej sieti pridala do 

rodinného tímu Mária Berková z Trenčína. Nemá krajčírske 

vzdelanie, a tak strihá látky, z ktorých sa potom rúška šijú. 

Prečo sa rozhodla pomôcť? 

„Tých rúšok je naozaj nedostatok. Potrebovala som aj pre 

svoju rodinu a naozaj zabezpečiť sa to nedá nikde. Bohužiaľ 

štát v tomto zlyhal,“ skonštatovala počas práce. 

www.sme.sk 20.03.2020 

Pomocná evidencia 159/01/2020 

http://www.sme.sk/
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Testy na koronavírus začali robiť aj v Trenčíne 

 

Laboratórna diagnostika nového koronavírusu by mohla byť 

v priebehu tohto týždňa na Slovensku o niečo rýchlejšia. Po 

Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici začali robiť testy na 

koronavírus aj na pracovisku Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva v Trenčíne.  

Riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v 

Trenčíne Ľudmila Bučková hovorí, že nové pracovisko vznik-

lo na ich podnet: „Rozhodli sme sa využiť momentálne voľné 

kapacity laboratórnej časti Národného referenčného centra, 

ktoré sme zriadili minulý rok. Oslovili sme Ministerstvo zdra-

votníctva, na základe našej požiadavky nám ministerstvo aj 

Úrad verejného zdravotníctva vyhoveli, dokonca sme to dostali 

ako úlohu sa do toho zapojiť.“ 

V Trenčíne museli doplniť časť laboratórnej techniky, po-

sledné zariadenie a spotrebný materiál prišiel v piatok 20. mar-

ca. Samotné doplnenie laboratória si podľa šéfky trenčianskej 

hygieny nevyžadovalo veľké finančné náklady: „Vyčlenené 

priestory sme oddelili od ostatnej časti mikrobiologického 

laboratória, čím sme zabezpečili bezpečnosť a ochranu zamest-

nancov, ako aj ochranu ostatného vyšetrovaného materiálu.“ 

Zamestnanci sú podľa nej plní elánu a energie, postupne si 

skúšali metodiku testovania, jedna zamestnankyňa bola osobne 

v Národnom referenčnom centre v Bratislave na zaučenie.  

„V pondelok 23. marca sme spustili overovanie vzoriek, 

ktoré máme. Prvé dva dni plánujeme vyšetriť 20 – 30 vzoriek, 

a po validácií vzoriek od stredy 25. marca začíname pracovať 

24 hodín denne. Vyšetriť by sme chceli do 100 vzoriek každý 

deň,“ povedala Ľudmila Bučková. 

Odhaduje, že spolu bude v tomto laboratóriu pracovať do 20 

ľudí: „Museli sme tomu prispôsobiť chod úradu, stiahnuť nie-

https://primar.sme.sk/t/8154/koronavirus-sars-cov-2
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ktorých pracovníkov z iných laboratórií a museli byť zaškolení. 

Tí pracovníci, ktorí momentálne nie sú využití v terénnej práci, 

sú zodpovední za príjem vzoriek, evidenciu alebo zasielanie, 

aby klinika nečakala dlho na výsledky.“ 

Príjem vzoriek a ich vyšetrenie v prvej fáze prebieha podľa 

požiadaviek pre celý Trenčiansky kraj, podľa kapacity zariade-

nia však môžu testovať aj vzorky z iného regiónu. 

„Vzorku prijmeme k nám do laboratória, zapíšeme žiadanku, 

neskôr izolujeme vírusovú nukleovú kyselinu. Tá sa následne 

analyzuje molekulovou metódou pomocou real time PCR,“ ho-

vorí laborantka Lenka Micháliková z trenčianskeho labora-

tória Národného referenčného centra, ktorá so vzorkami pra-

cuje. Metóda, pomocou ktorej vedia analyzovať prítomnosť 

vírusu, odhalí aj pacienta, ktorý je len nosič, ale nemusí mať 

priame príznaky ochorenia.  

www.nastrencin.sk 23.03.2020 

Pomocná evidencia 165/01/2020 

 

Pacientov zachraňuje aj 74-ročná sestrička  

 

Verná svojim pacientom! V ťažkých chvíľach podávajú 

pomocnú ruku cho-

rým ľuďom aj zdra-

votníci, ktorí by si 

mohli vychutnávať 

zaslúžený odpoči-

nok. V trenčianskej 

ordinácii takto neú-

navne pracuje 74-

ročná Eva Rybníč-

ková, ktorá je mamou tamojšieho primátora. 

Dlhoročná zdravotná sestra Eva Rybníčková s lekárkou Jan-

kou Urbanovou neúnavne vyšetrujú pacientov v ušno-nosno-

Lekárka Janka Urbanová (vľavo) so sestričkou Evou Rybníčkovou. 

http://encyklopedia.sme.sk/c/3761554/
http://www.nastrencin.sk/
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krčnej ambulancii trenčianskej polikliniky. Na sociálnej sieti 

ich prácu vyzdvihol samotný primátor Richard Rybníček. 

„Chcel by som aj takto vzdať hold mojej 74-ročnej mame a, 

samozrejme, aj pani doktorke Urbanovej. Boli požiadané, aby 

prišli do práce a vyšetrovali v poliklinike pacientov. Je totiž 

treba pomôcť lekárom vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, ktorí 

už nestíhali,“ napísal evidentne dojatý Richard Rybníček s tým, 

že jeho mama zasvätila práci v zdravotníctve celý život.  

„Bez prestávky robí až doteraz, keďže zdravotných sestier je 

málo. Keď som jej povedal, či si je vedomá, že patrí už do ohro-

zenej skupiny obyvateľov, tak len pokrčila plecami a povedala 

mi, že je zdravotníčka, a keď treba pomôcť, tak treba pomôcť,“ 

pokračoval trenčiansky primátor, ktorý dodal, že je na svoju 

mamu hrdý: „Som šťastný, že aj ona patrí medzi tých, ktorým 

ľudia tlieskajú. Ďakujem, mami.“ 

www.cas.sk 26.03.2020 

Pomocná evidencia 175/01/2020 

 

Mesto dezinfikovalo verejné priestory 

 

Od pondelka 30. marca pristúpilo mesto Trenčín k de-

zinfekcii vybraných ve-

rejných priestorov dvoj-

percentným roztokom 

chlórnanu sodného. Ide 

o dezinfekčný prostrie-

dok, ktorého účinnosť 

nie je dlhodobá, preto sa 

bude dezinfekcia opa-

kovať vždy dvakrát do 

týždňa.  

Až do odvolania sa bude dezinfikovať 33 autobusových 

zastávok, vrátane medzimestských zastávok na stanici. Priorit-

http://www.cas.sk/
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ne pôjde o sedacie plochy a označníky. Dezinfekcia sa týka aj 

15 podchodov a niekoľkých schodísk, kde sa zameriava hlavne 

na madlá. V pozornosti sú teda plochy, ktorých sa ľudia dotý-

kajú.   

Spomínaný roztok používa mesto pri prevádzke krytej pla-

várne. Tá je zatvorená a tak môže využiť zásoby, ktoré sú zatiaľ 

dostatočné. Dezinfekciu vykonávajú pracovníci Mestského 

hospodárstva a správy lesov pomocou postrekovačov na 

verejnú zeleň. 

www.trencin.sk 30.03.2020 

Pomocná evidencia 179/01/2020 

 

Jarné výstavy a veľtrhy pre koronavírus zrušili 

 

Výstavy a veľtrhy naplánované v jarných mesiacoch na tren-

čianskom výstavisku Expo Center sa neuskutočnia. Informoval 

o tom generálny riaditeľ výstaviska Pavol Hozlár. 

Zrušené sú tak najväčšie podujatia trenčianskeho výstaviska 

ako veľtrh Záhradkár, Včelár, medzinárodný kozmetický veľtrh 

Beauty Forum, medzinárodná výstava vodného hospodárstva 

Aqua, ako aj burzy starožitností a celý rad akcií. 

„Príjmy veľtrhového odvetvia sú zastavené. Tento stav môže 

trvať niekoľko mesiacov. Momentálne sa snažíme o racionali-

záciu nákladov. Mesiace marec, apríl, máj sú z hľadiska príj-

mov rozhodujúcim obdobím všetkých troch slovenských výsta-

vísk,“ uviedol Pavol Hozlár s tým, že veľtrhové odvetvie čaká 

na konkrétne ekonomické rozhodnutia vlády na podporu udr-

žania zamestnanosti. 

www.teraz.sk 30.03.2020 

Pomocná evidencia 180/01/2020 

 

 

 

http://www.trencin.sk/
http://www.teraz.sk/
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V Trenčíne rozdávali rúška ľuďom bez domova 

 

Mestskí policajti začali v piatok 3. apríla rozdávať ochranné 

rúška trenčianskym bezdomovcom, ktorí žijú v uliciach mesta. 

V Trenčíne sa zdržujú predovšetkým v okolí železničnej a 

autobusovej stanice a v blízkom parku. 

Približne dvadsiatka z nich dostala od náčelníka mestskej 

polície a terénneho pracovníka nové bavlnené rúška, ďalšie 

odovzdali v Nízkoprahovom dennom centre na Nešporovej 

ulici. 

„Vzhľadom na situáciu sa mesto rozhodlo urobiť maximálne 

možné opatrenia, aby eliminovalo možnosť nákazy. Chceme, 

aby mali možnosť chrániť seba aj ostatných,“ povedal náčelník 

mestskej polície Peter Sedláček. Hliadky mestskej polície 

denne kontrolujú ľudí, ktorí nemajú rúška. Ich nosenie je na 

Slovensku na verejnosti povinné. 

„Minulý víkend sme takto zachytili v Trenčíne stopäťdesiat 

ľudí, ktorí boli bez rúšok,“ povedal Peter Sedláček. 

Bezdomovcom v Trenčíne sa venuje terénny pracovník 

mestskej polície 

Patrik Čech. Den-

ne ich vyhľadáva a 

monitoruje. 

„Dostávali sme 

od nich informá-

cie, že rúška nosia, 

ale mali ich už v 

zlom stave, špina-

vé a opotrebované. 

Dožadovali sa, že 

kde by mohli dostať nové,“ povedal Patrik Čech. Ľudia podľa 

neho boli za tento dar vďační. „Informujem ich o tom, aká je 

situácia. V meste ich máme asi osemdesiat. Niektorí využili 



379 
 

sociálne väzby s priateľmi a poodchádzali za nimi,“ dodal Pat-

rik Čech. Ľuďom bez domova v Trenčíne môže zlepšiť situáciu 

plánovaná rekonštrukcia budovy na Nešporovej ulici. V nej má 

sídlo nocľaháreň pre bezdomovcov a nízkoprahové denné 

centrum. Mesto na ňu získalo nenávratný finančný príspevok 

vo výške 447 tisíc eur. 

„V bezbariérovej budove bude po rekonštrukcii mesto po-

skytovať sociálne služby krízovej intervencie väčšiemu počtu 

klientov, najmä občanom v nepriaznivej sociálnej situácii, no i 

zdravotne odkázaným na pomoc,“ informovala hovorkyňa 

Trenčína Erika Ságová. 

V súčasnosti má nocľaháreň kapacitu 16 miest, jej rekon-

štrukciou sa zvýši na 30. Nízkoprahové denné centrum zostane 

pri terajšej kapacite 16 miest.  

www.sme.sk 03.04.2020 

Pomocná evidencia 185/01/2020 

 

Pri nemocnici pribudli dve mobilné odberové miesta 

 

Pred vchodom do areálu Fakultnej nemocnice v Trenčíne 

v piatok 3. apríla pribudlo mobilné odberové miesto. Nemoc-

nica v ňom robí odbery pa-

cientom s podozrením na 

ochorenie Covid-19. Zatiaľ 

funguje len v skúšobnej 

prevádzke. 

„Uviedli sme ho do 

plnej prevádzky, doteraz 

boli odbery pacientom 

s podozrením na toto ocho-

renie realizované na príjmovej ambulancii infekčného odde-

lenia v nezmenenom režime,“ informovala hovorkyňa nemoc-

nice Martina Holecová. 

http://www.sme.sk/
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V mobilnej odberovej jednotke pracuje tím pozostávajúci z 

lekára, sestry a epidemiológa. Druhý kontajner umiestnili pri 

budove Regionálneho Úradu verejného zdravotníctva. Nemoc-

nica zároveň obmedzila prevádzku odborných ambulancií. Prí-

činou je snaha o minimalizovanie rizika prenosu ochorenia 

Covid-19 na pacientov a zamestnancov nemocnice. 

„Pokiaľ ste pacientmi, ktorí plánovali návštevu niektorej z 

odborných ambulancií a váš zdravotný stav si nevyžaduje 

urgentné ošetrenie, odložte návštevu Fakultnej nemocnice 

v Trenčíne,“ uvádza nemocnica na svojej webovej stránke. 

www.sme.sk 03.04.2020 

Pomocná evidencia 186/01/2020 

 

Vzorky testov priviezol do Trenčína vrtuľník  

 

Na trenčianske letisko priviezol v pondelok 6. apríla popo-

ludní vrtuľník vzdušných síl Ozbrojených síl (OS) SR 29 

vzoriek odobratých v rámci testovania marginalizovaných 

komunít v rámci ak-

cie Karusel. Vzorky 

odobraté v súvislosti 

s novým koronavíru-

som doručili vojaci 

do Trenčína už dru-

hýkrát, pondelkové 

sú z Fiľakova a Jel-

šavy. 

Ako informoval 

hovorca Síl pre špe-

ciálne operácie OS SR Mário Pažický, testovanie margina-

lizovaných komunít je v réžii Síl pre špeciálne operácie spolu 

so zdravotníckym personálom Úradu hlavného lekára OS SR. 

http://www.sme.sk/
http://zlavy.sme.sk/
http://zlavy.sme.sk/
https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
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Na zabezpečovanie medicínskeho transportu vzoriek z terénu 

do laboratórií slúžia vojenské vrtuľníky UH 60 Black Hawk. 

„Od nedele 5. apríla do pondelka 6. apríla sme mali odobrať 

377 vzoriek, odobrali sme ich celkovo 427. Vzorky rozvážame 

do piatich laboratórií v štyroch mestách. Dve laboratóriá sú 

v Košiciach, po jednom v Banskej Bystrici, Trenčíne a v Brati-

slave,“ doplnil Mário Pažický. 

Podľa zástupcu veliteľa letky vrtuľníkového krídla z Prešova 

a  pilota helikoptéry Jána Zvoleného vrtuľník odštartoval v 

pondelok ráno zo základne v Prešove do Jelšavy, kde čakal na 

vzorky a následne ich previezli do Trenčína. 

Preberanie vzoriek podľa neho prebiehalo pod dohľadom 

zdravotníkov, ktorí chladiace boxy pred naložením na palubu 

vrtuľníka dezinfikovali. 

www.sme.sk 06.04.2020 

Pomocná evidencia 188/01/2020 

 

Školské internáty poslúžia na doliečenie pacientov 

 

Odľahčenie lôžok v nemocniciach pre ťažké stavy počas 

vrcholu pandémie prostredníctvom funkčných stredoškolských 

internátov bolo hlavnou 

témou zasadnutia Štábu 

pre krízové situácie Tren-

čianskeho samosprávneho 

kraja, ktorý zasadal v stre-

du 8. apríla na župnom 

úrade v rozšírenom zlo-

žení. Okrem členov štábu 

sa schôdze zúčastnili aj 

riaditelia krajských stredných škôl, ktoré disponujú internátmi. 

Trenčianska župa vytipovala dva školské internáty bunko-

vého typu, ktoré sú kapacitne vhodné na doopatrovanie ľahších 

http://www.sme.sk/
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stavov pacientov s ochorením Covid-19, čím sa odľahčia ka-

pacity nemocníc počas vrcholu pandémie. Ide o internát Stred-

nej športovej školy v Trenčíne a Strednej odbornej školy ob-

chodu a služieb v Prievidzi.  

„Chod a fungovanie živých internátov plánujeme personálne 

zabezpečiť prostredníctvom študentov Fakulty zdravotníctva 

Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, pedagógov 

našich stredných zdravotníckych škôl, prípadne súčasnými 

maturantmi či opatrovateľkami, vychovávateľkami, prípadne 

ďalšími dobrovoľníkmi,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav 

Baška.    

Na zasadnutí štábu odznelo aj to, že počet odberných miest 

v Trenčianskom kraji stúpne na päť. K testovaniu Fakultnou ne-

mocnicou Trenčín, Regionálnym úradom verejného zdravot-

níctva Trenčín a Nemocnicou s poliklinikou Považská Bystrica 

sa po Veľkonočných sviatkoch pridá aj Nemocnica s polikli-

nikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.  

www.tsk.sk 10.04.2020 

Pomocná evidencia 190/01/2020 

 

Začal sa projekt opatrovania detí zdravotníkov v škôlke 

 

Zdravotníci, predovšetkým lekári a zdravotné sestry, musia 

byť v tomto čase k dispozícii pacientom, ktorých môže v sú-

vislosti s pandémiou koronavírusu pri búdať. Aby mohli posky-

tovať zdravotnú starostlivosť, mesto sa postará o ich deti. 

„V pondelok 20. apríla sme odštartovali  projekt opatrovania 

detí zamestnancov trenčianskej nemocnice. O deti sa postaráme 

v mestských priestoroch škôlky na Legionárskej ulici. Dnes je 

tu zatiaľ 11 detí od 3 do 10 rokov. Sú rozdelené do dvoch sku-

pín, v jednej triede je 5 a v druhej 6 detí tak, aby boli dodržané 

všetky bezpečnostné a medicínske pravidlá. Budú sa pri nich 

striedať 4 učiteľky materských škôl, ktoré sa vystriedajú v do-

http://www.tsk.sk/
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poludňajších a popoludňajších zmenách,“ priblížil novú službu 

mesta Trenčín primátor Richard Rybníček. „Ide o výsledok 

niekoľkotýždňovej komunikácie s nemocnicou. Pripravovali 

sme sa na to postupne a systematicky, ten nápor na zdravot-

níctvo môže byť ešte 

veľmi veľký a každá 

dobrá sestra a dobrý 

lekár bude potrebný. 

Toto je najmenej, čo 

môžeme pre nemoc-

nicu spraviť,“ dodal. 

V tomto týždni ide 

o 11 detí a v budúcom 

pôjde už o 21 detí, 

o ktoré sa mesto postará, kým ich rodičia budú poskytovať 

zdravotnú starostlivosť pacientom.  

„Ak by sa časom naplnila kapacita priestorov tejto škôlky, 

pričom v jednej skupine môže byť 5 – 6 detí, máme pripravené 

priestory v susednej Základnej škole na Dlhých Honoch, kde sa 

o ne postarajú vychovávateľky zo školského klubu. Deti teda 

budeme vedieť rozdeliť podľa predškolského a školského ve-

ku,“ uviedla vedúca Útvaru školstva MsÚ Trenčín Ľubica Hor-

ňáčková. 

Celý projekt sa realizuje v spolupráci mesta a nemocnice. 

O stravovanie detí a tiež o ochranné pomôcky pre deti a per-

sonál sa stará práve nemocnica.  

„Ďakujeme mestu za túto možnosť. Aj týmto spôsobom sa 

pripravujeme na to, že možno tá situácia bude o pár dní horšia 

a budeme našich zamestnancov v nemocnici o to viac potrebo-

vať. V tejto chvíli sa to týka len zamestnancov ne mocnice, ale 

určite je potom na zvážení, či tam zapojíme aj RÚVZ,“ povedal 

riaditeľ Fakultnej nemocnice Trenčín Marek Šedík. 
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Profesionálnu starostlivosť o deti privítala a aj využila zdra-

votná sestra Veronika Gagová, mama dvoch školopovinných 

detí, prváka a tretiačky: „Sme veľmi radi a vážime si to, pretože 

nie každý má možnosť zabezpečiť si stráženie detí doma.“ 

Samozrejme, aby mesto mohlo túto službu realizovať, potre-

bovalo súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

v Trenčíne.  

„Máme súhlasné stanovisko aj k prevádzkovému času od 

6.30 do 16.30 h v pracovných dňoch, musíme dodržiavať všet-

ky hygienické štan-

dardy. Učiteľky ma-

jú teplomery, ktorý-

mi každé ráno sebe i 

deťom zmerajú tep-

lotu a zapisujú ju. 

Od rodičov žiadame 

vyhlásenia o tom, že 

dieťa nie je infekčné. 

Priestory škôlky sú 

vydezinfikované, vrátane vonkajších herných prvkov,“ priblížil 

riaditeľ Školských zariadení mesta Trenčín Rastislav Masaryk 

s tým, že mesto je priestorovo a personálne pripravené i na vyš-

ší počet detí. O starostlivosť o deti sa môžu uchádzať aj pra-

covníci záchrannej služby. 

www.trencin.sk 20.04.2020 

Pomocná evidencia 201/01/2020 

 

Mesto pokračovalo v dezinfekcii verejných priestorov 

 

Aj v týchto dňoch pracovníci Mestského hospodárstva 

a správy lesov (MHSL) dezinfikujú vybrané verejné priestory. 

Od pondelka 20. apríla pravidelne dezinfikujú aj vonkajšie her-

né prvky v areáli Materskej školy na Legionárskej ulici a tiež 

http://www.trencin.sk/
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oba areály zariadení sociálnych služieb na Piaristickej a Lavič-

kovej ulici. 

Dvojpercentným roztokom chlórnanu sodného mesto de-

zinfikuje verejné priestory od pondelka 30. marca dva razy do 

týždňa. Dezinfekcia sa týka napríklad autobusových zastávok, 

podchodov, niekoľkých 

schodísk či námestia. 

V pozornosti sú predo-

všetkým dotykové plo-

chy.  V zozname dezin-

fikovaných miest naj-

novšie pribudli vonkaj-

šie areály mestských 

sociálnych zariadení 

a MŠ na Legionárskej 

ulici, kde mesto v spolupráci s fakultnou nemocnicou od 20. ap-

ríla prevádzkuje starostlivosť o deti zdravotníkov. 

www.trencin.sk 20.04.2020 

Pomocná evidencia 202/01/2020 

 

O koronavíruse s primárkou infekčného oddelenia  

 

Infekčné oddelenie Fakultnej nemocnice v Trenčíne posky-

tuje zdravotnú starostlivosť pre chorých s prenosnými ocho-

reniami. Starostlivosť zabezpečuje pre obyvateľov ôsmich 

okresov Trenčianskeho kraja. Uplynulé dva mesiace však boli 

pre zdravotnícky i nezdravotnícky personál oddelenia mimo-

riadne náročné, keďže práve tu boli hospitalizovaní všetci 

pacienti z Trenčianskeho kraja, u ktorých testy potvrdili 

ochorenie Covid-19. 

O vyčerpávajúcom boji s neviditeľným nepriateľom po-

vedala viac primárka infekčného oddelenia Angelika Drľová. 

http://www.trencin.sk/
https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
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Aké opatrenia ste na začiatku pandémie museli na odde-

lení prijať? 

„Od začiatku pandémie sme museli postupne pripraviť izo-

lačné izby v rámci interno-infekčného pavilónu pre príjem 

pacientov s podozrením na Covid-19 a pacientov s potvrdeným 

koronavírusovým 

ochorením. Každý 

pacient do výsledku 

vyšetrenia musí byť 

v samostatnej izolo-

vanej miestnosti. Pa-

cientov s klasickými 

infekčnými ochore-

niami sme po zlep-

šení stavu prepustili 

alebo presunuli na iné oddelenia. Takisto sa vysťahovalo in-

terné oddelenie, aby bol dostatok izolačných izieb a aby neprišli 

do kontaktu infikovaní ľudia so zdravými. Museli sa zrealizo-

vať nejaké stavebné úpravy, vyčleniť priestory pre personál, fil-

ter. Táto priestorová technická i personálna reorganizácia bola 

v úvode náročná až vyčerpávajúca, pretože sa situácia rýchlo 

vyvíjala a v relatívne krátkom čase bolo potrebné prijať a 

prispôsobiť sa novým zmenám.“ 

Koľko pacientov s ochorením Covid-19 aktuálne máte na 

oddelení a aký je ich zdravotný stav? 

„Na oddelení sme počas dvoch mesiacov hospitalizovali asi 

250 pacientov s podozrením na Covid-19, z nich bolo 34 pa-

cientov pozitívnych. Dvaja pacienti boli v kritickom stave a 

vyžadovali umelú pľúcnu ventiláciu, sedem pacientov malo 

stredne ťažký priebeh so zápalom pľúc a vyžadovali kyslíkovú 

liečbu. Z hospitalizovaných pacientov je vyliečených 18 prípa-

dov. Dvaja pacienti zomreli. Obaja boli vo vyššom veku (92 a 
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80 rokov) a trpeli aj inými závažnými ochoreniami. Aktuálne 

máme hospitalizovaných dvoch pacientov.“  

Na Slovensku evidujeme pokles počtu nových prípadov, 

čo to znamená pre vaše oddelenie? 

„Od začiatku mája evidujeme i my pokles pacientov ako s 

podozrením, tak aj potvrdených prípadov. Tomuto trendu sa 

veľmi tešíme, a hoci by sme si všetci priali, aby sme sa mohli 

už venovať našim klasickým infekčným ochoreniam, stále 

musíme byť v strehu, pretože je ťažké odhadnúť, ako sa situácia 

ďalej vyvinie po uvoľnení protiepidemických opatrení vlády. 

Keďže sa postupne začína pracovať za dodržania prísnych 

opatrení aj v ambulanciách a začínajú sa realizovať plánované 

operácie, aj my očakávame, ako sa uvoľnia opatrenia v súvis-

losti s infekčnými pracoviskami.“ 

Čo vás v uplynulých mesiacoch na oddelení potešilo? 

„Najviac zo všetkého nás potešilo, že situácia na Slovensku 

je taká, aká je, že nás nepostihol taliansky či španielsky scenár... 

Vďaka za každého vyliečeného pacienta, to človeka najviac 

hreje. Ďakujeme za každú podporu, či už vo forme slov, listov 

a milých prekvapení, ktorých sa nám dostalo počas tohto obdo-

bia. Vážime si každý darček – od ručne šitých rúšok cez respi-

rátory, ktorých sa vzdali zamestnanci istej firmy, po potraviny, 

ponožky, hrnčeky i kávovar. Vôňa a chuť čerstvej kávy vyčarila 

neraz úsmev a radosť na tvári unaveného a od masiek a okulia-

rov pootláčaného zdravotníka.“ 

Ako uplynulé obdobie zvládal váš personál? 

„Určite najmä začiatok našej práce bol náročný. Tiež sme 

ľudia, ktorí majú svoje rodiny, deti i starých rodičov a tiež 

obavy, aby sme ich neohrozili. Sledovať udalosti vo svete 

a chodiť do práce, keď človek nevie, čo ho čaká, neustále 

zmeny, to prináša stres, s ktorým sa každý nejako musí vy-

rovnať. Niekto lepšie, niekto horšie. Človek naozaj musí brať 

svoju prácu ako poslanie, musí sa vedieť prispôsobiť a zriecť aj 

http://dovolenka.sme.sk/spanielsko
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nejakého komfortu. Cením si každého zamestnanca, ktorý cho-

dil počas tejto krízovej situácie do práce – od upratovačky po 

lekára, či z nášho oddelenia, či vypomáhajúci zdravotníci, labo-

ranti, všetci, čo boli v riziku ochorenia, napriek tomu pracovali 

s nasadením a s cieľom pomôcť.“  

Aký vývoj koronavírusu v nasledujúcich mesiacoch oča-

kávate? Máme sa pripraviť aj na jeho druhú vlnu šírenia?  

„Tešíme sa priaznivému vývoju koronavírusovej pandémie. 

Ale vírus nezmizne, takže musíme byť stále v strehu. Čakáme, 

ako sa ďalej vyvinie situácia, no dúfame, že situácia sa počas 

leta upokojí. Prognostici tvrdia, že vírus sa stane sezónnym po-

dobne ako chrípka. Čiže nejakú druhú vlnu na jeseň asi možno 

očakávať. Situáciu ovplyvní otvorenie hraníc, cestovanie a pri-

jaté opatrenia. Vyriešiť situáciu môže vakcína, ale na jej prípra-

vu sa ešte rátajú mesiace.“ 

www.sme.sk 18.05.2020 

Pomocná evidencia 234/01/2020 

 

Zriadili veľkokapacitné mobilné odberové miesto 

 

V poradí druhé veľkokapacitné mobilné odberové miesto pre 

Covid-19 zriadili v 

Trenčíne a fungovať 

začalo od piatku 4. 

septembra. 

„Veľkokapacitné 

mobilné odberové 

miesto sa nachádza 

pri mestskej krytej 

plavárni na Mládež-

níckej ulici. Pozo-

stáva z dvoch odbe-

rových kontajnerov a jedného sociálneho kontajnera, ktorý 

http://www.sme.sk/
https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
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bude slúžiť pre pracovníkov,“ informovala hovorkyňa Fakult-

nej nemocnice Trenčín Martina Holecová. 

Trenčianska nemocnica zabezpečuje pre odberové miesto 

personál, mesto Trenčín poskytuje priestor, napojenie na elekt-

rickú energiu a vodu z budovy plavárne. Trenčianske mobilné 

odberové miesto funguje od pondelka do soboty v čase od 8:00 

do 16:00. Denne by malo zabezpečovať 300 odberov. 

Mobilné odberové miesto pri Regionálnom úrade verejného 

zdravotníctva Trenčín bude naďalej fungovať s dennou kapaci-

tou 100 odberov. 

www.webnoviny.sk 04.09.2020 

Pomocná evidencia 387/01/2020 

 

Zatvorili plavecké kurzy, sauny i ľadové plochy  

 

Krízový štáb mesta Trenčín v stredu 30. septembra rozhodol 

o sprísnení opatrení v súvislosti so zamedzením šírenia ocho-

renia Covid-19. Po novom sa zatvárajú všetky sauny na krytej 

plavárni, zrušené sú 

aj plavecké kurzy, s 

výnimkou trénin-

gov profesionál-

nych športovcov. 

Na Zimnom šta-

dióne Pavla De-

mitru zrušili mož-

nosť prenajať si 

ľadovú plochu ex-

terným subjektom, zrušilo sa aj verejné korčuľovanie. Štadión 

môžu v najbližších 45 dňoch využívať len športové kluby. Mes-

to zároveň odporučilo riaditeľom základných škôl, aby telo-

cvične neprenajímali tretím osobám na rekreačné športy. 

Školopovinným deťom odpadnú hodiny telesnej výchovy. 

Zasadnutie krízového štábu mesta Trenčín. 

 

http://www.webnoviny.sk/
https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
http://www.sme.sk/tema/pavol_demitra/
http://www.sme.sk/tema/pavol_demitra/
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Opatrenia po rokovaní mestského krízového štábu predstavil 

trenčiansky primátor Richard Rybníček.  

„Radšej niekoľkonásobne viac nahnevaných ľudí ako mŕt-

vych,“ zdôraznil. 

Štáb okrem iného odporučil školám zrušenie všetkých špor-

tových a školských aktivít, rovnako ako súťaže medzi školami 

samotnými. V Trenčíne na 45 dní pozastavili aj činnosť centier 

voľného času, samospráva má v pláne kontrolovať aj uzatvo-

renie podnikov na svojom území do 22. hodiny, ako to nariadil 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 

„Okrem toho sme sa rozhodli, že zaktivizujeme karanténne 

miesto na Žabinského ulici v prípade, že by sa najmä ľudia bez 

domova dostali do problémov v rámci šírenia koronavírusu.,“ 

priblížil Richard Rybníček s tým, že úzko komunikujú aj s ria-

diteľom Fakultnej nemocnice Trenčín Tomášom Janíkom. 

Mesto má informovať o pozitívne testovaných ľuďoch bez do-

mova, ktorí prišli do nemocnice nakazení, no bez príznakov 

ochorenia.  

„Aktivovali sme aj mód, že v prípade, ak by sa situácia dra-

maticky zmenila a nedajbože by sa mali zatvárať školy a škôl-

ky, budeme pripravení pomôcť nemocnici a jej personálu so 

strážením ľudí. Zisťujeme, ktoré učiteľky by boli v tomto 

schopné pomôcť,“ poznamenal trenčiansky primátor. 

Stav trenčianskej Fakultnej nemocnice na nadchádzajúce dni 

je podľa jej riaditeľa dobrý. Zo sto dostupných lôžok je 23 

obsadených pacientmi s diagnostikovaným ochorením Covid-

19 

„Personálne, aj materiálne sme pripravení na zvládnutie 

druhej vlny, vývoj však môže byť rozličný. Preto sa chceme 

pripojiť k výzve primátora, aby sme spoločne dodržiavali zá-

kladné opatrenia, aby sme boli ako nemocnica vyťažení čo 

možno najmenej,“ upozornil Tomáš Janík. Dobrou správou 

podľa jeho slov je, že sa komunitné šírenie na nemocničných 

https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
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oddeleniach, ktoré boli v kontakte s nakazenými covid 

pacientmi testami, nepotvrdilo.  

„Kapacity veľkokapacitných odberných miest v Trenčíne sú 

vyťažené na asi 30 až 40 percent. Denne priemerne odoberieme 

okolo sto sterov za plavárňou a asi 40 za areálom nemocnice,“ 

ozrejmil riaditeľ s tým, že vzorky dodnes vyhodnocuje sú-

kromné laboratórium a nezmení sa to ani skôr ako za mesiac. 

Dôvodom je proces obstarávania zariadenia, ktoré nemocnici 

umožní odobraté vzorky vyhodnotiť vlastným laboratórnymi 

kapacitami. 

Richard Rybníček na nadchádzajúce ťažké obdobie vyjadril 

miestnej fakultnej nemocnici podporu a zároveň vyzval ľudí, 

aby sa správali rozumne, ako počas tvrdých opatrení v marci a 

apríli tohto roka. 

„Riaditeľovi držím palce, pretože má dostupných iba sto lô-

žok na celý región, a nie len pre mesto Trenčín. Zodpovednosť 

je to veľká a je na nás, 

aby sme robili v kraj-

skom meste všetko pre 

to, aby sme lekárov a 

zdravotné sestry neza-

ťažovali,“ povedal 

primátor. 

Príkladom pre 

ostatných chce ísť aj 

samotný trenčiansky 

mestský úrad. Ten, ako priblížil jeho prednosta Jaroslav Pa-

gáč, uzavreli pre verejnosť. 

„Keď príde klient s potrebou niečo vybaviť, musí zazvoniť 

a zamestnanec si ho preberie. Následne ho buď vybaví tele-

fonicky alebo ho vezme do kancelárie, no vždy len po jednej 

osobe,“ vysvetlil. Opatrenia prijali aj v súvislosti so samotnými 

zamestnancami. 

http://tender.sme.sk/
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„Spravili sme harmonogram, kde zamestnancov striedame 

v kanceláriách. Tam, kde sú viacerí, sme ho spravili tak, aby 

boli rozdelení do skupín a jeden deň tu bola jedna skupina a 

druhý druhá skupina. Keby prišlo k tomu, že bude niekto z nich 

pozitívne testovaný, aspoň polovica úradu bude funkčná,“ 

skonštatoval Jaroslav Pagáč. 

www.sme.sk 30.09.2020 

Pomocná evidencia 419/01/2020 

 

Prvé celoslovenské celoplošné testovanie 

 

Počas celoslovenského celoplošného testovania na Covid-19 

od soboty 31. októbra do nedele 1. novembra sa prišlo do 50 

odberných miest v Trenčíne otestovať spolu 32 868 ľudí. Z toho 

bolo 332 pozitívnych, teda 1,01%. Je pravdepodobné, že nešlo 

len o Trenčanov, ale aj ľudí z okolia. Výrazne väčší záujem bol 

v sobotu. 

V meste testovali aj klientov a zamestnancov oboch poby-

tových zariadení sociálnych služieb – Zariadenia pre seniorov 

na Lavičkovej ulici a Domu opatrovateľských služieb na Pia-

ristickej ulici. Išlo o 307 testov, ich výsledky boli všetky ne-

gatívne. Testom sa podrobilo aj 61 ľudí bez domova, nikto z 

nich nemal pozitívny test.  

www.trencin.sk 02.11.2020 

Pomocná evidencia 445/01/2020 

 

Druhé kolo celoslovenského celoplošného testovania  

 

Počas víkendu 7. – 8. novembra sa prišlo do 50 odberných 

miest v Trenčíne otestovať spolu 32 990 ľudí. Z toho bolo 202 

pozitívnych, teda 0,61 %. Predpokladá sa, že nešlo len o Tren-

čanov, ale aj ľudí z okolia. 

http://www.sme.sk/
http://www.trencin.sk/
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V meste testovali aj klientov a zamestnancov oboch poby-

tových zariadení sociálnych služieb – Zariadenia pre seniorov 

na Lavičkovej ulici a Domu opatrovateľských služieb na 

Piaristickej ulici. Šlo o 358 testov, ich výsledky boli všetky 

negatívne. 

Testy absolvovalo aj 84 ľudí bez domova. Stery im robili 

zdravotné sestry Sociálnych služieb mesta Trenčín. Rovnako 

ako pred týždňom, aj teraz nemal nikto z nich pozitívny vý-

sledok. 

www.trencin.sk 09.11.2020 

Pomocná evidencia 455/01/2020 

 

Bezplatné testovanie antigénovými testami 

 

Bezplatné testovanie antigénovými testami spustili od 

pondelka 16. novembra aj v Trenčíne. Mobilné odberové mies-

to je situované pri vstupnej bráne do trenčianskej fakultnej 

nemocnice, informovala jej hovorkyňa Martina Holecová. 

Otvorené bude každý pracovný deň od 7.30 do 11.30 hod. 

„V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie v našom 

regióne a záujme otestovať väčšie množstvo občanov sme 

pripravení operatívne posilniť personálne kapacity a otváracie 

hodiny predĺžiť až do 14:30 h. Testovanie občanov je bezplatné. 

Každý občan sa musí preukázať pri odbere občianskym preu-

kazom a deti do 15 rokov preukazom poistenca,“ priblížila. 

Na vyšetrenie je možné objednať sa priamo cez webovú 

stránku nemocnice. V prípade, že sa záujemca nemôže objednať 

elektronicky, pomôžu mu s tým administratívni pracovníci od-

berového miesta, uprednostnení však budú už objednaní. 

„Odberové miesto je personálne zabezpečené kvalifiko-

vanými zdravotníkmi našej nemocnice – sestrami, praktickými 

sestrami a zdravotníckymi záchranármi. Spoluprácu nám 

ponúkli aj študenti Fakulty zdravotníctva Trenčianskej uni-

http://www.trencin.sk/
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verzity, ktorí pracujú pod dohľadom kvalifikovaného perso-

nálu,“ doplnila Martina Holecová. 

www.sme.sk 16.11.2020 

Pomocná evidencia 462/01/2020 

 

Zatvorili terasy kaviarní a reštaurácií 

 

Od piatka 11. decembra zakázali podávať jedlá a nápoje v 

exteriérových častiach prevádzok. Výdaj zabaleného jedla a 

nápojov so sebou zostal povolený. Vyplynulo to z vyhlášky 

Úradu verejného zdravotníctva SR, vydanej úradom v stredu 9. 

decembra, ktorá bola súčasťou pripravovaného súboru opatrení 

na ďalšie zníženie mobility ľudí. Podľa hlavného hygienika SR 

Jána Mikasa reštaurácie môžu ďalej fungovať prostredníctvom 

donáškových služieb alebo osobného odberu. 

Podľa jeho slov nie je možné naďalej tolerovať porušovanie 

platných vyhlášok a pravidiel zdravého rozumu v gastropre-

vádzkach. Veľký počet ľudí bez rúšok každý deň trávi dlhý čas 

v hermeticky uzavretých priestoroch. Pravidlo o jednej 

otvorenej stene terasy totiž mnohí vôbec nerešpektovali, čím sa 

zvyšovalo riziko šírenia nákazy. 

www.trencin.sk 11.12.2020 

Pomocná evidencia 501/01/2020 

 

Situácia v trenčianskej nemocnici bola veľmi vážna 

 

Epidemiologická situácia vo Fakultnej nemocnici (FN) v 

Trenčíne je veľmi vážna, z dôvodu ochorenia Covid-19 a karan-

tény je momentálne mimo služby 194 zamestnancov nemoc-

nice. Informovala o tom námestníčka FN Trenčín pre ošetrova-

teľstvo Lenka Dunajová. 

„Museli sme pristúpiť k reprofilizácii ďalších pracovísk a 

následne zdravotníckych pracovníkov, aby sme mohli posilniť 

http://www.sme.sk/
https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_22_2020.pdf
http://www.trencin.sk/
https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
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súčasné pracoviská ako infekčné oddelenie, ARO a chirurgickú 

kliniku a kliniku úrazovej chirurgie, keďže aj tam nám pri-

búdajú pozitívni pacienti,“ uviedla Lenka Dunajová. 

Ako dodala, momentálne je vo FN Trenčín hospitali-

zovaných 133 pacientov s potvrdenou diagnózou Covid-19. 

Šesť pacientov je na 

pľúcnej ventilácii. 

„Museli sme pri-

stúpiť k tomu, že 

sme vyčlenili ošetro-

vaciu jednotku s 20 

lôžkami pre chirur-

gických pacientov, 

aby sme ich dokázali 

izolovať od nenaka-

zených pacientov. Pacientov sa snažíme sústreďovať do covi-

dových pavilónov - do infekčného pavilónu, na ktorý nám teraz 

slúži celý geriatrický pavilón. Ďalej máme vyčlenenú covidovú 

psychiatriu, oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, 

kde je osem intenzívnych lôžok. Vyčlenili sme aj desať lôžok 

pre detských pacientov," doplnila námestníčka. 

Ak sa situácia bude aj ďalej zhoršovať, FN Trenčín bude mať 

podľa nej veľký problém s poskytovaním starostlivosti najmä z 

dôvodu výpadku personálu. 

www.teraz.sk 16.12.2020 

Pomocná evidencia 507/01/2020 

 

Pre sedem okresov kraja začal platiť mimoriadny režim 

 

Pre sedem okresov Trenčianskeho samosprávneho kraja za-

čali od soboty 19. decembra platiť mimoriadne protipande-

mické opatrenia nad rámec celoslovenských. Informovala o 

tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková. 

http://www.teraz.sk/
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V okresoch Trenčín, Považská Bystrica, Ilava, Nové Mesto 

nad Váhom, Púchov, Bánovce nad Bebravou a Myjava je zaká-

zané predávať alkoholické nápoje na priamy konzum, zakázané 

sú aj kultúrne podujatia i bohoslužby. 

„Regionálne úrady verejného zdravotníctva v Trenčíne a v 

Považskej Bystrici sa rozhodli, že vydajú podobné opatrenia, 

aké sa vydali v stredu pre mesto Trenčín. Zakazujeme výdaj 

alkoholu z predajných okien, rovnako bude platiť zákaz akého-

koľvek stretávania a, čo je vážne pre časť populácie, zakazu-

jeme bohoslužby s výnimkou nevyhnutných obradov ako 

pohreb, krst a sobáš za dodržania prísnych epidemiologických 

požiadaviek,“ uviedla Ľudmila Bučková. 

Ako dodala, neobmedzujú vonkajšie individuálne športové 

aktivity, i keď napríklad lyžovačku a podobné podujatia, kde sa 

stretáva viac ľudí, hygienici neodporúčajú. 

www.teraz.sk 19.12.2020 

Pomocná evidencia 514/01/2020 

 

Testovanie v Trenčíne odhalilo vyše päťsto pozitívnych 

 

Mesto Trenčín sa rozhodlo pred Vianocami zorganizovať na 

svojom území celoplošné testovanie antigénovými testami. 

Uskutočnilo sa na 33 odberných miestach počas víkendu 19. – 

20. decembra. Išlo o reakciu trenčianskej samosprávy na veľmi 

zlú epidemiologickú situáciu v celom okrese i v samotnom 

meste. 

„Nemohli sme už čakať. Museli sme to urobiť, aby sme 

ochránili mesto a ľudí v ňom a tiež, aby sme pomohli zabrániť 

kolapsu našej nemocnice, kde je veľa ľudí z Trenčína a okolia, 

lekárov a zdravotných sestier, ktorí potrebujú našu pomoc. Náš 

úmysel bol aj v tom, aby obyvatelia nášho mesta mali po-

kojnejšie sviatky, aby sa mohli spokojne stretnúť so svojimi 

blízkymi, poprípade, aby zistili, či náhodou nie sú pozitívni 

http://povazska.sme.sk/
http://www.teraz.sk/
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a teda nemali by zostať doma v izolácii,“ zdôraznil primátor 

Richard Rybníček.  

Mestu počas celej akcie pomáhal Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva (RÚVZ) 

Trenčín i fakultná ne-

mocnica. Tento krok 

Trenčína od začiatku 

podporovali i vedci a 

analytici. Primátor bol 

v kontakte s Pavlom 

Čekanom, Richar-

dom Kollárom, Mar-

tinom Smatanom 

alebo Vladimírom Krčmérym. 

Testovanie mohli absolvovať predovšetkým občania s 

trvalým alebo prechodným pobytom v meste, ale v nedeľu 20. 

decembra i obyvatelia 11 obcí z Mestskej funkčnej oblasti 

Trenčín (Trenčianska 

Turná, Soblahov, Veľké 

Bierovce, Opatovce, 

Trenčianske Stankovce, 

Skalka nad Váhom, 

Trenčianska Teplá, 

Kostolná Záriečie, Mní-

chova Lehota, Zama-

rovce, Hrabovka). 

Plošné testovanie v Trenčíne odhalilo z celkového počtu 

21 660 vykonaných antigénových testov až 560 pozitívnych 

prípadov.  

„Aj na základe diskusií s odborníkmi sme sa dohodli, že celú 

vec dotiahneme do konca. A tak sme hneď v pondelok 21. 

decembra v spolupráci s RÚVZ obtelefonovali pozitívne tes-

tovaných ľudí a tých, ktorí nemali žiadne príznaky, sme pozvali 



398 
 

na pretestovanie PCR testami, aby sme odhalili prípadnú fa-

lošnú pozitivitu,“ vyjadril sa trenčiansky primátor. Všetkým 

ľuďom, ktorých test bol negatívny pripomenul, aby boli naďalej 

ostražití a naďalej sa chránili. 

Po telefonickom oslovení sa ukázalo, že z 560 pozitívne 

testovaných nemalo príznaky 175 ľudí. Testovanie PCR testami 

sa uskutočnilo v utorok 22. decembra  po skončení pracovnej 

doby na dvoch existujúcich odberných miestach pri krytej 

plavárni. Napokon sa ho zúčastnilo 159 ľudí, ktorí mali 

pozitívny antigénový test a nemali žiadne príznaky. Po 

preverení PCR testom bolo z nich 148 pozitívnych a 11 

negatívnych. 

„Pozitívnu prediktívnu hodnotu antigénového testu možno 

odhadnúť na približne 93 percent. Taká je pravdepodobnosť, že 

ak niekomu vyšiel 

pozitívny antigéno-

vý test, tak bola táto 

osoba aj skutočne 

pozitívna na základe 

PCR testu (s dvoj-

dňovým oneskore-

ním). Z týchto vý-

sledkov možno od-

hadnúť špecificitu 

použitého antigénového testu SD Biosensor Standard Q na 

99,82%, čo je v zhode s viacerými existujúcimi validačnými 

štúdiami tohto testu,“ hodnotí definitívne výsledky plošného 

testovania v Trenčíne matematik Richard Kollár. 

Podľa jeho slov opakované PCR testovanie odhalilo falošne 

pozitívnych jednotlivcov, a tak v karanténe zostali len ľudia s 

pozitívnym testom alebo s príznakmi infekčného ochorenia 

horných dýchacích ciest, až na možné veľmi ojedinelé vý-

nimky. 
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„Toto testovanie v čase pred Vianocami prispelo k izolo-

vaniu nemalého počtu ľudí, ktorí neinfikovali svojich blízkych 

a prispeli k zlepšeniu epidemiologickej situácie v meste nielen 

teraz, ale aj počas najbližších týždňov. Dá sa očakávať, že 

testovanie ochránilo tisíce Trenčanov pred infikovaním, a tak 

zabránilo desiatkam zbytočných obetí v čase, keď je vakcinácia 

proti ochoreniu Covid-19 už nablízku. Trenčianskej samosprá-

ve patrí vďaka za organizáciu,“ skonštatoval Richard Kollár.  

Celoplošné testovanie v Trenčíne bolo dobrovoľné a zdar-

ma. Mesto naň vynaložilo približne 60 tisíc eur. Antigénové 

testy Trenčínu dodalo Ministerstvo vnútra SR (30 tisíc kusov) 

a Ozbrojené sily SR (10 tisíc kusov). Neminuté testy mesto 

vráti ministerstvu vnútra. PCR testy do Trenčína osobne pri-

viezol biochemik Pavol Čekan. Práve on označil celú akciu za 

excelentne zvládnutú a s takmer 60-percentnou účasťou.  

„Ide o model, o ktorom sa na Slovensku už dlho hovorí a 

mohol by fungovať aj celoslovensky. Z Trenčína si môžeme 

zobrať príklad, že treba veriť ľuďom. Dobrovoľnosti sa vôbec 

netreba báť, pričom 

je to možné urobiť 

aj v iných regió-

noch, ktoré treba 

rýchlo plošne pre-

testovať,“ uviedol 

uznávaný vedec. 

K jeho slovám 

sa pridal aj bývalý 

riaditeľ Inštitútu 

zdravotnej politiky 

Martin Smatana, ktorý na sociálnej sieti uviedol, že „aj na Slo-

vensku môže dobrovoľné masové antigénové testovanie 

fungovať. Stačí jasná komunikácia a dobrý manažment.“ 

Primátor Richard Rybníček na brífingu k výsledkom testovania. 
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„Som veľmi vďačný za prístup ľudí, za pokojnú atmosféru a 

tiež všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli –  od-

berným tímom, nemocnici, RÚVZ, vedcom. Vďaka patrí aj 

ministerstvu vnútra, ministerstvu obrany a Ozbrojeným silám 

SR,“ povedal Richard Rybníček.  

Príprava testovania v Trenčíne trvala štyri dni.   

„Keď si predstavíte, aká dokáže byť pružná samospráva, 

mestá a obce, tak si myslím, že do budúcnosti sa takéto akcie 

budú dať zrealizovať všade, kde to bude potrebné. Vláda alebo 

štát môže zohrávať sekundárnu rolu, dodať testy a nejaké veci, 

ale je výborné, keď sa nám nebude starať do organizácie. 

Ukazuje sa, že komunity v mestách a obciach dokážu lepšie a 

rýchlejšie fungovať,“ zdôraznil trenčiansky primátor. 

www.trencin.sk 26.12.2020 

Pomocná evidencia 517/01/2020 

 

Prezidentka odporučila obyvateľom účasť na testovaní 

 

Prezidentka SR Zuzana Čaputová odporučila obyvateľom 

Trenčína a okolia, aby sa počas víkendu išli dať otestovať na 

ochorenie Covid-19 v rámci plošného testovania regiónu. 

Uviedla to na sociálnej sieti.  

Informovala, že telefonovala aj s primátorom Trenčína Ri-

chardom Rybníčkom a ten ju uistil, že odberné miesta sú 

pripravené zvládnuť aj vyšší záujem o testovanie. Výsledky 

testovania v okrese Trenčín v sobotu 19. decembra podľa pre-

zidentky dokazujú, že situácia v tejto oblasti nie je dobrá. 

„Cením si, že trenčianska samospráva vzala iniciatívu do 

vlastných rúk a dala možnosť všetkým Trenčanom a Tren-

čiankam otestovať sa. Počty pozitívnych potvrdzujú, že situácia 

v okrese Trenčín nie je dobrá, potešiteľný je však záujem o 

testovanie,“ uviedla prezidentka. 

http://www.trencin.sk/
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
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Testovanie odporučila každému z Trenčína a okolia: „Je to 

maximum, čo dnes môžeme urobiť pre ochranu svojich najbliž-

ších pri štedrovečernom stole.“  

www.teraz.sk 20.12.2020 

Pomocná evidencia 518/01/2020 

 

V nemocnici chýbalo pre koronavírus 265 zamestnancov 

 

Fakultná nemocnica v Trenčíne eviduje k pondelku 21. 

decembra výpadok 265 zamestnancov pre koronavírus. Ako in-

formoval riaditeľ nemocnice Tomáš Janík, takmer polovicu 

chýbajúceho personálu tvoria zdravotné sestry. 

„Situácia v nemocnici je naďalej vážna, z 265 chýbajúcich 

zamestnancov je 200 medicínskych. Evidujeme výpadok 120 

zdravotných sestier, 38 lekárov a zvyšok je stredný zdravot-

nícky personál,“ priblížil aktuálny stav Tomáš Janík s tým, že 

problém s chýbajúcim personálom im pomohli vyriešiť nemoc-

nice v Považskej Bystrici a Ilave. Vyťaženosť lôžkových kapa-

cít pre pacientov s Covid-19 je v trenčianskej nemocnici sta-

bilizovaná aj preto, že niektorých z nich prebrali nemocnice 

v Bojniciach, Ilave či v Novom Meste nad Váhom.  

„Momentálne máme 118 pacientov s potvrdeným ochorením 

Covid-19 a ďalších 33 čaká na výsledky PCR testov,“ dodal 

Tomáš Janík. 

www.webnoviny.sk 21.12.2020 

Pomocná evidencia 519/01/2020 

 

PCR testy vyvrátili pozitivitu 11 zo 156 testov 

 

Mesto v spolupráci s Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva v Trenčíne telefonicky kontaktovalo všetkých 

560 ľudí, ktorým antigénový test počas víkendu 19. a 20. 

decembra  ukázal pozitívny výsledok.  

http://www.teraz.sk/
https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
http://www.webnoviny.sk/
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Zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v 

Trenčíne oslovili pozitívne osoby bez príznakov a pozvali ich 

na testovanie PCR testami. Všetci privítali možnosť pretestovať 

sa PCR testami, ktoré 

v pondelok 21. de-

cembra popoludní 

priviezol do Trenčína 

vedec, biochemik 

Pavol Čekan. 

Zo 156 Trenčanov 

a obyvateľov okoli-

tých obcí, ktorí boli 

pozitívne testovaní 

antigénovými testami a nemali príznaky, bolo pri následných 

PCR testoch 11 negatívnych. V sobotu 26. decembra  o tom in-

formovala trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Buč-

ková. 

„Úspešnosť antigénového testovania tak vyšla na 99,8 per-

centa. Antigénové testovanie je na takéto použitie veľmi vhod-

né. Tým, ktorí sú pozitívni a nemajú žiadne príznaky, budeme 

odporúčať, aby sa dali otestovať PCR testami,“ doplnila 

Ľudmila Bučková. 

www.teraz.sk 26.12.2020 

Pomocná evidencia 522/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCR testy priviezol do Trenčína biochemik Pavol Čekan. 

http://www.teraz.sk/
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10. Sociálna starostlivosť 
 

 

Centrum pre bezdomovcov otvorili na tri hodiny denne 

 

Nízkoprahové centrum na Nešporovej ulici v Trenčíne je od 

stredy 18. marca otvorené tri hodiny denne od 10.00 do 13.00 

hodiny. Klientmi cent-

ra sú zväčša ľudia bez 

domova, ktorí potre-

bujú pomôcť s prípra-

vou stravy, osobnou 

hygienou a sociálnym 

poradenstvom. 

„Vybavovaní budú 

postupne podľa toho, 

kto bude čo potrebo-

vať s ohľadom na súčasnú situáciu a prevenciu šírenia nového 

koronavírusu. Po 13.00 h budú priestory centra vždy dezin-

fikované,“ informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová. 

Ako dodala, od 19.00 do 7.00 h ráno je ľuďom bez strechy nad 

hlavou k dispozícii aj nocľaháreň na Nešporovej ulici. 

Trenčianski bezdomovci dostávajú informácie o aktuálnej 

situácii so šírením koronavírusu prostredníctvom terénneho 

pracovníka mestskej polície. Niekoľko rokov s nimi pracuje 

Patrik Čech, odhaduje, že v uliciach Trenčína ich je približne 

osemdesiat. 

„V rámci preventívnych opatrení som ich priamo v teréne 

poučil, aby sa nezdržiavali vo väčších skupinách, aby minima-

lizovali fyzický kontakt, neposúvali si cigarety a fľaše,“ 

povedal Patrik Čech. Niektorí ľudia bez domova sa podľa neho 

na tento vírus pýtali už dávnejšie. „Chceli konkrétne infor-

mácie, pýtali sa na to, kde by mohli získať ochranné pomôcky. 



404 
 

Teraz je problém s rúškami, prikladajú si šatky alebo impro-

vizujú s látkami,“ skonštatoval. 

Aj v Trenčíne je však skupina bezdomovcov, ktorí sa o vírus 

nezaujímajú. 

„Neriešia, nechránia sa a pokračujú vo svojom bežnom 

spôsobe života. Žijú stále rizikovým spôsobom života, nie kaž-

dý sa chráni a berie túto hrozbu vážne,“ doplnil Patrik Čech. 

www.sme.sk 18.03.2020 

Pomocná evidencia 155/01/2020 

 

Ľudia nad 65 rokov sú pri koronavíruse najzraniteľnejší 

 

Riziko vážnych až smrteľných komplikácií pri ochorení 

Covid-19 stúpa s vekom, pričom zraniteľnejší sú ľudia vo veku 

nad 65 rokov. V Trenčíne žije 11 401 ľudí v tejto vekovej kate-

górii.  

Niektorí z nich sú klientmi pobytových sociálnych zariadení 

mesta Trenčín, konkrétne Zariadenia pre seniorov na Lavič-

kovej ulici a Zariadenia opatrovateľskej služby na Piaristickej 

ulici. V záujme ochrany ich zdravia rozhodol ešte v sobotu 7. 

marca Krízový štáb mesta Trenčín o zákaze návštev na 

všetkých oddeleniach týchto zariadení.  

V  Trenčíne je zatiaľ naďalej poskytovaná terénna opatrova-

teľská služba. Rozvoz stravy obyvateľom prostredníctvom 

Sociálnych služieb mesta Trenčín je však pozastavený. Mesto 

však zostáva s klientmi v kontakte. Zatvorené zostáva Centrum 

pre seniorov a tiež všetky kultúrne strediská spravované mes-

tom Trenčín, vrátane tých, kde vyvíjali svoje aktivity jednotlivé 

kluby dôchodcov.  

V  mestských pobytových zariadeniach pre seniorov sa 

vytvorili izolačné miestnosti, častejšej sa dezinfikujú postele, 

zvončeky, kľučky dverí, stoly, stoličky a všetky povrchy, kto-

rých sa klienti dotýkajú. Príbory, poháre a všetok riad smeruje 

http://www.sme.sk/
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ihneď po použití do dezinfekčného kúpeľa, až potom do umý-

vačky.  

Uteráky, osušky a inú osobnú bielizeň okamžite po vykonaní 

hygieny sa umiestňujú do nádoby na to určenej a odvážajú do 

práčovne. To isté sa týka i posteľnej bielizne. Momentálne sa 

mesto snaží pre klientov zabezpečiť rúška. Začalo ich šiť svoj-

pomocne s klientami a so zamestnancami.  

www.trencin.sk 18.03.2020 

Pomocná evidencia 153/01/2020 

 

Od júna Hospic Milosrdných sestier i v mobilnej verzii 

 

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne prišiel od júna s no-

vinkou. Popri starostlivosti o pacientov v konečnom štádiu 

zväčša onkologického ochorenia v ich lôžkovom hospici začali 

jeho zamestnanci slúžiť i formou domácej hospicovej starost-

livosti. Vznikol tzv. mobilný hospic. 

„Náš hospicový tím vychádza k rodinám, ktoré majú doma 

blízkeho po ukončenej neúspešnej onkologickej liečbe, k rodi-

nám, ktorej zdraví členovia môžu a chcú sprevádzať po-

slednými mesiacmi, týždňami či dňami svojho blízkeho doma. 

Aby to však zvládli, potrebujú aj odbornú lekársku a ošetro-

vateľskú pomoc a tú im kvalifikovane začne v okolí Trenčína 

ponúkať tím mobilného hospicu,“ informuje webová stránka 

hospictn.sk.  

www.tkkbs.sk 01.06.2020 

Pomocná evidencia 259/01/2020 

 

Plynári darovali ochranné pomôcky seniorom 

 

V stredu 10. júna venovali pracovníci zo Slovenského ply-

nárenského priemyslu (SPP) – distribúcie 1 800 respirátorov, 4 

tisíc jednorazových rúšok a 50 celotelových ochranných 

http://www.trencin.sk/
https://www.hospictn.sk/n/.Xs4lq9IokrU.facebook
http://www.tkkbs.sk/
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oblekov pobytovým zariadeniam sociálnych služieb v Trenčíne 

na Piaristickej a Lavičkovej ulici. 

Plynári analyzovali potreby domovov sociálnych služieb na 

celom území Slovenska a prostredníctvom Nadácie EPH 

a spoločnosti SPP – distribúcia materiál postupne dodávajú do 

viacerých slovenských miest a obcí. Mysleli aj na Trenčín. 

„Zemný plyn distribuujeme do 94 percent domácností na 

Slovensku, v rámci rekonštrukcie zasahujeme aj do ich kom-

fortu pri odstávkach plynu. Preto túto pomoc vnímame ako našu 

prirodzenú povinnosť. Zdravotnícky materiál zakúpil náš sú-

kromný akcionár Energetický a průmyslový holding z vlast-

ných zdrojov,“ uviedol Irenej Denkocy z SPP – distribúcia. 

Dar prevzala riaditeľka Sociálnych služieb mesta Trenčín 

Edita Prekopová. „Určite nám to pomôže v prípade druhej vl-

ny pandémie alebo inej podobnej situácii. Veľmi pekne ďaku-

jeme, vážime si to,“ povedala. 

www.trencin.sk 10.06.2020 

Pomocná evidencia 273/01/2020 

 

Klienti AZZP si pripravili vlastný vianočný jarmok 

 

Klienti zariadenia, ktoré funguje pod občianskym združením 

Asociácia zväzov zdravotne postihnutých (AZZP), každý rok 

predávajú svoje vianočné 

výrobky na jarmoku. Pan-

démia im túto tradíciu 

prekazila, tento rok preto 

zorganizovali Vianočný I 

(Jarmok). Svoje výrobky 

ponúkajú ľudom cez so-

ciálnu sieť. 

Občianske združenie 

existuje v Trenčíne približne 19 rokov. Od prvého roku existen-

http://www.trencin.sk/
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cie tohto združenia sa jeho klienti zúčastňujú vianočného jar-

moku na námestí, kde predávajú svoje ručne robené výrobky. 

„Každý rok sme sa zúčastnili vianočných trhov, kde nám 

mesto vždy poskytlo zadarmo stánok, vždy sme tam pobudli tak 

jeden, dva dni. Ľudia už poznajú naše zariadenie, pretože sa 

zúčastňujeme trhov aj počas iných sviatkov a radi si od nás rôz-

ne výrobky kúpia,“ povedala Eva Struhárová, riaditeľka ob-

čianskeho združenia. 

Tento rok však pandémia nedovolila, aby klienti predávali 

svoje výrobky ľuďom osobne.  

„Keďže to teraz nešlo, museli sme sa prispôsobiť pod-

mienkam na základe toho, čo opatrenia umožňujú, respektíve 

neumožňujú. Skúsili sme 

to takouto internetovou 

online formou, tak sme si 

na sociálnej sieti vytvo-

rili vlastný jarmok,“ 

povedala Mária Vas-

ková, zástupkyňa riadi-

teľky. „Ľudia prijali tento 

formát veľmi dobre, asi 

aj preto, že nás chcú podporiť a že sa im to páči, no jednak, že 

sa sami prispôsobujú epidemiologickej situácii, keďže nemôžu 

ísť na tie trhy, na ktoré boli zvyknutí, tak vychádzajú z toho, 

aké sú možnosti.Zákazníci sa nám sami ozývali, pýtali si naše 

výrobky a dokonca si aj objednávali na mieru darčeky pre svoju 

firmu alebo pre blízkych.“  

Ľudia si po výrobky chodia do zariadenia osobne, zamest-

nanci im ich podávajú cez okienko. Klienti za pomoci odbor-

ného personálu pečú oblátky, pracujú s drevom a dekupírova-

cou pílou, vyrábajú vianočné ozdoby. Počas roka si pestujú a 

sušia bylinky, ktoré následne dávajú do výrobkov, ako sú čaje, 
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taktiež šijú aj textilné tašky. Podľa slov zástupkyne riaditeľky, 

klientom sa týmito aktivitami snažia suplovať zamestnanie. 

„Naši prijímatelia sú mladí ľudia v produktívnom veku, a ich 

rovesníci bez zdravotného znevýhodnenia trávia čas v práci. Aj 

za bežných podmienok sa snažíme suplovať pracovné prostre-

die, ktoré ich rozvíja a aktivizuje,“ povedala Vasková. 

Za tieto produkty dostávajú klienti aj odmenu. „Ich to ďalej 

motivuje, aj keď vidia tú odozvu a reakciu zákazníka,“ dodala. 

Ako prezradila Tatiana Kécerová, zamestnankyňa zariade-

nia, najviac sa predávajú vianočné oblátky: „Bol o ne tak taký 

záujem, že sme to museli stopnúť. Veľa išli aj tašky, levan-

duľové vrecúška, poháre sa tiež predali, budú sa dorábať.“ 

Riaditeľka zariadenia pripisuje tento vysoký záujem inter-

netu: „Za jeden deň neprejde cez námestie toľko ľudí, koľko to 

vidí na internete, keďže tam to je na očiach stále. Tešia sa z toho 

aj naši klienti, lebo týmto spôsobom nezostanú naše výrobky 

niekde v skrini alebo na stole, ale dostanú sa do domácností.“ 

Oblátky pečie aj Martin Ševčík: „Baví ma to. Som šikovný, 

momentálne pečiem, ale inak chystám aj suroviny, aj mixér, aj 

umyjem riady, aby 

bolo všetko na-

chystané, pozame-

tám, vyložím sto-

ličky a mám fini-

to.“ 

Podľa jeho slov 

sa predávajú rov-

nako dobre aj sla-

né, aj sladké ob-

látky. Aj ostatní 

klienti sa venujú výrobe vianočných výrobkov. Marián vy-

rezáva na dekupírovacej píle ozdoby z dreva: „Vyrezávam via-

nočné soby. Ľudia si to potom zavesia na stromček.“ 
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Tieto ozdoby následne šmirgľuje Martin. 

„Mám rád šmirgľovanie, zametanie, hrabanie listov, rád tu 

pomáham všetkým,“ povedal. Majka vyrába pohľadnice, Moni-

ka pre zmenu vyšíva tašky. 

„Bytostný dotyk s ľuďmi nič nenahradí. Tá atmosféra sa ne-

dá nahradiť ani tým, že sa predá viac produktov,“ uzavrela ria-

diteľka. 

www.sme.sk 18.12.2020 

Pomocná evidencia 512/01/2020 

 
 

http://encyklopedia.sme.sk/c/1050828/
http://www.sme.sk/
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11. Životné prostredie 
 

11.1 Ochrana prírody a krajiny 
 

V Trenčíne vysadili takmer štyristo stromov 

 

V Trenčíne pribudlo takmer 400 stromov. Vysadené boli 

v poslednom mesiaci minulého roka. Išlo najmä o duby, sakury, 

okrasné jablone, hrušky, hlohy, pagaštany a ginká. 

Novým domovom pre 298 stromov sa stala verejná zeleň vo 

všetkých mestských častiach, no najviditeľnejšie sú tam, kde 

pribudli v skupinách – napríklad čerešne na Inoveckej ulici, 

ginká na Halalovke, ďalšie stromčeky na Clementisovej ulici, 

Pod Skalkou či v areáli MŠ Na dolinách. Išlo o náhradnú výsad-

bu za výruby v predchádzajúcich rokoch. Stromy zakúpilo 

Mestské hospodárstvo a správa lesov. 

Ďalších 64 stromov zabezpečil primátor Trenčína Richard 

Rybníček aj prostredníctvom svojich priateľov. Súviselo to 

s jeho okrúhlym život-

ným jubileom. Na jeseň 

oslávil 50-tku.  

„Mám radosť a ďa-

kujem Bohu, že som sa 

v zdraví dožil tohto ve-

ku, lebo v dnešnej dobe 

to nie je celkom samo-

zrejmé. To, že moji 

priatelia to so mnou 

oslávili, bol pre mňa krásny a silný pocit. Ja som ich pri tejto 

príležitosti poprosil, aby mi pomohli zveľadiť zeleň v meste. 

Tak sa mi podarilo vyzbierať veľmi slušnú sumu peňazí, za 

ktorú sme koncom roka vysadili v Trenčíne 64 stromov. Ak 

teda môžem, aj touto cestou všetkým ďakujem,“ povedal 
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Richard Rybníček. A tak sú na Opatovskej ulici nové javory, 

sakury na Soblahovskej ulici, smreky a duby na Brezine.   

Sponzorsky venovala mestu Trenčín 10 stromov aj spoloč-

nosť Akebono. Japonské čerešne dnes zdobia mestský pozemok 

v priemyselnom parku. 

www.trencin.sk 15.01.2020 

Pomocná evidencia 016/01/2020 
 

Povinné trúbenie vlakov sa konečne skončilo 

 

Železnice SR odstránili v stredu 15. januára pred všetkými 

protihlukovými stenami na modernizovanej železničnej trati 

výstražné kolíky, pre ktoré museli rušňovodiči prechádzajúcich 

vlakov trúbiť. 

Odstránenie návestí „Pískajte“ je trvalé. Potvrdil to Ľubo-

mír Mitas z odboru komunikácie ŽSR. Ľudia bývajúci v blíz-

kosti trate na úseku od trenčianskej železničnej stanice po Opa-

tovú si konečne vydýchli. 

„Aj napriek opatreniu však musíme konštatovať, že prichá-

dzajú sťažnosti na ŽSR na „nevhodné“ trúbenie, nakoľko ruš-

ňovodič jednotlivých dopravcov je oprávnený použiť návesť 

Pozor (trúbenie) v opodstatnených prípadoch,“ povedal Ľubo-

mír Mitas. Je to podľa neho najmä pre bezpečnosť na varovanie 

osôb v koľajisku alebo v blízkosti trate. 

www.trencin.sk 31.01.2020 

Pomocná evidencia 037/01/2020 

 

Z Trenčína vymizla pätina vtáctva 

 

Po tisíckach hodín strávených v teréne a mesiacoch 

spracovávania dát uzrela tento rok svetlo sveta kniha „Vtáctvo 

Trenčína“ od Radovana Jambora. Miestny ornitológ prináša 

milovníkom prírody, ale aj odbornej verejnosti prvýkrát po 

http://www.trencin.sk/
http://www.trencin.sk/
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päťdesiatich rokoch komplexne spracovanú publikáciu o 

operencoch žijúcich na území mesta. 

Cieľom autora bolo okrem iného poukázať aj na ohrozené 

druhy a ich biotopy, ktoré by mala mať záujem chrániť celá 

spoločnosť. S monitoringom Ra-

dovanovi Jamborovi pomáhali 

viacerí mapovatelia. Ako tvrdí, aj 

v Trenčíne sa nachádza pomerne 

veľká skupina ľudí, ktorým nie je 

príroda a jej ochrana ukradnutá. 

Za posledných 50 rokov sa 

krajina zmenila na nepoznanie. 

Ako sa vplyv človeka odrazil na 

populácii vtákov? 

„Toto obdobie je pre nás už 

veľmi neaktuálnou, vzdialenou 

minulosťou. V krajine a ekológii 

sa toho zmenilo veľa. Sú vtáčie druhy, ktoré na Slovensku tak-

mer vyhynuli – napríklad krakľa belasá. Veľmi málo záznamov 

máme z Považia aj o výskyte dropa veľkého. Kedysi sa vy-

skytovali až po Trenčín. Nasleduje dlhé, hluché obdobie, o 

ktorom nemáme presnejšie informácie. Vieme však, že fauna sa 

do súčasnosti radikálne zmenila. Druhová rôznorodosť výrazne 

poklesla. V porovnaní s obdobím pred rokom 2009 ubudlo v 

Trenčíne 27 percent hniezdiaceho vtáctva, s 21 druhmi sme sa 

už vôbec nestretli.“ 

Je Trenčín v porovnaní so zvyškom Slovenska na tom 

horšie? 

„Pokles do veľkej miery korešponduje s celoslovenským, ale 

aj celoeurópskym trendom. Je to dôsledok zmien v poľnohos-

podárskej i mestskej krajine. Za bývalého režimu sa veľmi 

chemizovalo, používali sa aj mnohé rôzne zakázané látky. Dnes 

je, naopak, hrozbou zmena klímy, ktorá sa podpísala pod 

http://trencin.sme.sk/
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rozsiahly ústup hmyzu. Základná potravina vtáctva už z 50 per-

cent vymizla. Sú tu však aj klasické faktory a činitele, ako je 

ústup hniezdnych príležitostí a ústup biotopov. Do tohto celého 

vstupuje ešte aj vyrušovanie zo strany človeka. Človek je 

stresor, činiteľ, pre ktorého sú vtáky rušené počas hniezdenia, 

niektoré druhy to zle znášajú a územie preto môžu postupom 

času opustiť.“ 

Deje sa to aj u nás? 

„Zaznamenali sme u viacerých vtáčích druhov špecifické 

lokálne ústupy, čo je dôsledok rozširovania sa Trenčína nie 

zrovna ideálnym spôsobom vo vzťahu k ochrane prírody.“ 

Vplýva aj samotná zmena klímy na vtáky? Vytláčajú 

pôvodné druhy tie, ktorý sa vyskytovali južnejšie? 

„Samotná klíma nezapríčiňuje vzájomné súperenie medzi 

vtákmi. Je ale pravdou, že sa tu objavujú nové druhy, ktorým 

teplejšia klíma vyhovuje. Príkladom je včelárik zlatý, v 

minulosti veľmi vzácny, ktorého vidieť aj v okolí mesta. Sú tu 

však aj vtáčie druhy, ktorým 

územie mesta vyslovene vyhovu-

je. V samotnom Trenčíne nám po-

četnosťou pribudlo sedem hniez-

diacich druhov.“ 

Nájdeme v meste druh vtáka, 

ktorý inde na Slovensku nemož-

no nájsť? 

„Vyslovene takúto raritu nemá-

me. Takmer unikátom je však 

hniezdna kolónia kavky tmavej. V 

minulosti bola na tom veľmi zle, v 

Trenčíne hniezdili posledné kavky len na hrade, na cestnom 

moste a osvetlení štadióna. Zmenil sa k nim prístup, začali sa 

inštalovať búdky a začalo sa im dariť. Zaujímavé je, že na 

území mesta si začali vytvárať kvázi kolóniu na jednom sídlisku 

Kavky si našli miesto na sídlisku. 
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v zateplení bytových domov. Tam, kde si ďatle robili diery, 

začali hniezdiť kavky.“ 

O vtákoch ktorého druhu možno povedať, že sú na 

výskyt v katastrálnom území Trenčína vzácne? 

„Najvýraznejší ústup sme zaznamenali pri vtákoch poľno-

hospodárskej krajiny – najmä pri jarabici poľnej a prepelici 

poľnej. Je to celoslovenský trend, v Trenčíne hniezdia už len na 

poľnohospodárskych a trávnatých plochách, ktoré ale ohrozuje 

človek. Príkladom je trenčianske letisko. Hrozbou sú tu pre 

hniezdiace vtáky kultúrne podujatia, ktoré sa na letisku počas 

hniezdnej sezóny organizujú. Ľudia ich vyrušujú a dochádza aj 

k zašliapavaniu hniezd. Jarabice doplácajú predovšetkým na 

zmeny v poľnohospodárstve, zánik družstiev a pastvy. V okolí 

Trenčína sa dobytok takmer nepasie, pasienky zarastajú a s ich 

ústupom miznú aj niektoré vtáčie druhy.“ 

Potrebovali by sme tu chránené územia? 

„Veľmi. Pri Váhu máme jediné chránené územie európskeho 

významu Váh pri Zamarovciach, ktoré zasahuje do katastra 

Trenčína len okrajovo. 

V minulosti tu boli snahy 

o vyhlásenie chráneného 

územia v prípade breho-

vých porastov pri Váhu, 

v lokalite známej ako 

Trenčiansky luh, to ale 

dodnes nebolo schvále-

né. Štatút chráneného územia by si zaslúžili Trenčianske kas-

kády a zrejme aj časť lesoparku Brezina. Zároveň by mesto 

malo do budúcna uvažovať aj o vytvorení ďalších zelených oáz 

– či už pri Váhu, alebo v nejakej juhovýchodnej časti mesta 

smerom na Trenčiansku Turnú.“ 

Aká budúcnosť nás bez toho čaká? 
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„Pokiaľ sa tu nebude pristupovať k prírode citlivo a nebude 

sa tu nič chrániť, vyrúbu sa brehové porasty Váhu a mestská 

zeleň a naďalej sa bude stupňovať vyrušovanie v lesoparku, na 

letisku či pri rieke, postupne môžeme očakávať ústup ďalších 

plachých druhov vtáctva. Časom očakávame vymiznutie ďal-

ších 10 až 15 druhov, čo je na také relatívne malé mesto veľmi 

veľa.“ 

Ako v meste vnímate spolunažívanie ľudí a operencov? 

„Vzťah je štandardne negatívny. Ľudia sú naklonení skôr k 

sterilite a tichu. Majú radi svoje sterilné anglické trávniky a 

čisté fasády bez hniezd belorítok. Na to doplácajú nielen ony, 

ale aj lastovičky a dážďovníky, dokonca aj vrabce. Príkladov 

pozitívneho spolunažívania medzi ľuďmi a vtáctvom je v Tren-

číne málo. Ide napríklad o sokola myšiara, hniezdi s obľubou 

na balkónoch, kde ich ľudia radi pozorujú a nechávajú im čas a 

priestor na úspešné vyvedenie mláďat. 

V regióne už dlhší čas organizujete ornitologické exkur-

zie či kurzy spoznávania vtáctva. Aké máte na ne ohlasy? 

„Je to síce len kvapka v mori, ale máme pomerne veľkú sku-

pinu environmentálne naladených ľudí, ktorí okrem životného 

prostredia a lásky k zvieratám prechovávajú pozitívne postoje 

aj ku vtáctvu. Nie je im to jedno.“ 

Vtáctvo sa snažíte mapovať, ale aj chrániť. Napríklad, 

na zastávky mestskej hromadnej dopravy lepíte nálepky, 

ktoré majú zamedziť zbytočnej smrti drobného vtáctva. 

„Dnes máme polepenú zhruba polovicu autobusových 

zastávok. Je pravda, že priehľadné sklá sú nebezpečnejšie ako 

tie zrkadliace sa. Najbližšie je v Trenčíne naplánovaná veľká 

brigáda. Nálepiek je veľa typov, najviac sa nám osvedčili polo-

transparentné krúžky, čím je polep hustejší, tým je bezpečnejší 

pre vtáky.“ 

Čo okrem zrkadliacich sa plôch zastávok predstavuje 

riziko pre vtáky? 
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„Napríklad protihlukové bariéry popri železničnej trati. I 

keď kritický mostný úsek nad riekou je už polepený, stále sú 

tam presklené bariéry 

až po stanicu, ale to 

plánujeme s kompe-

tentnými doriešiť. 

Máme tu ale aj bu-

dovy so sklenými 

plochami, na ktorých 

sa zabíjajú vtáky. Ko-

munikácia s majiteľ-

mi je ale zložitá. 

Zhruba do desať per-

cent firiem zareaguje kladne na naše výhrady a bez toho, aby 

sme to museli riešiť so Slovenskou inšpekciou životného 

prostredia alebo okresným úradom.  

www.sme.sk 20.02.2020 

Pomocná evidencia 073/01/2020 

 

Vandali zničili stromoradie na Inoveckej ulici 

 

V noci zo soboty 22. februára na nedeľu 23. februára po pol 

tretej niekto vytrhal 

desať mladých stro-

mov, ktoré rástli v stro-

moradí na Inoveckej 

ulici. Mesto ich vy-

sadilo len predne-

dávnom, koncom mi-

nulého roka. Teraz sa 

ich pokúsi zachrániť. 

Je úplne jedno, či šlo o jedného alebo viacerých páchateľov, 

či boli pod vplyvom omamných látok alebo boli triezvi, je to 

Protihluková stena na novom železničnom moste. 

Peter Kadák sa pokúša znovu vysadiť vylámané stromy. 

http://www.sme.sk/
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neospravedlniteľné. Finančná škoda bola vyčíslená na vyše 2 

tisíc eur. Ešte väčšia škoda bola napáchaná vo vzťahu človeka 

k svojmu mestu, k svojmu okoliu.  

„Je to vandalizmus, ktorý nepatrí do tohto mesta a myslím 

si, že ľudia, ktorí toto urobili si nezaslúžia, aby v tomto meste 

žili,“ povedal primátor Richard Rybníček. V pondelok 24. 

februára dopoludnia sa pracovníci Mestského hospodárstva 

a správy lesov (MHSL) pokúsili vážne poškodené japonské 

čerešne zachrániť.  

„Mali porušené korene, opäť sme ich vysadili a veríme, že 

prežijú. Ak nie, nahradíme ich novými,“ uviedol Peter Kadák 

z MHSL. 

www.trencin.sk 23.02.2020 

Pomocná evidencia 077/01/2020 

 

Jasene v trenčianskych mestských lesoch vymierajú 

 

Hynutie jaseňov je v posledných rokoch vážnym problémom 

v celej Európe a neobišlo ani trenčianske mestské lesy. Problém 

je v Soblahove, Mníchovej Lehote, ale aj na Brezine. Ďalšie 

napadnuté stromy musia byť odstránené. 

