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Výskumné práce z histórie mesta Trenčín 

 
Mgr. Jozef Čery – Verejné WC v Trenčíne 

Od roku 1900 stavba vodovodu, podobne ako predtým 

elektrickej siete a kanalizácie dali podnet na čulý stavebný 
a podnikateľský ruch, keď vzniklo viacero vodoinštalatér-

skych a elektrikárskych dielní a obchodov v Trenčíne. Vod-
ovod bol odovzdaný do uţívania v máji 1911 a v priebehu 

troch rokov bolo v meste zaznamenaných uţ 451 domových 

prípojok, 1.257 vodovodných kohútikov, 1.201 splachovacích 
záchodov, 140 práčovní, 35 záhradných hydrantov, 260 kú-

peľní a vo vyčíslení by sa dalo pokračovať.  
Je zaujímavé konštatovať, ţe kým zo strany vedenia mesta 

bola snaha zavádzanými investíciami akými boli elektrina, 

vodovod a kanalizácia vylepšiť hygienické pomery, proti-
poţiarnu ochranu a podobne, tak na strane druhej veľkú 

kritiku u občanov vyvolala stavba troch verejných WC 
v rokoch 1911 aţ 1912 na Štúrovom námestí a v mestskom 

parku ako nepotrebných a to len preto, lebo mesto sa pred ich 

realizáciou zaťaţilo veľkými pôţičkami na ďalších inves-
tíciach. Tieto spomínané verejné WC v poslednom desaťročí 

20. storočia nepreţili. V mestskom parku boli asanované a 
funkciu verejných WC malo vykonávať pohostinstvo Markus 

a na Štúrovom námestí bolo zlikvidované bez náhrady. 

Na Mierovom námestí boli v prevádzke verejné WC pod 
schodišťom Zlatý Baran (neskôr Mestské osvetové stredisko), 

ktoré boli zlikvidované v roku 1991 v súvislosti s rekon-
štrukciou budovy na obchodný dom Zlatá Fatima.  

Pre výstavbu verejného WC na Námestí sv. Anny bolo vy-

dané stavebné povolenie 30. mája 1933 a v tom roku boli aj 
realizované. Tieto fungujú nepretrţite. Okrem neho je 
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v súčasnosti prevádzkované prenosné verejné WC pri par-

kovisku na Rozmarínovej ulici. 

Vlastné poznámky 
 

 
Cestný most cez Váh v Trenčíne 

 

Dostupné historické dokumenty hovoria o tom, ţe Trenčín 

mal kaţdoročné problémy pri povodniach s prerušením cestnej 
dopravy, lebo zvýšená hladina Váhu v dôsledku náhleho 

topenia ľadov, alebo mimoriadnych silných daţďových zráţok 
poškodila cestný most a tým jeho priechodnosť. Realizáciu 

nového oceľového mosta s kamennými piliermi, ktorý spojil 

ľavú a pravú stranu mesta Trenčín, zabezpečil štát. Nielen 
preto, ţe mesto Trenčín nemalo finančné prostriedky, ale 

predovšetkým preto, ţe mesto leţalo dôleţitej štátnej ceste 
spájajúcej juh Slovenska so severom a okrem toho malo v tom 

čase aj významnú strategickú polohu s rozvinutým priemys-

lom a obchodom.  
Nový most cez Váh v Trenčíne stavala nórska firma 

Gregensen a synovia v období od 27. novembra 1896 do 10. 
novembra 1897, kedy bola zaťaţkavajúca skúška. Piliere vo 

vode boli zakladané kesónmi a oceľovú konštrukciu 

o hmotnosti 6.875 q dodali ţeleziarne štátnych ţelezníc 
z maďarského mesta Diosgyöri. Most bol 258 metrov dlhý, 6 

metrov široký, oblúky mali v strede svetelnosť 8 metrov. Vo 
finančnom vyjadrení výstavba  nového mostu stála 386.644 

korún. Pri týchto technických detailoch nebolo meno staviteľa.  

Tento most vydrţal všetkým prírodným ţivlom, ale 
neodolal zlobe človeka. Stalo sa tak dňa 9. apríla 1945, keď 

nemecké vojská most pred svojim ústupom podmínovali a po 
ústupe na pravú stranu Váhu ho vyhodili do vzduchu a poslali 

túto pýchu mesta do vĺn Váhu. Potom trvalo celých 11 rokov, 
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pokiaľ sa provizórne premostenie oboch strán Váhu, 

vybudované Rumunskou a Sovietskou armádou hneď po 

druhej svetovej vojne, nahradilo terajším mostom.  
Vlastné poznámky 

 

Ing. arch. Štefan Androvič :  „Pietro Ferrabosco sa 

podieľal na rekonštrukcii Trenčianskeho hradu“ 

S menom známeho talianskeho staviteľa, architekta, maliara 

a sochára Pietra Ferrabosca je spätá časť Slovenska v období 
16. storočia, keď vo viacerých mestách sa podieľal pri 

rekonštrukciách starších pevností ako staviteľ fortifikácií. 
Pracoval v cisárskych sluţbách od roku 1540 do roku 1588. 

Z dostupných historických prameňov je známe, ţe v rokoch 

1552 aţ 1562 realizoval prestavbu Bratislavského hradu, 
v rokoch 1553 aţ 1556 sa podieľal na rekonštrukcii mestských 

hradieb v Trnave, Nitre a Komárne a od roku 1556 aj 
v Trenčíne.  

Podľa Magyar müveszet v 3. zväzku z roku 1927 Pietro 

Farrabosco prišiel do Trenčína aţ po ukončení fortifikačných 
prác v Bučoviciach na Morave, ktoré prebiehali v rokoch 1567 

aţ 1582. Dovtedy na 
rekonštrukcii Tren-

čianskeho hradu pra-

coval iný Talian 
Ottavio Baldigara. 

Pietro Ferrabosco 
prišiel do Trenčín 

v roku 1583 na poz-

vanie vtedajšieho 
majiteľa Trenčian-

skeho hradu grófa 
Emricha Forgácha.  

typická architektúra Pietra Farrabosca 
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Uţ vyššie spomínaná správa bliţšie neupresnila rozsah jeho 

činnosti v Trenčíne. Avšak tvaroslovie architektúry a stavebné 

riešenie fortifikačnej úpravy dnes zachovalých vstupných častí 
Trenčianskeho hradu od zrekonštruovaných dvoch okrúhlych 

bášt nad reštauráciou Fatima aţ po hranolovú vstupnú veţu, na 
ktorej bol v minulosti upevnený padací most, nesú jeho ruko-

pis. Oba vstupné objekty boli spojené ochranným múrom 

prebránia ukončené cimburím. Aj tento architektonický prvok 
zodpovedá Ferraboskovmu štýlu. Cimburie malo typické 

taliansko – tirolské tvary takzvaných lastovičích chvostov 
vystriedaných polooblúčkami, teda tak, ako boli známe zo 

severotalianskeho comského kraja, odkiaľ Ferrabosco pochá-

dzal. Bosovaná hranolová veţa s padacím mostom nesie tieţ 
znaky talianskej renesancie z osemdesiatich rokov 16. sto-

ročia. Rovnaké tvaroslovné architektonické prvky Ferrabosco 
pouţil aj na cisárskom Maximiliánovom letohrádku pri Viedni 

a v moravskom zámku Bučovice. Spomínané stavby sa 

realizovali v období, kedy Ferrabosco pôsobil v Trenčíne.  
Nemoţno vylúčiť vplyv Ferraboscovho štýlu ako inšpiráciu 

aj iných autorov, pretoţe bosované portály z tohto obdobia sa 
nachádzajú na hradoch v Nitre, Bojniciach, Orave, na kaš-

tieloch vo Veľkej Bytči či v Šale nad Váhom. 

Pre záujemcov o ţivot a dielo Pietra Ferrabosca treba dať do 
pozornosti dielo talianskeho autora L. A Maggiorottiho „Ar-

chitetti e architteture militari“ a maďarského autora V. Pa-
takiho „O hradných stavbách 16. storočia v Uhorsku“. 
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Mohammad Hassan, Richard Melicher : „Začiatky 

jednotlivých športových odvetví v Trenčíne“ 

 

Mesto Trenčín usporiadalo v školskom roku 2006/2007 
literárnu súťaţ ţiakov základných škôl v Trenčín „Trenčín, 

mesto môjho žitia“, v ktorej sa sústredili i na objavovanie 
historických udalostí z rôznych úsekov politického, spolo-

čenského a kultúrneho ţivota. Vyššie uvedení autori, ţiaci 

Základnej školy Trenčín, Veľkomoravská ulica sústredili 
pozornosť svojho výskumu na začiatky jednotlivých špor-

tových odvetví : 
1. basketbal – hral sa neorganizovane prvýkrát v Trenčíne 

v roku 1932; 

2. box – prvé písomné údaje siahajú o jeho zrode do roku 
1907, ale potom zanikol. Neskôr bol znovu zrodený v roku 

1937 a opäť zanikol. Po krátkej odmlke bol opäť znovu 
zrodený v roku 1942. Počas druhej svetovej vojny zas 

zanikol. Po oslobodení v päťdesiatich rokoch vzkriesili 

slávu boxu v Trenčíne armádni športovci štartujúci pod 
Okruhovým domom armády. No tento šport nemal 

v Trenčíne dlhé trvanie a bol v rámci dislokácie 
premiestnený na iné miesto. 

3. cyklistika – počiatky cyklistiky siahajú do roku 1896;  

4. futbal – 28. novembra 1904 bol v Trenčíne prvý futbalový 
klub Trencseni Torna Egyesület (TTE), ktorý pôsobil do 

konca prvej svetovej vojny. Po prvej svetovej vojne sa 
pokračovalo v tradíciách a dobrého mena TTE, ale pod 

novým názvom Trenčiansky telocvičný spolok (TTS). 

