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Kultúrno – spoločenský ţivot 

 
Kaţdoročne organizuje Trenčianska jazzová spoločnosť na 

deň Troch kráľov koncert. Nebolo tomu inak ani 6. januára 
2007, keď v koncertnej sieni Trenčianskeho múzea sa 

uskutočnil Večer trojkráľový spojený so zbierkou pre 

desaťročné dubnické dievča Gabiku Gajdošíkovú, ktorá trpí 
vo svojom mladom veku ťaţkou chorobou postihujúcou 

pečeň, autoimúnnou hepatidídou (cirhóza). Na ďalšiu liečbu 
potrebuje finančné prostriedky a výťaţok koncertu bude 

venovaný na pomoc Gabikinej liečbe „Troškou do mlyna sme 

chceli prispieť aj my. Večer trojkráľový, ojedinelý svojím 
čarom a mystikou je ako stvorený pre zmysluplný skutok. 

Ţiaľ, nie vţdy a kaţdému stačí úprimné ţelanie zdravia. Stáva 
sa, ţe človek musí nastaviť svoje bytie tvrdým ranám osudu,“ 

dodal organizátor koncertu Ján Babič. Na koncerte si najskôr 

zahralo Kingston Trio v zloţení Kristian Seidmann, Jozef 
Brisuda a Ján Babič. Po nich sa predviedli Aurelius Q. 

Spevom ich sprevádzala mladunká trenčianska jazzová nádej 
Terezka Rajnincová.  

Trenčianske noviny 10.01.2007  

Pomocná evidencia 2/1/07 
 

Na prestíţnom veľtrhu Go Regiontour Brno 2007, ktorý sa 
uskutočnil dňoch 11. aţ 14. januára 2007, malo v rámci expo-

zície Slovenska svoju aj mesto Trenčín. Ponuku z oblasti ces-

tovného ruchu predstavila Slovenská agentúra pre cestovný 
ruch na ploche 150 m

2
. Spoločnú národnú expozíciu vytvorili 

mestá Piešťany, Vysoké Tatry, Trstená, Košice, Stará Ľu-
bovňa a obce Terchová, Zuberec, Majere, Bešeňová, Hali-

govce, Smrdáky, Štrba, Červený Kláštor a Nitriansky samo-

správny kraj. Tento medzinárodný veľtrh patrí medzi naj-
väčšie prezentácie regiónov v Strednej Európe, na ktorom sa 
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zúčastnili vyše 1 220 vystavovateľov z 28 krajín a ponúkli 

kvalitný odborný sprievodný program. Dni 11. a 12. január 

boli venované odborným návštevníkom, dni 13. a 14. januára 
bol veľtrh otvorený pre verejnosť.  

www.sme.sk 10.01.2007 

 
Dňa 9. januára 2006 sa uskutočnila prvá vernisáţ 

v Mestskej galérii 
v Trenčíne, v kto-

rej bola predstave-

ná tvorba dolno-
zemských kraja-

nov insitných ma-
liarov zo srbskej 

Kovačice za prí-

tomnosti riaditeľa 
Galérie insitného 

maliarstva Pavla 

Čapu. Ich tvorbu 

predstavila kurátorka výstavy Mgr. Magdaléna Ševčíková. 

Vo svojom príhovore uviedla, ţe umelecký kontakt medzi 
mestom Trenčín a galeristom Pavlom Čapom trvá od roku 

1993. Odvtedy Pavol Čapo zorganizoval na Slovensku takmer 
dvesto výstav insit-

ného umenia. I keď 

sa intenzita výstav 
sa v poslednom čase 

prerušila, vstupom 
do tretieho tisícro-

čia, je snahou kon-

takty obnoviť. Na 
dnešnej výstave sa 

prezentovala so svo-

zľava – Mgr. M. Ševčíková, Mgr. P. Kocnár, Pavol Čapo 
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jimi dielami skupina autorov najstaršej, strednej a najmladšej 

generácie insitných autorov kovačickej školy – Michala 

Povoľného, Pavla Cicku, Janka Širku, Pavla Hajka, Pavla 
Lavroša, Jána Husárika, Anny Kňazovicovej a ďalších. 

Všetky generácie majú jedno spoločné, ţe ich diela sú 
zrozumiteľné všetkým generáciam, sú ľahko čitateľné, keď 

kaţdý obraz má svoju výpovednú hodnotu o ţivote, o práci, 

o radostiach a trápeniach. Zobrazené príbehy sú umiestnené 
na najrôznejších miestach – na ulici, v lese, v poli, vo dvore, 

ktoré majú čaro rozprávky.  
Vlastné poznámky 

 

Nevšedným vstupom múzejníkov Trenčianskeho samo-

správneho kraja do nového roku bolo vydanie obrázkového 

kalendára, ktorý predstavuje poklady z Trenčianskeho múzea 
v Trenčíne, z Vlastivedného múzea v Povaţskej Bystrici a z 

Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. Podľa iniciátorky 
projektu riaditeľky Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi Ive-

ty Géczyovej, najťaţšou úlo-

hou bolo vybrať najzaujímavej-
šie z tisícok muzeálnych ex-

ponátov. Úloha sa podarila. 
Dvanásť zaujímavých predme-

tov na stránkach kalendára  by 

malo - podľa riaditeľky  Vlasti-
vedného múzea v Povaţskej 

Bystrici Viery Praţenicovej aj 
zviditeľniť prácu múzejníkov. 

Riaditeľka Trenčianskeho mú-

zea Katarína Babičová ozna-
čila vydanie prvého obrázkové-

ho kalendára za malý zázrak v 
situácii, v akej sa múzeá na 

Slovensku nachádzajú. Vedúca odboru kultúry Trenčianskeho 
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samosprávneho kraja Ing. Marta Šajbidorová pripomenula, 

ţe „nový kalendár je aj výsledkom zvýšenej finančnej pod-

pory múzeí samosprávnym krajom“. Predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, ktorý 

nový kalendár pokrstil ruţovými lupienkami dňa 11. januára 
2007, osobitne vyzdvihol príkladnú spoluprácu riaditeliek 

troch pracovísk z rôznych častí kraja. Podobným spôsobom 

treba spájať sily v regióne aj v iných oblastiach ţivota. 
Vydanie kalendára označil ţupan za napĺňanie dlhodobého 

zámeru krajskej samosprávy pribliţovať aj touto cestou oby-
vateľom, aké bohatstvo v kraji máme.  Zároveň to môţe byť 

aj výzva pre ľudí,  aby tieto múzeá navštívili. 

www@tsk.sk 15.11.2007 
Trenčianske noviny 25.01.2007 

Pomocná evidencia 15/1/07 

 

Najstarším korčuliarom, ktorý navštevoval ľadovú plochu v 

centre Trenčína je takmer 78-ročný Pavel Jasnický z Dubo-
diela. Na klzisko začal chodiť do Trenčína uţ vlani. Najskôr 

jeho záľuba vyvolala zvedavé pohľady, neskôr si aj s chlap-
cami zahral hokej. Tento rok ku korčuľovaniu pridal ešte aj 

hru na husiach. Najskôr som to vyskúšal, či to ide a chcel som 

vedieť ako na tento experiment budú reagovať ostatní kor-
čuliari. Výber pesničiek, 

ktoré si vyhráva počas 
zdolávania okruhov na 

ľadovej ploche je rôz-

norodý. Hrá, čo mu zíde 
na um. Šport aj hudba 

boli jeho celoţivotnými 
záľubami, ale počas ak-

tívneho ţivota nemal na 

ne čas. Aţ teraz na pen-
korčuliar a huslista Pavol Jasnický 

mailto:www@tsk.sk
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zii sa dostal k tomu, čo ho baví. Fyzickú kondíciu si udrţiava 

pravidelnou turistikou. Ako prezradil, do hory chodí vtedy, 

keď rastú hríby. V lete aj v zime, pokiaľ nie je veľa snehu a 
ľadu. Pavel Jasnický kedysi aj lyţoval, no nikdy nekorču-

ľoval. V Dubodieli na korčulovanie neboli podmienky, tak 
som sa naučil aţ teraz. Nič nie je neskoro. Prvýkrát sa postavil 

na korčule, poţičaných od syna pred štyrmi rokmi. „Strašne 

som sa bál, drţal som sa palice,“ spomína na svoje nedávne 
korčuliarske začiatky. Tento pionier korčuliarskych začiatkov 

by sa rád na ľade stretol aj so svojimi vrstovníkmi, aby 
vymenili posedávanie v krčmách za aktívny pohyb na čerst-

vom vzduchu. Do Trenčína chodí korčuľovať aspoň dvakrát 

do týţdňa. Nezabudne si zobrať aj svoje husličky. Prevádzka 
ľadu mu ochotne vypne reproduktory, aby si jeho muzicí-

rovanie mohli vypočuť aj okoloidúci.  
Trenčianske noviny 24.01.2007 

 

Výstavné priestory Mestskej galérie v Trenčíne na Miero-
vom námestí č. 16 boli dňa 9. januára 2007 miestom vernisáţe 

detskej výtvarnej tvorby na výstave Svet očami skutočnosti 

a fantázie, na ktorej sa prezentovali všetky vekové kategórie 

od najmenších detí, teda predško-

lákov, ţiakovi základných škôl aţ 
po ţiakov základných umeleckých 

škôl okresov Trenčín, Nové Mesto 
nad Váhom a Uherské Hradište. 

Viac do výstavy zasvätil vo svo-

jom príhovore kurátor výstavy 
Mgr. Jozef Švikruha. „Do putov-

nej prezentácie najlepších prác 
bolo vybratých medzinárodnou 

porotou 250 výtvarných prác, kto-

rá po Uherskom Brode prišla do 
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Trenčína. S radosťou konštatoval, ţe i súťaţiace deti z 

Trenčína boli úspešné, keď získali z 18 cien 7 ocenení, 

v rozmenení na drobné získali tri prvé, tri druhé a jedno tretie 
miesto. No okrem nich na vernisáţi výstavy odmenili organi-

zátori ďalších 15 mladých výtvarníkov diplomami a vecnými 
cenami. Táto výstava sa teší mimoriadnemu záujmu tak detí 

ako aj ich učiteľov. O tom, ţe táto výstava má svoje opod-

statnenie, potvrdzuje i tá skutočnosť, ţe sa uskutočnila uţ po 
šiesty krát v rámci filmovej 

súťaţe o ţivotnom prostre-
dí, ktorej vyhlasovateľom  

boli mestá Uherský Brod 

a Uherské Hradište. V jej 
výtvarnej zloţke súťaţe 

mladých výtvarníkov spo-
lupodieľalo aj mesto Tren-

čín“. Na otázku, ako vidia 

deti svet okolo seba vyjadril Mgr. Jozef Švikruha takto 
„Pozrite sa na ich výtvarné práce a presvedčíte sa o tom, ţe 

svet videný detskými očami je krásny, farebný, veselý, ktorý 
rozpráva o tom, čo majú deti rady“. 

Vlastné poznámky 

 
Odborná komisia fotografickej súťaţe Trenčianskej nadácie 

na svojom hodnotení dňa 15. januára 2007 rozhodla o udelení 
dvoch druhých cien. Získali ich Adriana Šedivá s fotografiou 

Jesenné zrkadlenie a Barbora Pijáková s fotografiou Zrka-

dlo. Súťaţ o najoriginálnejšiu fotografiu zo ţivota v Trenčíne 
odštartovala v septembri 2006. Do prvého kola, ktoré skončilo 

30. novembra, bolo prihlásených 45 fotografií dvadsiatich au-
torov. Všetky fotografie boli zverejnenie na webovej stránke 

www.trencianskanadacia.sk. Súťaţ však neskončila, pokra-

čuje druhým kolom s uzávierkou 28. februára 2007. Termín 

Hugo Celler - Mačky 

http://www.trencianskanadacia.sk/
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uzávierky celej súťaţe je 31. júl 2007 a teda okrem vyhlásenia 

konečných výsledkov a ocenenia víťazov pripravuje Tren-

čianska nadácia na august aj výstavu fotografií na Mierovom 
námestí. 

Prvé kolo súťaţe zostalo teda bez svojho jednoznačného 
víťaza. Dôvod, prečo ho komisia nevybrala, bol jednoduchý – 

fotografie nevystihli tému – Ţivot v Trenčíne. Cena sa však 

nestráca, môţe byť udelená spolu s ďalšou prvou cenou v dru-
hom kole. 

Info Trenčíne 25.01.2007 
Pomocná evidencia 21/1/07 

 

Začiatkom roka 2007 boli zverejnené výsledky ankety 
Mesta Trenčín, ktorej úlohou bolo zistiť, do akej miery 

Trenčania poznajú svoje mesto. Do ankety sa zapojilo 1201 
občanov, z toho 564 muţov, 623 ţien a 14 respondentov 

neudalo svoje pohlavie. Sedem anketných otázok preverilo 

vedomosti Trenčanov a tu sú výsledky : 

Otázka č. 1 :  Viete o čom hovorí nápis na Trenčianskej 

hradnej skale ? 

a) o prezimovaní Rimanov 784 

b) o dobývaní Tureckými 

vojskami 215 

c) o Matúšovi Čákovi 159 

d) iné/neviem  43 

Správne odpovedalo 784 respondentov, čo predstavovalo 
celkovo 65 % respondentov.  

Otázka č. 2 : Ako sa volal Trenčín v minulosti ? 

Správne odpovedalo 661 respondentov čo predsta-
vovalo 55 % respondentov.  

Vyskytli sa aj odpoveďe veľmi podobné správnej, 
ako napríklad Laugarícia, Laugarícios, Laugarí-

cium, Laugarítzio.  
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Otázka č. 3 : Na Trenčianskom hrade sídlil v 13. a 14. 

storočí  „pán Váhu a Tatier“ 

a) Ján Zápoľský 50 

b) Matúš Čák 1115 

c) Štefan Ilešházi 17 

d) Karl Róbert Anjou 6 

e) iné/neviem 13 

Správne odpovedalo 1115 respondentov, čo predstavovalo                
94 %. 

Otázka č. 4 : O kom hovorí legenda spájajúca sa so stud-

ňou na Trenčianskom hrade ? 

 a) hradnej pani 79 

 b) Omarovi a Fatime 1061 

 c) noci duchov a strašidiel 19 

 d) iné/neviem 37 

Správne odpovedalo 1061 respondentov, čo predstavuje 88 %. 

Otázka č. 5 :  Socha, ktorého slovenského spisovateľa sa 

nachádza na Mierovom námestí ? 

Pri otázke číslo päť, neboli respondentom 
poskytnuté moţnosti odpovedí.  

Správnou odpoveďou bol spisovatel - „Jozef 

Branecký“, na ktorú správne odpovedalo 132 

respondentov, čo predstavuje  11 %.  

Vyskytli sa aj odpovede veľmi podobné správnej, 
ako napríklad Brajecký, Branický, Branský. Tie 

však neboli zahrnuté medzi správne odpovede.  
Veľké mnoţstvo nesprávnych odpovedí bolo 

z dôvodu zámeny Mierového a Štúroveho ná-

mestia. Medzi zaujímavé odpovede patria – Ba-
gar, Batovský, Bazovský, Bernolák, Botto, Brez-

niansky, B......, Breznický, Dr. Červík, Hodţa, 
Hrizner, Hviezdoslav, J. Kráľ, Kukučín, Lauga-

rício, Marcus Aurélius, Matúš Čák, Medňanský, 
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Morový stĺp, nejaký svätý, Panna Mária, Rázus, 

Rizery, Rizner, Sládkovič, Šranecký, Štefánik, 

Zamarovský, Zápoľský, bratia Štúrovci, Ktoré je 
mierové?, Štúra mladšieho.  Na túto piatu otázku 

neodpovedalo 486 respondentov, čo predstavuje 
40 % z celkového počtu. 

Otázka č. 6 :  Kde sa nachádza pamätník zavraţdeným 

antifašistom ? 

 a) v lesoparku 

Brezina 998 

 b) v centre mesta 99 

 c) na sídlisku Sihoť 31 

 d) iné/neviem 57 

Správne odpovedalo 998 respondentov, čo predstavuje 84 %. 

Otázka č. 7 : Kedy bol Trenčín oslobodený ? 

Pri otázke číslo sedem, neboli respondentom pos-
kytnuté moţnosti odpovedí.  

Správnou odpoveďou bol dátum - „10. apríl 

1945“. 
Správne odpovedalo 138 respondentov, čo pred-

stavovalo 11,5 %. 

Celkové vyhodnotenie 

Pri celkovom vyhodnotení ankety, na všetky otázky 

správne odpovedalo 66 respondentov, čo predstavovalo 5 %. 
Na všetky otázky správne odpovedali : 

Muţi 25 

Ţeny 40 

Neudané pohlavie 1 

Najúspešnejšie pri vypĺňaní anketových lístkov boli ţeny, 

respondenti s vysokoškolským vzdelaním a respondenti vo 
veku 61 a viac rokov. 

Info Trenčín 25.01.2007 

Pomocná evidencia 21/1/07 
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Medzinárodná výstava psov všetkých plemien sa konala v 

dňoch 27. a 28. januára 2007 v priestoroch výstaviska Trenčín 

mesto módy. Organizovanie výstavy schválila a patronát nad 
ňou prevzala Medzinárodná kynologická organizácia – FCI. 