Ochorenie má na svedomí patogénna huba Čiašočka jase-

ňová. Je veľmi agresív-

na, spôsobuje odumieranie 

výhonkov, tvorbu nekróz 

kôry a rakovinových rán. Šíri 

sa veľmi rýchlo spórami 

roznášanými vetrom v júli 

a auguste. Oslabené stromy 

napádajú ďalší škodcovia – 

chrobák lykokaz jaseňový a huba podpňovka. Napadnuté jasene 

nemajú šancu na prežitie a aj vzhľadom na suché a teplé počasie 

v posledných rokoch hromadne umierajú. 

http://www.trencin.sk/


418 
 

„V tomto roku nám zatiaľ jasene popadali pod hradom, 

smerom na Štefánikovu vyhliadku a v poraste nad výsta-

viskom. Menšie poškodenie stromov evidujeme aj v iných 

častiach lesoparku. Všetky poškodené stromy, ak nám počasie 

dovolí, plánujeme odstrániť do konca marca 2020. Pôjde 

o stromy ohrozujúce návštevníkov lesoparku,“ povedal Ivan 

Jančička z Mestského hospodárstva a správy lesov (MHSL). 

Tento problém je ešte závažnejší v mestských lesoch v 

Soblahove a Mníchovej Lehote, kde je jaseň druhou najviac 

zastúpenou drevinou.  

„Suché alebo vyvrátené, mŕtve a polomŕtve jaseňové stromy 

sú tu častým obrazom. Pre minimalizáciu škôd a spomalenie 

šírenia nákazy pristupujeme v tomto roku k dôslednejšiemu 

odstraňovaniu napadnutých stromov a k snahe o zmiernenie 

tejto kalamity,“ povedal Ľuboš Balušík z MHSL. 

www.trencin.sk 26.02.2020 

Pomocná evidencia 081/01/2020 

 

Štyridsaťročný muž sprejom počmáral steny podchodu 

 

Ešte v decembri minulého roka dospelý, 40-ročný muž spre-

jom „počmáral“ steny v podchode na Hasičskej ulici. Polícia ho 

obvinila z poškodzovania cudzej veci. Hrozí mu väzenie. 

Pavol z okresu Nové Mesto nad Váhom podľa vlastných 

slov našiel sprej pohodený na zemi. Vraj bol pod vplyvom 

alkoholu a veľa si z toho skutku nepamätá. To ho však ne-

ospravedlňuje. O jeho treste rozhodne Okresný súd v Trenčíne. 

Ak mu preukážu vinu, hrozí mu trest odňatia slobody až na 1 

rok. 

www.trencin.sk 26.02.2020 

Pomocná evidencia 082/01/2020 

 

 

http://www.trencin.sk/
http://www.trencin.sk/
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K mladým stromom dali zavlažovacie vaky 

 

V utorok 14. apríla pracovníci Mestského hospodárstva 

a správy lesov (MHSL) dali k stromom na piatich uliciach 

v Trenčíne zavlažovacie vaky. Vaky ušetria čas, peniaze, vodu 

a pomôžu stromom k lepšiemu rastu. 

Len nedávno vysadené stromy na uliciach 28. októbra, 

Inovecká, Opatovská, Soblahovská a v priemyselnom parku by 

už vyschnúť ne-

mali. O efektív-

ny prísun vlahy 

sa im postará 

zavlažovací vak, 

ktorý stačí na-

plniť vodou pri-

bližne raz za 18 – 

20 dní.  

„Inak by sa 

mali tieto stromy 

polievať raz za dva týždne,“ hovorí Peter Kadák z MHSL. „Do 

jedného vaku sa vojde okolo 50 litrov vody, ktorá sa postupne 

z neho uvoľňuje 6 až 10 hodín.“ 

Približne 160 vakov pribudlo zväčša pri mladých sakurách, 

na Opatovskej ulici pri javoroch. Pomôžu stromom k rastu 

a zvýšia šancu na ich prijatie, zároveň ušetria vodu a ďalšie 

náklady spojené so zavlažovaním. Vaky pomôžu aj sakurám, 

ktoré pred časom poškodil vandal, no podarilo sa ich zachrániť. 

Dôkazom sú ich prvé tohtoročné kvety. 

www.trencin.sk 14.04.2020 

Pomocná evidencia 195/01/2020 

 

 

 

Zavlažovacie vaky pribudli aj k mladým stromom na Opatovskej ulici. 

http://www.trencin.sk/
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Prevzdušnili pôdu pri koreňoch Lipy slobody 

 

Lipa ako symbol slobody na Mierovom námestí rastie už 

vyše 51 rokov. V poslednom období má problémy, ktoré súvisia 

so zhutnenou pôdou 

v bezpro- strednom 

styku s jej koreňmi. 

Nevie sa dostatočne 

nadýchnuť a bez kys-

líka ani strom nedo-

káže žiť.  

To, že je ohroze-

ná, dokazoval i fakt, 

že mala v posledných 

rokoch čoraz menej listov. Teraz sa Lipe slobody v centre mesta 

uľavilo. Pôda pri jej koreňoch sa prevzdušnila a jej korene 

dostali výživu. 

Za celý zákrok spolu s výmenou trávnika okolo lipy mesto 

zaplatí 4 500 eur.  

„Robili sme na zlepšení stanovištných podmienok stromu s 

použitím technológie AIRSPADE. Ide o vzdušný, hyper-

sonický rýľ. Je to technológia, kde prúdenie vzduchu narúša 

štruktúru substrátu a odfukuje ho, bez poškodenia koreňov stro-

mov. Výmenu zeme sme robili metódou radiálneho mulčo-

vania. Existujúcu zeminu sme vymenili v lúčovitých segmen-

toch v smere od kmeňa. Následne sme v týchto lúčoch vymenili 

substrát za vzdušnejší a obohatený o živiny a absorbčné častice, 

ktoré majú vodozádržnú schopnosť. Vzdušnejší substrát obno-

vuje výmenu plynov, ktorá je životne dôležitá pre správne fun-

govanie koreňovej sústavy,“ povedal Michal Zelenák zo spo-

ločnosti PROarbor, ktorá práce realizovala. 

Mesto sa pokúšalo lipe pomôcť už v predchádzajúcom 

období. „Zabezpečili sme arboristický orez, v zálievkach dostá-
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vala výživu ku koreňom aj na listy. No prišiel čas na razantnejší, 

v podstate už nevyhnutný zákrok,“ uviedol Peter Kadák 

z Mestského hospodárstva a správy lesov.    

K Lipe slobody v októbri minulého roka umiestnilo mesto 

informačnú bronzovú dosku. Pod ňu uložil Emil Sedlačko, 

jeden z priamych aktérov hnutia odporu proti okupácii v roku 

1968, fotodokumentáciu, ktorá bude nasledujúcim generáciám 

pripomínať august 1968. Tento strom, okolo ktorého ľudia 

každý deň prechádzajú, tam totiž nerastie náhodou. Zasadili ju 

mladí aktivisti v októbri 1968 a boli pri tom aj herci Mikuláš 

Huba a Eva Kristinová. Pod jej koreň zakopali v uzavretom 

tubuse dokumenty o dobrých vzťahoch medzi Čechmi a Slo-

vákmi. 

„Atmosféra v Trenčíne bola pred tými 51 rokmi dosť napätá. 

Sadenie lipky bolo protestom proti augustovej okupácií. Urobili 

sme to tak, aby sme oklamali Sovietov. Ešte stále bolo stanné 

právo, vojaci so samopalmi hliadkovali z chodníkov,“ spomína 

Emil Sedlačko. „Povedali sme im, že sadíme strom Slobody a 

bratstva Čechov a Slovákov. Bolo to dva mesiace po okupácii 

a práve bolo výročie republiky, tak to rešpektovali. Pre nás bola 

lipa aj symbolom túžby po slobode,“ doplnil. 

www.trencin.sk 21.04.2020 

Pomocná evidencia 204/01/2020  

 

Deň Zeme si pripomenuli v trenčianskej Zátoke pokoja 

 

Zvýšiť povedomie mladých ľudí o životnom prostredí a roz-

víjať počas uzavretia škôl ich zručnosti je cieľom výzvy My 

všetci sme reportéri, ktorá je súčasťou projektu Mladí reportéri 

pre životné prostredie. 

Koordinátorka projektu pri príležitosti Dňa Zeme Klaudia 

Medalová v stredu 22. apríla informovala, že mladí ľudia môžu 

pracovať z domu: „Každý týždeň dostanú novú tému a našou 

http://www.trencin.sk/
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snahou je, aby publikovali krátky príspevok na sociálnu sieť. 

Tým pádom si rozvíjajú svoje zručnosti a vedomosti o životnom 

prostredí. Väčšinou sú to fotografie, aj keď vo výzve je, že 

môžu dávať aj videá.“ 

„Mladí chodia naprí-

klad zbierať odpadky do 

prírody, nakupujú bezo-

balovo, nakupujú u suse-

dov, sadia v záhradkách. 

Paleta drobných vecí, čo 

môžeme robiť pre zem, je 

veľmi široká. My sa sna-

žíme posunúť to ešte o krok ďalej, aby sme čo najviac rozšírili 

práve tú skupinu ľudí, ktorí majú úctu k Zemi. A aby nás bolo 

počuť,“ zdôraznila Klaudia Medalová. 

Doplnila, že počas Dňa Zeme sa v trenčianskej Zátoke poko-

ja zišli členovia skupiny Ľudia zo zátoky, ktorá sa dlhodobo 

snaží tento priestor skultúrniť. 

„V čase pandémie sem chodí veľa ľudí, z čoho máme radosť. 

Ale bohužiaľ, často je tu veľa odpadkov. Takže sem musíme 

pravidelne chodiť a vyzbierať ich. Dnes je Deň Zeme, preto by 

sme chceli všetkých poprosiť - starajme sa o ten kúsok zeme. A 

to, čo si prinesieme, si aj odnesme so sebou. A robme to miesto 

stále krajším pre všetkých,“ povedala. 

www.teraz.sk 22.04.2020 

Pomocná evidencia 206/01/2020 

 

O stratégii adaptability na klimatickú zmenu 

 

Klimatická zmena je globálny environmentálny problém. 

Mesto Trenčín si preto zabezpečilo „Stratégiu adaptability mes-

ta Trenčín na klimatickú zmenu“. Spracovala ho spoločnosti 

https://smeti.sme.sk/dok/i/recyklacia/bezobalove-obchody
https://smeti.sme.sk/dok/i/recyklacia/bezobalove-obchody
http://www.teraz.sk/
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Ekojet, s.r.o, Bratislava, ktorá vzišla z verejného obstarávania. 

Teraz ho môže verejnosť pripomienkovať. 

Na strategickom dokumente sa pracovalo už od roku 2018. 

Aktuálne je v procese oznámenia o strategickom dokumente, 

ktorý podlieha úkonom podľa zákona o vplyvoch na životné 

prostredie. Tento proces je v kompetencii Okresného úradu v 

Trenčíne. 

„Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu“ 

je zverejnená aj na webstránke mesta Trenčín, v sekcii Územné 

plánovanie. Po ukončení pripomienkovania a ostatných proces-

ných úkonoch zo strany  Okresného úradu v Trenčíne – Odboru 

starostlivosti o životné prostredie, mesto Trenčín premietne zá-

very tohto strategického dokumentu do pripravovanej aktua-

lizácie Územného plánu. 

Verejnosť môže „Stratégiu adaptability mesta Trenčín na 

klimatickú zmenu“ pripomienkovať. Na spracovanie stratégie 

schválilo Ministerstvo životného prostredia SR pre trenčiansku 

radnicu nenávratný finančný príspevok z Európskej únie vo 

výške takmer 105 tisíc eur. 

www.trencin.sk 09.06.2020 

Pomocná evidencia 270/01/2020 

 

Vandali úmyselne poškodzujú stromy v Trenčíne 

 

Na území mesta pribúda prípadov, keď neznámy páchateľ či 

páchatelia poškodili stromy. Naposledy sa tak stalo počas 

druhého júnového víkendu, keď na Nábrežnej ulici niekto úmy-

selne poškodil dve mladé lipy vysadené v roku 2018 pri prí-

ležitosti stého výročia vzniku Československa. 

Obyvatelia mesta volajú po väčšej kontrole stromov mestom 

a nájdení a potrestaní vinníkov. Trenčianska radnica za 

posledný rok eviduje hneď niekoľko útokov na stromy. Okrem 

dvoch mladých líp doposiaľ neznámy páchateľ vyrezal na 

https://trencin.sk/wp-content/uploads/2020/06/Strat%C3%A9gia-adaptability-mesta-Tren%C4%8D%C3%ADn-na-klimatick%C3%BA-zmenu-.pdf
https://trencin.sk/wp-content/uploads/2020/06/Strat%C3%A9gia-adaptability-mesta-Tren%C4%8D%C3%ADn-na-klimatick%C3%BA-zmenu-.pdf
http://www.trencin.sk/
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Zlatovskej ulici päť stromov s priemerom kmeňa od 21 do 52 

centimetrov. Podľa hovorkyne mesta Eriky Ságovej išlo o 

jednu jedľu bielu, dve tuje západné a dva cyprušteky 

lawsonové. Spoločenská hodnota takto vyrezaných alebo 

zoťatých stromov na Zlatovskej a Nábrežnej ulice je spolu viac 

ako 2500 eur. Ďalších 

vyše 300 eur stálo opä-

tovné vysadenie desia-

tich mladých čerešní na 

Inoveckej ulici, ktoré 

niekto vytrhal zo zeme 

koncom februára. 

„Stromy na Inovec-

kej ulici sme znovu za-

sadili, no polovica ko-

reňového systému každého stromu bola odstránená, čo môže 

mať vplyv na celkovú vitalitu stromov, teda že môžu uhynúť,“ 

priblížila Erika Ságová s tým, že pracovníci mesta použili rôzne 

rastové stimulátory, aby uhynutiu zabránili. 

„V minulom roku sme zaznamenali vandalizmus tohto druhu 

aj v lesoparku Brezina, kde neďaleko hotela doposiaľ neznámy 

páchateľ olúpal kôru z pňov stromov. Šlo o sedem javorov.,“ 

doplnila hovorkyňa. Posledný útok na lipy na Nábrežnej ulici 

ľudia na sociálnych sieťach tvrdo kritizovali. 

www.sme.sk 15.06.2020 

Pomocná evidencia 279/01/2020 

 

Po páchateľoch počmáraného podchodu pátra polícia 

 

V stredu 1. júla sa naskytol ľuďom prechádzajúcim pod-

chodom na Hasičskej ulici nemilý obraz. A nie jeden. Nápadité 

a veľmi pekné diela lokálnych umelcov a mladých ľudí, ktoré 

steny podchodu zdobili od mája 2018, niekto zohyzdil.  

http://www.sme.sk/
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Mnohým došli slová, len nechápavo pozerali, čo to má 

znamenať a prečo to niekto urobil. Ten niekto - pravdepodobne 

boli viacerí - nezostal len 

pri tom. Nezmyselnými 

čmáranicami poškodil 

i fasádu domu a sklá vý-

kladov predajní s obuvou 

a oblečením v centre mes-

ta. Majiteľ obchodov sa 

pokúsil sklá vyčistiť, no sú 

pravdepodobne poleptané 

neznámou zlúčeninou. Ak ich bude musieť vymeniť, pôjde o 

škodu vyčíslenú v stovkách eur.  

Mestská polícia v tejto veci poskytla kamerové záznamy 

svojim kolegom z Policajného zboru SR, ktorí si celú vec v 

plnej miere prevzali na šetrenie. Ide o trestný čin.  

www.trencin.sk 01.07.2020 

Pomocná evidencia 306/01/2020 

 

Dotácie v oblasti životného prostredia  

 

Na základe odporučenia Komisie životného prostredia, 

dopravy, investícií a územného plánovania rozhodol primátor 

mesta Richard Rybníček o podpore projektov spolu za 9676 

eur. 

Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územ-

ného plánovania prerokovala žiadosti o dotácie v oblasti život-

ného prostredia na svojom mimoriadnom zasadnutí vo štvrtok 

18. júna. 

Úspešné projekty: Objavujme a chráňme – OZ Silnejší slab-

ším – zber odpadu, vyčistenie okolia prameňov v Záblatí a Zla-

tovciach (840 eur), Včelárska nedeľa – ZO Slovenského zväzu 

včelárov Trenčín - vzdelávacie aktivity v oblasti životného 

http://www.trencin.sk/
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prostredia (2000 eur), Revitalizácia školského dvora – RZ pri 

MŠ, Kubranská (1906 eur), Malí pestovatelia – záhradníci – OZ 

rodičov pri MŠ Stromová – vybudovanie vyvýšených záhonov 

pri MŠ (603 eur), Čistá Brezina 2020 – OZ Zaži Trenčín – 

prenájom dvoch mobilných toaliet (791 eur), Okolie je našou 

súčasťou a my sme súčasťou okolia – OZ Alegro – skrášlenie 

areálu KS Kubrá (926 eur), Lesná učebňa – OZ Zaži Trenčín – 

lesná učebňa v lesoparku Brezina (2610 eur). 

www.trencin.sk 07.07.2020 

Pomocná evidencia 315/01/2020 

 

Na Trenčianskom hrade otvorili dobovú včelnicu 

 

Dobovú včelnicu, ktorá na hrade vznikla v rámci projektu 

„Keď včelárenie bolo remeslom blízkym k prírode“, vo štvrtok 

27. augusta oficiálne otvorili. Návštevníkov bude upozorňovať 

na význam včiel aj 

rovnováhu prírody. 

Myšlienku sied-

mich dobových úľov 

vymyslel a pod zá-

štitou ministra pôdo-

hospodárstva a roz-

voja vidieka SR Jána 

Mičovského a pred-

sedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Jaroslava Bašku zrealizoval Včelársky 

ekologický spolok Slovenska z Púchova.  

Špeciálne včelie príbytky sú umiestnené mimo dosahu 

návštevníkov hradu vedľa Jeremiášovej bašty, verejnosť sa k 

nim dostane len v ochrannom oblečení počas špeciálnych 

edukačných prehliadok. Tie včelári pripravia niekoľkokrát za 

mesiac. 

http://www.trencin.sk/
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2020/trenciansky-hrad-onedlho-privita-novych-najomnikov.html?page_id=731244
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„Včelnica bude slúžiť ako trvalo udržateľný ekologický 

projekt vzdelávania najmä detí a mládeže. Rôznymi aktivitami 

by sme radi zmenili pohľad verejnosti na to, že včela bola 

primárne stvorená k tomu, aby opeľovala, zachovávala biotopy, 

stabilitu ekosystémov a celej prírody a nie kvôli medu,“ vy-

svetlil Michal Bizoň, podpredseda Včelárskeho ekologického 

spolku Slovenska.  

„Tento projekt zapadá aj do Krajskej koncepcie enviromen-

tálneho vzdelávania, výchovy a osvety a teším sa, že sa do neho 

zapájajú aj iné subjekty a sponzori. Deťom a mládeži dnes treba 

vysvetliť, čo sú včely, ako sa dá o ne starať a verím, že hradná 

včelnica bude lákadlom nielen pre tých, ktorí sa zaujímajú 

o ochranu životného prostredia,“ povedal trenčiansky župan. 

Hradnú včelnicu momentálne obývajú štyri včelie rodiny, 

ďalšie pribudnú na jar budúceho roku.  

www.tsk.sk 27.08.2020 

Pomocná evidencia 371/01/2020 

 

Nový portál o kvalite ovzdušia mapuje aj Trenčín 

 

K zlepšovaniu kvality ovzdušia na Slovensku v najviac 

postihnutých oblastiach, ku ktorým patrí aj naše mesto, chce 

pomôcť európsky projekt LIFE IP. 

Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) 

bola v roku 2019 cesta č. 61 v Trenčíne zaťažená 32 705 vo-

zidlami denne, 21 až 28 tisíc vozidiel denne bola hustota na 

diaľnici D1, k tomu sa pridáva individuálna doprava v rámci 

mesta a v zimnom období aj lokálne kúreniská. To všetko sa 

prejavuje na kvalite ovzdušia, ktorú sleduje SHMÚ pomocou 

meracej stanice na Hasičskej ulici.  

„Najväčším problémom sú prachové častice PM10, 

čiastočky veľké približne 1/10 hrúbky ľudského vlasu,“ hovorí 

Jana Pavlíková zo Slovenskej agentúry životného prostredia. 

http://www.tsk.sk/
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„Spôsobujú astmu, choroby srdcovocievneho systému, ra-

kovinové ochorenia a predčasné úmrtia. Viažu na seba na-

príklad benzo(a)pyrén (BaP), ktorý vzniká pri nedokonalom 

spaľovaní, najmä pri vykurovaní domácností tuhým palivom 

a v doprave. Oxidy dusíka (NOx), ktorých hlavným zdrojom je 

doprava, spôsobujú dráždenie očí a dýchacích ciest, kašeľ, 

bolesti hlavy. Majú na svedomí zmeny v zložení krvi, alergické 

reakcie, poruchy imunitného systému.“  

Mimoriadne nebezpečné sú podľa Jany Pavlíkovej pre deti 

a ľudí s oslabeným zdravím. Vstupujú do reakcií, ktoré 

ovplyvňujú koncentrácie prízemného ozónu (O3). Trojatómový 

kyslík nás v horných vrstvách atmosféry chráni pred nebez-

pečným ultrafialovým žiarením. V najnižšej vrstve atmosféry je 

významnou znečisťujúcou látkou. Vzniká najmä počas ho-

rúcich letných dní v miestach s vysokou koncentráciou výfu-

kových plynov chemickou reakciou slnečného žiarenia, oxidov 

dusíka a prchavých organických zlúčenín. Je pomerne ag-

resívny, spôsobuje rozožieranie materiálov, budov aj živého 

tkaniva.  

Aktuálne informácie o kvalite ovzdušia spolu s odpo-

rúčaniami, akých aktivít sa vyvarovať, ak sú zvýšené kon-

centrácie znečisťujúcich látok, výstrahy pri vzniku smogových 

situácií, nájdu občania od septembra na novej webstránke 

www.populair.sk.  

Je to súčasť projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, 

ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE. Stránka 

ponúka aj články o príčinách znečistenia ovzdušia, vplyvoch 

znečisťujúcich látok na zdravie a opatreniach zameraných na 

zlepšenie kvality ovzdušia. V rámci projektu poskytujú od-

borné poradenstvo občanom manažéri kvality ovzdušia, v na-

šom kraji Petra Baďurová Renčová.  

Info 02.10.2020 

Pomocná evidencia 380/01/2020 

http://www.populair.sk/
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Trenčín získal príspevok na energetické služby 

 

Mesto Trenčín najnovšie uspelo so svojím projektom v rám-

ci operačného programu Kvalita životného prostredia. Projekt 

sa volá „Rozvoj energetických služieb – verejné osvetlenie v 

meste Trenčín“.  

Na jeho realizáciu získalo prostredníctvom Slovenskej ino-

vačnej a energetickej agentúry ako sprostredkovateľského or-

gánu Ministerstva životného prostredia SR nenávratný finančný 

príspevok takmer 65 tisíc eur. Ďalších vyše 3400 eur zaplatí 

mesto z vlastných zdrojov. Za tieto peniaze vypracuje energe-

tický audit verejného osvetlenia s návrhom opatrení energetic-

kej efektívnosti a pripraví projekt garantovanej energetickej 

služby pre verejné osvetlenie. 

www.trencin.sk 09.10.2020 

Pomocná evidencia 430/01/2020 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.trencin.sk/


430 
 

11.2 Odpadové hospodárstvo 
 

 

Počas jarného upratovania sa vyzbieralo 371 ton odpadu 

 

Organizované jarné upratovanie sa v Trenčíne konalo z dô-

vodu pandemickej situácie v náhradnom termíne od 16. mája 

do 27. júna.  Počas siedmich sobôt bolo z 85 stanovíšť vyve-

zených 134 veľkoobjemových kontajnerov (VOK) naplnených 

objemným odpadom a 89 VOK s biologicky rozložiteľným od-

padom.  

Kvôli tomu, aby nedošlo k miešaniu jednotlivých zložiek od-

padu, znehodnocovaniu biologicky rozložiteľného odpadu, 

prípadne aby do kontajnerov neboli umiestňované nepovolené 

druhy odpadov, na každom stanovišti bol počas celej doby pri-

stavenia kontajnerov zodpovedný zamestnanec Marius Pe-

dersen, a.s. Trenčín, ktorý koordinoval celý systém odberu 

odpadu.  

Zozbierané množstvo odpadov v tonách: Obaly obsahujúce 

nebezpečné látky 6,865, vyradené zariadenia obsahujúce chlór-

fluórované uhľovodíky 1,785, vyradené elektrické a elekt-

ronické zariadenia 9,538, biologicky rozložiteľný odpad 

127,56, objemný odpad 224,38, ostatné nebezpečné odpady 

1,51015, spolu 371,638. Celkové náklady na jarné upratovanie 

vyšli na 29 142,57 eur.  

www.trencin.sk 03.09.2020 

Pomocná evidencia 384/01/2020 

 

Čo ukázala prvá analýza komunálneho odpadu 

 

Viac ako polovica zmesi komunálneho odpadu z podnikov 

mohla skončiť inak – vytriedená. Vyplýva to z výsledkov ruč-

ného triedenia obsahu čiernych nádob od náhodne vybraných 

http://www.trencin.sk/
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podnikateľských subjektov. Analýza sa konala v piatok 25. 

septembra 2020.  

Cieľom analýz je zistiť, koľko odpadu vyvážame na skládku 

a nemuseli by sme a tiež akú veľkú časť zmesového odpadu 

tvorí takzvaný bio-

odpad. Za každú vy-

vezenú a na skládke 

uloženú tonu odpadu 

totiž platíme nemalé 

peniaze a od nového 

roka budeme platiť 

ešte viac. Od januára 

2020 musia mestá 

a obce navyše, podľa 

zákona o odpadoch, zaviesť zber kuchynského bioodpadu aj na 

sídliskách. 

Mesto Trenčín sa preto rozhodlo v spolupráci so spoloč-

nosťou JRK Slovensko, bezobalovým obchodom BEZOBALiS 

a dobrovoľníkmi uskutočniť postupne niekoľko analýz komu-

nálneho odpadu. V prvej išlo o odpad z podnikov, ďalšie sa sú-

stredia na čierne nádoby na sídliskách i pri rodinných domoch. 

„Chceme vedieť, čo ľudia a podnikatelia netriedia a čím zby-

točne zvyšujú množstvo odpadu, ktorý končí na skládkach. 

Podnikatelia sú povinní triediť odpad na vlastnú zodpovednosť 

a finančné náklady. Prvá analýza ukázala, že to niektorí igno-

rujú a všetko dávajú do komunálneho odpadu,“ hovorí Zuzana 

Čachová z útvaru životného prostredia Mestského úradu v 

Trenčíne. 

Celkom 1830 kilogramov vysypali pri prvej analýze z 240 

a 1100-litrových čiernych nádob na zmesový komunálny od-

pad. Dovezené boli z náhodne vybraných prevádzok v Tren-

číne, časť zo stravovacích zariadení a časť z iných prevádzok. 

https://bezobalis.sk/
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Ručné vytriedenie odpadu trvalo 24 ľuďom, z ktorých 17 boli 

dobrovoľníci, približne tri a pol hodiny. 

V nádobách z administratívnych, maloobchodných prevá-

dzok a prevádzok poskytujúcich rôzne služby tvorili 52 percent 

veci, ktoré mohli byť vytriedené a nemuseli skončiť na skládke. 

Z toho najväčší podiel patril papieru – 20,8 percenta. 

Podľa zákona je každý občan povinný odpad triediť. „Pod-

nikateľský triedený odpad je zatiaľ na zodpovednosti podni-

kateľov, hovorí sa síce o zmenách, ale zatiaľ to platí,“ vysvet-

ľuje Zuzana Čachová. „Čo však ako mesto pre podnikateľov 

robíme v tejto oblasti je, že im umožňujeme na triedený odpad 

využiť naše tri zberné dvory, kde môžu bezplatne odovzdať 

vytriedený odpad zo svojej prevádzky charakteru z domácnosti, 

nie však výrobné odpady.“ 

V nádobách zo stravovacích a reštauračných zariadení tvoril 

skutočný zmesový komunálny odpad len 33,9 percenta. Všetko 

ostatné, teda 66,1 percenta boli zložky, ktoré sa dali vytriediť. 

Napriek zákonu o odpadoch, ktorý hovorí, že kuchynské 

bioodpady zo stravovacích a reštauračných zariadení nesmú 

končiť v komunálnej nádobe, bolo v analyzovanej vzorke viac 

ako 23 percent zvyškov z jedla. Na druhom mieste bol opäť 

nevytriedený papier 12,3 percenta a na treťom plasty – tiež pri-

bližne 12 percent. 

Podľa celkových výsledkov bolo možné vytriediť takmer 60 

percent analyzovaného odpadu. 

www.trencin.sk 30.09.2020 

Pomocná evidencia 413/01/2020 

 

Cirkulárna mapa pomáha tvoriť menej odpadu 

 

Trenčín má cirkulárnu mapu. Na tejto jedinečnej mape mož-

no nájsť zobrazené miesta, ktoré v Trenčíne pomáhajú tvoriť 

menej odpadu.  

http://www.trencin.sk/
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Sú tam vyznačené miesta požičovní rôznych vecí a potrieb, 

adresy bezobalových obchodov či second-handov, opravovní 

a servisov, miesta, kde možno priniesť použitú zubnú kefku či 

nepotrebný textil, ale aj miesta, na ktorých sú knižné búdky. 

Cirkulárna mapa mesta Trenčín vznikla vďaka spolupráci 

Inštitútu cirkulárnej ekonomiky a bezobalového obchodu 

BEZOBALiS.  

Info 29.12.2020 

Pomocná evidencia 506/01/2020 
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12. Náboženský život 

 
V Trenčíne sa konalo evanjelizačné stretnutie On je živý 

 

Od piatku 7. do nedele 9. februára Trenčín hostil 25. ročník 

evanjelizačného stretnutia „On je živý“, ktoré organizuje kato-

lícka Komunita Emanuel. Dni sa niesli v duchu slov: „Kto verí 

vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“  

Stretnutie sa začalo svätou omšou v piatok večer. Hlavný ce-

lebrant Miroslav Hafera z Nitry otvoril myšlienku poznávania 

života, ktorý má človek v Ježišovi Kristovi. Nasledoval večer 

chvál a modlitieb za jed-

notu kresťanov vedený spo-

ločenstvom Marana Tha 

z Prešova. Pozvanie prijali 

predstavitelia rôznych kres-

ťanských spoločenstiev, 

aby sa spolu modlili za vzá-

jomnú jednotu veriacich na 

Slovensku. Večer ukončilo 

Eucharistické požehnanie. Sobotný program uviedli ranné 

chvály. Impulz na hlavnú tému prednášal Otto Neubauer (člen 

Komunity a riaditeľ Akadémie pre dialóg a evanjelizáciu vo 

Viedni). Účastníkom rozvíjal posolstvo vybraných evanje-

liových slov, ktoré reflektovali aj situáciu ľudí na Slovensku 

(udalosti po smrti Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej).  

V nedeľnom pokračovaní Otto Neubauer pripomenul, ako je 

možné sprostredkovať aj ľuďom vzdialeným od Cirkvi život, 

ktorý máme v Ježišovi. Východiskovým bodom je osobné stret-

nutie s Ježišom, lebo aby sme o ňom mohli hovoriť, musíme 

najprv hovoriť s ním.  

Myšlienku života v Ježišovi rozvinul aj Mons. Peter Bro-

dek, generálny vikár nitrianskej diecézy, v kázni počas sobot-
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nej svätej omše. Účastníkom vysvetlil nutnosť nielen veriť všet-

ko o Kristovi, ale vložiť doňho svoj život.  

V programe sobotného poludnia sa predstavila evanjeli-

začná škola ESM z Ríma. Kornél Fábry, kňaz z Maďarska, 

predstavil Eucharistický kongres, ktorý bude 13. – 20. sep-

tembra 2020 v Budapešti. Vzápätí sa účastníkom prihovorili 

hlavný moderátor Komunity Emanuel Michel-Bernard de 

Vregille a jeho manželka Catherine. 

Popoludní si účastníci mohli vybrať z ponuky workshopov. 

Sobotný program zavŕšil večer milosrdenstva, ktorý ako zvy-

čajne ponúkol svedectvá a možnosť adorácie, spovede, modlit-

by príhovoru a požehnania.  

V nedeľu sa na svätej omši účastníkom prihovoril nitriansky 

biskup Mons. Viliam Judák. Slovami povzbudenia a eucharis-

tickým slávením ukončil stretnutie.  

www.tkkbs.sk 09.02.2020 

Pomocná evidencia 057/01/2020 

 

Biskup V. Judák navštívil hospic Milosrdných sestier 

 

Pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý sa v Katolíckej 

Cirkvi slávi 11. feb-

ruára, navštívil nitrian-

sky diecézny biskup 

Viliam Judák počas 

svojej pastoračnej cesty 

do Trenčína v nedeľu 9. 

februára aj tamojší Hos-

pic Milosrdných sestier.  

V rámci svojej ná-

vštevy si pozrel pries-

tory hospicu, stretol sa so službukonajúcim personálom, zotrval 

pri modlitbe v adoračnej Kaplnke svätého Jozefa a navštívil 

http://www.tkkbs.sk/
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a povzbudil aj chorých a trpiacich klientov hospicu na lôžkach. 

Biskup Judák nezabudol poďakovať zdravotníckemu personálu 

a dobrovoľníkom za ich obetavú službu chorým a taktiež 

všetkých povzbudil k ďalšej službe v duchu kresťanskej lásky. 

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne pod gesciou Kon-

gregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok je neštát-

ne zdravotnícke zariadenie slúžiace nevyliečiteľne chorým 

pacientom v pokročilom štádiu onkologického ochorenia, zo-

mierajúcim. Vytvára pre pacientov prostredie dýchajúce domo-

vom, v ktorom každý zomierajúci čo najmenej trpí a zažíva 

prijatie a láskavú starostlivosť. Hospic disponuje 24 lôžkami v 

jedno a dvojposteľových izbách, ktoré poskytujú súkromie 

pacientom a ich blízkym.  

Návštevy v hospici nie sú časovo obmedzené tak ako v ne-

mocnici. Multidisciplinárny tím hospicu je tvorený lekármi, 

zdravotnými sestrami, ošetrovateľmi, klinickým psychológom, 

sociálnym pracovníkom, dobrovoľníkmi a inými podpornými 

profesiami. Spoločným cieľom personálu je zvyšovanie kvality 

posledného obdobia života pacientov vďaka individuálnemu 

prístupu k ich potrebám a byť tak nástrojom, cez ktorý pacienti 

pocítia Božiu nehu. 

www.tkkbs.sk 09.02.2020 

Pomocná evidencia 058/01/2020 

 

Relikvia Kristovej krvi preletela aj nad Trenčínom 

 

Na Slovensku sa v piatok 20. marca konal let súkromného 

lietadla, na ktorého palube sa okrem pilota nachádzal generálny 

vikár Nitrianskej diecézy a rektor baziliky sv. Benedikta v 

Hronskom Beňadiku Mons. Peter Brodek s relikviou Kristovej 

krvi.  

S reliviou uloženou v relikviári z 19. storočia posádka absol-

vovala let ponad časť územia Slovenska, počas ktorého Mons. 

http://www.tkkbs.sk/
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Brodek s relikviou udeľoval požehnanie celému Slovensku a 

jeho Božiemu ľudu, chorým, lekárom, zdravotníkom, záchra-

nárom, vojakom, či policajtom na úmysel odvrátenia epidémie 

koronavírusu a všetkých ťažkostí, ktoré sú s ňou spojené.  

Lietadlo preletelo trasu Nitra - Trenčín - Banská Bystrica - 

Nové Zámky - Nitra. Požehnanie spojené so zvolávaním Božej 

ochrany a pomoci bolo udeľované na všetky svetové strany, 

takže sa týkalo všetkých na Slovensku, nielen miest a obcí, nad 

ktorými preletelo.  

www.tkkbs.sk 20.03.2020 

Pomocná evidencia 161/01/2020 

 

Spoločenstvo mladých sa modlí cez Instagram 

 

Sociálne siete a internet v tomto období ponúkajú množstvo 

príležitostí, ako sa zblížiť s Kristom alebo ako sa modliť na 

diaľku a predsa spoločne. Iniciatívou katolíckeho spoločenstva 

mladých ND Trenčín je 

už pár dní modlitba 

korunky Božieho mi-

losrdenstva prostred-

níctvom sociálnej siete 

Instagram.  

Vždy večer o dvad-

siatej hodine zapnú živý 

prenos, počas ktorého 

vyprosujú milosti za od-

vrátenie epidémie.  Spoločenstvo ND Trenčín vzniklo minulý 

rok, pričom ich prvé stretnutie bolo v predvečer sviatku Se-

dembolestnej panny Márie. Líder spoločenstva Patrik Struk 

opisuje, kto tvorí ich komunitu: „Spoločenstvo je hlavne pre 

mladých z Trenčína alebo okolia Trenčína z viacerých far-

ností.“ 

http://www.tkkbs.sk/
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Pravidelné stretnutia v klubovni v Trenčíne prerušila aktu-

álna situácia zapríčinená šíriacim sa vírusom. Mladí zo 

spoločenstva to využili a začali sa spájať v modlitbe cez živé 

prenosy na sociálnej sieti Instagram.  

www.tkkbs.sk 23.03.2020 

Pomocná evidencia 168/01/2020 

 

Sídlo ZKSM sa presunulo do Trenčína 

 

Kalendárny rok 2020 je pre Združenie kresťanských spo-

ločenstiev mládeže (ZKSM) významným míľnikom. V tomto 

roku oslavuje 30. výročie a zároveň prechádza viacerými zme-

nami, ktoré sú reakciou na aktuálne tren-

dy v oblasti práce s mládežou a v ko-

munikácii s verejnosťou. 

Jednou z oblastí zmien je personálne 

obsadenie, z čoho najzásadnejšia je 

zmena na pozícii riaditeľa. Po piatich 

rokoch vystriedala Martina Janusa nová výkonná riaditeľka 

Petra Janegová. S personálnou výmenou je spojená aj zmena 

sídla organizácie, ktorá bola schválená Celoslovenskou radou 

a vstúpila do platnosti v máji 2020. Aktuálna adresa sídla je 

Dolný šianec 1, 911 01, Trenčín a na tejto adrese sa nachádza 

aj nová kancelária ZKSM. 

V rámci dôležitej zmeny v oblasti komunikácie s verejnos-

ťou organizácia inovovala svoje logo, ktoré novým spôsobom 

komunikuje víziu a ciele, na ktorých organizácia stojí už 30 

rokov. Logo pozostáva z piktogramu piliera a geometrického 

prvku kruhu. Piktogram piliera znázorňuje ZKSM ako hlavný 

nosný prvok, ktorý združuje kresťanské spoločenstvá na 

Slovensku.  

www.tkkbs.sk 20.05.2020 

Pomocná evidencia 239/01/2020 

http://www.tkkbs.sk/
http://www.tkkbs.sk/
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Konala sa gréckokatolícka odpustová slávnosť 

 

V trenčianskej gréckokatolíckej farnosti sa v nedeľu 5. júla 

konala odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku svätých 

apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov, pat-

rónov farnosti. 

Slávnosť začala archijerejskou sv. liturgiou v rozostavanej 

cerkvi sv. Cyrila a Metoda na ul. 1. mája, ktorej predsedal vla-

dyka Peter Rusnák, 

bratislavský epar-

cha, spoluslúžil ok-

rem iných aj miestny 

farár Igor Cingeľ 

z Trenčína. Spevom 

liturgiu sprevádzali 

kantori z Trenčína. 

Po sv. liturgii nasle-

doval Moleben k našim vierozvescom, myrovanie a liturgický 

sprievod okolo chrámu s čítaním evanjelií. Slávnosť pokra-

čovala spoločným odpustovým obedom v Pútnickom dome na 

Skalke pri Trenčíne. 

Počas odpustovej slávnosti boli vystavené aj tri zvony 

(zvony sú pomenované: sv. Cyril a Metod, Presvätá Bohoro-

dička, Najsvätejšia Trojica), ktoré pre miestnu farnosť darovali 

sestry baziliánky zo Sečoviec. 

Chrám sv. Cyrila a Metoda s pastoračným centrom v sute-

réne a priľahlou farskou budovou v Trenčíne je prvým novým 

chrámom, ktorý sa stavia v bratislavskej eparchii. Celý projekt 

bol oficiálne spustený 6. júla 2013, keď bol posvätený po-

zemok. O rok neskôr 25. mája 2014 bol položený základný 

kameň chrámu a vztýčený kríž na mieste budúceho prestola. 

Následne začala výstavba. V roku 2016 bola ukončená stavba 
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farskej budovy a naďalej pokračuje dostavba chrámu. V roku 

2018 sa zrealizovala strecha, v súčasnosti sa pripravuje 

realizácia okien s vitrážami. 

www.grkatba.sk 05.07.2020 

Pomocná evidencia 311/01/2020 

 

Deň rodiny oslávili v Trenčíne piknikom 

 

V trenčianskom parku sa v nedeľu 2. augusta uskutočnil pik-

nik, ktorým oslávili Deň rodiny 2020. Jeho cieľom bolo 

posilnenie kresťanských spoločenstiev, vzťahov a komunikácie 

v rodinách a medzi rodinami, či spolupráce laikov pri vytváraní 

projektov zameraných na evanjelizáciu a prežívanie vzťahu k 

Bohu pre jednotlivcov a pre spoločenstvá. 

Piknik sa začal svätou omšou, ktorú celebroval dekan a farár 

zo Skalky nad Váhom Peter Beňo.  Po liturgickej slávnosti sa 

uskutočnil zábavný program. Organizátori a dobrovoľníci z 

Centra pre rodinu v Trenčíne pripravili aj športové a zábavné 

stanoviská, na ktorých sa mohli realizovať celé rodiny.  

Vytvorili tak prirodzené prostredie pre vzájomnú komu-

nikáciu a budovanie spoločenstva vyznávajúceho rovnaké hod-

noty a snaženie. 

www.tkkbs.sk 02.08.2020 

Pomocná evidencia 351/01/2020 

 

Deň otvorených kláštorov sa uskutočnil až v októbri 

 

V roku 2020 si pripomíname smutné 70. výročie od lik-

vidácie kláštorov, ktoré mali ukončiť život rehoľníkov a re-

hoľných komunít na Slovensku.  

Na jún bol plánovaný Deň otvorených kláštorov, akcia sa 

však presunula na október a mala vzhľadom na pandémiu ko-

morný charakter. Kláštory teda iba pootvorili svoje dvere a po-

http://www.grkatba.sk/
http://www.tkkbs.sk/
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núkli skrátenú verziu pripravovaného programu pre účastníkov 

do 50 osôb.  

Školské sestry de Notre Dame, satmárky, služobnice Nepo-

škvrnenej Panny Márie sa v nedeľu 4. októbra zúčastnili spo-

mienkovej slávnosti v chráme Školských sestier de Notre Dame 

v Trenčíne. Prítomné boli aj sestry Kongregácie milosrdných 

sestier sv. Vincenta (Satmárky) a veriaci. Po spoločnej modlitbe 

si prítomní vypočuli osobné svedectvá sestier a sprítomnili 

dokument zo série Barbarstvo moci. Spoločne tak poďakovali 

za sestry, ktoré nasadením vlastného života bránili svoje po-

volanie i povolanie budúcich generácií. 

Konferenciu vyšších rehoľných predstavených na Slovensku 

tvorí 73 reholí, 45 ženských a 28 mužských, ktoré majú svojich 

rehoľníkov a rehoľné sestry v 446 rehoľných komunitách na 

Slovensku.  

www.tkkbs.sk 04.10.2020 

Pomocná evidencia 425/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.tkkbs.sk/
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13. Z histórie mesta Trenčín 
 

 

Hrad proti mestu – nástup Ilešháziovcov v Trenčíne 

 

Rod Ilešháziovcov viac ako dve storočia spoluvytváral 

dejiny Trenčína a celého regiónu. Šľachtická rodina pôvodom 

z obce Eliášovce (maď. Illésháza, dnes okres Dunajská Streda) 

zažila vzostup koncom 16. storočia v protitureckých vojnách. 

Štefan I. Ilešházi sa stal 

v roku 1586 trenčianskym 

županom. Podarilo sa mu 

presadiť sa aj na cisárskom 

dvore, kde to dotiahol až 

na radcu uhorskej komory. 

V roku 1594 získal do 

zálohu Trenčiansky hrad 

a dedičné právo na žu-

panskú hodnosť. Tým sa 

stal faktickým zakladateľom trenčianskej vetvy rodu. V roku 

1600 už si mohol dovoliť hrad aj s panstvom kúpiť. Napriek 

tomu, že hlavne neskorší majitelia hradu z tohto rodu sa do 

pamäti ľudu zapísali ako dobrodinci, polyhistor Matej Bel ich 

dokonca označil za „milovníkov reči slovenskej“, ich početné 

konflikty s trenčianskymi mešťanmi dokazujú, že boli pre-

dovšetkým vládcovia, ktorí si tvrdo presadzovali svoju vôľu. 

Práve prvý príslušník trenčianskej vetvy – Štefan Ilešházi je 

toho príkladom. 

Trenčianski mešťania si chránili svoje starodávne privilégiá 

voči obyvateľom hradu a boli vždy pripravení konať, keď mali 

pocit, že niekto siaha na ich slobody. Mestská rada si zakladala 

na statuse slobodného kráľovského mesta a nemienila 

hradnému panstvu ustupovať. 

Pohľad na Trenčín s hradom v 17. storočí. 
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Spory mesta so Štefanom Ilešházim sa začali prakticky 

okamžite po tom, ako dostal donáciou do držby Trenčiansky 

hrad. Treba poznamenať, že mnohé z týchto konfliktov Ilešházi 

zdedil už po svojich predchodcoch a pokračovali aj za čias jeho 

nasledovníkov. Zá-

kladný problém spo-

číval v skutočnosti, že 

v donácii sa nachá-

dzala klauzula o tom, 

že mesto má Ileš-

házimu platiť mýto 

a cenzus. Rada sa brá-

nila s tým, že tieto 

povinnosti voči hradu 

platili iba keď bol 

v kráľovských rukách 

alebo v držbe zálož-

ných majiteľov. Ileš-

házi odopieral mestu 

tiež právo slobodného 

lovu rýb, od mests-

kých rybárov poža-

doval poplatok. 

Ďalším jablkom 

sváru bolo územie pri 

mestskej fare. Na mieste stála krčma, ktorá bola mestskej rade 

dlhodobo tŕňom v oku, keďže spomínané miesto si podľa nej 

hradní páni prisvojili neprávom. Ako sa dozvedáme zo 

zachovanej listiny, počas vyšetrovania sporu ohľadom panskej 

krčmy „Na Závoji“ sa zisťovalo, či predmetný dom vždy patril 

hradu a či sa v ňom slobodne čapovalo víno, ale tiež, či sa 

v čase trhov v meste vyberalo mýto pre pánov hradu, či vrch 

Sokolica patrí k hradu a či v ňom mali mešťania vždy zakázaný 

Vyslanci mesta Trenčín sa obhajujú pred kráľom v spore so 

Štefanom Ilešházim o krčmu. 
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lov, či hory v území Soblahova, Mníchovej Lehoty a Turnej 

vždy patrili hradu a mešťania mali zakázané užívať ich 

a podobne. Tieto a ďalšie otázky spôsobovali neustále kon-

flikty. 

Mešťania sa nevzdávali a opakovane požadovali dodr-

žiavanie mestských výsad. Žiadali odstránenie Ilešháziovskej 

krčmy a jatky, zrušenie mýta pred mestskou bránou, povolenie 

slobodného rybolovu, poľovačky a rúbania dreva, zachovanie 

svojich trhov a iné. Spor sa ťahal dlhé roky, no mesto v tejto 

otázke nikdy nedokázalo presadiť svoje požiadavky voči hradu. 

Vytrvalo sa odmietalo podriadiť a panstvo si naopak 

neprestávalo presadzovať svoju vôľu na jeho úkor. 

Rodina Ilešháziovcov sa neskôr presťahovala do nového 

sídla, kaštieľa v Dubnici nad Váhom a hrad definitívne stratil 

svoj význam koncom 18. storočia, keď pri ničivom požiari 

úplne vyhorel. 

www.trencin.sk 08.01.2020 

Pomocná evidencia 009/01/2020 

 

Ryšavá líška a Čierna kráľovná chránia Trenčanov 

 

Kráľ Žigmund Luxemburský patrí medzi našich naj-

významnejších a najdlhšie vládnucich panovníkov. Jeho osoba 

má zvláštny význam aj pre Trenčín – bol to práve on, kto mestu 

v roku 1412 udelil privilégiá slobodného kráľovského mesta. 

http://www.trencin.sk/
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Jeho päťdesiatročná vláda nad Uhorskom (1387 – 1437) bola 

plná nepokojov a bojov, vnútorných aj v cudzine. Nárok na 

uhorský trón musel obhajovať voči 

nárokom poľského a neapolského 

kráľa, z juhu čelil útokom Osmanskej 

ríše, zo západu Benátskej republiky 

a zo severu neskôr aj zo strany čes-

kých husitov. Práve tí ho obzvlášť 

nenávideli a pre jeho prefíkanú po-

vahu ho nazývali „ryšavou líškou“. 

Podľa nich bol totiž osobne zodpo-

vedným za smrť majstra Jana Husa. 

Kráľ príliš nedôveroval ani uhorskej 

šľachte, vždy pripravenej ho zradiť. 

Hľadal oporu v mestách, ktorým 

udeľoval mnohé privilégiá a ako 

v prípade Trenčína ich povyšoval na 

slobodné kráľovské mestá, aby ich 

získal na svoju stranu. 

Práve husitské hnutie a vojenské strety s ním súvisiace pria-

mo zasiahli aj dnešné územie Slovenska. Keď sa v roku 1419 

Žigmund stal českým kráľom, vzbúrenci ho zbavili trónu. 

Odpoveďou na križiacke výpravy proti husitom od roku 1420 

boli tzv. spanilé jazdy – vojenské ťaženia vzbúrencov mimo 

hraníc Českého kráľovstva do okolitých krajín. Husitské vojská 

podnikali výpravy aj na územie Horného Uhorska a ich prítom-

nosť na našom území možno s prestávkami dokumentovať 

rokoch 1428 - 1435.  

V súvislosti s týmito udalosťami význam Trenčianskeho 

hradu ako strážcu jedného z dôležitých priechodov z Moravy 

do Uhorska vzrástol. Kráľ mestu už predtým udelil viaceré 

privilégiá. V roku 1402 povoľuje Trenčanom slobodné sťaho-

Žigmund Luxemburský. 
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vanie, lov rýb a poľovačku, taktiež umožňuje vyberanie mýta 

na moste.  

V roku 1412 Trenčín získava výsady hlavného mesta Budína 

– stáva sa kráľovským mestom. V roku 1422 povoľuje 

Žigmund v Trenčíne dva výročné trhy na Veľkú noc a na svia-

tok sv. Ondreja a v roku 1430 nasleduje oslobodenie Trenčanov 

od platenia mýta, pretože mesto chráni krajinu pred husitmi. 

Keďže miestna šľachta aj naďalej práva mesta porušovala, kráľ 

v roku 1432 listinu opätovne potvrdil. Spory však neustávali 

a Žigmund aj v nasledujúcich rokoch musel opakovane zasa-

hovať v prospech mešťanov až do 

svojej smrti v roku 1437.  Zo zacho-

vaných archívnych dokumentov vy-

svitá, že stoličná šľachta vytrvalo 

odmietala akceptovať práva mesta a 

aj neskorší držitelia hradu museli ne-

ustále v tejto veci intervenovať. 

S Trenčianskym hradom sa spája 

osoba Žigmundovej druhej manželky 

Barbory Celjskej (podľa mesta 

Celje v dnešnom Slovinsku). Po nej 

nesie názov jeden z  palácov – Barbo-

rin a je aj povestnou „bielou paňou“ 

hradu. Do dejín vošla ako ambiciózna 

a nerestná žena túžiaca po moci, ako uhorská, resp. nemecká 

Messalina a „čierna kráľovná“.  

Nakoľko je to pravda a nakoľko nepriazeň dobových kroni-

károv, je ťažké posúdiť. Kritici jej tiež vyčítali tajné sym-

patizovanie s husitmi. Počas Žigmundovej neprítomnosti Bar-

bora viackrát vládla v Uhorsku ako regentka a spolu s man-

želom v roku 1408 založili slávny Dračí rád. Trenčiansky hrad 

spolu s mnohými ďalšími hradmi hlavne na Považí a s banský-

Barbora Celjská. 
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mi mestami, ktorých výnosy jej kráľ daroval, tvorili podklad jej 

ohromného majetku.  

Kráľovná bola v roku 1419 pre neveru v nemilosti vypo-

vedaná do Sedmohradska, manželia sa však neskôr uzmierili. 

Krátko pred Žigmundovou smrťou bola Barbora znova obvi-

nená, tentokrát z účasti na sprisahaní a zatknutá. Väčšinu jej 

hornouhorských majetkov vrátane Trenčianskeho hradu jej za 

trest v roku 1439 odobral jej zať Albrecht Habsburský, kto-

rého Žigmund určil za svojho následníka. Albrecht dal hrad 

najskôr svojej manželke Alžbete, dcére Žigmunda a Barbory 

a krátko nato bol daný do 

zálohy magnátovi Oldri-

chovi Celjskému, príbuz-

nému kráľovnej. Barbora 

sa na nejaký čas uchýlila 

do exilu v Poľsku a po 

smrti zaťa dožila v ústraní 

v českom Mělníku, kde sa 

údajne zaoberala alchý-

miou.   

Výstredná Barbora a ľstivý Žigmund dopĺňajú mozaiku 

osobností, ktoré sa zapísali do dejín Trenčína. Povesť hovorí, 

že keď nevinný chlapec o polnoci na hrade v kráľovninom 

paláci trikrát vysloví meno „Barbora“, tá sa mu zjaví a bude mu 

robiť spoločnosť. 

www.trencin.sk 08.04.2020 

Pomocná evidencia 189/01/2020 

 

Od oslobodenia Trenčína uplynulo 75 rokov 

 

Od oslobodenia Trenčína uplynulo 75 rokov. Tradičná piet-

na spomienka na jednu z historicky najdôležitejších udalostí pre 

naše mesto sa pri Pamätníku umučených na Brezine v plánova-

Barborin palác na Trenčianskom hrade. 

http://www.trencin.sk/
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nom termíne neuskutoční. Pripomeňme si dianie z apríla 1945 

aspoň tichou spomienkou a poďakujme sa za slobodu. 

Bolo to v noci z 9. na 10. apríla 1945, keď prenikli oslobo-

dzovacie jednotky do nášho mesta. Išlo o súčasť bratislavsko-

brnianskej vojenskej operácie sovietskej a rumunskej armády.  

Na území vtedajšieho Trenčianskeho okresu bojovali zväzky 

štyroch oslobodzovacích armád 2. ukrajinského frontu. Keď 5. 

apríla oslobodili Bánovce nad Bebravou, potom 6. a 7. apríla 

obce od Veľkej Hradnej po Mníchovu Lehotu, 8. apríla sa 

priblížili k Trenčínu, prelomili nemecké pozície pri Hámroch, 

Kubrej a Trenčianskych Stankovciach. 

Útok na mesto Trenčín sa začal v noci z 8. na 9. apríla cez 

Kozí vrch na Brezine smerom na mesto. Postup osloboditeľov 

spomalili nemecké protiútoky. Večer 9. apríla obnovili oslobo-

dzovacie jednotky svoj útok a v noci z 9. na 10. apríla prenikli 

do mesta od juhozápadu. 

Ustupujúci Nemci zničili v noci oba mosty cez Váh. Ráno 

o ôsmej hodine bola časť Trenčína na ľavom brehu rieky oslo-

bodená sovietskymi a rumunskými vojakmi. Delostreleckej a 

mínometnej paľbe bolo mesto vystavené ešte ďalších dvadsať 

dní, veľké škody spôsobovali najmä zápalné granáty. 

Sovietski ženisti začali budovať most cez Váh. Po evakuácii 

ulíc pri rieke sa 28. apríla začala delostrelecká paľba na ne-

mecké pozície. Potom sa sovietski vojaci začali prepravovať 

cez Váh po vybudovanom pontónovom moste, ktorý pomáhalo 

stavať aj miestne obyvateľstvo. Nemci využívali na krytie 

svojho ústupu ochrannú hrádzu Váhu. 

Posledné zvyšky okupačných vojsk vyhnali oslobodzovacie 

jednotky až 30. apríla 1945. Nový drevený most odovzdali 

Trenčínu 11. mája 1945. 

Boje na území vtedajšieho okresu Trenčín si vyžiadali 1 380 

padlých Rumunov, 1 255 Sovietov a zahynulo aj 171 civilistov. 

Udalosti pripomína súčasníkom na cintoríne v Kubrej zabudnu-
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tý hrob rumunského vojaka Floria Iona, pamätník pri cintoríne 

na Soblahovskej ulici a pamätné tabule na Posádkovom klube 

v Trenčíne a v Zlatovciach. 

Dva týždne po skončení vojny sa našlo na Brezine sedem 

hromadných hrobov. V nich bolo 69 tiel mužov aj žien – parti-

zánov, ale aj civilistov s antifašistickým zmýšľaním. Nemci ich 

aj za pomoci Hlinkových gárd mučili v budovách terajšieho 

krajského súdu a štatistického úradu od októbra 1944 do apríla 

1945.Na Brezine ich potom zastrelili alebo uškrtili a hodili do 

hrobu. Najmladší Jozef Chrenko z Dubodiela mal len 19 ro-

kov. Po exhumácii identifikovali iba 43 obetí. Časť z nich si 

odviezli rodiny, ostatní sú pochovaní na cintoríne pri Pamätníku 

umučených. 

www.trencin.sk 10.04.2020 

Pomocná evidencia 192/01/2020 

 

 

 

http://www.trencin.sk/
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Na archeologickom náleze trojnožky boli ešte sadze 

 

V súvislosti s revitalizáciou átria pod mestskou vežou pre-

biehal od apríla v tomto priestore archeologický monitoring 

výkopových prác. Medzi nálezmi je úlomok z kuchynskej ná-

doby na troch nohách a dôkazy o existencii lokálnych tehelní. 

„V blízkosti mestských hradieb, pri mestskej bráne ešte Jo-

zef Branecký v medzivojnovom období predpokladal exis-

tenciu cintorína a popraviska zo 17. storočia. Túto domnienku 

však nepotvrdil ako archeologický výskum v roku 2018, tak 

zatiaľ ani súčasný monitoring,“ hovorí Tomáš Michalík 

z Trenčianskeho múzea, ktoré má monitoring na starosti.  

Väčšina prác je podľa slov Tomáša Michalíka vykonávaná v 

navážkach z druhej polovice 20. storočia, ktoré okrem počet-

ného materiálu z tohto obdobia, najmä zo 70. až 90. rokov 20. 

storočia, obsahujú aj sporadické nálezy z 19. a zo začiatku 20. 

storočia.  

„Popri bežných keramických a porcelánových fragmentoch 

ide najmä o historické kolkované tehly, ktoré sú zväčša doklad-

mi produkcie lokálnych trenčianskych tehelní.“  

Ako príklad uvádza nápis CSASZTKA Vojtecha Adalberta 

Částku, písmená GM Emanuela Mano Grosza, písmeno B Vin-

centa Brixa či E.W. Emila Weila.  

„Zo starších nálezov možno spomenúť sporadické nálezy 

fragmentov novovekej kuchynskej keramiky zo 17. až 19. sto-

ročia, najmä fragment dna trojnožky ešte so zachovanými sa-

dzami na spodnej časti, či profilovaný črep z ústia hrncovitej 

nádoby, obidva s vnútornou zelenou glazúrou,“ informoval To-

máš Michalík. Po skončení monitoringu budú nálezy odo-

vzdané Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín.  

Info 05.06.2020 

Pomocná evidencia 225/01/2020 
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Najťažšie obdobie Trenčania zažívali pred tristo rokmi 

 

Smrtiace ochorenia postihovali už našich predkov, ich do-

sahy boli najmä v dôsledku zlých hygienických podmienok v 

niektorých prípadoch katastrofálne. Najhoršia morová rana 

postihla Trenčín pred 310 rokmi. Viac o histórii nášho regiónu 

porozprával právnik a archeológ Tomáš Michalík. 

Začiatok 18. storočia bol pre Trenčín veľmi zložitý, dras-

ticky klesol počet obyvateľov. Aké „rany“ mesto v tomto 

čase postihli?  

„Prvá dekáda 18. storočia bola hektická prakticky pre celé 

Uhorsko, Trenčín nevynímajúc. Definitívna porážka Osmanov 

(Turkov) pri Viedni v roku 1683 predznamenala koniec ich spo-

jenca Imricha Tököliho (Thököly), vodcu posledného proti-

habsburského povstania 17. storočia. Krajina sa však ani nestih-

la skonsolidovať a v roku 1701 cisár a kráľ Leopold I. presunul 

podstatnú časť svojej armády do západnej Európy, kde mal mo-

censké záujmy v začínajúcej vojne o španielske dedičstvo. Zlá 

politická i ekonomická situácia bola podhubím posledného 

protihabsburského povstania, vedenia ktorého sa ujal František 

II. Rákoci (Rákoczi). Tento spočiatku postupoval veľmi rýchlo 

a v priebehu krátkeho času si podrobil veľkú časť dnešného 

Slovenska. V roku 1704 zaklopal na brány Trenčína, ktorý na 

krátky čas aj obsadil.  

Trenčín však bol v špecifickej situácii. Trenčiansky hrad bo-

la prakticky nedobytná pevnosť, posádka ktorej verne slúžila 

cisárovi a chránila záujmy Viedne. V roku 1704 sme tak sved-

kami kurióznej situácie, kedy mestu Trenčín vládli kuruckí 

(povstaleckí) velitelia, avšak hrad, hrdo sa týčiaci nad mestom, 

bol ostrovčekom cisárskej moci v kuruckom mori. Máme sprá-

vy o tom, ako sa cisárski a kuruckí vojaci ostreľovali, k zmene 

pomerov a úniku kuruckého vojska z Trenčína však došlo až 

neskôr. Trenčiansky hrad Rákociho vojaci nedobyli. 

http://trencin.sme.sk/
http://dovolenka.sme.sk/spanielsko
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Mesto Trenčín však bolo skoro 4,5 roka obliehané kurucmi, 

umiestnenými v početných poľných táboroch neďaleko blíz-

kych obcí, napríklad v Soblahove či Trenčianskej Turnej. Mi-

mochodom, známa blokáda Leningradu počas 2. svetovej vojny 

trvala asi polovicu tohto času, necelého 2,5 roka. Obliehanie 

Trenčína sa skončilo až v auguste 1708, kedy na poliach medzi 

Belou, Trenčianskou Turnou, Hámrami, Soblahovom a Mní-

chovou Lehotou cisárska armáda pomerne nečakane drvivo 

porazila „najlepšiu armádu, akú kedy František II. Rákoci mal“. 

Ešte predtým, v máji 1708, v Trenčíne zúril jeden z tých po-

žiarov, ktoré zvykneme označovať prívlastkami ako fatálny. 

Zasiahol prakticky celé 

mesto a pribil ďalší pomy-

selný klinec do rakvy Tren-

čanov. Tú rakvu môžeme 

myslieť aj doslova. Podľa 

údajov z roku 1710 v meste 

zostalo iba 1071 obyva-

teľov, čo je najmenšie číslo 

za posledných 500 rokov.  

Môžeme povedať, že 

Trenčania si kalich horkos-

ti v rokoch 1708 až 1710 

vypili do dna. K následkom 

blokády sa pridala veľká povodeň v roku 1709 a enormná mo-

rová rana v roku 1710. Ešte v roku 1706 mal Trenčín okolo 

1900 obyvateľov, za štyri roky tak klesla jeho populácia na nie-

čo viac ako polovicu.“ 

Moru z roku 1710 sa hovorí aj „veľká morová rana“, 

prečo?  

„Mor nie je výmyslom 18. storočia. Epidémie, tradične na-

zývané morové, hoci v niektorých prípadoch mohlo ísť o iné 

ochorenie, sa v Európe vyskytovali už oveľa skôr. Prvý prípad 

Morový stĺp v Trenčíne v 50. rokoch 20. storočia. 
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poznáme už zo 6. storočia a bol pomenovaný podľa byzant-

ského cisára Justiniána Veľkého. Podľa odhadov pri ňom prišla 

o život asi tretina obyvateľov Konštantínopolu (dnešného Istan-

bulu) a niektoré časti Byzancie ostali dočasne vyľudnené. 

Pri ďalšej známej morovej vlne v Európe v 14. storočí sa od-

haduje, že pri nej prišla o život štvrtina, niektoré zdroje uvádza-

jú až tretinu obyvateľov Európy. Tejto epidémii sa ušlo pome-

novanie Čierna smrť. Vzhľadom na rozvoj obchodu sa v prie-

behu stáročí vystriedalo viacero veľkých morových epidémií, 

mor a podobné choroby však k ľudstvu neodmysliteľne patria v 

rôznej intenzite v každom období. Mor v roku 1710 sa však na 

beztak zdecimovanej populácii Trenčína podpísal zrejme 

najviac. Táto epidémia pritom nebola poslednou, v ďalších de-

kádach Trenčania čelili ešte viacerým.“ 

Aké dôsledky mal tento mor na obyvateľstvo? Ako proti 

nemu bojovali? 

„Mor a podobné choroby sa k obyvateľstvu vracali so že-

leznou pravidelnosťou. Prirodzene, bol zdrojom strachu, pre-

tože ochrana pred ním bola v katastrofálnych hygienických po-

meroch prakticky nemožná. Najviac správ o rôznych, často ku-

rióznych metódach, ako sa chorobe vyhnúť, máme popísaných 

v neskorších obdobiach v súvislosti s cholerou. Na jednej strane 

čítame dnes úsmevné spôsoby, ako sa cholere vyhnúť či 

bojovať s ňou, napríklad šľahanie sa žihľavou či naparovanie sa 

nad sanitrovými parami, na druhej strane však prekvapí po-

merne dobrá organizácia štátneho aparátu, ktorý na pomery 

prvej polovice 19. storočia promptne reagoval vytvorením – 

dnes by sme povedali - krízových štábov. Župní lekári boli pro-

stredníctvom žúp inštruovaní o centrálnych nariadeniach, vzni-

kali proticholerové komisie, župy mali povinnosť informovať 

sa navzájom o prijatých opatreniach a výsledkoch.“ 

Kde obete moru pochovávali? 
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„Obete akejkoľvek epidémie, respektíve choroby s maso-

vým výskytom, sa pochovávali rozdielnym spôsobom ako v 

dobrých časoch. Hlavnými faktormi pochovávania bola 

rýchlosť a hygiena. V niektorých prípadoch uložili telo do rak-

vy, máme však aj veľa masových hrobov na špeciálnych mo-

rových či neskôr cholerových cintorínoch. Často sa pochová-

valo bez kňaza – niet div, kňazi boli rovnako ohrozenou skupi-

nou, ako sú dnes zdravotníci, keďže boli vystavení priamemu 

kontaktu s chorými, respektíve zomrelými. 

Starý trenčiansky historik Jozef Kamin už v 2. polovici 19. 

storočia dokonca uvádza, že v roku 1585 si mor vyžiadal aj ži-

vot trenčianskeho farára Antona Schmidta. Základnou hygie-

nickou požiadavkou bolo posypanie hrobu vápnom, ktoré má 

dezinfekčné účinky. Jeden takýto cintorín s prívlastkom mo-

rový existoval aj na Trenčianskom hrade. Bol umiestnený v juž-

nom opevnení a boli doň v krátkom čase pochovaní mladí muži, 

zjavne príslušníci hradnej cisárskej vojenskej posádky. 

Hroby, pochádzajúce práve z obdobia okolo roku 1710, boli 

archeologicky skúmané v 70. rokoch minulého storočia a veľká 

časť kostrového materiálu sa v súčasnosti nachádza v českom 

Národnom múzeu, ktoré spolu s Univerzitou Karlovou tento 

materiál analyzuje, verím, že v dohľadnom čase sa dočkáme se-

rióznej publikácie záverov týchto analýz. Trenčín tak prispeje k 

skvalitneniu poznatkov o populácii 18. storočia.“ 

Ako mor úradoval v obciach v okolí mesta?  

„Podľa všetkého mal v princípe rovnaký priebeh ako v meste 

– veľa mŕtvych, veľa pochovaných. Na rozdiel od Trenčína 

však z okolitých obcí spravidla nemáme zachované matriky z 

prvej dekády 18. storočia, výnimkou je obec Melčice-Lies-

kové.“ 

O rok neskôr, v roku 1711 sa v Uhorsku skončili vnútor-

né vojny a nastal mier. Nastal teda ideálny moment na to, 

aby sa zdecimovaný Trenčín mohol dať dokopy?  
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„Áno, rok 1711 sa do dejín Uhorska zapísal dvomi význam-

nými udalosťami. Bol podpísaný takzvaný satmársky mier, 

ktorý definitívne ukončil protihabsburské povstania v Uhorsku, 

a tiež došlo k zmene panovníka, keď Jozefa I. nahradil jeho 

mladší brat Karol III.  

Život nie je rozprávka, preto nemožno tvrdiť, že hneď za-

vládol mier a Trenčín rozkvitol. Pre nasledovný rozvoj však 

boli splnené základné politické podmienky, medzi ktoré popri 

mieri patril aj dobrý vzťah panovníka a trenčianskeho župana 

Mikuláša Ilešháziho. Mikuláš sa počas kuruckých nepokojov 

utiahol na Trenčiansky hrad, ktorý cisárska vojenská posádka 

ubránila pred kurucmi. 

Vďaka peniazom Mikuláša a katolíckej cirkvi boli v roku 

1712 dokončené hneď dva projekty – na centrálnom, dnes Mie-

rovom námestí bol vztýčený morový stĺp, rovnako bola pod 

vedením Christopha Tauscha dokončená obnova jezuitského, 

dnešného piaristického kostola. O pomerne vhodných pod-

mienkach pre celkový rozvoj v druhej dekáde 18. storočia ho-

vorí aj údaj o počte obyvateľov z roku 1720, kedy malo v Tren-

číne bývať takmer 1700 osôb. Rok 1712 je tak akýmsi pomy-

selným reštartom Trenčína.“ 

www.sme.sk 14.05.2020 

Pomocná evidencia 232/01/2020 

 

Výstava Milan Rastislav Štefánik a tí, čo ho nasledovali 

 

Vo štvrtok 25. júna otvorili v šiestich výkladoch Posádko-

vého klubu v Trenčíne výstavu „Milan Rastislav Štefánik a tí, 

čo ho nasledovali“. Výstava priblížila životné osudy siedmich 

Slovákov, československých diplomatov, počnúc Milanom 

Rastislavom Štefánikom, ktoré sa začali písať pred takmer je-

den a pol storočím. 

http://www.sme.sk/
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Reflektujú nielen dynamiku a tragédie dvadsiateho storočia, 

ale aj obrovský vývojový oblúk, ktorým Slováci prešli na 

národnostnom aj medzinárodnom poli, od takmer zdecimova-

ného etnika na začiatku 20. storočia až po jeho samostatný 

demokratický štát. Štefánik a jeho nasledovníci verili v spra-

vodlivosť, mier a demokraciu. Štefan Osuský, Vladimír S. 

Hurban, Vladimír M. Palic, Juraj Slávik Neresnický, Ivan 

Krno a Ján Papánek. Spolu so M. R. Štefánikom sedem sta-

točných Slovákov, ktorí zanechali po sebe výraznú, hlbokú 

a nezmazateľnú stopu v československej diplomacii 20. storo-

čia. 

Okrem hlavného povolania diplomata boli navyše aj čs. 

legionári, spisovatelia, básnici, medzinárodní právnici. Čo túto 

„sedmičku“ ozvláštňovalo a čo mali spoločné? Silné národné 

povedomie s dôrazom na všeľudské univerzálne hodnoty, hrdé, 

pevné evanjelické korene a väzby, boj za demokraciu a česko-

slovenskú štátnosť, odpor k totalitám, ale aj sklon k dobrodruž-

nosti.  

www.trencin.sk 25.06.2020 

Pomocná evidencia 290/01/2020 

 

Prvú fázu výskumu v Čerešňovom sade ukončili 

 

V súvislosti s prácami na obnovu prístupovej cesty k 

nedávno zrekonštruovaným 

hradbám južného opevnenia 

Trenčianskeho hradu sa 

v júli 2020 začal v lesopar-

ku Brezina pod vedením 

Trenčianskeho múzea ar-

cheologický výskum. Jeho 

prvá fáza bola ukončená 

v piatok 18. septembra. Celý výskum pozostával z dvoch fáz. 

http://www.trencin.sk/
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„Prvou bola predstihová fáza – overenie výstupov geofyzi-

kálneho merania a druhou sledovanie zemných prác v súvislosti 

s prístupovou cestou k hradu a následné preskúmanie zachy-

tených archeologických situácií,“ povedal vedúci výskumu 

Juraj Malec. 

Počas výskumu sa archeológovia stretli so zaujímavými 

nálezmi z rôznych historických období.  

„V predstihovej fáze sa nám podarilo zachytiť priekopu 

hradiska, ktorá bola 

zahĺbená do staršieho 

rozsiahleho objektu, 

tzv. obetiska, priná-

ležiacemu keltskému 

obyvateľstvu v mlad-

šej dobe železnej. Z 

jeho výplne pochádza 

obrovské množstvo 

fragmentárne nalá-

manej keramiky, kostí a sporadickejšie sme sa stretli aj s drob-

nými úlomkami a zliatkami bronzových, železných či sklených 

predmetov. Medzi najzaujímavejšie nálezy patrí dvojica kera-

mických tváričiek, pochádzajúcich z hrdla fľaše či členitého 

ucha nádoby,“ doplnil Juraj Malec. 

Nová prístupová cesta má vzniknúť v rámci medzinárodného 

projektu TreBuCHET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európ-

ske Tradície. Jej vybudovanie realizuje mesto Trenčín vrátane 

ostatnej revitalizácie Čerešňového sadu. 

Ako informovalo Trenčianske múzeum, archeologické 

nálezy obohatia zbierkový fond múzea v Trenčíne a po ich 

odbornej konzervácii budú prezentované verejnosti. 

www.trencin.sk 16.09.2020 

Pomocná evidencia 397/01/2020 

 

http://www.trencin.sk/


458 
 

Z verejných kúpeľov zostali iba obkladačky 

 

Minulý režim sa v krajskom meste podpísal pod asanáciu bu-

dov, na ktorých architektúru, krásu, či vnútorné vybavenie 

môžu pamätníci už len spo-

mínať. Jednou z takých bu-

dov boli aj verejné kúpele na 

ulici Horný Šianec. 

Jedinou hmotnou pamiat-

kou na toto v minulosti ob-

ľúbené miesto mnohých 

Trenčanov je už len niekoľko 

obkladačiek, ktoré zdobili 

jeho miestnosti. Dnes o ich 

existencii v širšom centre 

Trenčína vie už len niekoľko 

pamätníkov. 

Verejné kúpele majú vo 

svete dlhú a bohatú históriu. 

Najviac zmienok o nich má-

me z obdobia antiky. „Za cisárov, vo vrcholnej dobe, bolo v 

Ríme vyše 3300 verejných kúpeľov, z ktorých tie najväčšie 

mali kapacitu 1600 návštevníkov. Denne obslúžilo asi päťtisíc 

ľudí desaťtisíc otrokov. Boli tam knižnice, dalo sa tam najesť, 

vypiť si, bola tam hudba či recitácie,“ priblížil trenčiansky 

architekt Július Bruna. 

Tradícia verejných kúpeľov a k nim príslušných služieb sa 

počas stáročí z verejného života postupne vytrácala, no nevy-

mizla úplne, i keď svoje najťažšie obdobie zažívala hygiena tela 

v období stredoveku. Kúpeľná kultúra je silne zakorenená aj v 

našom regióne, a to najmä vďaka Trenčianskym Tepliciam. 
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Architekt vyzdvihuje kúpeľný dom Hammam. Ten v minu-

losti slúžil ako vaňový kúpeľ pre bohatú šľachtu a finančných 

magnátov. Dnes je prístupný kúpeľným hosťom i širokej ve-

rejnosti. 

„Dokončený bol v 

roku 1888 a doteraz je 

skvostom verejných 

kúpeľov. Taký slabší 

odvar sme mali aj v 

Trenčíne, asi do  roku 

1979, keď došlo k asa-

nácii časti pod Bre-

zinou na Hornom 

Šianci,“ povedal. 

Tie pred desiatkami rokov navštívil aj miestny milovník 

histórie Vojtech Brabenec: „V mestskom kúpeli bola vaňa a 

pamätám si to zelené – možno plot, možno priehradky, ktoré 

boli medzi vaňami. Majiteľom bol Šimon Gregorovič.“  

O bývalých vlastníkoch kúpeľov začal zo zvedavosti zis-

ťovať viac. 

„Gregorovičovci, ktorí mali na Hornom Šianci mestský kú-

peľ, začínali ako mladá dvojica, niečo si našetrili a prišli do 

Trenčína, no neviem prečo, pochádzali zo Žiliny. A tu ten dom 

kúpili a zriadili si mestský kúpeľ, vyrozumel som, že to bolo 

ešte pred rokom 1914,“ zaspomínal si Vojtech Brabenec. Tieto 

kúpele prežili obe vojny, no nie znárodnenie v roku 1948. 

K ich zbúraniu došlo podľa Brunu približne 30 rokov po 

znárodnení. Koncom 70. rokov sa však architektovi podarilo z 

asanovanej budovy zachrániť aspoň niekoľko obkladačiek. 
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„Raz sme sa s mojou vtedajšou manželkou vybrali dnu s 

kladivom a dlátom s cieľom vylúpiť dlaždice a obkladačky. 

Máme kolekciu neuveriteľnej kvality – sú to výrobky svetovo 

známej firmy Villeroy & 

Boch,“ poznamenal s tým, 

že ide o štyri rôzne typy, 

ktoré majú viac ako sto 

rokov. 

V každej miestnosti tak 

bola iná výzdoba.  

„Jedna je čisto secesná, 

ďalšou sú žánrové obrázky 

z dediny a mesta, potom 

abstraktné a na štvrtom druhu sú morské motívy a lekná,“ pri-

blížil Július Bruna. Zachrániť chcel aj ďalšie kúsky, no to sa mu 

už nepodarilo, keďže budovu aj s obdivuhodnou vnútornou 

výzdobou zakrátko celkom zbúrali. Július Bruna nevylúčil 

možnosť vzácne obkladačky ukázať širokej verejnosti. 

www.sme.sk 17.09.2020 

Pomocná evidencia 399/01/2020 

 

Návšteva ruského cára Alexandra I. v Trenčíne 

 

Prelom 18. a 19. storočia sa v Európe niesol v znamení vojen 

s revolučným a neskôr napoleonským Francúzskom. Po 

relatívne pokojnom období od skončenia Sedemročnej vojny 

(1756 – 1763) išlo o konflikt, do ktorého sa zapojili všetky 

vtedajšie európske mocnosti vrátane habsburskej monarchie – 

v Európe známej ako Rakúsko, kam patrilo aj územie dnešného 

Slovenska. Boje prebiehali na veľkej časti kontinentu. 

Rakúsko bojovalo po boku Pruska proti revolučnému 

Francúzsku od roku 1792. Veľká francúzska revolúcia (1789 – 

1799) a šírenie jej myšlienok predstavovali nebezpečenstvo aj 

http://www.sme.sk/
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pre ostatné monarchie, ktoré sa usilovali ju vojensky potlačiť. 

Vyhlásenie Francúzskej republiky (1792) a poprava zosade-

ného kráľa (1793) vydesili európskych vládcov.  

Revolučné myšlienky sa rýchlo šírili po kontinente a nevyhli 

sa ani územiu Uhorska ovládaného 

Habsburgovcami. Na jeho území 

skupinka tzv. „uhorských jakobí-

nov“ v roku 1794 plánovala po 

francúzskom vzore vyhlásenie re-

publiky a tiež federalizáciu krajiny. 

Zaujímavé je, že išlo o prvý známy 

politický program, v ktorom sa uva-

žovalo o Slovensku ako o samo-

statnej federatívnej krajine v rámci 

Uhorska. Sprisahanie bolo odhalené 

a organizátori popravení.  

V roku 1796 francúzske vojská 

vpadli na územie dnešného Talian-

ska. Na čele armády stál generál 

Napoleon Bonaparte, ktorý naj-

bližších dvadsať rokov zásadným spôsobom ovplyvňoval osu-

dy Európy. V roku 1799 sa odohral prvý z viacerých prechodov 

ruských vojsk územím Uhorska smerujúcich proti francúzskej 

armáde. 

V roku 1804 sa Bonaparte vyhlásil za francúzskeho cisára 

a zakrátko rozpútal ďalšiu vojnu s európskymi monarchiami. 

Koncom roku 1805 došlo k veľkému vojenskému stretu 

francúzskej armády s rakúskou a ruskou pri Slavkove (neďa-

leko Brna). „Bitka troch cisárov“ sa stala jednou z najznámej-

ších bitiek 19. storočia.  