V roku 1926 sa stal predsedom futbalového oddielu štábny 
kapitán Karol Perzner, ktorý postupne vybudoval v Tren-

číne veľmi silné futbalové druţstvo, ktoré v rokoch 1931 – 
1932 poráţalo svojich rivalov z Bratislavy, Nitry či iných 

miest. Okrem futbalového klubu TTS v Trenčíne v trid-
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siatich rokoch vznikli ďalšie futbalové kluby. V roku 1929 

bol zaloţený Robotnícky futbalový klub – RFC, v roku 

1931 vznikol futbalový klub AC Považan, v roku 1935 
vznikol futbalový klub Remeselnícky športový klub 

a v roku 1933 vznikol Prvý čs. SK. Tieto kluby mali však 
dva aţ tro roky trvanie a potom sa rozpadli. 

5. hádzaná – mala svoju premiéru v roku 1907, keď ju na 

verejnosti ukázali študenti Strakovej akadémie;  
6. ľahká atletika – mala svoju tradíciu najmä po roku 1918, 

keď sa stala súčasťou vyučovania. Telesná zdatnosť sa 
preukazovala na stretnutí s okolitými slovenskými, českými 

a moravskými telovýchovnými jednotami. Mimoriadne 

zaujímavým bolo trojstretnutie ľahkých atlétov z miest 
Bratislava – Trenčín – Viedeň v rokoch 1930 aţ 1937.  

7. horolezectvo – prvé skupinky nadšencov pre tento šport sa 
začali tvoriť v rokoch 1924 aţ 1926; 

8. jachting – je najmladším vodáckym športom, keď okolo 

roku 1956 niekoľko nadšencov sa pokúsilo dostať do 
Trenčína; 

9. kanoistika – podmienky na Váhu vytvorili zaloţenie tohto 
druhu športu v roku 1890. Rieka Váh bola kolískou vý-

konov olympijského víťaza, kajakára Ladislava Čep-

čianskeho a ďalších olmpionikov  ; 
10. kolkárstvo – začiatky ako organizovaného športu spadajú 

do rokov po oslobodení – rok 1945. Avšak uţ predtým sa 
tento druh športu hrával v kolkárni na kiosku Brezina; 

11. krasokorčuľovanie – zaloţené nadšencami okolo roku 

1938; 
12. ľadový hokej – sa hrával pred zaloţením prvého špor-

tového klubu TTS Trenčín v roku 1925 uţ dávno predtým. 
Tuhé zimy a zamrznutý Váh boli ideálnym miestom pre 

korčuľovanie a hokej mladých ľudí; 
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13. letectvo – začiatky letectva vo svete patrilo letu balónom. 

Táto etapa vývoja letectva prišla aj do Trenčíne 16. júla 

1903, keď viedenský aeronaut Herbert Silberer uskutočnil 
sólovú vzduchovú plavbu balónom Saturn. Ďalší vzduchový 

balón Bitterfeeld z Nemecka bolo vidieť nad Trenčín v roku 
1905.  Skutočné lietadlo uvideli Trenčania v máji 1914 na 

prvom leteckom dni, keď so svojím lietadlom na Hornej 

Sihoti pristál maďarský letec so slovenským pôvodom 
Andrej Kvasz z Bekešskej Čaby. V Trenčíne okrem Hornej 

Sihote boli letiská v Kubre, Zamarovciach a Soblahove, ale 
tie pre nespevnený povrch a vyuţívanie na pasenie dobytka 

boli zrušené. Nové letisko, ktoré poznáme dnes, v katastri 

Biskupice sa začalo budovať v rokoch 1936 aţ 1938; 
14. lyžovanie – rozvoj tohto športu po roku 1920; 

15. motorizmus – začiatky rozvoja motorizmu, myslí sa tým 
pretekania sa datujú po druhej svetovej vojne. Boli to najmä 

závody motoriek o Štít mesta Trenčín, ktoré prebiehali 

v centre mesta. Diváci sa najviac tešili na súboje odvekých 
rivalov Eda Bertoliho z Piešťan, Imrich Cifru z Trenčína 

a Juraja Srnu z Pezinka. 
16. parašutizmus – začiatky parašutizmu siahajú do roku 1936. 

Počas druhej svetovej vojny bola zaloţená v Trenčíne 

Padáková škola; 
17. plávanie – blízky Váh vytvoril podmienky pre tento druh 

športu. Prvé záznamy z roku 1918. 
18. pozemný hokej – nadšenci pozemného hokeja zaloţili 

v roku 1957 svoj oddiel; 

19. rýchlokorčuľovanie – začalo sa rozvíjať po roku 1946 pri 
TTS Trenčín; 

20. stolný tenis – oddiel stolného tenisu pri TTS Trenčín 
vznikol v roku 1925; 
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21. strelectvo – ako nový moderný šport zaloţili nadšenci 

v roku 1953. V čase svojho zaloţenia mal strelecký oddiel 

500 členov; 
22. šachy – jeden z najstarších športov bol organizačne pod-

chytený v roku 1922 
23. športová a umelecká gymnastika – začiatok tohto športo-

vého odvetvia spadá do obdobia rokov 1919 aţ 1920; 

24. tenis – história tenisu sa začala písať pribliţne v období, 
keď ho začal písať futbal, teda do roku 1909; 

25. turistika – na organizovanie turistiky v Trenčíne mali českí 
turisti a lyţiari od roku 1921, keď po vzniku Česko-

slovenskej republiky pri na Slovensko; 

26. vodný motorizmus – pretekanie na motorových člnoch boli 
zaznamenané uţ v roku 1931; 

27. volejbal – prvé volejbalové turnaje sa odohrali v Trenčíne 
v roku 1935; 

28. vzpieranie – zaloţenie tohto druhu športu sa nepodarilo 

zistiť. Najviac športovcov z tohto odvetvia bolo 
zaznamenaných v rokoch 1925 – 1927; 

29. zápasenie – ako jedna olympijských disciplín sa začala 
v Trenčíne pestovať  od roku 1905; 
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Katarína Červená, Beáta Michalcová : „Vznik Mestskej 

knižnice v Trenčíne“ 

 

Mestská kniţnica v Trenčíne vznikla podľa zákona 
o verejných kniţniciach, ktoré schválilo Národného zhromaţ-

denie novovzniknutého štátu Čechov a Slovákov dňa 22. júna 
1919. V súvislosti so vznikom mestskej kniţnice prispela 

štátna správa v roku 1924 darom 200 kníh a jednej skrine na 

ich uskladnenie. Ďalších 200 kníh získala kniţnica od mesta 
Trenčín, ktoré ich zakúpilo z Matice slovenskej. Aţ do 

zriadenie mestskej kniţnice boli spomínané knihy uloţené 
v mestskom archíve. So základným fondom 400 kníh bola dňa 

14. februára 1925 zriadená mestská kniţnica v budove Štátnej 

Ľudovej školy na Ulici Slobody, dnes Ulici 1. mája. Mestskú 
kniţnicu spravoval mestský oficiál Adam Vutšák, ktorý bol 

vo funkcii knihovníka do 31. marca 1926. Čitáreň vznikla aţ 
o dvanásť rokov neskôr. Dokumentácia o činnosti kniţnice 

z prvého roku pôsobenia za nezachovala. Zachovala sa len 

správa uverejnená v týţdenníku Trenčan. Finančný príspevok 
mesta Trenčín v prvom roku na činnosť mestskej kniţnice 

nebol stanovený. Všetky platby uhrádzalo mesto priamo. Od 
1. apríla 1926 rada mesta zvolila za knihovníka učiteľa Štátnej 

ľudovej školy Alexandra Ondrašíka a vedením pokladničnej 

agendy poverilo Jána Sekaninu.  Na hodnotiacej kniţničnej 
rade 30. decembra 1926 bola určená knihovníkovi odmena. 

Súčasne kniţničná rada odsúhlasila : 
- knihovníkovi právomoc objednávať knihy do 500 korún 

s tým, ţe objednávku musel dodatočne si musel nechať ňou 

schváliť, 
- od 1. januára 1927 zvýšenie čitateľského príspevku z dvoch 

na tri koruny; 

Kniţničná rada sa neschádzala raz štvrťročne ako to 
prikazoval zákon, ale len jedenkrát ročne na hodnotenie jej 
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činnosti a hospodárenia. Vypoţičiavanie kníh sa uskutočňo-

valo jedenkrát v týţdni v rozpätí troch hodín. V roku 1930 

mala kniţnica 1458 kníh 220 čitateľov, ktorým zapoţičala 
3612 zväzkov. Na zasadnutí kniţničnej rady na svojom 

zasadnutí dňa 15. januára 1932 poukázal knihovník na zlý stav 
umiestnenia kniţnice v triede školy, nevyhovujúcej rozsahom 

ani prostredím. Preto ţiadal premiestniť kniţnicu do vyhovu-

júcejších priestorov. Kniţničná rada uznala námietky kni-
hovníka za oprávnené a podala svoju ţiadosť mestskej rade, 

ktorá po jej prerokovaní 12. októbra 1932 prijala uznesenie, ţe 
kniţnica by sa mala do konca roka 1932 premiestniť. Táto 

ţiadosť sa zrealizovala v januári 1935, keď mesto pridelilo 

kniţnici dve miestnosti vo svojej budove na bývalom 
Masarykovom námestí, dnes Mierovom námestí v niekdajšom 

Széchéniho konvikte. V jednej miestnosti bol priestor pre 
kniţnicu a v druhej miestnosti priestor pre čitáreň, ktorá 

bývalá otvorená v sobotu od 16.
00

 do 19.
00

 h. 