Organizátorom tejto výstavy bola Slovenská kynologická jed-
nota, vrcholná kyno-

logická organizácia na 

Slovensku v spolu-
práci s Regionálnou 

organizáciou Sloven-
ského poľovníckeho 

zväzu v Trenčíne pod 

vedením Ing. Jaro-

slava Matyáša. Na 

výstavu sa prihlásilo 
2366 psov, 229 ple-

mien z ktorých sa niektoré ešte budú posudzovať osobitne 

podľa veľkosti, sfarbenia a druhu osrstenia. Prihlásených 
psíkov posudzovalo 23 rozhodcov zo Slovenska, Čiech, Poľ-

ska a Maďarska. Na výstave sa zúčastnili okrem slovenských 
aj vystavovatelia z jedenástich štátov Európy, z ktorých 

najpočetnejšie bola zastúpená Česká republika – 1019 psov, 

Poľsko – 94, Rakúsko – 60, Maďar-
sko – 24 a slovenskí kynológovia na 

výstavu prihlásili 1131 psov. Najviac 
psov bolo prihlásených z plemien – 

Rhodesian Ridgeback – 57, Yorkshire 

Terrier – 53, Staffordshire Bullterrier 
50 a Labrador Retriever po 43 psov. 

Na výstavu boli prihlásené aj málo 
vyskytujúce sa plemená, ako napr. 

poľský durič, srbský durič, estrélsky 

pastiersky pes a anatolský pastiersky 
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pes. Víťazi, najkrajšie jedince jednotlivých plemien súťaţili o 

najprestíţnejšie tituly - o Najkrajšieho dorastenca, Najkraj-

šieho mladého psa, Najkrajšiu chovateľskú skupinu, Najkrajší 
pár psov, o víťaza súťaţí Junior handling, o víťazov jedno-

tlivých skupín plemien FCI a o víťaza výstavy. Okrem toho 
prebiehala aj Súťaţ národných plemien, ktorej sa zúčastnili 

plemená - slovenský čuvač, slovenský kopov, slovenský 

hrubosrstý stavač a československý vlčiak. Výsledky súťaţí : 
www.tmm.sk 

 

Mestská galéria v Trenčíne na Mierovom námestí bola 

miestom výstavy manţelskej umeleckej 
dvojice Mgr. art. Ivety Gašparovej 

a Mgr. art. Martina Gašpara pod náz-

vom Batiky a portréty. Zo sprievod-
ného písaného slova príleţitostní náv-

števníci sa dozvedeli, ţe Mgr. art. Iveta 
Gašparová vyštudovala Strednú prie-

myselnú školu stavebnú v Košiciach 

a vysokoškolské vzdelanie získala na 
Fakulte architektúry Slovenskej vysokej 

školy technickej. Po skončení školy aţ do dnešných čias ve-
nuje architektonickej tvorbe, navrhovaniu interiérov, exte-

riérov, úţitkovej grafike, tvorbe logotypov a voľnej tvorbe 

batiky a portrétov. Ţije a tvorí v Dubnici nad Váhom. Mgr. 
art. Martin Gašpar sa venuje architektonickej tvorbe, navr-

hovaniu interiérov, exteriérov, 
úţitkovej grafike, tvorbe logo-

typov voľnej tvorbe. Pôsobí 

vyučovaním na Gymnáziu 
v Dubnici nad Váhom. Spolu 

s manţelkou mali veľa samo-
statných a spoločných výstav 

doma aj v zahraničí. Za tvorbu 

I. Gašparová – Barcelona Sagrata Familia 

M. Gašpar – Vlkolínec 
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v dizajne získal Národnú cenu v dizajne Českej republiky 

v roku 1991. 

Vlastné poznámky 
 

Od decembra 2006 má Trenčianske múzeum nové 
internetové stránky, na ktorých sa môţe návštevník virtuálne 

poprechádzať aj po Trenčianskom hrade. Podľa riaditeľky 

Trenčianskeho múzea Kataríny Babičovej začali o zmene 
doterajšej verzie web stránok, ktoré umiestnili na internet v 

roku 2000, uvaţovať v decembri 2005, lebo  uţ viaceré múzeá 
na Slovensku inovovali 

svoje stránky, a tak 

sme nechceli zostať 
pozadu. Nové stránky 

sú okrem prehľadného 
dizajnu obohatené o 

virtuálnu prehliadku 

Trenčianskeho hradu. 
Návštevníci si môţu na 

webovej stránke vy-
brať, ktorú časť hradu 

si chcú prezrieť a po-

tom uţ iba stačí kliknúť 
a ocitne sa priamo v 

Delovej bašte či na hradnej veţi. Riaditeľka prisľúbila, ţe 
virtuálne prehliadky budú pribúdať. Všetko záleţí to od fi-

nancií.  Chceli by sme na jar rozšíriť prehliadky aj o expozície 

v Novom Meste nad Váhom, Beckove i Čachticiach. Tren-
čianske múzeum sa neobáva, ţe spustením virtuálnych pre-

hliadok príde o návštevníkov. Zábery sú zámerne z väčšej 
vzdialenosti, ktoré majú skôr návštevníka podnietiť, aby si 

chcel hrad aj sám prezrieť. Virtuálne prehliadky majú podľa 

Babičovej výhodu v tom, ţe budúci návštevník si na internete 
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môţe prezrieť, čo môţe očakávať a na čo má pri prehliadke 

sústrediť svoju pozornosť. Od mája 2007 sa budú stránky 

pravidelne aktualizovať a propagovať kultúrne pozvánky spo-
lu s článkami o uskutočnených podujatiach. Na jar čaká pre 

návštevníkov Trenčianskeho hradu zmena. Pre návštevníkov, 
ktorí nemajú záujem o kompletnú prehliadku hradu aj s jeho 

expozíciami je pripravený krátky prehliadkový okruh, v kto-

rom. návtševníci dostanú počas prehliadok exteriéru výklad a 
budú môcť ísť rovno na hradnú veţu.  

Trenčianske noviny 31.01.2007 
Pomocná evidencia 31/1/07 

 

„Sláva národa hodná je obetí...“  bolo motto  Roka Jozefa 
Miloslava Hurbana, ktorý slávnostne vyhlásil predseda Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška s predsedom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavlom Se-

dláčkom, MPH v utorok dopoludnia dňa 6. februára 2007 

v priestoroch vstupnej haly Národnej rady Slovenskej repu-
bliky v Bratislave. Celoročný cyklus podujatí bol inšpirovaný 

190. výročím narodenia a 120. výročím úmrtia tohto výz-
namného predstaviteľa štúrovskej generácie a prvého pred-

sedu Slovenskej národnej rady. Pri tejto slávnostnej príleţi-

tosti otvorenia slávnosti prečítal predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH „Posol-

stvo občanov Trenčianskeho kraja“. Na vyhlásení zaznela 
aj slávnostná fanfára, ktorú skomponoval pracovník Tren-

čianskeho samosprávneho kraja Vladimír Kočický špeciálne 

na túto príleţitosť. Ţivot a dielo jubilanta pripomínala aj 
príleţitostná výstava fotodokumentov vo foyer slovenského 

parlamentu, ktorá bude v priebehu roka 2007 putovnou po 
celom Slovensku. V rámci roka bude organizovaná celá rada 

podujatí, z ktorých treba spomenúť : 
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 otvorenie celoročnej expozície v  rodnej obci J. M. Hurbana 
– v Beckove v mesiaci marec 2007; 

 usporiadanie celoslovenského seminára pre pedagogických 

pracovníkov o ţivote a diele J. M. Hurbana v Trenčíne v 
mesiaci apríl 2007;  

 spomienková slávnosť na 160. výročie zasadnutia spolku 
Tatrín v Čachticiach; 

  spomienková slávnosť na J. M. Hurbana ako prvého pred-
sedu Slovenskej národnej rady v múzeu Slovenských  

národných rád v Myjave v mesiaci september 2007;  
vyvrcholenie podujatí sa uskutoční v mesiaci február 2008 

v Hlbokom, kde J. M Hurban pred 120-timi rokmi zomrel, 
organizovaním celoslovenskej literárnej súťaţe vyhlásenej 

v polovici februára 2007 Ministerstvom školstva Sloven-
skej republiky sa umoţnia sprístupniť niektoré myšlienky 

jubilanta.  
Vlastné poznámky 
 
V sobotu 3. februára 2007 sa stretli v Kultúrnom centre 

Sihoť Poliaci ţijúci na Slovensku a ich priatelia uţ po druhý 

raz na oslave fašiangov. Medzi zabávajúcich sa krajanov priš-
la aj konzulka Poľskej republiky Urszula Szulczyk – Sli-
winska s manţelom. Dobré vzťahy Kultúrneho centra Sihoť 

v Trenčíne s Poľským klubom stredného Povaţia, ktorý vedie 
Renáta Straková, trvajú uţ niekoľko rokov. Poliaci sa v 
centre pravidelne stretávajú raz do mesiaca a kultúrne centrum 

kaţdoročne organizuje podujatie Priateľstvo bez hraníc, ktoré 
v tomto roku sa uskutoční uţ po piatykrát. Na stretnutia v 

klube chodia Poliaci aţ od Myjavy či Povaţskej Bystrice. Sú 
veľmi súdrţní. Najlepšie sa to prejavujú, keď zistia, ţe sa 

medzi nimi nachádza nejaký ich nový krajan, ihneď ho berú 

medzi seba. Stretnutia bývajú o počte 20 – 30 členov. Vedia 
sa baviť bez rozdielu veku, dokonca starší naučili chodiť do 
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klubu svoje deti. Dôkazom tohto konštatovania sa stali aj 

tohoročné oslavy fašiangov, ktoré skončili v ranných hodi-

nách. Hoci plánované spoločné učenie polonézy a mazurky sa 
nekonalo, na dobrej nálade fašiangov to neubralo a tancovalo 

sa aj spievalo vo veľkom štýle. „Ako sme zistili vlani, pri 
zostavovaní spevníka poľských ľudových pesničiek, takmer 

80 percent piesní má zhodnú melódiu so slovenskými, 

rozdielne boli len slová. V kultúrnom centre v ten večer spie-
vali všetci, Slováci i Poliaci, hoci dvojjazyčne, predsa spo-

ločne na rovnakú nôtu. 
Trenčianske noviny 14.02.2007  

Pomocná evidencia 51/3/07 

 
Dňa 7. februára 2007 spoločenská miestnosť Verejnej 

kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne po prvýkrát v  roku 
2007 bola miestom, kde sa  uskutočnilo ďalšie pokračovanie 

stretnutí čitateľov s ďalším regionálnym spisovateľom, tento 

raz so spisovateľkou Máriou Pomajbovou 
z Nového Mesta nad Váhom. Po otvorení 

stretnutia a privítania všetkých návštevníkov 
zástupkyňou riaditeľky Verejnej kniţnice 

Michala Rešetku v Trenčíne Máriou Špá-

nikovou sa ujala slova Janka Poláková, 
ktorá predstavila spisovateľku Máriu Po-

majbovú. Z jej slov sa prítomní dozvedeli, 
ţe tvorí uţ desať rokov. Za 

toto obdobie vytvorila tri die-

la, z nich prvé dve „Láska za 
sklom“, „Ţenská duša pod 

lupou“ boli pred časom od-
prevadené na ceste k čita-

teľom a dnes stojíme na pra-

hu odprevadenia do ţivota 

Mária Pomajbová 
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tretieho jej diela „Jarmo vášne“. Novú knihu do ţivota 

odprevadila medzi čitateľov vedúca odboru kultúry Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Ing. Marta Šajbidorová 
pokropením lupienkami kvetov, zároveň zaţelala novej knihe 

plnej vášne a skutočného ţivota veľa úspechov a veľa vydaní. 
Novú knihu predstavila návštevníkom spisovateľka Mária 

Pomajbová, o ktorej povedala, ţe obsahuje sedem poviedok, 

v ktorých sa dotýka ţivotných príbehov v partnerských vzťa-
hoch zaloţených na tolerancii a láske, dokonca v jednej z po-
viedok sa dotýka aj témy spojenej s uţívaním drog a ich 
vplyvu na rodinu.  

Trenčianske noviny 14.02.2007 
Pomocná evidencia 33/1/07, 50/1/07 

 
Dňa 15. februára 2007 sa uskutočnila v Trenčianskom mú-

zeu spomienková oslava na bývalého trenčianskeho lekárnika, 

ale najmä na vynikajúceho fotografistu a zakladajúceho člena  
turistov na Slovensku PhMr. Jána Halašu za účasti členov 

jeho rodiny. Ako pri otvorení povedala Katarína Babičová,  
„spomienka na tohoto veľkého Trenčana sa uskutočnila pri 
príleţitosti 130. výročia vzniku Prírodovedného spolku 

Trenčianskej ţupy (1877)“. V rámci programu návštevníci si 
vypočuli :  
 prednášku „Pamätná plaketa PhMr. Jána Halašu“ v podaní 

PhMr. Jozefa Blahovca, 
 prednášku „Kultúrno-historické príspevky a humor PhMr. 

Jána Halašu“ v podaní  doc. Mgr. Michala Kováča, CSc.  
 a ukáţky z tvorby PhMr. Jána Halašu v humoristicko-

satirickom kalendári „Kocúr“ v podaní  Iva Velikého. 
Súčasťou podujatia bola výstava z publikačnej tvorby 

PhMr. Jána Halašu, medaile a medailérska tvorba s lekárnic-
kou tématikou. 

Vlastné poznámky 
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Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne pripravila pre 

svojich čitateľov dňa 14. februára 2007 stretnutie so spiso-

vateľkou Rút Lichnerovou, ktorej garde robil trenčiansky 
spisovateľ Rudolf Dobiáš. Pri otvorení stretnutia zástupkyňou 

riaditeľky Verejnej kniţnice v Trenčíne Máriou Špánikovou 
sa čitatelia dozvedeli, ţe spisovateľku Rút Licherová nazývajú 

recenzie a slovníky osobitou osobnosťou súčasnej slovenskej 

literatúry. V kultúrnom programe sa predstavila spevom 
Tatiana Janišová v korepetícii Milici Ilčíkovej a Janka 

Poláčková prednesením úryvku z knihy Rieka od spiso-
vateľky Rút Licherovej. Stretnutie moderovala Janka Polá-

ková. Z jej úst sa účastníci stretnutia dozvedeli, ţe Rút 

Lichnerová je teoretička výtvarného umenia. Scénaristicky 
pripravila a bola kurátorkou viac ako stovkám výstav výt-

varného umenia. V súčasnej dobe zastáva funkciu vedúcej 
Galérie Jozefa Kollára mesta Banská Štiavnica. Bohatá je aj 

jej literárna tvorba. Je úspešnou autorkou viacerých rozhla-

sových poviedok, ktoré boli preloţené do cudzích jazykov. 
Zaujímavé osobné vyznanie o tvorbe spisovateľky Rút Lich-

nerovej vyjadril v športovej terminológii spisovateľ Rudolf 
Dobiáš, keď pripadá ako beţec, ktorý na míľu za ňou a 

nevládze za ňou beţať. „Jej literárna tvorba má rytmus, farbu, 

obrazotvornosť a myšlienku.“ V programe podujatia dostala 
slovo aj Rút Lichnerová, ktorá priznala prekvapenie z počet-

nej návštevy ľudí a poďakovala za moţnosť prezentovať sa 
v Trenčíne pred takýmto vyspelým publikom. Jej tvorba 

pozostáva z piatich či šiestich kníh a bola preloţená do 

viacerých jazykov. Stretnutie skončilo gramiádou spiso-
vateľky. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 46/1/07 
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V budove Paláca Regiónu Piemonte, nachádzajúcej sa na 

„medailovom“ námestí v centre mesta Turín, kde sa počas 

Zimných olympijských hier odovzdávali najúspešnejším špor-
tovcom medaile, uskutočnila sa dňa 13. februára 2007 verni-

sáţ výstavy dvoch slovenských fotografov Jany Šebestovej 
a Radovana Stoklasu pri príleţitosti prvého výročia Zimných 

olympijských hier 

2006 v Turíne pod 
názvom  Dve tváre 

olympijského Tu-

rína / Due volti di 

Torino Olimpica. 