Práve s ňou je spojený pobyt ruského cára Alexandra I. 

v Trenčíne, ktorý potvrdzuje aj mestský protokol z rokov 1805 

– 1806. Panovník spojeneckej ríše bol váženým hosťom tren-

Ruský cár Alexander I. 
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čianskeho župana Štefana II. Ilešháziho, u ktorého pobýval 

cestou ku Slavkovu, aj na spiatočnej ceste po prehratej bitke. 

Jeho návšteva akiste patrila k najvýznamnejším udalostiam 

v živote mesta v tomto období. Cár sa podľa všetkého zdržiaval 

v budove dnešného múzea, vtedajšom župnom dome.  

Slavkovská bitka a ďalšie francúzske víťazstvá znamenali 

pre habsburskú monarchiu aj väčšinu Európy dominanciu Fran-

cúzska na nasledujúcich osem rokov. Tú ukončila neúspešná 

výprava do Ruska v roku 1812, z ktorej sa Bonaparte vojensky 

a politicky už nikdy nespamätal. Ruské vojsko počas napoleon-

skej ságy prešlo Trenčínom ešte raz v roku 1814, zdroje hovoria 

o 36 000 jazdcoch smerujúcich na západ v poslednej fáze vojen. 

Ich koniec znamenal okrem úľavy pre obyvateľstvo aj pre-

kreslenie mapy Európy a relatívne obdobie mieru na nasle-

dujúce desaťročia.  

Priateľské vzťahy medzi Rakúsko-Uhorskom a Ruskom 

v druhej polovici 19. storočia narušilo križovanie ich záujmov 

na Balkáne. Táto rivalita vyvrcholila v 1. svetovej vojne, v kto-

rej niekdajší spojenci otočili zbrane proti sebe a tento konflikt 

priniesol zánik oboch ríš. 

www.trencin.sk 06.11.2020 

Pomocná evidencia 451/01/2020 

 

Vyšiel Zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne 2019 

 

Po úspešnom druhom ročníku, venovanom 80. narodeninám 

nášho bývalého spolupracovníka a dlhoročného riaditeľa  Mi-

lana Šišmiša st., uzrel svetlo sveta aj tretí ročník zborníka 

Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Redakčná rada pod vedením 

Petra Martiniska ho venovala stému výročiu narodenia vý-

znamného trenčianskeho rodáka Vojtecha Zamarovského.  

Štruktúra zborníka je podobná ako v predchádzajúcich 

dvoch rokoch. Štúdie tvoria príspevky našich spolupracovníkov 

http://www.trencin.sk/
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Alice Krištofovej o 140. výročí knižnice Trenčianskeho múzea 

alebo Martina Vincurského o kňazovi Lukášovi z Nového 

Mesta nad Váhom. Z externých spolu-

pracovníkov prispel zaujímavou štú-

diou o testamentoch trenčianskych 

mešťanov zo 16. až 19. storočia riaditeľ 

Štátneho archívu v Trenčíne Peter 

Brindza. 

Tradične obsiahle sú materiálové 

štúdie, medzi ktorými vyniká príspevok 

Jána Vavruša o záverečnej správe sú-

du v Kragujevaci. Po nich nasleduje 

diskusia, obsiahle miscellaneá, správy a 

recenzie. 

Zborník, ako sa už stalo zvykom, zakončila výročná správa 

riaditeľa Trenčianskeho múzea v Trenčíne za rok 2018. Celko 

vo má publikácia 241 strán. 

www.muzeumtn.sk 16.12.2020 

Pomocná evidencia 509/01/2020 
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14. Zaujímavosti 
 

 

Láska v čase korony – svadba vo veselých rúškach 

 

Zákaz hromadných akcií na Slovensku sa dotkol aj svadieb. 

Kým niektorí budúci mladomanželia ich úplne rušia, iní s tým 

vyčkávajú. Do tretej skupiny párov patria tie, ktoré sobáš 

neodložili a svoje áno si povedali aj napriek obmedzeniam. 

V piatok 20. marca tak spravili aj Katarína a Ivan Opa-

tovskí. Vzali sa na trenčianskom mestskom úrade v rúškach, 

len so svedkami. Ako 

tvrdia, všetko si vyna-

hradia s desiatkami hos-

tí na preloženej svadob-

nej hostine. Tá, ako dú-

fajú, bude už bez rúšok. 

Mladomanželia plá-

novali svoj veľký deň 

asi rok. Príprave, do-

hadovaniu termínov a 

pozývaniu hostí venovali niekoľko mesiacov. Kvôli okolnos-

tiam uplynulých týždňov však stáli pred rozhodnutím, či a za 

akých podmienok sa zosobášiť. 

„Pôvodný plán bol taký, že sa zosobášime v piatok 20. marca 

o 16. hodine na terase hotela alebo v lese na Brezine. Páčil sa 

nám tento termín, keďže to bol prvý jarný deň. Je pravda, že 

sme chceli mať klasickú svadbu, ale keďže prišiel koronavírus, 

museli sme sa rozhodnúť. A my sme sa rozhodli prispôsobiť 

sa,“ hovorí Katarína Opatovská. 

Termín presúvať nechceli, manželský pár to odôvodňuje aj 

plánovaným sťahovaním a zmenou občianskych preukazov 

https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
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s novou adresou. Preložiť svadobnú oslavu však museli, voľný 

termín sa im podarilo nájsť v októbri. 

„Spravíme ju s rodinou a kamarátmi, samozrejme, pokiaľ 

nám to umožní situácia,“ dúfa Katarína.  

Samotný obrad v Sobášnej sieni na Mestskom úrade v Tren-

číne bol podľa Ivana Opatovského rýchly a stručný. 

„Všetci sme mali na sebe rúška a bolo to podľa predpisov. 

Povedali sme si však to najdôležitejšie – naše spoločné áno,“ 

pousmial sa. Svadba to bolo netradičná nielen v počte zúčastne-

ných, ale aj v samotnom odetí mladomanželov a svedkov. Tí 

mali na sebe vzhľadom na aktuálnu situáciu len čiernu farbu. 

Ich zjav však rozveselili rúška s motívom lesných zvierat. 

„Keďže sme sa mali brať v lese, tak rúškami, ktoré som šila 

tesne pred svadbou, som chcela 

aspoň evokovať to prostredie. 

Koronavírus nás  ovplyvnil aj v 

tom, že sa na Slovensko z Ang-

licka nedostala moja svedkyňa, 

preto som musela osloviť inú,“ 

zasmiala sa Katarína. Ako tvrdí, 

aj navzdory vážnej situácii si 

svoj veľký deň spolu so sved-

kami veľmi užili. Za negatívum 

svadobného dňa považujú neú-

časť svojich rodičov na obrade. 

„Brali sme to tak, že je to 

život a už s tým nič nespravíme, 

brala som to s nadhľadom, i 

keď mnohé moje kamarátky plakali viac ako ja,“ povedala. Pá-

rom, ktoré si ale naplánovali dokonalú svadbu bez rúšok a ob-

medzení, ju odporúča presunúť. 
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Svadobný deň manželov Opatovských bol oproti bežným 

svadbám aj neporovnateľne tichší. Keďže absentovala oslava, 

chýbala aj hlučná hudba a tanec. 

„Večer sme si spravili romantiku. Naliali sme si do pohárov 

s dátumom svadby šampanské, dcéru dali spať a pozreli sme si 

film. Veľmi sme netancovali, povedali sme si, že to necháme až 

na októbrovú oslavu,“ povedala Katarína. V blízkej dobe nie je 

na pláne ani svadobná cesta. 

„Medové týždne sme mali v novom byte, kde pomaly skla-

dáme nábytok,“ zasmial sa Ivan. Pekné spoločné dni sa však 

podľa Kataríny vynahradia po upokojení situácie na ich obľú-

benom Liptove. 

www.sme.sk 25.03.2020 

Pomocná evidencia 160/01/2020 

 

Stanislav Ďuriga počas 14 dní zabehol 14 maratónov 

 

Trenčianska legenda a stálica slovenskej bežeckej špičky. 

Reč nie je o nikom inom ako o Stanislavovi Ďurigovi (59), 

ktorý v uplynulých týždňoch opäť raz prekonal vlastné hranice, 

keď počas 14 dní odbehol 14 maratónov. Nebehal však po 

vyčistených uliciach, ale najmä okolo regionálnych sakrálnych 

pamiatok. 

Vo svojom živote ste odbehli po sebe najviac dva mara-

tóny. Prečo padlo rozhodnutie odbehnúť ich po sebe 

neuveriteľných štrnásť? 

„Myšlienka vo mne skrsla na podnet Svätého otca počas jeho 

požehnania Urbi et Orbi 27. marca. Doľahlo na mňa prechádza-

nie pápeža po bazilike a výraz na jeho tvári. Zapôsobil na mňa 

aj jeho príhovor svetu, ľudí sa snažil povzbudiť. Viackrát zdô-

raznil silu viery a vyzdvihol aj to, že ľudia by mali byť pokorní 

a vážiť si to, čo okolo seba majú. Keďže som odmalička rád 

behával a aktívne sa behu venujem 40 rokov, uvedomil som si, 

http://www.sme.sk/
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že tomuto pohybu vďačím za všetko. Preto som sa sám seba 

pýtal, či je to náhoda alebo dar. A pokiaľ dar, odkiaľ sa vzal. 

Preto som chcel vyjadriť svoju vďaku Bohu, anjelom, rodine, 

podporovateľom svojou vlastnou, bežeckou krížovou cestou. 

Keďže sa blížili najväčšie kresťanské sviatky roka a ukrižo-

vanie Ježiša Krista, povedal som si, že koľko bolo zastavení, 

toľko obehnem maratónov. A podarilo sa. Po duchovnej stránke 

to bola moja najkrajšia Veľká noc.“ 

Kde ste behali? 

„Kostoly sú prázdne a neslúžia sa bohoslužby, tak najmä 

okolo nich. Napadlo mi, že 42,2 kilometra a prípadne aj viac 

zabehnem okolo kostola, kaplnky či od kríža ku krížu, a to na 

miestach, ktoré sú mi blízke. Nápad som dostal v piatok 27. 

marca a prvý som odbehol pondelok 30. marca. Mal som teda 

dva dni na rozmyslenie, či do toho idem. Vytypoval som si lo-

kality vhodné na beh, pekné a pritom tiché. Bola to veľká vý-

zva, ale mal som vieru, že do dokážem.“ 

Ako vyzeral prvý zo 14 maratónov? 

„Začať som chcel na Skalke nad Váhom, je tam nový pút-

nicky dom, okolo ktorého som si vymeral kolo, lepšie povedané 

štvorec s dĺžkou 72 metrov. S kalkulačkou som si vypočítal, že 

pokiaľ tu chcem spraviť celú dĺžku maratónu, musím ich obe-

hať 586. Vyrazil som desať minút po piatej ráno a tento maratón 

mi trvalo obehnúť štyri hodiny a 11 minút. Mal som obrovskú 

radosť. V utorok 31. marca som išiel na Pominovec pri Slávnici, 

ku Kostolu sv. Jána Krstiteľa. Prišiel som tam o piatej ráno, 

bolo mínus šesť stupňov Celzia a bežal som v trigovici. Navyše 

mi zamrzla voda na pitie. Čakalo ma ale 291 145-metrových 

okruhov.“ 

Dvomi maratónmi po sebe ste si vyrovnali životné ma-

ximum. Aké ste mali pocity pred tretím dňom? 

„Bol som rád, že som ich zvládol, nevedel som ale, čo spra-

via so mnou ďalšie dni. Preto som sa rozhodol nastaviť sa tak, 
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že skúsim otestovať vlastnú bolesť. V rámci tých dvoch týžd-

ňov som mal ale tri maratóny, ktoré som nazval odpočinkové. 

Boli z hľadiska povrchu a netočenia sa v malých kruhoch 

jednoduchšie. Za miesto tretieho maratónu som si vybral miesto 

nad Trenčínom, ktoré voláme Vinohrady. Nachádza sa tam 

obrázok Panny Márie, kde som sa za mladi prechádzal. Ľudia 

tam nosia kvety, je tam pekne. Deň predtým som si vymeral 

340-metrový poloblúkový úsek a ten potom odbehol 124-krát. 

Štvrtý deň to bol beh z Trenčína do Bolešova, ku kostolu, ku 

ktorému ma viažu spomienky. Mal som tam birmovku, no 

odvtedy som tam ani nebol. Každý deň bol fantastický, každé 

ráno bolo krásne. Svietili hviezdy, mesiac...“ 

Ako ste sa popasovali s piatym až štrnástym maratónom? 

„Piaty som išiel na Kykulu, sobotňajší som mal na programe 

odpočinkový okruhový maratón, kedy som bežal v Bohuslavi-

ciach a Bošáci, kde vyrastala moja mama. Siedmy maratón bol 

pod Skalkou, išlo o 

418-metrový úsek, kto-

rý som odbehol 101-

krát. Ďalší bol pri nád-

hernom Haluzickom 

kostole, kde som štar-

toval o pol štvrtej ráno. 

Deviaty bol špeciálny, 

lebo som ho bežal na 

piate výročie úmrtie 

mojej mamy, 50 kilometrov som odbehol na pútnickom mieste 

Butkov. V rámci behov som nemohol vynechať ani lesopark 

Brezina, okruhy som si vymeral okolo Pamätníka umučených. 

Po desiatich dňoch som už cítil, že ide do tuhého, ale pokra-

čoval som v behu na Vyškovci, ktorý je na slovensko-českom 

pohraničí. Okolo miestnej kaplnky som odbehol 322 kôl, čas 

behu bol ale slabý, bolo to okolo 4,5 hodiny. Ďalej som to celé 
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odbehol v Súči, časť Polníky, kde postavili novú kaplnku. Jeden 

maratón som chcel odbehnúť aj priamo v meste, tak som si vy-

bral farský Kostol Narodenia Panny Márie, kde som bol pokrs-

tený aj zosobášený. Beh bol ale náročný kvôli povrchu, jeden 

okruh mal 125 metrov, odbehol som ich 337.“ 

Tešili ste sa aj na ten posledný? 

„Vedel som, že to dobehnem, aj keď to nebude jednoduché. 

Skončil som na Skalke, oproti kostolíku je krížová cesta. Vy-

behol som tam asi 60-krát, ale zistil som, že je to veľmi ťažké, 

odbehol som aj okolo 1700 schodov. Vtedy som si povedal, že 

trpím už veľmi, a keďže som neodkráčal ani jeden z 13 pred-

chádzajúcich maratónov, nespravím tak ani pri poslednom. Pre-

to som sa potom presunul a dobehol k 24 kilometrom zvyšok. 

Myslel som si, že po poslednom sa mesiac ani nepohnem, no 

skoro som si obul tenisky a musel odbehnúť svoje v posledných 

dvoch týždňoch zanedbané lokality.“ 

Ako ste si rátali stovky okruhov? 

„Prstami, perom a papierom. Nikdy som sa nepomýlil o viac 

ako kolo, preto keď som dobehol stanovený počet kôl, odbehol 

som si ešte niečo navyše.  

Vyššie ste spomenuli aj bolesť. Museli ste niečo liečiť, 

takpovediac za pochodu? 

„Výhoda bola, že som si tie dva týždne v hlave nastavil tak, 

že nejdem robiť maratóny, to by bolo veľmi limitujúce. Išiel 

som do tých dní ako do dní, kedy odbehnem dlhé behy. Energie 

som mal vždy dostatok, najmä keď som behal pri farskom 

kostole. Cítil som, že je tam veľká energia, aj keď sa možno 

bude niekto smiať. Každopádne, tieto maratóny som bežal v po-

hodovom tempe, zabehnúť by som ich ale vedel aj s o hodinu 

lepším časom. Dával som si pozor, počas chladných rán som 

mával čiapku, rukavice i ponožky. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, 

že bežne nosím aj počas zimných behov kraťasy, nenosím 

čiapku ani rukavice. V živote som odbehol veľa dlhých behov 
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a 170 maratónov, preto si teraz tak hovorím, že na 14 mara-

tónskych dní som sa pripravoval v podstate celý život.“ 

Zmenili ste aj stravovanie... 

„Väčšinou som počas dňa zjedol štyri vylúpané vlašské 

orechy, päť sušených sliviek, polovicu jablka a asi 20 hrozie-

nok. A keď mi zamrzla voda, na ďalší deň som si priniesol v 

termoske čaj.“ 

Máte nejaký nesplnený bežecký sen? 

„Ak dožijem, budúci rok budem behať v kategórii nad 60 

rokov. V rámci slovenských tabuliek by nemal byť problém 

spraviť rekordy na dlhých behoch, väčším cieľom je obsadiť vo 

svetových rebríčkoch slušné umiestnenia.“ 

Kto je Stanislav Ďuriga? 

S behom začal v 80. rokoch minulého storočia, kedy si jeho 

talent všimli už učitelia na strednej škole. S behom začal pra-

videlnejšie po dvadsiatke, venoval sa aj cyklistike. Aj napriek 

tomu, že bol bežeckým samoukom a mnohí v ňom videli 

obrovský talent, držal sa vlastnej filozofie – že bežať bude len 

vtedy, kedy a kde bude sám chcieť.  

„V 1983 a 1984 som urobil svoje najlepšie výkony, časy, 

ktoré majú teraz mladí problém prekonať. Postupne som začal 

behať aj po dráhe, v rokoch 1984 - 1985 ma oslovili z Dubnice, 

čo sa mi zdalo výhodné, keďže som mohol spojiť zamestnanie 

s behaním, ponúkli mi refundovanie mzdy. Do roboty som 

chodil dvakrát týždenne a vtedy som si osvojil krédo – že behu 

verím za všetko,“ zaspomínal si Stanislav Ďuriga. Do práce be-

žal, v práci bežal a beh si zvolil aj za spôsob dopravy späť do-

mov. 

Beh zostal v hodnotovom rebríčku života Stanislava Ďurigu 

veľmi vysoko aj po svadbe a narodení detí. Beh ale nikdy 

nechcel robiť len pre potešenie trénera alebo klubu, ale pre seba 

samého.  
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„Behám, lebo vidím, že mi to prináša radosť, zdravie, du-

chovnú pohodu. Vďaka behu vidím pekné miesta,“ hovorí dnes 

už bežecká legenda, ktorá však paradoxne odbehla svoj prvý 

maratón vo veku 45 rokov. K dnešnému dňu ich absolvoval viac 

ako 170, číslom sa ale nevychvaľuje, rovnako ako nespočetnou 

sériou pozoruhodných bežeckých výsledkov a výkonov.  

V skratke však možno spomenúť, že Stanislav Ďuriga je 

niekoľkonásobným majstrom Slovenska, vyhral množstvo 

maratónov na Slovensku a v zahraničí. Je majstrom Chorvátska 

v polmaratóne, maratón vyhral aj v Rijeke či Záhrebe. Zúčastnil 

sa aj behov na 100 kilometrov a ďalších, ultra náročných behov. 

Je držiteľom viacerých slovenských rekordov, v behu na šesť 

hodín odbehol 70 kilometrov a 700 metrov. 

www.sme.sk 26.04.2020 

Pomocná evidencia 211/01/2020 

 

Pod oknami Trenčanov hral husľový virtuóz Filip Jančík 

 

„V týchto dňoch som mal koncertovať po celom Slovensku. 

Plány sa zmenili. Rozhodol som sa potešiť vás, priniesť moje 

vystúpenia priamo pod vaše okná, na vaše sídliská. Prísť bližšie 

k vám práve v situácii, kedy nám chýba umenie, kultúra a so-

cializácia ako nikdy predtým,“ píše na svojom facebooku hus-

ľový virtuóz Filip Jančík. A v pondelok 27. apríla pricestoval 

aj do Trenčína. 

Pôvodne mal hrať na troch miestach, no napokon sa s ním 

vedúca Kultúrno-informačného centra v Trenčíne Janka Sed-

láčková dohodla na štyroch stanovištiach. Husľový koncert po-

čúvali z otvorených okien, či z balkónov obyvatelia mesta na 

Hollého ulici, na ulici Šoltésovej (pri Rozkvete), vo vnútro-

bloku Halalovka a aj na Piaristickej ulici, kde Filip Jančík za-

hral predovšetkým pre klientov Sociálnych služieb mesta Tren-

čín. 

http://www.sme.sk/
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Žiaľ, kým väčšina ľudí pookriala pri krásnych melódiách 

a milom hudobnom prekvapení, našiel sa pán zo Sihote, ktorý 

kontaktoval mestskú políciu. „Uviedol, že na Šoltésovej ulici je 

v priestore pešej zóny  odstavené tmavé dodávkové vozidlo a 

na jeho streche stojí neznámy muž, ktorý hrá na husliach. 

Údajne mal hudbu 

púšťať aj z repro-

duktorov, čím vraj 

obťažoval okolitú 

verejnosť,“ píše sa 

v správe Mestskej 

polície Trenčín. 

Hliadka mests-

kej polície išla si-

tuáciu preveriť v 

čase, keď husľový 

virtuóz Filip Jančík dohral svoj minikoncert. Potvrdilo sa len to, 

že celé vystúpenie bolo pod patronátom Kultúrno-informačné-

ho centra Trenčín a bolo riadne schválené. 

Filip Jančík sa ešte stihol s mestskými policajtmi odfotiť 

a pobral sa na ďalšie miesto, kde opäť hral na husliach ľuďom 

pre radosť. 

www.trencin.sk 27.04.2020 

Pomocná evidencia 212/01/2020 

 

Baška prijal Bašku – Barbora Piešová u župana 

 

Nová Česko-Slovenská Superstar je z Trenčianskeho kraja. 

Len nedávno sa ňou stala rodáčka z Poruby (okres Prievidza) 

Barbora Piešová. V sprievode sestry Lenky a starostu Poruby 

Tomáša Tótha ju v pondelok 8. júna na pôde župy v Trenčíne  

http://www.trencin.sk/
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privítal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav 

Baška.  

V neformálnom rozhovore víťaz-

ka prestížnej súťaže prezradila, ako 

funguje zákulisie projektu, vyzdvih-

la priateľské vzťahy medzi súťa-

žiacimi, profesionálny prístup tele-

víznej produkcie a výrobného štábu 

a porozprávala aj o svojich plánoch 

do budúcna.  

Barbora je v poradí šiestou Česko-Slovenskou Superstar. 

Študovala na župnej Strednej odbornej škole Nováky. V roku 

2017 sa stala laureátkou a zá-

roveň najlepšou speváčkou sú-

ťaže My Popstar Trenčian-

skeho kraja – Talentmánia (jej 

organizátorom je trenčianske 

KCVČ a Súkromná umelecká 

škola Stella manželov Kardo-

šovcov v Považskej Bystrici). 

Skladá vlastné pesničky, ve-

nuje sa hre na klavír a gitaru. 

Má tri sestry. Je bývalou člen-

kou dobrovoľného hasičského zboru v Porube, donedávna pra-

covala ako zváračka okien. 

www.tsk.sk 08.06.2020 

Pomocná evidencia 268/01/2020 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.tsk.sk/
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15. Počasie 
 

 

Január 2020 bol na území Slovenska teplotne normálny až 

nadnormálny, vo vysokohorských polohách až extrémne nad-

normálny, pričom kladná odchýlka priemernej mesačnej tep-

loty vzduchu od jej dlhodobého priemeru (1981-2010) dosiahla 

v krajných prípadoch okolo 4°C (Lomnický štít a Skalnaté 

Pleso 4,1°C, Chopok 3,7°C). Najvyššie hodnoty priemernej 

mesačnej teploty vzduchu dosiahli viac ako 0,5°C (Holíč 0,6°C, 

Bratislava-Mlynská dolina a Bratislava-letisko 0,8°C).  

Relatívne najnižšie hodnoty priemernej mesačnej teploty 

vzduchu v januári 2020 – s výnimkou vysokohorských polôh -  

zaznamenali meteorologické stanice, ktoré mali priemernú me-

sačnú teplotu vzduchu v intervale -3,0°C až -4,0°C (Spišské 

Vlachy -3,0°C a Stará Lesná -3,8°C). Iba na našich najvyšších 

vysokohorských meteorologických staniciach, na Chopku a na 

Lomnickom štíte, dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu 

hodnotu nižšiu ako -4,0°C, v poradí -4,3°C, resp. -5,9°C, a boli 

to tam pre tento centrálny zimný mesiac rekordne vysoké hod-

noty.  

Najnižšiu teplotu vzduchu zaregistrovali na Lomnickom 

štíte 5. januára (-18,3°C), pričom mimo vysokohorských oblastí 

to bolo v prípade minimálnej teploty vzduchu signifikantné 7. 

januára v Podolínci s teplotou-16,7°C.  

V januári 2020 sa súvislá snehová pokrývka na niektorých 

miestach Slovenska vôbec nevytvorila. Takto to bolo napríklad 

v Bratislave na letisku. Alebo niekde trvala iba jeden deň, na-

príklad v Hurbanove a v Trebišove. Bez prerušenia vydržala v 

tomto mesiaci iba na niektorých miestach v stredných horských 

polohách, a potom samozrejme vo vysokohorských polohách.  

 



475 
 

Február 2020 bol na území Slovenska teplotne nadnor-

málny, predovšetkým na krajnom juhozápade Slovenska ojedi-

nele až extrémne nadnormálny, pričom kladná odchýlka prie-

mernej mesačnej teploty vzduchu od jej dlhodobého priemeru 

(1981-2010) dosiahla v krajných prípadoch hodnoty 5°C, prí-

padne aj viac (Kuchyňa a Žihárec 5,4°C, v Bratislave na letisku 

5,0°C). Najvyššie hodnoty priemernej mesačnej teploty vzdu-

chu dosiahli vo februári 2020 na Slovensku 6,0°C a viac 

(Kuchyňa 6,0°C, Žihárec 6,1°C, Bratislava-Mlynská dolina a 

Bratislava -letisko 6,2°C).  

Relatívne najnižšie hodnoty priemernej mesačnej teploty 

vzduchu vo februári 2020 – s výnimkou vysokohorských polôh 

-  zaznamenali meteorologické stanice, ktoré mali priemernú 

mesačnú teplotu vzduchu ešte zápornú (Podbanské -0,4°C, 

Lom nad Rimavicou -0,5°C, Telgárt -0,6°C, Štrbské Pleso -

2,2°C a Kojšovská hoľa -2,5°C). Iba na našich najvyšších vy-

sokohorských meteorologických staniciach, t. j. na Chopku a na 

Lomnickom štíte, dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu 

hodnotu nižšiu ako -6,0°C (Chopok -6,6°C, Lomnický štít-

9,3°C). Najvyššiu teplotu vzduchu zaznamenali vo februári 

2020 na Slovensku na automatickej meteorologickej stanici 

Mužla 25. februára, a to18,7°C.Najnižšiu teplotu vzduchu zare-

gistrovali v tomto mesiaci na Lomnickom štíte 5. a 6. februára, 

kedy dosiahla -20,5°C, pričom mimo vysokohorských oblastí 

to bolo v prípade minimálnej teploty vzduchu 8. februára v Po-

dolínci, v tom čase tu namerali-14,2° C.  

Vo februári 2020 sa súvislá snehová pokrývka na niektorých 

miestach Slovenska vôbec nevytvorila. Takto to bolo napríklad 

v Bratislave na letisku. Bez prerušenia vydržala v tomto mesiaci 

iba na niektorých miestach v stredných horských polohách, a 

prirodzene aj vo vysokohorských polohách. Na Lomnickom 

štíte bola v tomto mesiaci snehová pokrývka najhrubšia 29. 
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februára a dosiahla tam 253 cm, na Chopku to bolo tiež 29. feb-

ruára a jej hrúbka dosiahla244 cm.  

Marec 2020 bol na území Slovenska teplotne normálny až 

nadnormálny, pričom kladná odchýlka priemernej mesačnej 

teploty vzduchu od jej dlhodobého priemeru (1981-2010) do-

siahla v krajných prípadoch hodnoty 2°C (Michalovce, prie-

merná mesačná teplota vzduchu 6,5°C). Najvyššie hodnoty 

priemernej mesačnej teploty vzduchu dosiahli v marci 2020 na 

Slovensku viac ako 7,0°C (Bratislava -Koliba 7,1°C, Brati-

slava-letisko 7,2°C, Žihárec a Bratislava - Mlynská dolina 

7,3°C). Relatívne najnižšie hodnoty priemernej mesačnej tep-

loty vzduchu v marci 2020, ak neuvažujeme vysokohorské po-

lohy, zaznamenali meteorologické stanice, ktoré mali prie-

mernú mesačnú teplotu vzduchu ešte stále zápornú (Štrbské 

Pleso a Kojšovská hoľa -0,8°C, Tatranská Javorina -0,1°C). 

Najnižšie hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu boli v 

marci 2020 zaznamenané na našich vysokohorských meteoro-

logických staniciach, na Skalnatom Plese dosiahla hodnotu -

3,0°C, na Chopku -5,9°C, a na Lomnickom štíte -9,0°C. Naj-

vyššiu teplotu vzduchu zaznamenali v marci 2020 na Sloven-

sku, v analyzovanej skupine meteorologických staníc, na mete-

orologickej stanici Hurbanovo 20. marca s hodnotou 22,5°C. 

Najnižšiu teplotu vzduchu zaregistrovali na Lomnickom štíte 

22. marca s hodnotou -22,0 °C, pričom mimo vysokohorských 

oblastí to bolo v prípade minimálnej teploty vzduchu 24. marca 

v Červenom Kláštore kedy dosiahla -16,6°C. 

V marci v roku 2020 sa postupne začalo vyskytovať málo 

atmosférických zrážok, bolo menej oblačnosti a viac slnečného 

svitu, čo spolu so suchým vzduchom v niektorých dňoch pod-

porovalo ubúdanie snehovej pokrývky už v tomto mesiaci aj vo 

vysokohorských polohách. Na Lomnickom štíte bola v tomto 

mesiaci snehová pokrývka najhrubšia 5. marca a dosiahla tam 

278 cm, na Chopku to bolo 4. marca a jej výška bola302 cm.  
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Mesačné úhrny atmosférických zrážok dosiahli na Sloven-

sku v marci 2020 hodnoty, ktoré boli prevažne normálne až 

podnormálne, ale na západnom Slovensku, mimo Záhoria, a aj 

na juhozápade a juhu stredného Slovenska boli aj zrážkovo nad-

normálne. Najnižšie úhrny boli na niektorých miestach Spiša, 

kde dosiahli len tesne viac ako 10 mm. Naopak, najviac atmos-

férických zrážok zaznamenali v marci 2020 v niektorých hor-

ských regiónoch v centrálnej časti Slovenska a v oblasti Vihor-

latu, kde to bolo na niektorých miestach viac ako 80 mm. Pries-

torový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie Slovenska 

dosiahol v marci2020 hodnotu 48 mm, čo predstavuje 102 % 

normálu a prebytok zrážok 1 mm. 

Apríl 2020 bol na území Slovenska teplotne normálny, prí-

padne až nadnormálny, pričom kladná odchýlka priemernej me-

sačnej teploty vzduchu od jej dlhodobého priemeru (1981-

2010) dosiahla v krajných prípadoch hodnoty okolo 2,0°C (Bra-

tislava-Koliba, s priemernou mesačnou teplotou vzduchu 

12,7°C). Najvyššie hodnoty priemernej mesačnej teploty vzdu-

chu dosiahli viac ako 12,0°C (Žihárec 12,8 °C, Bratislava - Ko-

liba 12,7°C, Bratislava - letisko a Kráľová pri Senci 12,4°C, 

Bratislava - Mlynská dolina 12,3°C, Hurbanovo 12,1°C). Rela-

tívne najnižšie hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu v 

apríli 2020 – s výnimkou vysokohorských polôh  - zaznamenali 

meteorologické stanice: Štrbské Pleso (4,7°C), Tatranská Javo-

rina (4,8°C), Kojšovská hoľa (4,9°C). Najnižšie hodnoty prie-

mernej mesačnej teploty vzduchu boli zaznamenané na vysoko-

horských meteorologických staniciach: Skalnaté Pleso (1,8°C), 

Chopok (-1,1°C), Lomnický štít (-4,4°C). Najvyššiu teplotu 

vzduchu zaznamenali v analyzovanej skupine meteorologic-

kých staníc na meteorologickej stanici v Rimavskej Sobote 17. 

apríla, a bolo to26,9°C. Najnižšiu teplotu vzduchu zaregistro-

vali v tomto mesiaci na Lomnickom štíte 1. apríla, dosiahla -

18,0°C, pričom mimo vysokohorských oblastí to bolo v prípade 
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minimálnej dennej teploty vzduchu tiež 1. apríla - na Štrbskom 

Plese v tom čase namerali -11,1°C. 

V apríli 2020 spadlo na území Slovenska mimoriadne až ex-

trémne málo atmosférických zrážok, bolo aj málo oblačnosti a 

naopak veľa slnečného svitu, čo spolu so suchým vzduchom v 

niektorých dňoch podporovalo ubúdanie snehovej pokrývky vo 

vysokých horských polohách. Na Lomnickom štíte bola v tomto 

mesiaci snehová pokrývka najhrubšia 1. apríla a dosiahla výšku 

258 cm, na Chopku to bolo tiež 1. apríla a výška bola158 cm.  

Mesačné úhrny atmosférických zrážok dosiahli na Sloven-

sku hodnoty, ktoré boli prevažne podnormálne až extrémne 

podnormálne.  

Máj 2020 bol na území Slovenska teplotne podnormálny. 

Najvyššie hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu do-

siahli v máji 2020 na Slovensku viac ako 14,0°C (Žihárec 

15,3°C, Bratislava - letisko, Gabčíkovo a Hurbanovo 14,6°C, 

Kráľová pri Senci 14,4°C, Slovenský Grob 14,1°C). To zna-

mená, že boli iba o niekoľko stupňov vyššie ako v predchádza-

júcom mesiaci. Relatívne najnižšie hodnoty priemernej mesač-

nej teploty vzduchu – s výnimkou vysokohorských polôh - za-

znamenali meteorologické stanice na Kojšovskej holi (6,1°C), 

na Štrbskom Plese(6,4°C) a  v Tatranskej Javorine (6,7°C). Naj-

nižšie hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu boli za-

znamenané na našich vysokohorských meteorologických stani-

ciach, presnejšie na Skalnatom Plese dosiahla 3,1°C, na 

Chopku 0,3°C a na Lomnickom štíte -2,7°C. Najvyššiu teplotu 

vzduchu zaznamenali v analyzovanej skupine meteorologic-

kých staníc na meteorologickej stanici v Michalovciach, kde 

11. mája kulminovala na 29,2°C. Najnižšiu teplotu vzduchu za-

registrovali na Lomnickom štíte 6. mája, kedy dosiahla -12,2°C, 

pričom mimo vysokohorských oblastí to bolo v prípade mini-

málnej dennej teploty vzduchu 13. mája, kedy  v Oravskej Les-

nej namerali -5,0°C. 
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V máji v roku 2020 pokračovalo topenie snehovej pokrývky 

vo vysokohorských polohách. Na Lomnickom štíte bola v 

tomto mesiaci snehová pokrývka najhrubšia 7. mája 2020 a do-

siahla tam 135 cm, na Chopku v rovnaký deň mala 68 cm. Sne-

hová pokrývka sa prechodne vytvorila v tomto mesiaci aj na 

Skalnatom a Štrbskom Plese, v Tatranskej Javorine, v Podban-

skom, v Oravskom Veselom a v Oravskej Lesnej. Mesačné 

úhrny atmosférických zrážok dosiahli na Slovensku v máji 

2020 hodnoty, ktoré boli podnormálne, normálne a aj nadnor-

málne. Najnižšie boli v najjužnejších oblastiach západného a 

stredného Slovenska, kde na niektorých miestach nedosiahli ani 

15 mm. Naopak, najviac zrážok bolo zaznamenaných v máji 

2020 v najsevernejších oblastiach Slovenska, kde na najexpo-

novanejších miestach zaznamenali viac ako 200 mm zrážok. 

Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie Slo-

venska dosiahol v máji v roku 2020 hodnotu 68 mm, čo pred-

stavuje 89 % normálu a deficit zrážok 8 mm. 

Jún 2020 bol na území Slovenska teplotne normálny, prí-

padne až teplotne nadnormálny. Najvyššie hodnoty priemernej 

mesačnej teploty vzduchu dosiahli na Slovensku viac ako 

20,0°C (Žihárec 20,4°C, Vysoká nad Uhom a Orechová na kraj-

nom východe Slovenska 20,3°C a 20,1°C). Relatívne najnižšie 

hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu – s výnimkou 

vysokohorských polôh - zaznamenali meteorologické stanice 

na Kojšovskej holi(12,4°C), na Štrbskom Plese (12,6°C) a 

v Tatranskej Javorine (13,4°C). Najnižšie hodnoty priemernej 

mesačnej teploty vzduchu boli zaznamenané na našich vysoko-

horských meteorologických staniciach, na Skalnatom Plese 

10,0°C, na Chopku 7,5°C a na Lomnickom štíte 4,5°C. Najvyš-

šiu teplotu vzduchu zaznamenali v analyzovanej skupine mete-

orologických staníc, na automatickej meteorologickej stanici 

vo Vysokej nad Uhom 13. júna (33,5°C), pričom 28. júna na-

merali v Orechovej 33,4°C a v Dolných Plachtinciach 33,3°C. 
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Najnižšiu teplotu vzduchu zaregistrovali v tomto mesiaci na 

Lomnickom štíte 2. júna (-5,5°C), pričom mimo vysokohor-

ských oblastí to bolo v prípade minimálnej dennej teploty vzdu-

chu 3. júna v Spišských Vlachoch a 4. júna v Červenom Kláš-

tore (zhodne 1,5°C). 

V júni v roku 2020 pokračovalo topenie snehovej pokrývky 

vo vysokohorských polohách Vysokých Tatier. Na Lomnickom 

štíte bola v tomto mesiaci snehová pokrývka najhrubšia 3. júna 

a dosiahla tam 118 cm, pričom sa tam definitívne v tejto sezóne 

roztopila 14.júna. Mesačné úhrny atmosférických zrážok do-

siahli na Slovensku v júni 2020 hodnoty, ktoré boli väčšinou 

nadnormálne, ale v určitých oblastiach krajiny mohli byť aj nor-

málne, prípadne ojedinele aj slabo podnormálne. Najnižšie boli 

v oblastiach, ktoré boli málo zasiahnuté búrkovými lejakmi, a 

tam na niektorých miestach dosiahli iba okolo 50 mm. Naopak, 

najviac zrážok zaznamenali v júni 2020 v lokalitách, kde sa 

opakovane vyskytli silné búrkové lejaky, a tak tam mesačné 

úhrny zrážok dosiahli viac ako 250 mm, výnimočne až takmer 

350 mm. Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé úze-

mie Slovenska dosiahol hodnotu140 mm, čo predstavuje 163 % 

normálu a prebytok zrážok 54 mm. 

Júl 2020 bol na území Slovenska teplotne normálny. Naj-

vyššie hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu dosiahli 

viac ako 22,0°C (Hurbanovo 22,2°C, Bratislava - letisko a Krá-

ľová pri Senci 22,1°C). Relatívne najnižšie hodnoty priemernej 

mesačnej teploty vzduchu – s výnimkou vysokohorských polôh 

- zaznamenali meteorologické stanice Tatranská Javorina 

(14,1°C), Kojšovská hoľa (13,8°C) a Štrbské Pleso (13,6°C). 

Najnižšie hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu boli na 

našich vysokohorských meteorologických staniciach, pričom 

na Skalnatom Plese to bolo 10,5°C, na Chopku 8,2°C a na Lom-

nickom štíte 4,9°C. Najvyššiu teplotu vzduchu zaznamenali v 

analyzovanej skupine meteorologických staníc, na automatic-
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kej meteorologickej stanici v Senici 28. júla, jej hodnota bola 

36,0°C. Najnižšiu teplotu vzduchu zaregistrovali v tomto me-

siaci na Lomnickom štíte 8. júla, dosiahla hodnotu -4,5°C, pri-

čom mimo vysokohorských oblastí to bolo v prípade minimál-

nej dennej teploty vzduchu 14. júla, kedy namerali v Oravskej 

Lesnej 1,8°C a v Starej Lesnej 2,6°C. 

V júli 2020 sa snehová pokrývka vytvárala iba epizodicky, a 

to iba v najvyšších polohách Tatier. Na Lomnickom štíte bola 

v tomto mesiaci snehová pokrývka počas 4 dní, pričom najhrub-

šia snehová pokrývka tu bola 17. júla a dosiahla 6 cm. Mesačné 

úhrny atmosférických zrážok dosiahli na Slovensku v júli 2020 

hodnoty, ktoré boli priestorovo veľmi premenlivé. Takže v nie-

ktorých prípadoch boli tieto zrážky normálne, ale v určitých lo-

kalitách boli podnormálne a naopak, tam, kde sa opakovane vy-

skytli silné búrkové lejaky, boli nadnormálne. Najnižšie boli v 

oblastiach, ktoré boli málo zasiahnuté búrkovými lejakmi, a 

tam na niektorých miestach dosiahli menej ako 30 mm. Naproti 

tomu, najviac zrážok zaznamenali v lokalitách, kde sa opako-

vane vyskytli silné búrkové lejaky, a tam sa mesačné úhrny zrá-

žok blížili k 200 mm, prípadne ojedinele boli aj vyššie. Priesto-

rový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie Slovenska 

dosiahol v júli 2020 hodnotu 94 mm, čo predstavuje 104 % nor-

málu a prebytok zrážok 4 mm. 

August 2020 bol na území Slovenska teplotne nadnormálny. 

Najvyššie hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu do-

siahli viac ako 22,5°C (Žihárec 23,2°C, Hurbanovo 22,9°C, 

Bratislava - letisko 22,7°C a Kráľová pri Senci 22,6°C). Rela-

tívne najnižšie hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu – 

s výnimkou vysokohorských polôh - zaznamenali meteorolo-

gické stanice Tatranská Javorina (15,8°C), Kojšovská hoľa 

(15,4°C) a Štrbské Pleso (15,1°C). Najnižšie hodnoty priemer-

nej mesačnej teploty vzduchu boli zaznamenané na našich vy-

sokohorských meteorologických staniciach (Skalnaté Ple-
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so12,7°C, Chopok 10,3°C, Lomnický štít 7,5°C). Najvyššiu 

teplotu vzduchu zaznamenali v analyzovanej skupine meteoro-

logických staníc na automatickej meteorologickej stanici v 

Mužle 30. augusta, jej hodnota bola 35,6°C. Najnižšiu teplotu 

vzduchu zaregistrovali v tomto mesiaci na Lomnickom štíte 27. 

augusta, jej hodnota bola 0,4°C, pričom mimo vysokohorských 

oblastí to bolo v prípade minimálnej dennej teploty vzduchu 28. 

augusta, kedy v Oravskej Lesnej namerali 3,0°C. 

V mesiaci august v roku 2020 sa snehová pokrývka nevytvo-

rila ani v najvyšších polohách Tatier. Mesačné úhrny atmosfé-

rických zrážok dosiahli hodnoty, ktoré boli, podobne ako v júli, 

priestorovo veľmi premenlivé. Takže v niektorých prípadoch 

boli tieto zrážky normálne, ale v určitých lokalitách boli pod-

normálne a naopak, tam, kde sa opakovane vyskytli silné búr-

kové lejaky, boli nadnormálne. Najnižšie boli v oblastiach, 

ktoré boli málo zasiahnuté búrkovými lejakmi a tam na niekto-

rých miestach dosiahli menej ako 40 mm. Najviac zrážok za-

znamenali v lokalitách, kde sa opakovane vyskytli silné búr-

kové lejaky. Tam sa mesačné úhrny zrážok blížili k 200 mm, a 

ojedinele boli aj vyššie. Priestorový úhrn atmosférických zrá-

žok pre celé územie Slovenska dosiahol v auguste 2020 hod-

notu 99 mm, čo predstavuje 122 % normálu a prebytok zrážok 

18 mm. 

September 2020 bol na území Slovenska teplotne nadnor-

málny. Najvyššie hodnoty priemernej mesačnej teploty vzdu-

chu dosiahli viac ako 17,5°C (Žihárec 18,4°C, Hurbanovo 

17,6°C). Relatívne najnižšie hodnoty priemernej mesačnej tep-

loty vzduchu – s výnimkou vysokohorských polôh - zazname-

nali meteorologické stanice Štrbské Pleso (10,8°C), Tatranská 

Javorina (11,2°C), Kojšovská hoľa (11,3°C) a Oravská Lesná 

(11,4°C). Najnižšie hodnoty priemernej mesačnej teploty vzdu-

chu boli zaznamenané na našich vysokohorských meteorologic-

kých staniciach na Skalnatom Plese (9,2°C), na Chopku (7,0°C) 
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a na Lomnickom štíte (4,9°C). Na Lomnickom štíte to bol druhý 

najteplejší september aspoň od roku 1951, po najteplejšom sep-

tembri v roku 1982. Najvyššiu teplotu vzduchu zaznamenali v 

analyzovanej skupine meteorologických staníc na automatickej 

meteorologickej stanici v Dolných Plachtinciach 15.septembra, 

a to 31,8°C. Najnižšiu teplotu vzduchu zaregistrovali v tomto 

mesiaci na Lomnickom štíte 28. septembra, jej hodnota bola-

3,7°C, pričom mimo vysokohorských oblastí to bolo v prípade 

minimálnej dennej teploty vzduchu tiež 28. septembra v Orav-

skej Lesnej - teplota v ten deň dosiahla -0,6°C. 

V septembri 2020 sa snehová pokrývka vytvorila iba na 

Lomnickom štíte, a to až v posledných dňoch mesiaca. Najvyš-

šiu hodnotu dosiahla 30. septembra, jej výška bola 9 cm. Me-

sačné úhrny atmosférických zrážok dosiahli hodnoty, ktoré 

boli, podobne ako v predchádzajúcich letných mesiacoch, pries-

torovo veľmi premenlivé. Takže v niektorých prípadoch boli 

tieto zrážky normálne, ale v určitých lokalitách boli podnor-

málne a naopak tam, kde sa opakovane vyskytli silné búrkové 

lejaky, ale aj výdatné trvalejšie zrážky, boli nadnormálne. Naj-

nižšie úhrny boli v oblastiach na juhovýchode Podunajskej ní-

žiny a na juhu stredného Slovenska, kde na niektorých miestach 

dosiahli hodnoty menej ako 30 mm. Naopak, najviac atmosfé-

rických zrážok zaznamenali v septembri 2020 v oblastiach, kde 

sa opakovane vyskytli silné búrkové lejaky, ale aj výdatné trva-

lejšie zrážky, a tam sa mesačné úhrny zrážok blížili k 200 mm 

a ojedinele boli aj vyššie. Priestorový úhrn atmosférických zrá-

žok pre celé územie Slovenska dosiahol hodnotu 89 mm, čo 

predstavuje 141 % normálu a prebytok atmosférických zrážok 

26 mm. 

Október 2020 bol na väčšine územia Slovenska teplotne 

nadnormálny. Výnimkou boli iba niektoré oblasti na krajnom 

západe Slovenska a na juhozápadnom Slovensku, kde bol tep-

lotne normálny. Najvyššie hodnoty priemernej mesačnej teplo-
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ty vzduchu dosiahli 11,5°C a viac (Orechová 12,0°C, Žihárec 

11,8°C, Bratislava-letisko a Nitra 11,5°C). Relatívne najnižšie 

hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu – s výnimkou 

vysokohorských polôh - zaznamenali meteorologické stanice 

Štrbské Pleso (5,2°C), Kojšovská hoľa (5,3°C), Tatranská Ja-

vorina (6,4°C), Donovaly a Podbanské (6,8°C), Telgárt 

(6,9°C)a Oravská Lesná a Stará Lesná (7,2°C). Najnižšie hod-

noty priemernej mesačnej teploty vzduchu boli zaznamenané na 

našich vysokohorských meteorologických staniciach, t. j. na 

Skalnatom Plese (4,0°C), na Chopku (1,7°C) a na Lomnickom 

štíte (-0,6°C). Najvyššiu teplotu vzduchu zaznamenali v analy-

zovanej skupine meteorologických staníc na meteorologickej 

stanici v Orechovej na krajnom východe Slovenska 3. októbra, 

jej hodnota bola 26,8°C. Najnižšiu teplotu vzduchu zaregistro-

vali v tomto mesiaci na Lomnickom štíte 30. októbra, kedy do-

siahla -9,8°C, pričom mimo vysokohorských oblastí to bolo v 

prípade minimálnej dennej teploty vzduchu 18. októbra na Koj-

šovskej holi (-2,8°C) a 20. októbra v Podolínci (-2,4°C). 

V októbri 2020 sa snehová pokrývka vytvorila uprostred me-

siaca prechodne aj v stredných horských polohách (napr. Tel-

gárt, Lom nad Rimavicou, Štrbské Pleso), a okrem toho aj v 

niektorých vyššie situovaných kotlinách v severnejších oblas-

tiach Slovenska (napr. Liesek, Rabča). Vo vysokohorských po-

lohách sa udržala najdlhšie napr. na Lomnickom štíte v počte 

25 dní, na Chopku 12 dní a na Skalnatom Plese 8 dní. Najvyššiu 

hodnotu dosiahla snehová pokrývka na Lomnickom štíte, bolo 

to 47 cm v dňoch18. a 19. októbra. Na Chopku bola v tomto 

mesiaci snehová pokrývka najhrubšia 15. októbra, kedy tam na-

merali jej hrúbku 20 cm. Na Skalnatom Plese a aj na ostatných 

nižšie situovaných meteorologických staniciach Slovenska, kde 

sa vyskytla snehová pokrývka, nedosiahla jej hrúbka ani raz 

dvojcifernú hodnotu. Mesačné úhrny atmosférických zrážok 

dosiahli hodnoty, z ktorých vyplývalo, že v tomto mesiaci boli 
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zrážky na viacerých miestach mimoriadne až extrémne nadnor-

málne, a zreteľnejšie ako v predchádzajúcich mesiacoch sa pre-

javila ich závislosť od nadmorskej výšky. Ich hodnoty dosiahli 

výraznejší rozptyl, od približne 70 mm do takmer 300 mm. Me-

sačné úhrny atmosférických zrážok boli najnižšie na niektorých 

miestach Východoslovenskej nížiny, kde dosiahli ojedinele iba 

okolo 70 mm. Naopak, najviac zrážok bolo zaznamenaných v 

októbri 2020 na juhovýchodných svahoch Vtáčnika, kde to bolo 

takmer 300 mm. Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre 

celé územie Slovenska dosiahol hodnotu161 mm, čo predsta-

vuje 264 % normálu a prebytok zrážok 100 mm. 

November 2020 bol na väčšine územia Slovenska teplotne 

normálny. Výnimkou boli iba niektoré oblasti na východnom a 

severovýchodnom Slovensku, kde bol teplotne slabo nadnor-

málny, a potom aj vysokohorské regióny, kde bol tento po-

sledný jesenný mesiac v tomto roku teplotne mimoriadne až 

takmer extrémne nadnormálny. Najvyššie hodnoty priemernej 

mesačnej teploty vzduchu dosiahli 5,5°C a viac (Žihárec 5,8°C, 

Bratislava - letisko a Gabčíkovo 5,6°C, Bratislava - Mlynská 

dolina a Hurbanovo 5,5°C). Relatívne najnižšie hodnoty prie-

mernej mesačnej teploty vzduchu – s výnimkou vysokohor-

ských polôh - zaznamenali meteorologické stanice Stará Lesná 

(1,0°C), Telgárt (1,3°C), Kojšovská hoľa, Štrbské Pleso a Tat-

ranská Javorina (1,4°C), Oravská Lesná (1,5°C). Najnižšie hod-

noty priemernej mesačnej teploty vzduchu boli zaznamenané na 

našich vysokohorských meteorologických staniciach, na 

Chopku -0,4°C a na Lomnickom štíte -2,5°C. Ale napríklad na 

Skalnatom Plese to už bolo vplyvom teplotných inverzií 

+1,9°C, čo bolo viac ako v Oravskej Lesnej. Najvyššiu teplotu 

vzduchu zaznamenali v analyzovanej skupine meteorologic-

kých staníc na stanici v Moravskom Svätom Jáne 3. novembra, 

bola 20,3 °C. Najnižšiu teplotu vzduchu zaregistrovali na Lom-

nickom štíte 30. novembra, jej hodnota dosiahla -17,1°C, pri-
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čom mimo vysokohorských oblastí to bolo v prípade minimál-

nej dennej teploty vzduchu 27. novembra, kedy v Starej Lesnej 

namerali -10,5°C a v Telgárte -10,1°C. 

V novembri 2020 sa snehová pokrývka počas celého me-

siaca udržala iba na Lomnickom štíte. Na ostatných meteorolo-

gických staniciach sa vytvorila prevažne až v posledných dňoch 

mesiaca. Najvyššiu hodnotu dosiahla na Lomnickom štíte 1.no-

vembra, bolo to 40 cm výškového snehu. Na Chopku bola v 

tomto mesiaci snehová pokrývka najhrubšia 30. novembra, 

kedy tam namerali jej hrúbku 7 cm. Na Skalnatom Plese a aj 

Štrbskom Plese 30. novembra dosiahla snehová pokrývka 

hrúbku 38 cm, resp. 13 cm. Na ostatných meteorologických sta-

niciach Slovenska najhrubšia vrstva snehovej pokrývky v tomto 

mesiaci väčšinou nedosiahla ani dvojcifernú hodnotu.  

Mesačné úhrny atmosférických zrážok dosiahli hodnoty, z 

ktorých vyplývalo, že v tomto mesiaci boli zrážky na viacerých 

miestach podnormálne a boli pomerne dosť rovnomerne rozlo-

žené na celom území Slovenska, čo nie je úplne bežné. Ich hod-

noty dosiahli pomerne malý rozptyl, od približne 10 mm do 

hodnôt okolo 50 mm. Mesačné úhrny atmosférických zrážok 

boli najnižšie na niektorých miestach západného Slovenska, 

kde dosiahli ojedinele aj o niečo menej ako 10 mm. Naopak, 

najviac zrážok zaznamenali v oblasti Malých a Bielych Karpát 

a Tatier, kde na niektorých miestach spadlo viac ako 40 mm. 

Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie Slo-

venska dosiahol hodnotu 23 mm, čo predstavuje 43 % normálu 

a deficit zrážok 30 mm. 

December 2020 bol na území Slovenska teplotne nadnor-

málny, na niektorých miestach, predovšetkým východného Slo-

venska, až teplotne extrémne nadnormálny. Najvyššie hodnoty 

priemernej mesačnej teploty vzduchu dosiahli 4,0°C a viac (To-

poľčany 4,3°C, Hurbanovo, Dudince a Orechová 4,0°C). Rela-

tívne najnižšie hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu – 
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s výnimkou vysokohorských polôh - zaznamenali meteorolo-

gické stanice Kojšovská hoľa (-1,5°C), Lom nad Rimavicou (-

1,1°C), Štrbské Pleso (-0,9°C), Telgárt (-0,7°C), Oravská Lesná 

(-0,6°C). Na niektorých meteorologických staniciach východ-

ného Slovenska bol december rekordne teplý. Príkladom sú Ko-

šice, kde priemerná mesačná teplota vzduchu v decembri do-

siahla +3,3°C, čím bol prekonaný 60 rokov starý rekord tejto 

charakteristiky teploty vzduchu (+2,9 °C) z roku 1960. Najniž-

šie hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu boli zazna-

menané na našich vysokohorských meteorologických stani-

ciach, na Chopku to bolo -4,1°C a na Lomnickom štíte -6,0°C. 

Ale napríklad na Skalnatom Plese to už bolo vplyvom teplot-

ných inverzií -0,9°C, čo bolo viac ako na Kojšovskej holi a v 

Lome nad Rimavicou. Najvyššiu teplotu vzduchu zaznamenali 

v decembri 2020 na Slovensku, v analyzovanej skupine meteo-

rologických staníc, na meteorologickej stanici v Orechovej v 

okrese Sobrance 5. decembra, jej hodnota bola 15,4°C. Najniž-

šiu teplotu vzduchu zaregistrovali v tomto mesiaci na Lomnic-

kom štíte 26. decembra, bola -16,9°C, čo bolo viac ako v pred-

chádzajúcom mesiaci, pričom mimo vysokohorských oblastí 

zaznamenali denné teplotné minimum 2. decembra v Oravskej 

Lesnej s hodnotou -15,7°C. 

V decembri 2020 trval na Slovensku nedostatok snehovej 

pokrývky počas väčšiny mesiaca a situácia sa začala zlepšovať 

až v priebehu jeho poslednej dekády. Najvyššiu hodnotu do-

siahla snehová pokrývka na Lomnickom štíte, bolo to 93 cm a 

stalo sa to 31. decembra. Na Chopku bola snehová pokrývka 

najhrubšia tiež v posledný deň tohto mesiaca a roka, jej hrúbka 

dosiahla 90 cm. Na Skalnatom Plese bola hrúbka snehu 39 cm 

a namerali ju 1. decembra. Na Štrbskom Plese 30. decembra 

snehová pokrývka dosiahla hrúbku 38cm. Na ostatných meteo-

rologických staniciach najhrubšia vrstva snehovej pokrývky v 

tomto mesiaci väčšinou nedosiahla ani 15 cm.  
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Mesačné úhrny atmosférických zrážok dosiahli na Sloven-

sku v decembri 2020 hodnoty, z ktorých vyplývalo, že v tomto 

mesiaci boli zrážky priestorovo viac rozdielne ako tomu bolo v 

predchádzajúcom mesiaci. V niektorých oblastiach boli me-

sačné úhrny zrážok v decembri 2020 podnormálne, v iných na-

opak nadnormálne. Ich hodnoty dosiahli pomerne veľký roz-

ptyl, od približne 20 mm do hodnôt okolo 160 mm. Mesačné 

úhrny atmosférických zrážok boli v decembri 2020 najnižšie na 

niektorých miestach na juhovýchode Podunajskej nížiny, kde 

dosiahli ojedinele aj o niečo menej ako 20 mm. Naopak, najviac 

zrážok zaznamenali v decembri 2020 v oblasti Kremnických vr-

chov a západnej časti Nízkych Tatier, kde to bolo na niektorých 

miestach viac ako 150 mm. Priestorový úhrn atmosférických 

zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol hodnotu 60 mm, čo 

predstavuje 113 % normálu a prebytok zrážok 7 mm. 

www.shmu.sk 
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16. Šport a telesná kultúra 
 

16.1 Futbal 
 

 

AS Trenčín začal prípravu bez mladých reprezentantov 

 

Slovenský futbalový klub AS Trenčín odštartoval v ponde-

lok 6. januára zimnú prípravu, na úvodnom zraze sa trénerovi 

Norbertovi Hrnčárovi hlásilo 28 hráčov.  

Boli medzi nimi štyria brankári a 24 hráčov do poľa. Absen-

tovali reprezentanti do 21 rokov Martin Šulek a Jakub Ka-

dák, ktorí sú na prípravnom kempe v Turecku. Zo zdravotných 

dôvodov chýbali aj ďalší hráči, ktorí sa pripoja k mužstvu podľa 

toho, ako sa budú doliečovať. 

V kádri už nie je kvarteto odchádzajúcich hráčov Peter 

Kleščík, Lukáš Skovajsa, Jovan Pavlovič a Adam Laczkó. 

Novou tvárou je brankár Menno Bergsen prichádzajúci z FC 

Eindhoven a francúzsky stopér Steve Kapuadi z FK Inter Bra-

tislava. Po polročnom hosťovaní v druholigovom Púchove sa 

do prípravy zapojili bývalí mládežnícki reprezentanti Sloven-

ska Marián Pišoja a Dávid Machara. 

Už v závere jesene sa k tímu pripojil a podpísal zmluvu pod 

Čákovým hradom nigérijský krídelník Ahmad Ghali. Prípravu 

s prvým tímom začal aj vekom stále dorastenec Lukáš Lete-

nay, ktorý nastúpil v závere jesene na svoje prvé dva ligové 

štarty. 

Na AS čaká osem prípravných stretnutí. Päť z nich odohrá 

na domácom ihrisku v Trenčíne. Ďalšie tri na sústredení na 

Cypre, ktorý po siedmich rokoch vymenil za Turecko. 

www.sportaktuality.sk 06.01.2020 

Pomocná evidencia 007/01/2020 

 

http://www.sportaktuality.sk/
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Borhyho memoriál vyhral Beckov 

 

V sobotu 1. februára sa v Mestskej športovej hale na Sihoti 

uskutočnil 21. ročník halového futbalového turnaja Memoriál 

Karola Borhyho, ktorý pripravil Trenčiansky futbalový klub 

Záblatie a Futbal TTS 

Trenčín. Z prvenstva 

sa napokon tešili fut-

balisti z Beckova, 

ktorí získali spoločne 

ako Trenčianske Jas-

trabie 9 bodov. O 

triumfe tímu spod hra-

du rozhodol vzájomný 

zápas, ktorý Beckov 

vyhral 6:3. 

„Karči báči“, ako 

Karola Borhyho prezývali, roky pôsobil v Trenčíne a podieľal 

sa slávnej ére a obrovských úspechoch trenčianskeho futbalu v 

šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch. Mnohí pamätníci s 

nostalgiou spomínajú vtedajšie zlaté roky klubu Jednota Tren-

čín. V slávnej ére, kedy trénoval mužstvo, za Trenčín hrali vy-

nikajúci futbalisti Benc, Bezdeda, Čemez, Deglovič, Hojsík, 

Hošek, Jankech, Koiš, Navrátil, Masný, Michalík, Pokorný. 

Viacerí sa na turnaj prídu pozrieť ako diváci. Futbalový kormi-

delník „Karči báči“, otvoril dvere do sveta futbalu takým hrá-

čom, ako boli v bývalej majstrovskej Červenej hviezde Brati-

slava, dnešný Inter Bratislava - Buberníkovi, Deutschovi, Gá-

boríkovi, Hložekovi, Kačánimu, Schererovi, Matlákovi, Tiché-

mu a iným internacionálom. Karol Borhy pôsobil šesť rokov v 

Kuvajte, kde si vyslúžil označenie „otec kuvajtského futbalu“. 

www.sme.sk 01.02.2020 

Pomocná evidencia 039/01/2020 

http://www.sme.sk/
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Futbalistky AS Trenčín vyhrali domáci turnaj 

 

Futbalistky AS Trenčín sa v sobotu a nedeľu 1. – 2. februára  

predstavili na domácom turnaji AS Trenčín Cup 2020 v športo-

vej hale na Sihoti. Zverenky trénera Andreja Paulínyho nepre-

hrali ani jeden zápas a zaslúžene získali víťaznú trofej. 

„Konečne sme sa zišli v kompletnom zložení a prejavilo sa 

to aj na hre. Od úvodu turnaja sme hrali veľmi dobre. Halový 

turnaj je celkom iný ako zápasy vonku, napriek tomu treba po-

vedať, že sme ukázali veľa futbalových vecí,“ povedal tréner 

Andrej Paulíny.  

V základnej skupine zdolali postupne Valašské Klobouky 

4:1, prvoligovú Nitru 2:0 a Dúbravku 1:0. V semifinále vyhrali 

nad ďalším ligovým rivalom NMŠK 1922 Bratislava 2:0 a vo 

finále zdolali ďalší bratislavský tím FK Dúbravka 4:1.  

Zostava AS na turnaji: Jančovičová - Škorvánková, N. Gria-

čová, Žákechová, Žitňáková, Chovancová - Harušťáková, Še-

divá, Levaiová, Šišková, Belasová. 

www.astrencin.sk 02.02.2020 

Pomocná evidencia 040/01/2020 

 

AS Trenčín odohral na Cypre tri prípravné zápasy 

 

Od nedele 19. januára absolvoval fortunaligový tím AS 

Trenčín dvanásťdňové sústredenie v letovisku Ayia Napa na 

Cypre. Počas neho odohral tri prípravné zápasy. 

Po návrate sa tréner Norbert Hrnčár vyjadril k sústredeniu: 

„Máme za sebou šestnásť tréningov a tri zápasy. Hráči pod-

stúpili výraznú tréningovú záťaž a práve to bol jeden z cieľov 

sústredenia. Teraz prichádza priestor na vyladenie. S výnimkou 

Corryna a Kapuadiho absolvovali chlapci kompletný program. 

Môžem povedať, že sa držali.“  

http://www.astrencin.sk/
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Náplňou sústredenia však neboli iba výdatné tréningové 

dávky. „Bol priestor na individuálne pohovory. Na programe 

boli mítingy a analýzy. 

Mužstvo bolo spolu a 

my sme videli, ako rea-

guje. Naše podnety vní-

malo veľmi dobre.“  

Norbert Hrnčár si 

chválil nielen podmien-

ky, ale najmä nastave-

nie hráčov.  

„Atmosféra bola výborná. Verím, že sa to pozitívne odrazí v 

jarných zápasoch,“ povedal skúsený kormidelník a na záver pri-

dal aj hodnotenie k trom stretnutiam: „Hoci to je príprava, vý-

sledky vždy treba vnímať. V tejto časti sezóny to však je aj o 

skúšaní hráčov a rôznych variantov. Veľa vecí sa nám ukázalo 

aj v pozitívnom smere. Negatíva treba rýchlo odstrániť. Mu-

síme ďalej pracovať 

na tom, aby boli v čo 

najmenšom počte.“ 

Výsledky AS Tren-

čín počas celej prípra-

vy: 

AS Trenčín - MFK 

Karviná 0:0, AS Tren-

čín - MFK Frýdek-Mí-

stek 5:0, góly AS Kadák 4, Roguljič, AS Trenčín - SFC Opava 

4:3, góly AS Čatakovič 2, Van Kessel, Roguljič, AS Trenčín - 

FC Viktoria Otrokovice 6:1, góly AS Comvalius 2, Depetris 2, 

Kadák, Corryn, Górnik Zabrze - AS Trenčín 3:1, gól AS 

Depetris, Čukarički Belehrad - AS Trenčín 0:2, góly AS 

Depetris, Roguljič, FK Teplice - AS Trenčín 4:1, gól AS 
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Zubairu, AS Trenčín - FC Zbrojovka Brno 3:2, góly AS Šulek, 

Križan, Čatakovič. 

Odchody: Marián Pišoja (hosťovanie, Púchov), Lenny 

Frank Buyl, Adam Laczkó, Peter Kleščík, Lukáš Skovajsa, 

Jovan Pavlovič. 

Príchody: Menno Bergsen, Erik Nielson, Ahmad Ghali, 

Tomislav Kneževič, Paulo Junior, Lukáš Letenay. 

www.astrencin.sk 03.02.2020 

Pomocná evidencia 043/01/2020 

 

Káder zostal pokope, prioritou sa stali dlhodobé ciele 

 

Do jarnej časti Fortuna ligy 2019/2020 vstupujú futbalisti 

AS Trenčín z 8. miesta s cieľom vrátiť sa k identite, ktorú klub 

predstavoval. Výrazné pohyby v kádri cez zimnú prestávku 

klub nezaznamenal. Najväčšou stratou je odchod dvojice dlho-

dobých opôr Petra Kleščíka a Lukáša Skovajsu. 

„Dôležité je, že sme udržali takmer celý tím pokope. Je kon-

kurencieschopný a do veľkej miery pripravený na ťažké súboje 

v jarnej časti,“ povedal na brífingu pred víkendovým štartom 

jarných zápolení v slovenskej najvyššej súťaži generálny mana-

žér Róbert Rybníček. 

Vo vyrovnanom strede tabuľky sa AS môže rýchlo posunúť 

oboma smermi.  

„Najväčším cieľom je pre nás vrátiť sa k identite, ktorú Tren-

čín predstavoval. Uvidíme, aké výsledky to prinesie. Nástrahy 

sú pre klub veľké, hrať bez divákov je veľmi náročné. Sústre-

díme sa na veci, ktoré sú pre klub dôležité z dlhodobého hľa-

diska. Dobudovávame infraštruktúru, návrat do Trenčína sa 

blíži. Keď sa tak stane, môžeme sa baviť o všetkých tých cie-

ľoch, ktoré zdobili klub v minulom období,“ doplnil Róbert 

Rybníček. 

http://www.astrencin.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=n3mOC4gIKE8
https://www.youtube.com/watch?v=n3mOC4gIKE8
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Prioritou číslo jeden je pre klub dokončiť rekonštrukciu šta-

dióna Na Sihoti. 

Káder pre jarnú časť Fortuna ligy: Brankári Denis Chudý, 

Igor Šemrinec, Menno Bergsen, Michal Kukučka, obranco-

via Erik Nielson, Keston Julien, Steve Kapuadi, Martin 

Šulek, Adrián Slávik, Ruben Ligeon, Richard Križan, Cole 

Kpekawa, stredopoliari Abdul Zubairu, Ryan Koolwijk, 

Hamza Čatakovič, Milan Corryn, Jakub Kadák, Ante Ro-

guljič, Tomislav Kneževič, Mohammed Lamine, Paulo Ju-

nior, Achraf El Mahdioui, útočníci Gino van Kessel, Osman 

Bukari, Ivenzo Comvalius, Ahmad Ghali, Lukáš Letenay, 

David Depetris.             

     www.astrencin.sk 13.02.2020 

Pomocná evidencia 065/01/2020 

 

AS Trenčín vypadol vo štvrťfinále Slovnaft Cupu 

 

Futbalisti AS Trenčín prehrali v stredu 4. marca vo štvrťfi-

nále Slovnaft Cu-

pu proti ŠK Slo-

van Bratislava, 

keď o postupujú-

com do semifiná-

le domáceho po-

hára rozhodli stre-

ly zo značky po-

kutového kopu. 

„Belasí“ vyhrali penalty 6:5. Postup AS mohol spečatiť Ko-

olwijk, ale rozhodujúcu penaltu nepremenil. V riadnom hracom 

čase sa zápas na štadióne v Žiline skončil remízou 2:2 (1:1). 

AS Trenčín: Bergsen (89. Šemrinec) – Šulek, Križan, Ka-

puadi, Ligeon – Roguljič (56. Kadák), El Mahdioui, Koolwijk 

– Bukari, Čatakovič (74. Depetris), Van Kessel.  

http://www.astrencin.sk/
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ŠK Slovan Bratislava: Šulla - Pauschek, Abena, Bajrič, De 

Marco - De Kamps, Holman (86. Henty), Nono (73. Lichý) - 

Daniel, Ratao, Moha (46. Ožbolt).  

Góly: 24. Ligeon, 61. Kadák – 27. a 66. Ratao, penalty 5:6. 

www.astrencin.sk 04.03.2020 

Pomocná evidencia 114/01/2020 

 

AS Trenčín druhýkrát po sebe iba v skupine o záchranu 

 

Každý neúspech má svoje príčiny. Všeobecné a bezprostred-

né. Platí to aj o absencii Trenčína v skupine o titul. Druhý rok 

po sebe, čo je vzhľadom na silu kádra AS šokujúce.  

Bezprostredné príčiny sú jasné. Trenčania boli pred posled-

ným kolom v sobotu 7. marca na rozdiel od Zlatých Moraviec 

pod výrazne vyšším tlakom. ViOn Zlaté Moravce už o prvú 

šestku prišiel skôr. Navyše, hráči AS odohrali v týždni psy-

chicky i fyzicky náročný pohárový zápas so Slovanom Brati-

slava, v ktorom zlyhali až v nezvládnutom penaltovom roz-

strele. To ViOn sa po úspechu v dueli s Nitrou niesol na pozi-

tívnej vlne a vyhral nad Trenčínom 2:0. 

Dôležité v prípade Trenčína sú však aj všeobecné príčiny, a 

tých je dosť veľa na to, aby sa mozaika poskladala do obrazu, 

ktorý si pod Čákovým hradom neželali. Mnohé sa odvíja od ab-

sencie typického domáce-

ho prostredia. Trenčín hrá 

v podstate len s minimál-

nou podporou obecenstva. 

Stále je vonku. Obdobie, 

ktoré sa dalo využiť na 

progres, prehajdákal klub 

angažovaním trénera Mat-

thiasa Kohlera. Muža bez 

licencie a výsledkov, pod ktorým herná tvár tímu bledla. AS 
Tréner Norbert Hrnčár. 

http://www.astrencin.sk/
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postupne strácal svoju identitu. Nový tréner Norbert Hrnčár 

mužstvo čiastočne nakopol, ale nedokázal nájsť liek na všetky 

neduhy. 

Ten najväčší problém totiž spočíva v charaktere tímu. 

„Máme hráčov do pekného počasia,“ povedal svojho času 

bývalý tréner Trenčína Vladimír Cifranič. Tieto slová zazneli 

ešte v minulej sezóne. V tomto smere progres nenastal. Práve 

naopak. Vedenie AS dokázalo zvýšiť kvalitu tímu, ale hráči, 

ktorí symbolizovali Trenčín, postupne odchádzali. Klub nepre-

dĺžil zmluvy Kleščíkovi a Skovajsovi, brankár Šemrinec skon-

čil na lavičke. Kapitánsku pásku dostal Šulek, jediný odchova-

nec v základnej zostave. 

Áno, hrali najkvalitnejší futbalisti. Tí, čo dokázali vytrápiť v 

pohári Slovan. Tí, čo zdolali Žilinu rozdielom triedy. Keď to 

ale nešlo a bolo treba 

uká zať ochotu drieť, 

odviedli toho pramá-

lo. Čatakovič má ta-

lent od Boha, no obeta 

z jeho strany neprichá-

dza. Van Kessel máva 

hviezdne záblesky, no 

zároveň vie byť nevi-

diteľný. Roguljič bol 

nie nadarmo v hľadáčiku veľkoklubov. Jeho výkony často po-

hladili dušu, no vedel aj zápas nepekne odflinkať. Ligeona ne-

komentujeme. Načo. Jednoducho, mnohým hráčom AS chýba 

charakter. A ten často rozhoduje. Nielen o vypadnutí z parla-

mentu, ale aj z hornej šestky. 

Trenčín neskončil v dolnej polovici preto, že by mal horšie 

mužstvo. Chýbali osobnosti, ktoré tím vyburcujú a ktoré sú 

ochotné zahryznúť sa, keď to nejde.  

Na ihrisku v Zlatých Moravciach sa nepresadil ani Osman Bukari. 
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Štvrté sú Michalovce, ktoré sa na túto priečku prepracovali 

napriek tomu, že káder tradične skladali za pochodu a na úvod 

jesene nabrali obrovské manko. Piata je Trnava, ktorá má síce 

podporu fanúšikov, ale vzhľadom na klubovú revolúciu sa ká-

der červeno-čiernych mení v podstate každý polrok. No a šiesty 

Ružomberok je medzi elitou aj napriek úspornejšiemu režimu 

do veľkej miery s odchovancami. Viacerí hráči ešte na jar hrali 

za druholigovú juniorku. 

Trenčania mali byť vzhľadom na svoju silu tí, čo budú nahá-

ňať horné trio. Nie tí, čo sa budú biť o víťazstvo v dolnej šestke. 

Teraz by sa mal každý v kabíne pozrieť do zrkadla a odpovedať 

si na otázku, či spravil všetko, čo bolo v jeho silách.  

www.sportaktuality.sk 11.03.2020 

Pomocná evidencia 119/01/2020 

 

Futbalisti AS Trenčín trénovali v špeciálnom režime 

 

Futbalisti AS Trenčín pokračovali v tréningových jednot-

kách v špeciálnom režime. O situácii komplikovanej koronaví-

rusom sme sa porozprávali s mediálnym manažérom klubu 

Martinom Galajdom. 

Futbalisti AS Trenčín ako jediní pokračujú v tréningo-

vom procese. Prečo ste sa tak rozhodli? 

„Nedá sa hovoriť o tom, že sme jediní, kto u nás trénuje. Prí-

prava prebieha v rôznej forme aj v iných kluboch. Vidíme, že 

aj individuálni športovci sa počas pandémie pripravujú v men-

ších tréningových skupinách. Život sa predsa nemôže celkom 

zastaviť. Určitý spôsob, ako sa udržiavať v kondícii, si musel 

zvoliť každý. Netýka sa to iba vrcholových športovcov. Pohyb 

v určitej forme na miestach, kde nie je koncentrácia ľudí, odpo-

rúčajú aj rekreačným športovcom a dokonca aj pasívnym 

ľuďom. Uvedomujeme si, že individuálny tréning, hoci je ko-

ordinovaný realizačným tímom, nás po športovej stránke 

http://www.sportaktuality.sk/
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neposunie. Chlapcov však chceme udržať v kondícii. Hráčov 

chceme mať v rámci možností pod kontrolou.“ 

Aký systém prípravy ste zvolili? 

„Trénujeme v menších skupinách, maximálne po šesť hrá-

čov. Tréning má svoje pravidlá. Hráči nechodia do šatne a ani 

posilňovne. Stretnú sa na hlavnom ihrisku, kde majú pripravený 

program. Správajú sa podľa nariadení, ktoré sme im vydali. 

Majú zakázané prichádzať spolu autom. Samotný tréning je o 

streľbe, prihrávkových cvičeniach a udržovaní si fyzickej kon-

dície. Nehrajú hry a nie sú ani iné cvičenia, kde by prichádzali 

do kontaktu.“ 

Nechceli ste radšej uprednostniť individuálnu prípravu 

ako ostatné mužstvá Fortuna ligy? 

„Akceptujeme zloženie nášho kádra. Je tu veľa zahraničných 

hráčov. Chlapci majú na individuálnu prípravu obmedzené ale-

bo celkom nevyhovujúce možnosti. Ak by sme ich nepustili na 

ihrisko, doslova by sme ich vyhnali von medzi ľudí. Veľa 

chlapcov býva na sídlisku Noviny a Sihoť. Prirodzeným pries-

torom pre aktívny pohyb je hrádza a všetci Trenčania vedia, aký 

tam je pohyb v lepšom počasí. Určite stretnú viac ľudí ako na 

ihrisku, keď ich príde päť alebo šesť. Pri zachovaní všetkých 

nastavených pravidiel a rešpektovaní odporúčaní považujeme 

za lepšie, aby tréningy absolvovali v priestoroch štadióna. 

Vieme, s kým sa stretávajú, máme ich oveľa lepšie pod kontro-

lou. Tiež vieme lepšie kontrolovať ich zdravotný stav a tak 

rýchlejšie reagovať. Momentálne považujeme tento spôsob prí-

pravy za menej rizikový.“ 

www.sme.sk 28.03.2020 

Pomocná evidencia 177/01/2020 

 

 

 

 

http://www.sme.sk/
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Ryan Koolwijk sa dohodol s klubom na ukončení zmluvy  

 

AS Trenčín a Ryan Koolwijk sa dohodli na predčasnom 

ukončení kontraktu, ktorý mal vypršať po skončení aktuálneho 

ročníka. O rozviazaní zmluvy rozhodla aktuálna situácia 

ovplyvnená koronakrízou. 

„Korektne sme sa dohodli. Obe strany veľmi dobre vnímajú 

dnešnú dobu. Ry-

anovi ďakujeme 

za všetko, čo od-

viedol pre klub a 

futbal v Trenčíne. 

Aj on si svoj ná-

vrat do AS pred-

stavoval celkom 

inak, ale niektoré 

veci neovplyvníte,“ povedal generálny manažér klubu Róbert 

Rybníček.  

Skúsený stredopoliar, ktorý bol pri zisku oboch titulov maj-

stra Slovenska a dvoch triumfoch v Slovnaft Cupe, sa v sobotu 

18. apríla vrátil za rodinou domov do Holandska.  

„Cítim zmiešané pocity. Nikto si nedokázal predstaviť, že 

vírus korony bude mať taký dosah na všetko okolo nás. Aktu-

álna situácia robila moje zotrvanie na Slovensku oveľa ťažším. 

Zápasy sa nehrajú, tréningový proces je veľmi obmedzený, ne-

zostávalo nám nič iné, len byť doma. Preto som veľmi rád, že 

som dostal šancu vrátiť sa k rodine,“ povedal Ryan Koolwijk.  

Tridsaťštyriročný veterán sa pred rokom vrátil do Trenčína 

po troch sezónach v najvyššej holandskej súťaži. Počas troch 

ročníkoch strávených pod Čákovým hradom odohral 77 ligo-

vých a pohárových zápasov a dal v nich 12 gólov.  

www.astrencin.sk 20.04.2020 

Pomocná evidencia 199/01/2020 

http://www.astrencin.sk/
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Kluby odsúhlasili pokračovanie Fortuna ligy 

 

Fortuna liga sa opäť rozbehne v sobotu 13. júna. Pokračovať 

bude nadstavbou, ale v skrátenej verzii. Odhlasovali si to kluby 

našej najvyššej súťaže v piatok 22. mája na zasadnutí Prezídia 

Únie ligových klubov (ÚKL). 

Pôjde o jednokolovú nadstavbu. Neodohrá sa pôvodne plá-

novaných desať kôl, ale iba päť. AS Trenčín odohrá domáce 

zápasy proti Pohroniu, Seredi a Nitre, vonku sa predstaví na 

trávnikoch Zlatých Moraviec a Senice. 

www.astrencin.sk 22.05.2020 

Pomocná evidencia 243/01/2020 

 

Fínsky reprezentant prvou posilou pred novou sezónou 

 

Fínsky reprezentant Juha Pirinen je prvou posilou AS Tren-

čín pred štartom nového ročníka Fortuna ligy. Skúsený futba-

lista podpísal v pondelok 29. júna kontrakt na dva roky. 