Hneď po vzniku Československej republiky vznikla 18. fe-
bruára 1920 ako prvá Knižnica kasína, v ktorej sa zapo-

ţičiavali knihy dvakrát týţdenne (pondelok a piatok v čase od 
16.

00
 do 17.

00
 h za poplatok 20 halierov). 

Na jeseň 1921 bola zriadená riaditeľmi gymnázia Knižnica 

čitateľskej besedy. Za knihovníka bol menovaný L. Ber-
novský. Po jednoročnej činnosti mala táto kniţnica 84 českých 

a 26 slovenských kníh. Koncom roka 1922 bola kniţnica 
premiestnená do spolkových miestností Sokola a splynula do 

spolkovej kniţnice. 

Koncom roka 1922 vznikla Knižnica Československej ob-

ce Legionárskej jednoty, ktorá bola umiestnená v priestoroch 

kina Zora a poţičiavala knihy všetkým občanom mesta. 
V druhej polovici 30. rokov mala kniţnica vyše 1300 zväzkov 

českej a slovenskej literatúry. Kniţnica zanikla po vyhlásení 

autonómie Slovenska. 
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V roku 1922 vznikla Knižnica kníhtlačiarov, ktorú 

zaloţila odborová skupiny kníhtlačiarov. Jej základom bolo 

105 darovaných kníh. 
Cudzojazyčnú Knižnicu  združenia „aliancie francaise“ 

zaloţilo zdruţenie priateľov francúzskej literatúry s podporou 
riaditeľa továrne Thibergien Fils. Kniţnica bola umiestnená  

v udove mestskej kaviarne pri klubových miestnostiach 

Slovenského kruhu, neskôr v hoteli Tatra. Kniţničné sluţby 
vyuţívali popri členoch študenti gymnázia, v ktorom bola 

francúzština povinným vyučovacím jazykom. 
V nemocnici bola zriadená miestnym odborom Matice 

slovenskej Pacientská knižnica, ktorú tvorilo 50 darovaných 

kníh. Kniţnicu spravoval kurátor nemocnice  J. Gálik.  
 

 
 

 

Danka Capáková : „Piaristický kostol medzi pamiatkami 
v zozname UNESCO“ 

 

V prvý júlový deň uplynulo tristopäťdesiat rokov od vys-
viacky vtedy jezuitského, dnes Piaristického kostola sv. Fran-

tiška Xaverského v Trenčíne, zapísaného v zozname pamiatok 

UNESCO. Základný kameň kostola poloţil v roku 1653 
arcibiskup Juraj Lippay a posviacka sa konala o štyri roky 

neskôr. Pôvodný kostol však v roku 1708 vyhorel a obnovený 
bol aţ v roku 1712. Postavený bol v čisto barokovom slohu. 

Vzácnosťou kostola je olejomaľba nad hlavným oltárom s 

postavou svätého Františka Xaverského, patróna kostola 
a mesta Trenčín. Kompozícia je najvyššia na Slovensku. 

Piaristickému kostolu a tieţ gymnáziu venoval štyridsaťdva 
rokov svojho ţivota kňaz Jozef Branecký, Schp. Počas svojho 

ţivota sa intenzívne staral o obnovenie a reštaurovanie 
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interiéru kostola a kláštora. Pre chudobných ţiakov navrhol 

zaloţenie štipendiálnej fundácie. Bol organizátorom mnoţstva 

charitatívnych akcií a spolkov. V roku 1950 bol zbavený 
profesúry a ďalej pôsobil uţ len ako duchovný správca 

kostola. Napriek tomu, ţe v roku 1959 bol nútený mesto 
opustiť, na vlastnú ţiadosť bol pochovaný v Trenčíne. 

Súčasnú podobu 

dostal chrám po 
rekonštrukcii, kto-

rá začala v roku 
1992. Keďţe kos-

tol bol kompletne 

opravovaný a reš-
taurovaný len z 

finančných pros-
triedkov veriacich, 

tak opravu rozde-

lili do šiestich 
etáp. 

Trenčianske noviny 05.07.2007 
Pomocná evidencia 388/2/07 

 

 

 

Milan Mikuš – Trenčiansky mestský park má už 127 rokov 

 
Miestny farár - opát Ľudovít Bonaventúra Stárek (1803-

1963), historik a objaviteľ rímskeho nápisu na hradnej skale z 

roku 179 po Kristu, bol pôvodcom myšlienky, aby lúky 
ohrozené korytom Váhu zaplavovaním, aby boli vyuţité na 

zaloţenie parku. Porozumenie k myšlienke mal aj hlavný 
ţupan Ladislav Vietoris, prvý podţupan Július Nozdrovický 

a druhý podţupan Imrich Baltazár Burian. Pozemok, na 
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ktorom zaloţili park pôvodne patril Illesházyovcom. Ten 

okolo roku 1782 prešiel do vlastníctva mesta Trenčína. Váh 

vtedy tiekol pod hradnou skalou. Svojimi bočnými ramenami 
rozdeľoval celé územie na mnohé sihote, zvlášť keď boli 

povodne.  
Park slávnostne otvorili 13. mája 1880 a za účasti okolo 300 

obyvateľov a mest-

skej honorácii. Člen 
výboru Prírodoved-

ného spolku ţupy 
Trenčianskej a ta-

jomník Poľnohospo-

dárskeho a lesnícke-
ho spolku Trenčian-

skej ţupy Ľudovít 

Gruner navrhol, aby 

do parku nasadené 

jednotlivé druhy stromov, kríkov a rastlín boli označené 
tabuľkami s latinským a maďarským názvom. Pri tejto práci 

mu odborne pomáhali prírodovedci Karol Brančík a profesori 
gymnázia Benedikt Telbisz a Artúr Petrogalli. Takto sa 

snaţili vzbudiť záujem obyvateľov o park. Ich namáhavú 

prácu však za jeden rok zničili niektorí nedisciplinovaní 
návštevníci. Nezachoval sa ani zoznam rastlín, ktoré boli v 

mestskom parku vysadené. 
V parku sa konali rôzne slávnosti a koncerty posádkovej 

hudby, pre ktorú skladal skladby aj jej kapelník Karol Gašpar 

Richter a Karol Brančík, ktorý svoje skladby aj dirigoval. So 
súhlasom mestskej správy a z iniciatívy ţupného lekára Karola 

Brančíka otvorili 20. mája 1906 v parku botanickú záhradu. 
Mala podobu nepravidelného kosoštvorca a zaberala asi 150 

m
2
. Celá plocha botanickej záhrady bola rozdelená na 23 

malých políčok, do ktorých zasadil Karol Brančík okolo 300 
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druhov rastlín, ktoré 

označil tabuľkami s 

menami. Botanická 
záhrada sa spočiatku 

tešila nevšednému 
záujmu občanov mesta 

i turistov. Pre nedosta-

točný dozor dochádza-
lo k jej ničeniu a po 

roku 1910 zanikla. 
Dnes nie je po nej ani 

stopy. 

Mestská rada v Trenčíne, podľa správy mešťanostu z roku 
1907 nariadila, aby od 1. mája 1907 bol park elektricky osve-

tlený. Dovtedy slúţili na osvetlenie petrolejové lampy na dre-
vených stojanoch. V roku 1912 predstavenstvo mesta Trenčín 

navrhlo namiesto zaniknutej bo-

tanickej záhrady zriadiť v parku 
ornitologickú záhradu. Návrh 

vzišiel pravdepodobne od zná-
meho prírodovedca, vtedajšieho 

mešťanostu Jozefa Laca. Na 

stromy zavesili klietky s 
rôznymi vtákmi. Ich spev mal 

nahrádzať koncerty posádkovej 
hudby. Do klietok umiestnili 

pávy, baţanty, drozdy, papagá-

je, sovy, kukučky a iné druhy. 
Na starosti ich mal odborník, 

ktorého určil záhradník. Občas 
ich vypustili z klietok von, aby 

preletovali parkom. Toto však 

altánok, kde sa vystupovali hudobné telesá 
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bolo príčinou zániku vtáčej zoologickej záhrady, lebo Tren-

čania niektoré vtáky pochytali a priniesli si ich domov.  

Dodnes sa v parku, domových záhradkách a v uliciach mes-
ta Trenčína nachádzajú viaceré vzácne dreviny. Mnohé za-

sadili pred viac ako sto rokmi. O vysadenie ozdobných drevín 
v meste sa postaral učiteľ Juraj Boček, zásluhou ktorého bol 

zaloţený Mestský okrášľovací spolok a ktorý ako člen mest-

skej rady sa stal jeho predsedom. Okrem beţných stromov 
(buk, dub, lieska, javor, topoľ, breza, jaseň, agát, pagaštan, 

smrek, smrekovec opadavý, borovica a pod.) sa tu nachádzali 
aj vzácnejšie druhy. Jedným z nich je aj populárne ginko 

dvojlaločné - Ginko biloba, niekedy nazývané aj ginkyo alebo 

ginkgo, vzácny a pozoruhodný strom pôvodom z Číny. Je 
jedným zás-

tupcom samot-
nej triedy 

Ginkgopsida, 

ktoré patrí me-
dzi nahose-

menné rastliny. 
Všetci zástup-

covia nahose-

menných sú 
ihličnany, gin-

ko však má 
opadavé listy 

charakteristického vejárovitého tvaru, ktoré sú väčšinou rozde-

lené do dvoch lalokov. Ginko je dvojdomé, plody vznikajú na 
samičích stromoch, samčie vytvárajú peľ. Opelenie nastáva 

vetrom. U nás dorastá do výšky 20 – 25 metrov. Listy sa na 
jeseň pred opadaním sfarbujú do ţlta. Plod je ţltá kôstkovica, 

tvarom pripomína čerešňu. Zapácha po skazenom masle. 