Organizátorom výs-
tavy bolo Zdruţenie 

priateľov Slovenska 
v Turíne - 

MY@VY v spolu-

práci s Regiónom Piemonte, Slovenským inštitútom a TASR. 
Na výstave s príhovormi vystúpili -  vedúci úradník turín-

skeho olympijského organizačného výboru TOROC Cesare 

Vaciago, slovenský veľvyslanec v Taliansku Stanislav Vallo 

a predsedkyňa zdruţenia MY@VY Mária Straková. Na 

výstave kaţdý z autorov vystavil 25 farebných fotografií 
o veľkosti 50x75 cm zo svojho uhla pohľadu. Fotografie Jany 

Šebestovej – slovenskej fotografky dlhodobo ţijúcej v Talian-
sku, venujúcej sa profesne výtvarnej fotografii, zachytávali 

neopakovateľnú atmosféru olympiády „mimo oficiálnych“ 

športovísk, momenty ako návštevníci a organizátori preţívali 
športový sviatok v uliciach mesta s dôrazom na výtvarný 

prvok. Fotografie Radovana Stoklasu – fotografa TASR, ţijú-
ceho na Slovensku, venujúceho sa reportáţnej a dokumen-

tárnej fotografii, ponúkli návštevníkom výstavy jednak „ofi-

ciálny” pohľad na športoviská, ktoré pripravili pre účastníkov 

vystavujúci zľava Jana Šebestová a Radovan Stoklasa 
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olympiády organizátori a krásna zimná príroda. No na strane 

druhej ponúkli  s mimoriadnym citom vniknúť do psychiky 

športovca a fanúšika, ako vie preţívať svoju radosť z úspechu 
a sklamanie z neúspe-

chu. Na záver treba do-
dať, ţe Slovensko v ďa-

lekej cudzine opäť zabo-

dovalo. Podľa vyjadre-
nia predsedníčky zdru-

ţenia MY @ VY Márii 
Strakovej, ktorá bola po-

čas Zimných olympij-

ských hier v Turíne atašé slovenskej výpravy, Slovensko bolo 
jedinou krajinou, ktoré si touto výstavou nielen formálne pri-

pomenulo priamo v Turíne prvé výročie zimnej olympiády. 
Vlastné poznámky 

 

Trenčianske Artkino Metro pripravilo na sviatok zamilo-

vaných pre svojich návštevníkov netradičné prekvapenie. V 

stredu 14. februára 2007 vo večerných hodinách v rámci 
aktuálnej prehliadky „NAJ filmov“ Artkina roku 2006 otvo-

rili neformálne v jeho foyer výstavu obrazov absolventa Fa-
kulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici 

Františka Chudobu. Nápad otvoriť výstavu o týţdeň skôr, 

práve na deň zamilovaných vznikol úplne spontánne. Ráno sa 
začali vešať obrazy a ich inštalovanie  prebehlo rýchlo, ţe uţ 

popoludní boli povešané, rozhodli sa organizátori výstavu 
otvoriť uţ v ten večer. Dôvodov bolo naraz niekoľko : dnešný 

sviatok zamilovaných, večerný výtvarne i umelecky veľmi 

pôsobivý film „Šašek a kráľovná“ korešpondujúci so spomí-
nanou výstavou. Po filmovom predstavení návštevníkov spo-

mínaného filmu čakala neplánovaná prehliadka 25 pôsobi-
vých obrazov Františka Chudobu spojená s neformálnymi roz-

hovormi s ich autorom a malým občerstvením. Mladý výt-

Radovan pred jednou zo svojich vystavených fotografií 
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varník pochádzajúci s neďalekých Bánoviec nad Bebravou v 

súčasnosti pôsobí ako pedagóg figurálnej maľby na Strednej 

umeleckej škole v Trenčíne. Moţno aj preto bola kolekcia 
vystavovaných obrazov koncepčne zameraná práve týmto 

smerom. Medzi vystavovanými exponátmi sa nachádzali aj 
obrazy Kríţovej cesty, ktoré autor vytvoril na objednávku pre 

banskobystrický Spolok architektov Slovenska. 

Vlastné poznámky 
 

Pri príleţitosti 75. výročia ţivotného jubilea spisovateľa, 
literárneho  kritika trenčianskeho rodáka Kornela Földvariho 

usporiadala Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne dňa 

21. februára 2007 
stretnutie s ním a jeho 

priateľmi Tomášom 

Janovicom, Františ-

kom Jablonovským 
a nakladateľom Ker-

tezsom Bagalom. 

Podujatie bolo o to 
zaujímavejšie, lebo 

riaditeľka trenčianskej 

pobočky Tatra Banky 
Ing. Andrea Vodičková odovzdala darom jednosto kníh od 

súčasných slovenských spisovateľov pre čitateľov Verejnej 
kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne, ktoré prevzala jej riadi-

teľka Mgr. Lýdia Brezová. Všetci očakávali s nedočkavos-

ťou na vystúpenie hviezdy dnešného neskorého popoludnia 
Kornela Földvariho, aby čo to prezradil osebe. Aj sa ho 

dočkali. Vo svojom vyznaní veľmi krásne sa vyznal k láske 
k svojmu rodnému mestu, ktoré bolo počas jeho mladých liet 

miestom stretávania mladých ľudí, pekné ulice s asfalto-

vanými chodníkmi, novú stanicu. Aj keď chodil do Bratislavy 

zľava – T. Janovic, F. Jablonovský, K. Földvari a Kertezs Bagala 
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do školy, Trenčín navštevoval nielen pre dobrú kuchyňu 

svojej mamy, ale aj preto, ţe keď prišiel do Trenčína, zisťoval 

na bicykli či Trenčín je ešte stále taký pekný. Prelom v tomto 
vzťahu znamenal rok 1953, keď zavreli jeho otca a strýka 

nevedno prečo. Na to mama sa nervovo zrútila, lebo rodinu 
vyhodili z bytu na ulicu a keď sa domáhala pravdy, tak 

u úradníkov neuspela. „To všetko zanechalo vo mne zlé spo-

mienky a na Trenčín som zanevrel. Po rokoch, keď som sa 
dostal do Trenčína, idúc zo ţelezničnej stanice som zistil, ţe 

uţ to nie je moje mesto, lebo domy v centre mesta zbúrali a na 
ich miesto postavené budovy z Marsu. 

Bol to však opäť čas, ktorý svojím spô-

sobom zacelil rany, ktoré mi Trenčín 
uštedril. Ľudia, ktorí boli voči nám 

nešetrní zostárli, umreli, na ich miesto 
prišla nová generácia milá a prívetivá, 

taká ako bola za mojich mladých liet. 

Zdá, ţe aj tie budovy, ktoré vo mne 
vyvolávali odpor sa stali prívetivé “ 

povedal Kornel Földvari. 
Vlastné poznámky 

 

Dňa 23. februára 2007  sa uskutočnila v Galérii Miloša 
Alexandra Bazovského 

dvojvýstava fotografií v 
Prahe ţijúceho umelca 

Vasila Stanka a výstava 

obrazov Jozefa Vydr-
náka. Vasil Stanko patrí 

medzi významných 
a medzinárodne uznáva-

ných predstaviteľov 

takzv. Novej vlny slo-

Kornel Földvari 



 455 

venskej fotografie 80. rokov 20. storočia, spájaných s insce-

novanou a imaginatívnou fotografiou. „Stankove úsilie o na-

rúšanie konvenčného vnímania sveta prostredníctvom znepo-
kojujúcich, aţ surrealisticky absurdných, mnoho figurálnych 

výjavov, je akousi odozvou na krízu identity súčasného 
človeka,“ uviedla kurátorka výstavy PhDr. Elena Poru-

bänová, vo vydanom textovom a obrazovom materiále  k 

výstave. V Stankových fotografiách je badať dômyselnú prácu 
so svetlom a tieňom. Dvojrozmerné fotografické pole je pre 

neho stále nezodpovedanou výzvou, priestorom, kde maj-
strovsky rozohráva 

dokonalú panorama-

tickú ilúziu prostre-
dia. Divák tak nado-

búda pocit, ţe stojí 
uprostred dynamické-

ho deja. Podľa niek-

torých kritikov sa Va-
sil Stanko zaraďuje 

ku goticky ponurým 
a caravaggiovsky bru-

tálnym predstaviteľom Novej vlny slovenskej fotografie. 

„Scény a výjavy, ktoré pred fotením najskôr kresebne spra-
cuje a pripraví do architektonickej podoby, komponuje do 

fotografických cyklov, aby mohol pôvodnú myšlienku rozo-
hranú vo viacerých podobách doviesť k intenzívnejšie spra-

covanému záţitku. Vasil Stanko sa na výstave predstavil tro-

mi  čierno-bielymi  fotografickými cyklami. Cyklus „Hlava 
22“ pochádza z roku 1991. V tomto súbore sa  intenzívnejšie 

venuje konkrétnym hlavám. Sú komponované do zátiší, ktoré 
spolu  s ďalšími, často aţ hrozivými rekvizitami, s prostredím 

a figúrami v pozadí vytvárajú znepokojivý pocit ohrozenia 

jednotlivca. Cyklus „Polovica dnu a polovica von“ vznikal 

z fotografickej tvorby Vbasila Stanka 
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postupne v roku 1993. Ide o priestorovo i pohybovo náročné 

inscenácie s odtabuizovanými muţskými i ţenskými aktami, 

ktoré odkrývajú podvedomie a vnútorný svet autora, prene-
sený prostredníctvom postáv do vonkajšieho prostredia. Ľud-

ská noha sa stala ústredným motívom ďalšieho Stankovho 
fotografického cyklu „Nohy a príbehy“. Tento cyklus je na-

vyše obohatený o prvky paródie i humorného nadhľadu, keď 

ku kaţdej fotografii Stanko priradil výstiţný, ironicko-vtipný 
text. Výtvarný teoretik Marián Kvasnička uţ dávnejšie skon-

štatoval, ţe Jozef Vydrnák je „mnohoţivelník“, nespútaný 
rozprávač, výmyselník. Spisovateľ Rudolf Dobiáš k tomu do-

dáva, ţe je „aj zabávač, priam hrabalovský „pábitel“,  mysti-

fikátor a azda to bude trochu paradox - aj mysliteľ, filozof 
umenia, úprimný hľadač odpovedí na otázky o zmysle výt-

varného  umenia a umenia vôbec. V jeho diele  zohrávajú výz-
namnú úlohu uţ takmer dve desaťročia čiary, línie, vertikály - 

ornamentálne  roz-

tancované, i význa-
motvorné. Na po-

čiatku jeho tvorby 
stál kreslený humor, 

neskôr sa čoraz čas-

tejšie začal vyjadro-
vať aj v ďalších výt-

varných štýloch 
a technikách. „Pre-

dovšetkým na ploche 

jeho grafík sa odohrávajú príbehy jednotlivcov i celých 
spoločenstiev v dramatickej a komplikovanej podobe sveta, 

pulzujúceho okolo nás,“ rozoberá podstatu Vydrnákovej tvor-
by kurátorka výstavy Elena Porubänová. Fascinujú ho karne-

valové sprievody a jarmoky. Jednoducho povedané „ľudské 

mravenisko“, plné ţivota, osudov, či vášní. „Kým iní tvor-
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covia podobných motívov sa spravidla koncentrujú na jeden 

celostný vizuálny vnem, Jozef Vydrnák sa snaţí vyčerpať celý 

predmetný kontext predstavy, všetky súvislosti, procesy 
a energetické prvky, ktoré sa na nejakom jave, dianí, pohybe, 

deji podieľajú,“ definuje Vydrnákovu tvorbu Marián Kvas-
nička. Vo svojich maľbách často rozjíma nad ľudským ţivo-

tom. Fascinovaný jeho dynamikou neúnavne skúma jeho 

plynutie v čase. Kresby a grafiky často koloruje prírodnými 
materiálmi. Na tento účel sa mu osvedčila káva alebo dubová 

kôra. Autorove maliarske diela sa v začiatkoch niesli v zna-
mení jemných odtieňov okrovej, modrej,  staroruţovej s neţne 

presvitajúcou červenou podmaľbou. Novšie maliarske kom-

pozície sa vyznačujú výrazným  ultramarínovo-tmavomodro-
červeným kolorom. Tu sa opäť objavuje zrýchlená dynamická 

línia, ktorú koncentruje do dramatickej a vášnivej farebnej i 
tvarovej orchestrácie. „Z jeho diel zaznievajú poetické príbe-

hy človeka i celého ľudstva obklopeného civilizáciou, ktorá 

mu je skazou i prínosom zároveň.“  

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 56/1/07, 57/1/07, 63/1/07 
 

Dňa 22. februára 2007 usporiadala pobočka Slovenskej 

numizmatickej spoločnosti a Klub trenčianskych historikov 
prednášku doc. PhDr. Jozefa Bystrického, 

CSc. „Bitka pri Stalingrade z iného uhla 
pohľadu“. Prednášateľ v úvode konštato-

val, ţe sú známe tri pohľady na druhú sve-

tovú vojnu. Prvá verzia, ktorá bola v ne-
dávnej minulosti predkladaná v krajinách 

bývalého socialistického spoločenstva, ov-
plyvnená ideológiou. Druhá verzia vypra-

covaná Američanmi výpoveďou 328 zajatých nemeckých vy-

sokých dôstojníkov a generálov Wermachtu, bola tieţ skres-

Jozef Vydrnák - Čakanie 

doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. 



 458 

lená, pretoţe nesmela kritizovať nesprávne počiny Wer-

machtu. Tretia verzia vyberá len určité skutočnosti pod ur-

čitým uhlom pohľadu, ktoré chce autor čitateľovi predloţiť so 
svojimi úvahami, často krát protirečivými. Mimo iného kon-

štatoval, ţe veľa názorov a pohľadov, ktoré sa v poslednom 
období dotýkali druhej svetovej vojny verejnosť neprijala. Pre 

záujemcov, ktorý sa zaujímajú o históriu druhej svetovej 

vojny, poskytol aj dos-
tupnú a veľmi ťaţko dos-

tupnú literatúru, ktorá 
vyšla najmä v Čechách  

a v Rusku. Účastníci podu-

jatia si súčasne pripo-
menuli nedoţité 75 naro-

deniny pred rokom zomre-
lého svojho predsedu Mgr. 

Ladislava Jambora, s ktorým prítomných zoznámil Jozef 

Korený. Jeho manţelke, ktorá bola prítomná na podujatí, bola 
odovzdaná pamätná strieborná medaila „in memoriám“, ktorú 

sám navrhol k 1.800 výročiu rímskeho nápisu na trenčianskej 
hradnej skale. 

Vlastné poznámky 

 
Na deň 26. februára 2007 pripravila Mestská galéria 

v Trenčíne pre priaznivcov insitného umenia lahôdku v po-
dobe sprístupnenia výstavy ľudových mo-

tívov maľovaných na skle, rodáka z Mart-

ina Michala Škoviru, ktorý sa tejto záľube 
venuje od roku 1970. O jeho ţivote a zá-

ľubách zoznámil kurátor výstavy MUDr. 
Július Činčár. „Je rodený výtvarný talent, 

má úctu k tradíciam predchádzajúcich ge-

nerácií a technické cítenie boli základným 
Ing. arch. Michal Škrovina 
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atribútom, ktorý pretavil vo svojich výtvarných prácach. 

Inšpiráciu pre svoju tvorbu nachádzal najmä v bohatých 

záţitkoch z detských a mládeţníckych liet na dedine u starých 
rodičov na turčianskom vidieku, ako i sakrálne maľby. Krátko 

po vstupe Michala Škrovinu na výtvarnú scénu ocenil jeho 
nadanie začiatkom 80 - tich rokov popredný historik insitného 

umenia Štefan Tkáč, ktorý zaradil jeho maľby zaradil do 

kolekcie výstavy slovenského insitného umenia v Paríţi. Popri 
maľbe na skle mu učarovalo i drevo, z ktorého pod jeho 

tvorivými rukami oţívajú vyrezávané rozprávkové bytosti ako 
napríklad postavy zbrojnošov, vtá-

čikov, kráľov, zbojníkov, obdivo-

vané najmä deťmi. Takmer štyrid-
sať ročná umelecká činnosť autora 

je vyplnená mnohými výstavami 
doma a v zahraničí, rozdávaním 

svojich skúseností mladým umel-

com na kurzoch organizovaných 
Ústredím ľudovej umeleckej vý-

roby a vydaním knihy Maľba na 

skle vydanej v roku 2002, ktorá sa 

stala akoby učebnicou pre tých, 

ktorí sa s týmto umením chcú zaoberať bliţšie. „Tvorba 
Michala Škrovinu je originálna a neopakovateľná. Maľované 

obrázky nás vtiahli od svojho deja, ktoré v mnohých nás 
vyvolali nostalgické spomienky na detstvo. Ich poetika 

zastavila na chvíľu čas, očistila našu dušu svojím úprimným 

poslaním a pozitívnym nábojom“ povedal MUDr. Július 
Činčár.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 76/1/07 
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Miláno je známe v širokej verejnosti ako centrum módneho 

priemyslu, ako sídlo svetoznámych módnych značiek Armani, 

Gucci či Dolce & Gabbana. Kaţdoročne na konci februára sa 
stáva i centrom cestovného ruchu, keď sa v ňom koná naj-

väčšia výstava cestovného ruchu v Taliansku. Na tohoročnej 
výstave sa na nej prvýkrát v rámci prezentácie Slovenska ako 

jediný zástupca slovenských miest predstavilo i mesto 

Trenčín. Vo štvrtok 22. februára 2007 bol v novom výstav-
nom centre otvo-

rený najväčší ta-
liansky veľtrh 

cestovného ruchu 

BIT Miláno. Po 
45-minútovej 

ceste milánskym 
metrom, ktoré 

skôr pripomína 

veľké bludisko, 
sa návštevník 

ocitol v centre 
diania. Na ploche viac ako 60 000 m

2
 bolo pripravených 5 000 

vystavovateľov prezentovať svoje krajiny, či strediská cestov-

ného ruchu. Počas 4 dní vo svojich národných expozíciách 
mali moţnosť predstaviť svoju krajinu, kultúru, národné jedlá 

či špecifiká, aby prilákali návštevníkov na dovolenku práve 
do ich krajiny. Návštevníci tak mali moţnosť vidieť ako sa 

robia pravé kubánske cigary, holandské dreváky, ochutnať 

kávu z Venezuely, poobdivovať ruské matriošky, alebo zatan-
covať si tango v argentínskom stánku. Ani talianske regióny 

nezaostávali, ba priam sa predháňali v okázalosti a veľko-
leposti svojich prezentácií. Pre návštevníkov mali pripravené 

okrem informácií o svojom regióne i na ponúknutie tradičné 

dobroty ako víno, parmezán, čokoládu, šunku. Výborne chut-

expozícia Slovenska a Trenčína 
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nali oslie klobásky zo Sardínie, čokoládu z Perugie či man-

dľové toskánske koláčiky.  