Dvadsaťosemročný ľavý obranca má na svojom konte se-

demnásť reprezentačných štartov. V kvalifikácii na odložené 

Euro 2020 odohral tri stretnutia. Fíni postúpili na šampionát v 

konkurencii Talianska, Grécka, Bosny a Hercegoviny, Armén-

ska a Lichtenštajnska, keď obsadili druhú priečku za Talianmi. 

Na európskom šampionáte sa predstavia v skupine po boku 

Dánska, Belgicka a Ruska. 

Dvojnásobný fínsky šampión pôsobil v minulom ročníku v 

nórskom Tromsö, v ktorom odohral 26 zápasov a dal dva góly. 

Predtým hral v helsinskom HJK, Rovaniemi, Myllykoski, rod-

nom Valkeakoski a Tampere. 

www.astrencin.sk 29.06.2020 

Pomocná evidencia 301/01/2020 

 

 

http://www.astrencin.sk/
http://www.astrencin.sk/
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Norbert Hrnčár a Richard Höger v AS Trenčín skončili 

 

Tréneri futbalistov AS Trenčín Norbert Hrnčár a Richard 

Höger skončili v klube po tom, čo im 30. júna vypršali zmluvy. 

Do konca dohrávanej sezóny 2019/2020 povedie Trenčanov do-

terajší asistent Juraj Ančič. Zvyšok realizačného tímu sa do 

konca ročníka nebude meniť. 

„Aj touto cestou chceme dvojici odchádzajúcich kormidel-

níkov poďakovať za prácu, ktorú počas tohto ročníka odviedli 

v AS Trenčín,” uvádza sa na oficiálnom webe klubu. Norbert 

Hrnčár prevzal lavičku Trenčína vlani v októbri po Matthia-

sovi Kohlerovi. 

Trenčín si už v skupine Fortuna ligy  o udržanie zaistil prvé 

miesto. 

www.sportaktuality.sk 30.06.2020 

Pomocná evidencia 305/01/2020 

 

Keston Julien a Mohammed Lamine v AS skončili 

 

Dvojica Keston Julien a Mohammed Lamine sa počas 

uplynulých dní rozlúčila s dresom AS Trenčín. Prvý menovaný 

nepredĺžil kontrakt, druhý prestúpil do druhej portugalskej ligy. 

Keston Julien prišiel do Trenčína pred troma rokmi. Odvtedy 

odohral 37 ligových a osem zápasov v pohárovej Európe. Dvad-

saťjedenročný reprezentant Trinidadu a Tobaga nastúpil v tom-

to ročníku v sedemnástich zápasoch a dal tri góly. 

Mohammed Lamine odohral v aktuálnej a minulej sezóne 

štrnásťkrát vo Fortuna lige a zaznamenal jediný gól. Dvadsať-

ročný mládežnícky reprezentant Ghany bude od novej sezóny 

obliekať dres UD Oliveirense. 

www.astrencin.sk 07.07.2020 

Pomocná evidencia 317/01/2020 

 

https://www.astrencin.sk/clanek.asp?id=A-tim-Hrncarovi-sa-skoncila-zmluva-sezonu-dokonci-Ancic-8521
http://www.sportaktuality.sk/
http://www.astrencin.sk/
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Američan Eduvie Ikoba nováčikom v kabíne AS Trenčín 

 

Novou posilou do ofenzívy AS Trenčín sa stal americký 

útočník Eduvie Ikoba. Dvadsaťdvaročný, 192 cm vysoký a 

takmer 100 kilogra-

mov vážiaci zakončo-

vateľ s nigérijskými 

koreňmi podpísal s 

klubom trojročnú 

zmluvu. 

Vynikajúci hlavič-

kár obliekal štyri se-

zóny farby Darmouth 

College v prestížnej 

americkej vysokoš-

kolskej súťaži NCAA. V 62 zápasoch zaznamenal 17 gólov, ku 

ktorým pridal osem asistencií. V drafte Major League Soccer si 

ho vybral zo 63. miesta tím FC Dallas, kde sa však v tvrdej kon-

kurencií nedokázal presadiť. Následne zamieril do najvyššej 

maďarskej súťaže. V drese Zalaegerszegi TE strelil v 25 stret-

nutiach štyri góly.  

„Som šťastný, že tu môžem byť. Bol som si pozrieť prírodu 

a mestské centrum a musím uznať, že je to prekrásne miesto. 

Všetci ľudia ma tu prijali a ja si veľmi vážim, že môžem hrať 

v takomto klube.“  

www.astrencin.sk 13.07.2020 

Pomocná evidencia 326/01/2020 

 

Trnava v semifinále baráže jasne zdolala AS Trenčín 

 

Futbalisti Spartaka Trnava v utorok 14. júla zvíťazili v  zá-

pase semifinále baráže o účasť v Európskej lige UEFA 

http://www.astrencin.sk/
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2020/2021 nad AS Trenčín 3:0. Spartak sa prebojoval do finále 

baráže. 

FC Spartak Trnava - AS Trenčín 3:0 (1:0). Góly: 42. Vu-

kojevič, 83. Saymon, 87. Sobczyk. 2737 divákov. 

Trnava: Rusov - Turňa, Izuchukwu, Moenza - Tzandaris, 

Benovič (79. Horvát) - Saymon, Gamboš, Vukojevič (66. 

Sobczyk), Yao - Bamidele Isa (69. Tešija) 

Trenčín: Šemrinec - Šulek, Kapuadi, Križan, Ligeon - Rogu-

ljič (83. Depetris), El Mahdioui, Kadák (64. Zubairu) - Bukari, 

Čatakovič, van Kessel (72. Ghali). 

Tréner AS Juraj Ančic po zápase povedal: „Do zápasu sme 

vstúpili aktívne, dobre sme napádali a boli sme nebezpeční na 

súperovej polovici. Vypracovali sme si aj šance, ale nedokázali 

sme ich premeniť. Postupom času sme našu hru spomalili, dlho 

sme rozohrávali akcie zo strany na stranu.“  

www.sportaktuality.sk 14.07.2020 

Pomocná evidencia 328/01/2020 

 

AS Trenčín po sezóne: Mužstvo sa odrazilo od dna 

 

Nechýba mu odvaha robiť ťažké rozhodnutia, nie všetky mu 

však vychádzajú. Generálny manažér Róbert Rybníček je 

http://www.sportaktuality.sk/
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ochotný o nich hovoriť a pri bilancovaní sezóny sme sa pozreli 

na to, ako jeho zásahy ovplyvnili výsledky muž stva. Domino-

vala téma neúspešnej baráže o postup do Európskej ligy po tom, 

čo mužstvo opustil tréner Norbert Hrnčár.  

Ste sklamaní, že vám ušla Európa? 

„Sklamanie je silné slovo, ale určite sme sa chceli o ňu pobiť. 

Mali sme veľkú šancu aj vzhľadom na to, ako sme využili ob-

dobie pandémie. Bohužiaľ, 

nepodarilo sa to. Pozeráme sa 

už dopredu.“ 

Nemyslíte si, že ste sa ma-

li s Norbertom Hrnčárom 

dohodnúť aspoň na predĺže-

ní zmluvy do konca sezóny? 

„Nie. Vnútorne sme boli 

presvedčení, že nechceme s ním ďalej spolupracovať. Navyše, 

nevedeli sme, ako dopadne finále pohára a či sa vôbec bude hrať 

baráž. Nemali sme situáciu vo svojich rukách. Európa by bola 

pre nás bonus, no my sa pozeráme na veci dlhodobo. Navyše, 

účasť na medzinárodnej scéne nebola pre nás prioritná. Stále 

nie sme na to pripravení, opäť by sme nehrali európske zápasy 

doma. Aj preto si myslím, že sme neurobili chybu. Ak by táto 

situácia nastala budúci rok, rozmýšľali by sme už inak.“ 

Výsledky aj výkony tímu rástli. Prečo ste nadobudli pre-

svedčenie, že mužstvo nemôže pokračovať pod Norbertom 

Hrnčárom? 

„Pre nás bolo veľké sklamanie, že mužstvo sa nedostalo do 

hornej šestky. Nezvládli sme rozhodujúci zápas v Zlatých Mo-

ravciach. Na skrátenú nadstavbu sme boli veľmi dobre pripra-

vení, keďže sme trénovali aj v období, keď iné mužstvá mali 

voľno. Nadstavbu sme zvládli, ale nenaplnili sa naše predstavy 

o vývoji a napredovaní mužstva. Cítili sme, že rovnako by sme 

vnímali progres tímu, aj keby Norbert Hrnčár pokračoval. Naše 
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rozhodnutie bolo jednoznačné. Norovi by som sa veľmi rád po-

ďakoval za odvedenú robotu, ale z dlhodobého hľadiska 

by podľa môjho názoru jeho ďalšie pôsobenie pri nás nebolo 

pozitívne ani pre jednu stranu.“ 

Nebola chyba aj to, že nový tréner Stijn Vreven sledoval 

osobne tréningový proces Norberta Hrnčára? Nemôže sa 

táto situácia podľa vás podpísať na jeho súčasnom fungo-

vaní v kabíne? 

„Vôbec nie. V tom čase bol jeden z adeptov. Imidž Sloven-

ska stále nie je v Európe ideálny. Chcel si pozrieť tunajšie pod-

mienky a prostredie. Mňa nezaujíma, ako tento moment vnímali 

ostatní.“ 

V posledných sezónach ste sa rýchlo rozlúčili s viacerými 

trénermi. Čím si vysvetľujete, že mužstvo hrá bez ohľadu 

na obsadenie realizačného tímu stále pod svoje možnosti? 

„Je veľmi ťažké pri súčasnom zložení kádra nájsť trénera, 

ktorý je skutočný líder a drží sa smerovania klubu. Verím, že sa 

nám to teraz podarilo a že to bude o niečom úplne inom. Neza-

búdajme, že druhý rok už hráme bez divákov. Je to veľmi ná-

ročné, hráči si musia vytvoriť sami špeciálnu motiváciu a emó-

ciu. Toto sa nám nedarí. Verím, že keď sa vrátime domov, bude 

to iné. Aj preto chceme teraz urobiť maximum, aby sa nám pri 

návrate do Trenčína podaril športový úspech.“ 

Dávali ste veľa gólov, no často ste inkasovali. Prečo a čo 

s tým plánujete robiť? 

„Futbal sa skladá z dvoch fáz – keď máte loptu a keď hráte 

bez nej. Pokiaľ ju máme na nohe, dokážeme s ňou robiť aj ju 

podržať. Problém nastáva, keď o loptu prídeme. Hráme na ri-

ziko, vo vyššom postavení, a preto je nesmierne dôležité, aby 

súčinnosť formácií fungovala na sto percent. To sa dá dosiah-

nuť len tímovosťou, charakterom a disciplínou. Toto nám za 

ostatné roky extrémne chýba. Keď sa v tom zlepšíme, nebojím 

sa o našu úroveň.“ 
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Máte nového trénera, na jar sa vrátite domov. Veríte, že 

už to bude aj s postupom do Európy? 

„Som o tom hlboko presvedčený. Urobíme všetko pre to, aby 

sa nám to podarilo a aby ľudia zažili účasť na medzinárodnej 

scéne konečne v domácom prostredí. Verím, že po dotiahnutí 

infraštruktúry budeme mať potrebné zázemie a zaujímavé muž-

stvo, čo prinesie úspechy do Trenčína. Máme na to všetky pred-

poklady.“ 

Kto bol najlepší hráč vášho mužstva a kto celej súťaže? 

„U nás ukázal vysoký štandard prevyšujúci slovenskú ligu 

Osman Bukari. Je to jeden z najväčších talentov, aké sme tu 

kedy mali. Ak bude mať dobre nastavenú hlavu a urobí dobrý 

prestup, môže byť zaujímavý pre celú Európu.“  

 

Vysvedčenie mužstva: 

Brankári 3 

Najviac zápasov odchytal Šemrinec a spomedzi troch bran-

károv bol aj najlepší. Nevyhol sa chybám, chýbali mu možno 

zákroky „navyše“, ale bol líder kabíny, vyniká hrou nohami a 

organizáciou hry. Bergsen sa dobre javil v zimnej príprave, no 

keď dostal šancu, nechytil nič. Chudý mal lepšie momenty, ale 

nevyhol sa ani chybám. 

Obrana 4 

Štatisticky najslabšia zložka tímu, keďže Trenčín inkasoval 

po Michalovciach a Pohroní najvyšší počet gólov v súťaži. Uš-

kodil jej aj zimný odchod Skovajsu s Kleščíkom. Šulek s Julie-

nom na krajoch defenzívy podávali nevyrovnané výkony, Kri-

žan sa postupne zlepšoval, je fyzicky silný, popracovať musí na 

futbalovosti, Kapuadi zas na dôraze. 

Stred poľa 2 

Pod Kohlerom chceli stredopoliari iba hrať futbal, pod Hrn-

čárom už boli ochotní vypomôcť obrane a nič pritom nestratili 

zo svojho lesku v ofenzíve. Lídrom bol Koolwijk, po jeho 
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odchode na neho stopercentne nenadviazal El Mahdioui. Zuba-

iru je cenný ochotou behať a dobrou prihrávku, Kadák ukázal 

talent, Roguljič takisto, no občas pre zľahčovanie vecí zaostával 

za svojím veľkým potenciálom. 

Útok 2 

Za éry Kohlera Trenčín nepretavil talent do čísel. Po prí-

chode Hrnčára vystrelili najproduktívnejší hráči súťaže Bukari 

a Van Kessel, ktorého posun na hrot pomohol mužstvu. Poten-

ciál ukázal mladý Ghali. Ani pred zmenou a ani po zmene tré-

nera neprekročil svoj tieň Čatakovič. Škoda zranenia talentova-

ného Letenaya, zdravotné problémy limitovali aj Depetrisa. 

Lavička 4 

Na prvý pohľad je na nej veľa talentu, no má to svoje úskalia. 

Niektorých hráčov trápil zdravotný stav (Depetris), problém bol 

jej zloženie, pretože až veľa hráčov v kádri nemá pas krajiny 

Európskej únie. Ligeon bol slabý, Slávik sa do zostavy dostával 

ťažko, Comvalius začal v základnej zostave, no napokon nebol 

z neho ani žolík. 

Tréneri 3 

Kohler bol omyl. Riziko na neskúseného chlapca bez licen-

cie sa nevyplatilo, mužstvo ťa-

halo šesťzápasovú šnúru bez ví-

ťazstva a hrozil scenár z predo-

šlej sezóny. Dovtedy to bolo na 

štvorku. Hrnčár po jeho odchode 

tím pozdvihol, naučil ho lepšie 

brániť, pričom mužstvo nestra-

tilo na ofenzívnej sile. AS síce 

nezvládol boj o prvú šestku, no v nej absolútne dominoval. Hrn-

čár si zaslúži dvojku. Jeho koniec tímu uškodil, pod dočasným 

kormidelníkom Ančicom nezvládli hráči baráž o Európsku ligu. 

 

 

Dočasný tréner Juraj Ančic. 



508 
 

Momenty sezóny: 

Koniec Ivana Galáda a angažovanie Matthiasa Kohlera bez 

licencie na post trénera, príchod skúsených hráčov Davida 

Depetrisa, Ryana Koolwijka a Rubena Ligeona. 

Po troch víťazstvách prišla šesťzápasová šnúra mužstva bez 

trojbodového zápisu (0-3-3) a koniec omylu v podobe Mat-

thiasa Kohlera na lavičke. Jeho miesto zaujal Norbert Hrnčár. 

Trenčín pod novým trénerom remizoval v Ružomberku, zdo-

lal Žilinu či Trnavu a postúpil do štvrťfinále Slovnaft Cupu, no 

v závere prehral s Pohroním a remizoval v Nitre, čo znamenalo 

pokles na 8. priečku. 

Po skončení jesennej časti sa s Trenčínom rozlúčili dvaja dl-

horoční obrancovia, ktorí mali podpis na obidvoch double, a to 

Peter Kleščík a 

Lukáš Skovajsa. 

Na úvod jari 

sa Trenčania ne-

dokázali dostať 

do prvej šestky, 

definitíva padla 

po poslednom 

kole základnej 

časti a prehre v Zlatých Moravciach (0:2). AS tesne neuspel vo 

štvrťfinále pohára, keď vypadol v rozstrele so Slovanom. 

Trenčín v nadstavbe vyhral prvé tri zápasy, no po nich skon-

čil na lavičke Hrnčár, ktorému klub nepredĺžil zmluvu. Pod do-

časným koučom Ančicom AS zdolal Sereď, no prehral s Nitrou 

a tiež v baráži o EL v Trnave. 

www.sportaktuality.sk 28.07.2020 

Pomocná evidencia 330/01/2020 

 

 

 

http://www.sportaktuality.sk/


509 
 

Novým trénerom AS Trenčín sa stal Stijn Vreven 

 

Novým trénerom AS Trenčín sa stal belgický kormidelník 

Stijn Vreven. Realizačný tím rozšíril aj jeho krajan Werner 

Martens. Obaja sa upísali klubu na jeden rok. 

Štyridsaťšesťročný kormidelník pôsobil v minulej sezóne na 

lavičke druholigového Sportingu Lokeren. Trénerskú kariéru 

odštartoval v nižších súťa-

žiach. Po prvý raz na seba upo-

zornil na lavičke Lommel SK. 

Dvakrát s tímom bojoval o po-

stup do najvyššej belgickej sú-

ťaže. V ročníku 2014/2015 

skončil druhý, ale v baráži o 

postup neuspel. Do Jupiler Le-

ague predsa len vstúpil - ako 

kormidelník Waasland-Beve-

ren. Zásluhou dvanástej prieč-

ky dosiahol doteraz najväčší úspech v histórii klubu.  

V ročníku 2016/2017 dokázal dostať Bredu do najvyššej ho-

landskej súťaže cez baráž z piatej priečky v tabuľke druhej ligy. 

Z najvyššej súťaže vyradil Nijmegen. V nasledujúcom ročníku 

nováčika Eredivisie v súťaži udržal.  

Ako hráč obliekal dres mládežníckych reprezentácií a nazrel 

aj do národného mužstva „De Rode Duivels“. Rodák z flám-

skeho Hasseltu hájil v bohatej klubovej kariére farby Meche-

lenu, Gentu, Utrechtu, kde strávil štyri roky a zaradil sa medzi 

najobľúbenejších hráčov klubu. Následne pôsobil v Kaiserslau-

terne, Arnheme, Omonii a Den Haagu.  

www.astrencin.sk 17.07.2020 

Pomocná evidencia 331/01/2020 
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Philip Azango sa po dvoch rokoch vrátil do AS Trenčín 

 

Nigérijský krídelník Philip Azango sa po dvojročnom pôso-

bení v belgickom KAA Gent vrátil do AS Trenčín. Pod Čáko-

vým hradom podpísal nový viacročný kontrakt. 

„Som rád, že som dostal možnosť vrátiť sa na miesto, kde 

som odohral výborné zápasy. Európska liga je doteraz vrcho-

lom v mojom futbalovom živote. Zostala tu ale po mne nedoro-

bená práca. Dnes mám šancu dokončiť ju. Teším sa, keď si ob-

lečiem opäť dres AS Trenčín,“ povedal Philip Azango.  

Dvadsaťtriročný futbalista odohral v trenčianskom drese v 

ročníku 2017/2018 dvadsaťdva ligových stretnutí a dal tri góly. 

Dva strelil v úspešnej baráži o postup do 

pohárovej Európy proti Žiline. Ďalšie 

štyri zápasy pridal v úvode nasledujú-

ceho ročníka pred svojim prestupom do 

Belgicka.  

Vo výbornom svetle sa predstavil v 

ročníku 2018/2019 v kvalifikačnej fáze 

Európskej ligy UEFA. Dvoma gólmi sa 

podieľal na vyradení Górniku Zabrze a 

jeden pridal do siete Feyenoordu Rotter-

dam.  

Azangovi sa prestup do popredného tímu Jupiler League ne-

vydaril. Počas dvoch rokoch odohral len jeden ligový zápas a 

jeden zápas v národnom pohári. Väčšinu času však strávil v re-

zervnom tíme KAA Gent.  

www.astrencin.sk 19.07.2020 

Pomocná evidencia 332/01/2020 

 

 

 

http://www.astrencin.sk/
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AS Trenčín odštartoval prípravu s novým trénerom 

 

Prvý tím AS Trenčín odštartoval v pondelok 20. júla prí-

pravu na nový ročník Fortuna ligy, ktorý sa začneme v sobotu 

8. augusta. Nový tréner Stijn Vreven má aktuálne na papieri 

dvadsaťosem mien hráčov do poľa a piatich brankárov, z kto-

rých bude skladať tím pre nasledujúci ročník. Z kabíny odišli 

Gino van Kessel, Erik Nielson a z kádra pre ročník 2019/20 

už dávnejšie odišli Cole Kpekawa, Ryan Koolwijk, Keston 

Julien a Mohammed Lamine. V tíme nebude pôsobiť ani Sa-

muel Štefánik. Odchovanec klubu s tímom niekoľko dní tréno-

val, ale napokon sa rozhodol pre zahraničie.  

www.astrencin.sk 20.07.2020 

Pomocná evidencia 334/01/2020 

 

Hviezdy deťom nezastavila ani koronakríza 

 

Dvanásty ročník populárneho a prínosného projektu 

„Hviezdy deťom“, ktorý sa konal v utorok 28. júla, mal prívlas-

tok „inak”. Organizátori vzhľadom na aktuálnu situáciu museli 

zabudnúť na tradičný deň plný športu, osobností a zábavy.  

Trenčania však našli spôsob, ako podujatie aj v tomto roku 

usporiadať. Cieľ zostal nezmenený. Navýšiť výťažok, ktorý za 

jedenásť rokov prekročil hranicu 218 tisíc eur. Prvá tohtoročná 

akcia, ktorú pripravili na štadióne na Sihoti pre deti z občian-

skeho združenia „Silnejší slabším”, sa konala v skutočne exklu-

zívnej spoločnosti. Na ihrisku sa okrem futbalistov futbalistov 

predstavili Zuzana Rehák-Štefečeková, Michal Martikán, 

Ján Volko, bratia Žampovci a youtuber Peter Altof alias 

Expl0ited. 

www.sportaktuality.sk 28.07.2020 

Pomocná evidencia 345/01/2020 

 

http://www.astrencin.sk/
http://www.sportaktuality.sk/
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Stanovisko AS Trenčín k prevodu pozemkov  

 

Ďakujeme za ústretový krok voči nášmu klubu. Mestskí pos-

lanci na mimoriad-

nom zasadnutí vo 

štvrtok 13. augusta 

schválili predaj po-

zemkov pod štadió-

nom. Deklarovali 

dôveru voči investí-

cii, ktorá tu nielen 

vďaka stavbe štadióna prebieha. Pokračujeme v mnohokrát 

spochybňovanom procese začatom pred trinástimi rokmi vďaka 

príchodu Tschena La Linga. Teraz je zodpovednosť defini-

tívne na našej strane. Inak tomu však nebolo ani doposiaľ. 

Schválenie predaja pozemkov je dôležité rozhodnutie vzhľa-

dom k rokovaniam s bankovými a finančnými subjektmi o 

ďalších investíciách. Týmto krokom to pre nás určite nekončí. 

Sme len na začiatku cesty, ktorú chceme rozvíjať v spolupráci 

s mestom Trenčín. Sme presvedčení, že úspešnosť tohto pro-

jektu spočíva v spolupráci oboch subjektov. 

Stavba novej infraštruktúry prispeje k rozvoju klubu, ale aj 

nášho mesta, ktorého sme a budeme súčasťou. Vďaka dneš-

nému rozhodnutiu sa môžeme začať pripravovať aj na posledný 

krok výstavby, ktorým je uzavretie celého štadióna poslednou 

tribúnou. Sme radi, že môžeme byť súčasťou na Slovensku je-

dinečnej spolupráce investora a samosprávy týkajúcej sa roz-

voja regiónu. 

www.astrencin.sk 13.08.2020 

Pomocná evidencia 359/01/2020 
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Osman Bukari prestúpil do belgického KAA Gent 

 

Osman Bukari prestúpil do belgického KAA Gent. Dvad-

saťjedenročný ghanský krídelník podpísal v novom klube troj-

ročný kontrakt. Stal sa tak pokračovateľom úspešného pôsobe-

nia hráčov spod Čákovho hradu v poprednom tíme najvyššej 

belgickej súťaže. 

„Sme radi, že aj v tomto neistom čase sa nám podarilo zrea-

lizovať Osmanov prestup. Sme presvedčení, že pre hráča to je 

najlepšie prostredie pre ďalší krok v kariére. Veríme, že bude 

rovnako úspešný ako Kalu, Simon alebo Wesley. Má na to 

všetky predpoklady. Na tejto úrovni môže svoj potenciál rozví-

jať ešte viac ako v našom klube,“ povedal generálny manažér 

AS Trenčín Róbert Rybníček. 

„Ďakujeme mu za jeho pôsobenie v Trenčíne. Špeciálne za 

jeho prístup. Veríme, že bude rovnako úspešne pokračovať vo 

svojej kariére. Bude skvelé, keď sa zaradí medzi hráčov, ktorí 

robia AS Trenčín dobré meno na európskych trávnikoch. Sme 

presvedčení, že Gent získal do svojich radov posilu. Taktiež 

sme radi, že to je práve tento klub,“ povedal Richard Rybníček 

a k špekuláciám o záujme ďalších popredných európskych tí-

mov dodal: „Záujem bol z viacerých strán. Všetky ostatné kon-

takty, ktoré sa snažili sprostredkovať prestup Bukariho, boli 

však len v informatívnej rovine. Gent bol konkrétny a prom-

ptný. My sme spokojní. Navyše, prestup dopadol dobre aj po 

športovej stránke z pohľadu hráča. Teraz to je už iba na Os-

manovi.“ 

Osman Bukari prišiel do Trenčína pred dvoma rokmi. V 52 

ligových zápasoch dal 12 gólov a na ďalších jedenásť prihral. 

www.astrencin.sk 05.09.2020 

Pomocná evidencia 389/01/2020 

 

 

http://www.astrencin.sk/


514 
 

Víťazom turnaja This is my sen inak domáci AS Trenčín 

 

Pandémia koronavírusu stojí za zrušením viacerých športo-

vých podujatí nielen na Slovensku. Prestížny mládežnícky tur-

naj „This is my sen“ sa 

napriek tomu uskutočnil 

aj tento rok, hoci s prí-

vlastkom „inak“.  

Pôvodný aprílový ter-

mín sa zmenil na sep-

tembrový a medzinárod-

nú účasť museli organi-

zátori oželieť. Napriek tomu sedem zúčastnených tímov odo-

hralo v nedeľu 20. septembra množstvo skvelých zápasov. Ví-

ťazom turnaja sa stal domáci AS Trenčín pred Slovanom Brati-

slava a Spartakom Trnava.  

Víťazný „biely“ tím AS Trenčín ani raz neprehral a dokonca 

ani raz neinkasoval. Definitívnu bodku pridal v poslednom vy-

stúpení na turnaji, ktorý sa stal pomyselným finále. Konku-

renčný Slovan Bratislava zdolal po dramatickom boji 1:0. 

„V prvom rade sme radi, že turnaj prebehol napriek všetkým 

komplikáciám. Tento ročník mal iné priority ako športovú 

stránku. Napriek tomu sme videli veľa skvelých zápasov. Za 

celý klub som veľmi rád, že sme mohli urobiť pekný turnaj v 

menšom rozmere,“ povedal šéftréner prípraviek, tréner ví-

ťazného tímu a hlavný organizátor turnaja Miroslav Karas a 

dodal: „Poďakovať treba aj ľuďom v klube za skvelú organizá-

ciu, mestu Trenčín a rodičom za pomoc a podporu.“ 

Špeciálnu skrátenú edíciu odohrali okrem trojice medailistov 

silné regionálne tímy MFK Dubnica, banskobystrická Jupie 

FŠMH a východoslovenská CFT Academy. Sedmičku doplnil 

„červený“ tím AS Trenčín. 
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Pôvodný turnaj pre hráčov ročník narodenia 2009 a mladších 

sa mal v apríli uskutočniť s 

účasťou FC Porto, SSC Ne-

apol, Sparty a Slavie Praha, 

Baníka Ostrava, Legie Var-

šava, viedenského Rapidu a 

Austrie, Zaglebie Lubin, 

BATE Borisov, MOL Vidi 

FC a Slovana Bratislava. 

www.astrencin.sk 20.09.2020 

Pomocná evidencia 403/01/2020 

 

Adam Tučný a Simeon Kohút s viacročnými zmluvami 

 

AS Trenčín podpísal viacročné kontrakty s dvojicou mládež-

níckych reprezentantov Adamom Tučným a Simeonom Ko-

hútom. Obaja sa posúvajú vyššie z mládežníckej akadémie AS 

a postupne sa stávajú pevnou súčasťou prvého mužstva. 

Osemnásťročný krídelník Adam Tučný začínal s futbalom v 

Dunajskej Strede, odkiaľ prestúpil do Slovana Bratislava. V lete 

minulého roka sa rozhodol prejsť do dorastu pod Čákovým hra-

dom. Po veľmi krátkom čase sa posunul do tréningového pro-

cesu prvého tímu. 

Taktiež osemnásťročný ľavý obranca Simeon Kohút po pr-

vých krokoch v Družstevníku Dlhé nad Cirochou zamieril do 

Sniny. Pol roka strávil v Michalovciach a rok v Žiline. Pred 

dvoma rokmi vymenil Žilinu za Trenčín. Hoci ho zranenia pri-

brzdili, presvedčil o svojom talente a podpísal s klubom svoj 

prvý profesionálny kontrakt. 

„Simeon Kohút má skvelý center a strelu ľavou nohou. Je to 

ofenzívny typ krajného obrancu a má dobré čítanie hry. Adam 

Tučný je taktiež ľavák, ktorých veľa nie je. Je to rýchly hráč s 

kvalitným zakončením. Silnou stránkou je jeho hra jeden na 

http://www.astrencin.sk/
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jedného. Obaja sa správajú skutočne profesionálne aj mimo 

ihriska,“ zhodnotil dvojicu nových tvári v kabíne prvého muž-

stva športový riaditeľ This is my sen Academy Marek Dobiáš. 

www.astrencin.sk 06.10.2020 

Pomocná evidencia 427/01/2020 

 

AS Trenčín odštartoval projekt podpory prípraviek  

 

Akadémie AS Trenčín – This is my sen Academy je vrcho-

lom mládežníckej futbalovej pyramídy v našom regióne. Ná-

dejným futbalistom dáva príležitosť rozvíjať svoj talent v špič-

kových podmienkach. Klub do tréningových plôch a zázemia 

akadémie investoval v posledných troch rokoch takmer dva mi-

lióny eur a ďalšie investície sa pripravujú. 

„Ak chcete byť konkurencieschopní nielen v slovenských 

podmienkach, potrebujete pri dnešnom rýchlom rozvoji futbalu 

nielen kvalitnú infraštruktúru. Dôležité je aj silné futbalové 

podhubie. Aj preto vnímame našu zodpovednosť smerom k lo-

kálnym klubom. V rámci možností sa snažíme byť nápomocní 

v ich rozvoji. Z tohto dôvodu sme pripravili projektom smeru-

júci k najmladším futbalistom v Trenčíne a okolí. Už teraz totiž 

musíme myslieť na to, aký bude futbal o desať rokov,“ povedal 

športový riaditeľ mládeže Marek Dobiáš.  

Súčasťou nového smerovania sú tréningy vedené trénermi 

AS na ihriskách v blízkosti Trenčína. Doposiaľ navštívili Mel-

čice-Lieskové, Belušu, Drietomu, Beckov a k ďalším mieria. 

Jedným z cieľom AS Trenčín je pomoc s metodikou tréningu.  

„Chceme ukázať trénerom spôsob vedenia tréningu v našom 

klube, aké zručnosti a v akom veku rozvíjame. Vďaka osob-

nému kontaktu chceme byť nápomocní vo všetkých smeroch. 

Radi ich navštívime v ich klube alebo privítame u nás v pries-

toroch akadémie,“ povedal jeden z tvorcov myšlienky a šéftré-

ner prípraviek v This is my sen Academy Miroslav Karas.  

http://www.astrencin.sk/
https://www.facebook.com/thisismysen
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„Chceme, aby hráči dostali viac možností na kvalitný trénin-

gový proces bez toho, aby boli vytrhnutí zo svojho klubu. Mu-

sia sa však kvalitatívne posúvať. Aj veľmi talentovaní chlapci 

môžu v tomto veku veľa stratiť. Ak by sa neskôr spoločne s 

rodičmi rozhodli, že chcú pokračovať v našej akadémii, budú 

oveľa lepšie pri-

pravení,“ doplnil 

Miroslav Karas.  

V prvom rade 

ide o rozvoj tech-

nických zručnos-

tí v kategóriách 

prípraviek. Hráči 

zostávajú vo svojich kluboch, ale majú možnosť zapojiť sa do 

prípravných zápasov alebo raz za týždeň do tréningového pro-

cesu v AS Trenčín.  

„Keď sa aktuálna situácia trochu upokojí, odštartujeme pro-

jekt otvorených tréningov na ihriskách našej akadémie. Bude to 

pre deti z prípraviek vždy v sobotu predpoludním. Chlapci a 

dievčatá si môžu vyskúšať niečo nové,“ pokračoval Miroslav 

Karas.  

AS Trenčín okrem podpory regiónu pristúpil k úpravám aj v 

tréningovom procese vo vlastnej akadémii.  

„V kategórii do šesť rokov, ktorú nazývame aj futbalovou 

škôlkou, zapájame do tréningu rodičov. Dôvodom je stále väčší 

počet štvorročných detí, ktoré k nám prichádzajú. Úloha rodi-

čov je v prihrávaní a korekcii postavenia. V tomto veku sa bu-

duje vzťah k futbalu, ktorý sa dá budovať aj cez naviazanosť na 

rodičov,“ povedal na záver šéftréner prípraviek.  

www.astrencin.sk 13.10.2020 

Pomocná evidencia 435/01/2020 
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Michal Kukučka ďalším dorastencom so zmluvou 

 

AS Trenčín podpísal viacročný kontrakt s ďalším z odcho-

vancov klubovej This is my sen Academy. Prvú profesionálnu 

zmluvu uzavrel brankár Michal Kukučka. 

„Dúfam, že to klubu splatím na ihrisku. Čím skôr sa chcem 

stať pevnou súčasťou mužstva,“ povedal stále iba osemnásťroč-

ný brankár, ktorý už počas jarnej časti uplynulého ročníka tré-

noval pravidelne s prvým tímom. 

„Chcem chytať. To je môj prvý a dnes jediný cieľ,“ povedal 

mládežnícky reprezentant Slovenska a pokračoval: „Viem, že 

brankári musia byť trpezlivejší ako hráči. Som s tým stotožne-

ný. Budem čakať na svoju šancu.“ 

Mladý brankár mal za sebou hektické obdobie. Rokovania o 

novej zmluve, týždenný pobyt v akadémii AS Rím a následne 

podpis prvej profesionálnej zmluvy. 

www.astrencin.sk 16.10.2020 

Pomocná evidencia 438/01/2020 

 

Róbert Rybníček neviní z poklesu výkonnosti trénera 

 

Po konci nadstavbovej časti minulej sezóny sa AS Trenčín 

vzdal služieb trénera Norberta Hrnčára. Mužstvo dočasne 

viedol Juraj Ančic, od nového ročníka zasadol na lavičku Bel-

gičan Stijn Vreven. Nový kormidelník však mužstvo nedoká-

zal nakopnúť a AS zaostáva herne i výsledkovo. Pád na dno 

tabuľky sa stal realitou. O situácii sme sa rozprávali s generál-

nym manažérom Róbertom Rybníčkom. 

V čom vidíte príčiny toho, že ste po jedenástich kolách na 

chvoste tabuľky? 

„Je ich viac. Žijeme v ťažkej a zvláštnej dobe. Našou prvo-

radou úlohou je dnes hľadať všetky dostupné prostriedky na to, 

aby sme to zvládli. Samozrejme, sme sklamaní, ale neznamená 

http://www.astrencin.sk/
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to, že je všetkým dňom koniec. Každý, kto v klube pracuje, si 

musí upratať pred vlastným prahom. Chceme sa cez to preniesť 

spoločne a verím, že to aj zvládneme.“ 

Na jar ste boli na vzostupe, no nepredĺžili ste zmluvu s 

trénerom Norbertom Hrnčárom. Následne ste nezvládli ba-

ráž o Európu a po prí-

chode nového kor mi-

delníka Stijna Vrevena 

sa vám nedarí ani v no-

vom ročníku. Nemys-

líte si, že ste konali na 

konci predošlej sezóny 

necitlivo? 

„Nie. Tento krok sme 

si zanalyzovali. Hľadali 

sme trénera na dlhšie obdobie. Zatiaľ sa nám síce nedarí, ale to 

sa vo futbale stáva. Žiadne rozhodnutie vám nedáva záruku 

toho, že sa výsledky okamžite dostavia. Musíme si uvedomiť, 

že náš súčasný stav nesúvisí len so zmenou na trénerskom 

poste. Ako klub sa momentálne hľadáme. Našou prioritnou úlo-

hou je urobiť všetko pre to, aby sme mohli opäť hrávať v Tren-

číne. Som presvedčený, že nás čakajú pekné časy, keď sa vrá-

time domov na nový štadión.“ 

Odborná verejnosť však vidí veľké nedostatky v hernom 

prejave. Alarmujúce je, že ste viac ako polovicu gólov do-

stali zo štandardných situácií. 

„Nepozeral by som sa na naše výkony touto optikou. My sme 

prvých päť–šesť kôl nehrali zle. Dokonca sme v určitých fázach 

zápasov boli veľmi dominantní. Platí to aj o súbojoch s Dunaj-

skou Stredou či Slovanom Bratislava. Nedotiahli sme to ale vý-

sledkovo do úspešného konca. Je pravda, že posledný zápas v 

Trnave (0:2) nám ukázal, v akej situácii sa nachádzame. Ne-

máme veľa bodov a hráči si začali pripúšťať tlak. Náš herný 

Nový tréner AS Trenčín Stijn Vreven. 
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prejav ale netreba vnímať len v kontexte posledného kola a po-

stavenia v tabuľke. Keď sa na to pozrieme globálne, stále máme 

svoju úroveň a kvalitu. Áno, výkony mužstva sú vizitkou tré-

nera, ale u nás je viacero nahromadených vplyvov na mužstvo. 

Aj predchádzajúcim trénerom sa ťažko dostávalo z tímu maxi-

mum. Zárodok našich problémov je inde a najskôr musíme od-

strániť ten. Potom celé súkolie nadobudne úplne inú dimenziu. 

Som o tom presvedčený.“ 

Trénera Stijna Vrevena teda napriek výsledkom podr-

žíte? 

„Momentálne neuvažujeme nad výmenou trénera. Žijeme 

však veľmi dynamickú dobu, situácia sa môže vyvinúť aj iným 

smerom. Aktuálne ale chceme pokračovať v spolupráci a muž-

stvu pomôcť inou formou.“ 

Dlhodobo zaznievajú názory, že Trenčín má síce solídnu 

kvalitu, ale mužstvu chýba charakter. Čo si o tom myslíte? 

„Za našimi úspechmi 

vždy stála veľká túžba a 

zodpovednosť. Za dva a 

pol roka sa bohužiaľ 

nielen tieto atribúty vy-

tratili. Nevieme sa zla-

diť ako orchester, pri-

tom v tíme máme veľmi 

dobré individuality. 

Mnohí naši hráči majú 

na viac a my to z nich musíme dostať von. Mysleli sme si, že sa 

nám niektoré veci podarí nastaviť rýchlejšie..“ 

Ste presvedčený, že s návratom domov budete vyzerať 

úplne inak? Nemáte strach z toho, že v klube zostanete mno-

hí veľmi prekvapení? 

V popredí kaptán Roguljič, za ním Križan a brankár Šemrinec. 
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„Nie, nemáme takéto obavy. Keď bude hrať Trenčín v Tren-

číne, bude tým istým Trenčínom, ktorý si ľudia pamätajú spred 

pár rokov.“ 

Pred dvoma rokmi ste zachraňovali ligu v baráži. Neobá-

vate sa, že môžete zažiť podobne deprimujúcu jar? 

„Treba rešpektovať súčasnú situáciu. Nechcem, aby to vy-

znelo, že ju podceňujeme, ale veríme vo svoje schopnosti. Opa-

kujem, keď sa vrátime do Trenčína, náš klub sa zmení. Chcem 

povedať zásadný odkaz. Toto, čo budujeme, robíme nielen pre 

futbal. Chceme, aby sa klub stal súčasťou komunity. Štadión 

musí predstavovať v prvom rade zázemie nášho klubu, s ktorým 

sa stotožnia fanúšikovia z celého regiónu. Potom sa priblížime 

civilizovanej Európe. Toto je náš absolútne základný cieľ.“ 

Aj napriek tomu, že sa AS nedarí, klub počas uplynulého 

leta predal do belgického Gentu Osmana Bukariho.  

„Pre nás je úžasné, že aj keď to športovo nejde podľa pred-

stáv, stále dokážeme objaviť talent, ktorý môžeme zobchodo-

vať na transferovom trhu. Príklad Osmana Bukariho to potvr-

dzuje. Priznávam, nedostali sme za neho toľko, čo by sme si 

želali, no v prípade, že ho Gent predá, máme v zmluve zakot-

vené zaujímavé percentá z tejto čiastky. Verím, že Osman má 

predpoklady na to, aby sa posunul ešte ďalej, čo by bolo pre 

Trenčín naozaj výborné.“ 

www.sportaktuality.sk 31.10.2020 

Pomocná evidencia 443/01/2020 

 

Výzva AS Trenčín za akceptáciu umelých trávnikov 

 

Blížiaci sa zákaz umelých trávnatých plôch na štadiónoch 

prvej a druhej ligy na Slovensku postavil niektoré naše kluby 

pred existenčný problém. Patrí medzi nich nielen náš AS Tren-

čín, ale v rovnakej pozícii sa ocitli MŠK Žilina, FC Petržalka a 

Inter Bratislava. 

http://www.sportaktuality.sk/
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Práve tieto štyri kluby sa stali prvými signatármi memoranda 

žiadajúceho zmenu pravidla prostredníctvom International Fo-

otball Association Board (IFAB). IFAB vytvára pravidlá, ktoré 

musia rešpektovať všetky národné a medzinárodné futbalové 

asociácie. 

Pod memorandum pripravené v AS Trenčín sa podpísalo 

šestnásť klubov. Podporili ho aj také značky európskeho futbalu 

ako sú BSC Young Boys Bern, FC Nordsjaelland, FC Astana 

alebo IL Tromsö. 

Cieľom žiadosti podanej na IFAB je snaha dosiahnuť rov-

naké podmienky pre všetky kluby vo všetkých národných fede-

ráciách. Je potrebné nastaviť stav, kedy sa kluby budú môcť ne-

závisle rozhodnúť v rámci noriem akceptovaných nadradenými 

autoritami. Dlhodobé akceptovanie umelých trávnatých po-

vrchov zo strany FIFA a UEFA na klubovej a reprezentačnej 

scéne je všeobecne známe. Skúsenosť zo Slovenska však uka-

zuje nebezpečný precedens. 

Ďalším dôležitým faktom je, že jeden z troch nosných pri-

ncípov pre rozhodnutia IFAB hovorí o tom, že „futbal nemôže 

ignorovať technologický pokrok pokiaľ je v jeho prospech“. 

Únia ligových klubov a Slovenský futbalový zväz umelé hracie 

plochy z možnosti voľby vylúčil. Preto kluby hľadajú podporu 

inde. 

Kluby neraz upozorňovali na riziká tohto rozhodnutia. Tý-

kajú sa najmä ekonomického hľadiska ohrozujúceho ďalšie 

fungovanie a rozvoj futbalu v našich podmienkach. Ruka v ruke 

s tým ide aj športová stránka. Dnes sa to dotklo spomenutého 

kvarteta, v budúcnosti to môžu byť ďalšie kluby. 

www.astrencin.sk 05.11.2020 

Pomocná evidencia 450/01/2020 

 

 

 

http://www.astrencin.sk/
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Šestnásťročný Artur Gajdoš podpísal trojročnú zmluvu 

 

Len šestnásťročný Artur Gajdoš podpísal svoj prvý profe-

sionálny kontrakt. Talentovaný mladík a odchovanec klubovej 

This is my sen Academy sa na najbližšie tri roky upísal AS 

Trenčín. 

Mladý stredopoliar má za sebou ligovú premiéru, keď vo 

veku 16 rokov a 286 dní nastúpil v zápase 12. kola Fortuna ligy 

proti Ružomberku. Stal sa tak jedným z najmladších hráčov v 

histórii našej najvyššej súťaže. Druhý ligový štart si pripísal po-

čas uplynulého víkendu, pred ktorým podpísal svoju prvú 

zmluvu. 

Talentovaný stredopoliar je zvyknutý preskakovať vekové 

kategórie. Odmalička hráva s o rok, prípadne o dva roky star-

šími. Už v žiackom veku navštevoval akadémie veľkých klu-

bov. Mohol sa porovnať s rovesníkmi z Ajaxu Amsterdam, Ba-

yernu Mníchov a londýnskeho Arsenalu. 

www.astrencin.sk 12.11.2020 

Pomocná evidencia 458/01/2020 

 

V AS Trenčín dostávajú šancu mladí Slováci 

 

Málokedy sa na štadióne rozprúdi horúčkovitá diskusia už 

pred začiatkom zápasu. Stalo sa tak v sobotu 21. novembra, keď 

tréner AS Trenčín Stijn Vreven zverejnil zostavu na zápas 14. 

kola v Žiline (0:2).  

V drese mužstva spod Čákovho hradu nastúpila od začiatku 

sedmička Slovákov, ďalší dvaja – stále len 16-roční mladíci Ar-

tur Gajdoš a Urban Mazanovský – zasiahli do súboja z la-

vičky. 

http://www.astrencin.sk/
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Nebolo by to nič nezvyklé, keby sme hovorili o Žiline, Ru-

žomberku či Nitre. V Trenčíne hrajú ale dlhodobo prím legio-

nári. Deväť Slovákov v jednom súboji nastúpilo prvý raz. Len 

jeden gól za AS v priebehu tohto ročníka strelil tunajší hráč, 

konkrétne Jakub Kadák v 12. kole pri víťazstve nad Ružom-

berkom (3:1). 

„Počul som, že nasadenie Slo-

vákov sa na verejnosti stalo té-

mou. Ja sa na to ale nepozerám 

touto optikou. Neriešim farbu 

pleti, reč či národnosť. Hľadáme 

hráčov, ktorí môžu tomuto muž-

stvu pomôcť a ktorí zo seba vy-

dajú maximum. Pokiaľ to bude 

jedenásť slovenských futbalistov, je to v poriadku. Teší ma, že 

svoju šancu si vypýtali aj 16-roční chlapci Gajdoš a Mazanov-

ský. Sú to odchovanci akadémie, ktorí príkladne pracujú. Ve-

rím, že toto môže poslúžiť aj ako budíček pre ostatných chlap-

cov, ktorí zaostávajú,” povedal po dueli so Žilinou tréner Stijn 

Vreven. 

Trenčínu patrí posledná 

priečka tabuľky a hoci pod 

Dubňom prehral, mužstvo 

naznačilo veľké zlepšenie 

v porovnaní s predchádza-

júcim výbuchom (0:5) v 

Zlatých Moravciach. Hrá-

čom nechýbala ochota po-

biť sa o výsledok. Keď sa 

drie, ukáže sa aj talent. No-

sitelia progresu boli práve mladí Slováci. Máme sa pripraviť na 

to, že Trenčín bude iný? Mladší a „slovenskejší”? 

Talentovaný obranca Urban Mazanovský. 

Artur Gajdoš už podpísal profesionálnu zmluvu s AS. 
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„Naše smerovanie sa nemení, kormidlom nehýbeme. Filozo-

fia je rovnaká ako posledných dvanásť rokov. Táto situácia vy-

ústila z toho, že nemáme potrebné športové výsledky a hľadáme 

typy hráčov, ktorí majú správnu mentalitu. V takýchto prípa-

doch musíte postupovať aj na úkor kvality. Určite ale nemeníme 

filozofiu a naďalej chceme, aby v našom tíme nastupoval mix 

domácich a zahraničných hráčov. Verím, že pre chlapcov, ktorí 

teraz dostali šancu, poslúži súčasná situácia ako správny im-

pulz. Sami sa presvedčili, že pokiaľ tvrdo pracujú, príležitosť 

dostanú. Bez ohľadu na vek a národnosť,” povedal generálny 

manažér klubu Róbert Rybníček. 

www.sportaktuality.sk 27.11.2020 

Pomocná evidencia 473/01/2020 

 

AS Trenčín zmenil logo, jeho dominantou je písmeno T 

 

Slovenský futbalový klub AS Trenčín mení logo. To dote-

rajšie dlhodobo nespĺňalo nielen historickú hodnotu, ale ne-

nieslo ani odkaz tradície. Rovnaké nedostatky napĺňala aj fa-

rebná kombinácia. Pri plánoch na zmenu musel klub nájsť 

vhodný čas a prevedenie, aby reprezentovalo trenčiansky futbal 

na dlhú dobu. 

Vhodný čas podľa predstaviteľov dvojnásobného majstra SR 

v ére samostatnosti pri-

šiel práve teraz, keď sa 

dokončuje výstavba no-

vého štadióna. V marci 

by sa zverenci Stijna 

Vrevena mali premié-

rovo predstaviť vo Fortuna lige v domácom prostredí. V logu 

dominuje písmeno T. To má symbolizovať históriu futbalu v 

Trenčíne. Práca jednotlivých klubov na seba nadväzovala, staré 

tvorili základy pre rodiace sa. 

http://www.sportaktuality.sk/
https://sport.sme.sk/t/7852/fortuna-liga
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„Hľadali sme symbol reprezentujúci celý trenčiansky futbal 

naprieč históriou trvajúcou 116 rokov. Logo „TJ“ prepája nie-

len históriu, ale všetky športy, ktoré dnes fungujú pod hlavičkou 

AS. Nesie odkaz do 

minulosti,“ povedal 

na tlačovej konferen-

cii v piatok 18. de-

cembra generálny ma-

nažér AS Trenčín Ró- 

bert Rybníček a do-

dal: „Klub doma a v 

zahraničí reprezentuje 

mesto a región. Chce-

me byť naďalej silnou a úspešnou lokálnou značkou, ktorá spája 

fanúšikov z nášho mesta a nášho kraja. Najsilnejším menovate-

ľom tohto regiónu je znak „T“.“ 

Jedno z najstarších miest na Slovensku sa pýši futbalovou 

tradíciou siahajúcou až do roku 1904. Skôr sa hralo len v Pre-

šove, Bratislave a Košiciach. AS Trenčín prijal už dávno zod-

povednosť nielen za pokračovanie futbalového príbehu pod Čá-

kovým hradom, ale aj za udržanie tradície a odkrývanie histo-

rických väzieb siahajúcich do súčasnosti. Skladanie mozaiky 

pri príležitosti vydania knihy „110 rokov“ dalo AS po prvý raz 

ucelený pohľad na trenčiansku futbalovú históriu, ktorá dáva 

pevné základy pre súčasný klub. 

„Celý nápis AS Trenčín bol vytvorený v spolupráci so slo-

venským typografom Ondrejom Jóbom, ktorý vychádzajúc z 

detailov symbolu nakreslil unikátnu skladbu písmen. Origina-

lita nového symbolu AS Trenčín spočíva v spojení rozpozna-

teľného s unikátnym. Správnou štylizáciou na prvý pohľad nud-

ného tvaru sa dá dosiahnuť originalita, vďaka ktorej logo vy-

stúpi nielen v porovnaní s inými logami, ale aj s logami, ktoré 

majú základ vo veľkom písmene T. Pri porovnávaní s inými 

Generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček. 
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futbalovými klubmi platí rovnaké pravidlo. Nové logo má v 

priestore konvenčných logotypov futbalových klubov výhodu 

okamžitej rozoznateľnosti. Logá futbalových klubov si done-

dávna držali zaužívanú estetiku heraldiky. Futbal sa už dávno 

posunul aj mimo štadiónov a stal sa z neho životný štýl. Kluby, 

väčšie i menšie, začali vnímať, že logo by už nemalo byť vý-

šivkou na drese hráčov,“ vysvetlil tvorca nového loga, štúdio 

vizuálnej komunikácie Pergamen,v tlačovej správe. 

AS Trenčín tiež zmenil oficiálneho dodávateľa športového 

výstroja. Novým marketingovým partnerom sa stala na štyri 

roky spoločnosť Macron z Talianska. 

Z histórie trenčianskeho futbalu: 

1904 - vznik športového spolku TTE Trencsén 

1919 - zmena názvu TTE Trencsén na TTS Trenčín 

1943 - vznik Nehera Trenčín 

1947 - zmena názvu Nehera Trenčín na Odeva Trenčín 

1949 - pričlenenie TTS Trenčín k Odeve Trenčín 

1960 - zlúčenie Odevy a TTS do Jednoty Trenčín 

1981 - obnovenie činnosti Odevy Trenčín 

1983 - zánik Jednoty Trenčín 

1989 - vznik VTJ Trenčín prevelením VTJ Sereď 

1992 - zlúčenie VTJ a Odevy do Ozeta Dukla Trenčín 

2002 - premenovanie na FK Laugaricio Trenčín 

2003 - premenovanie na AS Trenčín 

Úspechy trenčianskeho futbalu: 

TTS Trenčín 

1919 - neoficiálny majster Slovenska (titul klubu nepriznali 

pre slovenské stanovy) 

Jednota Trenčín 

1963 - vicemajster ČSSR 

1966 - finalista Stredoeurópskeho pohára (Fiorentina - Jednota 

1:0) 

1968 - tretie miesto v ČSSR 

http://dovolenka.sme.sk/taliansko


528 
 

1978 - víťaz Slovenského pohára (Jednota Slovan Bratislava 

1:0 a 3:1) 

1978 - finalista Československého pohára (Baník Ostrava- 

Jednota 1:0) 

AS Trenčín 

2013 - tretie miesto na Slovensku 

2014 - vicemajster Slovenska 

2015 - víťaz Slovenského pohára (AS Trenčín FK Senica 2:2, 

3:2 rozstrel z 11 m) 

2015 - majster Slovenska 

2016 - víťaz Slovenského pohára (AS Trenčín Slovan Brati-

slava 3:1) 

2016 - majster Slovenska 

www.teraz.sk 18.12.2020 

Pomocná evidencia 513/01/2020 

 

Matúš Kmeť prestúpil z Ružomberka do AS Trenčín 

 

Novou tvárou v kabíne AS Trenčín sa stal ružomberský 

ofenzívny futbalista Matúš Kmeť. Slovenský reprezentant do 

21 rokov je prvým z hráčov prichádzajúcich počas tohto prestu-

pového obdobia. 

„Sme radi, že sa nám Matúša poda-

rilo získať. Sledovali sme ho už dlhší 

čas. Okrem futbalovej kvality nás 

oslovil jeho prístup a zanietenie. V 

každom momente cítite, že chce odo-

vzdať na ihrisku maximum. Podobné 

typy hráčov sa hľadajú veľmi ťažko. 

Po osobnom stretnutí som zostal defi-

nitívne presvedčený, že obe strany mô-

žu vyťažiť z tejto spolupráce zaujímavú budúcnosť,“ povedal 

generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček. 

https://sport.sme.sk/t/7817/sportove-kluby-hc-slovan-bratislava-a-sk-slovan-bratislava
http://www.teraz.sk/
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„Matúš Kmeť je prísľubom nielen pre náš klub, ale aj slo-

venskú reprezentáciu. Verím, že podporíme rozvoj jeho talentu. 

Urobíme maximum, aby sa čím skôr adaptoval a svojou hrou 

tešil našich fanúšikov,“ nechal sa počuť výkonný šéf klubu a na 

záver dodal: „Hoci prichádza do silnej konkurencie, práve vďa-

ka svojmu prístupu môže výrazne ovplyvniť mentalitu nášho 

tímu. Chceme prinavrátiť víťaznú mentalitu.“ 

Dvadsaťročný rodený Ružomberčan má na svojom konte 39 

ligových štartov a tri góly v drese materského klubu. V repre-

zentačných výberoch Slovenska sa pohybuje od svojich šest-

nástich rokov. 

www.astrencin.sk 19.12.2020 

Pomocná evidencia 515/01/2020 

 

Nasledovníci Bukariho podpísali viacročné zmluvy 

 

Dvojica mladých ghanských reprezentantov podpísala v zá-

vere roka viacročné kontrakty s AS Trenčín. Joseph Amoah a 

Rahim Ibrahim prichádzajú rovnako ako predtým Osman Bu-

kari z ghanského klubu Accra Lions. 

Devätnásťročný defenzívny stredopoliar Rahim Ibrahim a 

čoskoro rovnaký starý krídelník Joseph Amoah sú pokračova-

teľmi spolupráce AS Trenčín s ghanskými „levmi“. Obaja sú 

členmi širšieho kádra reprezentácie Ghany do dvadsať rokov.  

www.astrencin.sk 28.12.2020 

Pomocná evidencia 524/01/2020 

 

Samuel Lavrinčík zo Slovana novou posilou AS Trenčín 

 

Odchovanec bratislavského futbalu a mládežnícky reprezen-

tant Slovenska Samuel Lavrinčík podpísal dva a pol roka dlhý 

kontrakt s AS Trenčín. Devätnásťročný stredopoliar začínal s 

http://www.astrencin.sk/
http://www.astrencin.sk/
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futbalom v akadémii Petržalky. Pred vstupom na dorastenecké 

ligové trávniky prestúpil do Slovana Bratislava. 

„Hľadáme talentovaných slovenských hráčov, ktorí okrem 

kvality spĺňajú najmä mentálne kritéria nastavenia. Dôležité je 

nasadenie a víťazná mentalita. Sa-

muel rovnako ako Matúš Kmeť 

spĺňajú tieto kritériá. Veríme, že 

Lavrinčík bude časom posilou pre 

naše mužstvo,“ vyjadril sa gene-

rálny manažér klubu Róbert Ryb-

níček. 

Devätnásťročný stredopoliar 

pravidelne nastupoval od začiatku 

tohto ročníka v druholigovej juni-

orke Slovana Bratislava. V dva-

nástich zápasoch odohral desaťkrát kompletnú minutáž. V mi-

nulej sezóne odohral aj svoj jediný súťažný zápas za Slovan, 

keď sa dostal na ihrisko v pohárovom zápase proti Zlatým Mo-

ravciam. V mládežníckej lige majstrov 2019/2020 odohral 

kompletnú minutáž v štyroch zápasoch proti Razgradu a Glas-

gow Rangers. 

www.astrencin.sk 29.12.2020 

Pomocná evidencia 526/01/2020 

 

Adam Gaži ďalším odchovancom so zmluvou 

 

Adam Gaži sa stal ďalším z odchovancov This is my sen 

Academy s profesionálnou zmluvou s AS Trenčín. Stále iba se-

demnásťročný mladík podpísal viacročný kontrakt. 

Mladý krídelník absolvoval len nedávno skutočne exklu-

zívnu ligovú premiéru, keď začiatkom decembra odohral záve-

rečných dvadsať minút na ihrisku majstrovského Slovana Bra-

tislava. V nasledujúcich dvoch stretnutiach si pripísal komplet-

http://www.astrencin.sk/
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nú minutáž proti Michalovciam a Nitre. Pri víťazstve pod Zo-

borom prihral na gól Abdula Zubaira. 

Adam Gaži začínal s futbalom v Dubnici nad Váhom. Od 

desiatich rokov je však hráčom AS Trenčín. V auguste 2013 

získal ocenenie pre hráča mesiaca akadémie AS. Tento rok sa 

mladý krídelník stal hráčom roka v kategórii U17. Do tréningo-

vého procesu prvého mužstva sa zapojil v priebehu novembra. 

www.astrencin.sk 30.12.2020 

Pomocná evidencia 527/01/2020 

 

AS Trenčín nenaplnil očakávania, po jeseni je až deviaty 

 

Stijn Vreven prebral AS Trenčín na začiatku letnej prí-

pravy. Svojrázny 47-ročný Belgičan mal pozdvihnúť Trenča-

nov, ale zatiaľ sa mu to príliš nepodarilo. Vie, čo chce hrať, ale 

nemal na to vhodné typy hráčov. Lepšie povedané, vytipovaní 

hráči nesplnili jeho očakávania.  

Aj preto je Stijn Vreven po polovici ročníka nespokojný. Na 

Slovensku sa mu páči, ale negatívne ho prekvapilo hneď nie-

koľko vecí, vrátane pokuty, ktorú dostal v závere jesene. Inak o 

ňom platí, že vždy povie, čo si myslí, aj keď to znamená kritiku 

rozhodcov či vlastných hráčov. 

Deviate miesto po jesennej časti vás asi príliš nepotešilo, 

je tak? 

„Máte pravdu, z deviatej pozície som totálne sklamaný. Mi-

nimálny cieľ bol šiesta priečka. Žiaľ, pre rôzne dôvody sa nám 

ho nepodarilo naplniť.“ 

V čom hľadať príčiny, že Trenčín, ktorý sa všeobecne 

považoval za jasného adepta na hornú šestku, je tak nízko? 

„Nie som si úplne istý, prečo Trenčín mnohí považovali za 

istého účastníka hornej polovice. V minulej sezóne skončil AS 

na siedmom mieste, teraz na jeseň sme predali nášho najlep-

šieho hráča Osmana Bukariho. Navyše, ďalší z predpoklada-

http://www.astrencin.sk/
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ných ťahúňov Philip Azango sa zranil hneď vo svojom prvom 

zápase. Mám pocit, že hráči, ktorí boli v Trenčíne dlhšie obdo-

bie, stagnovali, neodovzdávali maximum. Aj preto som dal ča-

som tímu impulz tým, že som 

zaradil do zostavy mladých, 

dynamických hráčov.“ 

Na Slovensku ste pol roka, 

čo vám ukázalo tých pár me-

siacov o krajine, ale najmä o 

našej futbalovej lige? 

„Slovensko je veľmi mieru-

milovná krajina, od začiatku 

som sa tu cítil ako doma. Oča-

ril ma aj samotný Trenčín, v meste sa mi býva dobre. O futba-

lovej úrovni ligy nemôžem povedať ani jedno krivé slovo. Je 

vyrovnaná, dostatočne súťaživá, s množstvom mladých hráčov 

s veľkým potenciálom. Všeobecne sa mi zdá, že sa v nej hrá 

zozadu a mužstvá sa sústredia na protiútoky. Iba pár klubov má 

inú filozofiu, AS Trenčín je jeden z nich. Princíp týchto tímov 

je hrať dominantne, vyvíjať tlak na súperov.“ 

Počas zápasov vás často vídať pred lavičkou a typický je 

váš hlasný prejav, považujete sa za prísneho trénera? 

„Skôr si o sebe myslím, že som vášnivý kouč. Každý deň 

začínam so stopercentnou energiou. Keď futbalisti vidia vaše 

odhodlanie, majú tendenciu pridať sa k vám. Je to jeden zo zá-

kladných stavebných kameňov úspechu.“ 

V závere jesene ste namiesto legionárov začali uprednos-

tňovať slovenských mladíkov, čo vás viedlo k tomuto 

kroku? 

„Vek pre mňa nie je prekážka. Rovnako nerozlišujem hráčov 

ani podľa farby pleti, pôvodu, alebo vierovyznania. Vždy ma 

zaujíma len a len výkonnosť. Chcel by som z Trenčína znovu 

spraviť špičkové mužstvo a ak vidím u 16-ročného chlapca 
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lepšie futbalové schopnosti ako u niekoho staršieho, vyberiem 

si tínedžera. Vždy vyberám len na základe výkonnosti to naj-

lepšie pre tím.“ 

V posledných rokoch sme si zvykli na silnú trenčiansku 

ofenzívu, v tejto sezóne však AS dal v 18 zápasoch iba 21 

gólov, čím si to vysvetľujete? 

„Klub predal v posledných rokoch veľa špičkových ofenzív-

nych hráčov. Je to jeho filozofia. Aj teraz je v mužstve veľký 

potenciál, ale súčasní hráči potrebujú viac času, aby boli gólovo 

produktívnejší.“ 

Globálne hodnotenie z vašej strany zrejme nebude úplne 

pozitívne, napriek tomu, čo vás potešilo na vašom mužstve? 

„Mám dobrý pocit z toho, že pred zimnou prestávkou sme 

získali v záverečných dvoch stretnutiach štyri body z možných 

šiestich. A dosiahli sme ich s mladými hráčmi, čo je prísľub pre 

dobrú budúcnosť AS Trenčín. Potešila ma tiež odhodlanosť 

tímu a túžba hráčov po víťazstve. Ak takto budeme pokračovať, 

aj výsledky budú lepšie a priblížime sa k dlhodobým cieľom.“ 

Po dva a pol roku na iných štadiónoch sa Trenčín na jar 

vráti na Sihoť, očakávate, že návratom domov vzrastie aj 

jeho sila? 

„Som si tým absolútne istý. Návrat na domáci štadión bude 

vzpruha pre všetkých v klube. Každé mužstvo by poznačilo, 

keby muselo hrať domáce duely na štadióne svojho ligového 

súpera. Bude to nový štart pre klub a veľká výhoda v porovnaní 

s nedávnou minulosťou.“ 

Kto bol najlepší hráč vášho mužstva a kto najlepší hráč 

celej súťaže? 

„Mňa nikdy nezaujímali individuálne výkony. Vždy som sa 

staral najmä o výkon celého mužstva. Ak hrá dobre tím, rastú 

aj individuality. A zase naopak, ak hráte dobre, ale nedarí sa 

mužstvu, váš individuálny výkon stráca na hodnote.“ 
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Vysvedčenie mužstva 

Brankári - 3 

Hoci spočiatku dostával šance Menno Bergsen, postupne ho 

vytlačil o triedu lepší Igor Šemrinec. Z trenčianskych branká-

rov je najskúsenejší, dobre hrá nohami, ale trpel na to, že sa 

nedarilo celému mužstvu. Striedal lepšie výkony s horšími. 

Obrancovia - 3 

Najprv tréner staval na Stevem Kapuadim, podpriemerný 

legionár sa v druhej polovici jesene vytratil zo základu. Oveľa 

lepšie hrali v strede defenzívnej formácie Martin Šulek s Ri-

chardom Križanom. 

Kraje výrazne krívali. 

Najmä napravo, kde na-

stupoval ďalší neohuru-

júci legionár Ruben Li-

geon. 

Stredopoliari - 3 

Achraf El Mahdioui 

je ďaleko od svojej opti-

málnej formy. Kedysi 

jeden z najlepších hrá-

čov našej ligy celú se-

zónu tápal. Výrazne za očakávaniami zaostal aj Ante Roguljič. 

Inak menami výstavný stred zálohy pôsobil malátne, pomalo. 

Pochvalu si zaslúži mladý Jakub Kadák. Striedal posty, naj-

viac mu to sedelo pod hrotom, ale nikde nesklamal. Práve nao-

pak. 

Útočníci - 4 

Hrotoví útočníci sa nepresadzovali. Eduvie Ikoba zažiaril v 

úvode ročníka, no potom dlho strelecky mlčal. David Depetris 

nenašiel svoju stratenú, kedysi reprezentačnú formu a Hamza 

Čatakovič nerozvinul svoj potenciál. S prestupom Bukariho 

V strede poľa nesklamal mladý Jakub Kadák. 
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prišiel AS aj o rýchlosť na krídle. Dvadsaťjeden strelených gó-

lov, z toho iba sedem vonku, je ďaleko za trenčianskym štan-

dardom. 

Lavička - 2 

Medzi náhradníkmi drieme obrovský potenciál. Teda vtedy, 

keď sú nimi mladíci z vlastnej liahne. O menách ako Artur 

Gajdoš, Urban Mazanovský, Adam Gaži, Lukáš Letenay či 

Adam Tučný ešte budeme veľa počuť. 

Tréneri - 3 

Stijn Vreven bol počas hráčskej kariéry búrlivák, hráč „drs-

ňák“. Tieto vlastnosti mu zostali a nehanbí sa ich používať aj 

ako tréner. Hlasný prejav je jeho typická vlastnosť, takisto ako 

prostorekosť. Chce so zverencami hrať aktívne, útočne a napá-

dať súpera. Zatiaľ má smolu, že celé trenčianske mužstvo je dl-

hodobo pod dekou. 

Momenty sezóny: 

- Hneď po skončení minulej sezóny vedenie klubu predsta-

vilo nového trénera. Stal sa ním Belgičan Stijn Vreven, ktorý 

nahradil vo funkcii Norberta Hrnčára, respektíve jeho dočas-

ného nástupcu Juraja Ančica. 

- Začiatkom septembra ghanský rýchlik Osman Bukari pre-

stúpil spod Čákovho hradu do belgického Gentu. 

- Na päťgólový výprask v Zlatých Moravciach zo začiatku 

novembra budú Trenčania ešte dlho spomínať ako na jeden z 

najhorších výsledkov v novodobej histórii. 

- Od 12. kola sa Trenčania vydali slovenskou cestou a už z 

nej nezišli do konca roka. Dovtedy sa objavovali mladí Slováci 

v zostave AS len sporadicky, v záverečnej tretine jesennej časti 

ich bolo v základe stále viac. 

- Po ukončení jesennej časti AS Trenčín ohlásil návrat na 

svoj štadión a predstavil nové, moderné logo. 

www.sportaktuality.sk 31.12.2020 

Pomocná evidencia 529/01/2020 
 

http://www.sportaktuality.sk/
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16.2 Ľadový hokej 
 

 

Zväz odložil zápasy Tipsport ligy na neurčito 

 

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) svojím oznáme-

ním v pondelok 9. marca odložil na neurčito zápasy najvyššej 

súťaže Tipsport Ligy, Slovenskej hokejovej ligy (SHL), ex-

traligy žien a juniorov a ďalších súťaží.  

Je to nariadenie vzhľadom na 14-dňový zákaz organizovania 

akýchkoľvek verejných športových či kultúrnych podujatí na 

slovenskom území pre šíriaci sa koronavírus. SZĽH a riadiace 

orgány súťaží postupovali v súlade s oznámením, ktoré vydal  

Ústredný krízový štáb v pondelok 9. marca.  

www.sportaktuality.sk 09.03.2020 

Pomocná evidencia 129/01/2020 

 

Milan Bartovič ukončil profesionálnu kariéru 

 

Jeho kariéru naštartovalo zranenie, ktoré ho mohlo zničiť. 

Milan Bartovič sa nevzdal. Hral v dvoch najprestížnejších ho-

kejových súťažiach na svete. Tento týždeň sa rozhodol ukončiť 

kariéru. 

Rodák zo Soblahovskej ulice v Trenčíne do 15 rokov hral 

popri hokeji futbal za Letecké opravovne, ktorých farby v 

minulosti hájil aj jeho otec. K hokeju sa dostal náhodou. Počas 

verejného korčuľovania na trenčianskom zimnom štadióne si 

ho všimol pán Bakoš, ktorý trénoval prípravku. 

„Prišiel za otcom, či by som prišiel na tréning. Základy kor-

čuľovania som už mal za sebou. Chodili sme na zamrznutý Váh 

alebo neďaleký rybník na Bodovke,“ zaspomínal si na začiatky 

Milan Bartovič. 

http://www.sportaktuality.sk/
http://hokej.sme.sk/c/4518200/milan-bartovic-nenecha-supera-na-pokoji.html
http://hokej.sme.sk/c/4518200/milan-bartovic-nenecha-supera-na-pokoji.html
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„Domov sme prichádzali absolútne vyšťavení. Dávali sme si 

skvelé športové tréningy a dostávali sa do výbornej kondície,“ 

smial sa. 

V hokejovej triede vyrastal s takými menami ako Branko 

Radivojevič, Tomáš Starosta, Roman Tvrdoň či Ladislav 

Gabriš. Mimoriadne vydarený 

ročník od tretej po ôsmu hokejovú 

triedu prehral ani nie päť ligových 

stretnutí. Bol mimoriadne súťaži-

vý a neznášal prehry. 

Na jar roku 1997 Dukla Trenčín 

získala druhý titul v seniorskej 

extralige. Od septembra Milan 

Bartovič ako šestnásťročný nastu-

poval už za juniorsky tím. Sľubne 

rozbehnutú sezónu zničilo nepríjemné zranenie. V plnej rých-

losti narazil chrbtom do bránkovej konštrukcie. Výsledkom 

nárazu bol odlomený stavec. Bez hokeja bol štyri mesiace. 

„Mal som veľké problémy. Keď som prišiel k doktorovi, 

zhrozil sa. Vraj možno už nebudem môcť hrať hokej. Vtedy 

som si povedal, že sa niečo také nemôže stať. Nedokázal som 

si to pripustiť. Začal som cvičiť špeciálne na chrbát a venujem 

sa tomu až do dnes. Skutočne som sa zaprel. Otca som poprosil, 

aby mi kúpil stacionárny bicykel a tvrdo som makal,“ pokra-

čoval hokejista s prezývkou „Bart“. 

Nabral svalovú hmotu a spevnel, čo sa prejavilo aj v jeho 

korčuliarskom prejave. Bol silnejší a rýchlejší ako spoluhráči. 

Keď sa vrátil na ľadové plochy, patril medzi najlepších v 

juniorskej extralige. V nasledujúcej sezóne strelil 36 gólov a na 

ďalších 35 prihrával. V jednej päťke nastupoval pravidelne s 

Petrom Jašíkom a veľa toho odohral aj s Mariánom Gábo-

ríkom, ktorý vtedy pendloval medzi juniorkou a prvým mužst-

vom. 

http://www.sme.sk/tema/branko_radivojevic/
http://www.sme.sk/tema/branko_radivojevic/
http://hokej.sme.sk/c/3850559/tomas-starosta-nezlakne-sa-ziadneho-supera.html
http://www.sme.sk/tema/marian_gaborik/
http://www.sme.sk/tema/marian_gaborik/
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Na svetovom šampionáte do 18 rokov žiaril. Nazbieral 

sedem kanadských bodov a výraznou mierou pomohol Sloven-

sku k zisku historickej bronzovej medaily. Dostal sa do All stars 

výberu šampionátu. Vydarený ročník 18-ročnému krídelníkovi 

veľmi pomohla na drafte. V roku 1999 si ho z 35. miesta vy-

bralo Buffalo Sabres. 

„Základom tohto úspechu bolo nešťastné zranenie chrbtice. 

Veľa som vtedy premýšľal. Bol som dlho bez hokeja. Veľmi 

som túžil dať sa do poriadku a hrať svetový hokej. Vtedy som 

nemal takmer žiadne vyhliadky, že by som sa niekedy mohol 

predstaviť v NHL alebo byť draftovaný,“ vysvetľoval. 

V lete si pobalil veci a letel do Ameriky. Dve sezóny strávil 

v kanadsko-americkej WHL, kde obliekal dresy Brandon 

Wheat Kings a Tri-City Americans. Na dva zápasy nahliadol aj 

do AHL, keď hájil farby Rochestru. 

„Mal som osemnásť rokov a prvé tri mesiace neboli 

jednoduché. Boli tam aj slzičky. Angličtinu som sa síce učil, ale 

zo začiatku to nebola žiadna sláva. Potom som si už zvykol a 

všetko sa obrátilo na dobré. Dva roky v juniorskom hokeji za 

morom ma pripravili na celú kariéru.“ 

Do NHL nakukol v apríli 2003. Buffalo už bolo bez šance 

na postup do play-off. 21-ročný Bartovič nastúpil na prvý zápas 

proti Atlante. V domácej aréne „bizóny“ prehrávali už 0:3, no 

vyrovnali a v predĺžení zvrátili stav. 

O deň neskôr si v najprestížnejšej hokejovej súťaži na svete 

otvoril strelecký účet proti Bostonu. 

„S Danielom Brierom sme šli na jedného obrancu. Vystrelil 

som. Myslím si, že v bráne stál Tim Thomas a padlo to pod 

vyrážačku,“ lovil v pamäti spomienky Milan Bartovič. 

Základnú časť zakončil Boston domácim duelom proti New 

Jersey. Stretnutie sa hralo o jednej hodine popoludní. Následne 

jeho kroky smerovali do farmárskeho Rochestru, ktorý v AHL 

bojoval o postup do play-off. Počas jedného dňa tak odohral 

https://sport.sme.sk/r/261/hokej-nhl.html
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dva zápasy. Paradoxne, v tom druhom predviedol lepší výkon 

ako v prvom. 

V NHL napokon odohral 50 zápasov s bilanciou 3 góly a 14 

asistencii. Okrem Buffala obliekal dres Chicaga Blackhawks. V 

lete 2006 sa vrátil do Európy. 

„Chcel som pokračovať za mo-

rom. Nebol som už úplne mladý hráč 

a chcel som jednocestnú zmluvu, ale 

neprichádzala. Mal som iba dvojcest-

né ponuky. Zvolil som si cestu Vlada 

Országha, ktorý sa na rok presunul do 

Švédska a vrátil sa späť a ešte pár 

sezón bol súčasťou Nashvillu Pre-

dators,“ povedal Milan Bartovič. 

Po sezóne strávenej v drese Mal-

mö a Zürichu sa pôvodne dohodol na 

spolupráci s Atlantou Trashers, z 

ktorej však napokon padlo. Následne sa už do NHL nevrátil a 

pôsobil v európskych ligách. 

„Vždy som bol na seba veľmi prísny. Najväčším kritikom 

Milana Bartoviča bol Milan Bartovič. Veľa vecí som si bral 

osobne. Keď sa nedarilo, bol som veľmi smutný. Preto som 

drel. Môj hokejový prejav bol postavený na fyzickej kondícii a 

korčuľovaní. Ak som bol spokojný, bol som v pohode aj po 

mentálnej stránke,“ prízvukoval. 

V seniorskom drese trenčianskej Dukly po prvý raz nastúpil 

až v roku 2018, keď sa domov vrátil po pôsobení v Liberci. 

Najskôr na hrudi nosil áčko. Po ukončení kariéry Branka 

Radivojeviča mu prischla pozícia kapitána. 

„Nikdy som nemal problém prehovoriť v kabíne aj bez 

„céčka“. V Dukle to vždy bolo dobre nastavené. Máme medzi 

sebou korektné vzťahy. V kabíne je veľa mladých hráčov, 

ktorých sa snažíme posúvať k lepším výkonom. Na chalanov 

V drese Chicaga Blackhawks. 
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som sa vždy snažil ísť v prvom rade dobrým slovom. Nemal 

som rád situácie, kedy sme mali zraz o deviatej hodine a 

niektorí z mladíkov prišiel o minútu deväť. Vtedy som si ho 

zobral bokom s tým, že na druhý deň sa stretneme spolu pred 

pol deviatou v posilňovni a dáme si troška do tela,“ poznamenal 

na margo pôsobenia staršej autority v kabíne Milan Bartovič. 

Skúsení hráči dnes mladým ponúkajú servis, akí oni vo 

svojich začiatkoch nezažívali. 

„Čo je profesionalita, to som pochopil v Amerike. Najlepší 

ľudia boli zároveň najväčšími hviezdami. Bol som z toho 

prekvapený. Mal som dvadsaťjeden rokov. Prišiel za mnou 

Daniel Briere, ktorý bol najproduktívnejším hráčom tímu. Vraj 

dobre korčuľujem, len ešte potrebujem popracovať na trénin-

goch na zakončení. Vtedy som pochopil, ako hviezdnym 

hráčom záležalo na tom, aby dobre šliapal celý tím. Na 

Slovensku sa v tom čase starší hokejisti báli o svoje pozície.“ 

Najviac sezón strávil 

v českej extralige v drese 

Liberca. Napriek vyso-

kému štandardu mužstva 

zo severozápadu krajiny, 

nikdy s ním neoslávil 

majstrovský titul. 

„Raz som hral finále. 

Mali sme sezónu dobre 

rozbehnutú, no nestačili sme na Brno. Vo finálovej sérii sme 

mali šesť či sedem zranených kľúčových hráčov. Dôležité je 

mať aj trošku šťastia a byť v správny čas na správnom mieste. 

Radosť som mal napokon aj zo striebra,“ pousmial sa 39-ročný 

otec dvoch synov. 

Nezabudnuteľné pre neho boli aj štyri sezóny v drese bra-

tislavského Slovana, s ktorým dvakrát postúpil do vyraďova-

cích bojov, no zažil aj časy, kedy meškali výplaty. 

Najviac sezón strávil v českej lige v drese Liberca. 

https://sport.sme.sk/t/7817/sportove-kluby-hc-slovan-bratislava-a-sk-slovan-bratislava
https://sport.sme.sk/t/7817/sportove-kluby-hc-slovan-bratislava-a-sk-slovan-bratislava
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„Užil som si aj narážky smerom k tomu, ako môže Trenčan 

nastúpiť za Slovan. Ja som to nebral v zlom. Vždy som robil 

maximum pre ten klub, ktorého farby som práve hájil. Hral som 

v silnej nadnárodnej súťaži. V Slovane bolo dobre. Hrali sme 

proti silným družstvám. V domácom prostredí sme mali 

pravidelne vypredané. 

Samozrejme, zažili 

sme aj časy, kedy chý-

bali peniaze. V tých 

chvíľach bolo dôležité, 

aby problémy príliš ne-

zaťažovali kabínu a do-

kázala správne fungo-

vať.“ 

Nekorunovaným 

vrcholom jeho kariéry boli majstrovstvá sveta v roku 2012. 

Slováci bez akýchkoľvek ambícií prešli až do finále, kde 

nestačili na ruskú maši nu. Výraznou mierou k tomuto úspechu 

prispel aj Milan Bartovič, ktorý osem minút pred koncom štvrt-

finálového zápasu proti Kanade vyrovnal stav na 3:3. 