Semená zle klíčia. Sú jedlé. Ginko je strom, ktorý sa objavil v 

chránené ginká v osvietené v zapadajúcom letnom slnku 
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druhohorách asi pred 230 miliónmi rokov a odvtedy stále 

preţíva. Preto ho všetci označujú ako ţijúcu fosíliu. Jeho listy 

sú zdrojom výroby rôznych liečivých a kozmetických pre-
parátov, lebo majú  liečivé účinky. Štyri stromy ginka rastú 

i dnes na Štefánikovej ulici a to tri na pravej strane za plotom 
bývalej budovy Slovliku a sú označené pútačom. Jeden rastúci 

osamotene oproti cez cestu na trávnatej voľnej ploche. 

Priestranstvo, na ktorom sa strom nachádza, odpredalo mes-
to Trenčín firme Arman Intech Reality, ktorá tu plánuje 

postaviť polyfunkčný objekt a hotel s podzemnými garáţami a 
tento vzácny strom im vraj prekáţa uskutočniť plánovanú 

výstavbu. Najjednoduchším riešením by bolo prepracovanie 

projektu, lenţe k tomu treba mať väčší vzťah k prírode a jej 
ochrane zo strany majiteľov pozemku, kde sa má stavba 

uskutočniť a zo strany projektantov. Ale aj zo strany 
poslancov mestského zastupiteľstva mesta Trenčína. 

Predpokladá sa, ţe zvíťazí zdravý rozum a ginko, ktoré uţ na 

tomto mieste rastie vyše sto rokov, bude rásť i ďalej.  
Trenčianske noviny 28.06.2007 

Pomocná evidencia 387/1/07 
 

 

 

 

História kolkárskeho turnaja Laugarício Cup 

 

Keď sa v roku 1991 pár kolkárskych nadšencov rozhodlo 

usporiadať 1. ročník turnaja Laugarício Cup, ani v sne ich 
určite nenapadlo, ţe z neho vyrastie najväčší kolkársky turnaj 

na Slovensku, ktorý tento rok zaknihoval uţ svoj 16. ročník. 

Pozrime sa spolu trochu do histórie tohto turnaja. V snahe 
stmeliť priaznivcov kolkárskeho športu rozhodli sa v roku 

1991 trenčianski kolkári usporiadať turnaj druţstiev v rámci 
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vtedajšieho Československa. Ako veľmi prezieravý krok sa 

ukázalo rozhodnutie usporiadať turnaj na prelome mesiacov 

august – september, nakoľko v tom čase vrcholila príprava 
všetkých druţstiev na nový súťaţný ročník. Záujem prevýšil 

očakávanie, čo bolo povzbudením do ďalších rokov. Histo-
ricky prvým víťazom v muţskej kategórii sa stalo druţstvo 

Spartaka Dubnica nad Váhom. Medzi ţenami zvíťazili domáce 

hráčky. V ďalších rokoch sa turnaj stával čoraz populárnejším, 
čoho dôkazom bol narastajúci počet prihlásených druţstiev 

muţov aj ţien. Prvých 10 ročníkov to bol turnaj šesť členných 
druţstiev. Tento model sa začal javiť z ekonomického hľa-

diska zúčastnených druţstiev menej vyhovujúci a tak bolo 

treba na túto situáciu zareagovať. V 11. ročníku došlo k zme-
ne, keď začalo súťaţiť v kategórii štvorčlenné druţstvá. Od 

15. ročníka pribudla kategória dvojíc muţov a ţien. Opäť sa 
ukázal cit usporiadateľov pre zmenu v správnom čase. Turnaja 

sa zúčastnilo 30 druţstiev muţov, 5 druţstiev ţien, čo v ko-

nečnom sumáre predstavovalo 121 muţov a 24 ţien zo Slo-
venska, Česka, Nemecka, Rakúska, Srbska. Medzi muţmi 

zvíťazilo druţstvo slovenského majstra ŢP Podbrezová „A“, v 
ţenskej kategórii kraľovalo druţstvo Jiskry Otrokovice „B“. 

Prvými víťazmi v kategórii dvojíc muţov sa stali Foltýn/Čalič, 

ŢP Podbrezová „A“ a u ţien Strachotová/Divílková, Jiskra 
Otrokovice „A“. Najlepšími jednotlivcami sa stali majster 

sveta z roku 2002 Čalič z Podbrezovej a Strachotová z 
Otrokovíc.  

Trenčianske noviny 19.07.2007 
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Ing. arch. Karol Androvič : „Je v Trenčíne pochovaný 

svätý Metod ?“ 

 

Ing. arch. Karol Androvič, architekt zaoberajúci sa 
historickou architektúrou a urbanizmom tvrdí, ţe je to moţné. 

Lokalizuje aj miesto hrobu. „Podľa mojej hypotézy je sv. 
Metod pochovaný niekde hlboko pod podlahou v blízkosti 

oltára v rímsko-katolíckom kostole Narodenia Panny Márie 

v Trenčíne.“ K tomuto pres-
vedčeniu ho vedie nález oje-

dinelej cirkevnej pamiatky 
byzantského baptistéria, kto-

rého stopy sa našli pri objave 

rotundy z 9. storočia na hra-
de. Baptistériá boli miestom 

najdôleţitejšieho obradu ší-
riaceho sa kresťanstva – vys-

luhovania sviatosti svätého krstu. Vodná nádrţ bola miestom 

krstu a nachádzala sa v strede kruhového alebo štvorcového 
baptistéria. Bývala zvyčajne umiestnená pred vchodom do 

významnej baziliky. 
Rotundu objavili počas výskumu v rokoch 1972 – 1975. 

Dlhé roky bola zakrytá drevenou podlahou. Aţ od roku 1997 

sa začali robiť konzervačné práce. Ing. arch. Karol Androvič 
upozorňuje na ojedinelý štvorlístkový pôdorys, čím sa rotunda 

odlišuje od doteraz známych stavieb na Slovensku. Reš-
taurátor Albín Okša pri sprístupnení rotundy pred rokom 

konštatoval, ţe na presné datovanie objektu je potrebný 

architektonický výskum. „Je opodstatnené datovať rotundu do 
9. storočia, pretoţe sa v okolí hradu i v meste z tohto obdobia 

našli sídliská a kostrové hroby. Trenčín bol uţ v období 
Veľkej Moravy dôleţitým strediskom na Povaţí a priamo na 

území hradu to potvrdzujú archeologické nálezy z tohto 
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obdobia.“ Teóriu datovania vzniku rotundy do 9. storočia 

podporuje aj podobný pôdorys ranokresťanského baptistéria v 

moravských Mikulčiciach.  
Po zániku Veľkomoravskej ríše sa vytvárali nové komitáty, 

podľa existujúcich ţúp ešte z veľkomoravského obdobia. Ich 
centrami boli aj hrady. Na trenčianskom skalnatom kopci bol 

vystavaný komitátny hrad ako centrum Trenčianskeho 

komitátu. Dá sa predpokladať, ţe pri výstavbe hradu z 
priestorových dôvodov došlo k zbúraniu baziliky a k pre-

miestneniu chrámu na návršie nad mestom, ktoré sa nazýva 
dnes Mariánskym námestím „Pod hradnou veţou smerom k 

palácu kráľovnej Barbory je aj v dnešnej dobe dobre viditeľný 

umelý zásah do skalnatého brala, ktorý vznikol rozsiahlou 
úpravou terénu.“ Baptistérium malo stáť na svojom mieste s 

novou funkciou ako hradná kaplnka. Pri stavebných úpravách 
a terénnych úpravách horného hradu ho zbúrali. Pri 

archeologických výskumoch sa našlo v jeho okolí len veľmi 

málo hrobov z 11. storočia, vtedy uţ slúţilo ako hradná 
kaplnka.  

Pôvodne hlavný mestský kostol stál na hradnom kopci a aţ 
neskôr bol premiestnený na Mariánsky vŕšok. Nachádzal sa 

pod úrovňou nivelety súčasného kostola a bol deštruovaný 

pravdepodobne na začiatku 14. storočia. Dnešný pôvodne 
gotický rímskokatolícky kostol postavili na pôvodnom pôdo-

ryse v roku 1324. Po poţiari v 16. storočí ho prestavali v 
renesančnom štýle.  

Z hľadiska histórie zostáva nevyriešenou otázka, kde je 

pochovaný jeden z vierozvestcov Metod. Do úvahy pripadajú 
chrámy na moravskej strane, mestá Velehrad, Mikulčice, 

Znojmo, Staré Mesto pri Uherskom Hradišti, uvaţuje sa aj o 
Devíne, Nitre a Trenčíne. Pápeţská bula upozorňuje na 

súvislosť medzi správou byzantskej misie a nitrianskym bis-

kupstvom. Ing. arch. Karol Androvič uvaţuje, ţe sídlo arci-
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biskupa Metoda treba hľadať na mieste, ktoré zabezpečovalo 

rovnováţnu polohu oboch cirkevných centier. Podľa neho 

nález trenčianskeho baptistéria s logicky predpokladanou 
bazilikou v jeho blízkosti dáva predpoklad, ţe hľadaný 

„prestolný“ chrám stál v Trenčíne. Mesto tak vraj bolo oveľa 
dôleţitejším centrom Veľkomoravskej ríše, ako sa doteraz 

uvádzalo. Nález baptistéria ako stavanej krstiteľnice dokazuje 

svojim charakterom, ţe je objektom úzko spojený s východ-
ným byzantským obradom a tým jednoznačne ukazuje na 

pôsobenie misie slovanských vierozvestcov na dnešnom 
území.  