Mesto Trenčín bolo súčasťou expozície Slovenska na plo-
che 20 m

2 
akoby v duchu oficiálneho slovenského sloganu  

„Slovensko – malá veľká krajina“. V jej susedstve oproti nej 
bola gigantická expozícia Slovinska s veľkoplošnými obra-

zovkami, kasínom, prezentáciou soľnej jaskyne či dobovej 

kníhtlačiarne, kde samozrejme nechýbal bohatý kultúrny 
program. I napriek miniatúrne vyzerajúcemu stánku Sloven-

ska aj tak však záujmu Talianov neunikli. Podľa vyjadrenia 
PhDr. Kataríny Martinkovej z útvaru marketingu Mestské-

ho úradu v Trenčíne, ktorá aktívne plnila úlohu hostesky v ex-

pozícii Slovenska, zaujalo ju to, ţe  Slovensko si uţ Taliani 
nemýlia so Slovinskom. Potešilo, ţe mnohí ho uţ navštívili, 

alebo sa tak chystajú urobiť v najbliţšej budúcnosti a potre-
bovali bliţšie informácie. Trenčín ťaţí najmä z relatívnej blíz-

kosti Bratislavy, ktorá je vstupnou bránou do našej krajiny 

vzhľadom na letisko či rieku Dunaj, po ktorej sa turisti uţ 
môţu z Viedne prepraviť aj výletnou loďou. Záujem sa sús-

tredil predovšetkým na pamiatky, kúpele, turistiku či cyklo-
turistiku. Niektorí návštevníci nášho stánku boli prekvapení, 

čo všetko leţí na dosah Bratislavy. Niektorí sa pochválili, čo 

všetko pri svojej návšteve Slovenska navštívili. Tak sa 
dozvedáme, ţe okrem Bratislavy či Trenčína navštívili i My-

dţavu či Koziče (ak ste neuhádli, tak je to Myjava a Košice), 
čo u nás Slovákov vyvolalo mierny úsmev. Prišiel aj pán, kto-

rý Slovensko navštívil uţ 14-krát a slovne vzdal obdiv našej 

slovenskej pohostinnosti. Bol veľmi dojatý, ţe opäť vidí nie-
koho z tejto krásnej krajiny, dokonca na ďalší deň ako prejav 

úcty priniesol kytičku kvetov. Expozíciu cielene vyhľadal i 
manţelský pár, ktorý má v máji 2007 v pláne navštíviť mesto 

Trenčín pri príleţitosti stretnutia zberateľov cukrových sáč-
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kov. Naše informácie o meste, ktoré chcú navštíviť im oči-

vidne padli viac neţ vhod.  

Počas štyroch dní navštívilo veľtrh aţ 150 tisíc návštev-
níkov, čo sa prejavuje i v kaţdom kroku na mestských 

komunikáciach i v metre Milana.  Na uliciach moţno stretnúť 
skupiny osôb zo zahraničia pre nich typickým oblečením, ako 

napríklad predstaviteľku Brazílie, ktorá bola oblečená v tra-

dičnom odeve, pripravenú prezentovať svoju krajinu. Oso-
bitne zaujali do oči bijúce na kaţdom rohu bilboardy prop-

agujúce Rumunsko, ako novú vychádzajúcu hviezdu v Európ-
skej únii. V tejto súvislosti prichádza myšlienka s nezodpo-

vedanou otázkou, kedy sa takejto reklamnej kampane doţije 

i Slovensko.  
V nedeľu večer, v posledný deň výstavy, mesto Miláno 

oţíva ďalšou udalosťou, ktorým bol záverečný galaprogram 
spojený s ohnivou schow. Podľa ambroziánskeho kalendára sa 

v tomto období práve končia fašiangy a pred milánskym 

dómom sa začína slávnostný program. Do osvetleného noč-
ného námestia sa vstupujú ľudia, niektorí aj v maskách, kon-

fety poletujú ako snehové vločky, ktoré za chvíľu pokrývajú 
celé námestie. Všade vládne radosť a pohoda. 

Na záver malá poznámka. Slovensko a teda i mesto Trenčín 

nie sú síce veľkou konkurenciou pre tradičné veľké a 
atraktívne pobytové destinácie. No ţivý záujem Talianov 

o výstavnú expozíciu počas celej doby trvania výstavy utvrdil 
v tom, ţe aj pre túto európsku krajinu je Slovensko naozaj 

v mnohých ohľadoch zaujímavé, v ktorej môţu nájsť uspo-

kojenie svojich záujmov. Preto treba dúfať, ţe počas 
tohoročného leta k čoraz početnejším návštevníkom obdivu-

júcich historické dominanty mesta Trenčín a Trenčianskeho 
hradu pribudnú aj návštevníci z Talianska. Ak sa tieto úvahy 

potvrdia, ta moţno povaţovať účasť Trenčína na veľtrhu 

v Miláne za úspech. 
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Info Trenčín 08.03.2007 

Pomocná evidencia /1/07 
 

          Dňa 7. marca 2007 sa predstavil trenčianskej verejnosti 

v rámci prednášok Akadémie tretieho veku lekár a spisovateľ 
MUDr. Anton Rákay. V sprievodnom slove hneď na úvod  

spisovateľa predstavila pracovníčka Verejnej kniţnice Micha-
la Rešetku v Trenčíne Janka Poláková. Narodil sa v Malac-

kách, po maturite v Malackách študoval na Lekárskej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave, kde promoval v roku 
1950. Od tohto roka 

plných tridsať osem 
rokov pracoval vo 

Vysokých Tatrách na 

rôznych pracovis-
kách v Kvetnici, Ta-

tranských Matlia-
roch, Novej Polian-

ke, Novom Smokov-

ci a Štôle. Celoţivot-
né skúsenosti, poz-

natky z výskumu 
s najťaţšími formami pľúcnych ochorení pretavil do 50 publi-

kovaných vedeckých prác, viac ako 

120 odborných prednášok. Táto 
návšteva medzi čitateľmi v Trenčíne 

sa uskutočnila uţ po tretíkrát, 
v ktorom si získal ich pozornosť 

vďaka svojmu rozprávačskému ta-

lentu. Ako spisovateľ debutoval 
románom Tabu, ktorým zaujal čita-

teľskú verejnosť, pretoţe v nej sa 
dotkol lekárskej etiky, svedomia, 

morálky, občanov a celej spoločnos-

zľava – spisovateľ Anton Rákay a Janka Poláková 

spisovateľ Anton Rálkay 
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ti. Bliţšie svoju lekársku prácu a od nej odvíjajúcu sa literárnu 

tvorbu priblíţil sám spisovateľ MUDr. Anton Rákay. Pri 

svojich začiatkoch lekára na oddelení, na ktorom si kľučku 
dverí kaţdý deň otvárala smrť, pochopil, ţe musí zmeniť 

vzťah lekára s pacientom, aby tento nebol len nečinným 
čakateľom na smrť. Túto zmenu zaloţil na zmenu vzťahu 

prístupu lekára k pacientovi, ktorého medzi štyrmi očami 

pravdu o diagnóze jeho choroby. Zároveň naznačil, ţe ak sa 
chce pacient uzdraviť, musí absolvovať nielen rôzne druhy 

terapie, ale sám pacient musí byť aktívny pri prekonávaní 
ťaţkostí. Tak objavil nové antibiotikum – ľudské lekárske 

slovo a vytvorená obrovská dôvera u pacientov v uzdravenie. 

Je zaujímavosťou, ţe spisovateľ MUDr. Anton Rákay sa vo 
svojich dielach nevyhýba tabuizovaným témam ako je 

homosexualita, materstvo, antikocepcia, interupcie, transplan-
tácia orgánov a náboţenský fanatizmus, teda nedotýka sa len 

zdravotníckeho, ale i občianskeho prostredia. V nich na 

vznesený problém poskytuje čitateľovi viacero moţných 
alternatív riešenia, čím ho núti rozmýšľať a vybrať z nich, 

ktoré je relatívne správne. Jednoduchosť a pritom pestrosť 
vyjadreného slova, veľké rozprávačské umenie spisovateľa 

nachádza čoraz viac vďačných čitateľov jeho 15 vydaných 

titulov. 
Vlastné poznámky  

 
V marci minulého roka 2007 si národný reprezentačný 

muţský Spevácky zbor slovenských učiteľov pripomenul 85. 

výročie svojho vzniku. Slávnostným koncertom v evanjelic-
kom a. v. kostole v Trenčíne vzdal úctu mestu, ktoré bolo jeho 

kolískou a niekoľko rokov aj jeho sídlom. Podnetom pre jeho 
vznik bola existencia a umelecká úroveň bratského Pěveckého 

sdruţení moravských učitelů. Toto svetovo uznávané zborové 

teleso na jeseň roku 1920 koncertovalo v Trenčíne, vo vtedaj-
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šej divadelnej sále hotela Tatra. Aplaudujúce publikum zú-

častnené koncertu, utvrdilo učiteľov – nadšencov zborového 

spievania v rozhodnutí 
vytvoriť aj na Slovensku 

učiteľský muţský zbor 
a tento fakt dostal svoju 

podobu v marci 1921. Túto 

skutočnosť potvrdzuje aj 
pamätná tabuľa na budove 

Slovenskej sporiteľne zo 
strany Farskej ulice. 

Pěvecké sdruţení moravských učitelů je jeden z najlepších 

muţských speváckych zborov na svete. Vznikol v roku 1903 
v Kroměříţi. Prvým dirigentom bol Ferdinand Vach, pro-

fesor Učiteľského ústavu v Kroměříţi. V jeho diele pokra-
čovali Jan Šoupal, Antonín Tučapský, Oldřich Halma. 

Súčasnými dirigentmi sú profesor Ostravskej univerzity 

v Ostrave Lumír Pivovarský a svetoznámy zbormajster Lu-

bomír  Mátl, ktorý dirigoval Slovenský filharmonický zbor 

i Praţský  filharmonický zbor. Pěvecké sdruţe  ní moravských 
učitelů nemá stále sídlo Je skutočne moravským národným 

telesom. V súčasnosti je jeho prezidentom Jiří Kromholc 

z Brna.  
Vystúpenie oboch 

speváckych zborov mali 
občania mesta moţnosť 

si vypočuť v Trenčíne 

na koncerte 10. marca 
2007 v piaristickom 

kostole. Pre milovníkov 
zborového spievania pri-

pravili nezabudnuteľný 

umelecký záţitok. Veď 
V Trenčíne sa predstavil dirigent Lubomír Mátl 
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vidieť, no najmä počuť špičkové diela muţskej zborovej lite-

ratúry, prísť sa „vykúpať“ do zvukového ideálu muţského 

zboru v podaní špičkových interpretov, nebýva kaţdodennou 
príleţitosťou. Nádherné a inšpirujúce prostredie barokového 

chrámu, duchovná atmosféra a báječná akustika bolo inšpi-
rujúce pre poslucháča i interpreta. 

Vlastné poznámky 

 
Vo vestibule Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 14. 

marca 2007 sa uskutočnila okresná výstava výtvarných prác 
ţiakov materských, základných škôl a základných umelec-

kých škôl 22. ročníka celoslovenskej súťaţe „Vesmír očami 

detí“ spojenej s vyhodnotením najlepších prác. V úvodnom 
slove Mgr. Viera Varínska po privítaní detí, ich učiteľov a ro-

dičov zhodnotila túto výtvarnú súťaţ.  
Do súťaţe v kategórii materských škôl bolo podaných 107 

výtvarných prác od autorov z 13 materských škôl a odborná 

komisia vyhodnotila tieto práce : 
1. Jakub Valaštín z Materskej školy Trenčín, Šafárikov ulica 

s postupom do celoslovenského 
kola 

2. Sophia Tinková z Materskej 

školy Trenčín, Šafárikov ulica 
s postupom do celoslovenského 

kola 
3. Dominika Habánková z Mater-

skej školy Trenčín Šmidkeho 

ulica s postupom do celoslovenského kola  
4. Kamilka Straková z Materskej školy Trenčín, Na dolinách 

s postupom do celoslovenského kola  
5. Vlaďka Horňáková z Materskej školy Trenčín, s postupom 

do celoslovenského kola 

Jakub Valaštín 
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Do súťaţe v kategórii ţiakov 1. – 4. ročníka základných 

škôl bolo podaných 169 výtvarných prác zo 16 základných 

škôl a odborná komisia vyhodno-
tila tieto práce : 

1. Mária Chromiaková zo Zá-
kladnej školy Trenčín, Novo-

meského ulica s postupom do 

celoslovenského kola 
2. Nikola Baroťáková zo Základ-     

nej školy Trenčín, Kubranská 
ulica s postupom do celoslovenského kola 

3. Kristína Klatá zo Základnej školy Trenčín, Bezručova ulica 

s postupom do celoslovenského kola  
4. Lívia Kozáková zo Základnej školy Trenčianske Jastrabie 

s postupom do celoslovenského kola  
5. Lucia Tureková zo Základnej školy Trenčín, Bezručova 

ulica  s postupom do celoslovenského kola  

Do súťaţe v kategórii ţiakov 5. – 9. ročníka základných 
škôl bolo podaných 129 výtvarných prác zo 14 základných 

škôl a odborná komisia vyhodnotila tieto práce : 
1. Gabriela Parišová zo Základ-

nej školy Michala Rešetku 

v Hornej Súči  s postupom do 
celoslovenského kola 

2. Karin Koprivňanská zo Zá-
kladnej školy Michala Rešetku 

v Hornej Súči s postupom do 

celoslovenského kola 
3. Jan Mattew Abrman zo Základnej školy Trenčín, Bezru-

čova ulica  s postupom do celoslovenského kola  
4. Natália Kaščáková zo Základnej školy Trenčín, Bezručova 

ulica  s postupom do celoslovenského kola  

Mária Chromiaková 

Gabriela Parišová 
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5. Ema Balaščáková zo Základnej školy Trenčín, Bezručova 

ulica  s postupom do celoslovenského kola  

Do súťaţe v kategórii ţiakov 1. – 4. ročníka základných 
umeleckých škôl bolo podaných 

82 výtvarných prác zo 4 
základných umeleckých škôl a od-

borná komisia vyhodnotila tieto 

práce : 
1. Júlia Siekeková, zo Súkromnej 

základnej umeleckej školy 
v Trenčíne, Gagarinova ulica 

s postupom do celoslovenského kola  

2. Ľuboš Vlček zo Súkromnej základnej umeleckej školy 
v Trenčíne, Gagarinova ulica s postupom do celosloven-

ského kola  
3. Martin Sokolík zo Základnej umeleckej školy Trenčín, 

Námestie SNP  s postupom do celoslovenského kola  

4. Nikola Jurtisová zo Základnej umeleckej školy v Trenčíne, 
Námestie SNP  s postupom do celoslovenského kola  

5. Lucia Miklovičová zo Súkromnej základnej umeleckej 
školy v Trenčíne, Gagarinova ulica s postupom do 

celoslovenského kola  

Do súťaţe v kategórii ţiakov 5. – 9. ročníka základných 
umeleckých škôl bolo podaných 23 výtvarných prác zo 4 

základných umeleckých škôl 
a odborná komisia vyhodnotila 

tieto práce : 

1. Zuzana Balajová zo Základ-      
nej umeleckej školy v Nem-

šovej s postupom do celo-
slovenského kola 

2. Stanislav Jaroš zo Súkromnej 

Júlia Siekelová 

Zuzana Balajová 
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základnej umeleckej školy v Trenčíne, Gagarinova ulica 

s postupom do celoslovenského kola  

3. Dominika Porubská zo Súkromnej základnej umeleckej 
školy v Trenčíne, Novomeského ulica s postupom do celo-

slovenského kola 
4. Natália Šebová zo Súkromnej základnej umeleckej školy 

v Trenčíne, Gagarinova ulica s postupom do celoslo-

venského kola 
5. Valéria Šebová zo Súkromnej základnej umeleckej školy 

v Trenčíne, Gagarinova ulica s postupom do celosloven-
ského kola. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia /1/07 
 