„Bol to môj najvýznamnejší gól. Pritom všetko pred maj-

strovstvami sveta vyzeralo inak. Z ôsmich stretnutí sme prehrali 

až sedemkrát. V poslednom stretnutí proti Nemecku som ani 

nenastúpil, pretože som mal natiahnutý brušný sval. Dlho visel 

otáznik nad tým, či vôbec pôjdem na šampionát. Hoci sme prvé 

dva ostré zápasy prehrali, ukázala sa neskutočná sila a viera 

mužstva. Museli sme vyhrať nad USA. Podarilo sa to a potom 

sa začala skvelá jazda,“ spomínal. 

www.sme.sk 30.04.2020 

Pomocná evidencia 219/01/2020 

 

 

 

http://zlavy.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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Hráči Dukly Trenčín odštartovali letnú prípravu 

 

Hráči trenčianskej Dukly zatiaľ ako jediní účastníci naj-

vyššej súťaže odštartovali v pondelok 18. mája spoločnú letnú 

prípravu pred nadchádzajúcou sezónou 2020/2021. Vzhľadom 

na aktuálne opatrenia trénovali v malých skupinách, pričom v 

prvé dva dni ich čakali vstupné testy.  

Podľa slov Jana Pardavého by mala príprava na suchu 

pokračovať do polovice júla, následne by mali mať hráči dva 

týždne voľna na dovolenky, oddych. Po návrate si ešte jeden 

týždeň „odmakajú“ na suchu, následne od 10. augusta by už 

mala začať príprava na ľade a taktiež prípravné zápasy. Pred 

sezónou  2020/2021 nemá podpísanú zmluvu zatiaľ podpísaný 

žiadny hráč, viacerí sú dohodnutí ústne. 

Do spoločnej prípravy nastúpili títo hráči: Michal Valent, 

Tomáš Starosta, Peter Sojčík, Marek Hecl, Jozef Švec, 

Juraj Bezúch, Tomáš Bokroš, Boris Sádecký, Matúš 

Holenda, Erik Rajnoha, Michal Hlinka, Nicolas Ferenyi, 

Samuel Krajč, David Janík, Rayen Petrovický, Michal 

Gabriš, Jozef Haščák, Roman Vaňo, Šimon Bečár, Adam 

Dúžek, Viktor Ďurina. Individuálne sa pripravujú Jozef 

Sládok, Rastislav Špirko, Marko Stacha, Lukáš Paukovček, 

Marek Valach. 

www.hkdukla.sk 18.05.2020 

Pomocná evidencia 235/01/2020 

 

Mariána Hossu zaradili do Siene slávy NHL  

 

Slovenského hokejistu Mariána Hossu zvolili v stredu 24. 

júna do Siene slávy NHL. V kategórii hráčov sa pocty dočkali 

aj Jarome Iginla, Kevin Lowe a Doug Wilson. 

Marián Hossa je po Stanovi Mikitovi a Petrovi Šťastnom 

len tretím slovenským hokejistom v Sieni slávy NHL. Jej čle-

http://www.hkdukla.sk/
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nom je aj slovenský novinár George Gross. Marián Hossa 

figuroval medzi hlavnými kandidátmi, na rozdiel od neho sa 

tohtoročného uvedenia medzi smotánku nedočkali Daniel Al-

fredsson, Theo Fleury, Sergej Gončar, Alexander Mogiľ-

nyj, Keith Tkachuk, Rod Brind'Amour, Patrik Eliáš, Pierre 

Turgeon či Curtis Jo-

seph. 

Zámorský novinár 

Steve Dryden uviedol, 

že pre Mariána Hossu 

hralo viacero faktorov. Je 

jediný hráč NHL, ktorý 

hral tri roky za sebou vo 

finále Stanleyho pohára 

za tri rôzne tímy - Pittsburgh, Detroit a Chicago, ktorému 

pomohol k trom trofejam (2010, 2013, 2015). 

V play-off odohral viac zápasov (205) ako ktokoľvek iný v 

období jeho kariéry a viac bodov za tento čas získali vo vy-

raďovacej časti len Sidney Crosby a Jevgenij Malkin. Šty-

ridsaťjedenročný útočník je jeden zo šiestich hráčov histórie, 

ktorí mali minimálne pätnásť sezón s dvadsať a viac gólmi a 

osem sezón play-off s minimálne desiatimi bodmi. Zvyšnú 

päťku tvoria Wayne Gretzky, Mark Messier, Jaromír Jágr, 

Brett Hull a Steve Yzerman. 

Marián Hossa mal plusové hodnoty v štatistike plus/mínus v 

sedemnástich z jeho osemnástich sezón. Vyššiu úspešnosť mali 

od ročníka 1967/1968 len Larry Robinson, Scott Stevens, 

Nicklas Lidström a Al MacInnis. Celkovo odohral v NHL 

1309 zápasov základnej časti, strelil 525 gólov a pridal 609 

asistencií. V play-off nastúpil na 205 duelov s bilanciou 52+97. 

Marián Hossa sa stal na Slovensku šesťkrát Hokejistom roka 

a je slovenský rekordér v počte získaných bodov na ZOH, kde 

dosiahol štrnásť gólov a rovnaký počet asistencií. 
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V roku 2017 musel predčasne ukončiť svoju kariéru pre 

zdravotné problémy. Hrať mu nedovolila alergická reakcia, 

ktorú vyvolávala kombinácia potu a hokejového výstroja. 

www.teraz.sk 24.06.2020 

Pomocná evidencia 297/01/2020 

 

Marián Hossa na telefonát o Sieni slávy nikdy nezabudne 
 

Marián Hossa sa stal tretím slovenským hokejistom, 

ktorého zvolili do Siene slávy NHL. Je len druhým hráčom v 

histórii, ktorý sa dostal do Siene slávy ako ešte stále aktívny 

hráč. Na tlačovej konferencii v Trenčíne odpovedal na otázky 

novinárov. 

„Vážim si túto výnimočnú chvíľu. V utorok 23. júna sme 

boli na golfe, volal mi agent s tým, že zajtra (v stredu) mám 

veľký deň. Vysvetlil mi, že 

ľudia zo Siene slávy volajú 

asi dve hodiny predtým, 

ako to oficiálne oznámia. 

Manželka uvarila večeru, o 

ôsmej sme si pozerali fotky 

v albumoch, trochu som na 

to aj pozabudol. Pred de-

viatou zazvonil telefón s 

torontským číslom, hovorím si, že toto je dobrý čas. Na tele-

fonát, keď mi oznámili, že som členom hokejovej Siene slávy, 

nikdy nezabudnem.“ 

Ako prebiehal ten telefonát, aké vás teraz čakajú po-

vinnosti?  

„Celosvetové médiá z Ameriky a Kanady robili s nami te-

lefonický rozhovor, na linke sme boli my šiesti, pýtali sa nás 

rôzne otázky, na ktoré sme odpovedali asi dve hodiny. Povedal 

som, že je to neuveriteľné, že môžem byť uvedený medzi tieto 

http://www.teraz.sk/
http://www.sme.sk/tema/marian_hossa/
https://sport.sme.sk/r/261/hokej-nhl.html
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legendy a veľmi si to vážim. Pre mňa a moju rodinu je to 

obrovský deň.“ 

Keď ste videli mená, ktoré boli tento rok nominované do 

Siene slávy, verili ste, že by to mohlo vyjsť? 

„Veril som. Vždy si treba veriť a neodpisovať sa dopredu. 

Ľudia, ktorí to vyberajú, sú odborníci, sú tam mená ako Scotty 

Bowman, určite k tomu pristupovali zodpovedne. Teší ma, že 

mi dali prednosť pred hráčmi ako je môj dobrý kamarát Daniel 

Alfredsson, s ktorým som prežil sedem rokov v Ottawe. Asi 

boli moje štatistiky silnejšie. Kritéria, ktoré rozhodli, sa ja 

nikdy nedozviem a keď tam sedia takíto hokejoví velikáni, tak 

tie kritériá sú asi obrovské. Z 18 hlasov som musel získať 14 

hlasov, čo je skutočne veľa.“  

Určite ste dostali množstvo gratulácií. Ktoré vás najviac 

potešili? 

„Prvý mi napísal spoluhráč z Chicaga Blackhawks Patrick 

Kane. Máme vynikajúci vzťah. Veľmi ma to potešilo. Potom 

prišlo množstvo správ od kamarátov z Trenčína, ale písali mi aj 

veľké mená z Ameriky.“ 

Vaša kariéra hokejistu je výnimočná. Trikrát ste vyhrali 

Stanley cup. O tom sníva každý hráč. Komu vďačíte za 

úspechy, ktoré ste dosiahli ? 

„V prvom rade určite musím poďakovať rodičom. Mamine, 

ktorá ma popri práci na trenčiansky štadión vodila, keď som 

mal päť rokov a všetko musela stíhať. Jej patrí obrovská vďaka. 

Sú to krásne spomienky. Otec hrával za Trenčín. Neskôr tré-

noval. Niekedy musel použiť tvrdšiu ruku a pritlačiť, keď sa 

nám s bratom výnimočne nechcelo. Samozrejme, vďaka patrí aj 

manželke, ktorá pri mne stála ako veľká opora, keď veci nešli 

ľahko. Emócie pracujú, začínam si niektoré veci uvedomovať. 

Až keď príde takéto obdobie, tak si človek začne premietať, ako 

som chodil na štadión s bratom a rodičmi, ako sme hrali hokej 

pred činžiakom a veľmi nás to bavilo.“ 

http://trencin.sme.sk/
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Ste jediný hokejista, ktorý hral finále Stanley cupu s tro-

ma rôznymi klubmi. Ak by sa to podarilo v Detroite a 

Pittsburghu, bolo by ich päť. 

„Áno, je to pravda. Navyše, včera som sa dozvedel, že som 

len druhým hráčom v histórii, ktorý sa dostal do Siene slávy ako 

ešte stále aktívny hráč, pretože kontrakt mi stál beží. Dostal som 

sa medzi výnimočné osobnosti, moje idoly. Mám doma pod-

písané dresy od Wayna Gretzkého a Maria Lemieuxa, ktorí boli 

mojimi vzormi. Teraz je môj dres medzi nimi. Som v tejto partii 

a patrím tam. Chvíľku mi bude trvať, kým to vstrebem. Som 

neuveriteľne šťastný, nesmierne si to vážim. Je to pocta. Stále 

si to poriadne neuvedomujem.“ 

Dvakrát po sebe ste prehrali finálový zápas. Množstvo 

hráčov by sa možno zosypalo. Hovorí to niečo aj o vašej 

osobnosti? 

„Nebolo to ľahké obdobie. Hovorilo sa, že som prekliaty a 

nemám šťastie na tímové úspechy. Nechcel som tomu veriť. 

Povedal som si, že viem, že som dobrý hokejista. To druhé leto, 

keď som opäť prehral, ale nebolo jednoduché. Začal som však 

trénovať ešte tvrdšie. Bol som voľný hráč, vedel som, že príde 

ponuka a budem mať šancu ísť do mužstva, v ktorom budú 

veľké očakávania. Prišlo Chicago, kde boli mladí hráči a po-

tenciál vyhrať.“ 

Spomínate si ešte na vaše hokejové začiatky? Snívali ste 

o tom, že raz z vás bude hviezda NHL? 

„Začínal som ako päťročný chalan. S kamarátmi sme hrávali 

hokejbal na trenčianskom sídlisku Juh. Už ako deti sme hrali o 

Stanley cup na sedem zápasov, veľmi ma to bavilo. Už vtedy 

som si všimol, že s bratom máme možno niečo viac ako ostatní 

chalani, s ktorými sme hrávali. Začal som snívať o tom, že by 

som chcel hrať za „áčko“ Dukly Trenčín, potom neskôr za 

reprezentáciu. Už keď som bol starší, povedal som si, že ak sa 

mi raz podarí vyhrať pohár, donesiem ho do Trenčína a stret-

http://encyklopedia.sme.sk/c/893775/
http://encyklopedia.sme.sk/c/893775/
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neme sa v tej malej klubovni a zahráme si oň naozaj. A toto sa 

mi pred desiatimi rokmi naozaj podarilo. Oplatí sa snívať, ísť 

za svojím cieľom. Aj keď prídu neúspechy, netreba prestať, ale 

ísť ďalej. Kto sníva, dostane sa vždy k cieľu bližšie. Nikdy som 

ale nesníval o tom, že sa dostanem do Siene slávy, vždy som 

sníval o Stanley cupe, chcel som hrať za reprezentáciu. 

V Trenčíne je viac dobrých hokejistov. Ktorí by si podľa 

vás zaslúžili dostať sa do Siene slávy? 

„Je tu veľa vynikajúcich hokejistov. Určite tam pôjde Zdeno 

Chára, o tom som presvedčený. Neviem, či to bude trvať päť 

alebo desať rokov. Ak bude hrať do päťdesiatky (smiech), tak 

možno dlhšie.“ 

Ako sa spätne pozeráte na poslednú sezónu a začiatok 

nehokejového života? 

„Posledný zápas som odohral v Nashville. Vedel som, aké 

mám dlhodobé problé-

my. Keď som si vyzlie-

kal výstroj, začal som si 

to uvedomovať, že to 

môže byť pre mňa koniec 

hokeja. Stále mám ten 

moment pred očami, to 

miesto, kde som sedel. 

Nebolo to ľahké rozhod-

nutie. Tréner nechcel, aby som skončil, ale rešpektoval to. 

Postavil sa k tomu profesionálne, pretože vedel, s čím bojujem. 

Nedávalo mi zmyslel, aby som dával do svojho tela chémiu a 

robil šport. To, že je koniec, som si uvedomil až po návrate do-

mov do Trenčína. Dávali to všade v našich médiách, že šo-

kujúca správa, Marián Hossa končí s hokejom. Vtedy som si to 

naozaj uvedomil. Doma v Trenčíne som zistil, že život je o 

niečom inom, ako je len hokej a cestovanie. Mal som šťastie, že 

som si to užil skoro dvadsať sezón v najlepšej lige na svete. 

https://sport.sme.sk/os/166880/zdeno-chara
https://sport.sme.sk/os/166880/zdeno-chara
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Hokeja bolo dosť. Našťastie sa mi to prihodilo na konci kariéry, 

ak by to bolo na začiatku, tak by som to veľmi ťažko vstrebával. 

Asi to tak malo byť.“ 

Čo sa týka vašej budúcnosti pri hokeji, črtá sa niečo? 

„Rozprávali sme sa s Mirom Šatanom cez majstrovstvá sveta 

o určitých veciach, ale pokiaľ mám kontrakt, tak zatiaľ nič 

konkrétne. Bol by som rád pri hokeji, ale malo by to byť niečo, 

kde sa nemusím viazať na plný úväzok, skôr mať rodinu a v 

niečom len pomôcť. Zostanem určite na Slovensku, neplánujem 

odletieť do Ameriky. Hokej mi zatiaľ nechýba, ale chýba mi 

hokej v televízii, chýbajú mi MS, rád sa pozerám na NHL 

štatistiky, na výsledky a toto mi chýba určite.“ 

Ako trávite dni v Trenčíne? 

„Venujem sa deťom, som s rodinou. Milujem hokej, veľmi 

rád si ho pozriem v televízii, určite budem pri ňom, ale hrať ho 

už určite nebudem. Máme s manželkou dve krásne deti, veľmi 

radi by sme chceli tretie, manželka chce chlapca, uvidíme, 

necháme sa prekvapiť. Sem tam idú na ľad, začali hrať golf, 

chodia na tanečnú a gymnastiku, klavír, angličtinu. Majú toho 

neúrekom. Čo ich bude baviť, v tom ich budem podporovať.“ 

Čo by vás ešte potešilo v hokejovom alebo v osobnom ži-

vote? 

„Ešte som nad tým nerozmýšľal. V podstate som veľmi spo-

kojný. Keď sa pozriem spätne na moju kariéru, samozrejme by 

sa dalo získať ešte niečo navyše. Sú hráči, ktorí majú omnoho 

viacej individuálnych úspechov. Majú olympijské zlato, sú 

majstri sveta, ale som vyrovnaný a veľmi spokojný s tým, kde 

moja kariéra dospela a dnes som jeden z tých, čo sú v Sieni 

slávy.“ 

www.sme.sk 25.06.2020 

Pomocná evidencia 298/01/2020 

 

 

http://www.sme.sk/
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Marko Daňo uprednostnil Trenčín pred Slovanom 

 

Dohoda medzi Markom Daňom a Duklou Trenčín je spe-

čatená. Trenčiansky odchovanec sa napokon rozhodol pomôcť 

počas obdobia, kedy nezačne nový ročník v zámorí, pre klub, 

ktorý ho vychoval.  

Čo vás ešte viedlo k tomu, že nastúpite za domovský 

klub? 

„Pamätám si, keď Trenčínu prišli pomôcť počas lockoutu 

Marián Gáborík a Marián Ho-

ssa. Toto je niečo podobné a 

chcel som ich teraz napo-

dobniť aj ja. Hoci to teraz za-

príčinila pandémia koronaví-

rusu, je to takmer rovnaká 

situácia. Navyše, obdobie, ke-

dy by som nemohol hrať a mal 

by som dlhší zápasový výpadok, si takto vyplním hokejom. 

Tým, že Dukla zaplatí poistku, tak som v prípade zranenia 

zabezpečený aj ja.“ 

Podľa vedenia tímu ste sa dokonca zriekli aj celkového 

platu. Je to pravda? 

„Je to tak. Budem hrať len za poistku a to bude všetko.“ 

Nedávno ste spomínali, že bol v hre aj Třinec, kde trénuje 

aj váš otec Jozef. Ako to napokon dopadlo s touto mož-

nosťou? 

„Mal som v pláne sa opýtať, ako to u nich vyzerá. Videl som 

však, že tam začne sezónu mladý Filip Zadina a ďalší hráči zo 

zámoria. Potom som sa ale rozprával s otcom i Petrom 

Neverišom, ktorý ma zastupuje a obaja povedali, že to nie je až 

také ideálne. Už tam totiž majú šesť pätiek a mužstvo je nabité. 

Bolo by zbytočné tam niekomu zaberať miesto na pár 

mesiacov.“ 
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S prípravou na ľade ste začali v Slovane Bratislava. Tam 

nebola možnosť dohody? 

„Je pravda, že generálny manažér Slovan Maroš Krajči ma 

oslovil, či by som nemal záujem začať trénovať s nimi v 

Bratislave. Napokon som tak urobil a bol tam týždeň. Čakalo 

sa, aká bude výška poistky. Maroš Krajči mi povedal, že po-

chopí, keď pôjdem hrať do Trenčína, pokiaľ by mi ju mala 

možnosť Dukla zaplatiť. Trenčín napokon povedal, že to za-

platí.“ 

V akom štádiu sa nachádzate pri jednaní o novom 

kontrakte? 

„Čakáme na obdobie, kedy sa budú v NHL podpisovať voľní 

hráči, čo sa začína v októbri. Dovtedy máme čas a neriešime 

nič. Niekedy v septembri sa bude agent ozývať Columbusu, či 

majú záujem so mnou predĺžiť zmluvu, alebo budem môcť 

jednať s inými mužstvami.“ 

www.sportaktuality.sk 12.08.2020 

Pomocná evidencia 358/01/2020 

 

Nastali zmeny v orgánoch hokejovej Dukly Trenčín 

 

Vo štvrtok 3. septembra sa konalo Valné zhromaždenie 

spoločnosti Dukla Trenčín a.s. Prišlo na nich k zmenám v ria-

diacich orgánoch spoločnosti. 

Novým predsedom predstavenstva bol väčšinou akcionárov 

zvolený Miloš Radosa, ktorý nahradil Viliama Ružičku. No-

vým členom predstavenstva bol zvolený Branko Radivojevič, 

na pozícii člena predstavenstva bude pokračovať Tomáš 

Lipták. 

http://www.sportaktuality.sk/
http://www.sme.sk/tema/branko_radivojevic/
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Zmeny nastali aj v dozornej rade, ktorá bola zúžená z 

pôvodných siedmich členov na päť. 

Pracovať bude v zložení Róbert 

Švehla, Tomáš Troliga, Milan Sed-

láček, Eduard Hartmann a Viliam 

Čacho. Predsedom dozornej rady 

bude Róbert Švehla. 

„Chcel by som poďakovať do-

terajšiemu predstavenstvu, dozornej 

rade a zamestnancom klubu za ak-

tívny prístup, podporu a rozvoj Dukly 

Trenčín v predchádzajúcom období. 

Preberáme vedenie Dukly Trenčín a.s. 

v neľahkom období poznačenom hos-

podárskou krízou a neistotou, spôsobenou pandémiou Covid-

19. Zasiahla všetky športové odvetvia, ale obzvlášť ľadový 

hokej, ktorý je bytostne ekonomicky závislý ako na sponzo-

roch, tak aj na príjmoch zo vstupeniek,“ povedal Miloš Radosa. 

www.sme.sk 03.09.2020 

Pomocná evidencia 385/01/2020 

 

Nový šéf Dukly chce pritiahnuť aj ďalšie legendy 

 

Začiatkom septembra sa konalo valné zhromaždenie ak-

ciovej spoločnosti Dukla Trenčín. Funkčné obdobie u viacerých 

členov predstavenstva a dozornej rady vypršalo. Dlhoročného 

šéfa trenčianskeho klubu Viliama Ružičku nahradil vo funkcii 

po hlasovaní väčšiny akcionárov Miloš Radosa.  

V rozhovore okrem iného prezradil, že nemá v pláne byť iba 

šéf Dukly, ale chce priniesť zmeny v systéme práce klubu. 

Čo hovoríte na nedávno prezentovaný plán o obmedzení 

počtu divákov na hokejových zápasoch, ktorý sa podarilo 

nakoniec zmeniť? 

Nový predseda Miloš Radosa. 

http://www.sme.sk/
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„Situácia, ktorá by nastala, by bola pre nás veľkým skla-

maním. Pozerám na rôzne podujatia, ktoré bežia a sú ďaleko 

rizikovejšie. Pri plánovaných päťdesiatich ľuďoch by sa ho-

kejový zápas nemohol ani začať. Číslo 150 je len minimum, aby 

sa vôbec rozbehol bez divákov. Som trošku skeptický, čo bude 

do budúcna s profesionálnym športom. Za takýchto podmienok 

žiadny klub neprežije bez kompenzácií. Nikto z nás sa necíti 

byť odborníkom na pandémiu, ale vieme dodržať obmedzenia, 

pripraviť oddelené sektory a vstupy pre istý počet ľudí. Aj my 

v Trenčíne chystáme rozumný plán, ale je otázne, či nás chce 

niekto počúvať. Páči sa mi český model, ktorý môže zachrániť 

profesionálny šport.“ 

Rozmýšľali ste nad tým, koľko divákov by ste potre-

bovali, aby ste prežili? 

„Priznám sa, že až tak do hĺbky sme nešli. Ešte nemáme 

uzatvorené všetky zmluvy so sponzormi. Príjmová časť je roz-

kývaná. Partneri sa rozhodujú aj podľa toho, aký počet fa-

núšikov bude na zimnom štadióne. Všetko to spolu súvisí. 

V posledných dňoch sme počítali, koľko ľudí ovplyvní, že by 

sa sezóna nezačala. Dostali sme sa na číslo 450, ak počítame 

áčko a mládežnícke tímy. Na ne sú naviazané aj občerstvenie 

a ostatné služby. Keď to spočítate s ostatnými klubmi a špor-

tovými odvetviami, tak mám miestami pocit, že kompetentní 

ani nevedia, akú obrovskú skupinu ľudí diskriminujú.“ 

Pre vás je situácia náročná hneď z úvodu, keďže pred-

sedom predstavenstva HK Dukla Trenčín ste krátko. Ako 

to vnímate? 

„Dal som sa na boj a musím bojovať. Nelamentujem a nie 

som pesimista. Sedíme dennodenne so sponzormi. Je to tur-

bulentné, problém je obrovský a musíme ho dennodenne riešiť. 

Napriek tomu sa na prácu teším. Ak budeme robiť, ako máme 

a využijeme potenciál, bude to dobré. Trenčín a jeho okolie je 
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hladný po hokeji. Máme veľmi dobrý pocit z rokovaní so 

sponzormi. Sú zároveň veľkými fanúšikmi Dukly Trenčín.“ 

Ako dlho trvalo, kým ste kývli na ponuku stať sa prvým 

mužom trenčianskeho hokeja? 

„Nemal som konkrétnu ambíciu stať sa len šéfom HK Dukla. 

Posledné dva roky som mal v hlave zmenu systému práce v 

klube. Vedel som si predstaviť fungovať len v pozícii člena 

predstavenstva, ktorý má kontrolu nad všetkými financiami. 

Podnet na to, aby som bol na najvyššom poste, dala väčšina 

akcionárov. Cítil som podporu aj viacerých sympatizantov a 

sponzorov. Tým, že som na čele, budem môcť ľahšie presadiť 

riešenia, nad ktorými rozmýšľam roky. Som rád, že náš tím má 

klub stopercentne pod kontrolou. Od začiatku pracujeme s ob-

rovským zanietením. Budím sa veľmi skoro ráno a rozmýšľam 

nad zmenami v klube.“ 

Športový riaditeľ Branko Radivojevič hovorí o oprášení 

značky Dukla a transparentnosti. Vidíte to rovnako? 

„Sú to absolútne priority. Možno budem akcionárom liezť 

na nervy, keď ich budem oboznamovať s extrémnym počtom 

informácií, aby vedeli, kam pôjdu peniaze a čo sa deje v klube. 

Od roku 1995 fungujem na topmanažérskej pozícii. Ľudia, čo 

ma poznajú, vedia, že som typ, ktorý je transparentný a podelí 

sa o informácie. Takisto však dávam dôraz na to, aby tieto in-

formácie pomáhali kolegom k zdokonaľovaniu práce v klube.“ 

Prichádzate aj ako sponzor, alebo idú s vami do klubu 

istí partneri? 

„Som dlhoročný podporovateľ Dukly. Rovnako aj firmy, s 

ktorými komunikujem. Pohybujem sa okolo trenčianskeho ho-

keja dvadsať rokov. Samozrejme, v tejto pozícii je dôvera part-

nerov väčšia a rozprávam sa aj s novými sponzormi, ktorí by 

nám mohli pomôcť. Chceme sa tiež znova stretnúť so zástup-

cami mesta na čele s primátorom. Máme veľa aktuálnych 

problémov, ale nechceme vyzerať, že riešime len koronakrízu. 
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Pozerám sa dva, tri, až štyri roky dopredu, to je popri ope-

ratívnych činnostiach.“ 

Viete viac povedať k cieľom do novej sezóny? 

„Je to viac otázka na Branka Radivojeviča ako športového 

riaditeľa. Sme dosť limitovaní, lebo máme menší rozpočet a 

menší káder seniorského mužstva, ako niektoré konkurenčné tí-

my. Na súpiske máme 27 hráčov. Všetko bude závisieť od zdra-

votného stavu a aktuálnej formy. Ambíciou je postúpiť do play-

off z čo najvyššej priečky. Pri našom rozpočte určite nebudú 

môcť diváci kritizovať náklady na hráčov. V tímoch s vyso-

kými rozpočtami v prípade herných výpadkov táto proble-

matika býva faktorom, ktorý zväzuje ruky aj najlepším hráčom“ 

Chceli by ste dostať tím medzi finančne najsilnejšie 

kluby v extralige? 

„Jednoznačne, chceme byť v prvej štvorke dlhodobo vý-

konnostne, zázemím a ekonomicky.“ 

Na Zimnom štadióne Pavla Demitru ste založili múzeum, 

pribudli nové sedadlá. Čo všetko máte ešte v pláne zmeniť? 

„Obmena zimného štadióna je v dvoch rovinách. Prvá časť 

rekonštrukcie prebehla v réžii mesta pri obnove chladiaren-

ského zariadenia a mantinelov. Druhá časť sa pridala minulý 

rok, keď sa menili sedadlá. Chystá sa stavebné povolenie na 

opláštenie a klimatizáciu, čo by mala byť posledná fáza. 

Štadión bol v roku 1970 definovaný ako najmodernejší v Čes-

koslovensku, ale dnes je, najmä zvonku, zdevastovaný. Plánom 

je vytvoriť aj zázemie v rámci Dukly. Tam máme veľa zaují-

mavých myšlienok a plánov. Ak sa to ekonomicky bude dať, 

chceme začať po tejto sezóne. Máme v dezolátnom stave VIP 

priestory. Sponzori sa tlačia a nevytvára to pre nich miesto, aby 

mali zázemie na štadióne a vstúpili do nášho klubu. Chceme 

vybudovať 250 štvorcových metrov VIP priestorov. Je to tiež 

veľmi dôležitá téma. Takisto chceme vytvoriť dobré ubytovanie 
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pre legionárov, aj juniorov. Trenčín je dobrá hokejová adresa, a 

to plánujeme len potvrdiť.“ 

Pri tíme ostali po kariérach aj niekdajšie hráčske ikony 

na čele so športovým manažérom Brankom Radivojevičom 

a trénerom Jánom Pardavým. Máte v pláne osloviť aj 

ďalšie legendy na prácu pre klub? 

„Áno, aj to je môj cieľ. V Trenčíne vyrástlo 45 hokejistov 

NHL na čele s top hviezdami, ktoré ani nemusím menovať. 

Chcem vytvoriť prostredie, atmosféru a zázemie, aby pomáhali 

a identifikovali sa s cieľmi, ktoré plánujeme v najbližších 

rokoch s Duklou dosiahnuť.“ 

Spomínali ste mládež. Je cieľ, aby Dukla ešte zlepšila 

prácu s mladými hokejistami? 

„Stopercentne. Posledný rok som sa aj ja dosť venoval 

mládeži. Teším sa, že sme pravidelne špička v mládeži. Róbert 

Švehla na čele mládežníckeho klubu odvádza dlhodobo vý-

bornú prácu. Chceme na to ešte viac nadviazať. Môj primárny 

cieľ je, aby sme vychovávali hráčov pre najvyššie ligy vrátane 

NHL. Nie som len Trenčan, ale aj hrdý Slovák a chcem pomôcť 

týmto aj reprezentácii našej krajiny. Pozitívom je, že v Trenčíne 

by mala pribudnúť ďalšia ľadová plocha v rámci hokejovej 

akadémie.“ 

www.sportaktuality.sk 19.09.2020 

Pomocná evidencia 401/01/2020 

 

Marcel Hanzal skončil ako tréner juniorov 

 

Marcel Hanzal, medzi priateľmi známy skôr ako „Šupa“, 

končí po vzájomnej dohode na trénerskej lavičke trenčianskeho 

juniorského celku. 

Keď sa v Trenčíne povie „juniori“, rozhodne si ich mnohí 

automaticky spájajú práve s Marcelom. Niekdajší bývalý hráč, 

ktorý nikdy nemal problém pobiť sa za znak na hrudi, trénoval 

http://www.sportaktuality.sk/
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juniorský celok od sezóny 2012-2013, kedy robil asistenta 

Jurajovi Jakubíkovi. V spomínanom ročníku sa jeho celok 

umiestnil na nelichotivom 4. mieste, no, zdá sa, bol to akýsi 

odrazový mostík – odvtedy trenčianski juniori neskončili na 

horšom než 2. mieste. 

Hlavným trénerom juniorov sa stal Michal Kobezda a jeho 

asistentom Radek Dlouhý. 

www.hkdukla.sk 16.09.2020 

Pomocná evidencia 398/01/2020 

 

Tréner Dukly Ján Pardavý o vstupe do novej sezóny 

 

V nedeľu 4. októbra odštartovala Dukla Trenčín novú se-

zónu, keď na domácom ľade privítali súpera z Detvy. Ako je 

mužstvo pripravené nielen po 

fyzickej stránke, ale tiež na 

skutočnosť, že sa bude hrať 

bez fanúšikov, prezradil hlav-

ný tréner Ján Pardavý. 

S akým tímom vstupuje 

do novej sezóny? 

„Celá príprava nám v pr-

vom rade ukázala, že chlapci majú charakter. Tréningy, rov-

nako ako aj prípravné zápasy, mali svoju kvalitu a intenzitu, čo 

si chceme udržať aj v sezóne. Stavať chceme na súdržnosti. 

Máme primárne lokálnych hráčov, teda z Trenčína či Dubnice 

nad Váhom, a k ním charakterovo zapadli noví hráči. Chceme 

byť tím rýchly, dôrazný a efektívny.“ 

Za posledné obdobie sa neustále menili vyjadrenia, či sa 

bude hrať liga alebo nie. Nechýbala hráčom na tréningoch 

motivácia? 

„Určite tam nejaké náznaky boli, bolo však úlohou nás 

trénerov, aby sme v čase, keď sme boli obklopení negatívnymi 

http://www.hkdukla.sk/
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správami,  pôsobili na tím pozitívne a správne hráčov moti-

vovali. Dovolím si povedať, že sa nám to aj podarilo. Počas 

siedmich týždňov, čo sme boli všetci spolu na ľade, boli asi len 

dva tréningy, s ktorými som nebol spokojný. Inak bola inten-

zita, nasadenie i taktika namieste na každom jednom tréningu. 

Odpracovali sme sedem ťažkých týždňov, odohrali sme kva-

litné stretnutia, a to najmä počas Tipsport Kaufland Cupu, kde 

už to malo svoju atmosféru. Mrzí ma, že sme nepostúpili do 

semifinále, ale so zápasmi som spokojný.“ 

Nepamätáme si, že by sa niekedy hral hokej bez divákov. 

Je podľa vás lepšie hrať bez nich, než nehrať vôbec? 

„Myslím, že od samého začiatku pandémie si nikto z nás 

nevedel predstaviť, ako sa to celé vyvinie. Viacerí sme vraveli, 

že je lepšie nehrať vôbec, než hrať bez ľudí... Po čase už máme 

na to iný pohľad a sme šťastní, že môžeme vôbec odštartovať 

novú sezónu, i keď bez fanúšikov. Pevne verím, že to takto ne-

bude trvať veľmi dlho a že sa v priebehu sezóny ľudia vrátia na 

tribúny.“ 

Práve Trenčín je jedno z tých miest, kde vedia byť fa-

núšikovia tým šiestym hráčom na ľade. Do akej miery teda 

budú chýbať? 

„Veľmi. A dovolím si povedať, že práve Trenčín je jeden 

z tých tímov, ktoré najviac pocítia, že nemajú zrazu podporu 

z tribún, lebo naša atmosféra býva úžasná. Je to zdroj energie, 

ktorý bude zrazu chýbať.“ 

www.hkdukla.sk 04.10.2020 

Pomocná evidencia 424/01/2020 

 

Vírus napadol celý tím, hráči sa stretli po karanténe 

 

Kompletné mužstvo Dukly Trenčín po doliečení a absol-

vovaní karantény sa zišlo na ľade v piatok 6. novembra. Hlavný 

tréner Ján Pardavý sa vyjadril o potrebe komunikácie s hráčmi 

http://www.hkdukla.sk/
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o ich zdravotnom stave a reakcii ich organizmov na fyzickú 

záťaž po tejto komplikovanej a neprebádanej diagnóze.  

Prvé pozitívne prípady boli odhalené na treťom spoločnom 

testovaní, zvyšní hráči poputovali do povinnej karantény o pár 

dní neskôr. Vírus tak napokon napadol celý tím.  

„Počas karantény sme s hráčmi komunikovali na našej spo-

ločnej whatsappovej skupine. Bol som jednak smutný z toho, 

kto má aké príznaky, ale na druhej strane som si povedal, že 

keď už máme byť koronou zasiahnutí, tak nech je to v takomto 

počte, resp. všetci naraz. To želanie, samozrejme, smerovalo 

k bezproblémovej liečbe bez následkov.“ 

www.hkdukla.sk 06.11.2020 

Pomocná evidencia 452/01/2020 

 

Oliver Okuliar posilnil ofenzívu Dukly Trenčín 

 

Do svojho rodného klubu prichádza 20-ročný útočník Oliver 

Okuliar, ktorý odštartoval aktuálnu sezónu v HK 32 Liptovský 

Mikuláš. Posledné dve sezóny strávil v zámorí v tíme Sher-

brooke Phoenix (QMJHL), kde v 66 zápasoch nazbieral 42 

kanadských bodov (14+28) a v Lethbridge Hurricanes (WHL), 

kde strelil 33 gólov a na ďalších 35 prihral. V poslednej sezóne 

tak v 55 zápasoch získal neuveriteľných 68 bodov. Prestup do 

Trenčína pre neho znamenal príležitosť konečne si stabilne za-

hrať v A-tíme.  

www.hkdukla.sk 17.11.2020 

Pomocná evidencia 464/01/2020 

 

Do Dukly prišli zámorské posily – bratia Shoreovci 

 

Do kádra Dukly Trenčín pribudol  Nicholas Shore. Tento 

28-ročný americký center bol draftovaný do NHL v roku 2011 

v 3. kole z 82. miesta tímom  Los Angeles Kings, v ktorom 

http://www.hkdukla.sk/
http://www.hkdukla.sk/
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odohral štyri sezóny, no a rovnako pôsobil aj v Ottawe, Toronte 

či Winnipegu. Nicholasa odporučil Marián Gáborík, nakoľko 

ide o jeho bývalého spoluhráča z Los Angeles. Na spolupráci sa 

Dukla s Nicholasom dohodla do konca aktuálneho kalendár-

neho roka. 

Spoločne s Nicholasom prišiel do Trenčína aj jeho brat 

Drew Shore, ktorý bol draftovaný do NHL v roku 2009 v 2. 

kole zo 44. miesta tímom Florida Panthers. Drew pôsobil v 

spomínanej NHL, ale tiež v AHL či KHL. Momentálne má 

zmluvu s Carolinou Hurricanes. Rovnako ako s jeho bratom, i 

s ním je klub dohodnutý na spolupráci do konca roka 2020. 

www.hkdukla.sk 19.11.2020 

Pomocná evidencia 468/01/2020 

 

Štyridsiatnik Radivojevič si zahral aj s Gretzkym 

 

Na svojom konte má dve medaily zo svetových šampio-

nátov. Pôsobil v NHL i nadnárodnej KHL. K absolútnej 

spokojnosti Brankovi Radivojevičovi chýba len titul s Duklou 

Trenčín. Čerstvý šty-

ridsiatnik – jubileum 

oslávil v utorok 24. 

novembra - k nemu 

mal blízko pred dvo-

ma rokmi. 

Ako dieťa ste ne-

poznali tablety, mo-

bily a iné moderné 

lákadlá. Bol v tých 

časoch šport lákavou možnosťou ako sa presadiť? 

„Bola to doba naklonená športu. Deti nepoznali výdobytky 

modernej techniky, ktoré sú dnes výrazne väčším lákadlom ako 

aktívny pohyb. Dukla bola na vzostupe. Vo federálnej lige pat-

http://www.hkdukla.sk/
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rila medzi najlepšie tímy. Prvý raz som sa na korčule postavil 

ako štvorročný, keď ma rodičia priviedli na tréning prípravky. 

Asi od ôsmich rokov si pamätám, že mojim životným snom 

bolo byť súčasťou prvého tímu a hrať hokej na preplnenom 

zimnom štadióne.“ 

A čo NHL? Tá nebola vaším snom? 

„Vedeli sme, že nejaká NHL existuje, ale v televízií neboli 

žiadne prenosy, o internete sme ani nesnívali. Každý z mlá-

dežníkov sa chcel podobať hviezdam z prvého tímu Dukly. To 

bolo jediné, čo nás zaujímalo.“ 

Kedy sa to zmenilo? 

„Mal som 16 rokov. Agent za mnou prišiel, že o rok pôjdem 

na draft do NHL a bolo by vhodné, aby som sa presunul do zá-

moria. Preddraftová sezóna mi mohla výrazne pomôcť. Zasadla 

rodinná rada. Mal som prerušiť strednú školu, čo sa mame 

nepozdávalo. Chcela, aby som mal niečo v rukách. Vraj keď 

zmaturujem, môžem odísť. Napokon sme ju dokázali presved-

čiť. A bol to dobrý krok.“ 

V Belleville ste sa uchytili priam raketovo a patrili medzi 

bodových lídrov mužstva. Akoby ste ani nezažívali ťažký 

začiatok, alebo opak je pravdou? 

„Z angličtiny som toho veľmi nevedel. Priznávam, že som si 

potom aj vyčítal, že som sa jej ešte na Slovensku nevenoval 

viac. Prechod za oceán bol pre mňa veľký krok. Mal som 17 

rokov. Veľmi mi pomohlo, že v tímu už pôsobil Braňo Mezei. 

Do Kanady prišiel rok predo mnou. Mal skúsenosti, vedel po 

anglicky. Bývali sme v rovnakej rodine. Bol pre mňa oporou. 

Boli sme spolu prakticky stále. Informoval ma o všetkom, čo 

tréneri majú a čo nemajú radi. Ja som sa snažil od začiatku 

zapadnúť. Darilo sa mi po hokejovej stránke. Mali sme silné 

mužstvo, kanadské body mi naskakovali. O to to bolo jedno-

duchšie.“ 

https://sport.sme.sk/r/261/hokej-nhl.html
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V roku 1999 si vás v treťom kole draftu NHL vybralo z 

93. pozície Colorado. Jeho dres ste však v súťažnom 

stretnutí nikdy neobliekli. Prečo? 

„Dostal som ponuku od vedenia klubu, ale agent s ňou nebol 

spokojný. V OHL som mal dobré čísla a vedeli sme, že ak ne-

podpíšem zmluvu do dvoch rokov, stanem sa voľným hráčom. 

A potom prišli dve či tri ponuky od iných klubov. Rozhodli sme 

sa pre Phoenix. Do vlastníckych štruktúr klubu sa dostal Wayne 

Gretzky. Z Colorada sa do Texasu presunula aj časť skautov, 

ktorí ma odporučili do Avalanche. Mal som v klube dobré 

referencie.“ 

Aj ste boli v kontakte s Wayneom Gretzkym? 

„Keď sa v roku 2000 vrátil na ľad v Pittsburgu Mario Le-

miux, chcel sa aj Wayne. Nastúpil do kempu a pokúšal sa o reš-

tart kariéry. Začal s nami trénovať. V príprave som s ním nie-

koľko zápasov odohral v jednom útoku. Zistil, že sa mu už tak 

nedarí. Napokon nechcel riskovať, že si pokazí skvelú repu-

táciu. Návrat neohlásil, no mal som zážitok na celý život.“ 

Phoenix ale mal problémy dostať sa do play-off. V čom 

bol problém? 

„V meste hrali prím iné športy. Značná časť obyvateľstva 

bola hispánska, a tí nemali k hokeju taký vzťah, čo sa odzr-

kadlilo aj na návštevách. Ak sa nám darilo, divákov bolo viac. 

Na tréningy chodili možno dvaja či traja novinári, vo Phi-

ladelphii asi päťdesiat. Aj to hovorí samo za seba. Do klubu 

často chodili hráči na sklonku kariéry. Mohli tu hrať golf. 

Coyotees síce boli dobrá organizácia, ale na úspech stále 

čakajú.“ 

V roku 2003 ste získali s reprezentáciou bronzovú me-

dailu na svetovom šampionáte. V tíme ste boli najmladším 

hráčom. Ako si na majstrovstvá sveta spomínate? 

„Bol to rok po titule majstra sveta. Každý sa chcel dostať do 

reprezentácie. Pamätám si, že sme turnajom prechádzali hlad-



562 
 

ko. Zaváhali sme až v semifinále so Švédskom. Pamätným bol 

súboj o bronz proti Česku. Bolo to ako finále, a tak nás aj ľudia 

doma vítali. Ako majstrov.“ 

Potom ste sa však dostali do Philadelphie, čo už bol iný 

level. 

„Keď ma vymenili, bol som prekvapený. Bol som súčasťou 

väčšieho balíka, v ktorom hrali hlavné úlohy gólman Sean 

Burke a útočník Mike Comrie, ktorý patril v tom čase medzi 

najžiadanejších hráčov NHL. Dostal som sa do mužstva, ktoré 

bolo nabité hviezdami. Až som mal obavy, čo tam vôbec budem 

robiť a ako sa presadím. Napokon sme zažili vydarenú sezónu. 

Prehrali sme až v konferenčnom finále. Nezvládli sme siedmy 

duel proti Tampe Bay.“ 

Pôsobenie v Minnesote s Mariánom Gáboríkom a Pav-

lom Demitrom. Natláča sa prívlastok – za odmenu. Sedí to? 

„Vyšlo to tak. V Minnesote sa nám s manželkou narodil prvý 

syn. Rád si spomínam na toto obdobie. Boli to dva krásne roky 

s Majom a nebohým Paľkom. V partii sme 

ešte mali Čecha Martina Škoulu.“ 

Je pravda, že Paľo Demitra si ne-

ustále robil z Mariána Gáboríka žarty? 

„Oni dvaja sa medzi sebou doberali 

neustále. Aj keď ste prišli do kabíny so 

zlou náladou a oni dvaja sa do seba pustili, 

museli ste sa smiať.“ 

A Paľo tieto súboje vyhrával? 

„Majko sa vždy dostal do ťažkej de-

fenzívy. Snažil sa vystrkovať rožky, ale 

Paľo mal navrch. Často sa pridali aj ostatní, a potom to už mal 

Majo ťažké.“ (smiech) 

V roku 2008 ste opustili NHL a zamierili do ruskej KHL. 

Nebolo to príliš skoro? 
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„Neľutujem, že som to urobil. V NHL kluby stanovili 

platové stropy. Pozíciu v tíme ovplyvňovalo, koľko ste zarábali. 

Čím nižšia cifra na zmluve, tým horšia pozícia a čas strávený 

na ľade. Prišla solídna ponuka z Ruska a rozhodol som sa pre 

zmenu.“ 

Pôsobili ste v troch kluboch. Kde ste sa cítili najlepšie? 

„Najdlhší čas som strávil v moskovskom Spartaku. Klub bol 

na dobrej úrovni. Mal výborných fanúšikov, s ktorými som si 

vybudoval veľmi dobrý vzťah. Síce sme nikdy nedosiahli na 

Gagarinov pohár, podarilo sa nám v play-off vyradiť aj také 

tímy ako Dinamo Moskva alebo Petrohrad.“ 

Po troch dobrých pôsobiskách prišiel Nižnekamsk, kde 

ste sa však dlho neohriali. Čo rozhodlo o odchode? 

„To bol azda jediný moment, ktorý by som v kariére zmenil. 

Mesto nebolo príliš pekné, ale šiel som za hokejom. Trénoval 

nás Vladimir Krikunov. Bol výborný človek, no stará ruská ško-

la. Behali sme dvadsať až tridsať kilometrov denne, čo nebolo 

pre mňa. Po troch mesiacoch som klub opustil.“  

Ožili ste v Liberci. Akoby ste sa dostali do druhej mla-

dosti. 

„Klub sa stal mojou druhou srdcovkou. Dvakrát sme vyhrali 

Prezidentský pohár za prvé 

miesto po základnej časti, dva 

razy sme sa predstavili vo finále 

a získali jeden titul. Bolo to 

príjemné obdobie. Hokej mi 

veľmi chutil. Tréner Filip Pešán 

priniesol do kabíny moderné 

prvky hokeja. Veľa vecí s nami 

staršími hráčmi konzultoval a odzrkadlilo sa to na výsledkoch.“ 

Na záver kariéry ste sa vrátili do materskej Dukly 

Trenčín. Čo o tom rozhodlo? 

Ako kapitán Liberca s majstrovskou trofejou. 

http://encyklopedia.sme.sk/c/1050833/
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„Nebohému Jankovi Kobezdovi som sľúbil, že aktívnu ka-

riéru ukončím doma. On sa toho nedožil. Pôvodne som mal v 

pláne odohrať iba jednu sezónu, napokon z toho boli dve. Som 

rád, že som ich mohol absolvovať. Jediné, čo ma mrzí je, že 

sme prehrali s Banskou Bystricou rozhodujúci zápas o titul.“ 

Bol to najemotívnejší moment pôsobenia v Dukle? 

„Áno. Boli sme blízko titulu, veď ten posledný sa datuje z 

roku 2004. Vedel som, že už veľa sezón kariéry pred sebou 

nemám. Bol by to absolútny vrchol dvíhať majstrovskú trofej v 

domácom prostredí. Aj 

keď sa nám to nepodarilo, 

tešilo ma, že sa ľudia vrá-

tili na tribúny a mali radosť 

z hokeja.“ 

Kdekoľvek ste pôso-

bili, mali ste s fanúšikmi 

veľmi dobrý vzťah. V 

čom to spočívalo? 

„V Spartaku Moskva a Liberci som bol kapitánom. Bolo 

priam mojou povinnosťou byť otvorený a nemať problém po-

staviť sa pred fanúšikov. Vždy som sa snažil byť otvorený a ne-

mal som problém odpovedať ani na nepríjemné otázky v ča-

soch, kedy sa nedarilo. Dodnes mám napríklad veľmi dobré 

vzťahy s priaznivcami moskovského Spartaka, ktorí patrili do 

tvrdého jadra. Gratulovali mi aj k štyridsiatke. Dôležitý je 

vzájomný rešpekt.“ 

Našli ste sa v pozícií športového riaditeľ a asistenta 

trénera? 

„Za pochodu sa učím. S funkcionárskou prácou sa stále zo-

znamujem a baví ma. Celý život som v hokejovom kolotoči a 

neviem si predstaviť, že by som z neho vypadol.“  

www.sme.sk 24.11.2020 

Pomocná evidencia 476/01/2020 

Branko (vpravo) s obrancom Tomášom Starostom. 

http://bystrica.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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Michal Hlinka po vzájomnej dohode v Dukle skončil 

 

Michal Hlinka je známy svojou bojovnosťou a tvrdým 

štýlom, ten sa však neraz podpísal pod jeho zdravotný stav 

a privodil mu zranenia. Rovnako je tomu i v tomto období. Po 

vzájomnej dohode Michal Hlinka v Trenčíne skončil, pričom 

jeho prioritou bolo doliečiť sa a dať svoje zdravie do 

stopercentného stavu. 

www.hkdukla.sk 25.11.2020 

Pomocná evidencia 478/01/2020 

 

Bratia Shoreovci odleteli, v 5 zápasoch dosiahli 20 bodov 

 

Zámorskí bratia Nicholas a Drew Shoreovci prišli do Tren-

čína v sobotu 21. novembra, v žlto-červenom drese odohrali 

päť zápasov a spoločne nazbierali neuveriteľných 20 bodov. 

Svoju misiu – priniesť do Dukly nový impulz – splnili nad oča-

kávania.  

„Myslím, že nielen trenčiansky, ale celkovo slovenský fa-

núšik musí uznať, že tí chlapci boli o dva levely vyššie od 

ostatných. Bolo príjemné ich sledovať a rovnako i trénovať. 

Zodvihli celú kabínu, tréningový proces. Vidno, že sú to veľkí 

profesionáli. Hoci tu boli len na päť zápasov, sme veľmi radi, 

že tu boli a verím, že naši hráči od nich odpozorovali, ako sa 

hrá hokej,“ pousmial sa športový riaditeľ Branko Radivojevič.  

Objasnil aj ich odlet za oceán vo štvrtok 3. decembra: „Bratia 

Shoreovi museli odcestovať domov. Drewovi bolo odporučené, 

aby išiel naspäť, nakoľko musí po prílete domov, pred za-

čiatkom NHL kempov, absolvovať dvojtýždňovú karanténu 

a vybaviť si aj ďalšie veci.“ 

www.hkdukla.sk 03.12.2020 

Pomocná evidencia 493/01/2020 

 

http://www.hkdukla.sk/
http://www.hkdukla.sk/
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S. Krajčovi otras mozgu zobral šancu hrať na MS 

 

Útočník Dukly Trenčín Samuel Krajč už nebude bojovať o 

miestenku na hokejové Maj-

strovstvá sveta hráčov do 20 

rokov v Kanade. Pre zdravot-

né komplikácie musel pred-

časne opustiť kemp sloven-

skej reprezentácie vo Zvo-

lene. 

„V piatok 4. decembra ve-

čer po prvom prípravnom dueli medzi reprezentantmi zamieril 

do nemocnice. Do bubliny sa vzhľadom na zranenie i prísne 

opatrenia nemôže vrátiť, čo znamená, že prišiel o možnosť 

bojovať o účasť na svetovom šampionáte juniorov v Kanade,“ 

uviedol portál hockeyslovakia.sk. 

V modelovanom zápase na ľade fauloval Maxim Čajkovič 

Samuela Krajča tak tvrdo, že 18-ročný útočník Dukly Trenčín 

skončil v nemocnici s otrasom mozgu. 

Vedenie tímu Čajkoviča hneď v piatok 4. decembra večer 

vylúčilo pre hrubé porušenie športových a ľudských hodnôt z 

prípravy na juniorské MS. 

www.teraz.sk 04.12.2020 

Pomocná evidencia 495/01/2020 

 

Do Dukly prišiel kanadský krídelník Aaron Berisha 

 

Novou posilou hokejistov Dukly Trenčín sa stal Kanaďan 

Aaron Berisha. Dvadsaťpäťročný krídelník sa dohodol s ve-

dením klubu na zmluve do konca sezóny.  

Aaron Berisha pôsobil počas kariéry v kanadskej juniorskej 

súťaži OHL, farmárskej ECHL či v Usports na Saint Mary's 

University. V minulej sezóne prvýkrát vyskúšal európsky an-

http://www.teraz.sk/
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gažmán, keď obliekal dres Znojma v EBEL lige. V 50 zápasoch 

základnej časti získal 24 bodov (12+12). 

Aaron Berisha by mal v Dukle pomôcť zaplniť dieru v 

ofenzíve, ktorá vznikla po odchode bratov Drewa a Nicka 

Shoreovcov. 

www.hkdukla.sk 09.12.2020 

Pomocná evidencia 498/01/2020 

 

Dukla získala fínskeho obrancu Janneho Jalasvaaru 

 

Extraligový hokejový klub HK Dukla Trenčín angažoval 36-

ročného fínskeho obrancu Janneho Jalasvaaru.  

Janne Jalasvaara pôsobil vo viacerých prestížnych európ-

skych ligách, prevažnú časť kariéry vo Fínsku. Počas siedmich 

sezón v KHL odohral celkovo 362 zápasov a v rokoch 2012 a 

2013 získal s Dinamom Moskva Gagarinov pohár. 

V ročníku 2019/2020 odohral v najvyššej fínskej súťaži 30 

zápasov v drese Pelicans Lahti, v ktorých získal 10 kanadských 

bodov za 2 góly a 8 asistencií. Rodné Fínsko reprezentoval na 

dvoch majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov, na ktorých 

získal bronzové medaily, štartoval aj na majstrovstvách sveta 

do 18 rokov.  

www.hkdukla.sk 16.12.2020 

Pomocná evidencia 508/01/2020 

 

V nominácii na MS 20 v Edmontone aj šesť Trenčanov 

 

V piatok 25. decembra odštartovali MS do 20 rokov v Ed-

montone. Veľmi potešiteľné je, že v nominácii je šesť odcho-

vancov HK Dukly Trenčín – Martin Chromiak, Marko Sta-

cha, Samuel Kňažko, Šimon Bečár, Rayen Petrovický a 

Šimon Latkóczy, z ktorých väčšina si môže zopakovať túto 

nomináciu aj v budúcom roku.  

http://www.hkdukla.sk/
http://www.hkdukla.sk/
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Ďalším zo silných kandidátov bol aj Samuel Krajč, ktorý 

však po nepochopiteľnom faule spoluhráča musel predčasne 

opustiť výpravu v príprave na MS. Reprezentačný tím povedie 

taktiež trenčianska dvojica Róbert Petrovický - Viliam Ča-

cho.  

www.hkdukla.sk 25.12.2020 

Pomocná evidencia 521/01/2020 

 

Šimon Latkóczy predviedol zákrok turnaja už na úvod 

 

Za najlepšieho hráča v slovenskom tíme v úvodnom zápase 

MS do 20 rokov vyhlásili brankára Šimona Latkóczyho. Ten 

sa v Edmontone vý-

razne podieľal na ví-

ťazstve nad Švajčiar-

mi 1:0.  

Trenčan zazname-

nal 28 zákrokov a 

najmä ten zo záveru 

stretnutia obletel ho-

kejový svet. Zverej-

nilo ho viacero zahra-

ničných stránok. Pri 

presilovke súpera sa dostal na ľavom kruhu k puku Inaki 

Baragano a pred sebou mal úplne odkrytú bránku, no Šimon 

Latkóczy sa bleskovo presunul a jeho strelu chytil lapačkou. 

„Pri tom zákroku bola predo mnou skrumáž, Švajčiari 

vystrelili od modrej a ja som nevedel presne, kam sa ten puk 

odrazil. Až v poslednej chvíli som zbadal, že išiel doprava, tak 

som sa tam odrazil a mal som lapačku na správnom mieste," 

opísal dôležitý moment Šimon Latkóczy. 

„Ten Šimonov zákrok bol skvelý, zákrok, ktorý urobí zápas. 

Celkovo chytal výborne a výrazne pomohol mužstvu k víťazst-

http://www.hkdukla.sk/
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vu,“ nešetril chválou tréner Slovákov Róbert Petrovický. Ten 

dal Latkóczymu prednosť pred Samuelom Hlavajom. 

www.teraz.sk 26.12.2020 

Pomocná evidencia 523/01/2020 

 

Dukla angažovala kanadského útočníka Reddicka 

 

Kanadský hokejový útočník Kruise Reddick sa stal novou 

akvizíciou HK Dukla Trenčín.  

Kruise Reddick pôsobí v Európe od roku 2016, keď po 

účinkovaní v zámorskej univerzitnej súťaži zamieril do Švéd-

ska. Následne odohral tri sezóny za britský tím Guilford Flames 

v EIHL. V ročníku 2019/2020 dosiahol v 46 zápasoch bilanciu 

11 gólov a 30 asistencií. 

www.hkdukla.sk 31.12.2020 

Pomocná evidencia 528/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.teraz.sk/
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16.3 Florbal 
 

 

 

Pre 1.FBC Trenčín je koronavírus malou tragédiou 

 

Florbalisti 1.FBC Trenčín mali jednoznačne namierené za 

majstrovským titulom. Rozprávali sme sa so športovým 

riaditeľom klubu Ivanom 

Piovarčim. 

Ako vnímate aktuál-

nu situáciu? 

„Myslíme si, že je len 

minimálna pravdepodob-

nosť, aby sa šírenie koro-

navírusu zastavilo v prie-

behu jedného až dvoch týždňov. Pre náš klub je to taká malá 

tragédia. Všetci sme urobili všetko pre konečný úspech práve v 

tejto sezóne. Mali sme to výborne rozohrané. Muži i juniori 

suverénne vyhrali základnú časť svojich súťaži. Na čele 

tabuliek sú i všetky mládežnícke družstvá. Všetkých nás to stálo 

veľké množstvo energie, času a i finančných prostriedkov a toto 

všetko, zdá sa, vyjde navnivoč, keďže okrem vlastnej discipli-

novanosti nemôžeme chod udalostí nijako inak ovplyvniť. Ne-

ostáva nám nič iné, ako zmieriť sa s danou situáciou.“ 

Ste pripravení na koniec sezóny? 

„V podstate si myslíme, že inak ako ukončením súťaže to ani 

dopadnúť nemôže. Posunutie termínov vo florbale je navyše 

zložité aj vzhľadom k tomu, že kluby nie sú majiteľmi hál a 

určite by nastali v tomto smere problémy. My by sme veľmi 

radi pokračovali a dotiahli sezónu do víťazného konca, ale sme 

realisti. Teraz ide o oveľa dôležitejšie veci.“ 

www.sme.sk 14.03.2020 

Pomocná evidencia 142/01/2020 

Ivan Piovarči odovzdáva turnajové ocenenie. 

http://www.sme.sk/
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Športový klub 1.FBC Trenčín vznikol pred 15 rokmi 

 

Pred pätnástimi rokmi, v piatok 17. 6. 2005, bol zare-

gistrovaný prvý florbalový klub v Trenčíne. Športový klub 

1.FBC Trenčín oslavuje svoje 15–ročné jubileum. 

Podporiť myšlienku vzniku florbalového klubu v Trenčíne 

sa rozhodla partia chlapcov okolo  Martina Šedivého, Viktora 

Pagáčika, Mária Matušinca a Františka Juríka, ktorí sa do-

vtedy i s ďalšími bavili vo voľnom čase florbalom. Práve 

spomínaní hráči tvorili kostru prvého florbalového klubu 

v Trenčíne a základ extraligového družstva od sezóny 

2005/2006. Zakladate-

ľom organizácie bol 

dnešný prezident, dlho-

ročný tréner extraligo-

vého tímu Miroslav Sá-

ga.  

Táto skupina špor-

tovcov ponúkla Trenča-

nom nový druh špor-

tovej zábavy. Florbal 

bol pre širokú verejnosť v tom čase pomerne veľkou neznámou. 

Hneď si získal obľubu u fanúšikov a záujem to skúsiť rástol i u 

detí, ktoré chceli byť súčasťou 1.FBC Trenčín. Klub im vytvoril 

dostatočný priestor na spoznanie florbalu a ich ďalší športový 

rast.  

„Na prvé výberové nábory prišlo v septembri 2005 do 

Mestskej športovej haly na Sihoti, ktorá je domovským stán-

kom klubu, takmer 400 chlapcov a dievčat. Po piatich mesia-

coch sme mali v klube 160 registrovaných členov. Doteraz sa u 

nás vystriedalo takmer tisíc hráčov a hráčok. Dnes máme okolo 

Zakladateľom 1.FBC Trenčín bol Miroslav Sága. 
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280 registrovaných členov,“ bilancuje prezident klubu Miro-

slav Sága.    

Jednotlivé kategórie od začiatku úspešne reprezentovali far-

by klubu i svojho mesta. 1.FBC začínal s extraligovým tímom, 

mužmi B, ženami, dorastencami a žiakmi. Neskôr pribudol tím 

juniorov a všetky mládežnícke kategórie, ktoré hrajú celoštátne 

ligové súťaže, vrátane prípravky. Do dnešného dňa vychoval 

klub niekoľko vynikajúcich hráčov, reprezentantov Slovenska.  

„I vďaka tomu, že zápasy 1.FBC mali vždy náboj, iskru, 

rýchlosť a dravosť, nabrala popularita florbalu v Trenčíne 

pomerne rýchly rast,“ 

konštatuje Miroslav Sá-

ga. Klub už od začiatku 

zabezpečil profesionálny 

tréningový proces pre 

všetkých svojich hráčov.  

„To bolo nesmierne 

dôležité. Všetci, ktorí 

sme robili šport na vyššej 

úrovni, vieme, že kvalitné podmienky pre hráčov sú alfou 

a omegou. No a potom aj pohodová atmosféra so zdravou mo-

tiváciou bola a je v našom klube dôležitá,“ prízvukuje prezident 

klubu.  

V sezónnom období 09 - 12/2005, trénovali florbalisti 

1.FBC v telocvičniach na stredných školách, neskôr prešli do 

Mestskej športovej haly na Sihoti. Tá je od roku 2006 ich 

domovským stánkom.  

Extraligový seniorský celok sa umiestnil v prvej sezóne 

slovenskej ligy na 6. mieste z 13 tímov. Vtedy sa ligová súťaž 

hrala ešte turnajovým spôsobom. Na premiérový domáci zápas 

ŠK 1.FBC Trenčín s HKL-MJM Petržalka prišlo vyše tisíc 

divákov, ktorí boli svedkami víťazstva nováčika 1. FBC 

Trenčín  6:4.    
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Prvý veľký úspech 1.FBC zaznamenali už v úvodnej sezóne 

aj juniori. Hráči ako Michal Magdolen (kapitán mužstva), 

Martin Krivoš, Gabriel Mézsáros, Pavol Rybár, Richard 

Seriš, Tomáš Glonek, Dominik Podmanický a iní dotiahli 

juniorský tím pod vedením Branislava Kovalčíka a Richarda 

Richňáka na bronzovú priečku na Majstrovstvách SR. Bola to 

prvá medaila pre klub v premiérovej sezóne 2005/2006. Juniori 

rovnaký úspech zopakovali aj v ďalšej sezóne. 1.FBC Trenčín 

šiel svojou cestou profesionálne vedených tréningov, usilov-

ným športovým prístupom všetkých hráčov a funkcionárov 

klubu.  

A tak prišli ďalšie slávne chvíle. V tretej sezóne 2007/08 sa 

dokázal extraligový výber prebojovať do finále a získať strieb-

ro. Už vtedy hala burácala a o rok prišiel vytúžený triumf. Klub  

prvýkrát ovládol slovenskú 

extraligu mužov, keď vo finále 

zdolal Florko Košice. Ďalšia 

sezóna bola bronzová a od se-

zóny 2010/2011 nastalo kra-

ľovanie hráčov 1.FBC. Tri 

mužské tituly v rade... 

Trenčania na čele s kapitánom 

Branislavom Kovalčíkom po-

stupne porazili vo finálových sériách Hurikán Bratislava, Flor-

ko Košice a Grasshoppers Žilina. Štyri seniorské tituly radia ŠK 

1. FBC Trenčín na prvé miesto v novodobej histórii slovenskej 

florbalovej extraligy.   

„Naše úspechy nám umožnili hrať na medzinárodných tur-

najoch. Majstrovské tituly nám zabezpečili aj účasť v eu-

rópskych súťažiach,“ spomína Miroslav Sága. Prvá kvalifikácia 

na EuroFloorball Cup, ktorej sa Trenčania zúčastnili, sa odo-

hrala v lotyšskej Valmiere v r.2009, ale postup sa nezrodil. V 

roku 2011 v druhej kvalifikácii EuroFloorball Cupu v Slovin-
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sku Trenčania nepostúpili do hlavnej fázy kvôli horšiemu skóre 

s ruskou Naukou. V roku 2012 obsadili v hlavnej fáze tejto 

súťaže v Košiciach 4. miesto. Na domácom EuroFloorball 

Cupe, ktorý sa v roku 2013 uskutočnil v Mestskej športovej hale 

na Sihoti, sa 1.FBC Trenčín umiestnil na 5. mieste. Pamätný 

duel odohrali Trenčania s nórskym majstrom IBK Slevik pred 

1 350 divákmi.   

Florbalisti 1. FBC 

v nasledujúcich ro-

koch aj z dôvodu veľ-

kej generačnej výme-

ny kádra nevedeli 

nadviazať na pred-

chádzajúce úspechy. 

V základnej časti síce 

dokázali obsadiť tie 

najvyššie priečky v tabuľke, ale vo vyraďovacích zápasoch sa 

už trápili a nevedeli sa prebojovať do semifinálových bojov. 

Treba však pripomenúť, že mládežnícke tímy pracovali naplno 

a získavali cenné kovy na majstrovstvách Slovenska.    

Trenčania sa mohli na extraligové výslnie dostať opäť 

v práve ukončenej sezóne 2019/2020, ktorá sa však pre koro-

navírus nedohrala. Zverenci už nového českého trénera Jana 

Holovku sa tak stali iba víťazom mužskej extraligy bez ocene-

nia majstra, keďže po základnej časti sa neodohrala play-off. 

Práve Jan Holovka nahradil po 14 sezónach v klube na lavičke 

mužského celku Miroslava Ságu. Ten viedol tím z trénerskej 

pozície od začiatku až do sezóny 2018/2019.    

Športový riaditeľ ŠK 1. FBC Trenčín Ivan Piovarči, ktorý 

v klube pracuje od sezóny 2014/2015 a v tomto čase sa 

pripravuje už na svoju siedmu florbalovú sezónu, hovorí: „Ak 

si budeme robiť to, čo máme vyskúšané, zachováme počty a 

kvalitu tréningov, zostaneme zomknutí a jednotní, bude náš 
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klub patriť stabilne k slovenskej špičke a slúžiť ako príklad 

práce s mládežou aj pre ďalšie kluby.“     

www.1fbctrencin.sk 17.06.2020 

Pomocná evidencia 288/01/2020 

 

Klubu 1.FBC sa darí vychovávať úspešných hráčov 

 

Počas prvého septembrového víkendu odohrali starší žiaci 

1.FBC Trenčín šnúru víťazných zápasov na 1.ročníku turnaja 

„Salming Floorball Cup“ v Športovom centre v Zamarovciach. 

Po zdolaní súperov zo Žiliny, Dubnice nad Váhom, Spišskej 

Novej Vsi a vo finále mestského rivala z AS získali zverenci 

trénera Mareka Kyselicu hlavnú trofej turnaja. 

V posledný augustový týždeň sa odohral v Mestskej špor-

tovej hale na Sihoti aj prvý ročník – Trenčín Floorball Games 

2020. Organizátorom bol ŠK 1.FBC Trenčín. Na turnaj malo 

pôvodne pricesto-

vať 24 tímov, no pre 

epidemiologickú si-

tuáciu prišlo do 

Trenčína napokon 

19 družstiev. Mladší 

žiaci 1.FBC obsadili 

2. miesto za svojimi 

rovesníkmi z AS 

Trenčín. Starší žiaci skončili tretí a dorastenci 1.FBC sa vo 

svojej kategórii stali jednoznačnými víťazmi.  

Florbalistom - Juniorom roka sa stal útočník 1.FBC Trenčín 

Tomáš Kvasnica. V sezóne 2019/2020 sa usadil v seniorskej 

reprezentácii a patril medzi strojcov spanilej jazdy Trenčanov v 

extralige mužov. V najvyššej súťaži nazbieral v 22 zápasoch 59 

bodov za 34 gólov a 25 asistencií. Osem zápasov odohral aj v 

základnej časti extraligy juniorov, kde pridal senzačných 46 

Družstvo starších žiakov 1.FBC Trenčín. 

http://www.1fbctrencin.sk/
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bodov (24+22) a v troch dueloch play-off mal bilanciu 6 gólov 

a 4 asistencie. Sedemnásťročný útočník 1.FBC Trenčín 

predstihol v hlasovaní florbalových odborníkov a zástupcov 

médií druhého klubového a reprezentačného spoluhráča 

z 1.FBC Samuela Virgu.  

V kategórii Brankár roka získal prvenstvo ďalší hráč 1.FBC 

a zároveň reprezentant SR Jakub Klobučník. Trenčiansky 

klub zabodoval aj v kategórii Tréner sezóny. Zhodný počet 

bodov vyniesol na prvé miesto dvojicu českých koučov. Okrem 

reprezentačného trénera Radomíra Mrázka  sa najlepším 

trénerom sezóny stal aj Jan Holovka z 1.FBC Trenčín. 

Info 02.10.2020 

Pomocná evidencia 390/01/2020 
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16.4 Iné športové odvetvia a podujatia 
 

 

Ocenili najlepších športovcov mesta Trenčín za rok 2019 

 

V sobotu 8. februára v Posádkovom klube odovzdal primátor 

mesta Richard Rybníček a predseda Komisie športu pri 

Mestskom zastupiteľstve Martin Smolka jedenásť cien naj-

lepším športovcom za rok 2019. 

Najlepším seniorským športovcom/športovkyňou mesta 

Trenčín sa za rok 2019 stala Kristína 

Juricová (fitness, kategória nad 163 

cm). Táto rodáčka z Trenčína je štu-

dentkou Gymnázia Ľudovíta Štúra. 

Fitnessu sa venuje od siedmich rokov, 

najskôr v klube Fitness Gabrhel Trenčín. 

V súčasnosti žije a trénuje v Trenčíne, 

ale súťaží za klub Stars for Stars Bra-

tislava. Slovensko reprezentuje od desia-

tich rokov. V juniorskej kategórii a kategórií žien fitness nad 

163 cm získala za posledné roky viacero titulov – štyrikrát bola 

majsterkou sveta a päťkrát majsterkou Európy. 

Spolu s ňou sa najlepším seniorským športovcom/špor-

tovkyňou stala Monika Chochlíko-

vá (kickbox). Ide o 24-ročnú štu-

dentku Masarykovej Univerzity v 

Brne. Je reprezentantkou a zamest-

nankyňou Vojenského Športového 

Centra Banská Bystrica. V roku 

2019 vyhrala v ringu jedenásť  zá-

pasov a získala titul majsterky sveta 

v K1 asociácii WAKO v Sarajeve, 

titul majsterky Európy v K1 asociácie WAKO na Univerzitných 
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majstrovstvách Európy v Záhrebe a bronzovú medailu na maj-

strovstvách sveta v Thaiboxe v Bangkoku. V slovenskej ankete 

Športovec roka 2019 skončila na 22.mieste ako najvyššie 

umiestnený neolympijský športovec a v ankete Najúspešnejší 

neolympijský športovec obsadila 1. miesto. 

Najlepším juniorským športovcom/športovkyňou   mesta sa 

stala Dagmar Čulenová (rýchlostná kanoistika). Je členkou 

Kanoistického klubu TTS Trenčín a medzi jej úspechy za rok 

2019 patria napríklad 5. miesto na Majstrovstvách sveta a 8. 

miesto na Majstrovstvách Európy. Desaťkrát sa stala majster-

kou Slovenska a dvakrát získala 3. miesto v závodoch Olym-

pijské nádeje.  

Ďalším najlepším juniorským športovcom/športovkyňou 

mesta sa stal Sebastián Cabala (vzpieranie). Je študentom 

Strednej športovej školy v Trenčíne. So vzpieraním začal v 

Krúžku Baby Barbell na ZŠ v Kubrej ako sedemročný pod 

vedením trénera Milana Kováča. Momentálne patrí k najta-

lentovanejším mladým športovcom a je  v príprave na OH 2024. 

Medzi jeho najväčšie úspechy patrí 3. miesto v dvojboji do 17 

rokov s výkonom 290 kg na ME v Eilate v Izraeli a 3. miesto 

v nadhode. Na ME do 20 rokov v Bukurešti ako najmladší vy-

tvoril dva európske rekordy, a to s výkonom 160 kg a 290 kg 

v dvojboji. Umiestnil sa na 7. mieste. 

Najlepším seniorským  kolektívom za rok 2019 s stal Flor-

balový klub AS Trenčín. Od roku 2006 hrá tím najvyššiu 

slovenskú florbalovú. Najväčší úspech až do minulého roka bo-

lo 2. miesto v rokoch 2016-2017. Práve minulý rok bol zlo-

mový, keď florbalisti AS Trenčín vyhrali svoj prvý titul v his-

tórii.  

Ďalším najlepším seniorským kolektívom je ŠK Dračia légia 

2012 Trenčín. V roku 2019 získal klub viacero medailí, najviac 

si však cení titul vicemajstra Európy v španielskej Seville hneď 

v dvoch kategóriách. Stal sa znovu víťazom Slovenského pohá-
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ra dračích lodí i majstrom Slovenska v pretekoch organizova-

ných Slovenskou asociáciou dračích lodí. V Taiwane na 

pretekoch organizovanom ázijskými asociáciami dračích lodí 

získal 2. miesto na trati dlhej 500 m a 1. miesto na trati dlhej 

5000 m.   

Najlepším juniorským kolektívom sú atlétky TJ Slávia Špor-

tové gymnázium Trenčín. Na Európskom pohári klubových 

majstrov juniorov v Portugalsku tím reprezentovalo 18 dievčat. 

Skončili na 6.mieste. Najviac sa darilo Lucii Šišolákovej v 

behu na 1500 m, kde získala 1. miesto, Michaele Vreckovej v 

hode kladivom, ktorá obsadila 2. miesto a Júlii Hanuliakovej 

v hode oštepom, ktorá získala 2. miesto. Na MS stredných škôl 

v Splite, kde tím reprezentovali Petra Hanuliaková, Michaela 

Vrecková, Lucia Šišoláková, Lenka Šupicová, Ema Balážová 

a Michaela Szturcová, dievčatá skončili na 12. mieste. Najviac 

sa darilo Petre Hanuliakovej, ktorá vyhrala hod oštepom 

v novom slovenskom dorasteneckom rekorde 50,82 m. 

Ďalším najlepším juniorským kolektívom sú juniori 

Hokejového klubu Dukla Trenčín, ktorí vybojovali v najvyššej 

slovenskej súťaži majstrovský titul. 

Najlepším handicapovaným športovcom sa stal Július 

Maťovčík (cestná cyklistika).  V roku 2019 na Majstrovstvách 

sveta nepočujúcich cyklistov v Turecku v jeho obľúbenej dis-

ciplíne, časovke, získal 6. miesto. Okrem toho získal 13. miesto 

v disciplíne 100 km Road Race a v ďalších dvoch disciplínach 

obsadil 9. a 10. miesto. 
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Ocenenie za celoživotný prínos v športe v Trenčíne si 

prevzali manželia Eva a Dušan Paškovci (tanec). Už 51 rokov 

vedú tanečný klub 

Dukla Trenčín a po-

čas svojej trénerskej 

kariéry vychovali 34 

majstrov a vicemaj-

strov Slovenska. Pod 

ich rukami vyrástlo 

množstvo tanečníkov 

na svetovej úrovni. 

Organizujú medziná-

rodné tanečné podujatia, rozhodujú na medzinárodných súťa-

žiach.  

Ocenenie za celoživotný prínos v športe v Trenčíne si pre-

vzal aj Ľudovít Kuhlöffel, znalec, odborník, tréner a pedagóg 

v oblasti športu. Je súčasťou 

športu v meste Trenčín už nie-

koľko desiatok rokov. Cez ús-

pešného športovca a reprezen-

tanta v kanoistike, športového 

pedagóga, inštruktora lyžovania 

či trénera nielen tenisu ovplyvnil 

veľa ľudí a mládeže v Trenčíne, 

aby ich priviedol k športu a zdra-

vému životnému štýlu. Napriek 

svojmu veku vyše 70 rokov je neustále v dobrej kondícii a vždy 

s úsmevom na tvári rozdáva radosť zo života, vzdeláva sa v 

nových IT technológiách, možnostiach financovať šport z ve-

rejných a EU zdrojov a plánuje organizovať programy a olym-

pijské dni pre deti.  

www.trencin.sk 08.02.2020 

Pomocná evidencia 052/01/2020 

Za celoživotný prínos v športe ocenili manželov Paškovcov. 

http://www.trencin.sk/
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Prvé kolo Slovenského pohára v  karate mládeže 

 

V Mestskej športovej hale na Sihoti sa v nedeľu 16. februára 

konalo 1. kolo Slovenského pohára (SP) v karate mládeže. Na 

turnaji sa zišlo 505 pretekárov z 54 klubov z celého Slovenska. 

Mladí karatisti bojovali nielen o cenné kovy, ale tiež o body 

a nomináciu na Majstrovstvá SR mládeže v máji v Košiciach. 

Súperili v troch disciplínach - agility, súborné cvičenie kata a v 

športovom zápase kumite. O organizáciu podujatia sa postaral 

ŠK Real Team Trenčín s podporou partnerov. Samotný klub 

reprezentovalo 36 športovcov, ktorí svojimi výkonmi s bilan-

ciou 6 zlatých, 8 strieborných a 19 bronzových, získali prven-

stvo v rámci turnaja s celkovým počtom 33 medailí.  

Zlato získali Lamačka, Milčíková, Gallo, dvakrát Horvá-

thová, Pummerová, striebro získali  Beňo, Bystrická, Fraňová, 

Gallo, Kalafut, Kalafutová, Pšenka a Pavlíková a bronz vy-

bojovali V. a R. Beňo, Kalafut, Lamačka, Kalafutová, Laifer, 

Pummerová, Mošková, Pavlíková, Podolánová, Sliva, Su-

chánová a Šelapugina.  

Info 03.03.2020 

Pomocná evidencia 067/01/2020 

 

Štyri zlaté medaily pre trenčianske krasokorčuliarky 

 

V sobotu a nedeľu 22. – 23. februára sa konali v Bratislave 

Majstrovstvá Slovenska v krasokorčuľovaní pre nádeje, žiactvo 

a juniorov. Súťažiaci počas sezóny zbierajú body prostred-

níctvom viacerých pretekov Slovenského pohára. Na majstrov-

stvá Slovenska sa dostane z každej kategórie len 14 najlepších 

dievčat.  
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Všetky trenčianske pretekárky si vybojovali miestenku na 

republikovom šampionáte s najlepšími umiestneniami v rebríč-

ku Slovenského pohára. Krasokorčuliarsky oddiel Kraso Tren-

čín zastupovalo šesť členiek v rôznych vekových kategóriách. 

Dievčatá z Trenčína ovládli majstrovstvá, priniesli štyri zlaté a 

jednu striebornú medailu. V najmladších vekových kategóriách 

tzv. nádeje rozdelené do štyroch ročníkov nenašli premožiteľky 

a získali zlaté medaily. V 

náročnej kategórii mlad-

ších žiačok Trenčín získal 

striebornú medailu.  Za 

úspechmi Trenčína stoja 

tréneri Jana Omelinová a 

Peter Hebr. 

Umiestnenia: nádeje 7 

rokov 1. miesto Nela Pet-

ríková, nádeje 8 rokov 1. 

miesto Ella Drličková, kategória 9-ročné 1. miesto Pavlína 

Hrebíková, nádeje 10 rokov 1. miesto Denisa Adamkovičová, 

mladšie žiačky 2. miesto Natália Chibuzor Ostrolúcka, 4. 

miesto Nikola Fojtíková. 

www.sme.sk 23.02.2020 

Pomocná evidencia 078/01/2020 

 

Klub dračích lodí Draco Cor získal v Prahe striebro 

 

Klub dračích lodí Draco Cor z Trenčína získal v sobotu 7. 

marca  na Halovom pohári dračích lodí v Prahe 2. miesto v naj-

vyššej kategórii Premium Sport z viac ako 20 zmiešaných 

tímov. V celkovom poradí sa klub umiestnil na tretej priečke. 