Byzantské babtistériá stáli tradične pri bazilikách, ozdobnú 

baziliku treba hľadať aj na hornom hrade. Hradná veţa má 
kamenné jadro, ktoré bolo dodatočne obmurované, pravde-

podobne tam niekedy mohli byť zvyšky veţe hľadanej 
baziliky. Pri neskorších terénnych úpravách a výstavbe ko-

mitátneho hradu došlo pravdepodobne nielen k premiestneniu 

baziliky na Mariánsky vŕšok, ale boli premiestnené aj 
pozostatky mŕtvych, pričom významnejšie boli uloţené okolo 

oltára hlboko pod dnešným farským kostolom. Ostatné moţno 
našli odpočinutie na mieste, kde dnes stojí gotický karner sv. 

Michala.  

Trenčianske baptistérium malo v období šírenia kresťanstva 
v staroslovienskej reči pospolitého ľudu cyrilometodskými 

misionármi neobyčajný význam. V roku 2013 si pripo-
menieme 1150 rokov od začiatku misijného pôsobenia svätých 

Cyrila a Metoda na našom území. Podľa historika tren-

čianskeho múzea Jaroslava Somra ide však len o domnienky, 
ktoré nemajú podporu vo výskume. „V prípade nálezu pri 

rotunde nemusí ísť o baptistérium, ale pravdepodobne o 
kostolík, ktorý tu pôvodne stál.“ S rotundou je spojený Bar-

borin palác a jeden múr s veţou Matúšovho paláca. Robili sa 

tam výskumy, kopalo sa aţ na skalu a nič sa nenašlo, ţiadna 
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svetská stavba.“ Niekoľkoročný archeologický výskum na 

hrade je na senzačné objavy skúpy. „Hrad sa v stredoveku 

často prestavoval. Čo nový majiteľ, to ďalšia prestavba. Tým 
sa veľa dôkazov minulosti zničilo.“ Argumentmi vyvracia aj 

Androvičové tvrdenie o premiestnení baziliky na Mariánske 
námestie. Nedávny archeologický výskum, ktorý sa uskutočnil 

v okolí kostola z dôvodu rekonštrukcie nádvoria a odkana-

lizovania okolia kostola potvrdil, ţe najstarší základ v tejto 
lokalite je z rokov okolo 1320. „Čaká sa ešte na výsledky 

expertízy kameňa, malty, ktoré nám spresnia letopočty.“ 
Archeológovia zistili, ţe na mieste súčasného stál starší a 

menší kostolík. Jeho základy boli umiestnené na skale, čo zase 

odporuje tvrdeniu Ing. arch. Karola Androviča, ţe tu bola pre-
miestnená uţ v 11. storočí bazilika z hradu. „Pod jeho zá-

kladmi uţ nič nie je.“ Kostol bol do súčasnej renesančnej 
podoby viackrát prestavovaný. Nálezy základov zo začiatku 

14. storočia negujú tvrdenia, ţe na Mariánskom vŕšku bola 

hneď postavená trojloďová gotická bazilika. „Nemohla tu stáť 
ani hradná kaplnka,“ hovorí Somr. „Hrad bol samostatný a 

mesto aţ v gotike dostalo mestské práva, dovtedy tu bola 
osada.  

Ako uviedla riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína 

Babičová, „boli by sme radi, keby sa potvrdil taký cenný 
objav ako Metodov hrob práve v Trenčíne“. Odborníci však za 

miesto uloţenia Metodových pozostatkov označujú centrá na 
Morave a na Devíne. Ďalej pokračovala, ţe „najnovším ar-

cheologickým objavom sa stala obec Bojná, kde výskumy 

potvrdili, ţe 50 rokov pred príchodom Cyrila a Metoda tu boli 
kresťanské misie, ktoré prišli zo severu Talianska a ex-

pandovali na naše územia. Zanechali tu o tom doklady v 
podobe kresťanských plakiet.“  

Z obdobia pôsobenia solúnskych bratov nie sú ani ţiadne 

písomné dokumenty, v ktorých by bola zmienka o Metodovom 
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pobyte v okolí vtedajšieho Trenčína. „Jeho ţiaci napísali 

ţivotopis, ale ani tam sa nezmieňuje, ţe by pôsobil v regióne.“ 

Za archeologicky zaujímavú lokalitu však Jaroslav Somr 
povaţuje areál Skalky. „Je to významné miesto, tu treba 

upriamiť pozornosť a miesto podrobiť archeologickému 
výskumu. Ten je však finančne náročný. Inak ako serióznym 

výskumom sa však nedajú odhaliť tajomstvá minulosti. 

„Archeológia je veda o vierohodnosti a keď niečo nemáme 
podloţené, tak o tom by sme nemali tvrdiť a fantazírovať,“ 

konštatoval Jaroslav Somr. Archeológia však odhaluje len 
fakty. „Keď sa odkryje osada, môţeme presne povedať, koho 

dom bol ktorý, datovať obdobie, podľa expertíz pomocných 

vied, ale nevidíme do duševna a vzťahov.“ Aţ tu sa môţe 
popustiť uzda fantázie, ale to uţ nie je archeológia, ale 

historická beletria. 
Trenčianske noviny 16.08.2007 

 

 
 

 
Mgr. Zuzana Mišáková :  „Merina oslavuje storočnicu“ 

 

Pred sto rokmi začala spoločnosť bratov Tiberghienovcov 

písať históriu textilného priemyslu vo vtedajšom Uhorsku. 
Odvtedy sa udialo mnoţstvo spoločenských, politických 

a ekonomických zmien v celej spoločnosti. Podniky vznikajú, 
rozvíjajú sa, ale aj zanikajú z rôznych dôvodov. Niekdajšia 

„Tiberghienka“ – ako ju volali starí Trenčania, dnes Merina, 

však preţila všetky otrasy a hoci jej najbohatšie obdobie skon-
čilo zamatovou revolúciou, stále patrí medzi najvýznamnejšie 

podniky v regióne. Toto označenie jej právom prislúcha nielen 
vďaka počtu zamestnancov, ale aj vzhľadom na produkty, 

ktoré majú kvalitu potvrdenú významnými oceneniami a cer-
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tifikátmi.  V súčasnosti je Merina, a.s. najdlhšie fungujúcim 

podnikom na území mesta Trenčín.  

Príchod Tiberghienovcov do Trenčína 
Továreň zaloţili bratia Tiberghienovci zo severofran-

cúzskeho mesta Tourcoingu. V domácom štáte vlastnili uţ 
textilné továrne a Uhorsko sa im zdalo zaujímavé na ďalšie 

investovanie. Povolenia a podporu začali vybavovať na Minis-

terstve obchodu v Budapešti v roku 1905. Vláda sľúbila pos-
kytnúť finančnú podpo-

ru a rôzne daňové vý-
hody a úľavy. Za to 

mala firma dotiahnuť 

do krajiny cudzí kapitál, 
aby Uhorsko mohlo 

tvoriť hospodársku zá-
kladňu pre zápas 

s Viedňou o hospodár-

sku i politickú nezávis-
losť. Zástupcovia firmy 

vzápätí navštívili viacero slovenských miest aţ sa nakoniec 
rozhodli pre Trenčín. Výhody, ktoré poskytol francúzskej fir-

me vtedajší mešťanosta Trenčína, neboli malicherné, veď 

dostali zdarma celý potrebný pozemok, subvenciu 50 000 ko-
rún, oslobodenie od mestských poplatkov a dávok na 20 rokov 

a bezplatné prenajatie mestského kameňolomu a pieskárne po 
dobu stavby továrne. Počas svojej existencie menila názvy.  

Zaprotokolovaná bola v registri 9. septembra 1906 pod tromi 

názvami: „Teberghien Fiai“, „Tiberghien Fils“ a „Tibergien 
Solme“.   Uţ 11. júla 1907 bola fabrika slávnostne otvorená.  

Vlastná výroba sa začala v prvých dňoch augusta 1907. Prvým 
riaditeľom bol francúzsky občan Alfons Delattra a technic-

kým vedúcim sa stal inţinier Július Rejto. Do znárodnenia 

v roku 1946 sa fabrika stala najznámejšou pod názvom 
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„Tiberghien synovia“, ktorý dali majitelia zaregistrovať 

v slovenskom jazyku 23. marca 1925.   

Prvé roky 
Prvé obdobie je charakterizované systematickým rozvojom 

výroby. Ruka v ruke išli spolu nárast počtu pracovníkov 
i výroba tkanín v metroch. V roku 1913 uţ zamestnávala 520 

pracovníkov. V tomto období fabrika ešte nemala vlastnú 

dessinatúru (vzorkáreň) a vyrábala tkaniny podľa návrhov 
dodávaných z Francúzska. Od začiatku sa vyuţívali stroje 

značky Hattersley.  
Rozvoj poznačila 1. svetová vojna. Počas nej sa výroba vo 

fabrike zastavila a jej priestory boli vyuţívanú pre účely 

dôstojníckej školy a vojenskej nemocnice. V tom čase zostal 
v prevádzke len parný stroj a turbína, ktorá vyrábala elektrický 

prúd pre celý Trenčín a okolie.  
Ihneď po skončení vojny v roku 1918 sa začalo s obnovou 

výroby. Za prelomový moţno povaţovať rok 1922, kedy bola 

zriadená vlastná vzorkáreň, čo umoţnilo navrhovanie 
vlastných vzorov a zavedenie výroby vzorovaných pestro 

tkaných látok.  
V roku 1921 uţ fabrika zamestnávala 876 pracovníkov. 