Dňa 15. marca 2007 prednášal v Trenčín Jozef Novák o 
vývoji slovenskej modernej heraldiky. Jeho osoba patrí k 

najznámejším slovenským heraldikom a venuje sa jej pro-

fesionálne. Je autorom prvých vysokoškolských učebníc o 
heraldike a sfragistike. Jeho štúdie z polovice 60-tych rokov 

dokumentujú jeho záujem o dejiny slovenskej mestskej 
heraldickej tvorby a všetky vychádzali z dôsledného výskumu 

a analýzy zachovaných prameňov. Od roku 1969 viedol odbor 

archívnictvo na Katedre československých dejín Univerzity 
Komenského v Bratislave. Okrem popularizácii heraldiky a 

heraldickej tvorby sa venuje aj rodovej heraldike a genealógii. 
Publikoval mnohé štúdie a v roku 1980 vyšla prvý časť jeho 

publikácie „Rodové erby na Slovensku 1.“, ktorú spracoval 

na základe rozboru erbov z Kubínyiho zbierky pečatí. Ďalšie 
pokračovanie pripravil o šesť rokov neskôr. V roku 1989 bol 

menovaný za univerzitného profesora a stáva sa prodekanom 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a na 

desať rokov aj členom jej vedeckej rady. Od roku 1993 do 

roku 2000 bol Novák aj profesorským garantom pre odbory 
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histórie a pomocné vedy historické. V septembri 2000 odišiel 

na vlastnú ţiadosť ako sedemdesiatročný do dôchodku a 

odvtedy však stále vydáva ďalšie práce a zbiera ocenenia. Za 
svoju celoţivotnú činnosť v oblasti heraldiky dostal ocenenie 

medzinárodnej heraldickej spoločnosti. 
Vlastné poznámky 

 

Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne bola dňa 13. 
marca 2007 miestom obvodného kola súťaţe v prednese prózy 

a poézie 40. ročníka Vansovej Lomnička. Po otvorení súťa-
ţe a privítaní súťaţiacich predsedníčkou krajskej organizácie 

Únie ţien Slovenska PhDr. Jankou Jablonskou a zoznámení 

s podmienkami súťaţe predsedníčkou poroty Mgr. Máriou 

Kubelovou sa postupne od najmladšej po najstaršiu kategóriu 

predstavilo celkom 14 súťaţiacich. Po ukončení súťaţe od-
borná porota vyhlásila výsledky súťaţe a postupujúcich do 

krajskej súťaţe : 

A)  súťaţ v prednese poézie : 
- kategória ţien od 16 do 25 rokov : 

1. Martina Kriţanová, Piaristické gymnázium Trenčín 
2. Zuzana Stískalová, Košeca 

3. Lenka Sameková, Obchodná akadémia Ilava 

3. Ivana Struhárová, Adamovské Kochanovce 
       - kategória ţien nad 25 rokov : 

1. Bc. Viera Štefulová, Trenčín 
2. cena neudelená 

3. Katarína Turzová, Košeca 

B) súťaţ v prednese prózy : 
- kategória ţien od 16 do 25 rokov 

1. Vladimíra Kucharíková, Obchodná akadémia Ilava 
2. Martina Martinisková, Piaristické gymnázium 

Trenčín 

3. Simona Kubicová, SOU odevné a textilné a Trenčín 
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- kategória ţien nad 25 rokov 

1. Aneţka Chlebanová, Nemšová 

2. cena neudelená 
3. cena neudelená 

Vlastné poznámky 
 

Klubová činnosť priaznivcov jazzu v Trenčíne sa uţ viac-
krát sľubne začala vyvíjať vo viacerých reštauračných pries-

toroch ako klubové jazzové večery, ale ţiaľ neuspeli, lebo sa 

stretli s ekonomickými ťaţkosťami a prevádzkovou nároč-
nosťou komerčne zameraných podnikov. Snaha organi-

zátorov „dúchať do jazzovej pahreby“ našla porozumenie a 
spoločnú reč a priestor v kalendári rozmanitého kultúrneho a 

zábavného programu Piano clubu v Trenčíne Pod Sokolicami. 

V spolupráci s Trenčianskou jazzovou spoločnosťou a s 
podporou finančného grantu Mesta Trenčín presunuli ťaţisko 

klubových večerov na jazzové štvrtky. Sériu klubových 
produkcií začal vo štvrtok 15. marca 2007 VV Jazz Quartet 

z Bratislavy v zostave Vlado Vizár trombón, Kristián Seid-

mann klavír, Andrej Šebo kontrabas a Ján Babič bicie, ktorá 
pútavo prezentovala formu a štruktúru klubového jazzu. 

Odobrila zámer a výber priestorov s dobrou akustikou a 
príjemným sedením a dala zelenú ďalším termínom. Jazzový 

štvrtok, 22. marca 2007 spríjemnil Erik Rothenstein so svojim 

kvartetom a marcové kolo uzavrela kapela After Tee Stana 
Počajiho.  

Trenčianske noviny 21.03.2007  
 

Mestská galéria v Trenčíne dňa 16. marca 2007 opäť po 

roku otvorila svoje priestory pre druţobnú výstavy „Stret-

nutie – Setkání“, ktorá uţ tradične je miestom prehliadky 

najúspešnejších výtvarných prác amatérskych výtvarníkov 
Trenčína a Uherského Hradišťa. Všetkých prítomných privítal 

riaditeľ Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. Vladimír 
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Zvalený. Priateľskú atmosféru podujatia najlepšie zhodnotila 

na záver Jaroslava Tichá, keď povedala, ţe „výstava nie ani 

tak o tých obrázkoch, ako skôr o tých autoroch a o tomto 
stretávaní. Na výstave je v podstate jedno, kto vystavuje, aká 

je kompozícia, aké sú 
výtvarné techniky. 

V podstate išlo o to, 

ţe sme sa tak v pre-
krásnom počte stretli, 

ţe všetci sme svojou 
prítomnosťou vyjadri-

li svoj záujem o toto 

podujatie a o výtvarné 
umenie.“ Výstavu 

obohatil kultúrny pro-
gram, v ktorom vystúpili ţiaci Základnej umeleckej školy v 

Trenčíne speváčka Klára Michalíková a huslista Matej Ku-

bala v korepetícii učiteľky Mgr. Milici Ilčíkovej. 
Vlastné poznámky 

 
Po kultúrnom programe, v ktorom vystúpili mladí hudob-

níci zo Základnej umeleckej školy v Trenčíne 

pod vedením svojho učiteľa p. Bryndzáka 
otvorila dňa 16. marca 2007 riaditeľka Tren-

čianskeho múzea Katarína Babičová vernisáţ 
výstavy fotografií Jozefa Kalka  „Kopanice 

80. roky“. Vo svojom príhovore konštatovala, 

ţe v závere minulého kalendárneho roka 
dostala ponuku na dnešnú výstavu fotografií, ale v tom čase 

bol uţ plán výstav na rok 2007 uzavretý. Stalo sa však nepre-
dvídané, keď jedna z výstav vypadla a na jej miesto bola 

zaradená dnešná výstava. Vyjadrila potešenie nad tým, ţe au-

tor priblíţil vo svojej fotografickej prezentácii ľudí z kopaníc 

Jozef Kalka 
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z obdobia 80. rokov takých, akí skutočne sú vo svojej priro-

dzenosti, čistote a úprimnosti. V ďalšej časti príhovoru pri 

charakteristike výpovednej hodnoty fotografií Jozefa Kalku 
pouţila vyjadrenie Fera Tomíka z katalógu „Kopanice – 80. 

roky. „Fotografiami pribliţuje krajinu, prostredie, zákutia 
a zátišia, čím dokumentuje ţivot v minulosti aj v súčasnosti na 

kopaniciach. Mimoriadne citlivo sa vnára do ţivota vzťahov 

nielen ľudí, ale aj zvierat. Ovca, psík, koník, prasiatko, hus, 
sliepka sú spolutvorcovia ţivota na kopaniciach. Ľudia pre 

nich robia všetko, aby aj oni mohli dôstojne ţiť. Ľudia na 
fotografiách Jozefa Kalku neplačú. Sú stoicky šťastní, 

zmierení so svojim osudom. 

Sú prirodzení a spokojní vo 
svojom prostredí. Tým sú 

nám všetkým kopaničiari 
blízki.“ Napokon v závere 

vyslovuje otázky, na odpo-

veď ktorých v našom upo-
náhľanom ţivote necháva 

kaţdému z nás – „Budeme 
ešte vedieť ţiť ako ľudia, 

ktorí milujú slnko, krásu prírody, lúky, kravky, ovečky ? 

Alebo Kalkove fotografie zostanú neopakovateľným pa-
mätníkom ?“ Bliţšie pracovné aktivity i výstavu Jozefa Kalka 

priblíţila Viera Poláková zo Záhorského osvetového stre-
diska. Konštatovala, ţe „výstava je prezentovaná s 59 foto-

grafiami zobrazujúca krásu kopaníc a kopaničiarov z via-

cerých pohľadov autora. Celá výstava je rozdelená do piatich 
samostatných celkov – Krajina, Stromy, Ľudia z kopaníc, 

Ţatva, Kolesá a ploty. Meno a fotografie autora Jozefa Kalka 
je známe v slovenskej neprofesionálnej fotografii, pretoţe 

súvisí s jeho aktivitami tvorivého fotografa a organizátora 

Jozef Kalka – Odstavené kolesá 
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činnosti fotografov na západnom Slovensku. Je predsedom 

fotoklubu Retina v Senici“.  

Vlastné poznámky 
 

Trenčianska nadácia dňa 20. marca 2007 
vyhodnotila a zverejnila v priestoroch Ve-

rejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne 
druhé kolo fotografickej súťaţe „Videl som 

Trenčín inak“. V zhodnotení druhého kola 

súťaţe konštatovala PhDr. Alena Karasová, ţe „sa do neho 
prihlásilo 32 autorov so 79 fotografiami, ktorým odborná 

porota udelila dve prvé ceny a to Ľubošovi Mikotovi za 
fotografiu „Vodník“ a Barbore Petríkovej za fotografiu       

„I amlovin it“. O druhú cenu 

sa podelili traja autori – Ri-

chard Ščepko za fotografiu 

„Traja kamaráti“, Erich Ba-

láţ za fotografiu „Uličkou“ 

a Miloslav Rehák za foto-

grafiu „Trenčianske múry“. 
Zvláštnu cenu udelila porota 

iba dvanásťročnému  účast-
níkovi súťaţe Martinovi Blaţekovi za fotografiu „Rýchle 

autá“. Ceny najlepším odovzdal riaditeľ pobočky spoločnosti 

Ţivotná poisťovňa v Trenčíne Ing. Vojtech Horák a riaditeľ 
divízie Reklama spoločnosti Q-EX Trading Trenčín Dušan 

Kováč. Kvalitu súťaţných fo-
tografií zhodnotil člen odbor-

nej poroty Radovan Stoklasa. 

V kaţdom prípade treba kon-
štatovať vzostupný trend kva-

lity súťaţných fotografií, čo 
potvrdzuje, ţe autori sú mimo-

riadne vnímaví a tvoriví. Kým 

víťaz druhého kola fotosúťaţe – Ľuboš Mikota 

zvláštna cena pre Martina Blaţeka 
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v prvom kole súťaţné fotografie zachytávali nehnuteľné veci 

bez kontaktu s občanom, po kritike poroty druhé súťaţné kolo 

bolo úplne iné, keď fotografie priblíţili kaţdodenný ţivot 
mesta. Dá sa predpokladať, ţe zostávajúce dve kolá prinesú 

tieţ zaujímavé pohľady autorov. 
Vlastné poznámky 

 

Klubové ArtKino Metro v Trenčíne sa stáva aj festivalo-
vým kinom. Po jesenných festivaloch Hory a mesto a 

Festivalu francúzskeho filmu odprezentujú svoje filmy ten-
toraz mladí slovenskí filmári. Počas víkendu 23. aţ 25. marca 

2007 sa konal Festival študentských a amatérskych filmov. 

V kine sa premietali aj filmy medzinárodného filmového fes-
tivalu Artfilm. „Názov Festival študentských a amatérskych 

filmov znie v tomto prípade dosť zavádzajúco. Viaceré z 
filmov, ktoré budú mať moţnosť návštevníci festivalu 

vzhliadnuť, získali prestíţne ocenenia na rôznych festivaloch 

doma i v zahraničí. Bohuţiaľ, väčšina z nich bola na 
Slovensku odprezentovaná iba sporadicky v rámci niekoľkých 

prehliadok. Preto sú pre väčšinu priaznivcov filmu stále 
neznáme,“ prezradil o dramaturgii festivalu Mgr. Branislav 

Hollý z umeleckého zdruţenia LampArt. Ako uviedol, 

organizátori uvaţovali aj o atraktívnejšom názve „nultého“ 
ročníka festivalu. Nakoniec sa však pre črtajúce sa partnerstvo 

s podobným festivalom v Českej republike rozhodli ponechať 
jeho názov vo všeobecnej rovine. Festival odštartoval dňa  23. 

marca 2007 popoludní krátkym a ľudovo vtipným animova-

ným príbehom Na zdravíčko!, ktorý na minuloročnom 
odovzdávaní cien Igric získal titul „Najlepší slovenský 

animovaný film“. Sekundovať mu bude minuloročný víťazný 
film prestíţneho študentského festivalu v Bologni Lionardo 

Mio. Jeho mladá autorka Ivana Šebestová vymyslela 

dokonalý príbeh vzniku Da Vinciho obrazu Mony Lisy.  Dňa 
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24. marca 2007 vo večernom bloku hraných filmov boli 

premietnuté aj dve horúce novinky z Medzinárodného 

filmového festivalu Bratislava, v obidvoch prípadoch išlo o 
bakalárske projekty študentov Vysokej školy muzických 

umení. Kvalitu filmov podčiarklo aj ich herecké obsadenie. V 
prvom snímku Marty Ferencovej V tesnej blízkosti význam-

nú úlohu zohralo aj herecké trio Marta Vančurová, Milan 

Lasica a Zuzana Fialová. Vo filme Ábelov čierny pes v réţii 
Mariany Čengel-Solčanskej hlavné úlohy stvárnili český herec 

Pavel Liška spolu so svojou manţelkou Kristínou. Sobota 25. 
marca 2007 patrila nielen mladým slovenským dokumen-

taristom, ale aj amatérskym filmovým nadšencom z nášho 

mesta. Ich krátke filmy boli uvedené v rámci samostatného 
bloku Čo dom dal. Večer uzavrel veselý rýdzo slovenský 

dokument Na hrane. V nedeľu 25. marca 2007 boli premiet-
nuté víťazné filmy a ocenené snímky obdobného českého 

festivalu Aerokraťas. Návštevníci festivalu mali moţnosť 

vzhliadnuť výstavy Veroniky Markovičovej a Fera Chudobu. 
Vlastné poznámky 

 

Dňa 26. marca 2007 predpoludním odovzdala do uţívania 

návštevníkom novú študovňu regionálnych dokumentov 
a bibliografie Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne 

jej riaditeľka Mgr. 

Lýdia Brezová, 
v budove na SNP 2. 

Pri tejto príleţitosti 
povedala, ţe pre 

tento cieľ vyuţili 

práve prebiehajúci 
Týţdeň sloven-

ských kniţníc 
a Týţdeň otvore-

ných dverí. Po pri-

Mgr. Lýdia Brezová a MUDr. Pavol Sedláček, MPH 



 477 

vítaní hostí – predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

MUDr. Pavla Sedláčka, MPH a vedúcu odboru kultúry 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Martu Šajbi-

dorovú priblíţila vývoj zhromaţďovania regionálnej biblio-

grafie a informácií na začiatku šesťdesiatich rokov, ktoré v 
roku 1982 vyústilo v zriadení oddelenia regionálnej biblio-

grafie a informatiky s tromi úsekmi – regionálnym, biblio-

grafickým a informačným, čím sa táto činnosť dostala na 
vyššiu kvalitatívnu a koncepčnú úroveň. Predovšetkým  

v tomto smere je nutné zvýrazniť výrazný podiel zavádzanie 
výpočtovej techniky, ktorá skvalitnila prácu všetkých odde-

lení kniţnice. Na budovaní, propagácii oddelenia v pod-

statnej miere vynalo-
ţila značné kvantum 

práce Mgr. Ľudmila 
Ströhnerová, ktorá sa 

však otvorenia študov-

ne nedoţila. Na znak 
ocenenia jej všetci prí-

tomní venovali minútu 
tichej spomienky. 

V závere svojho prího-

voru ocenila v minulosti povinnosť vydávateľov regionálnej 
tlače odovzdávať jeden povinný výtlačok kniţnici, ktorý bol 

ošetrený zákonom v období rokov 1997 aţ 2003, ktorý pri 
akvizícii regionálnych dokumentov veľmi pomohol. Od roku 

2004 sa však táto povinnosť je obmedzená a vzťahuje len na 

periodickú regionálnu (krajskú) tlač. Kniţnica sa doţaduje, 
aby táto povinnosť sa vzťahovala aj na všetky tlačou šírené 

ostatné regionálne dokumenty v rámci Trenčianskeho kraja. 
Toto negatívum by sa odstránilo prijatím všeobecne zá-

väzného nariadenia zastupiteľstvom Trenčianskeho sam-

správneho kraja. O súčasnej činnosti a  aktivitách oddelenia 
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regionálnej bibliografie a regionálnych informácii infor-

movala Mgr. Eva Struhárová. Záver otvorenia patril poďa-

kovaniu vedeniu Verejnej kniţnice Michala Rešetku v 
Trenčíne za vytvorenie priestoru študovne oddelenia regio-

nálnej bibliografie a informácií predsedom Trenčianskeho 
samosprávneho kraja MUDr. Pavlom Sedláčkom, MPH 

s prísľubom ďalšej pomoci.  