Info 03.04.2020 

Pomocná evidencia 120/01/2020 

 

http://www.sme.sk/
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Klub Kraso Trenčín obhájil Pohár klubov 

 

Klub Kraso Trenčín obhájil Pohár klubov pre sezónu 

2019/2020, a tak trofej ostáva 

v Trenčíne už tretíkrát po sebe. 

Slovenský pohár v krasokorču-

ľovaní pozostáva z jednotlivých 

pretekov. Slúži ako jedno z kri-

térií pre hodnotenie dlhodobej 

výkonnosti krasokorčuliarov a 

ako postupové kritérium na Maj-

strovstvá Slovenska.  

Už tretiu sezónu po sebe je 

Kraso Trenčín najúspešnejší slo-

venský klub. Koniec sezóny 

priniesol aj vyhodnotenie Sloven-

ského pohára jednotlivcov a pre 

Trenčianky štyri prvé miesta: Nela Petríková (kategória 

Nádeje 7), Ella Drličková (Nádeje 8), Paulína Hrebíková 

(Nádeje 9), Natália 

Ostrolucká (ml. žiač-

ky), jedno 2. miesto 

získala Denisa Adam-

kovičová (Nádeje 10) 

a jedno 3. miesto Niko-

la Fojtíková (ml. žiač-

ky). 

V tejto sezóne pre-

tekárky Kraso Trenčín 

reprezentovali svoj 

klub, mesto a Slovensko na pretekoch European Criterium, 

ktoré pozostávajú zo 4 súťaží v Celje, Belehrade, Sofii a Fol-

Natália Ostrolucká a Ella Drličková. 
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garii. Posledné kolo pretekov v Taliansku bolo pre koronavírus 

zrušené.  

Natália Ostrolucká (ml. žiačky) doniesla domov dve zlaté 

medaily zo slovinského Celje aj zo srbského Belehradu. Ella 

Drličková (kategória Chicks) z tých istých pretekov priviezla 

jedno zlato a jedno striebro. V celkovom rebríčku Európskeho 

kritéria pre sezónu 2019/2020 obsadila v kategórii mladšie 

žiačky Natália Ostrolucká prvú priečku, v kategórii Chicks je 

na 2. mieste Ella Drličková.  

Od piatku do nedele 6.- 8. marca sa v Pardubiciach konali 

Majstrovstvá Českej republiky žiactva pre rok 2020, na ktorých 

získala Nikola Fojtíková (ml. žiačky) 3. miesto, Paulína Hre-

bíková (najmladšie žiačky) 4. miesto a Nela Petríková (nová-

čikovia ml. dievčatá) 1. miesto. 

Pretekárky, zvyknuté na veľký výdaj energie na ľade, v sú-

časnej situácii trénujú individuálne doma. V kurze sú švihadlá, 

karimatky, gymnastika, posilňovačky, strečing či cvičenie s 

vlastnou váhou tela.  

„Keď nám zavreli štadióny, dopriali sme si chvíľu oddych. 

Regenerácia je pre športovcov veľmi dôležitá. Ale už toho 

oddychu stačilo,“ hovorí tajomníčka Kraso Trenčín Zuzana 

Petríková.  

Info 03.04.2020 

Pomocná evidencia 127/01/2020 

 

V Trenčíne rastie lyžiarsky talent Kristína Korienková 

 

Počas víkendu 6. a 7. júna sa na svahu v Štítnej nad Vláří 

(ČR) uskutočnilo 2. kolo Českého pohára v trávovom lyžovaní. 

Zúčastnili sa ho pretekári z Českej a Slovenskej republiky.   

Na stupienky víťazov sa trikrát postavila desaťročná 

Kristína Korienková z Trenčína. V kategórii talent získala 1. 

miesto v disciplíne Super- G, v obrovskom slalome zajazdila na 
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1. a 3. mieste. Budúca piatačka Základnej školy na Novomes-

kého ulici začala lyžovať ako 3-ročná, v alpskom lyžovaní sú-

ťaží od svojich šiestich rokov 

a trávovému lyžovaniu sa 

venuje od jesene 2019.  

Medzi jej doterajšie naj-

väčšie úspechy patrí ví-

ťazstvo v lyžiarskych prete-

koch o Jánošíkovu valaštičku 

vo Vrátnej, na stupňoch pre 

víťazov sa umiestnenia v Rensar Cupe na Morave a v Hore-

hronskej lige v zjazdovom lyžovaní, kde jej v celkovom poradí 

patrilo 4. miesto.  

Info 31.06.2020 

Pomocná evidencia 266/01/2020 

 

Real team zabodoval v historicky prvej video súťaži 

 

Na prvom celoslovenskom online športovom podujatí v 

karate do 12 rokov získal trenčiansky Športový klub Real team 

16 zlatých medailí a s celkovým počtom 42 získaných cenných 

kovov aj 2. miesto v rebríčku 30 zúčastnených klubov.  

Ako informovala trénerka Lenka Beňová, súťaž pozostá-

vala z krátkej video nahrávky súborných cvičení kata. Domáci 

klub reprezentovalo 39 pretekárov. Konkurencia bola prekva-

pujúco silná, v niektorých kategóriách bolo až 60 preteká-

rov. Cvičenci sa poctivo pripravovali a natáčanie svojich cviče-

ní dotiahli do najmenších detailov, vrátane výberu prostredia, 

osvetlenia a pod.  

Najdôležitejší bol samotný výkon a prevedenie kata.  

Info 30.06.2020 

Pomocná evidencia 269/01/2020 
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Športové aktivity mesto podporí sumou 60 tisíc eur 

 

V roku 2020 poskytne mesto Trenčín prostredníctvom gran-

tového programu v oblasti športu a telesnej kultúry na 42 pro-

jektov spolu takmer 24 tisíc eur, činnosť 48 športových klubov 

podporí celkovou sumou necelých 36 tisíc eur. O pridelení 

dotácií rozhodol primátor mesta Richard Rybníček na základe 

odporučenia Komisie športu. 

www.trencin.sk 09.07.2020 

Pomocná evidencia 320/01/2020 

 

Mužstvo S.N.P. majstrom v malom futbale 

 

Mestská liga malého futbalu v Trenčíne má staronového 

majstra. Stal sa ním tím S.N.P. Ten v 15 stretnutiach nenašiel 

premožiteľa. Stratil iba dva body po remíze s Botafogom (3:3). 

Najvážnejších konkurentov z Letky, Botafoga a Santosu zdolal 

rozdielom triedy a nikoho nenechal na pochybách, že titul v 1. 

Hummel lige je v správnych rukách. 

„Základ tímu tvoria hráči zo Zámostia. Ak si niekto myslí, 

že názov tímu má niečo spoločné so Slovenským národným 

povstaním, je na omyle. Názvy miniligových tímov z Trenčína 

majú častokrát spojitosť s alkoholom, a my nie sme výnimkou. 

Samozrejme, s ohnivou vodou to nepreháňame, ale kamarátske 

posedenie pri pivku je súčasťou našej kultúry,“ pousmial sa na 

úvod gólman Martin Kopčan. 

Mužstvo tvoria hráči, ktorí sa venujú veľkému futbalu na 

regionálnej úrovni. Malý futbal je pre nich doplnkovým špor-

tom, pri ktorom sa môžu zdokonaľovať v technike i rýchlosti. 

A že sa im darí, hovoria výsledky za ostatných šesť sezón, po-

čas ktorých získali štyri majstrovské tituly, raz dvíhali nad 

hlavy ligový pohár a dvakrát skončili na 2. mieste. 

http://www.trencin.sk/
http://mozaika.sme.sk/rubrika.asp?rub=mozaika_snp
http://mozaika.sme.sk/rubrika.asp?rub=mozaika_snp
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Dušou tímu je Lukáš Losonszký, ktorý sa stará o to, aby sa 

mužstvo malo ako v bavlnke. Zo staršej generácie nemožno 

zabudnúť na Jara Straku. 

„Tento titul patrí najmä im. Hráčov dokázali stmeliť a vytvo-

riť komfort na to, aby mohli byť úspešní. Takmer stále sme 

prišli na zápasy ôsmi až desiati, čo dokázali máloktorí súperi,“ 

pokračoval Martin Kopčan. 

S.N.P. sa mohlo popýšiť tretím najefektívnejším útokom v 

súťaži a najlepšou obranou. Mužstvo hralo mimoriadne nátla-

kový futbal aj z toho dô-

vodu, že gólman Martin 

Kopčan väčšinu času strá-

vil zároveň ako hráč v 

poli. Zaujímavosťou je, že 

sa stal aj najlepším strel-

com tímu s 26 gólmi. 

O titul sa zaslúžili hrá-

či: Lukáš Losonszký, 

Martin Kopčan, Marián 

Lisik, Jozef Vlado, Mi-

chal Garaj, Patrik Bariak, Boris a Tibor Drienka, Norbert 

Majerský, Michal Slivka, Boris Harušťák, Adrián Micha-

lík, Marek Svorada, René Šiko, Denis Haspra, Róbert Ko-

váčik, Michal Rýdzi a Jaroslav Straka. 

www.sme.sk 11.07.2020 

Pomocná evidencia 323/01/2020 

 

Meč Matúša Čáka si odniesol Slovák Maroš Štefaňák 

 

V čase pandémie sa i napriek všetkým okolnostiam odohral 

v piatok 18. septembra v poradí 21. ročník strongman podujatia 

Meč Matúša Čáka. Súťaž patrí medzi najstaršie silácke zápole-

http://www.sme.sk/
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nia v Európe. Historický punc umocňovali aj priestory Tren-

čianskeho hradu, kde sa celá akcia odohrávala.  

Pozvanie dostalo iba šesť najsilnejších borcov, ale na štart sa 

postavila iba pätica. Celou akciou sprevádzal Milan Gabrhel, 

na správnosť poku-

sov dohliadal me-

dzinárodný rozhod-

ca Pavol Guga. Slo-

vákov Maroša Šte-

faňáka a Mareka 

Tótha doplnil Po-

liak Amadeusz Gu-

roś, Ukrajinec Kon-

stantin Iljin a česká 

legenda Jirko Žaloudek. Silákov čakalo päť testov sily. 

V úvode pretekov museli najskôr trikrát zodvihnúť pivný 

sud a následne do konca časového limitu dvíhať oceľovú kladu, 

ktorá vážila 130 kilogramov. Druhé nasledovalo päťnásobné 

prevracanie 400-kilogramovej pneumatiky, v strede súťaže sa 

nosil ťažký 150-kilogramový meč. Predposlednou skúškou 

bolo dvíhanie osobného automobilu a záver patril prehadzo-

vaniu 150-kilogramovej gule. 

Najlepšie si so všetkými prekážkami poradil Maroš Šte-

faňák, ktorý získal svoju prvú veľkú trofej medzi profesionálmi. 

Druhé miesto získal Marek Tóth, bronz si odniesol nováčik 

Amadeusz Guroś. Štvrté miesto si pripísal Kosťa Iljin, ktorý na 

súťaži vyhral v roku 2011. Piaty skončil legendárny Jirko Ža-

loudek, ktorý okrem skvelých výkonov predviedol aj svoje 

šoumenstvo. 

www.sme.sk 18.09.2020 

Pomocná evidencia 402/01/2020 

 

 

http://zlavy.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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Podpora atletiky na Strednej športovej škole  

 

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), Stredná športová 

škola (SŠŠ) a Slovenský atletický zväz (SAZ) podpísali v škol-

ských priestoroch v Trenčíne memorandum o spolupráci. Jeho 

hlavným cieľom je zabezpečenie športovej prípravy žiakov 

v oblasti atletiky, spolupráca v oblasti vzdelávania športovcov 

i odborníkov či rozvoja športovej infraštruktúry.  

„Úlohou Trenčianskej župy je každoročne zohnať finančné 

prostriedky na podporu rozvoja infraštruktúry pre atlétov. 

Chcem pri tejto príležitosti poďakovať vedeniu školy, prezi-

dentovi zväzu, ale aj trénerom atletiky, ktorí pripravujú našich 

športovcov. Zo SŠŠ chceme urobiť miesto, ktoré bude vycho-

vávať nielen dobrých športovcov, ale aj komplexné osobnosti 

po každej stránke,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. 

Okrem finančného spolupodieľania sa na zabezpečení špor-

tovej prípravy atlétov sa druhý najväčší športový zväz na Slo-

vensku zaviazal spolupracovať na systémovom riešení gene-

račného problému pohybovej aktivity detí a mládeže.  

„Podpisom memoranda deklarujeme spoločný záujem o roz-

voj atletiky v rámci TSK, ktorý je lídrom v podpore športu na 

Slovensku,“ povedal prezident SAZ Peter Korčok. 

www.tsk.sk 21.09.2020 

Pomocná evidencia 404/01/2020 

 

Tri republikové tituly pre klub Victory Gym 

 

V sobotu 26.septembra sa v Lučenci konali majstrovstvá 

Slovenska v kickboxe. Trenčiansky klub Victory Gym mal na 

tomto podujatí troch zástupcov. Všetci traja štartovali v kráľov-

skej disciplíne K1. 

Osemnásťročný Daniel Ďuriš dominoval v kategórii do 57 

kilogramov juniorov. Vo finále zdolal súpera už v prvom kole. 

http://www.tsk.sk/
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Rastislav Klimáček nastúpil v seniorskej kategórii do 63,5 kg, 

kde v semifinále zdolal Lukáša Nagya 3:0 na body a rovnakým 

spôsobom zvíťazil aj vo finále nad Erichom Abtom. 

Najmladším členom výpravy bola ešte len 15-ročná Lea 

Tanáčová, ktorá sa aj napriek svojmu mladému veku predsta-

vila v seniorskej kategórii do 48 kg, kde dokázala vyhrať oba 

zápasy. V semifinále jasne zdolala Viktóriu Benčekovú a vo 

finále vyhrala predčasne vzdaním súperky po druhom kole. 

www.sme.sk 26.09.2020 

Pomocná evidencia 416/01/2020 

 

Premiéra v MMA s víťazstvom Moniky Chochlíkovej 

 

Trenčianka Monika Chochlíková vo štvrtok 1. októbra ab-

solvovala v Miláne svoju profesionálnu premiéru v zmiešaných 

bojových umeniach  (MMA). Nebol to však hocijaký súboj, 

slovenská bojovníčka do-

stala príležitosť v druhej 

najprestížnejšej organizá-

cii sveta - Bellatore. 

Majsterka Európy 

i sveta v kickboxe Moni-

ka Chochlíková je veľká 

bojovníčka. Hoci táto 24-

ročná slovenská reprezen-

tantka, známa svojimi úspechmi v kickboxe a thajskom boxe, 

zápas v MMA vôbec neplánovala, ponuka z prestížnej orga-

nizácie všetko zmenila. 

Jej súperkou v kategórii do 48 kg bola mladá Francúzka 

Jade Jorandová, pre ktorú to bol taktiež premiérový súboj v 

profesionálnom MMA. V prvom kole zasiahla Slovenka high-

kickom, po ktorom zápas pokračoval na zemi. Druhé kolo sa 

zdalo byť jednoznačne v prospech Jorandovej, no Chochlíková 

http://www.sme.sk/
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dokázala nečakane zaútočiť zo spodnej pozície a nevídanou 

technikou scorpion rib crush súboj ukončila. V profesionálnom 

MMA si tak pripísala premiérové víťazstvo a po Attilovi 

Véghovi je tak druhou slovenskou reprezentantkou s úspechom 

v Bellatore. 

„Je to tam!!! Ďa-

kujem všetkým za 

podporu, to, ako ste 

fandili, bolo úžasné. 

Teraz musím vstre-

bať, čo sa vlastne 

stalo,“ napísala Mo-

nika Chochlíková na 

svojom facebooku. 

V príprave sa jej okrem trénera a priateľa Tomáša Tadlánka 

venoval aj MMA tréner Jakub Müller. 

„Obrovský športový úspech, klobúk dolu pred ňou 

a Tomášom Tadlánkom. Z 99,99 percenta je to zásluha Tomáša 

a možno tak z 0,01 percenta moja. Je to výsledok tvrdej driny 

a zaslúžená odmena. Ja som sa k tomu náhodou dostal a mal 

som šťastie ten zážitok zdieľať s nimi, Veľmi im to prajem, sú 

to super ľudia,“ povedal Jakub Müller. 

Info 30.10.2020 

Pomocná evidencia 422/01/2020 

 

Hviezdy deťom priniesli viac ako 20 tisíc eur 

 

Charitatívne podujatie klubu AS Trenčín s názvom 

„Hviezdy deťom“ nezastavila ani koronakríza. Klub chcel udr-

žať niť kontinuity, čo bolo želaním aj viacerých partnerov tohto 

projektu. Cieľom bolo pokračovať v pomoci podporovaným 

subjektom, ktoré ju v dnešnej situáciu potrebujú viac ako ino-



592 

 

kedy. Koncom roka organizátori viacerých z obdarovaných 

prekvapili nečakaným šekom. 

Dvanásty ročník projektu obľúbeného medzi návštevníkmi i 

osobnosťami športu, kultúry a showbiznisu prebehol inak, než 

po minulé roky. Napriek všetkým obmedzeniam a ekonomickej 

kríze sa s podporou tradičných darcov podarilo prekročiť sumu 

20 tisíc eur a navýšiť výťažok z predchádzajúcich jedenástich 

rokov vo výške 218 tisíc eur. 

www.astrencin.sk 02.12.2020 

Pomocná evidencia 489/01/2020 

 

Bodyfitnesska Adela Ondrejovičová opäť na vrchole 

 

Trenčianska bodyfitnesska Adela Ondrejovičová v Špa-

nielsku vyhrala všetko, čo sa dalo. V sobotu 12. decembra sa v 

španielskej Santa Suzanne konali dve prestížne súťaže asociá-

cie IFBB - to majstrovstvá sveta a Arnold Classic Europe. Obe 

podujatia boli pre pandémiu spojené. Adela Ondrejovičová 

oboje súťaže vyhrala a stala sa čerstvou majsterkou sveta v bo-

dyfitness. 

www.sme.sk 12.12.2020 

Pomocná evidencia 503/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.astrencin.sk/
http://www.sme.sk/
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17. Kalendár výročí a udalostí 
 

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne každoročne 

vydáva kalendár jubilujúcich osobností a udalostí mesta Tren-

čín.   

V prvej časti publikácia obsahuje jubilujúce osobnosti, ktoré 

sa v našom regióne narodili, pôsobili, zomreli, sú tu pochované 

alebo ho významným spôsobom ovplyvnili a zároveň v roku 

2020 si pripomíname ich výročie. Pri každej osobnosti sú uve-

dené základné biografické údaje – meno a priezvisko, rok naro-

denia a úmrtia (ak sú známe), povolanie a vzťah k regiónu (ro-

dák, pôsobenie, úmrtie, pochovaný). Usporiadanie tejto časti je 

chronologické podľa dátumu výročia jubilujúcej osobnosti, to 

znamená podľa mesiaca a dňa výročia.  

Druhú časť tvoria významné udalosti regiónu, ktoré sú roz-

delené na prvé písomné zmienky o jubilujúcich mestách a ob-

ciach 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 vý-

ročie vzťahuje. Záznam o významnej udalosti regiónu okrem 

roku ku ktorému sa vzťahuje výročie, obsahuje jeho stručnú 

charakteristiku.  

Kalendár dopĺňa zoznam použitej literatúry. 
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Jubilujúce osobnosti 
  

Január 2020  

3.1.2000† Mrázik Ondrej, folklorista. Narodil sa 18.7.1935 

v Soblahove. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Soblahove – 20. vý-

ročie úmrtia.   

5.1.1850* Petrogalli Artúr, prírodovedec, pedagóg. Naro-

dil sa v Podbrezovej. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 14.2.1894 zom-

rel – 170. výročie narodenia.  

5.1.1905*  Zadžora Jozef, vojenský veliteľ, účastník proti-

fašistického odboja. Narodil sa v Prešove. Pôsobil v Trenčíne. 

Zomrel 4.5.1960 v Brne – 115. výročie narodenia.   

5.1.1920* Matejíček Emil, lekár. Narodil sa v Púchove. Ab-

solvent gymnázia v Trenčíne. Zomrel 30.3.2013 v Košiciach – 

100. výročie narodenia.  

5.1.1950* Kramárik Jozef, ochranca prírody. Narodil sa v 

Nemšovej. Pôsobil v Trenčíne. V súčasnosti pôsobí v Bratislave 

– 70. výročie narodenia.  

5.1.1965† Gleimanová Anna, spisovateľka, prekladateľka. 

Narodila sa 25.2.1896 v Dohňanoch. Pôsobila v Trenčíne a v 

Bánovciach nad Bebravou. Zomrela v Beaconsfielde v Kanade 

– 55. výročie úmrtia.  

6.1.1840† Intibus Jozef, výtvarník – grafik, bernolákovec, 

ilustroval obe Gavlovičove knihy Valaská škola – mravov sto-

dola. Narodil sa  6.7.1768 v Trenčíne. Zomrel v Holíči – 180. 

výročie úmrtia. 

6.1.1890* Belányivá-Hoffmannová Lenka, výtvarníčka-

maliarka. Narodila sa v Trenčíne. Zomrela v marci 1973 v Bu-

dapešti (Maďarsko) – 130. výročie narodenia.  

6.1.1990† Lisák Vojtech, veterinár, básnik. Narodil sa 

27.6.1923 vo Veľkých Chlievanoch. Študoval v Bánovciach 
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nad Bebravou a v Trenčíne. Zomrel v Topoľčanoch – 30. výro-

čie úmrtia.  

8.1.1770† Terlandai Ján, kňaz, básnik. Narodil sa 

3.11.1708 v Chynoranoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Nitre 

– 250. výročie úmrtia.  

13.1.1890* Hanus František, dirigent, upravovateľ ľudo-

vých piesní. Narodil sa vo Viedni. Zomrel 17.2.1953 v Trenčíne 

– 130. výročie narodenia.  

14.1.1975† Zeman Ján, kňaz, novinár, politik, redaktor, ve-

rejný činiteľ. Narodil sa 25.6.1885 v Myjave. Zomrel v Tren-

číne – 45. výročie úmrtia.  

15.1.1925† Némethy Karol, pedagóg, prírodovedec. Naro-

dil sa 15.12.1856 v Topoľčanoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 

v Purkersdorfe pri Viedni – 95.výročie úmrtia.   

15.1.2010† Čillík Igor, herec. Narodil sa 4.11.1941 v Tren-

číne. Pôsobil v Trenčianskych Tepliciach, kde aj zomrel – 10. 

výročie úmrtia.  

16.1.1965† Darvaš Karol, publicista, notár. Narodil sa 

3.10.1914 v Kalnici. Zomrel v Trenčíne – 55. výročie úmrtia. 

17.1.1915* Gabura Aquinas, člen dominikánskeho rádu. 

Narodil sa v Dolnom Kubíne. Pôsobil v Trenčíne – 105.výročie 

narodenia.    

19.1.1805† Milec Juraj, prekladateľ, kňaz. Narodil sa 

4.8.1764 v Uhrovci. Pôsobil v Lubine, Trenčíne a Beckove, kde 

aj zomrel – 215. výročie úmrtia.  

23.1.2005†  Kováčik Jozef, vojak z povolania. Narodil sa 

28.10.1921 v obci Krivá.  Pôsobil v Novom Meste nad Váhom 

a v Trenčíne, kde aj zomrel - 15. výročie  úmrtia.   

24.1.1905† Mičátek Ján Branislav, príležitostný básnik, 

publicista, pedagóg. Narodil sa 19.11.1837 v Trenčianskych 

Stankovciach. Študoval v Trenčíne. Zomrel v Kisači (býval. Ju-

hoslávia) – 115. výročie úmrtia. 
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25.1.1940* Vrlíková Kristína, jazykovedkyňa. Narodila sa 

v Trenčíne. Pôsobila v Omšení – 80. výročie narodenia.  

27.1.1725* Windisch Karol Gottlieb, geograf, spisovateľ, 

historik, verejný činiteľ. Narodil sa v Bratislave. Pôsobil v 

Trenčíne. Zomrel 31.3.1793 v Bratislave – 295. výročie naro-

denia.  

29.1.1905* Červeňanský Ján, lekár, významný priekopník 

slovenskej ortopédie. Narodil sa v Bytči. Študoval v Trenčíne. 

Zomrel 5.7.1977 v Bratislave –   115. výročie narodenia.   

30.1.1930* Ondrejovič Ján, priemyselný designér. Narodil 

sa v Beckove. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom. Zomrel 

29.1.1981 v Trenčíne. Pochovaný je v Beckove – 90.výročie 

narodenia.  

30.1.2000† Paluš Karol, vypracoval aglomeráciu mesta 

Trenčín a okolia, architekt. Narodil sa 27.5.1925 v Topoľča-

noch. Zomrel v Bratislave – 20. výročie úmrtia.  

31.1.1920* Hanušin Ján, etnograf, múzejník. Narodil sa v 

Hažlíne. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 17.2.2000 zomrel – 100. 

výročie narodenia.  

 

Február 2020  

1.2.1850† Pott Gustáv, generál. Narodil sa 23.12.1793 v 

Schönfelde (Nemecko). Zomrel v Trenčíne – 170. výročie úmr-

tia.  

1.2.1905* Kováč Vojtech, zootechnik, šľachtiteľ, vysoko-

školský pedagóg. Narodil sa v Trenčianskej Turnej. Pôsobil v 

Trenčíne. Zomrel 24.11.1963 v Nitre –    115. výročie narode-

nia.  

1.2.1930* Švec Ján, maliar, ilustrátor, výtvarný redaktor. 

Narodil sa v Bánovciach nad Bebravou. Pôsobil v Trenčíne. 

Zomrel 20.11.2017 v Bratislave – 90. výročie narodenia. 
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1.2.1930* Brychta Ondřej, technik, konštruktér, vynálezca. 

Narodil sa v Brne. Pôsobil v Starej Turej, v Trenčíne, kde aj 

22.7.1993 zomrel – 90. výročie narodenia.  

1.2.1935* Jelínek Josef, maliar. Narodil sa v Pardubiciach. 

Pôsobil v Trenčíne, kde aj 7.12.2003 zomrel – 85. výročie na-

rodenia.  

1.2.1965* Maršálek Ján, elektrotechnik, básnik, literárny 

kritik. Narodil sa v Trenčíne. Pôsobí v Trenčianskych Miti-

ciach, v Trenčíne – 55. výročie narodenia.  

3.2.1975† Hečko Rudolf, zberateľ hudobného folklóru, pe-

dagóg. Narodil sa 16.4.1906 v Horných Orešanoch. Pôsobil v 

Trenčíne, Dolnej Súči, kde aj zomrel. Pochovaný je v Trenčíne 

– 45. výročie úmrtia.  

4.2.1770* Wagner Jozef, pedagóg, spisovateľ. Narodil sa v 

Trenčíne. Zomrel 26.9.1849 v Brezne – 250. výročie narodenia. 

4.2.1920* Lukáš Jozef, konzervátor, prírodovedec. Narodil 

sa v Jinošove na Morave. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 30.3.1993 

zomrel – 100. výročie narodenia.  

4.2.1945† Jurech Štefan, generál. Narodil sa 9.6.1898 v 

Bošáci. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel vo Flosenburgu (Nemecko) 

– 75.výročie úmrtia.  

5.2.1825* Intibus Anton Slavomil, učiteľ, národný buditeľ, 

archeológ, etnograf. Pôsobil v Trenčíne. Nie je známe kedy a 

kde zomrel – 195. výročie narodenia.  

6.2.1975* Sika Peter, ekonóm, vysokoškolský pedagóg, po-

litik. Narodil sa v Trenčíne. Základnú školu navštevoval v Drie-

tome. Pôsobí v Trenčíne – 45. výročie narodenia.  

7.2.1920* Rosenbaum Karol, pedagóg, literárny vedec, 

historik, prekladateľ. Narodil sa v Lednickych Rovniach. Štu-

doval a pôsobil v Trenčíne. Zomrel 5.3.2001 v Stupave – 100. 

výročie narodenia. 
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8.2.1680* Andre Jozef, katolícky kňaz, jezuita, pedagóg. 

Narodil sa v Novom Jičíne (Česko). Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 

21.10.1717 v Temešvári (Rumunsko) - 340. výročie narodenia.  

9.2.1875† Madocsányi Pavol, župan Trenčianskej župy. 

Narodil sa 14.12.1807 v Liptovskej Teplej-Madočany, kde aj 

zomrel – 145. výročie úmrtia.  

9.2.1930* Viskupičová Ružena, pedagogička, spisova-

teľka, publicistka. Narodila sa v obci Hoste (okr. Galanta). Pô-

sobí v Trenčíne – 90. výročie narodenia.   

10.2.1805†  Zimáni Ľudovít Štefan, kňaz, básnik, pedagóg. 

Narodil sa 25.12.1748 v Kamenci pod Vtáčnikom. Pôsobil v 

Trenčíne. Zomrel v Prievidzi –   215. výročie úmrtia.  

10.2.1905† Budavári Jozef, spisovateľ, pedagóg, kňaz. Na-

rodil sa 30.4.1844 v Ružomberku. Pôsobil a zomrel v Trenčíne. 

Pochovaný je v Ružomberku –   115. výročie úmrtia.  

10.2.1955* Stano Dalimír, prozaik, ilustrátor, grafik, vyda-

vateľ, básnik. Narodil sa v Trenčíne. Žije a tvorí v Košiciach - 

65. výročie narodenia.  

11.2.1935* Jaroš František, lekár-internista, odborný spi-

sovateľ. Narodil sa v Osade nad Oravou. Pôsobí v Trenčíne – 

85. výročie narodenia.  

12.2.1885† Závodník Štefan, kňaz, ľudovýchovný pracov-

ník. Narodil sa 2.9.1813 v Hornej Porube. Pôsobil v Trenčíne. 

Zomrel v Pružine – 135. výročie úmrtia.  

13.2.1760* Hollý Juraj, cirkevný hodnostár, náboženský 

spisovateľ. Narodil sa v Púchove. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 

28.1.1818 v Nitre – 360. výročie narodenia.  

13.2.1980† Mičátková Štefánia, publicistka, pedagogička. 

Narodila sa 19.8.1887 v Trenčíne, kde aj pôsobila a zomrela – 

40. výročie úmrtia.  

13.2.1985† Martinka Karol, politický pracovník, štátnik, 

ekonóm, poslanec. Narodil sa 5.7.1923 v Púchove. Pôsobil v 

Trenčíne a v Púchove. Zomrel v Bratislave - 35. výročie úmrtia. 
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14.2.2005† Vičíková Milica, spisovateľka. Narodila sa 

20.11.1948 v Kolárove. Pôsobila v Trenčíne. Zomrela v Novom 

Meste nad Váhom. Pochovaná je v Trenčíne - 15. výročie úmr-

tia.  

15.2.1925† Štúr Karol ml., verejný činiteľ, právnik, redak-

tor Trenčianskych novín, zakladateľ spolku Sokol. Narodil sa 

12.11.1867 v Trenčíne, kde aj pôsobil a zomrel – 95. výročie 

úmrtia.  

16.2.1695* Augustiny Matej st., kňaz, náboženský spiso-

vateľ. Narodil sa v Liptovskom Mikuláši. Pôsobil v Krajnom a 

v Trenčíne, kde aj v roku 1753 zomrel –   325. výročie narode-

nia. 

17.2.1970* Olexíková Eva, maliarka, textilná výtvarníčka, 

grafická dizajnérka. Narodila sa v Považskej Bystrici. Študo-

vala v Trenčíne – 50. výročie narodenia.  

17.2.2000† Hanušin Ján, etnograf, múzejník. Narodil sa 

31.1.1920 v Hažlíne. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 20. 

výročie úmrtia.  

17.2.2010† Veigel Svetoslav, kňaz, básnik. Narodil sa 

24.12.1915 v Horňanoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Kráľo-

vej pri Senici – 10. výročie úmrtia.  

18.2.1825† Zubek Ján, kňaz, pedagóg, spisovateľ. Narodil 

sa 2.8.1745 v Trenčíne,  kde aj pôsobil a zomrel – 195. výročie 

úmrtia.  

18.2.1945* Ešmír Jaroslav, vojak z povolania v hodnosti 

generálporučík. Narodil sa v Sasinkove. Pôsobí v Trenčíne - 75. 

výročie narodenia.  

19.2.1715† Benický František Xaver, kňaz, pedagóg, ma-

tematik. Narodil sa 3.12.1679 v Mukačeve na Ukrajine. Študo-

val v Trenčíne. Zomrel v Košiciach –   305. výročie úmrtia.  

19.2.1895† Rehák Vincent, pedagóg, katolícky kňaz, bota-

nik. Narodil sa 12.12.1829 v Trenčianskej Turnej. Pôsobil a 

zomrel v Trenčíne – 125. výročie úmrtia.  
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21.2.1675* Dubniczay Štefan, kňaz, spisovateľ, historik. 

Narodil sa v Dubnici nad Váhom. Študoval v Trenčíne. Pôsobil 

v Drietome a v Trenčianskej Teplej, kde aj 25.12.1725 zomrel 

– 345. výročie narodenia.  

21.2.1960† Vaníček Ľudovít, maliar, výtvarný pedagóg. 

Narodil sa 5.7.1894 v Senci. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bra-

tislave – 60. výročie úmrtia.  

24.2.2000† Darola Ján, prvý profesionálny zoológ na Slo-

vensku, ochranca prírody. Narodil sa 10.4.1928 v Komárne. Pô-

sobil v Trenčíne, kde aj zomrel –   20. výročie úmrtia.  

26.2.1945* Vančo Miloslav, fotograf, fotoreportér. Narodil 

sa v Trenčíne – 75. výročie narodenia.  

26.2.1950*  Brežná Irena, spisovateľka, novinárka. Naro-

dila sa v Bratislave. Detstvo prežila v Trenčíne – 70. výročie 

narodenia.  

26.2.1990† Mitták Bedrich, lekár-internista. Narodil sa 

2.10.1910 v Skalici. Pôsobil v Trenčianskych Tepliciach, v 

Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 30. výročie úmrtia.  

28.2.1945† Šeliga Michal, lekár-gynekológ, pedagóg. Na-

rodil sa 27.10.1881 v Spišskej Teplici. Pôsobil v Trenčíne. 

Zomrel v Bratislave – 75. výročie úmrtia.  

28.2.2000* Ježík Christian, regionálny autor. Narodil sa v 

Trenčíne, kde aj pôsobí –   20. výročie narodenia.  

28.2.2015† Ammer Vladimír, historik, publicista, bývalý 

kultúrny pracovník, amatérsky divadelník, kronikár obce Čach-

tice. Narodil sa 15.10.1925 v Čachticiach. Pôsobil v Trenčíne a 

v Čachticiach, kde aj zomrel – 5. výročie úmrtia.   

29.2.1980† Jirku Emil, chemik. Narodil sa 20.10.1909 v 

Trenčíne. Pôsobil v Hornom Srní, v Trenčíne, kde aj zomrel – 

40. výročie úmrtia.  

 

Marec 2020 
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1.3.1910* Inovecká Žela, spisovateľka, publicistka. Naro-

dila sa v Trenčíne, kde aj pôsobila. Zomrela 25.5.1980 v Ban-

skej Bystrici – 110. výročie narodenia.  

1.3.1985† Krajčí Ján, geodet, vysokoškolský pedagóg. Na-

rodil sa 19.5.1910 v Nemšovej. Pôsobil v Trenčíne.  Zomrel v 

Košiciach – 35. výročie úmrtia.  

2.3.1955* Dohnányi Oliver, hudobník, dirigent, hudobný 

dramaturg. Narodil sa v Trenčíne – 65. výročie narodenia.  

3.3.1705† Benkovič Vojtech, katolícky kňaz-jezuita. Naro-

dil sa 23.4.1655 v Orave. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Rož-

ňave – 315. výročie úmrtia.  

3.3.1960* Abel Svetozár ml., fotograf. Narodil sa v Tren-

číne, kde aj pôsobí –   60. výročie narodenia.  

4.3.1670† Hnilický Ján, náboženský spisovateľ, pedagóg, 

filozof. Narodil sa okolo roku 1630 v Rajci. Študoval v Tren-

číne. Zomrel v Slovenskom Pravne – 350. výročie úmrtia.  

5.3.1915* Schwingerová Magda, herečka, speváčka. Naro-

dila sa v Nemšovej. Zomrela 11.11.1993 v Žiline – 105. výročie 

narodenia.  

6.3.1805* Wengriczky Jozef, katolícky kňaz, spisovateľ, 

básnik. Narodil sa v Podolínci. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 

31.5.1867 - 215. výročie narodenia.  

6.3.1900* Fábry Igor, botanik, mykológ, publicista. Naro-

dil sa v Trenčíne. Zomrel 21.1.1982 v Bratislave – 120. výročie 

narodenia.  

6.3.2005† Gönci Juraj, knihovník, básnik. Dlhoročný riadi-

teľ trenčianskej knižnice. Narodil sa 14.12.1914 v Trenčíne, 

kde pôsobil a aj zomrel –   15. výročie úmrtia.  

9.3.1920† Lieskovský Artúr, maliar, bankový úradník. Na-

rodil sa 7.8.1852 v Dubnici nad Váhom. Pôsobil v Trenčíne, 

kde aj zomrel – 100. výročie úmrtia.  

9.3.1945* Šimek Ivan, architekt. Narodil sa v Trenčíne – 

75. výročie narodenia.  
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9.3.1995† Čelko Elemír, múzejník, archeológ. Narodil sa 

12.5.1918 v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel v Piešťanoch – 

25. výročie úmrtia.  

12.3.1960* Pašteka Kamil, architekt. Narodil sa v Trenčíne 

– 60. výročie narodenia.  

14.3.1910† Gond Ignác, katolícky kňaz. Narodil sa 

31.7.1841 v Beluši. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Stupave – 

110. výročie úmrtia.  

15.3.2015† Mikluš Marián, vojak z povolania v hodnosti 

generálmajor. Narodil sa 24.3.1953 v Senici nad Myjavou. Pô-

sobil v Trenčíne, kde aj zomrel - 5. výročie úmrtia.   

16.3.1955* Lichvarová Mária, architektka. Narodila sa v 

Trenčíne. Žije v Bratislave – 65. výročie narodenia.  

17.3.1870* Mitická Gejza, župný lekár. Narodil sa v Pap-

radne. Pôsobil v MelčiciachLieskovom, v Trenčíne. Zomrel 

16.3.1941 v Bratislave – 150. výročie narodenia.  

17.3.2010† Chmelár Vladimír, spisovateľ, prozaik. Naro-

dil sa 8.8.1922 v Bolešove. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Žiline 

– 10. výročie úmrtia.  

23.3.1750† Mikovíny Samuel, kartograf, polyhistor. Naro-

dil sa v roku 1686 CinobaňaTuríčky. Pôsobil v Trenčíne. Zom-

rel na ceste z Trenčína do Banskej Štiavnice – 270. výročie úmr-

tia. 

24.3.1855* Krasňanský Karol, pedagóg, prírodovedec. 

Narodil sa v Horovciach.  Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 

26.11.1910 v Marmaroš-Sigeti (Rumunsko) – 165. výročie na-

rodenia.  

26.3.1735† Cervini Ondrej, katolícky kňaz-jezuita. Narodil 

sa 7.12.1699 v Novom Meste nad Váhom. Pôsobil v Trenčíne. 

Zomrel v Banskej Bystrici –   285. výročie úmrtia.  

26.3.1900† Uhlárik Ján, verejný činiteľ. Narodil sa 

7.5.1828 v Rajci. Pôsobil v Lednických Rovniach, v Trenčíne, 

kde aj zomrel – 120. výročie úmrtia.   
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26.3.1935† Hamaj Jozef, kňaz, spisovateľ, redaktor, peda-

góg, publicista. Narodil sa 22.11.1894 v Dolnej Súči. Pôsobil v 

Trenčianske Turnej, Bánovciach nad Bebravou, v Trenčíne. 

Zomrel v Trenčíne-Orechovom – 85. výročie úmrtia.  

26.3.2015† Földvári Kornel, prozaik, publicista, preklada-

teľ, spisovateľ, humorista. Narodil sa 13.2.1932 v Trenčíne, kde 

aj pôsobil. Pôsobil tiež v Bratislave, kde aj zomrel - 5. výročie 

úmrtia.  

27.3.1735† Magin Ján Baltazár, kňaz, spisovateľ, autor pr-

vej slovenskej národnej obrany. Narodil sa 6.1.1681 vo Vrbo-

vom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Dubnici nad Váhom. (Rok 

úmrtia je v niektorých publikáciách uvádzaný 1734) –   285. 

výročie úmrtia.  

27.3.1960* Skrúcaný Štefan, herec, humorista, moderátor. 

Narodil sa v Trenčíne –   60. výročie narodenia.     

28.3.1930* Kostka Igor, výtvarník, ilustrátor. Narodil sa a 

pôsobí v Trenčíne –   90. výročie narodenia.  

28.3.1960† Rutšek Aurel, kronikár. Narodil sa 27.4.1887 v 

Považskej Bystrici. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Nitre – 60. 

výročie úmrtia.  

29.3.1895† Frivaldský Ján, zoológ, entomológ. Narodil sa 

17.6.1822 v Rajci. Študoval v Trenčíne. Zomrel v Budapešti 

(Maďarsko) – 125. výročie úmrtia.  

31.3.1720† Benický Michal, katolícky kňaz-jezuita. Naro-

dil sa v januári 1677 v Mukačeve (Ukrajina). Pôsobil v Tren-

číne. Zomrel v Trnave – 300. výročie úmrtia.  

31.3.1915* Kelco Pavol, pedagóg, literárny vedec. Narodil 

sa v Klenovci. Pôsobil v Trenčíne – 105. výročie narodenia. 

 

Apríl 2020  

4.4.1710† Mišovic Michal, pedagóg, dramatik, básnik. Na-

rodil sa v Smrečanoch, ale nie je známe kedy. Pôsobil v 
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Horných Ozorovciach a v Trenčíne. Zomrel v Rožňave –  310. 

výročie úmrtia.  

4.4.1935* Hnilica Peter, lekár-endokrinológ, vysokoškol-

ský pedagóg, vedec. Narodil sa v Starej Turej. Pôsobil v Novom 

Meste nad Váhom, v Trenčíne - 85. výročie narodenia.  

4.4.1945* Polonský Ivan, keramikár. Narodil sa v Hubine. 

Detstvo prežil v Starej Turej. Študoval v Trenčíne a v Starej 

Turej. Zomrel 21.2.1987 v Modre –   75. výročie narodenia. 

4.4.1970† Trančík Pavol, lesný inžinier. Narodil sa 

17.12.1901 v obci Bučany. Pôsobil v Brezovej pod Bradlom, v 

Trenčíne. Zomrel v Piešťanoch –   50. výročie úmrtia.  

5.4.1950* Kotrha Ľubomír, karikaturista. Narodil sa a pô-

sobí v Trenčíne – 70. výročie narodenia.  

6.4.1990† Michalec Rudolf, fotograf, hudobník, ekonóm, 

odbojár. Narodil sa 4.10.1902 v Trenčíne, kde pôsobil a aj zom-

rel – 30. výročie úmrtia.   

9.4.1835† Kunič Michal, pedagóg, piarista, autor národ-

ných obrán. Narodil sa 25.9.1765 v Bánovciach nad Bebravou. 

Študoval v Trenčíne. Zomrel v Karlovaci (Chorvátsko) – 185. 

výročie úmrtia.  

9.4.1945* Baco Peter, poľnohospodársky inžinier. Narodil 

sa v Opatovej nad Váhom. Pôsobil v Nemšovej – 75. výročie 

narodenia.    

10.4.1695* Sádecký Ján, katolícky kňaz-jezuita, pedagóg. 

Narodil sa v Kolačíne. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 25.1.1763 v 

Spišskej Kapitule - 325. výročie narodenia.  

11.4.1935* Šicko Štefan, novinár, redaktor, bývalý šéfre-

daktor Trenčianskych novín. Narodil sa v Kalnici. Pôsobil v 

Trenčíne. Zomrel 18.3.2019 v Trenčíne – 85. výročie narode-

nia.  

11.4.1955*  Heribanová Alena, moderátorka, televízna hlá-

sateľka. Narodila sa v Piešťanoch. Študovala na gymnáziu v 

Trenčíne – 65. výročie narodenia. 
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12.4.1705* Clodi Ján, katolícky kňaz-jezuita. Narodil sa v 

Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel 28.9.1736 v Košiciach – 315. 

výročie narodenia.  

12.4.1815* Rómer František Florián, archeológ, historik, 

prírodovedec, cirkevný hodnostár. Narodil sa v Bratislave. Štu-

doval v Trenčíne. Zomrel 8.3.1889 v Oradei (Rumunsko) – 205. 

výročie narodenia.  

12.4.1990† Watzka Jozef, archivár, historik. Narodil sa 

14.10.1927 v Trnave. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave 

– 30. výročie úmrtia.  

15.4.1920* Mazanec Július, režisér. Narodil sa v Handlo-

vej. Pôsobil v Trenčíne –   100. výročie narodenia.  

15.4.1925* Fojtík Juraj, historik, archivár, publicista, pe-

dagóg. Narodil sa v Horných Saliboch. Študoval v Trenčíne. 

Pôsobil v Hornej Súči a v Moravskom Lieskovom. Zomrel 

9.1.1982 v Nitre – 95. výročie narodenia.  

16.4.1910† Kulíšek Miloslav, právnik, ľudovo-výchovný 

pracovník. Narodil sa 4.8.1843 vo Vrbovciach. Študoval v 

Trenčíne. Zomrel v Novom Meste nad Váhom –   110. výročie 

úmrtia.  

17.4.1990† Bohuš Vincent, pedagóg, včelár. Narodil sa 

14.5.1900. Pôsobil v Hornej Strede a v Trenčíne – 30. výročie 

úmrtia.  

18.4.1645†  Láni Zachariáš, náboženský spisovateľ, cir-

kevný hodnostár. Narodil sa okolo roku 1600 v Mošovciach. 

Pôsobil v Bánovciach nad Bebravou. Zomrel v Trenčíne – 375. 

výročie úmrtia.  

18.4.2000† Schut Jaroslav, básnik, humorista, novinár. Na-

rodil sa 1.10.1946 v Trenčíne. Pôsobil v Prievidzi a v Nová-

koch. Zomrel v Prievidzi – 20. výročie úmrtia.  

19.4.1865* Czeizel Juraj, publicista, kňaz. Narodil sa v 

Kláštore pod Znievom. Pôsobil v Trenčíne a Moravskom 
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Lieskovom. Zomrel 5.12.1937 v Terchovej –   155. výročie na-

rodenia.  

19.4.2000† Veselý František, lekár-chirurg. Narodil sa 

9.10.1950 v Trenčíne. Pôsobil v Banskej Bystrici, kde aj zomrel 

– 20. výročie úmrtia.  

20.4.1955* Hlávka Karol, spisovateľ, dramaturg, scená-

rista, cestovateľ, fotograf. Narodil sa v Trenčíne. Pôsobil v No-

vom Meste nad Váhom - 65. výročie narodenia.   

20.4.1955* Karlíková Jana, historička. Narodila sa v Pú-

chove. Pôsobí v Trenčíne – 65. výročie narodenia.  

22.4.1915* Velgos Štefan, lekár, pedagóg. Narodil sa v Lip-

tovskom Hrádku. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 14.10.1989 v 

Bratislave – 105. výročie narodenia.  

22.4.1975* Šnajda Juraj, ochranca prírody, ekológ. Naro-

dil sa v Ilave. Pôsobil v Novej Dubnici, v Trenčíne, v Dubnici 

nad Váhom. V súčasnosti žije v Tatranskej Štrbe - 45. výročie 

narodenia.   

3.4.1655* Benkovič Vojtech, katolícky kňaz-jezuita. Naro-

dil sa v Orave. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 3.3.1705 v Rožňave 

– 365. výročie narodenia.  

23.4.1910* Trebichavský Ivan, generál justičnej služby. 

Narodil sa v Trenčíne. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom a v 

Trenčíne. Zomrel 16.9.1973 v Montreali (Kanada) – 110. výro-

čie narodenia.  

23.4.1945† Janoška Juraj, politik, právnik. Narodil sa 

16.10.1882 v Liptovskej Sielnici. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v 

Lučenci. Pochovaný je v Liptovskom Mikuláši – 75. výročie 

úmrtia.  

24.4.1905* Ďurana Kornel, matematik, pedagóg, autor 

učebníc, účastník protifašistického odboja. Narodil sa v Kysuc-

kom Novom Meste. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom,  v 

Trenčíne, kde aj 9.3.1967 zomrel – 115. výročie narodenia. 
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25.4.1935* Zlatoš Jozef, vedecký pracovník, lekár-histológ, 

embryológ, vysokoškolský pedagóg. Narodil sa v Pruskom. Pô-

sobil v Trenčíne - 85. výročie narodenia.    

26.4.1920* Danková Stella Rozália, rehoľníčka-vincentka, 

publicistka, politická väzenkyňa. Narodila sa v Žiari nad Hro-

nom. Pôsobila v Trenčíne. Zomrela 14.8.2017 v Nitre - 100. vý-

ročie narodenia.  

26.4.1930* Lipták Ľubomír, historik. Narodil sa v Melči-

ciach. Študoval v Trenčíne. Zomrel 20.10.2003 v Bratislave – 

90. výročie narodenia.  

26.4.2015† Sedláček Pavol, lekár-patológ, verejný činiteľ. 

Narodil sa 26.10.1949 v Trenčíne, kde aj pôsobil a zomrel - 5. 

výročie úmrtia.   

27.4.1945* Uher Michal, architekt, výtvarník-maliar. Naro-

dil sa v Trenčíne. Pôsobí v Lukovečku pri Zlíne (Česko) – 75. 

výročie narodenia. 

28.4.1955* Kukučka Martin, publicista, bol redaktorom 

Trenčianskych novín a Plus jeden deň. Narodil sa v Trenčíne, 

kde aj pôsobí – 65. výročie narodenia.  

29.4.1895* Filová Ľudmila, publicistka, prekladateľka, pe-

dagogička. Narodila sa v Tuchyni. Pôsobila v Pruskom, Tren-

číne a v Ilave. Zomrela 6.9.1985 v Tuchyni –  125. výročie na-

rodenia.  

30.4.1735† Báčmedei Štefan Pavol, lekár, matematik, al-

chymista, odborný spisovateľ. Narodil sa okolo roku 1690 v 

Trenčíne. Zomrel v Trnave – 285. výročie úmrtia.  

 

Máj 2020  

3.5.1995† Gabriš Milan, dramaturg, režisér, divadelný pra-

covník. Narodil sa 16.12.1925 v Zliechove. Pôsobil v Trenčíne, 

Považskej Bystrici a v Púchove. Zomrel v Púchove – 25. výro-

čie úmrtia. 
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4.5.1910† Kadlečík Ján, náboženský spisovateľ, publicista. 

Narodil sa 13.2.1851 v Trenčíne. Zomrel v Hošťálkovej okres 

Vsetín (Česko) – 110. výročie úmrtia.  

4.5.1960† Zadžora Jozef, vojenský veliteľ, účastník proti-

fašistického odboja. Narodil sa 5.1.1905 v Prešove. Pôsobil v 

Trenčíne. Zomrel v Brne –  60. výročie úmrtia.  

5.5.1920* Šedík Albert, lesný odborník. Narodil sa v Be-

luši. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel ? – 100. výročie narodenia.  

6.5.1920† Janovský Ladislav, botanik, pedagóg, člen Prí-

rodného spolku župy Trenčianskej. Narodil sa 15.5.1852 v Pú-

chove. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 100. výročie úmrtia. 

7.5.1875* Motal Antonín, pedagóg, český hudobný sklada-

teľ, filatelista, autor učebníc. Narodil sa v Kojetíne na Morave. 

Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 9.4.1934 v Brne – 145. výročie na-

rodenia.  

8.5.1990† Dubovský Jozef, hobojista, hudobný skladateľ. 

Narodil sa 15.3.1908 v Banke. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v 

Bratislave – 30. výročie úmrtia.  

9.5.1910* Dlhoš Ernest, lekár, gynekológ, univerzitný pro-

fesor. Narodil sa vo Zvolene. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 

22.3.1994 v Bratislave – 110. výročie narodenia. 

10.5.1900* Treskoň Ladislav, maliar, grafik. Narodil sa v 

Petroviciach (okres Žilina). Študoval v Trenčíne. Zomrel 

13.10.1923 v Prahe. Pochovaný je Bytči –    120. výročie naro-

denia.  

10.5.1910† Pavlík Alexander, lekár, národno-kultúrny de-

jateľ. Narodil sa 5.10.1855 v Novom Meste nad Váhom, kde aj 

pôsobil. Gymnázium študoval v Trenčíne. Zomrel vo Viedni. 

Pochovaný je v Novom Meste nad Váhom – 110. výročie úmr-

tia.  

12.5.1890* Pospíšil Josef, pedagóg, spisovateľ, redaktor, 

folklorista. Narodil sa v Klopotoviciach okres Prostějov 

(Česko). Pôsobil v Trenčíne a v Trenčianskej Teplej. Zomrel 
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2.6.1953 v Uherskom Hradišti (Česko) – 130. výročie narode-

nia. 

12.5.1910* Škodáček Pavol, lekár-balneológ, vojak. Naro-

dil sa v Lubine. Pôsobil v Trenčíne, v Novom Meste nad Vá-

hom. Zomrel 12.6.1994 v Piešťanoch – 110. výročie narodenia. 

12.5.1965* Dutka Jaroslav, horolezec. Narodil sa v Ban-

skej Bystrici. Pôsobí v Trenčíne – 55. výročie narodenia.  

13.5.1920* Tvarožek Eduard V., pedagóg, prekladateľ, es-

perantista. Narodil sa v Hornom Ďure. Pôsobil v Trenčíne, kde 

aj 9.8.1999 zomrel - 100. výročie narodenia.   

14.5.1900* Bohuš Vincent, pedagóg, včelár. Pôsobil v Hor-

nej Strede a Trenčíne. Zomrel 17.4.1990 – 120. výročie naro-

denia.  

14.5.1955* Borbély Ladislav, futbalista, tréner. Narodil sa 

v Trenčíne - 65. výročie narodenia.  

15.5.1720* Hell Maximilián, hvezdár, matematik, fyzik. 

Narodil sa v Štiavnických Baniach. Študoval v Trenčíne. Zom-

rel 14.4.1792 vo Viedni – 300. výročie narodenia.  

15.5.1890† Ambro Ján, lekár, organizátor zdravotníctva. 

Narodil sa 27.3.1827 v Beckove. Študoval v Trenčíne. Zomrel 

v Bratislave – 130. výročie úmrtia.  

15.5.1985† Selecký Anton, hudobný skladateľ, organový 

majster. Narodil sa 2.6.1909 v Novom Meste nad Váhom, kde 

aj študoval. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 35. vý-

ročie úmrtia.  

15.5.2010† Teren Ivan, režisér, scenárista, dramaturg. Na-

rodil sa 31.8.1921 v Slatinke nad Bebravou. Pôsobil v Trenčíne. 

Zomrel v Bratislave – 10. výročie úmrtia.  

19.5.1910* Krajčí Ján, geodet, vysokoškolský pedagóg. 

Narodil sa v Nemšovej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 1.3.1985 v 

Košiciach – 110. výročie narodenia. 
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22.5.1755† Gažo Štefan, katolícky kňaz - jezuita, fyzik, vy-

sokoškolský pedagóg. Narodil sa 1.11.1711 v Lednici. Pôsobil 

v Trenčíne. Zomrel v Trnave – 265. výročie úmrtia.  

22.5.1910* Tóth Jozef, účastník SNP, náčelník Veliteľstva 

vzdušných zbraní. Narodil sa  v Onokovciach (Ukrajina). Pôso-

bil v Trenčíne. Zomrel 26.12.1994 v Bratislave –  110. výročie 

narodenia.  

23.5.1920* Inovecký Jozef, pedagóg, publicista. Narodil sa 

v Bánovciach nad Bebravou (časť Biskupice). Študoval v Bá-

novciach nad Bebravou – 100. výročie narodenia.  

23.5.1965† Zverec Ján, verejný činiteľ. Narodil sa 7.5.1882 

v Bánovciach nad Bebravou. Pôsobil v Uhrovci, v Trenčíne kde 

aj zomrel – 55. výročie úmrtia.  

24.5.1940* Krajíček Ivan, herec, spevák, moderátor, reži-

sér. Narodil sa v Žiline. Študoval a žil v Trenčíne, neskôr v Bra-

tislave, kde aj 5.6.1997 zomrel –  80. výročie narodenia.  

25.5.1980† Inovecká Žela, spisovateľka, publicistka. Naro-

dila sa 1.3.1910 v Trenčíne, kde aj pôsobila. Zomrela v Banskej 

Bystrici – 40. výročie úmrtia.  

25.5.2015† Budská Oľga, herečka, operná speváčka. Naro-

dila sa 29.5.1918 v Trenčíne. Zomrela v Bratislave - 5. výročie 

úmrtia.  

26.5.1950* Bulková Izabela, pedagogička, výtvarníčka. 

Narodila sa v obci Vyšná Pokoradz. Pôsobí v Trenčíne – 70. 

výročie narodenia.  

27.5.1905* Podolay František Viktor, maliar, grafik. Na-

rodil sa v Slopnej. Študoval v Trenčíne. Pôsobil v Trenčianskej 

Teplej. Zomrel 13.2.1958 v Bratislave –   115. výročie narode-

nia. 

27.5.1925* Paluš Karol, vypracoval aglomeráciu mesta 

Trenčín a okolia, architekt. Narodil sa v Topoľčanoch. Zomrel 

30.1.2000 v Bratislave – 95. výročie narodenia. 
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30.5.1975† Križan Ernest, hudobný pedagóg, skladateľ. 

Narodil sa 17.3.1893 vo Vyšnej Boci, okr. Liptovský Mikuláš. 

Zomrel v Trenčíne – 45. výročie úmrtia.  

31.5.1935* Urbánek Vladimír, technik, maliar. Narodil sa 

v Brne. Pôsobí v Trenčíne – 85. výročie narodenia.  

 

Jún 2020  

2.6.1980† Kavec Matúš, právnik, spisovateľ. Narodil sa 

23.9.1898 v Rajci. Študoval v Trenčíne. Zomrel v Bratislave –  

40. výročie úmrtia.  

2.6.1990† Križan Ladislav, metalurg, ochranca prírody, vy-

sokoškolský pedagóg. Narodil sa 22.9.1922 v obci Lednické 

Rovne. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave - 30. výročie 

úmrtia.   

4.6.2015† Suchánová Ernestína, scenáristka. Narodila sa 

12.2.1922 v Dolnej Krupej. Pôsobila v Trenčíne, kde aj zomrela 

- 5. výročie úmrtia.  

5.6.1905* Baláž Daniel, protifašistický bojovník. Narodil sa 

v Bohuniciach. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom. Zomrel v 

roku 1945 v Trenčíne. Pochovaný je v Novom Meste nad Vá-

hom – 115. výročie narodenia.  

10.6.1990†  Drozd Alojz, technik, stavebný odborník. Na-

rodil sa 22.9.1911 v Oslanoch. Pôsobil v Trenčíne a v Prievidzi. 

Zomrel v Košiciach – 30. výročie úmrtia.  

13.6.1920* Krausová Nora, prekladateľka, literárna ved-

kyňa. Narodila sa v Chynoranoch. Študovala v Trenčíne. Zom-

rela 22.8.2009 v Bratislave –   100. výročie narodenia.  

13.6.1935* Šašinka Miroslav Anton, lekár-pediater, vyso-

koškolský pedagóg, univerzitný profesor. Narodil sa v Bánov-

ciach nad Bebravou. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 4.3.2019 - 85. 

výročie narodenia. 
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13.6.1965* Vrzgulová Monika, spisovateľka, etnologička, 

pracovníčka SAV. Narodila sa v Trenčíne. Žije a pôsobí v Bra-

tislave – 55. výročie narodenia.  

14.6.2015† Činčár Július, lekár, výtvarník-maliar. Narodil 

sa 14.2.1932 v Michalovciach. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zom-

rel – 5. výročie úmrtia.  

15.6.1980* Podolan Peter, historik, archeológ, pedagóg. 

Narodil sa v Trenčíne. Pôsobí v Bratislave – 40. výročie naro-

denia.  

17.6.1895* Farkaš Ladislav, umelecký fotograf, úradník. 

Narodil sa, pôsobil a 26.5.1948 zomrel v Trenčíne – 125. výro-

čie narodenia.  

18.6.1780* Váci Ján Tadeáš, kňaz, náboženský spisovateľ. 

Narodil sa v Nitre. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 7.11.1823 zomrel 

– 240. výročie narodenia.  

18.6.1905* Šalek Ctibor, lesník. Narodil sa v Rajci. Pôsobil 

v Trenčíne. Zomrel 19.10.1974 – 115. výročie narodenia. 

18.6.1955* Samaš Ondrej, vojak z povolania v hodnosti ge-

nerálmajor. Narodil sa v Banskej Bystrici. Žije a pôsobí v Tren-

číne - 65. výročie narodenia.  

20.6.1825† Kmeť Daniel Matej, vedec, astronóm, matema-

tik, pedagóg. Narodil sa 15.1.1783 v Brezne. Študoval v Tren-

číne, kde vstúpil do rádu Piaristov. Zomrel v Košiciach – 195. 

výročie úmrtia.  

20.6.1940* Remper Július, technik, maliar. Narodil sa v 

Kameňanoch. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 25.3.2016 zomrel – 

80. výročie narodenia.  

21.6.1950* Novák Ján, projektant, architekt. Narodil sa v 

Trenčíne, kde aj pôsobí –    70. výročie narodenia.  

21.6.1990† Samák Štefan, katolícky kňaz. Narodil sa 

3.1.1907 v Záblatí. Pôsobil v Trenčianskej Turnej, v Bolešove, 

v Lednici, kde je aj pochovaný - 30. výročie úmrtia.  
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22.6.1935* Lifková Irena, prekladateľka, prozaička. Naro-

dila sa v Trenčíne, kde pôsobila, zomrela 29.8.2011 a je aj  po-

chovaná – 85. výročie narodenia.  

24.6.1830* Dohnány Ľudovít, advokát, politik, publicista, 

národný buditeľ. Narodil sa v Dolných Držkovciach. Pôsobil v 

Trenčíne, kde aj 16.12.1896 zomrel –    190. výročie narodenia. 

24.6.1925* Izakovič Viliam, lekár - internista, pedagóg. Na-

rodil sa v Borovej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 26.5.1986 v Bra-

tislave – 95. výročie narodenia.  

25.6.1885* Zeman Ján, kňaz, novinár, politik, redaktor, ve-

rejný činiteľ. Narodil sa v Myjave. Zomrel 14.1.1975 v Tren-

číne – 135. výročie narodenia.  

26.6.1900† Skotnický Rudolf, botanik, jazykovedec, práv-

nik. Narodil sa 12.3.1844 v Bytči. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 

zomrel a je pochovaný – 120. výročie úmrtia.  

27.6.1735* Škultéty-Gabriš Ladislav, najdlhšie slúžiaci 

vojak na svete. Narodil sa v Mojtíne. Pôsobil v Trenčíne. Zom-

rel 19.8.1831 v Oradei (Rumunsko) –    285. výročie narodenia.  

28.6.1900† Chrástek Michal, kňaz, literárny historik, bibli-

ograf, redaktor. Narodil sa 29.5.1825 v Novom Meste nad Vá-

hom. Študoval v Trenčíne. Zomrel v Žiari nad Hronom – 120. 

výročie úmrtia.  

8.6.1960* Kvapil Ján, prekladateľ. Narodil sa v Trenčíne - 

60. výročie narodenia.  

30.6.1815* Martinek Karol, hudobný pedagóg, hudobný 

skladateľ, evanjelický kňaz.  Narodil sa v Trenčíne, kde aj pô-

sobil. Zomrel v roku 1861 - 205. výročie  narodenia.  

 

Júl 2020 

1.7.1930* Gallo Rudolf, novinár, reportér. Narodil sa v Bo-

bote. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 21.9.2013 v Kanianke - 90. 

výročie narodenia. 
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3.7.1850* Zoch Pavol Peter, evanjelický farár, publicista. 

Narodil sa v Jasenovej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 23.6.1907 

v Modre – 170. výročie narodenia.  

3.7.1910* Štibraný Peter, archivár, historik. Narodil sa v 

Smoleniciach. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 12.7.1985 v Bec-

kove. Pochovaný je v Trenčíne –   110. výročie narodenia. 

5.7.1780* Wagner Michal, kultúrny pracovník, mecén, re-

meselník. Narodil sa a pôsobil v Trenčíne, kde aj 15.1.1869 

zomrel – 240. výročie narodenia.  

5.7.1820* Ondrisík Ján, kňaz, spisovateľ, národný buditeľ. 

Narodil sa vo Veľkom Rovnom. Pôsobil v Trenčíne, Novom 

Meste nad Váhom a v Bošáci. Zomrel 26.12.1883 v Novej Vsi 

nad Váhom – 200. výročie narodenia. 

9.7.1680† Plakner Vavrinec, katolícky kňaz-jezuita, peda-

góg. Narodil sa 10.8.1655 v Trnave. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 

zomrel – 340. výročie úmrtia.  

12.7.1780* Ďurikovič Juraj, historik, právnik, publicista, 

vlastivedný pracovník. Narodil sa v Ivanovciach. Študoval v 

Novom Meste nad Váhom, v Trenčíne. Zomrel 25.6.1848 v 

Bratislave – 240. výročie narodenia.    

12.7.1955* Kvasnička Marián, historik umenia, politik, 

poslanec NR SR. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobí – 65. 

výročie narodenia.  

12.7.1985† Štibraný Peter, archivár, historik. Narodil sa 

3.7.1910 v Smoleniciach. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bec-

kove. Pochovaný je v Trenčíne – 35. výročie úmrtia. 

12.7.2010† Bilčík Leopold, vojak z povolania. Narodil sa 

17.2.1949 v Sládkovičove. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Brati-

slave – 10. výročie úmrtia.  

14.7.1765* Belnai Juraj Alojz, profesor, historik, osviete-

nec. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 26.10.1809 v Bratislave – 

255. výročie narodenia.  
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14.7.1970† Juran Miroslav, pedagóg, prekladateľ. Narodil 

sa 25.3.1914 v Žitnej-Radiši. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Ru-

žomberku – 50. výročie úmrtia.  

14.7.1975† Tasler Matej, evanjelický kňaz, spisovateľ. Na-

rodil sa 30.12.1905 v Nimnici. Pôsobil v Trenčíne, v Trenčian-

skych Stankovciach. Zomrel v Banskej Bystrici – 45. výročie 

úmrtia.  

14.7.2000† Mistrík Jozef, literárny vedec, vysokoškolský 

pedagóg, súdny grafológ. Narodil sa 2.1.1921 v Španej doline. 

Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 20. výročie úmrtia. 

16.7.1925* Čelková Beatrix, zdravotná sestra, špiónka. Na-

rodila sa v Bratislave. Pôsobila v Trenčíne, kde aj 2.6.1997 

zomrela - 95. výročie narodenia.  

18.7.1935* Mrázik Ondrej, folklorista. Narodil sa v Sobla-

hove. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 3.1.2000 v Soblahove – 85. 

výročie narodenia.   

19.7.1940* Javorčik Ladislav, pedagóg. Narodil sa v Tren-

číne – 80. výročie narodenia.  

20.7.1675* Timon Samuel, historik, pedagóg, kňaz. Naro-

dil sa v Trenčianskej Turnej. Študoval v Trenčíne. Zomrel 

7.4.1736 v Košiciach – 345. výročie narodenia.  

21.7.1540† Zápoľský Ján, feudál. Narodil sa 29.3.1487 na 

Spišskom hrade. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Sebeši (Rumun-

sko) – 480. výročie úmrtia.  

21.7.1655* Harmann Ondrej, katolícky kňaz-jezuita, pe-

dagóg. Narodil sa v Chynoranoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 

6.6.1718 v Kláštore pod Znievom - 365. výročie narodenia. 

22.7.1860* Laczko Augustín Dezider, kňaz, geológ, pale-

ontológ. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 28.10.1932 vo 

Veszpréme (Maďarsko) – 160. výročie narodenia.  

27.7.1710† Bajnóczi Gabriel, katolícky kňaz-jezuita. Naro-

dil sa v Rábe (Maďarsko). Pôsobil v Trenčíne. Zomrel Szé-

kelyudvarhely (Rumunsko) - 310. výročie úmrtia. 
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28.7.1915* Gönci Mária, právnička, pedagogička, drama-

tička. Narodila sa v Trenčíne, kde aj pôsobila a 9.5.1974 zom-

rela – 105. výročie narodenia.  

28.7.2005† Hrubiško Mikuláš, lekár-internista, publicista. 

Narodil sa 1.10.1917 v Ilave. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bra-

tislave - 15. výročie úmrtia.  

30.7.1900* Slavinská-Schidlayová Irena, pedagogička, 

výtvarníčka-maliarka. Narodila sa v Trenčíne, kde aj 2.12.1973 

zomrela – 120. výročie narodenia.  

 

August 2020  

1.8.1990† Betáková Valéria, pedagogička. Narodila sa 

28.9.1920 v Hlohovci. Študovala v Trenčíne. Zomrela v Brati-

slave. Pochovaná je v Hlohovci –   30. výročie úmrtia.  

2.8.1745* Zubek Ján, kňaz, pedagóg, spisovateľ. Narodil sa 

v Trenčíne,  kde aj pôsobil a 18.2.1825 zomrel – 275. výročie 

narodenia.  

3.8.1685† Tarnóczi Martin, kňaz, spisovateľ. Narodil sa v 

roku 1620 v Beckove, kde aj študoval. Pôsobil v Trenčíne, 

Trenčianskych Tepliciach a v Novom Meste nad Váhom. Zom-

rel v Blatnici – 335. výročie úmrtia.  

7.8.1925* Tunega Anton, slovenský martýr. Narodil sa v 

Dolných Motešiciach. Študoval v Trenčíne. Zomrel 20.2.1951 

– 95. výročie narodenia.  

10.8.1655* Plakner Vavrinec, katolícky kňaz-jezuita, pe-

dagóg. Narodil sa v Trnave. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 9.7.1680 

zomrel – 365. výročie narodenia.  

10.8.1890† Krajčík Ján, katolícky kňaz, cirkevný hodnos-

tár, právnik. Narodil sa 10.6.1804 v Bánovciach nad Bebravou, 

kde aj pôsobil. Zomrel v Nitre –   130. výročie úmrtia.  

10.8.1915* Prháček Ján, pilot. Narodil sa v Trenčíne - Zla-

tovciach. Zomrel 23.3.1939 v Sobranciach – 105. výročie naro-

denia. 
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15.8.1810* Sina Šimon, bankár, podnikateľ. Majiteľ pan-

stiev Teplička nad Váhom, Trenčín, Bánovce nad Bebravou. 

Narodil sa vo Viedni. Prebudoval kúpele v Trenčianskych Tep-

liciach. Zomrel 15.4.1876 vo Viedni – 210. výročie narodenia. 

15.8.1965† Rybárik Andrej, prozaik, úradník. Narodil sa 

12.9.1897 v Domaniži. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Kokave 

nad Rimavicou – 55. výročie úmrtia.  

16.8.1830* Modráni Karol Alexander, právnik, básnik. 

Narodil sa v Uhrovci. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 1.8.1964 v 

Prievidzi – 190. výročie narodenia.  

18.8.1785* Greguška Štefan, cirkevný hodnostár, národný 

pracovník, mecén. Narodil sa v Pruskom. Pôsobil v Trenčíne. 

Zomrel 3.1.1857 v Nitre – 235. výročie narodenia.   

20.8.1930*  Rajninec Juraj, pilot, historik. Narodil sa v 

Trenčíne, kde aj pôsobil a 20.12.1996 zomrel – 90. výročie na-

rodenia.  

21.8.1920* Mazánik Pavol, technik. Narodil sa v Ilave. Pô-

sobil v Trenčíne. Zomrel v roku 2008 – 100. výročie narodenia. 

21.8.1935* Gáťa Otto, filatelista, sudca, spisovateľ. Naro-

dil sa v Trenčíne. Pôsobil v Považskej Bystrici a v Plevníku-

Drienovom – 85. výročie narodenia.  

22.8.1935* Fajmonová Eva, prírodovedkyňa, vedecká pra-

covníčka, botanička. Narodila sa v Nemšovej. Pôsobila v Tren-

číne - 85. výročie narodenia.  

23.8.1825* Jurecký Móric Samoslav, básnik, právnik, za-

kladajúci člen Matice slovenskej. Narodil sa v Ružomberku. 

Pôsobil v Trenčíne a v Novom Meste nad Váhom. Dátum úmr-

tia neznámy – 195. výročie narodenia.  

25.8.1990† Pecíková Mária, pedagogička, organizátorka 

duchovného života. Narodila sa 29.5.1914 v Trenčíne, kde aj 

pôsobila. Zomrela v Bratislave – 30. výročie úmrtia.  
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28.8.1740† Benáczi Jozef,  katolícky kňaz-jezuita. Narodil 

sa 31.3.1701 v obci Gajary. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Spiš-

skej Kapitule –  280. výročie úmrtia.   

29.8.1940* Porubčan Vladimír, astronóm, vedec. Narodil 

sa v Dubnici nad Váhom. Pôsobil v Trenčíne – 80. výročie na-

rodenia.   

 

September 2020  

2.9.1995† Mulík Ján, múzejník, riaditeľ, redaktor, pedagóg. 

Narodil sa 27.4.1919 v Bardejove. Pôsobil v Trenčíne, v Dub-

nici nad Váhom a v Piešťanoch, kde aj zomrel - 35. výročie 

úmrtia.  

3.9.1645† Jakobeus Jakub, kňaz, spisovateľ. Narodil sa v 

roku 1591 v Kutnej Hore (Česko). Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 

v Prešove – 375. výročie úmrtia.  

3.9.1910* Chorvát Ondrej, pedagóg, vlastenec. Narodil sa 

v Starej Turej, kde aj pôsobil. Zomrel 23.12.1944 v Trenčíne. 

Pochovaný je v Starej Turej –   110. výročie narodenia.  

3.9.2005† Jambor Ladislav, pedagóg, numizmatik. Narodil 

sa 1.2.1932 v Považanoch. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom, 

Bošáci, Starej Turej a v Trenčíne, kde aj zomrel – 15. výročie 

úmrtia.  

3.9.2010† Muríň Jaroslav, vojak z povolania, získal hod-

nosť brigádny generál. Narodil sa 6.12.1952 v Trutnove 

(Česko). Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Beckove - 10. výročie 

úmrtia.  

4.9.1710† Horečný Michal, katolícky kňaz-jezuita, peda-

góg. Narodil sa 6.6.1671 v Opatovej. Pôsobil v Trenčíne. Zom-

rel v Banskej Štiavnici – 310. výročie úmrtia.   

4.9.1975† Laky Miloš, výtvarník, maliar. Narodil sa 

4.1.1948 v Trenčíne. Zomrel v Bratislave - 45. výročie úmrtia. 

6.9.1985†  Filová Ľudmila, publicistka, prekladateľka, pe-

dagogička. Narodila sa 29.4.1895 v Tuchyni. Pôsobila v 
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Pruskom, Trenčíne a v Ilave. Zomrela  v Tuchyni – 35. výročie 

úmrtia. 

6.9.1995* Bero Matúš, futbalista. Narodil sa v Trenčíne, 

kde aj pôsobil - 25. výročie narodenia.  

8.9.1850* Dúbravský Ferdinand, pedagóg, redaktor, spi-

sovateľ. Narodil sa v Borskom Jure. Pôsobil v Drietome. Zom-

rel 19.6.1926 v Modre – 170. výročie narodenia.  

8.9.1920* Borovička Václav Pavel, spisovateľ, filmový a 

televízny scenárista. Narodil sa v Prahe. Študoval a detstvo pre-

žil v Trenčíne. Zomrel 15.6.2004 v Prahe – 100. výročie naro-

denia. 

9.9.1915* Laurinčík Jozef, zootechnik, výskumník. Pôso-

bil v Trenčianskej Teplej,   v Trenčíne, kde aj 22.6.1998 zomrel 

– 105. výročie narodenia.  

10.9.1895* Szathmáry Ladislav, právnik, diplomat, orga-

nizátor protifašistického odboja. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 

4.12.1946 v Prahe – 125. výročie narodenia.  

11.9.1925* Molčan Ján, lekár-psychiater. Narodil sa v 

Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel 3.11.1991 v Bratislave –  95. 

výročie narodenia.  

13.9.1930* Žatko Jozef, maliar, pedagóg, reštaurátor. Na-

rodil sa v Rybanoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 27.1.1987 v 

Bánovciach nad Bebravou – 90. výročie narodenia.  

14.9.1740* Dubnický Ján Baptista, katolícky kňaz-jezuita, 

pedagóg. Narodil sa v Dubnici nad Váhom. Pôsobil v Trenčíne. 

Zomrel v roku 1792 v Pešti (Maďarsko) – 280. výročie narode-

nia.   

14.9.1770† Jonáš Ondrej, katolícky kňaz-jezuita, pedagóg. 

Narodil sa 25.9.1704 v Žiline. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel 

– 250. výročie úmrtia.  

16.9.1905* Figuš Viliam, chemik, vysokoškolský pedagóg. 

Narodil sa v Padine (Srbsko). Pôsobil v Ladcoch, v Trenčíne. 

Zomrel 4.2.1976 v Holandsku – 115. výročie narodenia. 
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17.9.1980† Marko Iľja Jozef, spisovateľ, novinár. Narodil 

sa 1.2.1907 v Bánovciach nad Bebravou. Pôsobil v Trenčian-

skych Tepliciach, Trenčianskej Teplej a v Trenčíne. Zomrel v 

Bratislave – 40. výročie úmrtia.  

18.9.1945† Bodický Cyril, kňaz, náboženský spisovateľ. 

Narodil sa 31.1.1863 v Partizánskej Ľupči. Pôsobil v Trenčian-

skych Stankovciach, v Trenčíne, kde aj zomrel – 75. výročie 

úmrtia.  

20.9.1945* Pauer Marián, redaktor, odborný publicista, fo-

tograf. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil. V súčasnosti žije 

v Bratislave – 75. výročie narodenia.  

21.9.1980† Zeman Ján, lekár-balneológ. Narodil sa 

20.11.1915 v Trenčíne. Zomrel v Rajeckých Tepliciach –  

40.výročie úmrtia.  

23.9.1905† Štúr Ján, úradník, publicista. Narodil sa 

21.9.1827 v Uhrovci. Pôsobil v Trenčíne a v Bánovciach nad 

Bebravou. Zomrel v Adamovských Kochanovciach - Malé Bie-

rovce. Pochovaný je v Trenčíne – 115. výročie úmrtia. 

24.9.1925* Kristín Michal, chemik, vysokoškolský peda-

góg. Narodil sa v Nemšovej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 

17.2.1981 v Bratislave - 95. výročie narodenia.  

25.9.1765* Kunič Michal, pedagóg, geograf, autor národ-

ných obrán, kňaz. Narodil sa v Bánovciach nad Bebravou. Štu-

doval v Trenčíne. Zomrel 9.4.1835 v Karlovaci (Chorvátsko) – 

255. výročie narodenia. 

25.9.1930*  Hamšík Dušan, reportér, publicista, autor lite-

ratúry faktu. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 19.11.1985 v Prahe 

– 90. výročie narodenia.  

25.9.1965† Pádivý Karol, kapelník dychových hudieb, 

osvetový pracovník, hudobný skladateľ. Narodil sa 10.9.1908 v 

Dolní Cerekvi, okres Jihlava (Česko). Pôsobil v Trenčíne, kde 

aj zomrel – 55. výročie úmrtia.  
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26.9.1645† Lochman Ján, náboženský spisovateľ, cirkevný 

hodnostár. Narodil sa v roku 1597 v Banskej Bystrici. Pôsobil 

v Trenčíne. Zomrel v Partizánskej Ľupči, okres Liptovský Mi-

kuláš – 375. výročie úmrtia.  

27.9.1880* Slávik Michal, politik, publicista, redaktor, pre-

kladateľ. Narodil sa v Myjave. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 

27.12.1964 v Bratislave – 140. výročie narodenia.  

27.9.1895* Minárik Ján, jeden z organizátorov štrajku tex-

tilných robotníkov. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil a 

25.10.1974 zomrel. Pochovaný je v Bratislave – 125. výročie 

narodenia.  

28.9.1920* Betáková Valéria, pedagogička. Narodila sa v 

Hlohovci. Študovala v Trenčíne. Zomrela 1.8.1990 v Brati-

slave. Pochovaná je v Hlohovci –   100. výročie narodenia. 

29.9.1655 * Bittevy Michal, katolícky kňaz-jezuita. Narodil 

sa v obci Päťkostolie (Pécs, Maďarsko). Pôsobil v Trenčíne. 

Zomrel v auguste 1691 v Päťkostolí –   365. výročie narodenia. 

29.9.1910* Trnka Július, plukovník ČSĽA, účastník SNP. 

Narodil sa vo Zvolene. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 24.6.1989 v 

Bratislave – 110. výročie narodenia.  

29.9.1980* Vitázek Dušan, herec. Narodil sa v Trenčíne, 

kde absolvoval  štúdium na obchodnej akadémii. V súčasnosti 

pôsobí v Brne – 40. výročie narodenia. 