Avšak o tri roky neskôr došlo k mzdovej nedohode medzi 

robotníkmi v tkáčovni a vedením, ktoré viedli k prepusteniu 
280 robotníkov.  Odohral sa pamätný štrajk trenčianskych 

textilákov, na ktorý pri streľbe četníkov doplatil robotník 
Matúš Drgo. Obdobie medzi dvoma svetovými vojnami teda 

poznačili krízové výkyvy, ale tieţ celospoločenská situácia.  

Vojnové roky a znárodnenie 
V období tzv. Slovenského štátu si fabrika udrţala svoju 

prevádzku a pribudla nová tkáčovňa a úpravňa. V roku 1942 
začali podľa švajčiarskeho patentu vyrábať priadze na ručné 

pletenie pod názvom Helanka. V roku 1945 bola zahájená 
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výstavba krúţkovej česanej a poločesanej pradiarne. Fabrika 

mala 2 071 pracovníkov. 

Okresný národný výbor v Trenčíne uvalil 22. mája 1945 
na firmu Tiberghien synovia dočasnú správu. Významným 

počinom vedenia 
bolo začatie vy-

dávania závod-

ného časopisu 
„Naše zrkadlo“ 

od  1. septembra 
1945.  V roku 

1946 došlo 

k znárodneniu 
firmy a jej začle-

neniu do orga-
nizácie Slovena n. p. so sídlom v Ţiline. V roku 1949 bol zria-

dený národný podnik Merina vlnárske závody so sídlom 

v Trenčíne, pod ktorý boli začlenené aj výrobné závody 
z celého regiónu. V roku 1950 mala trenčianska Merina 3 331 

pracovníkov. V období rokov 1951 – 1961 sa utvárala kon-
cepcia zámerov do budúcnosti, rozvíjalo sa učňovské školstvo, 

hľadali sa riešenia náhrady nedostatku surovín. Cieľom bolo 

vybudovať na jednom mieste uzavretý vlnársky kombinát 
a tieţ odovzdanie pobočných závodov bez straty na produkcii.  

Najbohatšie obdobie 
Šesťdesiate roky priniesli nástup chemizácie výroby, ale aj 

prestavbu a obnovu technologických zariadení. Preto sú 

začiatkom búrlivého investičného rozvoja podniku. Obchodné 
značky niektorých tkanín ako „Hviezdny prach“ a „Lauga-

ricio“ sa stali pojmami pre módnosť a kvalitu oblekoviek. 
Zároveň však Merina zaviedla do výroby niekoľko noviniek 

ako elastické tkaniny zo zmesi polyesteru a elastického vlákna 

Dorlasten alebo Lycra. Úplety Merinka – jersey si získala 
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obľubu u spotrebiteľov svojou vzorovou rozmanitosťou 

a výrobnými úţitkovými vlastnosťami. V Závodnom klube 

Merina sa od 10. do 16. novembra 1963 uskutočnil 1. ročník 
výstavy výrobkov Meriny a Odevy. Práve táto výstava sa stala 

základom pre budúce výstavy, ktoré sa stali svetoznáme pod 
názvom Trenčín – mesto módy. Obdobie do roku 1990 je 

najbohatším obdobím rozvoja fabriky. Jeho charakteristickým 

rysom bola rozvinutá investičná výstavba, zameraná na 
modernizáciu výroby inštalovaním najmodernejších strojov, 

zariadení, technológií ako aj výstavbou nových objektov. 
V tomto období 

pôsobila fabrika 

ako národný pod-
nik. V roku 1968 

patril do štruktúry 
Výrobnohospo-

dárskej jednotky 

Vlnařský prů-
mysl Brno. Záko-

nom o federatív-
nom usporiadaní  

Československej 

socialistickej republiky bol podnik začlenený pod Generálne 
riaditeľstvo Slovakotex so sídlom v Trenčíne. V rámci tejto 

organizácie podnik pôsobil aţ do jeho zrušenia v júni 1989. 
odvtedy bol podriadený Ministerstvu priemyslu Slovenskej 

republiky. V tomto období bola úspešná aj športová činnosť 

pracovníkov Meriny, pre ktorú podnik vytvoril vlastné špor-
toviská. Riešené boli problémy pracovného prostredia, rekreá-

cie, oddychu a sluţieb pre zamestnancov.   

Po zamatovej revolúcii 

Od 1. júla 1989 začal podnik Merina pracovať ako štátny 

podnik. Za jeho prvého riaditeľa bol vo voľbe všetkých 
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pracovníkov zvolený Ing. Anton Rokáši. V roku 1992 sa 

podnik transformoval na akciovú spoločnosť. Celý jeho ma-

jetok bol v správe Fondu národného majetku. Akciovka bola 
plne sprivatizovaná v rámci prvej vlny kupónovej privatizácie. 

Majiteľmi sa stali investičné privatizačné fondy, drţitelia 
investičných kupónov, reštitučný fond a v minimálnej miere 

Fond národného majetku. V tom istom roku došlo k úplnému 

zrušeniu výroby úpletov na vrchné ošatenie s ohľadom na 
situáciu v pletiarskych podnikoch aj k zrušeniu výroby priadzí 

pre strojné pletenie. 
Prvým predsedom 

predstavenstva sa 

stal v roku 1993 Ing. 
Anton Rokaši. Ob-

dobie od roku 1996 
aţ po súčasnosť bolo 

poznamenané výz-

namnými vplyvmi 
trhového prostredia. 

Postupne došlo 
k ďalšiemu redukovaniu výroby aj vzhľadom na zrušenie 

mnohých odberateľských podnikov. 

Namiesto záveru 
Existencia fabriky ovplyvnila smerovanie celého regiónu 

a podnietila vznik a existenciu ďalších spoločností rozvíja-
júcich textilný priemysel od výrobných aţ po exportné na 

niekoľko desaťročí. Dnešok je pre súčasnú Merinu, rovnako 

ako pre ostatné textilné a odevné výroby, veľmi náročné 
obdobie. Recesia na svetových trhoch, ponuka lacného 

ázijského tovaru a neustále posilňovanie kurzu Sk nedávajú 
veľa dôvodov na optimizmus. V súčasnosti zamestnáva pri-

bliţne 460 pracovníkov. Avšak súčasné vedenie a.s. hľadá aj 

cesty postupného prechodu na výrobu tkanín pre autopoťahy, 
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čo uţ je predmetom čiastočnej reštrukturalizácie výrobného 

sortimentu pre rok 2008. Ťaţko dnes spočítať, koľko ľudí 

pracovalo a spoluvytváralo storočnú históriu Meriny. Pre 
obyvateľov Trenčína a celého regiónu však bola prvkom, 

ktorý mnohým ovplyvnil ţivot.  
 

 

 
 
Mgr. Eva Struhárová :  „Regionálne periodiká stredného 

Považia v minulosti a prítomnosti“ 

 

Prvú časť prednášky orientovala na periodiká, ktoré v minu-

losti vychádzali prevaţne v trenčianskych tlačiarňach a ďalšiu 
časť prednášky bola venovaná  regionálnym periodikám, ktoré 

vychádzajú v súčasnosti na strednom  Povaţí 
Skôr ako sa venovala regionálnym periodikám, zoznámila s 

históriou kníhtlačiarenstva v Trenčíne a okolí. Veď keby 

neexistovali tlačiarne, nevznikali by ani periodiká. 
Začiatky kníhtlačiarenstva na Slovensku súviseli s revoluč-

nými sociálnymi, kultúrnymi a náboţenskými prúdmi 16. a 17. 
storočia. Prví kníhtlačiari prišli na Slovensko s protestan-

tizmom. Mnohí českí protestanti pod tlakom protireformácie 

v Čechách, v dôsledku poráţky na Bielej hore, húfne opúšťali 
svoju vlasť. S týmto prúdom exulantov prišiel aj Václav 

Vokál, zakladateľ prvej trenčianskej tlačiarne. Najskôr pra-
coval ako tlačiar v Senci, potom štyri roky v Trenčíne. V roku 

2007 sme si pripomínali 370. výročie prvej tlačiarne v Tren-

číne. Vokálova tlačiareň stála na terajšom Mierovom námestí 
č. 1. Po smrti Václava Vokála roku 1641 prevzala tlačiareň 

jeho manţelka Dorota. Roku 1647 sa po smrti manţela vydala 
opäť za českého exulanta, Vavrinca Benjamína Odháje. Keď 

v r. 1653 manţelka Dorota zomrela, stratil záujem na vedení 
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tlačiarne a tak ju prevzal Dorotin brat Nikodém Čížek. Ten 

bol vedúcim cechu maliarov a sklenárov v Prahe, preto ne-

mohol sám tlačiareň viesť. Za faktora (vedúci pracovnej sku-
piny v polygrafickom priemysle) si najal Juraja Litharidesa. 

Po jeho smrti začala tlačiareň pustnúť, pretoţe Číţek nevedel 
nájsť nového faktora. Napokon ju v roku 1664 predal Pavlovi 

Vetterinovi, ktorý ju kúpil pre svojho zaťa Jána Dadana. Ten 

ju preniesol do Ţiliny. Odtiaľ sa presťahovala do Púchova, kde 
definitívne zanikla v prvej polovici 18. storočia. Rokom 1664 

teda prvá trenčianska tlačiareň zaniká. Trvalo vyše dvesto 
rokov, kým v Trenčíne zaloţili ďalšiu tlačiareň Leopold Gan-

sel a F. X. Škarnicel. 

Vokálova tlačiareň bola na vtedajšie časy dobre vybavená 
typografickým materiálom. Za 27 rokov svojej činnosti vy-

tlačila takmer 200 tlačí. Na tú dobu boli tlačené prekvapivo 
vyspelou technikou. Tlačili sa tu učebnice, šlabikáre, gra-

matiky, kalendáre, príleţitostné tlače atď. Tlačiareň plnila 

spoločenskú objednávku najmä pre protestantské obyvateľstvo 
na Slovensku. Autori diel, ktoré sa tlačili v tejto tlačiarni, 

pochádzali predovšetkým z čisto slovenských krajov, ako je 
Povaţie, Liptov, Turiec, Pohronie, Horná Nitra . Aj čitatelia 

trenčianskych diel ţili predovšetkým na týchto územiach. 