Vlastné poznámky 
 

Na základe uznesenia Grantovej komisie Mesta Trenčín zo 
dňa 17. januára 2007 a v súlade s rozpočtom Mesta Trenčín na 

rok 2007 poskytlo Mesto Trenčín zo svojho rozpočtu na rok 
2007 dotáciu týmto ţiadateľom : 

1. Klub priateľov váţnej hudby 
Dotácia : 100 000 Sk 
Názov projektu : Festival Trenčianska hudobná jar   

2. Klub priateľov váţnej hudby v Trenčíne  
Dotácia : 100 000 Sk 

Názov projektu : Festival Trenčianska hudobná jeseň 

3. Folklórny súbor Druţba                                         
Dotácia : 50 000 Sk 

Názov projektu : Reprezentácia mesta Trenčín v zahra-

ničí 

4. Zdruţenie Bludní Rytieri                                    

Dotácia : 25 000 Sk 

Názov projektu : Expozícia obliehacích a palných  

historických zbraní 

5. Trenčan, folklórny súbor Gymnázia Ľ. Štúra     
Dotácia : 50 000 Sk 

 Názov projektu : Účasť na medzinárodných folklórnych 

festivaloch v zahraničí 

6. Zdruţenie na podporu detského folklórneho súboru 

Kornička 
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 Názov projektu: Reprezentácia mesta Trenčín DFS 

Kornička na medzinárodných folklórnych festivaloch 

v zahraničí v roku 200 
 Dotácia : 50 000 Sk 

7. Zdruţenie na podporu Detského folklórneho súboru 

Radosť 

 Názov projektu : Poznávaním tradícií iných národov 

pestovať v deťoch lásku a úctu k svojmu národu                                    
Dotácia : 50 000 Sk 

8. Domov mládeţe – študentská rada 
Dotácia : 20 000 Sk 

Názov projektu : Miss Domova mládeţe  2007 

9. Galéria Miloša Alexandra Bazovského             
Dotácia : 20 000 Sk 

 Názov projektu : Výstava: Jozef Vydrnák – Výber 

z maliarskej a grafickej tvorby 

10. Galéria Miloša Alexandra Bazovského             

Dotácia : 50 000 Sk 

Názov : Výtvarní umelci regiónu od konca 19. st. do r. 

1920 

11. TJ Mladosť                                                         

Dotácia : 10 000 Sk 

Názov projektu : Juniáles       

12. TJ Mladosť                                                         

Dotácia : 10 000 Sk 

Názov projektu : Perinbaba   

13. TJ Mladosť                                                         

Dotácia : 10 000 Sk 

Názov projektu : Benefičný koncert pre zdravotne 

postihnuté deti 
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14. Kultúrne centrum Aktivity, o.z.                           

Dotácia : 20 000 Sk 

Názov projektu : Raks Fatima Festival  

15. Kultúrne centrum Aktivity, o.z.                           

Dotácia : 35 000 Sk 

Názov projektu : Nahrávanie a výroba CD nosiča Aure-

lius Q a brnenskej skupiny TUBABU     

16. Kultúrne centrum Dlhé Hony, o.z.                      
Dotácia : 40 000 Sk 

Názov projektu : Škola ľudových remesiel  

17. Kolomaţ                                                                

Dotácia : 100 000 Sk 

Názov projektu : Sám na javisku    

18. Kolomaţ                                                                

Dotácia : 100 000 Sk 

Názov projektu : Nestála divadelná scéna 2007   

19. Kolomaţ                                                                

Dotácia : 100 000 Sk 

Názov projektu : Otvorený kultúrny priestor 07 – Klub 

LÚČ  

20. LampArt                                                             

Dotácia : 100 000 Sk 

Názov projektu : Dramaturgický plán LampArt, o. z. 

2007  

21. LampArt                                                              
Dotácia : 60 000 Sk 

Názov projektu : Alternatívne Vianoce 2007 

22. Kultúrne centrum Sihoť o.z.                                  
Dotácia : 50 000 Sk 

Názov projektu : „Ad Fontes Musicae“ – „K prameňom 

hudby“ – 7. ročník 
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23. Kultúrne centrum Sihoť o.z. 

Dotácia : 15 000 Sk 

      Názov projektu : „5. ročník - Priateľstvo bez hraníc“  

24. Kultúrne centrum Sihoť                                        

Dotácia : 30 000 Sk 

Názov projektu : „ Hojné poţehnanie Vám nesieme ...“ 

25. Zdruţenie občanov Istebníka a Orechového časti mesta 

Trenčín,  
Názov projektu : Karneval                                    

Dotácia : 10 000 Sk 

26. Zdruţenie občanov Istebníka a Orechového časti mesta 

Trenčín,  

Názov projektu : Poznaj hrady Stredného Povaţia 

Dotácia : 5 000 Sk 

27. Občianske zdruţenie Dychová hudba Opatovanka  
Dotácia : 25 000 Sk 

Názov projektu : 25 rokov v kruhu tradícií 

28. Ing. Marián Kaščák, Trenčín                          
Dotácia : 90 000 Sk 

Názov projektu : Swingový bál 2007 

29. Trenčianske osvetové stredisko                             
Dotácia : 10 000 Sk 

Názov projektu : Tajomný svet Jána Nedorosta – 

autorská výstava 

30. Trenčianske osvetové stredisko 
Dotácia : 10 000 Sk 

Názov projektu : Radovidenie – výstava neprofesio-

nálnych výtvarníkov Františka Pavlicu z Hroznovej 

Lhoty a Hildy Lojdlovej    

31. Trenčianska nadácia  
Dotácia : 10 000 Sk 
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Názov projektu : Trenčín má svoje korzo i fotografov 

32. Trenčianska nadácia                                               
Dotácia : 30 000 Sk 
Názov projektu : Deň Klaunov 2007 – Na veselých 

nohách  

33. Divadlo Normálka                                                

Dotácia : 35 000 Sk 

Názov projektu : Divadelné predstavenie - Výlet 

34. Ing. Jozef Čermák – Central Service Agency 

Názov projektu : Splanekor 2007                          

Dotácia : 25 000 Sk  

35. Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne    
Dotácia : 20 000 Sk 
Názov projektu : Trenčianski literáti – Poznávame 

Trenčanov Stretnutie verejnosti s literátmi so vzťahom 

k Trenčínu   

36. Trenčianske hradné divadlo  

Dotácia : 30 000 Sk 

Názov projektu : 5. výročie vzniku Trenčianskeho hrad-

ného divadla 

35. Trenčianske hradné divadlo                                  

Dotácia : 20 000 Sk 

Názov projektu : Herecká príprava mládeţe    

36. Kultúrne centrum Kubra                                      

Dotácia : 10 000 Sk 

Názov projektu : Oslava Medzinárodného dňa detí  

37. Kultúrne centrum Kubra                                      

Dotácia : 10 000 Sk 

Názov projektu : Zachovanie tradícií – pochovávanie 

basy  
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38. Piano club                                                              

Dotácia : 100 000 Sk 

Názov projektu : Pravidelné stretnutie s dobrou muzi-

kou   

39. Piano club                                                              
Dotácia : 100 000 Sk 

Názov projektu : Koncert v Piane 

40. Trenčianska jazzová spoločnosť  
Dotácia : 60 000 Sk 

Názov projektu : 8. ročník Bluesnenie  

41. Trenčianska jazzová spoločnosť  

  Dotácia: 60 000 Sk 

Názov projektu : Jazzová draţba 

Mesto Trenčín poskytlo finančné prostriedky pre tieto 

záujmové skupiny a kultúrne zariadenia : 

1. Trenčan, folklórny súbor Gymnázia Ľ. Štúra     
Dotácia : 20 000 Sk 

názov projektu : Folklórny súbor Trenčan – pracovné 

sústredenie 

2. Zdruţenie na podporu detského folklórneho súboru 

Kornička   

Dotácia : 25 000 Sk 

názov projekt : Zabezpečenie činnosti DFS Kornička  

3. Kultúrne centrum Sihoť 

Dotácia : 20 000 Sk 

názov projektu : Musica Poetica – príspevok na činnosť 

4. Kultúrne centrum Sihoť                                        

Dotácia : 15 000 Sk 

názov projektu : Fistulatoris consort – príspevok na 

činnosť    
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5. Zdruţenie na podporu Detského folklórneho súboru 

Radosť 

názov projektu : Činnosť Detského folklórneho súboru 

Radosť  

 Dotácia : 25 000 Sk 

6. Folklórny súbor Druţba 

názov projektu : Materiálne vybavenie, oprava inven-

áru a iné reţijné náklady 
Dotácia : 25 000 Sk   

7. Galéria Miloša Alexandra Bazovského             
Dotácia : 10 000 Sk 

názov projektu : Galerijný ateliér 2007 – Ateliér maj-

stra Galerka 

8. Kolomaţ                                                                
Dotácia : 20 000 Sk  

názov projektu : Materiálno-technické vybavenie zdru-

ţenia Kolomaţ 

9. Kultúrne centrum Aktivity, o.z                             
Dotácia : 10 000 Sk                 

názov projektu : Činnosť tanečnej skupiny Dţamál 

10. Kultúrne centrum Aktivity                                   
Dotácia : 10 000 Sk              

názov projektu : Činnosť tanečnej skupiny Korzo 

11. Kultúrne centrum Aktivity                                   
Dotácia : 15 000 Sk                  
názov projektu : Činnosť hudobnej skupiny „The Haze“ 

12. Kultúrne centrum Aktivity                                    

Dotácia : 5 000 Sk názov projektu : Činnosť tanečnej 

skupiny South Side                                    

13. Dychová hudba Opatovanka                                   
Dotácia : 20 000 Sk                  
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názov projektu : Udrţiavanie kultúrnych tradícií 

v regióne (vybavenie) 

14. Divadlo Normálka                                                 
Dotácia : 20 000 Sk 

názov projektu : Činnosť – osvetľovacie zariadenie              

15. Komorný orchester mesta Trenčín                         

Dotácia : 40 000 Sk 

názov projektu : Činnosť Komorného orchestra   

16. Trenčianske hradné divadlo                                    

Dotácia : 20 000 Sk 

názov projektu : Zabezpečenie osvetľovacej a ozvučova-

cej techniky  

17. Rímsko-katolícka  cirkev, farnosť Trenčín             
Dotácia : 30 000 Sk 

názov projektu : Činnosť  spevokolu pri cirkevných roz-

lúčkach 

18. Seniorklub Druţba, o. z.                                         

Dotácia : 25 000 Sk 

názov projektu : Činnosť prvého seniorského folklór-

neho súboru na Slovensku        

19. Trenčianska jazzová spoločnosť                                

Dotácia : 10 000 Sk 

názov projektu : Činnosť občianskeho zdruţenia v roku 

2007   

Mesto Trenčín neposkytlo dotáciu týmto ţiadateľom : 

1. Akademický maliar Juraj Oravec  
názov projektu : O pocitoch 2. (reprezentatívna autor-

ská výstava obrazov) 

2. Galéria Miloša Alexandra Bazovského   

názov projektu : Katalóg Horizonty súčasnosti 3. – Výt-

varní umelci Trenčianskeho kraja 
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3. TJ Mladosť 

názov projektu : Dovidenia, škola! 

4. Kultúrne centrum Aktivity 
názov projektu : Juţanský Supertanečník 2007 –                   

2. ročník 

5. Kultúrne centrum Aktivity  

názov projektu : 40. výročie HS 5 HP - koncert 

6. Kultúrne centrum Aktivity o.z.  
názov projektu : Juh hľadá Superstar 2007 – 2. ročník 

7. Kultúrne centrum Aktivity, o.z.  
názov projektu : Aj my máme šikovné pršteky 

8. LampArt  

názov projektu : Open Air 2007 

9. Kultúrne centrum Sihoť  

názov projektu : Publikácia „Ľudové piesne, spevné 

a tanečné tradície spod Bielych Karpát 3.“ 

10. Zdruţenie občanov Istebníka a Orechového časti mesta 

Trenčín  
názov projektu : Fašiangový sprievod 

11. Zdruţenie občanov Istebníka a Orechového časti mesta 

Trenčín 

názov projektu : Stavanie a váľanie mája 

12. Trenčianska jazzová spoločnosť  
názov projektu : Jazzové Vianoce  

13. Trenčianska jazzová spoločnosť  
názov projektu : Jazz na hrade 

14. Trenčianska jazzová spoločnosť  

názov projektu : Art Film – Jazz club 

15. Trenčianska jazzová spoločnosť  

názov projektu : Večer Trojkráľový  „P.F. 2007“ 
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16. Občianske zdruţenie Finestrina  

názov projektu : Činnosť  2007     

Vlastné poznámky 
 

Výstavu Veľkonočný pozdrav 2007 pripravilo vo svojich 
priestoroch Kultúrne stredisko Opatová v spolupráci s Klu-

bom dôchodcov Opatová. Kraslice, korbáče, tradičné prestie-
ranie sviatočného stola s veľkonočnými jedlami, kôň zo slamy 

s vozom, ručné práce 

detí zo Základnej 
školy Opatová a Ma-

terských škôl v Do-
brej a Opatovej 

s veľkonočnou téma-

tikou, svieţe jarné 
kvety tvorili pestrú 

mozaiku výstavy. 
Dopĺňala ju bohatá 

ponuka veľkonoč-

ných pohľadníc, per-
níčkov, maľovaných vajíčok, maľovaniek a kníh, ktoré si náv-

števníci mohli kúpiť vo výstavných priestoroch. 
Info 05.04.2007 

Pomocná evidencia 166/1/07 
 

Dňa 30. marca 2007 Slo-

venská ringbalová asociácia 
na exkluzívnej tlačovej 

besede informovala novi-
nárov o unikátnom objave, 

ktorý sa podaril Súkrom-

nému výskumnému ústavu 
zvláštnych tvorov v Hor-

nom Srní rozlúštením ge-
klonovaná divoká ţaba 
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netického kódu pôvodného obyvateľa trenčianskych moča-

rísk, predstaviteľa národa divých ţiab, s ktorým podľa zaml-

čaných indícií z rímskeho nápisu na trenčianskej hradnej skale 
rímska légia zohrala v roku 179 niekoľko priateľských zápa-

sov v starobylom športe – ringbal. Pri tejto príleţitosti pra-
covníci spomenutého výskumného ústavu predstavili aj výs-

ledok svojej vedeckej práce, keď predstavili prvý expe-

rimentálny klon divokej ţaby (anura ringbalus) zo získaného 
genetického materiálu zachovalého na kamenných doštičkách. 

Vedeckí pracovníci výskumného ústavu informovali, ţe 
oţivený zástupca národa divokých ţiab má ţivotnosť len tri 

dni, teda do 1. apríla 2007 s tým, ţe jeho opätovné oţivenie sa 

očakáva pri príleţitosti usporiadaného 3. ročníka majstrov-
stiev sveta v ringbale v dňoch 31. augusta aţ 2. septembra 

2007. Organizátori na záver predstavili klonovaný exemplár, 
ktorý sa po odhalení pustil do jedla prichystaného na stoloch 

cukrárne u Vodníka. Kaţdého pri čítaní tohto textu určite 

napadla recesia organizátorov, ţe to určite nebola pravda. 
Vlastné poznámky 

 
Galavečer pri príleţitosti piateho výročia vzniku Tren-

čianskeho hradného divadla sa uskutočnil v piatok 30. mar-

ca 2007 v kine 
Hviezda. Plné hľa-

disko sprevádzal ve-
čerom Štefan Skrú-

caný a úlohy  hudob-

ných hostí sa ujali 
chlapci z trenčian-

skej dţezovej formá-
cie Aurelius Q. 