30.9.1740† Krman Daniel, kňaz, pedagóg, spisovateľ. Na-

rodil sa 28.8.1663 v Omšení. Pôsobil v Trenčíne, v Turej Lúke, 

v Myjave. Zomrel v Bratislave – 280. výročie úmrtia.  

30.9.1950* Pilárová Magda, poetka. Narodila sa v Tren-

číne, kde aj pôsobí –   70. výročie narodenia.  

30.9.1970† Miro Vladimír, spisovateľ, pedagóg. Narodil sa 

15.10.1910 v Považskej Bystrici. Študoval v Trenčíne. Zomrel 

v Považskej Bystrici – 50. výročie úmrtia.  
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Október 2020  

1.10.1885* Dembovský Karol, verejný činiteľ, úradník, tré-

ner. Narodil sa v Haniske, okres Košice. Pôsobil v Trenčianskej 

Teplej. Zomrel 17.1.1962 v Trenčíne   – 135. výročie narodenia. 

2.10.1910 * Mitták Bedrich, lekár-internista. Narodil sa v 

Skalici. Pôsobil v Trenčianskych Tepliciach, v Trenčíne. Zom-

rel 26.2.1990 v Bratislave –   110. výročie narodenia.  

2.10.1930* Androvič Štefan, architekt, publicista, vojenský 

a regionálny historik. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil a 

18.2.2012 zomrel - 90. výročie narodenia.  

2.10.2000†  Bundala Ladislav, lekár-internista, jeden zo za-

kladateľov organizovanej turistiky v Trenčíne. Narodil sa 

24.10.1910 v Brodskom. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 

20. výročie úmrtia.  

3.10.1810† Kvašay Ján, evanjelický kňaz, spisovateľ. Na-

rodil sa 16.6.1747 v Trenčíne. Pôsobil v Novom Meste nad Vá-

hom, kde aj zomrel. – 210. výročie úmrtia.  

3.10.1960* Potfajová Marta, textilná výtvarníčka. Narodila 

sa v Opave. Pôsobí v Trenčíne – 60. výročie narodenia.  

4.10.1920* Turčan Pavol, ekonóm. Bol prvým riaditeľom 

Ekonomického ústavu SAV v Bratislave. Narodil sa v Trenčíne. 

Zomrel 25.2.1997 v Montreale (Kanada) - 100. výročie narode-

nia.  

5.10.1855*  Pavlík Alexander, lekár, národno-kultúrny de-

jateľ. Narodil sa v Novom Meste nad Váhom, kde aj pôsobil. 

Gymnázium študoval v Trenčíne. Zomrel 10.5.1910 vo Viedni. 

Pochovaný je v Novom Meste nad Váhom – 165. výročie naro-

denia.  

7.10.1945† Hubocký Ján Michal, publicista, remeselník, 

mecén, filatelista. Narodil sa 20.10.1876 v Trenčíne, kde aj 

zomrel – 75. výročie úmrtia.  

8.10.1955* Weiszová Iveta, herečka. Narodila sa v Tren-

číne – 65. výročie narodenia.  
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9.10.1950* Veselý František, lekár-chirurg. Narodil sa v 

Trenčíne. Pôsobil v Banskej Bystrici, kde aj 19.4.2000 zomrel 

– 70. výročie narodenia. 

10.10.1885*  Mojto František, pedagóg, odborný spisova-

teľ, verejný činiteľ. Narodil sa v Pruskom. Študoval v Trenčíne. 

Zomrel 11.1.1971 v Nitre – 135. výročie narodenia.  

12.10.1715* Spengler Jozef Maximilián, katolícky kňaz-

jezuita, pedagóg. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel 

3.2.1777 v Považskej Bystrici, kde pôsobil - 305. výročie naro-

denia.  

12.10.1960† Knézl František, politik, poslanec NZ, člen 

SNR. Narodil sa 7.9.1908 v Nitre. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 

v Bratislave – 60. výročie úmrtia.  

12.10.1985† Marsina Andrej, kňaz, klerikálny verejný či-

niteľ. Narodil sa 28.11.1885 v Žiline. Pôsobil v Trenčíne. Zom-

rel v Beckove. Pochovaný je v Žiline –   35. výročie úmrtia.  

13.10.1760* Habel František Xaver, kňaz, prekladateľ, 

bernolákovec. Narodil sa v Trenčíne. Pôsobil v Dolnej Súče a v 

Trenčianskej Teplej. Zomrel 13.10.1846 v Nitre – 360. výročie 

narodenia.  

13.10.1940* Repko Jozef, spisovateľ. Narodil sa v Tren-

číne. Pôsobil v Trenčíne, Trenčianskej Turnej a v Hornom Srní. 

Zomrel 8.4.2014 v Senici – 80. výročie narodenia.  

15.10.1910* Miro Vladimír, spisovateľ, pedagóg. Narodil 

sa v Považskej Bystrici. Študoval v Trenčíne. Zomrel 30.9.1970 

v Považskej Bystrici – 110. výročie narodenia.  

15.10.1925*  Ammer Vladimír, historik, publicista, bývalý 

kultúrny pracovník, amatérsky divadelník, kronikár obce Čach-

tice. Narodil sa v Čachticiach. Pôsobil v Trenčíne a v Čachti-

ciach, kde aj 28.2.2015 zomrel – 95. výročie narodenia. 

16.10.1860†  Borovský Samuel, kňaz, pedagóg, spisovateľ. 

Narodil sa 16.8.1783 v Trenčíne. Pôsobil v Krajnom a v 

Uhrovci. Zomrel v Pivnici (Chorvátsko) –   160. výročie úmrtia. 
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17.10.1910* Maľa Pavol, právnik, atlét. Narodil sa v Očo-

vej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 21.11.1970 v Trenčianskej 

Teplej, kde je aj pochovaný – 110. výročie narodenia.  

17.10.1955* Ivaňová Lýdia, výtvarníčka. Narodila sa v Zla-

tých Moravciach. Pôsobí v Trenčíne – 65. výročie narodenia. 

19.10.1950*  Bátorová Mária, spisovateľka, literárna kri-

tička, vedkyňa. Narodila sa v Trenčíne – 70. výročie narodenia. 

19.10.1990†  Getlík Andrej, lekár-pediater, pedagóg. Naro-

dil sa 27.2.1916 vo Vinnom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bra-

tislave – 30. výročie úmrtia.  

20.10.1820† Taucher František, astronóm, univerzitný 

profesor. Narodil sa 16.7.1738 v Cluj (Rumunsko). Pôsobil v 

Trenčíne. Zomrel v Budapešti (Maďarsko) -   200. výročie úmr-

tia. 

20.10.1915* Lendvay Štefan, lekár-internista. Narodil sa v 

Slatinke nad Bebravou. Pôsobil v Trenčíne, v Trenčianskych 

Tepliciach. Zomrel 19.8.1976 v Podunajských Biskupiciach. 

Pochovaný je v Trenčíne - 105. výročie narodenia. 

21.10.1990† Kaššovic Ján, prekladateľ, publicista, právnik, 

krajanský pracovník. Narodil sa 25.5.1902 v Bošáci. Pôsobil v 

Trenčíne. Zomrel v Palm Springs (USA) – 30. výročie úmrtia. 

22.10.1955* Kuchtová Jaroslava, pedagogička, spisova-

teľka. Narodila sa v Trenčíne, kde aj pôsobila. V súčasnosti žije 

v Žiline - 65. výročie narodenia.  

24.10.1670* Söréni Ladislav, cirkevný hodnostár, právnik. 

Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 13.11.1752 v Nitre – 350. výro-

čie narodenia.  

24.10.1910* Bundala Ladislav, lekár-internista, jeden zo 

zakladateľov organizovanej turistiky v Trenčíne. Narodil sa v 

Brodskom. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 2.10.2000 zomrel – 110. 

výročie narodenia.  
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24.10.1970† Emanuel Ľudovít, lekár-dermatovenerológ. 

Narodil sa 16.7.1908 vo Vrbovom. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 

zomrel – 50. výročie úmrtia. 

26.10.1935* Kopšo Emil, ekonóm, vysokoškolský profesor. 

Narodil sa v Pruskom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 29.4.1989 v 

Bratislave - 85. výročie narodenia.   

26.10.1980† Pöstenyi Ján, kňaz, historik, správca Spolku 

sv. Vojtecha. Narodil sa 27.7.1891 v Kuklove, okres Senica. 

Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Trnave –  40. výročie úmrtia.  

28.10.1965* Kaščáková Renáta, politička, poslankyňa, 

prekladateľka. Narodila sa v Trenčíne, kde aj pôsobí - 55. vý-

ročie narodenia.   

31.10.1930* Gajdoš Martin, lekár, spisovateľ. Narodil sa v 

Dežericiach. Študoval v Bánovciach nad Bebravou. Pôsobil v 

Trenčíne. Zomrel 15.2.1982 v Bratislave – 90. výročie narode-

nia.  

31.10.1980* Grófová Iveta, režisérka, scenáristka. Narodila 

sa v Trenčíne - 40. výročie narodenia.   

31.10.1985† Vlna Jozef, strojný inžinier, zváračský odbor-

ník. Narodil sa 4.2.1928 v Trenčíne-Kubrici. Pôsobil v Tren-

číne. Zomrel v Bratislave - 35. výročie úmrtia. 

31.10.2000†  Rebro Karol, právnik, pedagóg. Narodil sa 

27.10.1912 v Hlohovci. Študoval  v Trenčíne. Zomrel v Brati-

slave – 20. výročie úmrtia.  

 

November 2020  

1.11.1625*  Sinapius-Horčička Ján, kňaz, spisovateľ. Na-

rodil sa v Oravskom Podzámku. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 

6.8.1682 v Halle (Nemecko) – 395. výročie narodenia.  

1.11.1650 * Berzevici Henrich, katolícky kňaz-jezuita, pe-

dagóg. Narodil sa v obci Brezovička. Pôsobil v Trenčíne. Zom-

rel 20.6.1713 v Banskej Bystrici -   370. výročie narodenia. 
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2.11.1975† Horák Jozef, lesný odborník. Narodil sa 

7.12.1907 v Trenčíne – Záblatí. Zomrel v Bánovciach nad Beb-

ravou – 45. výročie úmrtia. 

3.11.1780* Tamassy Jozef, spisovateľ. Narodil sa v Hu-

mennom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 13.5.1858 v Jágri  (Ma-

ďarsko) – 240. výročie narodenia.  

9.11.1950* Balážiková Marta, maliarka, grafička. Narodila 

sa v Trenčíne –   70. výročie narodenia.  

10.11.1840* Medňanský Martin, katolícky kňaz, spisova-

teľ. Narodil sa v Divinke, okres Žilina. Študoval v Trenčíne. 

Pôsobil v Beckove, v Bošáci. Zomrel 3.11.1899 v Trenčíne-

Orechovom – 180. výročie narodenia.  

10.11.1885*  Bellová Mária, lekárka-ftizeologička. Naro-

dila sa v obci Liptovský Peter. Pôsobila v Trenčíne. Zomrela 

20.11.1973 v obci  Príbovce, okres Martin –   135. výročie na-

rodenia. 

10.11.1905* Dohnány Ladislav, lekár-chirurg. Narodil sa v 

Trenčíne, kde absolvoval gymnázium. Zomrel 22.12.1991 v 

Bratislave – 115. výročie narodenia.   

10.11.1950* Pomajbová Mária, spisovateľka, sociálna pra-

covníčka. Narodila sa v Považanoch. Študovala v Trenčíne. V 

súčasnosti pôsobí v Novom Meste nad Váhom –  70. výročie 

narodenia.  

12.11.1950† Bellai Jozef, trenčiansky župan, publicista. Na-

rodil sa 27.1.1871 v Turzovke. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v 

Bratislave – 70. výročie úmrtia.  

13.11.1980* Berkyová Mária, výtvarníčka, sklárska dizaj-

nérka. Narodila sa v Trenčíne. Pôsobí v Nemšovej – 40. výročie 

narodenia.  

13.11.2010† Porubský Oliver, fotograf, člen skupiny 

MÉTA. Narodil sa 10.12.1937 v obci Predajná. Pôsobil v Tren-

číne, kde aj zomrel – 10. výročie úmrtia.  
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13.11.2015† Kozáček Ivan, fotograf. Narodil sa 24.12.1923 

v Dolnom Srní. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom a v Tren-

číne. Zomrel v Bratislave - 5. výročie úmrtia. 

14.11.1895* Štajgr František, právnik, pedagóg, člen ko-

rešpondent ČSAV. Narodil sa v Bělkovicach-Lašťanoch (Čes-

ko). Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 31.8.1972 v Prahe (Česko) – 

125. výročie narodenia.  

14.11.1910* Kužel-Znievčan Vladislav, vojak z povolania. 

Narodil sa v obci Kamjanec Podoľskij (Ukrajina). Pôsobil v 

Trenčíne. Zomrel 28.7.2002 v Bánovciach nad Bebravou – 110. 

výročie narodenia.  

15.11.1910* Hoffstädter Bedrich, maliar, výtvarný peda-

góg. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 10.8.1954 v Liptovskom 

Mikuláši – 110. výročie narodenia. 

18.11.1915† Brančík Karol,  prírodovedec, múzejník, le-

kár. Narodil sa 13.3.1842 v Starej Bystrici, okres Čadca. Pôso-

bil v Beckove a v Trenčíne, kde aj zomrel –   105. výročie úmr-

tia. 

18.11.1995† Ondrejička Mikuláš, lekár-internista, kardio-

lóg, univerzitný profesor, vysokoškolský pedagóg. Narodil sa 

24.11.1910 v Melčiciach – Lieskovom, pôsobil v Trenčíne. 

Zomrel v Bratislave – 25. výročie úmrtia. 

19.11.1730† Bošáni Ondrej (Andrej), katolícky kňaz-jezu-

ita. Narodil sa 13.11.1673 v Bošanoch. Pôsobil v Trenčíne. 

Zomrel v Trnave – 290. výročie úmrtia.   

19.11.1830* Medňanský Dionýz, župan Trenčianskej župy. 

Narodil sa vo Veselom, okres Piešťany. Pôsobil v Trenčíne. 

Zomrel 28.12.1911 vo Viedni (Rakúsko) –   190. výročie naro-

denia.  

19.11.1910* Tiso Jozef, riaditeľ Kvasnicovej továrne. Pôso-

bil v Trenčíne. Zomrel 7.9.1981 – 110. výročie narodenia. 
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19.11.1985†  Hamšík Dušan, reportér, publicista, autor li-

teratúry faktu. Narodil sa 25.9.1930 v Trenčíne. Zomrel v Prahe 

– 35. výročie úmrtia.  

20.11.1915* Zeman Ján, lekár-balneológ. Narodil sa v 

Trenčíne. Zomrel 21.9.1980 v Rajeckých Tepliciach –  105.vý-

ročie narodenia. 

20.11.1935† Martiny Koloman, lekár-chirurg, riaditeľ ne-

mocnice. Narodil sa 12.7.1864 vo Zvolene. Pôsobil v Trenčíne, 

kde aj zomrel – 85. výročie úmrtia.  

21.11.1970† Maľa Pavol, právnik, atlét. Narodil sa 

17.10.1910 v Očovej. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel. Po-

chovaný je v Trenčianskej Teplej – 50. výročie úmrtia.  

22.11.1820* Černo Karol Ľudomil, kňaz, publicista. Naro-

dil sa v Uhrovci. Pôsobil v Horných Ozorovciach, Uhrovci, Pú-

chove a v Trenčíne, kde aj 11.3.1894 zomrel – 200. výročie na-

rodenia.  

22.11.1930* Novák Jozef, historik, heraldik, pedagóg. Na-

rodil sa vo Vrútkach. Študoval v Trenčíne. Publikoval o Tren-

číne – 90. výročie narodenia.  

24.11.1910* Ondrejička Mikuláš, lekár-internista, kardio-

lóg, univerzitný profesor, vysokoškolský pedagóg. Narodil sa v 

Melčiciach – Lieskovom, pôsobil v Trenčíne. Zomrel 

18.11.1995 v Bratislave – 110. výročie narodenia.   

24.11.1985† Kovár Vladimír, vojak, účastník protifašistic-

kého odboja. Narodil sa 6.2.1923. Pôsobil v Brezovej pod 

Bradlom, kde aj zomrel – 35. výročie úmrtia.  

26.11.1910† Krasňanský Karol, pedagóg, prírodovedec. 

Narodil sa 24.3.1855 v Horovciach. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 

v Marmaroš-Sigeti (Rumunsko) –   110. výročie úmrtia.  

27.11.1970† Šebák Gerhard, právnik, publicista, archivár. 

Narodil sa 24.9.1887 v Trenčíne, kde aj pôsobil a zomrel – 50. 

výročie úmrtia.  
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28.11.1885* Marsina Andrej, kňaz, klerikálny verejný či-

niteľ. Narodil sa v Žiline. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 

12.10.1985 v Beckove. Pochovaný je v Žiline –   135. výročie 

narodenia. 

28.11.1980* Viršinská Miriam, historička, pedagogička. 

Narodila sa v Uherskom Hradišti (Česko). Študovala v Trenčíne 

– 40. výročie narodenia. 

30.11.1765* Šmehlík Augustín František, hudobný peda-

góg, piarista. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 24.5.1844 v Trenčíne 

– 255. výročie narodenia.  

 

December 2020 

1.12.2005† Pivoluska Juraj, vojak z povolania v hodnosti 

generálmajor. Narodil sa 16.9.1919 v obci Gbely. Pôsobil v 

Trenčíne, kde aj zomrel - 15. výročie úmrtia.   

1.12.2010† Veliký Ivo, regionálny publicista, redaktor, kul-

túrny pracovník, Narodil sa 7.1.1941 v Sučanoch. Pôsobil v 

Trenčíne, kde aj zomrel – 10. výročie úmrtia.  

2.12.1610* Bornemissza Ondrej, katolícky kňaz-jezuita. 

Narodil sa v Trnave. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 15.12.1672 v 

Bratislave – 410. výročie narodenia.   

4.12.1940* Didi Vojtech, hudobný skladateľ, dirigent, pe-

dagóg. Narodil sa v Trenčíne – 80. výročie narodenia.  

6.12.1900* Fraštacký Štefan, lekár. Narodil sa v Beluši. 

Študoval v Trenčíne. Zomrel 13.12.1983 v Nitre – 120. výročie 

narodenia. 

7.12.2005† Robich Ján, výtvarník-maliar. Narodil sa 

19.7.1914 vo Viedni (Rakúsko). Pôsobil v Trenčíne, kde aj 

zomrel – 15. výročie úmrtia.   

12.12.1795† Adányi Andreas, jezuitský učiteľ. Narodil sa 

27.12.1715 v Dormánde (Maďarsko). Pôsobil v Trenčíne. Zom-

rel v Estergome (Maďarsko) –   225. výročie úmrtia.  
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12.12.1890* Dudák Ján, typograf, osvetový pracovník. Na-

rodil sa v Trenčíne. Zomrel 5.11.1961 v Bratislave – 130. výro-

čie narodenia.  

12.12.1940* Štefunko Milan, sochár. Pôsobil v Trenčíne, 

kde aj 199? zomrel –   80. výročie narodenia.  

12.12.1965†  Buchta Viktor, pomológ, organizátor ovoci-

nárstva a záhradníctva, pedagóg, publicista. Narodil sa 1.9.1892 

v Motešiciach. Študoval v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 55. 

výročie úmrtia.  

12.12.2005† Trnovský Ivan, lekár-internista. Narodil sa 

14.1.1917 v Novom Meste nad Váhom. Pôsobil v Trenčíne, v 

Novom Meste nad Váhom kde aj zomrel - 15. výročie úmrtia. 

15.12.1630* Knogler Ján Krištof, lekár. Narodil sa v Tren-

číne, kde aj pôsobil a 18.4.1698 zomrel – 390. výročie narode-

nia.  

15.12.1930* Hell Pavel, poľovník. Narodil sa v Prešove. Pô-

sobil v Trenčíne. Zomrel 11.8.2009 v Štiavnických Baniach – 

90. výročie narodenia.  

16.12.1925* Gabriš Milan, dramaturg, režisér, divadelný 

pracovník. Narodil sa v Zliechove. Pôsobil v Trenčíne, Považ-

skej Bystrici a v Púchove. Zomrel 3.5.1995 v Púchove – 95. 

výročie narodenia.  

16.12.1925* Gavalec Milan, vojak z povolania v hodnosti 

generálmajor. Narodil sa v Zemianskom Podhradí. Pôsobil v 

Novom Meste nad Váhom, v Trenčíne. Zomrel 17.9.1999 v 

Prahe (Česko) – 95. výročie narodenia.  

17.12.1935† Zochová Mária, publicistka, verejná činiteľka. 

Narodila sa 2.2.1888 v Trenčíne. Zomrela v Modre – 85. výro-

čie úmrtia.  

18.12.1780† Hudelist Sebastián, katolícky kňaz-jezuita, 

pedagóg. Narodil sa 20.1.1712 v Klagenfurte (Rakúsko). Pôso-

bil v Trenčíne, kde aj zomrel – 240. výročie úmrtia.  
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18.12.1945* Plachetka Ján, výskumný pracovník, šachista. 

Narodil sa v Trenčíne –   75. výročie narodenia.  

21.12.1920* Melicher Milan, prozaik, redaktor, publicista. 

Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel 10.6.1989 v Bra-

tislave - 100. výročie narodenia.    

23.12.1930* Ábelová Viera, etnografka. Narodila sa v Bra-

tislave. Pôsobila v Trenčíne, kde aj 4.1.2012 zomrela – 90. vý-

ročie narodenia. 

23.12.1985† Zelník Andrej, pedagóg, výskumník, strojný 

inžinier. Narodil sa 30.11.1926 v Starej Turej. Študoval v Tren-

číne. Zomrel v Bratislave – 35. výročie úmrtia.  

24.12.1825* Rúčka Štefan, historik, publicista, katolícky 

kňaz. Narodil sa v Trnave. Pôsobil v Trenčíne a v Bzinciach 

pod Javorinou. Zomrel 17.8.1904 vo Veľkých Kostoľanoch – 

195. výročie narodenia.  

24.12.1915* Veigel Svetoslav, kňaz, básnik. Narodil sa v 

Horňanoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 17.2.2010 v Kráľovej 

pri Senici – 105. výročie narodenia.  

25.12.1725† Dubniczay Štefan, kňaz, spisovateľ, historik. 

Narodil sa 21.2.1675 v Dubnici nad Váhom. Študoval v Tren-

číne. Pôsobil v Drietome a v Trenčianskej Teplej, kde aj zomrel 

– 295. výročie úmrtia.  

26.12.1940* Kákoš Július, fotograf. Narodil sa v Chynora-

noch. Pôsobí v Trenčíne – 80. výročie narodenia. 

27.12.1715* Adányi Andreas, jezuitský učiteľ. Narodil sa 

v Dormánde (Maďarsko). Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 

12.12.1795 v Estergome (Maďarsko) – 305. výročie narodenia.  

30.12.1905* Tasler Matej, evanjelický kňaz, spisovateľ. 

Narodil sa v Nimnici. Pôsobil v Trenčíne, v Trenčianskych 

Stankovciach. Zomrel 14.7.1975 v Banskej Bystrici – 115. vý-

ročie narodenia.  
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Osobnosti s nepresným dátumom narodenia alebo 

úmrtia 
  

  

980* Sv. Svorad, pustovník, mních. Pôsobil v Skalke pri 

Trenčíne, kde aj v roku 1034 zomrel – 1040. výročie narode-

nia.  

1260* Matúš Čák Trenčiansky, hodnostár, feudál, oligar-

cha. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 18.3.1321 – 760. výročie na-

rodenia.  

1425* Zápoľský Štefan, uhorský palatín. Majiteľ Trenčian-

skeho hradu, ktorý rozšíril a zrenovoval. Zomrel v roku 1499 v 

Pápe (Maďarsko) – 595. výročie narodenia.  

1560* Baticius Mikuláš, evanjelický kňaz, básnik. Pôsobil 

v Trenčíne. Zomrel v roku 1635 vo Veličnej – 460. výročie na-

rodenia.  

1560* Pruno Ján, pedagóg. Narodil sa v Hlohovci. Pôsobil 

v Trenčíne. Na trenčianskom gymnáziu pôsobil ako rektor. Bol 

autorom latinskej a slovenskej humanistickej poézie. Zomrel v 

Trenčíne – 460. výročie narodenia.  

1570* Socovský Alexander, učiteľ, náboženský spisovateľ, 

kňaz. Narodil sa  v Novom Meste nad Váhom. Pôsobil v Tren-

číne. Zomrel v roku 1617 v Novom Meste nad Váhom – 450. 

výročie narodenia.  

1570†  Šmidelius-Kováčik Juraj, evanjelický kňaz, nábo-

ženský spisovateľ. Narodil sa v Brezne. Študoval a pôsobil v 

Trenčíne. Zomrel 26.7.1917 v Senici – 450. výročie úmrtia.  

1600* Láni Zachariáš, náboženský spisovateľ, cirkevný 

hodnostár. Narodil sa   v Mošovciach. Pôsobil v Bánovciach 

nad Bebravou. Zomrel 18.4.1645 v Trenčíne – 420. výročie na-

rodenia.  

1615* Pilárik Štefan, evanjelický kňaz, spisovateľ. Narodil 

sa v Očovej. Pôsobil v Trenčianskej Turnej, Trenčíne a Bec-
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kove. Zomrel 8.2.1693 v  NeusalzaSpremberg (Nemecko) – 

405. výročie narodenia.   

1620* Malatides Daniel, náboženský spisovateľ, evanje-

lický kňaz. Narodil sa v obci Zábřeh (Česko). Pôsobil v Tren-

číne, kde aj v roku 1670 zomrel – 400. výročie narodenia.   

1625* Ilešházi Juraj, stoličný hodnostár, filozof. Pôsobil v 

Trenčíne, v Dubnici nad Váhom. Zomrel 26.4.1689 vo Vsetíne 

(Česko) - 395. výročie narodenia.  

1635† Baticius Mikuláš, evanjelický kňaz, básnik. Narodil 

sa v roku 1560. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel vo Veličnej – 385. 

výročie úmrtia. 

1655† Vodháje Vavrinec Benjamín, kníhtlačiar, typograf. 

Nie je známe kedy a kde sa narodil. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 

zomrel - 365. výročie úmrtia.   

1670† Malatides Daniel, náboženský spisovateľ, evanje-

lický kňaz. Narodil sa v roku 1620 v obci Zábřeh (Česko). Pô-

sobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 350. výročie úmrtia.   

1690* Báčmedei Štefan Pavol, lekár, matematik, alchy-

mista, odborný spisovateľ. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 

30.4.1735 v Trnave – 330. výročie narodenia. 

1690* august Fodor Ján, katolícky kňaz-jezuita, pedagóg. 

Narodil sa pri Balatone (Maďarsko). Pôsobil v Trenčíne, kde aj 

7.1.1759 zomrel – 330. výročie narodenia.  

1710† Palumbini Matúš, lekár, pedagóg, náboženský spi-

sovateľ. Po roku 1679 bol mestským a stoličným lekárom v 

Trenčíne. Narodil sa v roku 1652 v Turčianskych Tepliciach-

Diviaky. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel –   310. výročie 

úmrtia. 

1710* Olšavský Juraj, katolícky kňaz-jezuita, pedagóg. 

Narodil sa v Olšove. Pôsobil v Trenčíne, kde aj v roku 1780 

zomrel – 310. výročie narodenia.  

 1735† Palumbini Samuel, evanjelický kňaz. Narodil sa 

10.8.1668 v Turčianskom Petri. Pôsobil v Trenčíne, Beckove, 



634 
 

Adamovských Kochanovciach. Zomrel v obci Hajná Nová Ves 

– 285. výročie úmrtia.  

1775† Piešťanský Ján Baptista, katolícky kňaz, jezuita, pe-

dagóg. Narodil sa 6.3.1722 v Novom Meste nad Váhom. Pôso-

bil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave - 245. výročie úmrtia.  

1780 * Szakállos Jozef, pedagóg. Narodil sa v Čeľadiciach. 

Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Prievidzi – 240. výročie narode-

nia.   

1780† Olšavský Juraj, katolícky kňaz-jezuita, pedagóg. 

Narodil sa v roku 1710 v Olšove. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 

zomrel – 240. výročie úmrtia.  

1785† Ambro Ignác Romuald, lekár, odborný spisovateľ. 

Narodil sa 19.3.1748 v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel v No-

vom Sade (Srbsko) - 235. výročie úmrtia.   

1795* Kerekeš Ján, vlastivedný pracovník, úradník. Pôso-

bil v Trenčíne    a v Dubnici nad Váhom, kde aj 9.4.1868 zomrel 

- 225. výročie narodenia.  

1865† Perger Ľudovít Ján, výtvarník-maliar. Narodil sa 

1.11.1816 v Kremnici. Zomrel v Trenčíne – 155. výročie úmr-

tia.  

1900† Turzo Mikuláš, právnik, historik. Narodil sa 

12.11.1844 v Trenčianskej Turnej-Belej. Pôsobil v Trenčíne. 

Zomrel v Trenčianskej Turnej-Belej - 120. výročie úmrtia.  

1905* Bartek Martin, protifašistický bojovník. Narodil sa 

v Hornej Súči - Dúbrave. Zomrel v roku 1945 v Trenčíne – 115. 

výročie narodenia.  

1920† Lieskovský Artúr, výtvarník. Narodil sa 7.8.1852 v 

Dubnici nad Váhom. Pôsobil v Trenčíne – 100. výročie úmrtia.  

1940† Liška Alexander, lekár. Na Aljaške založil lekársku 

pohotovostnú službu. Narodil sa 26.2.1883 vo Vyšehrade (Ma-

ďarsko). Detstvo prežil v Zamarovciach. Zomrel na Aljaške – 

80. výročie úmrtia. 
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1945† Baláž Daniel, protifašistický bojovník. Narodil sa 

5.6.1905 v Bohuniciach. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom. 

Zomrel v Trenčíne. Pochovaný je v Novom Meste nad Váhom 

– 75. výročie úmrtia.  

1945† Balážová Anna, protifašistická bojovníčka. Narodila 

sa 11.11.1903. Pôsobila v Novom Meste nad Váhom. Zomrela 

v Trenčíne – 75. výročie úmrtia.  

1945†  Bartek Martin, protifašistický bojovník. Narodil sa 

v roku 1905 v Hornej Súči - Dúbrave. Zomrel v Trenčíne –  75. 

výročie úmrtia.  

1945† Golian Ján, odbojár, dôstojník, generál. Narodil sa  

26.1.1906 v Dombóváre (Maďarsko). Pôsobil v Trenčíne. Zom-

rel vo Flössenburgu (Nemecko) – 75. výročie úmrtia.  

1945† január Toffler Pavel, lekárnik, protifašistický bojov-

ník. Narodil sa 11.12.1889 v Gelnici. Pôsobil v Trenčíne. Zom-

rel Oranienburg (Nemecko) – 75. výročie úmrtia.   

1955* Bachratý Ctibor, fotograf. Pôsobil v Trenčíne. V sú-

časnosti žije v Bratislave – 65. výročie narodenia.  

1995† Danko Ľudovít, ochranca prírody, lesný inžinier, po-

ľovník, riaditeľ správy CHKO Biele Karpaty. Narodil sa 

28.9.1957 v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel v Nemšovej – 25. 

výročie úmrtia.  

2010† Jakušová Gertrúda, výtvarníčka. Narodila sa 

17.6.1929 v Veľkých  Ripňanoch. Pôsobila v Trenčíne, kde aj 

zomrela – 10. výročie úmrtia.  

  

  

  

Prvé písomné zmienky o mestách a obciach 
  

 

1410  Hanzlíková - časť Trenčína) – 610. výročie 

1265  Kubrá - časť Trenčína) – 755. výročie  
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Významné udalosti 
  

  

1090 v Trenčíne sa ukrýva knieža Břetislav pred hnevom 

svojho otca, českého kráľa Vratislava – 930. výročie.  

1220 založil Jakub I., nitriansky  biskup, Veľkú Skalku – 

800. výročie. 

1320 október - Karol Róbert obkľúčil s vojskom Trenčian-

sky hrad – 700. výročie.  

1335 uzavreli na Trenčianskom hrade česko-poľské priateľ-

stvo za  prítomnosti  Karola  Róberta,  Jána Luxemburského, 

jeho syna Karola IV. a zástupcov poľského kráľa Kazimíra – 

685. výročie. 

1375 (1.4.) uhorský kráľ Ľudovít I. dekrétom daroval Jura-

jovi Bebekovi Trenčiansky hrad  so všetkými príslušnými ma-

jetkami okrem mesta – 645. výročie.  

1380 v Trenčíne bola nemocnica pre chudobných občanov – 

640. výročie.  

1420 postavená mestská veža v Trenčíne s gotickým prie-

chodom – 600. výročie.  

1475 po smrti Alžbety Szilágyi pripadli jej majetky (aj Súča) 

kráľovskej korune a kráľ Matej  Korvín ju založil Štefanovi Zá-

poľskému – 545. výročie.  

1490 Vladislav II. záložný majetok Štefanovi Zápoľskému 

potvrdil – 530. výročie. 

1510 (28.9.) navštívil Trenčín kráľ Vladislav. Zdržal  sa tu 

až  do 11.1.1511. V tomto období  sa do mesta dostalo prvý raz 

i „tisové drevo“ – 510. výročie. 

1515 (11.4.) Ján Zápoľský získal na konských dostihoch 1. 

cenu. Od tohto storočia sa  datujú prvé začiatky športu v Tren-

číne – 505. výročie.  
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1520 dal Juraj Thurzo vystavať kaplnku na Malej Skalke, 

odkiaľ  zbojníci  zhodili mŕtve  telo pustovníka sv. Benedikta 

do Váhu – 500. výročie.  

1550 generál Mikuláš navštívil Trenčín a Súču, ktorú naria-

dil zrúcať. Odvtedy hrad Súča nebol obnovený – 470. výročie.  

1550 (12.2.) kráľ Ferdinand III. vydal v Bratislave erb Tren-

čianskej župy – 470. výročie.  

1555 -1560  stavba farského kostola v Trenčíne – 465-460. 

výročie.  

1560 (15.11.) komisia kráľovskej komory prenechala Tren-

čiansky hrad v zálohe grófovi Pirhus de Arc – 460. výročie. 

1560 dostal  patronátne právo nad opátstvom na Skalke os-

trihomský arcibiskup Štefan Oláh – 460. výročie.  

1560 (10.4.) Ferdinand I. ediktom rozkázal vrátiť všetky ma-

jetky Skalského opátstva nitrianskemu biskupstvu – 460. výro-

čie.  

1570 (1.5.) ukončenie nadstavenia bašty, ktorá ohradzuje 

farské nádvorie. Vysokými murovanými stĺpmi ju podopreli, 

aby sa odtiaľ mohla chrániť Dolná mestská brána – 450. výro-

čie.  

1590 zemetrasenie v Trenčíne – 430. výročie.  

1600 (10.11.) v Prahe potvrdil kráľ Rudolf II. výsadné listiny 

mesta Trenčína, ktoré udelili  kráľ Ľudovít II., Žigmund, Ma-

tiáš, Ferdinand I. a Maximilián – 420. výročie.  

1605 (14.5.-29.6.) Trenčín obliehalo Bočkayovo vojsko a po 

dvoch mesiacoch sa Trenčiansky hrad vzdal – 415. výročie. 

1610 (30.8.) dal gróf Gašpar Ilešházi vykázať z budovy fary 

katolíckeho kňaza Rajmanna.  Evanjelici si prisvojili farský 

kostol, dva cintoríny a katolíkov vylúčili z mestského magis-

trátu – 410. výročie.  

1615 zemetrasenie v Trenčíne – 405. výročie.  

1620  českí exulanti našli útulok na Trenčianskom hrade, kde 

ich Gašpar Ilešházi s láskou prijal a podporoval – 400. výročie.  
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1645 (september) na Skalku prišli jezuiti a bývali tam až do 

decembra 1646, kedy sa presťahovali do Trenčína – 375. výro-

čie.  

1655 (4.9.) protokol mesta Trenčín spomína evanjelické 

gymnázium – 365. výročie.  

1670 ukončená renovácia Skalky – 350. výročie.  

1670 -1782 rakúske vojsko násilne zabralo Trenčiansky hrad 

– 350. výročie.  

1680 po odhalení sprisahania Vesselényiho proti Leopoldovi 

III. bol Juraj Ilešházi  uväznený a nad Trenčínom sa znovu ujalo 

vlády nemecké cisárske vojsko –  340. výročie.  

1695 (11.1.) do Trenčína prišla komisia, ktorá mala preveriť 

stav hradu a urobiť ho kráľovským zámkom s prvotriednym vy-

bavením – 325. výročie.  

1710 zachvátil Trenčín mor – 310. výročie.  

1715   (3.12.) slávnostným sľubom magistrátu bol za patróna 

mesta prijatý František Xaverský – 305. výročie.  

1745 kaplnka na Skalke prestavaná na kostol a pristavaná 

ďalšia veža – 275. výročie.  

1765 zemetrasenie v Trenčíne – 255. výročie.  

1785 zanikol hudobný súbor žiakov trenčianskeho piaristic-

kého gymnázia – 235. výročie.  

1790 (11.6.) zhorel Trenčiansky hrad a väčšia časť mesta – 

230. výročie.  

1800 vznikol cech súkenníkov v Uhrovci ako filiálka tren-

čianskeho cechu – 220. výročie.  

1835 Štefan II. Ilešházi bol v r. 1799-1835 hlavným župa-

nom Trenčianskej župy – 185. výročie.  

1835 (21.5.) gróf Štefan Ilešházi predal Trenčiansky hrad ba-

rónovi Jurajovi Sinovi z Trenčianskych Teplíc – 185. výročie.  

1850 (marec) stal sa županom v Trenčíne Rudolf Kučíny z 

Oravy – 170. výročie.  
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1855 (2.7.) bola oživená v Trenčíne „Mariánska kongregá-

cia“ – 165. výročie.  

1865 (16.10.) vznik 1. sporiteľne „Kongregácie akcionárov“ 

v Trenčíne – 155. výročie.  

1865 (16.10.) zavedená v Trenčíne telegrafná služba – 155. 

výročie.  

1870 (1.3.) vznik dievčenskej elementárnej školy v Trenčíne 

– 150. výročie.  

1870 (1.6.) zavedená okrem tzv. Mellé - spojka medzi Tren-

čínom a Trenčianskymi Teplicami omnibusová doprava s kon-

ským  povozom – 150. výročie.  

1875 (máj) vznik továrne J. Zieglera na výrobu sódovej vody 

– 145. výročie.  

1875 (16.8.) vznik  spolku  Alumneum  v  Trenčíne  na pod-

poru a stravovanie gymnazistov – 145. výročie.  

1880 povodeň v Trenčíne – 140. výročie.  

1880 (12.4.) založený spevokol „Dalárda“ v Trenčíne – 140. 

výročie.  

1880 (1.9.)  vznik 1. školy ženských ručných prác v Trenčíne 

– 140. výročie.  

1885 povodeň v Trenčíne – 135. výročie.  

1890 (január) Trenčín zachvátila chrípková epidémia, na 

ktorú ochorelo 1530, t.j. celá tretina obyvateľov – 130. výročie.  

1890 (september) zavedená 1. telefónna stanica v Trenčíne 

– 130. výročie.   

1900 (máj) vznik Továrne na mydlo a parfumy Rudolfa Lon-

ského v Trenčíne –   120. výročie.  

1900 (1.5.) začiatok stavby železničnej trate Trenčín- Bo-

šany-Topoľčany. Začiatok stavby bol v Mníchovej Lehote – 

120. výročie.  

1900 (1.12.) otvorenie hotela Elizabeth (Tatra) v Trenčíne – 

120. výročie.  
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1905 (12.2.) bol založený Trenčiansky telocvičný spolok v 

Trenčíne – 115. výročie.  

1905 (16.8.) vznikla Prvá trenčianska borovičková, likérová, 

koňaková a octová továreň v Trenčíne – 115. výročie. 

1905 (28.11.) založenie spolku pre vydržiavanie kultúrnych 

prednášok v Trenčíne –  115. výročie.  

1910 (10.2.) v hoteli Zlatý baran v Trenčíne bola premiéra 

operety „Legenda o studni lásky na trenčianskom hrade“ – 110. 

výročie.  

1910 (10.3.) založenie strany „Mungo“ (Munkarpá -  Strana 

práce) v Trenčíne – 110. výročie.  

1910 (28.5.) v Trenčíne pozorovali Halleyho kométu – 110. 

výročie.  

1910 (1.11.) v Trenčíne začala svoju činnosť odbočka Prvej 

uhorskej všeobecnej   poisťovacej spoločnosti pre Trenčiansku, 

Liptovskú a Oravskú župu – 110. výročie.  

1910 založenie Apoštolskej cirkvi v Trenčíne – 110. výro-

čie.  

1920 (9.-10.10.) založenie ochotníckeho divadelného krúž-

ku v Trenčíne -Biskupiciach –   100. výročie.  

1925   založenie knižnice v Trenčíne – 95. výročie.  

1925 založenie Klubu slovenských filatelistov v Trenčíne – 

95. výročie.  

1925 bola v Trenčíne založená ženská hádzaná – 95. výro-

čie.  

1925 (20.6.) odhalili v parku bustu Ľ. V. Riznerovi – 95. vý-

ročie.  

1935 bol založený v Trenčíne Výskumný ústav ovčiarsky – 

85. výročie.  

1940 založenie Odevných závodov v Trenčíne – 80. výročie.  

1945 výročie oslobodenia obcí Trenčianskeho kraja – 75. 

výročie.  

1945 (10.4.) oslobodenie Trenčína – 75. výročie.  
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1950 založenie Jednoty SD v Trenčíne – 70. výročie.  

1950 vznik Východného vojenského okruhu v Trenčíne – 

70. výročie.  

1955 založenie  Klubu  spoločenského  tanca  pri  ZK ROH 

OZ v Trenčíne – 65. výročie.  

1955 1. padáková škola v Trenčíne – 65. výročie.  

1960 vznik Trenčianskych novín v Trenčíne – 60. výročie.  

1965 založenie Dychovej hudby Strojárenka v Trenčíne – 

55. výročie.  

1965 (1.9.) v Trenčíne bola otvorená jazyková škola – 55. 

výročie.   

1980 založenie folklórneho súboru Vena pri SZŠ v Trenčíne 

– 40. výročie.  

1980 založenie  Trenčianskeho speváckeho zboru pri MsKS 

v Trenčíne – 40. výročie.  

1985 (1.10) bol na Hviezdoslavovej ulici otvorený Okru-

hový dom armády – 35. výročie.  

1990 (21.4.) vznik  Okresného klubu alternatívnej medicíny 

v Trenčíne – 30. výročie.  

1990 (5.10.) vznikol Komorný orchester mesta Trenčín – 30. 

výročie.  

1990 (1.9) v Trenčíne bol zriadený DEMY – Ústav sociálnej 

starostlivosti pre deti a mládež – 30. výročie.  

1995 (1.4) v Trenčíne vznikla agentúra pre domácu ošetro-

vateľskú starostlivosť – SALVS – 25. výročie.  

1995 (9.11.) v Trenčíne ukončená rekonštrukcia Rázusovej 

ulice – 25. výročie.  

2000 (marec) medzi Trenčínom a Zlínom bola v Drietome 

podpísaná Zmluva o partnerstve – 20. výročie.  

2000 (4.8.) po rekonštrukcii otvorenie letnej plavárne v 

Trenčíne – 20. výročie.  

2000    (február) bol otvorený Trenčiansky študentský dom 

v Trenčíne – 20. výročie.  
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2000 vznikla Trenčianska nadácia – 20. výročie.  

2005 (1.1.) vzniklo Mestské hospodárstvo a správa mest-

ských lesov – 15. výročie.   

2005 boli asanované Masarykove kasárne v Trenčíne. Na ich 

mieste v súčasnosti stojí polyfunkčný objekt DV Centrum – 15. 

výročie.  

2005 boli asanované budovy Slovliku na Štefánikovej ulici 

v Trenčíne – 15. výročie.  

2005 pri výstavbe verejných toaliet na Sládkovičovej ulici v 

Trenčíne boli objavené podzemné chodby – 15. výročie.  

2005 (30.1.) bol slávnostne otvorený športový areál pri Zá-

kladnej škole na Hodžovej ulici v Trenčíne – 15. výročie.  

2005 (13.10.) v Trenčíne bola na rodnom dome odhalená ta-

buľa Vojtechovi Zamarovskému – 15. výročie.  

2005 bolo v Trenčíne založené Hudobné divadlo – 15. výro-

čie.  

2010 automobily Google začali so zberom fotodokumentá-

cie ulíc Trenčína – 10. výročie.  

2010 vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne zriadili hniezdo zá-

chrany – 10. výročie.  

2010 renovácia lesoparku Brezina – 10. výročie.  

2010 Mestská galéria sa presťahovala do Synagógy – 10. vý-

ročie.  

2010 novým primátorom Trenčína sa stal Richard Rybníček 

– 10. výročie.  

2010 na Soblahovskej ulici v Trenčíne vybudovali zberný 

dvor – 10. výročie.  

2010 park pod Juhom v Trenčíne zrekonštruovali – 10. vý-

ročie.  

2010 v Trenčíne otvorili letné  kino – 10. výročie.  

2015 (26.3.) po pätnástich rokoch otvorili v Trenčíne druhý 

cestný most cez Váh – 5. výročie.  
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2015 na Trenčianskom hrade sprístupnili historické kasárne 

po rozsiahlej rekonštrukcii – 5. výročie.  

2015 (1.9.) bola v Trenčíne na Olbrachtovej ulici otvorená 

Cirkevná materská škola bl. Tarzície – 5. výročie.  

2015 dobrovoľníci začali práce na obnovení Čerešňového 

sadu v Trenčíne – 5. výročie.  

2015 mesto Trenčín spustilo akciu „Prechádzky mestom“ so 

sprievodcom – 5. výročie.  
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18. Index Kroniky Mesta Trenčín – rok 

2020 

 
Verejno-spoločenský a politický život 

 
Verejno-spoločenský život 

Vo štvrtok 2. januára sa narodila prvá Trenčianka roka 2020 

Zuzana Balková; str. 83 

V roku 2019 navštívilo Trenčiansky hrad rekordných 

152 189 osôb; str. 83  

V utorok 14. januára otvorili v poradí druhé vysunuté stále 

pracovisko Úradu pre verejné obstarávanie so sídlom v budove 

Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja; str. 84 

V stredu 15. januára sa v Trenčíne konali oslavy 75. výročia 

jaslovskej bitky a Dňa raketového vojska a delostrelectva; str. 

85 

V Trenčíne plánujú vybudovať ďalšie obchodné centrum v 

areáli bývalej textilnej fabriky Merina; str. 86 

V stredu 22. januára Vláda SR na svojom rokovaní vyčle-

nila 456 tisíc eur pre Trenčín na odkúpenie starého železničné-

ho mosta; str. 88 

V stredu 5. februára poslanci na rokovaní mestského zastu-

piteľstva odsúhlasili podmienky kúpy nevyužitého mosta od 

Železníc SR za 456 tisíc eur; str. 89 

V pondelok 10. februára si pripomenuli 25. výročie vzniku 

členovia Združenia kresťanských seniorov v Trenčíne; str. 89  

Vo štvrtok 13. februára otvorili výstavu návrhov revitalizá-

cie pešej zóny na uliciach Hviezdoslavova,  Jaselská, Vajanské-

ho a Sládkovičova; str. 91 

V stredu 20. februára Vláda SR povolila Železniciam SR 

predať nevyužívaný železničný most a pozemkov mestu 

Trenčín; str. 93 

http://tender.sme.sk/
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V piatok 21. februára sa v Trenčíne konala spomienka na 

zavraždených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej; str. 94 

V piatok 21. februára udelil Trenčiansky samosprávny kraj 

tri verejné uznania, jedno z nich prevzal dlhoročný riaditeľ Ob-

chodnej akadémie M. Hodžu v Trenčíne Ľubomír Jandík; str. 

95 

V nedeľu 23. februára sa skončila charitatívna zbierka „Bi-

cykel do každej rodiny“ v priestoroch obchodného centra MAX 

v Trenčíne; str. 96 

Trenčianski architekti, výtvarníci, umelci a aktivisti sa usilu-

jú o záchranu súboru budov v areáli bývalého priemyselného 

podniku Merina; str. 96 

Trenčianske vodárne a kanalizácie spoplatnili dažďovú vodu 

aj fyzickým osobám; str. 99 

V piatok 10. apríla sa pri Pamätníku umučených na Brezine  

konala spomienka na oslobodenie mesta a odhalenie novej 

informačnej tabule; str. 99 

V piatok 24. apríla otvorili prvýkrát v tomto roku trhovisko 

pri OC Družba za prísnych hygienických podmienok; str. 96 

Na dvoch objektoch Trenčianskeho hradu dokončili výmenu 

šindľovej krytiny; str. 102 

Vo štvrtok 30. apríla postavili na Mierovom námestí máj; 

str. 104 

Najtransparentnejším samosprávnym krajom na Slovensku 

je podľa rebríčka Tranparency International Trenčiansky; str. 

105 

Vo štvrtok 7. mája Okresný súd v Trenčíne rozhodol o tom, 

že župný dom vlastnícky prináleží mestu a nie župe; str. 106 

V pondelok 11. mája zatvorili Kultúrne stredisko Stred pre 

vážne poruchy strešných panelov; str. 107 

V stredu 10. júna sa mal uskutočniť záverečný seminár 

Akadémie tretieho veku, pandémia to však neumožnila; str. 

110 
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V utorok 23. júna primátor Richard Rybníček odovzdal 

ocenenia Detská osobnosť mesta Trenčín 2020; str. 111 

Vznikla petícia za odstránenie muničného skladu v Trenčíne 

– Kubrej; str. 120 

V pondelok 6. júla klient Sociálnych služieb mesta Trenčín 

Jozef Pleva oslávil svoje sté narodeniny; str. 121 

V utorok 21. júla si Trenčania pripomenuli 140. výročie 

narodenia generála M. R. Štefánika; str. 122 

V trenčianskom Parku Milana Rastislava Štefánika pri 

altánku obnovili mobiliár za približne 25 tisíc eur; str. 123 

V piatok 31. júla informoval na brífingu primátor Richard 

Rybníček, že rozhodnutím Najvyššieho súdu SR sa kauza jamy 

pred Posádkovým klubom vracia na okresný súd; str. 123 

V obnovenej budove kasárne na Trenčianskom hrade sa 

objavili ďalšie problémy; str. 126 

V sobotu 29. augusta si mesto Trenčín pripomenulo 76. 

výročie Slovenského národného povstania; str. 128 

V nedeľu 30. augusta sa skončila letná sezóna na letnom 

kúpalisku na Ostrove; str. 128 

V septembri sa začala obnova Čerešňového sadu rekon-

štrukciou prístupovej cesty k južnému opevneniu; str. 129 

V stredu 2. septembra otvorili v Kultúrno-informačnom 

centre výstavu dokumentov „Trenčín je oslobodený!“ ; str. 131 

V piatok 4. septembra otvorili v Galérii Vážka výstavu „20 

rokov darujeme“ k 20. výročiu vzniku Trenčianskej nadácie; 

str. 132 

Na Štefánikovej ulici pri kruhovej križovatke zbúrali obytnú 

vilku pre plánovanú výstavbu v areáli Meriny; str. 135 

V pondelok 5. októbra umiestnili do priestorov južného 

opevnenia Trenčianskeho hradu repliku stredovekej obliehacej 

zbrane – trebuchetu; str. 136 
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V stredu 7. októbra prevzali zástupcovia mesta cenu Patrón 

architektúry, ktorú získal Trenčín v architektonickej súťaži CE 

ZA AR 2020; str. 138 

V celoslovenskej kampani „Do práce na bicykli 2020“ získal 

Trenčín z 85 zaregistrovaných samospráv druhé miesto; str. 

140 

Začiatkom novembra sa ukončila revitalizácia átria pod 

Mestskou vežou; str. 141 

V utorok 10. novembra položil primátor Richard Rybníček 

veniec na vojenskom cintoríne v Trenčíne – Kubrej pri príle-

žitosti 102. výročia ukončenia prvej svetovej vojny; str. 142 

V stredu 11. novembra položil primátor Richard Rybníček 

veniec pamätníku pri srbskej kaplnke na mestskom cintoríne pri 

príležitosti 102. výročia ukončenia prvej svetovej vojny; str. 

142 

V utorok 17. novembra sa konala tichá spomienka na uda-

losti v novembri 1989 pri Pamätníku obetiam komunizmu na 

Námestí sv. Anny; str. 143 

Vo štvrtok 19. novembra vztýčili na námestí vianočný 

strom; str. 145 

V nedeľu 29. novembra sa rozžiarilo prvé svetlo na advent-

nom venci okolo fontány na Mierovom námestí; str. 145 

V pondelok 30. novembra odovzdali vo Verejnej knižnici 

Michala Rešetku v Trenčíne do užívania nový výťah; str. 145 

V utorok 1. decembra pribudla na Mierovom námestí Zvo-

nička šťastia; str. 146 

Decembrové číslo časopisu Forbes zaradilo medzi Osobnosti 

roka primátora Richarda Rybníčka i organizátora festivalu 

Pohoda Michala Kaščáka; str. 147 

V piatok 4. decembra pribudol na Mierovom námestí foto-

rám na zhotovenie originálneho vianočného pozdravu s poza-

dím Trenčianskeho hradu; str. 148 
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Primátor Richard Rybníček sa v tradičnom koncoročnom 

rozhovore vyjadril, že pandémia nás naučila ešte väčšej odvahe; 

str. 149 

 

Politický život 

Vo štvrtok 16. januára navštívila Trenčín prezidentka SR 

Zuzana Čaputová; str. 156 

Vo štvrtok 16. januára navštívila prezidentka SR Zuzana 

Čaputová trenčianske Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť 

likvidácie nevybuchnutej munície  a Veliteľstvo pozemných síl 

v Trenčíne; str. 158 

V stredu 5. februára volili študenti Gymnázia Ľ. Štúra 

v Trenčíne v simulovaných parlamentných voľbách, vyše 

polovica z nich volila Koalíciu Progresívne Slovensko a Spolu; 

str. 158 

V sobotu 29. februára v parlamentných voľbách na Sloven-

sku zvíťazilo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 

(OĽaNO) ; str. 160 

V sobotu 29. februára v parlamentných voľbách zvíťazilo 

OĽaNO aj v Trenčíne; str. 161 

V sobotu 29. februára v parlamentných voľbách zvíťazilo 

OĽaNO aj v Trenčianskom okrese; str. 162 

Riešiť treba veľa vecí, povedal Jozef Habánik, jediný posla-

nec z okresu Trenčín, ktorý sa dostal do parlamentu; str. 163 

Podľa primátora Richarda Rybníčka Trenčín pomoc poslan-

cov Národnej rady SR z trenčianskeho regiónu v minulosti nija-

ko necítil; str. 165 

Únia miest Slovenska privítala programové vyhlásenie vlá-

dy, v ktorom sa myslelo aj na samosprávy; str. 166 

Vo štvrtok 14. mája navštívil Trenčín minister obrany SR 

Jaroslav Naď; str. 167 

V utorok 19. mája navštívil Trenčín minister školstva Bra-

nislav Gröhling; str. 169 
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V piatok 23. mája sa v Trenčíne uskutočnilo stretnutie 

združenia primátorov krajských miest K8; str. 171 

Vo štvrtok 11. júna minister vnútra Roman Mikulec 

odovzdal v Trenčíne dobrovoľným hasičom v Trenčianskom 

kraji nové vozidlá; str. 175 

Vo štvrtok 2. júla navštívil Trenčín minister dopravy Andrej 

Doležal; str. 175 

V utorok 7. júla veliteľ Pozemných síl Ozbrojených síl SR 

Jindřich Joch ukončil službu; str. 178 

V utorok 14. júla sa Iveta Záleská stala novou predsed-

níčkou Krajského súdu v Trenčíne; str. 179 

V utorok 28. júla navštívila Trenčín podpredsedníčka vlády 

a ministrka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Veronika Remišová; str. 180 

Tridsať sudcov Krajského súdu v Trenčíne sa podpísalo pod 

stanovisko Sudcovskej rady, ktorá vyjadrila nesúhlas zo 

zrušením trenčianskeho krajského súdu v rámci pripravovanej 

reformy justície; str. 182 

 

Ekonomický život a doprava 

 
Ekonomický život 

Pandémia nového koronavírusu a rozsiahle vládne opatrenia 

proti šíreniu nákazy tvrdo zasiahli aj podniky v Trenčianskom 

kraji; str. 184 

Priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve v Trenčian-

skom kraji v roku 2019 dosiahla 1 015 eur, prvýkrát prekročila 

hranicu tisíc eur; str. 188 

V Trenčianskom samosprávnom kraji pribudlo v apríli 3864 

nezamestnaných, ich celkový počet stúpol na 15 720, miera 

nezamestnanosti vzrástla medzimesačne o 1,4 percenta na 

úroveň 4,67 percenta; str. 188 

https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
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Trojpodlažná bytovka na Strojárenskej ulici v Trenčíne 

získala ocenenie v súťaži Najlepšie obnovený bytový dom na 

Slovensku; str. 189 

V stredu 5. augusta v trenčianskom závode Leoni testy 

odhalili 21 zamestnancov nakazených koronavírusom, 200 ľudí 

skončilo v karanténe; str. 191 

V utorok 1. septembra sa riaditeľom štátnej akciovej spo-

ločnosti Letecké opravovne Trenčín stal  Ľubomír Galko; str. 

193 

V polovici novembra trenčianske reštaurácie, kaviarne 

a ďalšie podniky  avizovali, že vinou pandémie bojovali o pre-

žitie; str. 194 

 

Doprava 

Trenčianska župa získala peniaze z eurofondov na výstavbu 

najdlhšieho úseku Vážskej cyklomagistrály Trenčín – Nové 

Mesto nad Váhom; str. 198 

V Trenčianskom kraji bolo k 31. decembru 2019 evidova-

ných 251 918 osobných motorových vozidiel, počet osobných 

motorových vozidiel stúpol medziročne v kraji o 5847; str. 199 

Vo februári po piatich rokoch dokončila Slovenská správa 

ciest súťažné podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania 

na výber spracovateľa projektovej dokumentácie na veľkú 

rekonštrukciu starého cestného mosta v Trenčíne; str. 199 

V stredu 18. marca namaľovali na Palackého ulici nové 

usporiadanie parkovacích miest; str. 202 

V pondelok 1. júna sa začala výstavba vyše 21-kilomet-

rového úseku, ktorý prepojí Nové Mesto nad Váhom s Tren-

čínom; str. 203 

V pondelok 1. júna otvorili 11-kilometrovú cyklotrasu 

z Trenčína do Nemšovej; str. 204 

http://trencin.sme.sk/
https://www.sme.sk/os/167259/lubomir-galko
http://tender.sme.sk/
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V utorok 30. júna bolo v rámci tvorby Plánu udržateľnej 

mestskej mobility na webstránke zapojsa.trencin.sk zaregistro-

vaných 252 užívateľov; str. 206 

Hlavný architekt mesta Trenčín Martin Beďatš priblížil prvé 

čísla z veľkého prieskumu dopravy v Trenčíne; str. 208 

V utorok 28. júla pribudli zdieľané elektrické kolobežky 

v Trenčíne; str. 211 

V stredu 23. septembra sa začala regulácia parkovania na 

sídlisku Juh a na Sihoti 3 a 4; str. 212 

Od začiatku novembra slúžil starý železničný most 

v Trenčíne po nultej etape jeho obnovy už aj cyklistom; str. 212 

V polovici novembra dokončili cyklotrasu z Trenčína do 

Nového Mesta nad Váhom; str. 214 

Začiatkom decembra sa po rekonštrukcii sietí na ulici K dol-

nej stanici vykonali aj zmeny v dopravnom značení; str. 217 

V polovici decembra Železničná spoločnosť Slovensko 

nasadila do prevádzky ďalších osem nových elektrických 

jednotiek Panter, jedna z nich začala jazdiť na trati Trenčín – 

Žilina; str. 218 

 

Kultúra a umenie 

 
Kultúra 

Začiatkom roka Trenčín podal žiadosť o nenávratný finanč-

ný príspevok 8 miliónov eur na rekonštrukciu kultúrneho centra 

Hviezda; str. 220 

V stredu 5. februára mestské zastupiteľstvo schválilo zámer 

na vyhlásenie verejného obstarávania na rekonštrukciu 

Hviezdy; str. 221 

O vážnom stave kultúry vinou koronavírusu sa vyjadrili šéf 

združenia Lampart Branislav Hollý a šéf občianskeho združe-

nia Kolomaž Kamil Bystrický; str. 221 

https://zapojsa.trencin.sk/
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V polovici apríla sa rozhodlo, že sa festival Pohoda vinou 

pandémie v pôvodnom formáte neuskutoční; str. 225 

V piatok 17. apríla trenčiansky klub Lúč spustil prostred-

níctvom internetu živé vysielanie koncertov a divadelných 

vystúpení jednotlivcov; str. 225 

V dňoch od štvrtka do nedele 9. – 12. júla sa konal festival 

Pohoda in the Air v online priestore; str. 227 

V piatok 31. júla podpísali zástupcovia obchodu a cestov-

ného ruchu memorandum, ktoré rozšírilo spoluprácu v oblasti 

rozvoja a zachovania kultúrneho dedičstva regiónu; str. 229 

V pondelok 2. novembra Ministerstvo kultúry SR schválilo 

dotáciu 7,6 milióna eur na kompletnú rekonštrukciu kultúrneho 

centra Hviezda; str. 231 

V priebehu decembra sa trenčiansky Klub Lúč  presťahoval 

do objektu Vážka na Mierovom námestí; str. 234 

V decembri Verejná knižnica Michala Rešetku ponúkla 

záujemcom obľúbených autorov aj v podcastoch; str. 236 

 

Divadlo 

V piatok 24. januára otvorili v kasárni Trenčianskeho hradu 

výstavu divadelných bábok pod názvom „Z rozprávky do 

rozprávky“ ; str. 238 

V piatok 22. mája po nútenej prestávke diváci opäť sledo-

vali naživo divadelné predstavenie v Klube Lúč v podaní herca 

Petra Čižmára; str. 239 

Projekt výukovej videorozprávky „Rintintín, môj online 

spolužiak“, ktorého autorom je trenčianske Dogma Divadlo, 

získal podporu 2 tisíc eur z grantu Férovej nadácie O2; str. 240 

V sobotu 11. júla Divadlu Normálka konečne vyšla odkla-

daná premiéra hry „Už nič!“ ; str. 240 

V stredu 14. októbra sa konal Sám na javisku; str. 241  

V stredu 18. novembra sa bez divákov konala premiéra hry 

Mestského divadla „Pinocchio a jeho divadelný sen“ ; str. 242 
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Príbeh trenčianskeho Divadla Kolomaž – v súčasnosti pod 

názvom Dogma Divadlo – sa začal v roku 1993; str. 243 

 

Film 

V sobotu 8. februára sa v Trenčíne uskutočnila jedna zo 

slovenských premiér filmu „Sviňa“, ktorý spolurežíroval tren-

čiansky rodák Rudolf Biermann; str. 247 

V pondelok a utorok 17. a 18. februára sa v Trenčíne 

uskutočnil filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm; str. 249 

Od štvrtku do soboty 5. – 17. novembra sa v Trenčíne konal 

jubilejný 15. ročník Festivalu dobrodružných filmov Hory-

Zonty; str. 250 

 

Fotografia 

V pondelok 20. júla vo výstavných priestoroch Trenčian-

skeho samosprávneho kraja otvorili výstavu najlepších foto-

grafií súťaže AMFO Trenčianskeho kraja 2020; str. 252 

 

Folklór 

Lúčničiarka Veronika Miščíková sa vrátila do rodného 

Trenčína, priniesla do škôl folklór, vedie kurzy tanca 

a remesiel; str. 253 

Vo štvrtok 9. júla sa v Opatovej konal Deň kroja, ktorého 

súčasťou bol aj krojovaný sprievod mestskou časťou; str. 255 

V sobotu 12. septembra sa na Donovaloch nakrúcalo 

záverečné podujatie projektu Deň kroja aj za účasti folkloristov 

z Opatovej; str. 258 

 

Hudba 

Od piatku do nedele 25. – 27. septembra sa konal 

Trenčiansky jazzový festival Jazz pod hradom; str. 261 
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Literatúra 

V nedeľu 9. februára odovzdali v Bratislave ocenenia 

Krištáľové krídlo, jednou z ocenených slovenských osobností 

bol aj spisovateľ Rudolf Dobiáš (publicistika a literatúra) a 

Trenčania Ľubomír Vančo a Branislav Cvik (hospodárstvo); 

str. 264 

V pondelok 17. februára si výstavou a spoločenským 

stretnutím pripomenula trenčianska knižnica 95. výročie za-

loženia; str. 265 

V pondelok 11. mája po dvoch mesiacoch opäť otvorili 

Verejnú knižnicu Michala Rešetku, návštevníci museli dodr-

žiavať bezpečnostno-hygienické podmienky; str. 267 

V utorok 16. júna vyhodnotili bez účasti autorov 

a verejnosti 18. ročník literárnej súťaže žiakov a študentov 

„Píšem, píšeš, píšeme“; str. 268 

V stredu 9. septembra uviedli v trenčianskej knižnici do 

života novú knihu Rudolfa Dobiáša „Ako sa spieva v klietke“ ; 

str. 269 

V piatok 27. novembra bez účasti autorov a verejnosti 

vyhlásili výsledky literárnej súťaže „Studňa sa tajne s dažďom 

zhovára“; str. 270 

 

Výtvarné umenie 

Vo štvrtok 27. februára otvorili v trenčianskej Galérii M. A. 

Bazovského dve výstavy – Bienále plastiky malého formátu 

a výber z tvorby Tomáša Žemlu; str. 271 

V piatok 5. júna otvorili v podzemí Trenčianskeho hradu 

unikátnu výstavu strašidiel českého autora Aleša Drašnara; str. 

272 

V priebehu júna v trenčianskej Galérii M. A. Bazovského 

inštalovali nový kamerový systém; str. 273 
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V utorok 16. júna otvorili v trenčianskej Galérii M. A. 

Bazovského výstavu výtvarníčky Lenky Lukačovičovej; str. 

274 

Vo štvrtok 2. júla otvorili v trenčianskej Galérii M. A. 

Bazovského dve výstavy – projekt Dobrá zostava 2 a Sympo-

sium šperk; str. 274 

V auguste sa začal projekt „Dočasné skulptúry“ s cieľom 

vzbudiť záujem o súčasné umenie, prvým predstaveným 

dielom bola gilotína v parku; str. 275 

V sobotu 16. mája mladí výtvarníci v rámci podujatia Fest 

Art vymaľovali podjazd na Mládežníckej ulici; str. 277 

Od septembra si ľudia mohli kúpiť maľovanku pre deti 

i dospelých s motívmi mesta Trenčín stvárnenými výtvarníč-

kou Luciou Chocholáčovou; str. 278 

V utorok 22. septembra rozobrali výtvarné dielo „Kubik“ 

na Soblahovskej ulici a odviezli ho na celkovú obnovu do ate-

liéru akademického sochára Igora Mosného; str. 280 

Vo štvrtok 24. septembra otvorili v Galérii M. A. 

Bazovského dve výstavy – Dokument 2020 a výber z tvorby 

výtvarníčky Eriky Miklošovej; str. 281 

V novembri nominovali na Národnú cenu za dizajn aj 

rekonštruovanú stálu expozíciu Miloša Alexandra Bazovského 

v trenčianskej galérii; str. 283 

Vo štvrtok 10. decembra v online vysielaní oznámili, že 

medzi prácami, ktoré ocenili Národnou cenou za dizajn, je aj 

redizajn trenčianskej borovičky Juniperus; str. 284  

 

Kandidatúra na Európske hlavné mesto kultúry 

V piatok 7. februára sa uskutočnilo prvé stretnutie ku 

kandidatúre Trenčína na Európske hlavné mesto kultúry 

(EHMK) v roku 2026; str. 287 

Vo štvrtok 27. augusta predstavilo mesto Trenčín verejnosti 

v Parku M. R. Štefánika kandidatúru na titul EHMK; str. 289 
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Desiatky stretnutí s rôznymi skupinami obyvateľstva 

i dotazník na internete pomáhali tímu kandidatúry na EHMK 

získavať odpovede, názory a návrhy; str. 293 

V októbri sprístupnili unikátnu interaktívnu mapu 

o Trenčíne, ktorú vytvoril organizačný tím kandidatúry na 

EHMK; str. 294 

V priebehu októbra tím kandidatúry na EHMK pracoval na 

záverečných prípravách projektu do prvého kola, finalizoval 

vízie a programovú štruktúru; str. 296 

Projekt EHMK postavili z veľkej časti na zisteniach od 

občanov, projektový tím po debatách s poslancami upresnil aj 

vízie a ďalší rozvoj jednotlivých mestských častí; str. 296 

V pondelok 14. decembra zástupcovia trenčianskeho tímu 

EHMK slávnostne odovzdali na Ministerstve kultúry SR 60-

stranový Bid Book, projekt pod názvom Cultivating Curiosity 

(pestovanie zvedavosti) ; str. 299 

 

Školstvo a vzdelávanie 

 
Školstvo 

V januári Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy 

zverejnil rebríček slovenskými škôl s najlepšími výsledkami 

žiakov, v prvej tridsiatke základných škôl sú základné i stredné 

školy z Trenčína; str. 302 

V utorok 10. marca kvôli pandémii zatvorili stredné školy 

v Trenčianskom kraji, začalo sa dištančné vzdelávanie; str. 304 

V piatok 13. marca sa v Trenčíne zatvorili všetky základné 

a materské školy, žiaci sa začali učiť doma; str. 302 

V utorok 26. mája primátor Richard Rybníček ocenil 

pedagógov mestských škôl; str. 305 

V pondelok 1. júna sa opäť otvorili všetky základné a ma-

terské školy v Trenčíne; str. 310 
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Základné školy 

V pondelok 20. apríla spustilo mesto Trenčín psychologic-

kú poradňu pre deti v čase zatvorených škôl; str. 313 

Od pondelka do stredy 20. – 22. apríla sa konal bez účasti 

detí zápis do 1. ročníka základných škôl; str. 313 

V stredu 17. júna zvíťazili žiaci zo Základnej školy na 

Kubranskej ulici v Celoslovenskej programátorskej súťaži 

Palma Junior; str. 314 

V piatok 26. júna vyhodnotili súťaž v tvorbe školských 

časopisov; str. 315 

V stredu 2. septembra otvorila Základná škola na Východ-

nej ulici prvú špeciálnu triedu pre deti so zdravotným znevý-

hodnením; str. 316 

 

Stredné školy 

Od januára sa do duálneho systému zapojila aj Obchodná 

akadémia Milana Hodžu, v prvom roku v duáli študovalo 21 

študentov; str. 318 

Vo štvrtok 23. januára podpísal Trenčiansky samosprávny 

kraj memorandum o spolupráci so Štátnym inštitútom 

odborného vzdelávania s cieľom zvýšiť kvalitu stredných škôl; 

str. 318 

Vo februári získal Trenčiansky samosprávny kraj stavebné 

povolenie na rekonštrukciu Gastrocentra pod Brezinou; str. 319 

V utorok 25. februára sa konal kontrolný deň na výstavbe 

objektov Hokejovej akadémie v Trenčíne; str. 321 

V utorok 19. mája navštívil minister školstva Branislav 

Gröhling stredoškolský kampus v Zámostí; str. 322 

Daniel Ševčík z trenčianskeho Gymnázia Ľ. Štúra zvíťazil 

v záverečnom kole medzinárodnej Olympiády v ruskom 

jazyku; str. 323 

V auguste dokončili novú telocvičňu pri Škole umeleckého 

priemyslu v Trenčíne; str. 323 
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V stredu 2. septembra po letných prázdninách privítala 

študentov Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne vynovená jedáleň; str. 

324 

Začiatkom novembra Trenčiansky samosprávny kraj obhájil 

svoje prvenstvo v systéme duálneho vzdelávania; str. 325 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 

V piatok 17. januára privítala prezidentka Zuzana Čaputová 

v Prezidentskom paláci rektorov a rektorky, stretla sa aj s rekto-

rom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) 

Jozefom Habánikom; str. 327 

V marci sa TnUAD stala členom európskej vzdelávacej 

aliancie EU radices; str. 328 

TnUAD výrazne bodovala v dvoch rebríčkoch hodnotenia 

európskych univerzít poskytujúcich vzdelávanie v programoch 

s technickým zameraním EngiRank; str. 329 

V polovici marca v priestoroch Fakulty špeciálnej techniky 

TnUAD odštartovali výrobu častí ochranných štítov pre zdra-

votnícky personál; str. 331 

V piatok 27. marca TnUAD rozhodla o prerušení prezenč-

ného štúdia až do odvolania; str. 333 

V máji získala TnUAD vyše 6 miliónov eur na výskum; str. 

334 

Vedecký tím Fakulty priemyselných technológií  TnUAD 

vytvoril špeciálnu receptúru na výrobu ekologickej kaučukovej 

zmesi; str. 336 

V utorok 16. júna prevzal profesor Dušan Galusek 

z TnUAD ocenenie Osobnosť medzinárodnej spolupráce 

v rámci podujatia Vedec roka SR 2019; str. 337 

Veda v Trenčíne žije a má budúcnosť, povedal v rozhovore 

Vedec roka profesor Dušan Galusek; str. 339 

V piatok 20. novembra na stretnutí rektorov vo Zvolene sa 

TnUAD stala členom Konzorcia univerzít; str. 345 
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V stredu 2. decembra Akademický senát TnUAD zvolil na 

nasledujúce 4-ročné obdobie už po tretíkrát Jozefa Habánika za 

rektora; str. 347 

 

Zdravotníctvo 
 

Zdravotnícke zariadenia v Trenčíne 

Podľa prieskumu poisťovne Dôvera sa pacientom najmenej 

páčilo vo fakultných nemocniciach v Trenčíne, Trnave a Koši-

ciach; str. 348 

Európska investícia 2,5 miliardy eur do zdravotníctva by 

mala pomôcť aj Fakultnej nemocnici v Trenčíne na rekonštruk-

cie; str. 348 

Vo štvrtok 20. augusta minister zdravotníctva Marek Krajčí 

odvolal ekonomického riaditeľa Fakultnej nemocnice v Tren-

číne Mareka Šedíka a vedenie nemocnice, novým riaditeľom sa 

stal Tomáš Janík; str. 350 

V septembri sa Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 

spolu dohodla s Fakultnou nemocnicou v Trenčíne dohodli na 

ďalšom využívaní hyperbarickej komory; str. 351 

V septembri v trenčianskej Fakultnej nemocnici  dokončili 

najväčšiu výmenu nemocničných lôžok vo svojej doterajšej 

histórii; str. 353 

V septembri nový riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčíne 

Tomáš Janík odvolal z funkcie dvoch primárov - na klinike 

úrazovej chirurgie skončil ako primár Jaroslav Ridoško a na 

očnej klinike Marek Káčerík; str. 354 

 

Modernizácia zdravotníctva 

 

V novembri dokončili vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne 

rekonštrukciu časti onkologickej kliniky, kde nainštalovali dva 

nové lineárne urýchľovače za 2,5 milióna eur; str. 357 

https://www.sme.sk/os/168247/marek-krajci?ref=temaclviactemy
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Pandémia ochorenia Covid-19 

 

Už v poslednom januárovom týždni zháňali Trenčania 

ochranné rúška, v ďalších dňoch sa vykúpili a distribútori hlá-

sili výpadky; str. 360 

V nedeľu 8. marca zasadol v súvislosti so šírením koro-

navírusu v Trenčíne krízový štáb, ktorý prijal pokyny pre 

minimalizovanie jeho šírenia; str. 361 

Od utorka 10. marca trenčianska Fakultná nemocnica zru-

šila všetky plánované operácie, ambulantné zákroky a 

kontrolné vyšetrenia; str. 362 

Od piatku 13. marca sa zatvorili základné i materské školy 

v Trenčíne, výrazne sa obmedzila aj činnosť mestského úradu; 

str. 363 

Mesto Trenčín si na webovú stránku vložilo aplikáciu chat-

bot, ktorá obsahovala všetky dôležité informácie o korona-

víruse; str. 366 

Od pondelka 16. marca sa zatvorili všetky maloobchodné 

prevádzky okrem potravín, mäsiarstiev, lekární, drogérií, trafík, 

predajní zdravotných pomôcok, čerpacích staníc, predajní 

krmív pre zvieratá, bánk, poisťovní, pôšt a prevádzok 

telekomunikačných operátorov; str. 367 

Od pondelka 16. marca musel do 14-dňovej karantény ísť 

každý, kto sa vráti na Slovensko zo zahraničia plus všetci ľudia, 

ktorí s ním bývajú; str. 367 

Od utorka 17. marca do odvolania Mestský úrad v Trenčíne 

začal fungovať pre verejnosť v obmedzenom režime; str. 368 

Od stredy 18. marca začala v Trenčíne mestská hromadná 

doprava jazdiť zdarma; str. 369 

Od stredy 18. marca mesto Trenčín zriadilo telefónne linky 

pre ľudí odkázaných na pomoc; str. 369 

https://dennikn.sk/1802251/vlada-vyhlasuje-nudzovy-stav-obchody-okrem-potravin-drogerii-a-lekarni-budu-zatvorene-restauracie-mozu-jedlo-len-vydavat-a-roznasat/
https://dennikn.sk/1802251/vlada-vyhlasuje-nudzovy-stav-obchody-okrem-potravin-drogerii-a-lekarni-budu-zatvorene-restauracie-mozu-jedlo-len-vydavat-a-roznasat/
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Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček poukázal 

na problém samospráv s nedostatkom ochranných rúšok; str. 

370 

Od stredy 18. marca zaviedla Fakultná nemocnica v Tren-

číne triedenie pacientov podľa klinických príznakov; str. 371 

Majiteľka obchodíku s dekoráciami v Trenčíne Miroslava 

Punová Dodeková spolu s manželom a dcérou začali šiť 

bavlnené rúška a ponúkať ich bezplatne ľuďom; str. 371 

Od pondelka 23. marca sa na pracovisku Regionálneho úra-

du verejného zdravotníctva v Trenčíne začali robiť testy na 

koronavírus; str. 374 

Napriek pandémii v trenčianskej ordinácii pracovala aj 74-

ročná sestrička Eva Rybníčková, matka primátora Richarda 

Rybníčka; str. 375 

Od pondelka 30. marca začalo mesto Trenčín dezinfikovať 

vybrané verejné priestory dvojpercentným roztokom chlórnanu 

sodného; str. 376 

Trenčianske výstavisko Expo Center oznámilo, že výstavy a 

veľtrhy naplánované v jarných mesiacoch sa neuskutočnia; str. 

377 

V piatok 3. apríla začali mestskí policajti rozdávať ochranné 

rúška trenčianskym bezdomovcom; str. 378 

V piatok 3. apríla pred vchodom do areálu Fakultnej 

nemocnice v Trenčíne pribudlo mobilné odberové miesto pre 

pacientov s podozrením na ochorenie Covid-19; str. 379 

V pondelok 6. apríla priviezol na trenčianske letisko 

armádny vrtuľník 29 vzoriek odobratých v rámci testovania 

marginalizovaných komunít v rámci akcie Karusel; str. 380 

V stredu 8. apríla Trenčianska župa vybrala dva školské 

internáty, ktoré boli kapacitne vhodné na doopatrovanie ľahších 

stavov pacientov s ochorením Covid-19, jedným bol internát 

Strednej športovej školy v Trenčíne; str. 381 

http://zlavy.sme.sk/
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V pondelok 20. apríla sa v priestoroch škôlky na Legionár-

skej ulici začal projekt opatrovania detí zdravotníkov; str. 382 

Od pondelka 20. apríla začali pracovníci Mestského 

hospodárstva a správy lesov pravidelne dezinfikovať vybrané 

verejné priestory; str. 384 

O vyčerpávajúcom boji s neviditeľným nepriateľom poroz-

právala primárka infekčného oddelenia Angelika Drľová; str. 

385 

V piatok 4. septembra pribudlo v Trenčíne pri krytej plavár-

ni druhé veľkokapacitné mobilné odberové miesto; str. 388 

V stredu 30. septembra krízový štáb mesta Trenčín nariadil 

zatvoriť plavecké kurzy, sauny i využívanie ľadovej plochy; 

str. 389 

V sobotu a nedeľu 31. októbra a 1. novembra sa konalo 

prvé celoslovenské celoplošné testovanie, v Trenčíne naň prišlo 

33 tisíc ľudí; str. 392 

V sobotu a nedeľu 7. a 8. novembra prišlo na druhé celo-

slovenské celoplošné testovanie v Trenčíne 32 990 ľudí; str. 

392 

Od pondelka 16. novembra spustili bezplatné testovanie 

antigénovými testami pri vstupnej bráne do trenčianskej 

Fakultnej nemocnice; str. 393 

Od piatka 11. decembra začal platiť zákaz podávať jedlá a 

nápoje v exteriérových častiach prevádzok, výdaj zabaleného 

jedla a nápojov so sebou zostal povolený; str. 394 

V polovici decembra nastala vo Fakultnej nemocnici 

v Trenčíne vážna situácia, mimo služby sa ocitlo 194 zamest-

nancov s ochorením Covid-19; str. 394 

Od soboty 19. decembra začal pre sedem okresov Tren-

čianskeho kraja platiť mimoriadny protipandemický režim nad 

rámec celoslovenských opatrení; str. 395 

V sobotu a nedeľu 19. a 20. decembra zorganizovalo mesto 

Trenčín na svojom území celoplošné testovanie antigénovými 
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testami na 33 odberných miestach, vykonalo sa 21 600 testov, 

560 bolo pozitívnych; str. 396 

Účasť na celoplošnom testovaní v Trenčíne odporučila na 

sociálnej sieti aj prezidentka Zuzana Čaputová; str. 400 

V pondelok 21. decembra bol vo Fakultnej nemocnici 

v Trenčíne výpadok až 265 zamestnancov pre koronavírus; str. 