Tlačiareň síce tlačila aj latinské diela, teda v dorozumievacej 
reči vzdelancov v celej Európe,  ale veľkú časť diel vytlačila 

v národnej reči, ktorá bola prístupná širokým slovenským 
kruhom. Vokálova tlačiareň  šírila nielen vzdelanosť, ale 

udrţovala aj  národné povedomie a odpor voči protireformácii.  

Ako sa uţ vyššie spomenulo po takmer dvesto rokoch vzniká 
v Trenčíne opäť tlačiareň, ktorú otvoril  roku 1850 Leopold 

Gansel na terajšom Mierovom námestí č. 40. Zo skromných 
začiatkov sa tlačiareň začala rozrastať a v roku 1902  sa 

premiestnila do prízemného traktu zrušeného trenčianskeho 

hotela „Zlatý baran“ na Mierovom námestí č. 19. Jeden z jeho 
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synov, Andor Gábor, viedol tlačiareň do roku 1940. Po 

uplatnení rasových zákonov Slovenského štátu tlačiareň arizo-

vala firma Vojtech Čelko a spol. O dvanásť rokov neskôr po 
vzniku ganselovej tlačiarne, teda v roku 1862, zaloţil v Tren-

číne, v prízemnej časti budovy niekdajšej vyššej dievčenskej 
školy na Mierovom námestí  č. 33, tlačiareň František Xaver 

Škarnitzel,  syn skalického kníhtlačiara.  Od r. 1873 bol maji-

teľom, vydavateľom a redaktorom nemecko-maďarského týţ-
denníka „Vágvölgyi lap. V roku 1903 si pomaďarčil meno na 

„Sándor“. Po vzniku Československej republiky prešla tla-
čiareň pod firmu Leopold Gansel, ako Kníhtlačiareň okruţ-

ných notárov. V roku 1906 začala na Palackého č. 9 pôsobiť 

menšia tlačiareň, ktorej majiteľom bol Ignác Landstein. V ro-
ku 1915 ju prevzal Michal Balogfalvy a presťahoval ju na 

Štúrovo námestie č. 5.  Po prvej svetovej vojne tlačiareň odkú-
pila Myjavská banka, od ktorej ju opäť kúpou získal Landstein 

a viedol ju pod názvom Grafia. Tlačiareň vlastnil do roku 

1940, kedy ju arizoval František Pinčák a od roku 1942 ju aţ 
do oslobodenia viedol Fraňo Švehla. V rokoch 1935-1939 

vznikla v Trenčíne ďalšia tlačiareň na Štúrovom námestí č. 5, 
ktorú vlastnil Alexander Schulz. Táto tlačiareň bola zlúčená 

v roku 1940 s arizovanou tlačiarňou Grafia. Grafia sa stala 

významná tým, ţe po oslobodení Trenčína sa v nej tlačili 
letákové Frontové správy hlavného veliteľstva oslobodzovacej 

armády  maršála  Malinovského. Po 2. svetovej vojne v roku 
1945 prešla tlačiareň firmy Vojtech Čelko a spol. pod národnú 

správu. V roku 1946 bola národná správa zrušená a podľa 

reštitučného zákona vrátili podnik  bývalým majiteľom, od 
ktorých dr. Čelko trenčiansku tlačiareň odkúpil. V roku 1949 

sa utvorila Kumulatívna národná správa a správcami tlačiarne 
sa stali Július Truska a Dr. Vojtech Čelko. 

Po znárodnení polygrafického priemyslu bol zaloţený 

trenčiansky závod Západoslovenské tlačiarne n. p., ktorých 
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vedúcim do novembra 1950 bol dr. Vojtech Čelko. V roku 

1953 sa zmenil názov závodu na Merkantilné tlačiarne n. p. 

Bratislava, prevádzkareň Trenčín a v roku 1958 opäť na 
Západoslovenské tlačiarne, n.p., Trenčín. V roku 1959 sa 

závod presťahoval do účelovej novostavby na Jilemnického 
ulici. Dnes v týchto priestoroch sídli tlačiareň časopisu 

Pardon.  

A aké periodiká vychádzali v našom regióne?  Ten výpočet 
nebude samozrejme úplný, preto treba spomenúť tie výz-

namnejšie. Periodiká vychádzajúce do roku 1918. Prvé noviny 
v Uhorsku na území Slovenska vychádzali v latinčine z pod-

netu vodcu uhorského stavovského povstania Františka  Rá-

kociho 2. v roku 1705-1710 pod názvom Uhorský posol. 
Zámerom novín bolo informovať zahraničie a domácich oby-

vateľov o úspechoch povstania. Po uvoľnení  porevolučnej 
diktatúry v Uhorsku a vytvorení klímy v 60-tych rokoch 19. 

storočia, v rozšírenej miere vznikali krajové a miestne pe-

riodiká. Medzi prvými začali noviny vychádzať aj tren-
čianskom regióne. Okolo tridsať titulov rôznych periodík bolo 

vydávaných v Trenčíne, Novom Meste nad Váhom, Starej 
Turej a v Melčiciach. Najstaršími spoločensko-politickými 

novinami v Nitrianskej a v Trenčianskej ţupe boli Neutra-

Trenchiner Nachrichten (Nitriansko-trenčianske správy). 
Boli tlačené v Nitre.  Pravdepodobne boli úradom zastavené, 

zanikli 28. novembra 1870. Ich pokračovateľom sa stal týţ-
denník Neutra - Trenchiner Zeitung (Nitriansko-trenčianske 

noviny). Tento týţdenník bol opäť tlačený v Nitre. Prvé 

samostatné noviny pre Trenčiansku ţupu boli Neue Tren-

chiner Zeitung (Nové trenčianske noviny). Vychádzali raz 

týţdenne v Nitre. Keďţe v uvedených periodikách sa v znač-
nej miere preferovali témy dotýkajúce sa nitrianskeho regiónu, 

snáď i tým, ţe sa v Nitre tlačili, dochádza k vydávaniu prvého 

samostatného trenčianskeho týţdenníka Trenchiner Anzeiger 



 961 

(Trenčiansky oznamovateľ). Vydavateľom bol síce nitriansky 

kníhkupec, ale tlačili sa uţ v Trenčíne v tlačiarni Leopolda 

Gansela. Zriadením Škarniclovej tlačiarne v Trenčíne, sa 
posilnila miestna vydavateľská  a tlačiarenská základňa, a tak  

bolo moţné pomýšľať nad zaloţením lokálnych novín. 20. ok-
tóbra 1873 začal vychádzať uţ zmienený maďarsko-nemecký 

Vágvölgyi lap. Protiváhou týchto vládnych novín bol Tren-

csényi lapok, ktorý začal vychádzať 22. januára 1905 ako 
nezávislý týţdenník. Noviny vychádzali do decembra 1918. 

V Novom Meste nad Váhom sa vydávala dvojica novín – 
Vágujhelyi Hírlap (Novomestský chýrnik), ktoré vychádzali 

v rokoch 1907-1913, noviny Vágujhely és vidéke (Nové 

Mesto nad Váhom a okolie). Vychádzali v r. 1907-1915. Pred 
rokom 1918 pomerne bohato je zastúpená skupina odborných 

periodík  pre školstvo a pedagogiku, ktoré mali síce pôsobnosť 
celoslovenskú, ale vychádzali v Trenčíne – Slovenský národ-

ný učiteľ, Národný učiteľ, Obrazy elementárneho školstva. 

Z náboţenských časopisov najstarším bol list spolkov Mo-
drého kríţa Svetlo, ktorý od roku 1900 do roku 1915 

vychádzal mesačne v Novom Meste nad Váhom a v Starej Tu-
rej, v redakcii Jána Chovana. Jeho hlavým prispievateľom 

bola známa slovenská spisovateľka Kristína Royová. V roku 

1913 bol časopis úradne zastavený. V Melčiciach vychádzal 
katolícky štvrťročník Správy vnútorných misií v Rakúsko –

Uhorsku – Srbsku - Bosne, ktorý vychádzal od roku 1908. 
V tlačiarni Jakuba Steina v Novom Meste nad Váhom sa 

tlačili ţidovský dvojtýţdenník Izráel.  

Periodiká vychádzajúce v rokoch  1918 – 1945.  