V programe sa strie-

dalo hovorené slovo, 



 489 

hudba a ukáţky z divadelných hier v podaní hercov Tren-

čianskeho hradného divadla, mím Vlado Kulíšek zapojil (ako 

obvykle) do svojho vystúpenia aj divákov. Prekvapením pre 
návštevníkov galavečera bolo predstavenie nového CD 

venovaného histórii a činnosti Trenčianskeho hradného di-
vadla. Do ţivota ho privítali minerálkou Vladimír Kulíšek, 

Štefan Skrúcaný a Zuzana Mišáková. Dve hodiny na 

doskách znamenajúcich radosť ubehli akosi veľmi rýchlo 
a vďačné obecenstvo na konci tlieskalo účinkujúcim, 

legendám trenčianskeho ochotníckeho divadla manţelom 

Suchánovcom (pani Ernestína oslávila nedávno ţivotné 

jubileum), Vladovi Divílkovi. Ďakovalo sa všetkým, Mestu 

Trenčín, Útvaru kultúry Mestského úradu v Trenčíne, 
Trenčianskej nadácii, sponzorom, hercom, len sa akosi 

pozabudlo na tú, čo všetko spískala, na zakladateľku a ria-
diteľku Trenčianskeho divadla Zuzanu Mišákovú. To bola 

azda jediná škvrnka na krásnom bielom obleku tohto vyda-

reného večera. 
Po predstavení sa stretli herci Trenčianskeho hradného 

divadla so svojimi predchodcami a hosťami. Štefan. Skrúcaný 
sa priznal, ţe večerný program bral symbolicky aj ako oslavu 

pokračovania alebo znovuzrodenia trenčianskeho ochotníc-

keho divadla. „Pocity boli príjemné, miestami som cítil, 
akoby som uţ niečo 

také preţil. Spo-
mienky ma rozcítili 

a vznikla z toho kom-

binácia scénosledu 
programu a osobných 

pocitov. Aj preto som 
sa snaţil spomenúť aj 

históriu pred Tren-

čianskym hradným 
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divadlom a menovite ľudí, čo sa zaslúţili o to, aby malo 

Trenčianske hradné divadlo na čo nadviazať.“  Štefan 

Skrúcaný ako študent účinkoval s trenčianskymi divadel-
níkmi. „So Suchánovcami som robil Márnotratného syna 

a s Evou Kobzovou Jednotkárov. Ona ma priamo upozornila 
na to, ţe sa môţem v budúcnosti venovať divadlu.“  Kolektív 

Trenčianskeho hradného divadla sa mu pozdáva pre rôzno-

rodosť typov a pre dobrú atmosféru, čo povaţuje pre divadlo 
za dôleţité. „Majú predpoklady, aby ich to bavilo a v tom 

prípade to bude baviť aj divákov.“ 
          Prvý profesionálny reţisér pracujúci so súborom Peter 

Oravec nevidí veľký rozdiel v práci s ochotníkmi a profesio-

nálmi z pohľadu reţiséra. „Práca má rovnaký charakter, iba 
v profesionálnom divadle sú lepšie podmienky a herci logicky 

lepšie pripravení. U oboch skupín je však základom vzťah 
k divadlu. Ten Trenčania majú a preto sa dá s nimi úspešne 

robiť.“ Aj Peter Oravec prišiel počas študentských rokov 

v Trenčíne do styku s divadelníkmi. Mal prehľad o divadel-
nom ţivote a navštevoval predstavenia amatérskych hercov. 

Neskoršia spolupráca s nimi mu dala základy a vzťah k diva-
dlu. Väčšina ľudí chce hrať, vystupovať. Čo viedlo Petra 

Oravca k rozhodnutiu stať sa reţisérom? „Lenivosť“ a pritom 

sa smial schuti a o niečo váţnejšie pokračoval: „Mal som 
pocit, ţe je to najdôleţitejšia práca na svete a okrem toho tam 

v študijnom programe nebola matematika a podobné pred-
mety. Preto sa mi réţia zdala najvýhodnejšia, ale od začiatku 

som k nej logicky inklinoval,“ dodal uţ naozaj váţne. 

 Jeden so spoluzakladateľov divadla Miloš Slemenský si 
voľkal, ţe jemu päť rokov divadla dalo obrovskú skúsenosť 

a krásny pocit. „Cítim sa príjemne, lebo ľudia čo ma učili hrať 
divadlo, mi dnes povedali to krásne slovo ďakujem. Sú tu aj 

ľudia, čo som ich uţ učil ja. Cítil som povinnosť naučiť ich 

hrať, čo najlepšie, aby divák mal pocit, ţe nehráme niečo, ale 
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preţívame svoje postavy, ktoré predstavujeme. Musíme 

trpezlivo pracovať a verím, ţe diváci prídu, veď pre nich 

hráme. V Trenčíne ešte nevládne taká atmosféra, aby naše 
divadelné predstavenia boli masovo navštevované, vonku je to 

lepšie. Trpezlivosťou a dobrou prácou presvedčíme divákov, 
aby na predstavenia súboru pracujúceho v amatérskych 

podmienkach chodili vo väčšom počte, keď naše výkony budú 

na profesionálnej úrovni.“ 
Na záver zhodnotila činnosť Trenčianskeho hradného diva-

dla reţisérka a herečka Zuzana Mišáková. „Bolo to päť rokov 
driny, ale aj krásnych skúseností. Veď tie nás drţali nad 

vodou a posúvali ďalej. Sama sa čudujem, ţe sme to dotiahli 

tak ďaleko. Musíme teda vyrásť z detských nohavíc a robiť 
váţne veci,“ dodala so smiechom. Prvá myšlienka na divadlo 

Zuzke skrsla v hlave na strednej škole. Chcela hrať, ale 
klasické ochotnícke divadlo v Trenčíne končilo. Prihlásila sa 

preto na literárno-dramatický odbor Základnej umeleckej 

školy v Trenčíne.  
 „Počas štúdií na Vysokej škole múzických umení 

v Bratislave ma provokovalo, ţe  ak nikto nerobí divadlo, 
zaloţím ho ja.“ Začalo to nenápadne kurzom hereckej prí-

pravy, na ktorý prišlo 55 mladých ľudí. Z nich sa vypro-

filoval súbor, ktorý naštudoval hru Jánošík. „Keď sa schyľo-
valo k prvému predstaveniu, navrhli mi, ţe treba súbor 

inštitucionalizovať, aby sme mohli ţiadať o granty a vyu-
ţívať výhody právnickej osoby. V Bratislave som sa stretla pri 

filmovej produkcii s kaskadérom Milošom Slemenským 

a v Trenčíne na námestí som spomenula kurz pre mladých 
ľudí a on prišiel. Tak sa začala naša spolupráca.“  Po troch 

rokoch činnosti Trenčianskeho hradného divadla zaloţili stálu 
divadelnú scénu s pravidelnými premiérami. Jedným z cieľov 

bola aj myšlienka do piatich rokov zaloţiť profesionálnu 

scénu, ale „finančné moţnosti nám to zatiaľ nedovoľujú 
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a profesionálne divadlo sa v meste nedokáţe uţiviť bez 

finančnej dotácie štátu. Naše príjmy zo vstupného tvoria asi 

10 % z našich nákladov a pritom herci hrajú bez nároku na 
honorár. Ţiadne občianske zdruţenie nemôţe suplovať 

profesionálnu scénu,“ zhodnotila reálisticky situáciu Zuzana 
Mišáková. 

Info Trenčín 05.04.2007  

Pomocná evidencia 166/1/07 
 

Prekladateľka detských kníh Oľga Kralovičová sa prišla 
dňa 28. marca 2007 porozprávať s fanúšikmi mladého čaro-

dejníka Harryho Pottera do Verejnej kniţnice Michala Re-

šetku v rámci podujatí v Týţdňi slovenských kniţníc. Je 
známa tým, ţe preloţila štyri diely svetoznámeho príbehu o 

čarodejníkovi o Harry Potterovi a bude prvou na Slovensku, 
ktorá sa dozvie, ako skončí jeho siedme pokračovanie. 

Spisovateľku predstavila deťom vedúca oddelenia pre deti 

a mládeţ Verejnej 
kniţnice Michala 

Rešetku v Trenčíne 
Darina Ďurkechová. 

Oľga Kralovičová sa 

narodila v Bratisla-
ve a na Filozofickej 

fakulte Univerzity 
Komenského v Bra-

tislave vyštudovala 

odbor prekladateľ-
stvo – tlmočníctvo s 

kombináciou ruština a angličtina. Má doktorát z detskej 
literatúry a popri detských knihách prekladá aj iné 

dokumenty. Niekoľko rokov pracovala ako jazyková 

korektorka vo vydavateľstve Mladé letá a hoci má dnes 
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slobodné povolanie, pri prekladaní pracuje pre toto nakla-

dateľstvo naďalej. Za sedemnásť rokov svojej práce preloţila 

okolo osemdesiatpäť kníh, z ktorých najznámejšou je práve 
Harry Potter, ku ktorému sa dostala aţ v treťom dieli. Keďţe 

pôvodná prekladateľka v prvých dvoch dieloch stanovila 
všetku základnú terminológiu, musela sa jej Oľga Kralovičo-

vá drţať a vymýšľať iba nové názvy. Podľa prekladateľky 

majú knihy mládeţ formovať, a preto je literatúra pre mladých 
ľudí tak dôleţitá. Pri práci jej pomáha počúvanie slovníka 

pätnásťročnej dcéry Barbory a o rok mladšieho syna Joja. 
„Dcéra je vţdy prvá, ktorá si prečíta môj preklad v slovenčine 

a povie mi, či sa to bude deťom páčiť.“ Dcéru prekladateľka 

vyuţíva aj pri samotnom prekladaní, pretoţe sa jej často pýta, 
ako to v knihe bolo v predchádzajúcich dieloch, aby sa ne-

pomýlila. „Skontaktoval sa so mnou fanúšik Harryho, ktorý 
ho pozná spredu aj zozadu, a tak budem vyuţívať aj jeho. 

Nemôţem spraviť chybu, lebo deti by si to hneď všimli.“ Prí-

behy Harryho Pottera vníma uţ ako oddychovú literatúru a 
keďţe uţ dobre pozná jednoduchý štýl jeho autorky, dobre sa 

jej prekladá. „Chcela by som sa s ňou stretnúť, aby mi prezra-
dila, kde prišla na všetky tie všetky názvy zverov a postáv.“ 

Pri ich prekladaní totiţ musí Oľga Kralovičová zápasiť s 

mnohými slovníkmi, pretoţe spisovateľka si svoje termíny 
vymýšľa a mieša ich aj so starou angličtinou a latinčinou. „V 

piatom dieli sú postavy s názvom Horkruxy. Nevedela som si 
s tým rady, tak som to pomenovanie nechala nezmenené,“ 

vysvetlila. Siedmy diel Harryho Pottera má vyjsť 7. júla 2007. 

Zatiaľ ešte netuší, ako sa bude nová kniha volať. „Najprv ju 
musím prečítať a aţ potom ju pomenujem. V prvých dieloch 

boli názvy jednoznačné, no uţ v diely Polovičný princ som 
mohla vymyslieť názov, aţ keď som pochopila, ako to autorka 

myslí.“ 

Trenčianske noviny 04.04.2007  

gramiáda Oľgy Kralovičovej 
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Pomocná evidencia 156/1/07 

 

Dňa 29. marca 2007 sa po dvoch rokoch stretli v Trenčíne 
slovenskí spisovatelia, 

aby sa poklonili veli-
kánom slovenskej li-

teratúry a zároveň 

predstavili svoju lite-
rárnu tvorbu počet-

ným priaznivcom slo-
venskej literatúry. Na 

pôde Verejnej kniţni-

ce Michala Rešetku 
ich privítala jeho ria-

diteľka Mgr. Lýdia Brezová. A potom úryvkom z literárneho 
diela predstavila spisovateľov Janka Poláková a ich ţivot 

bliţšie priblíţila Mgr. Eva Struhárová. Úlohu moderátora 

podujatia si veľmi dobre zhostil spisovateľ Rudolf Dobiaš, 
ktorý všetkých hostí so svojimi otázkami na telo riadne 

vyobracal. 
Vlastné poznámky 
 

Dňa 30. marca 2007 oddelenie pre deti a mládeţ Verejne 

kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne, pobočka v Opatovej a 
Základná škola Trenčín, Bezručova ulica boli miestom 

podujatia „Noc s Andersenom“ pri príleţitosti Týţdňa slo-
venských kniţníc. V roku 2000 vzniklo podujatie v kniţnici v 

Uherskom Hradišti, kde deti preţili noc vyplnenú čítaním 

rozprávok. Neskôr sa myšlienka rozšírila aj za hranice a podľa 
vedúcej oddelenia Dariny Ďurkechovej sa v piatok 30. marca 

do akcie zapojili kniţnice v Poľsku, Slovinsku, Nemecku. Na 
Slovensku sa akcia konala v takmer 70 kniţniciach a školách. 

Program v trenčianskej kniţnici za štyri roky konania podu-

jatia bol uţ osvedčený. Začalo sa čítaním rozprávok. Neskôr 
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medzi deti prišiel autor knihy Rozprávkové ostrovy Pavel 

Paulenda. Deti opäť zasadili na dvore kniţnice dva nové 

stromčeky a rozšírili tak budovaný sad jedličiek a lipiek o 
vŕbu a ibištek. Medzi deti prišiel uţ tradične výtvarník Ján 

Vitko, s ktorým deti mohli naučiť kresliť jednu postavu An-
dersenových rozprávok Snehovú kráľovnú. Program bol tema-

ticky orientovaný na blíţiace sa veľkonočné sviatky, a preto s 

deťmi pripravovali veľkonočné dekorácie, maľovali vajíčka, 
plietli korbáče. Po výlete do centra mesta deti vodníkovi 

Valentínovi prišli 
prezradiť najväčšie 

klamstvá, ktorých sa 

dopustili, potom vy-
pustili balóniky a 

zaspievali si pri 
hradných schodoch 

pesničky o Trenčíne. 

Potom sa posilnili 
chutnými nátierka-

mi, strigônskými po-
chúťkami a šalátmi, 

ovocím a vypočuli si prednášku vedúceho hvezdárne v Parti-

zánskom Vladimíra Meštera. Nechýbala tradičná spevácka 
súťaţ, diskotéka a najmä chatovanie prostredníctvom inter-

netu s deťmi, ktoré rovnako ako Trenčíne preţívali ander-
senovskú noc v kniţnici alebo škole. Aj v Základnej škole na 

Bezručovej ulici nocovalo 110 detí, po 15 z kaţdej triedy. 

„Deti to dostali za odmenu, vyhodnocovali sme, ako sa pripra-
vujú na vyučovanie, aké sú aktívne, vypracovávajú si úlohy,“ 

doplnila iniciátorka podujatia v škole Mgr. Pavlína Ripková, 
ktorá s deťmi chodila do kniţnice kaţdý rok. „Teraz nám 

povedali, ţe nás z kapacitných dôvodov nemôţu všetkých 

zobrať, tak sme sa rozhodli zorganizovať akciu aj v škole,“ 

spisovateľ Pavel Paulenda na návšteve u detí 
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vysvetlila. Na Noc s Andersenom sa triedy starostlivo pripra-

vovali. Kaţdá nacvičila niektorú z Andersenových rozprávok, 

vyzdobili si triedy a po programe, sa tešili aj na nočné čítanie 
rozprávok. Učiteľka Pavlína Ripková k podujatiu povedala, ţe 

„naším zámerom je cez deti vplývať na rodičov, aby ich 
neposielali spať samé, aby k nim prišli do izbičiek a prečítali 

im rozprávku. Deti sa tak upokoja, sú kľudnejšie a psychicky 

potom lepšie znášajú nároky v škole.“  
Trenčianske noviny 04.04.2007 

 

Dňa 13. apríla 2007 sa uskutočnila ver-

nisáţ v Galérii M. A. Bazovského v Tren-
číne dvoch výstav. Na prvej z nich sa 

prezentoval so svojimi dielami vyštudo-

vaný architekt a projektant Jíří Mezřický, 
ktorý sa k palete dostal po absolvovaní 

vysokej školy v roku 1964. Potom sa 
pribliţne desať rokov venoval svojej 

profesii, aby sa od roku 1980 vrátil k maľovaniu. Autorská 

koncepcia výstavy PhDr. Aleny Hejlovej charakterizuje jeho 
tvorbu ako realistickú 

a fantazijnú, poetickú aj 
noetickú. Maliarova túţ-

ba po vyjadrení pocitov 

zrodila symbol. Jeho 
prítomnosť v obraze nie 

je samoúčelná, ale fun-
guje ako súčasť mecha-

nizmu provokácie našej 

mysle a predstavivosti. 
Jeho obrazy ponúkajú divákovi moţnú komparáciu 

s architektonickou tvorbou. V druhej výstave sa predstavilo 
v autorskej koncepcii Štefana Oriška Zdruţenie keramikárov 

Slovenska v poradí uţ so svojím 5. ročníkom prehliadky 

Jíří Mezřický 

J. Mezřický – To po nás zostalo 
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súčasnej keramiky. Vystavená kolekcia podrobne mapuje 

dianie na keramickej scéne za posledné tri roky, ktoré 

uplynuli od poslednej prezentácie. Výstava predstavuje práce 
účastníkov Medzinárodného keramického sympózia v Lu-

čenci, work-schopu v Beladiciach, Ruţbachoch, ďalej diela 
prezentované na zahranič-

ných sympóziách v Če-

chách, Turecku, Poľsku 
a Dánsku. Na výstave sú 

diela dvadsiatich piatich 
umelcov so širokým ge-

neračným rozpätím, od nes-

torov modernej keramiky aţ 
po nedávnych absolventov 

ateliéru Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 167/1/07, 168/1/07, 169/1/07,  

 
Obrovský úspech v súťaţi Novinárska cena 2006 v kate-

górii - Najlepší regionálne odvysielaný príspevok v elektro-
nickom médiu, zazna-

menali kolegovia z Te-

levízie Trenčín Eva Mi-

šovičová a Peter Kotr-

ha. Vo svojej kategórii 
zvíťazili pred nomino-

vanými autormi z Rádia 

Regina a Devínskono-
voveskej televízie. Cie-

ľom celej súťaţe bolo 
vyzdvihnúť novinárov, 

ktorí svojou prácou riešia a upozorňujú na problémy dnešnej 

spoločnosti. Poslaním je rozvoj kvalitnej slovenskej ţurna-
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listiky. Víťazný príspevok nesie názov Danka, ktorý je o han-

dicapovanom dievčati, ktoré maľuje nohami. Sama sa naučila 

čítať i písať, nakoľko má pozorovací talent, čo si „odkukala“ 
to od svojich zdravých súrodencov. Eva Mišovičová a Peter 

Kotrha si prvú cenu zaslúţili vďaka citlivému vykresleniu 
hlbokého a dojemného ľudského príbehu. Finančnú cenu 

25 000 Sk sa víťazi rozhodli nenenchať pre seba. ale ju 

venovali práve Danke. Eva Mišovičová sa vyjadrila, ţe ide 
o úţasný príbeh a je rada nielen za seba, ale práve za Danku, 

nakoľko sa o nej dozvedelo viac ľudí. Peter Kotrha víťazstvo 
berie ako motiváciu do ďalšej práce. Ich prácu vysoko hodnotí 

aj riaditeľ Televízie Trenčín Peter Hlucháň.  