401 

Všetkých 560 ľudí s pozitívnym výsledkom v rámci celo-

plošného testovania v Trenčíne pozvali na testovanie PCR 

testami; str. 401 

 

 

Sociálna starostlivosť 
 

Od stredy 19.marca otvorili Nízkoprahové centrum pre 

bezdomovcov v Trenčíne na tri hodiny denne, nocľaháreň bola 

k dispozícii od 19.00 do 7.00 h; str. 403 

Mesto Trenčín začalo venovať osobitnú pozornosť ľuďom 

nad 65 rokov, ktorí boli najzraniteľnejšou skupinou pri 

ochorení Covid-19; str. 404 

Od júna začal Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne slúžiť 

i formou domácej hospicovej starostlivosti,  vznikol tzv. 

mobilný hospic; str. 405 

V stredu 10. júna venovali pracovníci zo Slovenského ply-

nárenského priemyslu – distribúcie 1 800 respirátorov, 4 tisíc 

jednorazových rúšok a 50 celotelových ochranných oblekov 

pobytovým zariadeniam sociálnych služieb v Trenčíne na 

Piaristickej a Lavičkovej ulici; str. 405 

Klienti zariadenia, ktoré funguje pod občianskym združením 

Asociácia zväzov zdravotne postihnutých, každý rok predávali 

svoje vianočné výrobky na jarmoku, teraz  ich vinou pandémie 

ponúkli cez sociálnu sieť; str. 406 
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Životné prostredie 
 

Ochrana prírody a krajiny 

Koncom roka 2019 vysadili v Trenčíne takmer 400 stromov, 

išlo najmä o duby, sakury, okrasné jablone, hrušky, hlohy, 

pagaštany a ginká; str. 410 

V stredu 15. januára Železnice SR odstránili pred všetkými 

protihlukovými stenami na modernizovanej železničnej trati 

výstražné kolíky, pre ktoré museli rušňovodiči trúbiť; str. 411 

V knihe „Vtáctvo Trenčína“ autor Radovan Jambor okrem 

iného uviedol, že z Trenčína vymizla pätina vtáctva; str. 411 

V noci zo soboty 22. februára na nedeľu 23. februára niekto 

vytrhal desať mladých stromov, ktoré rástli v stromoradí na 

Inoveckej ulici; str. 416 

Vo februári a marci odstraňovali z lesoparku Brezina 

odumierajúce stromy napadnuté patogénnou hubou; str. 417 

Polícia obvinila z poškodzovania cudzej veci 40-ročného 

Pavla z Nového Mesta nad Váhom, ktorý sprejom počmáral 

podchod na Hasičskej ulici v Trenčíne; str. 418 

V utorok 14. apríla dali pracovníci Mestského hospodárstva 

a správy lesov k stromom na piatich uliciach v Trenčíne 

zavlažovacie vaky; str. 419 

V utorok 21. apríla prevzdušnili pôdu pri koreňoch ohro-

zenej Lipy slobody na Mierovom námestí; str. 420 

V stredu 22. apríla pri príležitosti Dňa Zeme sa 

v trenčianskej Zátoke pokoja zišli členovia skupiny Ľudia zo 

zátoky; str. 421 

Mesto Trenčín si zabezpečilo „Stratégiu adaptability mesta 

Trenčín na klimatickú zmenu“ a vyzvala verejnosť na jeho 

pripomienkovanie; str. 422 

V stredu 1. júla objavili okoloidúci počmáraný podchod na 

Hasičskej ulici, páchatelia čmáranicami poškodili aj fasádu 

domu a výklady predajní v centre mesta; str. 423 
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Dotáciu v oblasti životného prostredia dostalo od mesta 

sedem projektov, celkovo primátor rozdelil 9676 eur; str. 425 

Vo štvrtok 27. augusta na Trenčianskom hrade otvorili 

dobovú včelnicu; str. 426 

Aj o kvalite ovzdušia v Trenčíne informoval nový portál ako 

súčasť projektu, ktorý podporila Európska únia; str. 427 

Mesto Trenčín uspelo so svojím projektom „Rozvoj ener-

getických služieb – verejné osvetlenie v meste Trenčín“ v rámci 

operačného programu Kvalita životného prostredia, získalo naň 

nenávratných 65 tisíc eur; str. 429 

 

Odpadové hospodárstvo 

Jarné upratovanie sa v Trenčíne konalo vinou pandémie 

v posunutých termínoch, vyzbieralo sa 371 ton odpadu; str. 430 

V piatok 25. septembra analýza komunálneho odpadu uká-

zala, že vyše polovica zmesi komunálneho dopadu z podnikov 

sa mohla vytriediť; str. 430 

V decembri vznikla cirkulárna mapa mesta Trenčín  vďaka 

spolupráci Inštitútu cirkulárnej ekonomiky a bezobalového 

obchodu BEZOBALiS, pomáha tvoriť menej odpadu; str. 432 

 

 

Náboženský život 
 

Od piatku do nedele 7. – 9. februára Trenčín hostil 25. 

ročník evanjelizačného stretnutia „On je živý“ ; str. 434 

V nedeľu 9. februára navštívil nitriansky diecézny biskup 

Viliam Judák počas svojej pastoračnej cesty do Trenčína aj 

tamojší Hospic Milosrdných sestier; str. 435 

V piatok 20. marca sa konal let súkromného lietadla nad 

Slovenskom s relikviou Kristovej krvi na podporu odvrátenia 

pandémie koronavírusu, lietadlo preletelo aj nad Trenčínom; 

str. 436 



666 
 

Iniciatívou katolíckeho spoločenstva mladých ND Trenčín 

boli modlitby korunky Božieho milosrdenstva prostredníctvom 

siete Instagram ; str. 437 

V máji zaznamenalo Združenie kresťanských spoločenstiev 

mládeže zmeny na riaditeľskom poste i sídle organizácie - 

kancelária združenia sa presídlila do Trenčína; str. 438 

V nedeľu 5. júla sa v trenčianskej gréckokatolíckej farnosti 

konala odpustová slávnosť pri k sviatku svätých apoštolom 

rovných Cyrila a Metoda; str. 439 

V nedeľu 2. augusta sa v trenčianskom parku konal piknik, 

ktorým účastníci oslávili Deň rodiny 2020 s cieľom posilnenia 

kresťanských spoločenstiev; str. 440 

V nedeľu 4. októbra na počesť Dňa otvorených kláštorov sa 

Školské sestry de Notre Dame, satmárky, služobnice Nepo-

škvrnenej Panny Márie zúčastnili slávnosti v chráme Školských 

sestier de Notre Dame v Trenčíne; str. 440 

 

 

Z histórie mesta Trenčín 
 

 

Rod Ilešháziovcov dve storočia spoluvytváral dejiny Tren-

čína a celého regiónu, vzostup zažil koncom 16. storočia 

v protitureckých vojnách; str. 442 

Kráľ Žigmund Luxemburský má zvláštny význam aj pre 

Trenčín – práve on mestu v roku 1412 udelil privilégiá slobod-

ného kráľovského mesta, s Trenčianskym hradom je spojená 

osoba Žigmundovej druhej manželky Barbory Celjskej; str. 

444 

Od oslobodenia Trenčína uplynulo 75 rokov, sprevádzali ho 

mnohé dramatické udalosti; str. 447 

Od apríla prebiehal v átriu pod trenčianskou Mestskou vežou 

archeologický výskum,  medzi nálezmi bol úlomok z kuchyn-
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skej nádoby na troch nohách a dôkazy o existencii lokálnych 

tehelní; str. 450 

Smrtiace ochorenia postihovali už našich predkov, najhoršia 

morová rana postihla Trenčín pred 310 rokmi; str. 451 

Vo štvrtok 25. júna otvorili vo výkladoch Posádkového 

klubu v Trenčíne výstavu „Milan Rastislav Štefánik a tí, čo ho 

nasledovali“ ; str. 455 

V septembri ukončili prvú fázu výskumu v Čerešňovom 

sade, archeológovia objavili zaujímavé nálezy z rôznych 

historických období; str. 456 

Jednou z budov, ktoré sa v minulom režime asanovali, boli 

aj verejné kúpele na ulici Horný Šianec, zachovali sa z nich 

zásluhou architekta Júliusa Brunu iba obkladačky; str. 458 

Koncom roku 1805 sa uskutočnila „Bitka troch cisárov“ pri 

moravskom Slavkove, práve s ňou je spojený pobyt ruského 

cára Alexandra I. v Trenčíne; str. 460 

V decembri vyšiel tretí ročník zborníka Trenčianskeho 

múzea v Trenčíne, autori ho  venovali stému výročiu narodenia 

významného trenčianskeho rodáka V. Zamarovského; str. 462 

 

 

Zaujímavosti 
 

V piatok 20. marca Katarína a Ivan Opatovskí ukázali, ako 

vyzerá láska v čase koronakrízy – vzali sa na Mestskom úrade 

v Trenčíne vo veselých rúškach iba so svedkami; str. 464 

Trenčianska legenda a stálica slovenskej bežeckej špičky 59-

ročný Stanislav Ďuriga počas 14 dní zabehol 14 maratónov; str. 

466 

V pondelok 27. apríla zahral husľový virtuóz Filip Jančík 

priamo pod oknami Trenčanov na štyroch miestach, chcel ich 

potešiť v situácii, keď im chýbalo živé umenie; str. 471 

http://trencin.sme.sk/
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V pondelok 8. júna Baška prijal Bašku – župan Jaroslav 

Baška privítal na pôde župy novú Česko-Slovenskú Superstar 

Barboru Piešovú z Poruby v Trenčianskom kraji; str. 472 

 

 

Šport a telesná kultúra 
 

Futbal 

V pondelok 6. januára odštartoval futbalový klub AS Tren-

čín zimnú prípravu, do ktorej sa zapojilo 28 hráčov; str. 489 

Od nedele 19. januára absolvoval tím AS Trenčín 

dvanásťdňové sústredenie v letovisku Ayia Napa na Cypre; str. 

491 

V sobotu 1. februára sa v Mestskej športovej hale na Sihoti 

uskutočnil 21. ročník halového futbalového turnaja Memoriál 

Karola Borhyho; str. 490 

V sobotu a nedeľu 1. a 2. februára futbalistky AS Trenčín 

nenašli premožiteľky a získali víťaznú trofej na domácom 

halovom turnaji AS Trenčín Cup 2020; str. 491  

V sobotu 15. februára vstúpili futbalisti AS Trenčín do 

jarnej časti Fortuna ligy 2019/2020 z 8. miesta, prioritou sa stali 

dlhodobé ciele; str. 493 

V stredu 4. marca na ihrisku v Žiline AS Trenčín nešťastne 

vypadol vo štvrťfinále Slovnaft Cupu po prehre so Slovanom 

Bratislava až na penalty 5:6, zápas sa  riadnom hracom čase 

skončil remízou 2:2; str. 494 

V sobotu 7. marca v poslednom kole základnej časti Fortu-

na ligy prehral AS Trenčín v Zlatých Moravciach 0:2 a druhý 

rok po sebe sa ocitol iba v skupine o záchranu; str. 495 

V marci v čase pandémie futbalisti AS Trenčín pokračovali 

v tréningových jednotkách v špeciálnom režime ako jediné 

mužstvo najvyššej súťaže; str. 497 
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V pondelok 20. apríla sa AS Trenčín a Ryan Koolwijk  

dohodli na predčasnom ukončení kontraktu; str. 499 

V sobotu 13. júna kluby Fortuna ligy odsúhlasili pokračo-

vanie najvyššej súťaže; str. 500 

V pondelok 29. júna podpísal dvojročnú zmluvu s AS 

Trenčín fínsky reprezentačný obranca 28-ročný Juha Pirinen; 

str. 500 

V utorok 30. júna skončili tréneri futbalistov AS Trenčín 

Norbert Hrnčár a Richard Höger v klube po tom, čo im vypršali 

zmluvy; str. 501 

Začiatkom júla skončili v AS Trenčín Keston Julien a Mo-

hammed Lamine; str. 501 

V pondelok 13. júla podpísal trojročnú zmluvu s AS Trenčín 

americký útočník Eduvie Ikoba; str. 502 

V utorok 14. júla futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v 

semifinále baráže o účasť v Európskej lige UEFA  nad AS Tren-

čín 3:0; str. 502 

Chýbala nám tímovosť, charakter a disciplína, hodnotil po 

sezóne Fortuna ligy 2019-2020 vystúpenia AS Trenčín 

generálny manažér klubu Róbert Rybníček; str. 503 

V piatok 17. júla sa stal novým trénerom AS Trenčín 

belgický kormidelník Stijn Vreven; str. 509 

V nedeľu 19. júla sa po dvoch rokoch vrátil do Trenčína 

nigérijský krídelník Philip Azango; str. 510 

V pondelok 20. júla začalo A-mužstvo AS Trenčín prípravu 

pod novým trénerom; str. 511 

V utorok 28. júla sa napriek koronakríze konal 12. ročník 

populárneho projektu „Hviezdy deťom“ s prívlastkom „inak“ ; 

str. 511 

Vo štvrtok 13. augusta schválili mestskí poslanci predaj 

pozemkov pod štadiónom klubu AS Trenčín, klub vo svojom 

stanovisku poďakoval za ústretový krok; str. 512 
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V sobotu 5. septembra prestúpil z AS Trenčín do belgic-

kého KAA Gent ghanský krídelník Osman Bukari; str. 513 

V nedeľu 20. septembra zvíťazili na domácom turnaji „This 

is my sen“ mládežníci AS Trenčín; str. 514 

V utorok 6. októbra AS Trenčín oznámil, že podpísal viac-

ročné kontrakty s dvojicou odchovancov a mládežníckych rep-

rezentantov Adamom Tučným a Simeonom Kohútom; str. 515 

V októbri odštartoval AS Trenčín projekt podpory prípra-

viek v regióne; str. 516 

V piatok 16. októbra AS Trenčín oznámil, že podpísal 

viacročný kontrakt s ďalším odchovancom, brankárom Micha-

lom Kukučkom; str. 518 

AS Trenčín aj v novej sezóne zaostával herne i výsledkovo, 

generálny manažér nevinil z poklesu výkonnosti trénera; str. 

518 

Začiatkom novembra adresoval AS Trenčín medzinárodnej 

futbalovej organizácii memorandum žiadajúce akceptáciu 

umelých trávnikov; str. 521 

Vo štvrtok 12. novembra AS Trenčín oznámil, že podpísal 

viacročný kontrakt s ďalším odchovancom, 16-ročným 

stredopoliarom Arturom Gajdošom; str. 523 

V sobotu 21. novembra vzbudilo veľkú pozornosť zverej-

nenie zostavy AS Trenčín na zápas v Žiline – figurovalo v nej 

až sedem Slovákov a ďalší dvaja zasiahli do hry z lavičky; str. 

523 

V piatok 18. decembra AS Trenčín predstavil nové klubové 

logo, jeho dominantou sa stalo písmeno T; str. 525 

V sobotu 19. decembra AS Trenčín oznámil, že do klubu 

prestúpil z Ružomberka slovenský reprezentant do 21 rokov 

Matúš Kmeť; str. 528 

V pondelok 28. decembra AS Trenčín oznámil, že viac-

ročné kontrakty podpísala dvojica mladých ghanských rep-

rezentantov Joseph Amoah a Rahim Ibrahim; str. 529 
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V utorok 29. decembra AS Trenčín oznámil, že zmluvu 

s klubom podpísal mládežnícky reprezentant Slovenska Samuel 

Lavrinčík zo Slovana Bratislava; str. 529 

V stredu 30. decembra AS Trenčín oznámil, že zmluvu 

s klubom podpísal ďalší odchovanec, 17-ročný krídelník Adam 

Gaži; str. 530 

V jesennej časti Fortuna ligy AS Trenčín nenaplnil 

očakávania, zimoval až na 9. mieste tabuľky; str. 531 

 

Ľadový hokej 

V pondelok 9. marca Slovenský zväz ľadového hokeja 

oznámil, že odložil zápasy Tipsportligy na neurčito; str. 536 

Koncom apríla uzavrel bohatú profesionálnu kariéru, ktorú 

začínal i končil v Dukle Trenčín, útočník Milan Bartovič; str. 

536 

V pondelok 18. mája začali hráči Dukly Trenčín letnú 

prípravu vzhľadom na protipandemické opatrenia v malých 

skupinách; str. 542 

V stredu 24. júna zvolili Trenčana Mariána Hossu do 

prestížnej Siene slávy NHL; str. 542 

Na telefonát o vstupe do Siene slávy NHL nikdy nezabud-

nem, vyjadril sa v rozhovore Marián Hossa; str. 544 

V stredu 12. augusta sa Marko Daňo dohodol s Duklou 

Trenčín o posilnení klubu do začiatku novej sezóny v zámorí; 

str. 549 

Vo štvrtok 3. septembra na Valnom zhromaždení spoločnos-

ti Dukla Trenčín a. s. došlo k zmenám v riadiacich orgánoch 

spoločnosti, novým predsedom predstavenstva sa stal Miloš 

Radosa, ktorý nahradil Viliama Ružičku; str. 550 

Nový šéf Dukly Trenčín Miloš Radosa sa v rozhovore 

vyjadril, že chce do klubu pritiahnuť aj ďalšie legendy; str. 551 
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V stredu 16. septembra Dukla Trenčín oznámila, že Marcel 

Hanzal skončil na trénerskej lavičke juniorov, nahradil ho 

Michal Kobezda; str. 555 

V nedeľu 4. októbra odštartovala Dukla Trenčín novú sezó-

nu, tréner Ján Pardavý priblížil ambície klubu v Tipsportlige; 

str. 556 

V piatok 6. novembra sa po doliečení a karanténe mužstvo 

Dukly opäť stretlo na ľade, vírus predtým napadol celý tím; str. 

557 

V utorok 17. novembra Dukla Trenčín oznámila, že dom 

svojho materského klubu prišiel útočník Oliver Okuliar; str. 

558 

Vo štvrtok 19. novembra Dukla Trenčín oznámila, že 

mužstvo posilnili bratia Nicholas a Drew Shoreovci z USA; str. 

558 

V utorok 24. novembra oslávil 40. narodeniny Branko 

Radivojevič, bývalý špičkový hokejista, súčasný športový 

riaditeľ a asistent trénera Dukly Trenčín; str. 559 

V stredu 25. novembra skončil v Dukle zo zdravotných 

dôvodov po vzájomnej dohode útočník Michal Hlinka; str. 565 

Vo štvrtok 3. decembra odleteli za oceán bratia Shoreovci, 

v piatich odohraných zápasoch v drese Dukly stihli spolu 

nazbierať neuveriteľných 20 bodov; str. 565 

V piatok 4. decembra počas prípravy reprezentácie do 20 

rokov vo Zvolene utrpel útočník Dukly Samuel Krajč otras 

mozgu a definitívne prišiel o šancu štartovať na majstrovstvách 

sveta v kanadskom Edmontone; str. 566 

V stredu 9. decembra Dukla oznámila, že mužstvo posilnil 

kanadský krídelník Aaron Berisha; str. 566 

V stredu 16. decembra Dukla oznámila, že získala fínskeho 

obrancu Janneho Jalasvaaru; str. 567 
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V piatok 25. decembra odštartovali MS do 20 rokov v Ed-

montone, v slovenskej reprezentácii bolo aj šesť Trenčanov; 

str. 567 

Za najlepšieho hráča v úvodnom zápase MS do 20 rokov 

vyhlásili trenčianskeho brankára Šimona Latkóczyho, ktorý ani 

raz neinkasoval a zázračným zákrokom v závere zachránil 

víťazstvo 1:0 nad Švajčiarskom; str. 568 

Vo štvrtok 31. decembra Dukla oznámila, že angažovala 

kanadského útočníka Kruisa Reddicka; str. 569 

 

Florbal 

V sobotu 14. decembra športový riaditeľ 1.FBC Trenčín 

Ivan Piovarči konštatoval, že koronavírus a zrušenie súťaží je 

pre nich malou tragédiou – muži jednoznačne smerovali za 

majstrovským titulom; str. 570 

Pred 15 rokmi, 17, júna 2005, vznikol prvý florbalový klub 

v Trenčíne – 1.FBC, ktorý dosiahol mnohé úspechy; str. 571 

O tom, že klubu 1.FBC Trenčín sa darí vychovávať úspeš-

ných hráčov, svedčili výborné umiestnenia mládežníckych 

družstiev na turnajoch v auguste a septembri; str. 575 

1.FBC Trenčín v októbri zbieral aj individuálne ocenenia 

v rámci Slovenska – Juniorom roka sa stal Tomáš Kvasnica 

pred Samuelom Virgom, Brankárom roka bol Jakub Klobučník 

a najlepším trénerom Jan Holovka; str. 575 

 

Iné športové odvetvia a podujatia 

V sobotu 8. februára v Posádkovom klube odovzdal 

primátor mesta Richard Rybníček a predseda Komisie športu 

pri Mestskom zastupiteľstve Martin Smolka jedenásť cien 

najlepším športovcom za rok 2019; str. 577 

V nedeľu 16. februára sa v Mestskej športovej hale na 

Sihoti konalo 1. kolo Slovenského pohára v karate mládeže, 
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ziskom 33 medailí sa stal najúspešnejším klubom trenčiansky 

ŠK Real Team; str. 581 

V sobotu a nedeľu 22. a 23. februára na  Majstrovstvách 

Slovenska v krasokorčuľovaní pre nádeje, žiactvo a juniorov 

v Bratislave získali trenčianske krasokorčuliarky štyri zlaté 

medaily; str. 581 

V sobotu 7. marca Klub dračích lodí Draco Cor z Trenčína 

získal na Halovom pohári dračích lodí v Prahe 2. miesto v 

najvyššej kategórii Premium Sport; str. 582 

Klub Kraso Trenčín opäť obhájil Pohár klubov pre sezónu 

2019/2020, trofej zostala v Trenčíne už tretíkrát po sebe; str. 

583 

V sobotu a nedeľu 6. a 7. júna v  2. kole Českého pohára 

v trávovom lyžovaní v Štítnej nad Vláří (ČR) sa na stupne víťa-

zov trikrát postavila 10-ročná Trenčianka Kristína Korienková; 

str. 584 

Na prvom celoslovenskom online športovom podujatí v 

karate do 12 rokov získal trenčiansky Športový klub Real team 

16 zlatých medailí; str. 585 

V roku 2020 poskytlo mesto Trenčín prostredníctvom 

grantového programu v oblasti športu a telesnej kultúry na 42 

projektov spolu takmer 24 tisíc eur, činnosť 48 športových 

klubov podporí celkovou sumou necelých 36 tisíc eur; str. 586 

Víťazom Mestskej ligy v malom futbale v Trenčíne sa stalo 

družstvo S.N.P. ; str. 586 

V piatok 18. septembra si odniesol víťazstvo zo siláckej 

súťaže Meč Matúša Čáka Slovák Maroš Štefaňák; str. 587 

V pondelok 21. septembra Trenčiansky samosprávny kraj, 

Stredná športová škola a Slovenský atletický zväz  podpísali 

memorandum o spolupráci; str. 589 

V sobotu 26. septembra na majstrovstvách SR v kickboxe 

v Lučenci získal trenčiansky klub Victory Gym tri tituly; str. 

589 
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Vo štvrtok 1. októbra pri svojej profesionálnej premiére 

v zmiešaných bojových umeniach v Miláne zvíťazila Tren-

čianka Monika Chochlíková; str. 590 

Charitatívne podujatie klubu AS Trenčín s názvom „Hviez-

dy deťom“ v roku 2020 napriek pandémii prinieslo sumu 20 

tisíc eur; str. 591  

V sobotu 12. decembra sa v španielskej Santa Suzanne 

konali dve prestížne súťaže asociácie IFBB - majstrovstvá sveta 

a Arnold Classic Europe, obe vyhrala Trenčianka Adela 

Ondrejovičová a stala sa majsterkou sveta v bodyfitness; str. 

592 

 

 

 

 

 

 

 

 



676 

 

19. Pomôcky použité pri spracovaní 

Kronikárskeho záznamu 

Mesta Trenčín za rok 2020 

 
 

- Uznesenia z rokovaní Mestského zastupiteľstva a Mests-

kej 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, aktual-

ne.sk, aktuality.sk, tnuni.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. 

 



677 

 

20. Záverečné ustanovenie 

 

 

Návrh na vykonanie zápisu do Kroniky Mesta Trenčín za rok 

2020  bol po vypracovaní kronikárom PhDr. Pavlom Serišom  

predložený členom Komisie kultúry a cestovného ruchu 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Členovia komisie dňa 20. 

apríla 2021 vzali správu na vykonanie zápisu do Kroniky mesta 

Trenčín po zapracovaní pripomienok na vedomie. 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Pagáč          Mgr. Richard 

Rybníček 

prednosta Mestského úradu          primátor Mesta 

Trenčín                                                   Trenčín  

              

 

PhDr. Pavol Seriš 

kronikár Mesta Trenčín 
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Mestský úrad v Trenčíne 
 

Komisia kultúry a cestovného               V Trenčíne  29.04.2021                              

ruchu  

Mestského zastupiteľstva  

v   T r e n č í n e 

 

 
 

 

N á v r h 

 

na vykonanie zápisu do kroniky mesta Trenčín 

za rok 2020 

 

 

 

 

Predkladá :     Návrh na uznesenie : 

PhDr. Pavol Seriš,    Komisia pre kultúru a ces-                

kronikár mesta                                tovného ruchu Mestského 

Trenčín                                            zastupiteľstva v Trenčíne 

                                                        berie na vedomie po  

                                                        zapracovaní pripomienok 

                                                        Návrh na vykonanie zápisu 

                                                        do Kroniky mesta Trenčín 

                                                         za rok 2020 
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Koncept textovej časti kronikárskeho záznamu mesta 

Trenčín za rok 2020 bol predložený na rokovanie Komisie 

kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 20. apríla 

2021, ktorá prijala uznesenie nasledovného znenia:  

„Komisia kultúry a cestovného ruchu Mestského zastupi-

teľstva v Trenčíne berie na vedomie návrh na vykonanie zápisu 

do kroniky mesta Trenčín za rok 2020.“ 

Jedna pripomienka člena Komisie kultúry a cestovného 

ruchu Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Martina Trepáča 

nebola zostavovateľom kroniky akceptovaná. 

Kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2020 bol vypra-

covaný v súlade s platnou Smernicou primátora Mesta Trenčín 

o vedení Kroniky Mesta Trenčín a Metodikou písania kroniky 

Mesta Trenčín, ktoré boli schválené Mestskou radou v Trenčíne 

uznesením č. 316 zo dňa 11. apríla 2013. 

Všetky získané správy z uskutočnených jednotlivých po-

dujatí boli zaznamenané osobne alebo sprostredkovane a podľa 

svojho obsahu usporiadané v chronologickom poradí do jednot-

livých oblastí určených kronikárskym heslovníkom, t. j. do jed-

notlivých oblastí – oblasť činnosti volených orgánov mesta, ob-

lasť štatistických údajov, oblasť verejno-spoločenského života, 

oblasť ekonomického rozvoja, oblasť kultúrno-spoločenského 

života, oblasť vzdelávania, oblasť náboženského života a života 

cirkví, oblasť  telesnej výchovy a športu, oblasť zdravotníct-

va  a  sociálneho zabezpečenia, oblasť starostlivosti o životné 

prostredie, oblasť počasia, oblasť cestovného ruchu, oblasť no-

vých poznatkov z histórie, oblasť činnosti Hasičského a zá-

chranného zboru v Trenčíne, oblasť činnosti Zboru pre občian-

ske záležitosti pri Mestskom  úrade v Trenčíne a kalendár vý-

ročí osobností.  

Zaznamenané podujatia sa uskutočnili v Trenčíne i mimo 

mesta, pokiaľ sa na nich obyvatelia Trenčína bezprostredne po-

dieľali. Písomný záznam podujatí v kronike je ilustrovaný foto-
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grafiami zhotovenými priamo kronikárom na podujatiach a 

doplnený fotografiami od iných autorov, prípadne grafmi, plán-

mi a podobne.  

Kronikársky záznam v roku 2020 zaznamenal viacero 

významných udalostí, z ktorých treba spomenúť: 

- rokovania Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré prijali 

uznesenia pre ďalší rozvoj Mesta Trenčín,  

- tlačové konferencie Mesta Trenčín a iných subjektov.  
 

 

Poznámka: 

Súčasťou správy je obsah kroniky uvedený v Indexe Kroniky 

Mesta Trenčín (str. 596). 
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22. Pomocná evidencia 

 
 

001/01/2020 Článok „Prvou Trenčianskou roka 2020 je Zuzanka“ 

002/01/2020 Mesačník INTrenčín Január 2020 

003/01/2020 Kalendár podujatí Expo Center Trenčín v roku 2020 

004/01/2020 Skladačka Trenčianskeho osvetového strediska „Kultúra 

a vzdelávanie v kraji 2020“ 

005/01/2020 Skladačka SK8 – Združenia samosprávnych krajov SR 

006/01/2020 Článok „Na najdlhší úsek Vážskej cyklomagistrály získala 

župa financie z eurofondov“ 

007/01/2020 Článok „AS Trenčín začal prípravu bez mladých repre-

zentantov“ 

008/01/2020 Článok „Mesto Trenčín chce rekonštruovať Hviezdu“ 

009/01/2020 Článok „Hrad proti mestu – nástup Ilešháziovcov v Tren-

číne“ 

010/01/2020 Článok „Lúčničiarka priniesla do škôl folklór“ 

011/01/2020 Článok „Trenčianske školy sú v prvej tridsiatke“ 

012/01/2020 Článok „Ľudia bez domova spísali petíciu“ 

013/01/2020 Článok „V Trenčianskom kraji pribudlo za rok takmer 6 

tisíc osobných automobilov“ 

014/01/2020 Článok „Návštevnosť Trenčianskeho hradu a iných objek-

tov v roku 2019“ 

015/01/2020 Článok „V Trenčíne otvoril svoje sídlo nový úrad“ 

016/01/2020 Článok „V meste pribudlo takmer 400 stromov“ 

017/01/2020 Pozvánka na oslavy 75. výročia jaslovskej bitky  

018/01/2020 Článok „Oslavy výročia jaslovskej bitky v Trenčíne“ 

019/01/2020 Článok „Úrad pre verejné obstarávanie je bližšie obyvate-

ľom už aj v Trenčianskom kraji“ 

020/01/2020 Článok „Návšteva prezidentky SR v Trenčíne“ 

021/01/2020 Článok „Prezidentka Čaputová navštívila Trenčiansky 

kraj“ 

022/01/2020 Článok „Do Trenčína sa v roku 2019 prisťahovalo viac 

ľudí“ 

023/01/2020 Článok „“Prezidentka SR privítala rektorov a rektorky“ 

024/01/2020 Článok „Trenčianska nemocnica opäť súťaží firmu na sta-

vebné práce“ 
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025/01/2020 Pozvánka na XI. Greko ples v Trenčíne 18.01.2020 

026/01/2020 Článok „V zápase hviezd triumfoval tím Gáborík“ 

027/01/2020 Článok „Zatvorenú textilku nahradí v Trenčíne nákupný 

areál“ 

028/01/2020 Článok „Trenčín revitalizuje aj vnútroblok na Sihoti“ 

029/01/2020 Článok „Na námestie pred Rozkvetom sa vráti život“ 

030/01/2020 Článok „Duál študentov dovedie aj do banky či hotela“ 

031/01/2020 Článok „Trenčiansky kraj chce zvýšiť kvalitu stredných 

škôl“ 

032/01/2020 Článok „Kasáreň Trenčianskeho hradu rozžiaril rozpráv-

kový svet divadelných bábok“ 

033/01/2020 Pozvánka na 8. ročník zimného festivalu trenčianskych 

folklórnych skupín 

034/01/2020 Článok „V dotáciách rozdelia vyše 225 tisíc eur, žiadať sa 

dá len elektronicky“ 

035/01/2020 Článok „ÚMS: Samospráva regiónov potrebuje väčšie 

kompetencie“ 

036/01/2020 Článok „Starý železničný most bude majetkom Trenčína“ 

037/01/2020 Článok „Trúbenie vlakov nebude už také časté“ 

038/01/2020 Mesačník Trenčiansky BLESK Február 2020 

039/01/2020 Článok „Borhyho memoriál vyhral Beckov“ 

040/01/2020 Článok „Víťazstvo futbalistiek na domácom turnaji“ 

041/01/2020 Článok „Počas jesenného upratovania 2019 sa vyzbieralo 

necelých 380 ton odpadu“ 

042/01/2020 Článok „V trenčianskych lekárňach nie sú rúška“ 

043/01/2020 Článok „Norbert Hrnčár: Negatíva treba rýchlo odstrániť“ 

044/01/2020 Mesačník Info, ročník XXII, číslo 2, 04.02.2020 

045/01/2020 Článok „TSK ako prvá župa zavádza komplexné hodno-

tenie kvality stredných škôl“ 

046/01/2020 Článok „Gymnazisti by do parlamentu poslali päť strán“ 

047/01/2020 Článok „Trenčín chce za 2,87 milióna eur zrekonštruovať 

kultúrne stredisko Hviezda“ 

048/01/2020 Článok „Na sídlisku zrekonštruujú z vyše pol milióna eur 

námestie“ 

049/01/2020 Článok „Mesto opraví cestu k hradu, turistov privezie vlá-

čik“ 

050/01/2020 Článok „Trenčianski poslanci súhlasili s kúpou starého že-

lezničného mosta“ 
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051/01/2020 Článok „Krátke správy zo zastuupiteľstva“ 

052/01/2020 Článok „Ocenili najlepších športovcov mesta Trenčín za 

rok 2019“ 

053/01/2020 Článok „Krištáľové krídlo v kategórii publicistika a lite-

ratúra získal Rudolf Dobiáš“ 

054/01/2020 Článok „Sviňa láme rekordy. Stala sa historicky najúspeš-

nejším slovenským filmom“ 

055/01/2020 Pozvánka na podujatie „On je živý“  

056/01/2020 Skladačka k podujatiu „On je živý“ 

057/01/2020 Článok „V Trenčíne sa konalo evanjelizačné stretnutie On 

je živý“ 

058/01/2020 Článok „Biskup Viliam Judák navštívil hospic Milosrd-

ných sestier“ 

059/01/2020 Článok „Proti novej riaditeľke Strednej športovej školy 

spísali petíciu“ 

060/01/2020 Článok „Získali stavebné povolenie na obnovu Gastrocen-

tra“ 

061/01/2020 Pozvánka na podujatie k 25. výročiu Združenia kresťan-

ských seniorov Slovenska Klub Trenčín – mesto 

062/01/2020 Článok „Združenie kresťanských seniorov jubiluje“ 

063/01/2020 Článok „Kam pôjdu mestské peniaze v r. 2020?“ 

064/01/2020 Článok „Výstava návrhov revitalizácie pešej zóny je otvo-

rená“ 

065/01/2020 Článok „Káder zostal pokope, prioritou dlhodobé ciele“ 

066/01/2020 Pozvánka na XV. Benefičný ples na podporu hospicu Mi-

losrdných sestier 

067/01/2020 Článok „Slovenský pohár v karate mládeže v Trenčíne“ 

068/01/2020 Pozvánka na spoločenské stretnutie k 95. výročiu založe-

nia Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne 

069/01/2020 Malá pozvánka na spoločenské stretnutie k 95. výročiu za-

loženia Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne 

070/01/2020 Článok „Trenčianska knižnica jubiluje, obdarí 95 čitate-

ľov“ 

071/01/2020 Článok „Ekotopfilm v Trenčíne“ 

072/01/2020 Článok „Veľký rodinný karneval“ 

073/01/2020 Článok „Z Trenčína vymizla pätina vtáctva“ 

074/01/2020 Článok „Železnice SR môžu mestu Trenčín predať starý 

železničný most“ 
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075/01/2020 Článok „Spomienka na Jána a Martinu v Trenčíne“ 

076/01/2020 Článok „Verejným uznaním TSK boli za rok 2019 ocenení 

štyria laureáti“ 

077/01/2020 Článok „Zničili stromoradie na Inoveckej ulici“ 

078/01/2020 Článok „Štyri zlaté medaily pre trenčianske krasokorču-

liarky“ 

079/01/2020 Článok „Máme štyri majsterky Slovenska“ 

080/01/2020 Článok „V rámci Hokejovej akadémie už vyrástlo nie-

koľko nových objektov“ 

081/01/2020 Článok „Jasene v mestských lesoch umierajú“ 

082/01/2020 Článok „Počmárané steny v podchodoch“ 

083/01/2020 Článok „Ľudia darovali 220 bicyklov, kolobežiek a odrá-

žadiel“ 

084/01/2020 Článok „Starý cestný most v Trenčíne má bližšie o ob-

nove“ 

085/01/2020 Článok „Testy na koronavírus v trenčianskej nemocnici 

boli negatívne“ 

086/01/2020 Pozvánka na výstavu v Galérii M. A. Bazovského „Tomáš 

Žemla: do-poli / na-poli“ 

087/01/2020 Pozvánka na výstavu v Galérii M. A. Bazovského „3D 

Reflexie“ 

088/01/2020 Článok „Vernisáž výstav Tomáš Žemla a 3D Reflexie“ 

089/01/2020 Predvolebné noviny strany Obyčajní ľudia a nezávislé 

osobnosti (OĽaNO) 

090/01/2020 Predvolebné noviny strany Sme rodina 

091/01/2020 Predvolebný letáčik strany Sloboda a Solidarita (SaS) 

092/01/2020 Predvolebné noviny strany Kotleba – Ľudová strana Naše 

Slovensko (ĽSNS) 

093/01/2020 Predvolebná skladačka strany Za ľudí 

094/01/2020 Predvolebné noviny strany Dobrá voľba 

095/01/2020 Senior magazín - predvolebné noviny strany Dobrá voľba 

096/01/2020 Predvolebné noviny strany Dobrá voľba 

097/01/2020 Predvolebné noviny Demokratickej strany 

098/01/2020 Harabinoviny - predvolebné noviny strany Vlasť  

099/01/2020 Predvolebný list Slovenskej národnej strany občanom 

100/01/2020 Predvolebné noviny Jána Hoľka, kandidáta za poslanca za 

Slovenskú národnú stranu 

101/01/2020 Predvolebná skladačka Slovenskej národnej strany 
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102/01/2020 Volebný lístok strany Sme rodina 

103/01/2020 Predvolebná kartička kandidáta za SaS Vladimíra Poru-

bana z Trenčína 

 

104/01/2020 Prebal knihy vydanej stranou SaS s fotografiou kandidáta 

Ladislava Matejku z Trenčína 

105/01/2020 Predvolebný list susedom kandidáta Ladislava Matejku 

106/01/2020 Predvolebný letáčik kandidátov strany Kresťansko-demo-

kratické hnutie z regiónu 

107/01/2020 Občasník mestskej časti Západ v Trenčíne „Trenčianske 

novinky“, Február 2020, s predvolebnou inzerciou  

108/01/2020 Predvolebný leták kandidáta za stranu Za ľudí Miloslava 

Baca z Trenčína 

109/01/2020 Článok „Výsledky parlamentných volieb 2020“ 

110/01/2020 Článok „Aj v Trenčíne vyhralo hnutie OĽaNO“ 

111/01/2020 Článok „Voľby priniesli zmenu, v okrese Trenčín vyhral 

Matovič“ 

112/01/2020 Mesačník Info, ročník XXII, číslo 3, 03.03.2020 

113/01/2020 Článok „Trenčiansky hrad odkryje vďaka projektu Tre-

BuCHET viacero nových zákutí“ 

114/01/2020 Článok „V penaltovom rozstrele šťastnejší Slovan“ 

115/01/2020 Článok „Koolwijk: Je to veľmi bolestivé vypadnutie“ 

116/01/2020 Pozvánka na zasadnutie Valného zhromaždenia Trenčian-

skej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 

117/01/2020 Článok „Po prehre proti Zlatým Moravciam opäť len 

v druhej šestke“ 

118/01/2020 Článok „Križan: Sme sklamaní, ale môžeme si za to sami“ 

119/01/2020 Článok „O lige po lige: Charakter rozhoduje“ 

120/01/2020 Článok „Úspech dračieho srdca“ 

121/01/2020 Skladačka – báseň k Medzinárodnému dňu žien 

122/01/2020 Článok „Trenčania chcú zachrániť najhodnotnejšie stavby 

v areáli Meriny“ 

123/01/2020 Článok „V Trenčíne zasadol krízový štáb“ 

124/01/2020 Leták „Spolu to zvládneme“ o opatreniach mesta Trenčín 

v boji proti koronavírusu 

125/01/2020 Leták mesta Trenčín „Spomaľme šírenie koronavírusu“ 

126/01/2020 Článok „Plat trenčianskeho primátora sa zvýšil na 6186 

eur, polepšili si aj poslanci“ 
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127/01/2020 Článok „Klub Kraso obhájil Pohár klubov“ 

128/01/2020 Článok „Preventívne opatrenia pri šírení koronavírusu“ 

129/01/2020 Článok „Hokej sa na Slovensku dva týždne hrať nebude“ 

130/01/2020 Článok „Trenčianska nemocnica ruší naplánované operá-

cie“ 

131/01/2020 Článok „Práce na štadióne napredujú“ 

132/01/2020 Článok „Trenčianska univerzita je súčasťou európskej 

vzdelávacej aliancie“ 

133/01/2020 Článok „Za deväť rokov dlh na jedného Trenčana klesol 

zo 714 na 316 eur“ 

134/01/2020 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“ 

135/01/2020 Pozvánka na výročnú členskú schôdzu Prvej základnej or-

ganizácie č. 17 Slovenského zväzu telesne postihnutých 

136/01/2020 Pozvánka na výročnú členskú schôdzu Organizácie po-

stihnutých chronickými chorobami v Trenčíne 

137/01/2020 Článok „Prvý prípad koronavírusu v Trenčíne“ 

138/01/2020 Článok „Trenčianska nemocnica sa pacientom nepáči“ 

139/01/2020 Článok „Trenčín prijal mimoriadne opatrenia, zatvára 

školy, škôlky aj mestský úrad“ 

140/01/2020 Článok „AS Trenčín chce mať hráčov pod kontrolou“ 

141/01/2020 Článok „Pacientka v Trenčíne má ľahší priebeh ochore-

nia“ 

142/01/2020 Článok „Pre náš klub je to malá tragédia, priznáva Pio-

varči“ 

143/01/2020 Článok „Vytvorili chatbot, kde nájdete všetko dôležité 

o koronavíruse“ 

144/01/2020 Článok „V karanténe je aj 15 zamestnancov pediatrie“ 

145/01/2020 Článok „Od pondelka platia ešte prísnejšie opatrenia“ 

146/01/2020 Článok „V karanténe je kľúčová zodpovednosť“ 

147/01/2020 Článok „Dopady budú neskutočné, tvrdí generálny mana-

žér AS Trenčín“ 

148/01/2020 Článok „Od utorka 17. marca je mestský úrad v obmedze-

nom režime“ 

149/01/2020 Článok „Zatvorené školy. Žiakov aj rodičov čakajú nové 

výzvy“ 

150/01/2020 Článok „Trenčianska univerzita je úspešná v medzinárod-

ných rankingoch“ 

151/01/2020 Článok „MHD jazdí od stredy 18. marca zdarma“ 
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152/01/2020 Článok „Mesto zriadilo telefónne linky pre ľudí odkáza-

ných na pomoc“ 

153/01/2020 Článok „Seniori sú pri koronavíruse najzraniteľnejší“ 

154/01/2020 Článok „V Trenčianskej nemocnici zaviedli povinné me-

ranie teploty“ 

155/01/2020 Článok „Centrum pre bezdomovcov je otvorené tri hodiny 

denne“ 

156/01/2020 Článok „Samosprávy majú nedostatok rúšok“ 

157/01/2020 Pozvánka na VI. Krajskú prehliadku v umeleckom pred-

nese seniorov Jednoty dôchodcov Slovenska Trenčianskeho kraja 

158/01/2020 Článok „Čo sa chystá v Mestskom divadle Trenčín“ 

159/01/2020 Článok „V centre Trenčína rozdávajú rúška zadarmo“ 

160/01/2020 Článok „Láska v čase korony – svadbu mali len so sved-

kami a vo veselých rúškach“ 

161/01/2020 Článok „Slovensko požehnané relikviou Kristovej krvi“ 

162/01/2020 Článok „Nový poslanec v NR SR Jozef Habánik: Riešiť 

treba veľa vecí“ 

163/01/2020 Článok „Poslanci rozhodli o viacerých zmenách v parko-

vaní“ 

164/01/2020 Článok „Trenčianske vodárne spoplatnili dažďovú vodu“ 

165/01/2020 Článok „Testy na koronavírus začali robiť už aj v Tren-

číne“ 

166/01/2020 Článok „Rybníček žiada ministra vnútra, aby prizval zá-

stupcov ÚMS do krízového štábu“ 

168/01/2020 Článok „Spoločenstvo mladých v Trenčíne sa modlí Ko-

runku cez Instagram“ 

169/01/2020 Článok „Palackého ulica má nové usporiadanie parkova-

cích miest“ 

170/01/2020 Článok „Všetci pacienti s Covid-19 v trenčianskej nemoc-

nici majú ľahký až stredný priebeh ochorenia“ 

171/01/2020 Článok „Generálny manažér AS Trenčín považuje túto se-

zónu za uzavretú“ Klub môže prísť o milióny“ 

172/01/2020 Pozvánka primátora na Slávnostné oceňovanie úspešných 

pedagógov mesta Trenčín 

173/01/2020 Článok „Trenčianska univerzita začala vyrábať rámy na 

ochranné štíty pre zdravotníkov“ 

174/01/2020 Článok „Poslanci schválili zmluvy, ihrisko Nad tehelňou 

postavia“ 



688 
 

175/01/2020 Článok „Pacientov zachraňuje aj 74-ročná sestrička!“ 

176/01/2020 Článok „Kultúra v karanténe: Je to vážne“ 

177/01/2020 Článok „Hráčov máme na štadióne pod kontrolou, hovorí 

AS Trenčín“ 

178/01/2020 Článok „Trenčianska univerzita prerušila do odvolania 

prezenčnú formu štúdia“ 

179/01/2020 Článok „Mesto dezinfikuje verejné priestory“ 

180/01/2020 Článok „Jarné výstavy a veľtrhy na trenčianskom výusta-

visku pre koronavírus zrušili“ 

181/01/2020 Článok „Pandémia ohrozuje priemysel i pracovné miesta“ 

182/01/2020 Článok „Pandémia má aj ekonomické dopady na život 

v meste“ 

183/01/2020 Článok „Futbalová rodina smúti. Zomrel Dušan Bartovič“ 

184/01/2020 Mesačník Info, ročník XXII, číslo 4, 03.04.2020 

185/01/2020 Článok „V Trenčíne rozdávali rúška ľuďom bez domova“ 

186/01/2020 Článok „Pri nemocnici v Trenčíne pribudli dve mobilné 

odberové miesta“ 

187/01/2020 Článok „Za cestovanie v mestskej hromadnej doprave sa 

už opäť platí“ 

188/01/2020 Článok „Vzorky testov z marginalizovaných komunít pri-

viezol do Trenčína Black Hawk“ 

189/01/2020 Článok „Kráľ Ryšavá líška a Čierna kráľovná chránia 

Trenčanov“ 

190/01/2020 Článok „Župné školské internáty poslúžia na doliečenie 

pacientov s Covid-19“ 

191/01/2020 Článok „Vyjadrenie Dukly Trenčín k aktuálnej situácii“ 

192/01/2020 Článok „Od oslobodenia Trenčína uplynulo 75 rokov“ 

193/01/2020 Článok „Komorné stretnutie pri pamätníku a odhalenie ta-

bule“ 

194/01/2020 Článok „Vírus v Trenčíne zastavil investície, župa pokra-

čuje takmer bez obmedzení“ 

195/01/2020 Článok „K mladým stromom dali zavlažovacie vaky“ 

196/01/2020 Článok „Pohoda sa tento rok napokon neuskutoční“ 

197/01/2020 Článok „Priemerná mzda v Trenčianskom kraji prekročila 

vlani hranicu tisíc eur“ 

198/01/2020 Článok „Klub Lúč spustil živé prenosy z kocky“ 

199/01/2020 Článok „Koolwijk: Aktuálna situácia robila moje zotrva-

nie na Slovensku oveľa ťažším“ 
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200/01/2020 Článok „V Trenčíne likvidovali granát z druhej svetovej 

vojny“ 

201/01/2020 Článok „Mesto sa postará o deti zdravotníkov“ 

202/01/2020 Článok „Mesto pokračuje v dezinfekcii verejných prie-

stranstiev“ 

203/01/2020 Článok „Psychologická poradňa pre deti v čase zatvore-

ných škôl“ 

204/01/2020 Článok „Aby sa lipa mohla nadýchnuť a ďalej rásť! 

205/01/2020 Článok „V mestských školách bude v septembri takmer 

550 prvákov“ 

206/01/2020 Článok „Deň Zeme v trenčianskej Zátoke pokoja“ 

207/01/2020 Článok „SZĽH by mal klubom pomôcť, tvrdí manažér 

Dukly Trenčín“ 

208/01/2020 Článok „Krst Dukla 38 sa odkladá“ 

209/01/2020 Článok „V Trenčíne otvorili tržnicu, ľudia čakali v dlhých 

radoch“ 

210/01/2020 Článok „Na objektoch Trenčianskeho hradu menia stre-

chy, cez staré zatekalo“ 

211/01/2020 Článok „Slovák počas 14 dní zabehol 14 maratónov“ 

212/01/2020 Článok „Pod oknami Trenčanov hral husľový virtuóz“ 

213/01/2020 Článok „V okrese Trenčín bola v marci najnižšia neza-

mestnanosť na Slovensku“ 

214/01/2020 Článok „Súťažiaci podporili deti s autizmom“ 

215/01/2020 Článok „Únia miest Slovenska víta programové vyhláse-

nie“ 

216/01/2020 Pozvánka na prehliadku stredoškolskej odbornej činnosti 

v Trenčianskom kraji 

217/01/2020 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“ 

218/01/2020 Článok „Na námestí už stojí máj“ 

219/01/2020 Článok „Bartovič: Na Slovensku sa starší hráči báli 

o fleky, v Amerike bol prístup iný“ 

220/01/2020 Článok „Átrium pod Mestskou vežou revitalizujú“ 

221/01/2020 Článok „V Trenčianskom kraji pribudlo v apríli takmer 

štyritisíc nezamestnaných“ 

222/01/2020 Článok „Opustil nás muž, ktorý prepojil históriu Jednoty 

a AS Trenčín“ 

223/01/2020 Článok „Generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček 

o výstavbe štadióna: Na jeseň chcem byť doma“ 
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224/01/2020 Článok „Trenčianska župa obhájila pozíciu najtransparen-

tnejšieho samosprávneho kraja“ 

225/01/2020 Článok „Kúsok trojnožky mal ešte sadze“ 

226/01/2020 Článok „Župný dom v Trenčíne podľa súdu patrí mestu 

a nie župe“ 

227/01/2020 Mesačník Info, ročník XXII, číslo 5, 08.05.2020 

228/01/2020 Článok „Kultúrne stredisko Stred zatvorili, budova je ne-

bezpečná“ 

229/01/2020 Článok „Po dvoch mesiacoch otvárajú trenčiansku kniž-

nicu“ 

230/01/2020 Článok „Na univerzite nájdu zamestnanie desiatky ľudí“ 

231/01/2020 Článok „Minister obrany SR navštívil Trenčín“ 

232/01/2020 Článok „Najťažšie obdobie Trenčania zažívali pred troma 

storočiami“ 

233/01/2020 Článok „Mal som kamarátsky prístup, hovorí legendárny 

tréner Milan Čecho“ 

234/01/2020 Článok „Najviac nás potešilo, že nás nepostihol taliansky 

scenár, hovorí primárka infekčného oddelenia“ 

235/01/2020 Článok „Trenčania odštartovali letnú prípravu“ 

236/01/2020 Článok „Minister školstva: Trenčín je ukážkový!“ 

237/01/2020 Článok „Ministra školstva zaujal pilotný projekt Hokejo-

vej akadémie“ 

238/01/2020 Článok „Futbalový zväz odložil kolaudáciu štadióna 

v Trenčíne“ 

239/01/2020 Článok „Sídlo ZKSM sa presunulo do Trenčína“ 

240/01/2020 Článok „V trenčianskom a kopaničiarskom regióne po-

stihne sucho najmä jarný jačmeň“ 

241/01/2020 Článok „Primátori krajských miest rokovali v Trenčíne“ 

242/01/2020 Článok „Divadlo v klube Lúč bolo opäť s divákmi“ 

243/01/2020 Článok „Kluby odsúhlasili pokračovanie, čaká nás skrá-

tená nadstavba“ 

244/01/2020 Článok „Primátor ocenil učiteľom mestských škôl“ 

245/01/2020 Článok „V Trenčianskom kraji vlani dokončili vyše 1600 

bytov“ 

246/01/2020 Článok „Trenčín uzavrel minuloročné hospodárenie, pos-

lanci schválili záverečný účet“ 

247/01/2020 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“ 

248/01/2020 Článok „Sprístupnia Trenčiansky hrad lanovkou?“ 
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249/01/2020 Článok „Získali podporu na videorozprávku“ 

250/01/2020 Leták mesta Trenčín o Pláne udržateľnej mobility mesta  

251/01/2020 Pozvánka na slávnostné otvorenie cyklotrasy Na bicykli 

po stopách histórie 

252/01/2020 Článok „Deti sa vrátili do škôl a škôlok“ 

253/01/2020 Článok „Trenčín sa chce stať Európskym hlavným mes-

tom kultúry“ 

254/01/2020 Článok „Začína sa výstavba ďalšej cyklotrasy. Spojí Tren-

čín s Novým Mestom nad Váhom“ 

255/01/2020 Článok „Otvorili 11-kilometrovú cyklotrasu do Nemšo-

vej, stála 2,4 milióna eur“ 

256/01/2020 Článok „V Trenčianskom kraji pribudlo v máji 1646 ne-

zamestnaných“ 

257/01/2020 Článok „Festival Sám na javisku bude v októbri“ 

258/01/2020 Článok „1.FBC Trenčín má 15 rokov“ 

259/01/2020 Článok „Od júna hospic Milosrdných sestier i v mobilnej 

verzii“ 

260/01/2020 Článok „Strom vďaky a nádeje má pripomínať dodržiava-

nie protipandemických opatrní“ 

261/01/2020 Článok „Uschnuté borovice nahradia nové stromčeky“ 

262/01/2020 Mesačník Info, ročník XXII, číslo 6, 05.06.2020 

263/01/2020 Náučná skladačka „Trianonská mierová zmluva 1920 

a Slovensko“ 

264/01/2020 Článok „Podzemie Trenčianskeho hradu ovládnu na tri 

mesiace strašidlá“ 

265/01/2020 Článok „Vo veku 73 rokov zomrel generálporučík Pavel 

Honzek“ 

266/01/2020 Článok „V Trenčíne rastie lyžiarsky talent“ 

267/01/2020 Článok „Obnovená bytovka v Trenčíne patrí medzi tri naj-

lepšie na Slovensku“ 

268/01/2020 Článok „Baška prijal Bašku – Superstar u župana“ 

269/01/2020 Článok „Real team zabodoval v historicky prvej video sú-

ťaži“ 

270/01/2020 Článok „Pripomienky k Stratégii adaptability mesta Tren-

čín na klimatickú zmenu“ 

271/01/2020 Článok „Príchod medzi mužov bol pre neho šokom, spo-

mína Jakub Kadák“ 
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272/01/2020 Článok „Akadémia tretieho veku v Trenčíne ukončila svoj 

33. ročník“ 

273/01/2020 Článok „Plynári darovali ochranné pomôcky opatrovateľ-

kám a seniorom v Trenčíne“ 

274/01/2020 Článok „Zomrel Milan Lučáno Baláž“ 

275/01/2020 Článok „Minister vnútra: Práca hasičov často nie je o tech-

nických možnostiach, ale o srdci“ 

276/01/2020 Článok „Podchody v Trenčíne zatápa voda“ 

277/01/2020 Článok „Zomrela herečka Eva Kristinová“ 

278/01/2020 Článok „Trenčianska galéria s novým kamerovým systé-

mom“ 

279/01/2020 Článok „Vandali úmyselne poškodzujú stromy v Tren-

číne“ 

280/01/2020 Článok „Vedci z Trenčianskej univerzity sa uchádzajú 

o svetový patent“ 

281/01/2020 Článok „Študent Gymnázia Ľ. Štúra vyhral medzinárodnú 

Olympiádu v ruskom jazyku“ 

282/01/2020 Článok „Moses Simon prestúpil do FC Nantes“ 

283/01/2020 Článok „Vedec roka je verný Slovensku, do zahraničia 

odísť nechce“ 

284/01/2020 Článok „Dušan Galusek získal ocenenie v rámci projektu 

Vedec roka“ 

285/01/2020 Článok „Výsledky súťaže Píšem, píšeš, píšeme“ 

286/01/2020 Článok „Otvorili výstavu Lenky Lukačovičovej“ 

287/01/2020 Článok „Dotácie v oblasti práce s mládežou sú rozdelené“ 

288/01/2020 Článok „ŠK 1.FBC Trenčín má 15 rokov“ 

289/01/2020 Článok „Žiaci z Kubranskej prví v programátorskej sú-

ťaži“ 

290/01/2020 Článok „Milan Rastislav Štefánik a tí, čo ho nasledovali“ 

291/01/2020 Článok „O budúcnosti budov v priestore Meriny rozhodnú 

pamiatkari“ 

292/01/2020 Článok „Nemocnice obnovia za vyše dve miliardy“ 

293/01/2020 Článok „Začala sa výstavba ďalších cyklotrás v meste“ 

294/01/2020 Pozvánka na slávnostné odovzdávanie cien „Detská osob-

nosť mesta Trenčín 2020“ 

295/01/2020 Článok „Primátor ocenil detské osobnosti mesta“ 

296/01/2020 Článok „Začína sa revitalizácia vnútrobloku Východná“ 

297/01/2020 Článok „Mariána Hossu zaradili do Siene slávy NHL“ 
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298/01/2020 Článok „Marián Hossa: Na tento telefonát nikdy nezabud-

nem“ 

299/01/2020 Pozvánka na otvorenie výstavy „M. R. Štefánik a tí, čo ho 

nasledovali“ 

300/01/2020 Článok „Ako sa darilo školským časopisom a ich tvor-

com“ 

301/01/2020 Článok „Fínsky reprezentant prvou posilou pred novou se-

zónou“ 

302/01/2020 Mesačník Info, ročník XXII, číslo 7, 30.06.2020 

303/01/2020 Článok „Trenčania sa podelili o svoje nápady“ 

304/01/2020 Článok „Pirinen: Chcem pomôcť klubu k úspechom“ 

305/01/2020 Článok „Hrnčár aj Höger v AS Trenčín skončili“ 

306/01/2020 Článok „Po páchateľoch pátra polícia“ 

307/01/2020 Článok „Trenčiansky futbalový štadión dokončia neskôr“ 

308/01/2020 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“ 

309/01/2020 Článok „Minister dopravy súhlasí s preložkou cesty I/61“ 

310/01/2020 Článok „Dobrá zostava a Symposium šperk v trenčianskej 

galérii“  

311/01/2020 Článok „Gréckokatolícka odpustová slávnosť“ 

312/01/2020 Článok „Všetky varianty obchvatu sú pre ministerstvo ne-

prijateľné, hovorí Beďatš“ 

313/01/2020 Článok „Proti muničnému skladu v Kubrej vznikla petí-

cia“ 

314/01/2020 Článok „Jozef Pleva oslávil sté narodeniny“ 

315/01/2020 Článok „Dotáciu v oblasti životného prostredia získa 7 

projektov“ 

316/01/2020 Článok „Veliteľ Pozemných síl OS J. Joch ukončil službu“ 

317/01/2020 Článok „Julien a Lamine skončili v AS Trenčín“ 

318/01/2020 Článok „Štefánik: Viem si predstaviť, že budem pokračo-

vať v Trenčíne“ 

319/01/2020 Článok „V zariadení sociálnych služieb bol pozitívne tes-

tovaný klient“ 

320/01/2020 Článok „Aktivity v oblasti športu mesto podporí sumou 

60 tisíc eur“ 

321/01/2020 Článok „Slovenský Deň kroja v Opatovej“ 

322/01/2020 Článok „Trenčín získa ďalšie europeniaze na cyklistickú 

infraštruktúru“ 

323/01/2020 Článok „S.N.P. je majstrom v malom futbale“ 
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324/01/2020 Článok „Normálka s novou hrou Už nič!“ 

325/01/2020 Článok „Pohoda in the Air mala úspech“ 

326/01/2020 Článok „Američan Ikoba novou tvárou v kabíne AS Tren-

čín“ 

327/01/2020 Článok „Krajský súd v Trenčíne má novú predsedníčku“ 

328/01/2020 Článok „Trnava v semifinále baráže jasne zdolala AS 

Trenčín“ 

329/01/2020 Článok „Minister obrany trvá na tom, že muničný sklad 

v Trenčíne je nebezpečný“ 

329/02/2020 Článok „Dotácie v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej 

činnosti“ 

330/01/2020 Článok „Hodnotíme AS Trenčín: Odťuk od dna“ 

331/01/2020 Článok „Novým trénerom Stijn Vreven“ 

332/01/2020 Článok „Azango po dvoch rokoch opäť v drese AS Tren-

čín“ 

333/01/2020 Článok „Pri skladaní kádra zohrával dôležitú rolu charak-

ter hráčov“ 

334/01/2020 Článok „AS Trenčín odštartoval prípravu s novým tréne-

rom a bez Van Kessela“ 

335/01/2020 Článok „Fotografická súťaž AMFO Trenčianskeho kraja“ 

336/01/2020 Článok „V trenčianskej nemocnici zomrel pacient s pozi-

tívnym testom na Covid-19“ 

337/01/2020 Pozvánka na pietny akt pri príležitosti 140. výročia naro-

denia M. R. Štefánika 

338/01/2020 Program pietneho aktu k 140. výročiu narodenia M. R. 

Štefánika“ 

339/01/2020 Článok „Pozvánka pre primátora na pietny akt pri príleži-

tosti 140. výročia narodenia M. R. Štefánika 

340/01/2020 Článok „Pripomenuli si 140. výročie narodenia M. R. Šte-

fánika“ 

341/01/2020 Článok „Karanténa v zariadení na Piaristickej ulici sa 

skončila“ 

342/01/2020 Článok „Sadnite si a dobite si telefón či využite wifi 

zdarma“ 

343/01/2020 Článok „Zdieľané kolobežky už aj v Trenčíne“ 

344/01/2020 Článok „Trenčín navštívila ministerka Veronika Remi-

šová“ 

345/01/2020 Článok „Hviezdy deťom nezastavila ani koronakríza“ 
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346/01/2020 Článok „Lavičky v Parku M. R. Štefánika sú vymenené“ 

347/01/2020 Mesačník Info, ročník XXII, číslo 8, 31.07.2020 

348/01/2020 Článok „Kauza Cellerovej jamy sa vracia pred Okresný 

súd v Trenčíne“ 

349/01/2020 Článok „Trenčiansky kraj rozširuje spoluprácu v oblasti 

rozvoja kultúrneho dedičstva“ 

350/01/2020 Článok „Vreven: Som veľmi sklamaný“ 

351/01/2020 Článok „Deň rodiny oslávili v Trenčíne piknikom“ 

352/01/2020 Článok „Trenčín získa peniaze na rozvoj energetických 

služieb“ 

353/01/2020 Článok „V závode Leoni je infikovaných 21 zamestnan-

cov“ 

354/01/2020 Článok „Orion Tip pokračuje ako generálny partner“ 

355/01/2020 Článok „Schlesinger: Chceme prebudiť emócie a spolu-

patričnosť“ 

356/01/2020 Článok „Nová služba pre nepočujúcich“ 

357/01/2020 Článok „V obnovenej budove na Trenčianskom hrade ob-

javili ďalšie problémy“ 

358/01/2020 Článok „Marko Daňo uprednostnil Trenčín“ 

359/01/2020 Článok „Stanovisko k hlasovaniu o prevode pozemkov 

pod štadiónom“ 

360/01/2020 Článok „V parku môžete vidieť gilotínu bez čepele“ 

361/01/2020 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“ 

362/01/2020 Článok „Južné opevnenie Trenčianskeho hradu čoskoro 

sprístupnia“ 

363/01/2020 Článok „V Trenčíne – Zámostí vyrástla ďalšia telocvičňa“ 

364/01/2020 Článok „Minister zdravotníctva odvolal vedenie trenčian-

skej nemocnice“ 

365/01/2020 Pozvánka na oslavy 755. výročia prvej písomnej zmienky 

o Kubrej 

366/01/2020 Pozvánka na Krajské oslavy 76. výročia SNP 

367/01/2020 Pozvánka na VI. Krajskú prehliadku v umeleckom pred-

nese seniorov 

368/01/2020 Pozvánka na odovzdanie cien, odborný seminár 

a workshop v rámci súťaže amatérskej fotografie AMFO 

369/01/2020 Bulletin k súťaži AMFO Trenčianskeho kraja 2020 

370/01/2020 Článok „Trenčín opäť kandiduje na Európske hlavné 

mesto kultúry“ 



696 
 

371/01/2020 Článok „Trenčiansky hrad oficiálne obývajú hradné 

včely“ 

372/01/2020 Článok „Trenčín si pripomenul 76. výročie SNP“ 

373/01/2020 Článok „Výtvarníci na Fest Arte vymaľovali podjazd na 

Mládežníckej ulici“ 

374/01/2020 Článok „Zomrel Jozef Mikloš“ 

375/01/2020 Článok „Letnú sezónu poznačilo počasie i pandémia ko-

ronavírusu“ 

376/01/2020 Článok „Začína sa obnova Čerešňového sadu“ 

377/01/2020 Článok „Pred štvrtou hradnou bránou na Trenčianskom 

hrade vybudovali nové zábradlie“ 

378/01/2020 Článok „Trenčín dostal podobu maľovanky pre deti i do-

spelých“ 

379/01/2020 Článok „Galko dočasne povedie Letecké opravovne“ 

380/01/2020 Článok „Nový portál o kvalite ovzdušia“ 

381/01/2020 Článok „Prvá špeciálna trieda v mestskej škole“ 

382/01/2020 Článok „Dobové dokumenty pripomínajú rok 1945“ 

383/01/2020 Článok „Študentov gymnázia v Trenčíne privítala vyno-

vená školská jedáleň“ 

384/01/2020 Článok „Počas jarného upratovania sme vyzbierali 371 ton 

odpadu“ 

385/01/2020 Článok „Zmeny v orgánoch Dukly Trenčín“ 

386/01/2020 Mesačník Info, ročník XXII, číslo 9, 04.09.2020 

387/01/2020 Článok „Veľkokapacitné mobilné odberové miesto zria-

dili pri krytej plavárni“ 

388/01/2020 Článok „Za 20 rokov podporili stovky dobrých projektov“ 

389/01/2020 Článok „Bukari prestúpil do KAA Gent“ 

390/01/2020 Článok „1.FBC vychováva úspešných hráčov“ 

391/01/2020 Článok „Univerzita sa dohodla s nemocnicou na hyperba-

rickej komore“ 

392/01/2020 Článok „Vyšla noví kniha Rudolfa Dobiáša“ 

393/01/2020 Článok „V trenčianskej Fakultnej nemocnici dokončili 

veľkú výmenu lôžok“ 

394/01/2020 Článok „V Trenčíne pre koronavírus zavreli prvú školu“ 

395/01/2020 Článok „Nový riaditeľ trenčianskej nemocnice odvolal 

dvoch primárov“ 

396/01/2020 Článok „Kraso Trenčín má hetrik“ 
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397/01/2020 Článok „Prvá fáza archeologického výskumu v Čerešňo-

vom sade ukončená“ 

398/01/2020 Článok „Marcel Hanzal skončil ako tréner juniorov“ 

399/01/2020 Článok „Z trenčianskych verejných kúpeľov sa dochovali 

len vzácne obkladačky“ 

400/01/2020 Článok „K Michalovi Kobezdovi pribudol na lavičku Ra-

dek Dlouhý“ 

401/01/2020 Článok „Nový šéf Dukly Trenčín: Chcem, aby pre klub 

pracovali aj ďalšie legendy“ 

402/01/2020 Článok „Meč Matúša Čáka si odniesol Slovák Štefaňák“ 

403/01/2020 Článok „Víťazom turnaja This is my sen inak domáci 

Trenčín“ 

404/01/2020 Článok „Podpora atletiky na Strednej športovej škole do-

stala zelenú“ 

405/01/2020 Pozvánka na prestrihnutie pásky po tretej etape rekon-

štrukcie Univerzitného študentského domova Záblatie 

406/01/2020 Článok „Pozvánka na výstavu „(Vý)stavoprojekt Trenčín“ 

v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne 

407/01/2020 Článok „Kocku Kubik čaká obnova“ 

408/01/2020 Článok „Regulované parkovanie na Juhu a Sihoti 3, 4“ 

409/01/2020 Skladačka „Parkovanie v Trenčíne“ 

410/01/2020 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“ 

411/01/2020 Článok „Dokument 2020 a Erika Miklóšová v trenčian-

skej galérii“ 

412/01/2020 Pozvánka na slávnostnú recepciu pri príležitosti 25. výro-

čia založenia spoločnosti Monolit Slovakia, s.r.o. 

413/01/2020 Článok „Čo ukázala prvá analýza odpadu“ 

414/01/2020 Článok „V Trenčíne zbúrali ďalšiu starú vilku“ 

415/01/2020 Článok „Koronavírus v trenčianskej nemocnici: Nakazení 

sú lekári aj personál“ 

416/01/2020 Článok „Tri republikové tituly pre Victory Gym“ 

417/01/2020 Článok „Odborári odmietajú navrhované zmeny“ 

418/01/2020 Článok „Skvelý úspech mladých krasokorčuliarok“ 

419/01/2020 Článok „Koronakríza – zrušené sú plavecké kurzy, sauny 

aj využívanie ľadovej plochy“ 

420/01/2020 Článok „Podnety od ľudí sú nesmierne dôležité“ 

421/01/2020 Článok „Unikátna mapa ukáže všetky zaujímavé miesta“ 
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422/01/2020 Článok „Premiéra v MMA a hneď víťazstvo Moniky 

Chochlíkovej“ 

423/01/2020 Mesačník Info, ročník XXII, číslo 10, 02.10.2020 

424/01/2020 Článok „Tréner Ján Pardavý na úvod sezóny“ 

425/01/2020 Článok „Deň otvorených kláštorov“ 

426/01/2020 Článok „Na hornú terasu južného opevnenia osadili rep-

liku stredovekej zbrane“ 

427/01/2020 Článok „Dorastenci Tučný a Kohút s viacročnými zmlu-

vami“ 

428/01/2020 Článok „Trenčín sa stáva mestom dobrej architektúry“ 

429/01/2020 Článok „Odvolanie Vrevena? Má našu plnú dôveru, ho-

vorí Róbert Rybníček“ 

430/01/2020 Článok „Trenčín získal príspevok na energetické služby“ 

431/01/2020 Článok „Storočné opatovské kroje vo finále televíznej 

šou“ 

432/01/2020 Článok „Zomrel spisovateľ Jozef Pavlovič“ 

433/01/2020 Článok „Komorným orchester mesta Trenčín oslavuje 30. 

výročie“ 

434/01/2020 Článok „O Trenčíne diskutovali seniori, podnikatelia aj 

študenti“ 

435/01/2020 Článok „AS Trenčín odštartoval projekt podpory prípra-

viek v regióne“ 

436/01/2020 Bulletin k festivalu jedného herca Sám na javisku 

437/01/2020 Článok „Sám na javisku v pandemickej verzii“ 

438/01/2020 Článok „Kukučka ďalším z dorastencov so zmluvou“ 

439/01/2020 Článok „V kampani Do práce na bicykli patrí Trenčínu 

druhé miesto“ 

440/01/2020 Článok „Zomrel dlhoročný vedúci mužov Jednoty Tren-

čín“ 

441/01/2020 Článok „Na zlú kvalitu  ovzdušia v Trenčíne upozorní ap-

likácia“ 

442/01/2020 Mesačník Info, ročník XXII, číslo 11, 30.10.2020 

443/01/2020 Článok „Róbert Rybníček neviní z poklesu výkonnosti no-

vého trénera“ 

444/01/2020 Kartička „Od novembra do novembra“ Trenčianskej na-

dácie 

445/01/2020 Článok „Výsledky prvého plošného testovania na Covid-

19 v Trenčíne“ 
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446/01/2020 Článok „Peniaze na rekonštrukciu Hviezdy sú schválené“ 

447/01/2020 Článok „Átrium pod Mestskou vežou v novom šate“ 

448/01/2020 Článok „Starý železničný most v Trenčíne slúži už aj cyk-

listom“ 

449/01/2020 Článok „Trenčianska župa je aj naďalej lídrom v systéme 

duálneho vzdelávania“ 

450/01/2020 Článok „AS Trenčín sa obrátil na IFAB, iniciatívu podpo-

rili aj významné európske kluby“ 

451/01/2020 Článok „Návšteva ruského cára v Trenčíne“ 

452/01/2020 Článok „Po karanténe už všetci hráči na ľade“ 

453/01/2020 Článok „Zomrel bývalý kapitán Dukly Trenčín Miroslav 

Hlinka starší“ 

454/01/2020 Článok „HoryZonty si pozreli v desiatich krajinách sveta“ 

455/01/2020 Článok „Ako dopadlo druhé kolo testovania v Trenčíne“ 

456/01/2020 Článok „Spomíname na obete vojen“ 

457/01/2020 Článok „Rezignácia? Neutekám z bojiska, dušuje sa kouč 

Vreven“ 

458/01/2020 Článok „Šestnásťročný Gjdoš podpísal trojročnú zmluvu“ 

459/01/2020 Článok „Stála expozícia M. A. Bazovského je nomino-

vaná na Národnú cenu za dizajn“ 

460/01/2020 Článok „Trenčín jem v rebríčku Zindex v prvej päťke veľ-

kýchz miest“ 

461/01/2020 Článok „Z Trenčína do Nového Mesta už prejdete po cyk-

lotrase na bicykli“ 

462/01/2020 Článok „Bezplatné testovanie antigénovými testami“ 

463/01/2020 Článok „Trenčín venoval Novembru 89 tichú spomienku“ 

464/01/2020 Článok „Do Dukly prišiel Oliver Okuliar“ 

465/01/2020 Článok „Premiéra Pinocchia bez divákov“ 

466/01/2020 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“ 

467/01/2020 Článok „Vianočný strom už stojí na námestí“ 

468/01/2020 Článok „Do Dukly prišli bratia Shoreovci“ 

469/01/2020 Článok „Trenčianske podniky bijú na poplach“ 

470/01/2020 Článok „Zomrel bývalý brankár Odevy a Jednoty Trenčín 

Štefan Šimončič“ 

471/01/2020 Článok „Trenčianska univerzita členom nového Konzor-

cia univerzít“ 

472/01/2020 Článok „Po koncerte sme sa báli, že nás vyhodia z práce 

alebo zo školy“ 
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473/01/2020 Článok „AS sa mení, šancu dostáva čoraz viac mladých 

Slovákov“ 

474/01/2020 Článok „Liečba onkopacientov bude  Trenčíne po novom 

efektívnejšia“ 

475/01/2020 Článok „Odstraňovanie nebezpečných herných prvkov“ 

476/01/2020 Článok „Čerstvý štyridsiatnik Radivojevič si zahral v jed-

nom útoku s legendárnym Gretzkym“ 

477/01/2020 Článok „V mestskom zastupiteľstve vznikol poslanecký 

klub Hlas-SD“ 

478/01/2020 Článok „Michal Hlinka po vzájomnej dohode skončil“ 

479/01/2020 Článok „Na počiatku tohtoročnej Noci divadiel bola kniž-

nica“ 

480/01/2020 Článok „Šimon Latkóczy: Keď mám oporu v tréneroch, 

oni ju majú vo mne“ 

481/01/2020 Mesačník Info, ročník XXII, číslo 12, 27.11.2020 

482/01/2020 Článok „Poznáme výsledky 28. ročníka súťaže J. Branec-

kého“ 

483/01/2020 Článok „Projekt kandidatúry na EHMK finišuje“ 

484/01/2020 Článok „Novým albumom urobia radosť dvakrát“ 

485/01/2020 Článok „Dukla Trenčín získala kanadského brankára“ 

486/01/2020 Článok „Na všetky poschodia trenčianskej knižnice vás 

odvezie nový výťah“ 

487/01/2020 Článok „Zvonička šťastia na námestí“ 

488/01/2020 Článok „Časopis Forbes ocenil aj primátora Trenčína“ 

489/01/2020 Článok „Hviezdy deťom priniesli viac ako 20 tisíc eur“ 

490/01/2020 Článok „Jozef Habánik bol opäť zvolený za rektora“ 

491/01/2020 Článok „Trenčianski sudcovia nesúhlasia s návrhom na 

zrušenie krajského súdu“ 

492/01/2020 Článok „Stres? Na ten som už pristarý, pousmial sa čer-

stvý reprezentant Martin Kopčan“ 

493/01/2020 Článok „Bratia Shoreovci odleteli za more“ 

494/01/2020 Článok „Aj posledná vianočná novinka je už na námestí“ 

495/01/2020 Článok „Krajč s otrasom mozgu, šancu na MS mu zobral 

Čajkovič“ 

496/01/2020 Článok „Trenčiansky Klub Lúč sa sťahuje do Vážky“ 

497/01/2020 Článok „Trenčín má opäť najlepšiu webstránku“ 

498/01/2020 Článok „Do Dukly prišiel Kanaďan Aaron Berisha“ 

499/01/2020 Článok „Obľúbení autori aj v podcaste“ 
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500/01/2020 Článok „Národná cena za dizajn borovičke Juniperus“ 

501/01/2020 Článok „Terasy kaviarní a reštaurácií zatvorené“ 

502/01/2020 Článok „Ochotnícke Divadlo Kolomaž sa sprofesionali-

zovalo a zmenilo názov“ 

503/01/2020 Článok „Bodyfitnesska Ondrejovičová opäť na vrchole“ 

504/01/2020 Článok „Projekt kandidatúry na EHMK je odovzdaný“ 

505/01/2020 Článok „Zomrel známy herec Štefan Kožka“ 

506/01/2020 Článok „Trenčín má cirkulárnu mapu“ 

507/01/2020 Článok „Situácia v trenčianskej nemocnici je veľmi 

vážna, mimo služby je 194 pracovníkov“ 

508/01/2020 Článok „Dukla Trenčín získala fínskeho obrancu“ 

509/01/2020 Článok „Vyšiel Zborník Trenčianskeho múzea 2019“ 

510/01/2020 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“ 

511/01/2020 Článok „Mestskí poslanci schválili 66-miliónový rozpočet 

pre rok 2021“ 

512/01/2020 Článok „Klienti AZZP si spravili vlastný vianočný jar-

mok“ 

513/01/2020 Článok „AS Trenčín mení logo, jeho dominantou je pís-

meno T“ 

514/01/2020 Článok „Pre sedem okresov TSK začal platiť mimoriadny 

pandemický režim“ 

515/01/2020 Článok „Reprezentant Kmeť podpísal zmluvu na tri roky“ 

516/01/2020 Certifikát vyšetrenia na Covid-19 

517/01/2020 Článok „Plošné testovanie v Trenčíne odhalilo vyše 500 

pozitívnych“ 

518/01/2020 Článok „Prezidentka odporučila obyvateľom Trenčína 

a okolia účasť na testovaní“ 

519/01/2020 Článok „V trenčianskej nemocnici chýba pre koronavírus 

265 zamestnancov“ 

520/01/2020 Článok „Na tratiach v trenčianskom a žilinskom regióne 

jazdia nové vlaky“ 

521/01/2020 Článok „V nominácii na MS 20 v Edmontone aj šesť Tren-

čanov“ 

522/01/2020 Článok „PCR testy v Trenčíne vyvrátili pozitivitu 11 zo 

156 antigénových testov“ 

523/01/2020 Článok „Zákrok turnaja už v úvodnom zápase“ 

524/01/2020 Článok „Nasledovníci Bukariho podpísali viacročné 

zmluvy“ 
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525/01/2020 Mesačník Info, ročník XXIII, číslo 01, 29.12.2020 

526/01/2020 Článok „Reprezentant Samuel Lavrinčík novou posilou 

AS“ 

527/01/2020 Článok „Gaži ďalším odchovancom s profesionálnou 

zmluvou“ 

528/01/2020 Článok „Dukla angažovala kanadskú posilu do útoku“ 

529/01/2020 Článok „Hodnotíme AS Trenčín: Necúvať“ 

530/01/2020 Článok „Pandémia nás naučila ešte väčšej odvahe“ 

531/01/2020 Článok „Demografický vývoj v roku 2020“ 

532/01/2020 Článok „Pôrodnosť v roku 2020“ 