Prišiel rok 1918 a s ním vznik samostatnej Československej 

republiky. Rast národného povedomia sa prejavil i vznikom 
slovenských novín. Pre trenčiansku regionálnu tlač a histó-

riografiu je vznik Československej republiky významný dvoj-

násobne. Veď uţ necelé dva mesiace po oficiálnom vytvorení 
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nového štátneho útvaru, začal v Trenčíne vychádzať regio-

nálny týţdenník Trenčanské noviny, predchodca Trenčian-

skych novín. Začali vychádzať 25. decembra 1918. Ich za-
kladateľom, vydavateľom a redaktorom bol Dr. Karol Štúr, 

synovec Ľudovíta Štúra. Trenčanské noviny vychádzali ako 
týţdenník do 22. marca 1925. Príčinou zániku boli pravde-

podobne rodinné problémy a ochorenie Dr. Karola Štúra, 

ktorý v roku 1925 vo veku 58 rokov zomrel. Noviny sa zame-
riavali na konsolidáciu nových politických pomerov. Tren-

čanské noviny zohrali významnú informačnú úlohu nielen 
v období svojho vzniku, ale na ne nadviazali ďalšie regionálne 

periodiká. Pokračovateľom Trenčanských novín boli Považ-

ské noviny. Od 18 čísla prvého ročníka (28. augusta 1925) 
zmenili názov na  Považské listy. Vychádzali v týţdennej 

periodicite do r. 1929. Na sklonku roka 1919 zaloţili v Tren-
číne dvojtýţdenník pod názvom Slovenský robotník. V roku 

1926 prešla z Nového mesta nad Váhom do Trenčína redakcia 

mesačníka Sokol na Považí, ktorej vydavateľom bola Sokol-
ská ţupa Povaţská – Štefánikova  v Trenčíne. Mesačník bol 

v októbri 1938 zakázaný. Orgánom Hlinkovej ľudovej strany 
bol od roku 1924 týţdenník Trenčan. Trenčan vychádzal 

nepretrţite 22 rokov. Dňa 31. marca 1945 vyšlo posledné 

číslo. V roku 1933 začal vychádzať regionálny časopis 
Povaţia, Slovácka a Valašska Považský obzor. Redakcia 

mala pôvodne sídlo vo Valašských Kloboukoch, do Trenčína 
sa presťahovala v roku 1934. V tlačiarni Leopolda Gansela sa 

v roku 1936 začal tlačiť mesačník Cudzojazyčný časopis, 

ktorý slúţil propagácii svetových jazykov a podpore turis-
tického ruchu. Od roku 1937 do roku 1938 vydávala  TJ Sokol  

mesačník Trenčiansky Sokol. V kritickom roku 1938 začal 
vychádzať časopis Trenčianske hlasy. Pre Povaţskobystrickú 

oblasť vychádzali pod názvom Považskobystrické hlasy a pre 

oblasť Piešťany a moravskoslovenské pomedzie Považský 
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kraj. Po 14 marci 1939 začal v tlačiarni Leopolda Gansela 

vychádzať časopis Kominársky pomocník.  Dominikáni 

v tlačiarni Vojtech Čelko a spol. začali v roku 1941 vydávať 
revue pre duchovný ţivot pod názvom Smer. V Trenčian-

skych Tepliciach Domov Speváckeho zboru Slovenských 
učiteľov vydával v roku 1933 časopis Domov. V Novom 

Meste nad Váhom vychádzali časopisy Novinky z bra-

dlanského kraja a Považský študent. Od roku 1919 známy 
umelecký fotograf magister Ján Halaša vydával satirický 

časopis Kocúr. V rokoch, keď komunistická strana bola zaká-
zaná, marxisticko-leninská tlač vychádzala ilegálne. V roku 

1934 vychádzal ilegálny časopis Trenčianska Pravda. Tlačila 

sa u pána Janoviča, na dnešnom Mierovom námestí, vo dvore, 
kde mal obuvnícku firmu. Vyšlo aj niekoľko čísel Bojovníka. 

Na Hviezdoslavovej ulici sa v roku 1938 vydával ilegálny 
časopis Iskra. V Čachticiach začal v roku 1939 vychádzať 

časopis Hlas ľudu, ktorý vychádzal do roku 1941. 

Periodiká po r. 1945.  

Po skončení druhej svetovej vojny 18. augusta 1945 začal 

vychádzať politický týţdenník Považský hlas, ktorý vydával 
Okresný revolučný národný výbor v Trenčíne. Zanikol v roku 

1948. Problémy spojené so socializáciou dediny si vynútili 

opäť nanovo vydávať okresný časopis. V roku 1950 začali vy-
chádzať Družstevné zvesti, ktoré v roku 1954 zmenili názov 

na Roľnícke noviny.  Bol to jediný v tom čase vychádzajúci 
okresný týţdenník. Posledné číslo vyšlo v roku 1959. Od roku 

1952 po vznik Trenčianskych novín vychádzal týţdenník 

O novú dedinu, ktorý o dva roky zmenil názov na Považan. 
Po územnej reorganizácii a utvorení Trenčianskeho okresu, do 

ktorého sa včlenil i Novomestský okres a časti okresov pieš-
ťanského, myjavského a bánovského, vznikli podmienky na 

vydávanie regionálneho časopisu. V roku 1960 vznikol nový 

politický týţdenník Trenčianske noviny. Po 2. svetovej vojne 
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v r. 1945  začala vychádzať nová skupina periodík. Boli to pe-

riodiká závodné. Pred znárodnením firmy Nehera  vychádzal 

Neherov zpravodaj. Od roku 1946 zmenil názov na Úspech. 
Od roku 1947 zmenil názov na Slovena. Bol to spoločný ča-

sopis firmy Nehera a závodu Slovena (dnešnej Meriny). Spo-
ločné vydávanie netrvalo dlho, asi po necelom roku opäť vy-

chádza časopis Úspech. Od 1. septembra 1945 firma  Thi-

berghien začala vydávať svoj časopis Naše zrkadlo. V roku 
1947, kedy dnešná Merina niesla názov Slovena, začal vy-

chádzať uţ spomínaný spoločný dvojtýţdenník Slovena . 
V roku 1949 sa časopis vrátil k názvu Naše zrkadlo. V r. 

1950-1953 vychádzal Náš kraj v stavebníctve, časopis Po-

zemných stavieb v Trenčíne. Povaţské mäsové závody mali 
časopis Mäsna od roku 1950 – 1951. Okresný úrad národného 

zdravia v Trenčíne vydával v rokoch 1951 – 1954 Vírus. 
Kvasný priemysel v Trenčíne vydával v rokoch 1954 – 1955 

mesačník Droždiarenske a liehovarnícke zvesti. Hospo-

dársky a dopravný závod v Trenčíne vydával cyklostilový 
časopis Hlas závodu. Cyklostilový časopis vydával v roku 

1952 – 1953 i Okresný poštový úrad v Trenčíne pod názvom 
Trenčiansky poštár. Od roku 1951 závod Továreň na obrá-

bacie stroje v Trenčíne vydával mesačník Hlas kovákov. 

Chirana Stará Turá  od roku 1950 vydávala dvojtýţdenník 
Jemnomechanik. Najmladším závodným časopisom bol 

dvojtýţdenník Cementární a vápeniek, ktorý začal vychádzať 
15. septembra 1965 pod názvom CEVA. 

Rok 1989 bol zlomový aj pre periodickú tlač.  

Vznikal pomerne veľký počet inzertných periodík. Mnohé 
však po roku aţ dvoch rokoch postupne prestali vychádzať. 

Zotrvali len niektoré. Najznámejší je časopis Pardon. Ďalej 
vychádza Benefit, Trenčiansko Dubnicko-Ilavsko, Tren-

čiansky garant. Zánikom roľníckych druţstiev po roku 1989 

zanikajú i periodiká, ktoré si roľnícke druţstvá vydávali. Táto 
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skupina periodík bola veľmi silná, pretoţe takmer kaţdé 

Jednotné roľnícke druţstvo si vydávalo svoj časopis. V de-

väťdesiatich rokoch minulého storočia začali vo zvýšenej 
miere vychádzať periodiká mestských a obecných úradov. 

Doteraz tvoria najrozsiahlejšiu skupinu periodík. Väčšina 
z nich od svojho vzniku vychádza dodnes. Práve tieto perio-

diká prinášajú najbohatšie a najzaujímavejšie informácie zo 

svojej obce alebo mesta, najviac prispievajú k mapovaniu re-
giónu. Mnohé z nich sú po obsahovej i grafickej stránke na 

veľmi vysokej úrovni. Okrem Trenčianskych novín, Info 
Trenčín, Trenčianskeho echa a Trenčianskeho blesku,  ktoré 

vychádzajú v Trenčíne, spomeniem ďalšie – Mestský úrad 

v Dubnici nad Váhom vydáva Dubnické noviny, v Novej 
Dubnici Novodubnické zvesti, Stará Turá vydáva časopis 

Staroturiansky spravodajca, Myjava vydáva Kopaničiar ex-

pres a Myjavské noviny, Mesto Nemšová vydáva periodikum 

Nemšovský spravodajca, Brezová pod Bradlom Novinky 

spod Bradla, Nové Mesto nad Váhom časopis Novomestský 

spravodajca, Povaţská Bystrica Považskobystrické novin-

ky, v Bánovciach nad Bebravou vydávajú Bánovské noviny. 
Z periodík, ktoré vydávajú  obecné úrady, sa vydávajú  Bec-

kovské noviny, Bierovské zvesti, Bodovské noviny, Bo-

lešovský hlas, Bzinský chýrnik, Čachtické noviny, Hlásnik 

spod Plešivca (vydáva obecný úrad Hrachovište), Obecné 

noviny obce Chocholná – Velčice, Obecné noviny obce 

Opatovce, Informátor obce Lubina, Omšenské noviny, 

Hlasy spod Krasína, Info Lúka, Informátor obce Kočovce, 

Jablonský klebetník, Ivanovský spravodajca, Krajnianske 

noviny, Lehotské noviny, Lipovec (vydáva obec Horné 

Srnie), Moravskolieskovký hlásnik, Pobedimčan, Sobla-

hovské noviny, Stankovský informátor, Súčanský hlásnik 

(vydáva obec Horná Súča), Teplanský občasník, Turnianske 

noviny, Vrbovčan, Zvesti Adamovských Kochanoviec.   
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Malý počet tvoria periodiká náboţenské a školské. Mnohé 

školy svoje periodiká prestali vydávať. Stredná zdravotnícka 

škola v Trenčíne vydáva časopis pod názvom Celulla a Tren-
čianska univerzita TnU Trendy. Z náboţenskej tlače sa 

vydávajú Farské listy, ktoré vydáva Farský úrad v Trenčíne 
a Trenčiansky evanjelik.  

Vlastné poznámky 

 