Info Trenčín 19.04.2007  
Pomocná evidencia 191/1/07 
 

V trenčianskom ArtKine Metro 19. apríla 2007 opäť oţila 

diskusná relácia Pod lampou so Štefanom Hríbom a Jura-

jom Kušnierikom. „Ani po nedobrovoľne dobrovoľnom od-

chode z verejnoprávnej televízie tvorcovia tejto populárnej 

relácie nezabúdajú na svojich priaznivcov, ktorí hľadajú ţivé 
debaty venujúce sa kontroverzným témam. Preto dávajú moţ-

nosť divákom priamo spýtať sa aj na to, na čo nemali 
moţnosť pri odchode dvojice z obrazoviek Slovenskej tele-

vízie,“ uviedol Mgr. Branislav Hollý z občianskeho zdruţe-

nia LampArt, ktoré podujatie organizovalo. Hosťami progra-
mu boli reţiséri Zuzana Piussi a Mário Homolka. Témou 

diskusie bola represia, spravodlivosť a sloboda jednotlivca v 
právnom štáte. Úvodnú debatu predchádzal dokumentárny 

film Piussi Výmet, ktorý poodhaľuje kaţdodennú prácu poli-

cajnej jednotky rýchleho nasadenia. Druhá časť otvorenej de-
baty bola venovaná otázkam publika na rôzne spoločenské 

témy.  
Info Trenčín 19.04.2007 

Pomocná evidencia 191/1/07 
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Pomer mužov a žien zúčastnených na ankete

47%

47%

6%

Muži

Ženy

Neudané pohlavie

Úroveň vzdelania zúčastnených respondentov

11%

46%

41%

2%
Základné vzdelanie

Stredoškolské vzdelanie

Vysokoškolské

vzdelanie

Neudaná úroveň

vzdelania

 

V priebehu jedného mesiaca, presne od 5. marca do 5. aprí-

la 2007, čo návštevníci Klientskeho centra Mestského úradu 
v Trenčíne vyjadrovali svoje názory na jeho prácu vyplňo-

vaním anketo-
vých dotazní-

kov. Po ukon-

čení ankety 
jej organizá-

tori skonštato-
vali, ţe sa jej 

zúčastnilo 

100 respon-
dentov, z toho 

47 muţov, 47 ţien  a 6 respondentov, ktorí neudali pohlavie. 
Zúčastnení respondenti mali rôznu úroveň vzdelania. Základ-

né vzdelanie malo 11 respondentov, stredoškolské vzdelanie 

ma-lo 46 respondentov, 41 bolo vysokoškolsky vzdelaných 
a 2 nezadali úroveň vzdelania. Najviac bolo teda respon-

dentov so stredoškolským vzdelaním. 
Na anke-

te sa zúčastni-

lo 5 respon-
dentov vo ve-

ku do 20 ro-
kov, 46 res-

pondentov od 

21 do 40 ro-
kov, 39 res-

pondentov vo 
veku od 41 do 60 rokov a viac ako 60 rokov malo 10 zúčast-

nených respondentov. Svoj vek neprezradili 2 respondenti.  
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Vekové kategórie zúčastnených respondentov

5%

46%39%

10%

do 20 rokov

21 - 40 rokov

41 - 60 rokov

viac ako 60 rokov

Koľko krát ste už Klientske centrum navštívili?

17%

37%

42%

4%

Som tu prvý krát

2 - 10 krát

viac ako 10 krát

Nevyplnilo

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketový dotazník pozostával z 5 otázok týkajúcich sa 

Klientského centra : 

Otázka č. 1 

Koľko krát ste uţ Klientske centrum navštívili ? 

Prvá otázka mala za úlohu odhaliť počet návštev jednotlivých 
respondentov.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 2 

Ktoré pracovisko (okienko) Klientskeho centra ste dnes 

navštívili? 

Pri druhej otázke respondenti označili jednu ale i viac 
odpovedí. 
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Ktoré pracovisko (okienko) Klienstkeho centra 

ste dnes navštívili

23%

8%

17%7%4%7%

11%

23%

Matrika

Evidencia obyvateľstva,

súpisné čísla

Dane a poplatky

Prevádzkovanie obchodu

a služieb

Zabezpečovanie sociálnej

pomoci

Životné prostredie,

doprava, stavebný

poriadok
Podateľňa, informácie

Pokladňa

Akou známkou by ste oznámkovali správanie 

zamestnanca, ktorý vám dnes poskytol službu?

83%

14%

2%

1%

0%
Známka 1

Známka 2

Známka 3

Známka 4 

Známka 5

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Otázka č. 3 

Akou známkou by ste oznámkovali správanie 

zamestnanca, ktorý vám dnes poskytol sluţbu? 

Vzhľadom na to, ţe v predchádzajúcej otázke klienti označili 
aj viac odpovedí, nedá sa presne priradiť známkovanie k jed-

notlivým pracovníkom. 
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Na akej úrovni je podľa vášho názoru kvalita a 

odbornosť informácií, ktoré ste dnes obdržali?

82%

16%

0%

1%

0%

1%

Známka 1

Známka 2

Známka 3

Známka 4 

Známka 5

Neudané známkovanie

Ako ste boli spokojný/á s rýchlosťou vybavenia?

74%

13%

9%

2%

2%

Známka 1

Známka 2

Známka 3

Známka 4 

Známka 5

Otázka č. 4.  

Na akej úrovni je podľa vášho názoru kvalita a odbornosť 

informácii a sluţieb, ktoré ste dnes obdrţali?  
Zamestnanci Klientskeho centra aj v tomto bode získali veľmi 

pozitívne hodnotenie. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Otázka č. 5 

Ako ste boli spokojný / á s rýchlosťou vybavenia? 

Odpovede na túto otázku sú mierne skreslené vzhľadom na 
obdobie, v ktorom sa anketa odohrávala. Najviac negatívnych 

odpovedí sa týkalo chodu pokladne, ktorá bola v období 
priebehu ankety plne vyťaţená platbami občanov za odpady. 
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Anketa prebiehala bez komplikácii a s veľkým záujmom 

klientov Klientskeho centra. Myslím, ţe pozitívne hodnotenia 
svedčia o vysokej spokojnosti obyvateľov so sluţbami 
Klientskeho centra. Respondenti mali moţnosť vyjadriť svoj 

názor aj slovne. Tieto vyjadrenia sa nachádzajú na 
nasledujúcich stranách vyhodnotenia ankety. 
Pripomienky a poznámky účastníkov ankety
 Ešte keby niektorá 5 – ka bus „zabehla“, „zabiehala“ do 

Záblatia. Vďaka pán primátor ! 
Pán primátor, páni úradníci !
Zachovajte Slnečné námestie, tiché bez takých prevádzok 
ako je kamenárstvo. Mám obavu otvorene vystúpiť. 

Ochotnícky by sa mohol pomstiť. Jeho sused má odvahu. 
 Dlhé čakanie v pokladni. 
 Je to dobrá myšlienka – nech sa Vám darí. 
 Nemáte dobre vyriešenú pokladňu, dlho som čakala. Mali 

by ste vyhradiť pokladňu zvlášť pre mestských zamest-
nancov....   (napr. policajti) 

 Len taká maličkosť. Nevadí, ţe mi pracovníčka nepomôţe 
okamţite, ale aspoň očný kontakt a naznačenie „počkajte 

chvíľku“ by boli milé. Inak prácu celého Klientskeho centra 
a tento trenčiansky vynález veľmi oceňujem. 

 Pri pokladni dňa 2. marca 2007 bol predo mnou policajt 
a vybavoval sa  20 min. Kvôli nemu som stála v pokladni 
toľko dlho a to som si dala len spraviť nový RL. Spravte 
niečo s tým ! 

 Všetko v poriadku iba v pokladni boli predo mnou dvaja 
policajti a dlhšie som tam čakal. 

 Dlho som čakal v pokladni. 
 Jedna pokladňa na celý úrad nestačí. Ďakujem. 
 Všetko je v poriadku, len mi vadilo dlhšie čakanie pri 

pokladni. Zdrţiavali to mestskí policajti. Ďakujem.  
 Dlhšie čakanie pri pokladni ! 



 504 

 Dlhšie čakanie v pokladni. 
 Som častejším návštevníkom tohto Útvaru ţivotného 

prostredia, dopravy a stavebného poriadku Mestského 

úradu v Trenčíne. Privítal som s potešením a uznaním vznik 
takto vybaveného pracoviska uvádzaného útvaru. Chcem 

otvorene zagratulovať Mestu Trenčín, autorom rekon-
štrukcie, tieţ dodávateľovi stavby k skutočne zdarenému 

dielu a k vytvoreniu atraktívneho priestoru, ktorý tieţ 

umocňuje aj umiestnenie tohto útvaru. Priestor je jedným 
slovom reprezentatívny. Všetky otázky som na dotazníku 

vyplnil a vyslovil som spokojnosť. Zamyslel by som sa 
však nad otázkou umiestnenia pracoviska prvého kontaktu 

v tomto objekte, ktoré je situované v rohovej časti 

dvojpodlaţného átria na ľavej strane za vstupnou zníţenou 
chodbou, smerom k opornému kamennému múru, na kon-
takte s exteriérovým átriom. Dizajn aj prevedenie je ele-
gantné. Nie som odborníkom z oblasti stavebnej fyziky, ani 
z odboru zdravotníctva so špecializáciou na pracovné 

prostredie, ţiaľ z vlastných skúseností som zistil, ţe je 
otázna moţnosť fungovania stálej sluţby – pracovníčky 

v tomto priestore, pri dodrţaní všetkých pravidiel klade-
ných na pracovníkov Klientského centra – ľahká rovnošata, 

obuv, nakoľko pri takomto umiestnení a riešení samotného 

pracoviska to nie je z biologického hľadiska celkom moţné, 
iba ak by dotyčný pracovník bol nejakým otuţilcom, 

nereagujúcim na rôzne prievany a prúdenia, ktoré ne-
priaznivo ovplyvňujú pracovnú pohodu, a ktoré môţu viesť 

tieţ k moţnosti získania ochorení, napr. i chronických. Pri 

terajšom riešení pracoviska a jeho umiestnenia vo otvore-
nom veľkom priestore dochádza hlavne v zimnom období 

a obdobiach prechodných k nedostatočnej tepelnej pohode 
tohto priestoru pracoviska, nakoľko stavebné konštrukcie 

obklopujúce tento priestor – sklenené zostavy zo strany 
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hlbokého otvoreného átria na bočnej strane, kamenná stena 

oporného múru z chrbtovej strany sú všetko konštrukcie, 

ktoré teplo dostatočne neakumulujú (sú studené). Naopak 
do hlbokého „komínového“ átria – do jeho spodných častí 

sa natlačí studený vonkajší vzduch, ktorý sa nemôţe pre-
hriať nakoľko je átrium uzatvorené zo štyroch strán, hlboké 

a nepreslnené. Čiţe má tendenciu tento vlhký a chladný 

vzduch svoje okolie ochladzovať. Napriek nespornej ele-
gancii tohto terajšieho existujúceho riešenia doporučujem 

teda riešiť úpravu tohto priestoru pracoviska z hľadiska 
tepelnej pohody, tieţ zabráneniu prievanov a to doplnením 

konštrukciami a materiálmi s väčšími izolačnými vlast-

nosťami, so schopnosťou akumulácie tepla, odrazivé, dopl-
nenie o vykurovacie telesá – radiátory, len na normových 

18˚C. Alebo je tieţ moţné uvaţovať s celkovým pre-
miestnením tohto pracoviska do iného miesta – časti, nad-

väzujúcim na vstup, a na jeho súčasnom mieste povedzme 

realizovať malé orangérium s rastlinami sem vhodnými. 
Inak ťaţko moţno asi okrem letných mesiacov poţadovať 

od pracovníka prvého kontaktu nosiť predpísanú rovnošatu, 
obuv. Toto moje písomné uvaţovanie je potrebné brať ako 

názor človeka, ktorý si neosobuje právo na riešenie, ale 

ktorý sa sem – tam tieţ borí s podobnými peripetiami 
z hľadiska profesného ale aj z odpozorovania iných, resp. 

vlastných skúseností. S pozdravom Beták Marián – archi-
tekt. 

Info Trenčín 19.04.2007 

Pomocná evidencia 191/1/07 
 

Riaditelia múzeí, galérii a hvezdární zo Zlínskeho kraja sa 
stretli 13. apríla 2007 v Trenčíne  so svojimi partnermi z kul-

túrnych zariadení z celého Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. Hostí privítal riaditeľ úradu Trenčianskeho samo-
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správneho kraja Ing. Dušan Lobotka, ktorý pri ich úvodnom 

prijatí v Galérii M.A. Bazovského pripomenul, ţe tradične 

bohaté vzťahy oboch regiónov z minulosti moţno v súčasnosti 
ešte rozšíriť o získavanie a vyuţívanie prostriedkov z 

eurofondov na zaujímavé spoločné projekty. Vedúci odboru 
kultúry a starostlivosti o pamiatky Zlínskeho kraja Aleš 

Hucký vyzdvihol dlhoročnú spoluprácu kniţníc a najmä 

výtvarníkov z oboch regiónov. Dôkazom tejto spolupráce by 
mala byť aj repre-

zentatívna výtvarná 
výstava Zlínsky 

okruh, ktorá má za 

sebou úspešnú púť 
po českých galé-

riách a jej zahra-
ničná premiéra bu-

de práve v Trenčí-

ne. Viac by však 
mali, podľa Aleša 

Huckého, spolupra-
covať aj múzeá, napríklad pri výmene exponátov. Vedúca od-

boru kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja  Ing. Marta 

Šajbidorová očakáva, ţe aj toto spoločné stretnutie otvorí 
cestu novým projektom cezhraničnej spolupráce kultúrnych 

zariadení a nadviazať naň by uţ mali individuálne pracovné 
rokovania našich riaditeľov v konkrétnych  partnerských 

múzeách, kniţniciach, galériách či hvezdárňach v Zlínskom 

kraji.  
tsk.sk 

 
Cyklus podujatí v Roku Jozefa Miloslava Hurbana 

pokračoval v utorok 17. apríla 2007 v Trenčíne.  Jeho začiatok 

patril sérii prednášok v Kultúrnom a metodickom centre 
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Ozbrojených síl Slovenskej republiky, na ktorom sa stretli 

učitelia slovenčiny a dejepisu, ale i mládeţ na odbornom 

seminári pod názvom J. M. Hurban v dejinách a v našej 

prítomnosti. Podujatie otvoril podpredseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja PaedDr. Jozef Boţik, ktorý vo svojom 
príhovore podčiarkol, ţe týmto seminárom chceme pripome-

núť pedagógom, študentom i verejnosti, čím sa jubilantovo 

mnohorozmerné dielo prihovára súčasnému človeku. Poprední 
historici potom predstavili J. M. Hurbana ako literáta, bojov-

níka za pravé hodnoty cirkvi a národa, rozoberali jeho vzťah 
k Ľudovítovi Štúrovi, k Matici slovenskej, ale aj k oko-

iu Trenčína. Na pravé poludnie sa účastníci stretli na pietnej 

spomienke pri pamätníku štúrovcov na Hviezdoslavovej ulici, 
na ktorého začiatku poloţili spomienkové kvety delegácie 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, Mesta Trenčín a Kraj-
skej školskej správy v Trenčíne. 

Do koloritu podujatia zapôsobila 

aj výstava výtvarných prác ţiakov 
Základnej umeleckej školy v Tren-

číne – Slúţil  som svojmu náro-

du, v ktorých si pripomenuli 

významné úseky ţivota J. M. Hur-

bana. V nedeľu  22. apríla 
2007 vyvrcholil cyklus hurbanov-

ských podujatí, keď po slávnost-
ných sluţbách Boţích v evan-

jelickom kostole a. v. v Trenčíne 

pripomenul osobnosť J. M. Hur-
bana spisovateľ a publicista Drahoslav Machala a herec 

Juraj Sarvaš zarecitovaním výberu z Hurbanovej reči na 
súde v Pešti v roku 1867 a koncertné vystúpenie Tren-

čianskeho evanjelického spevokolu Zvon.  

Vlastné poznámky 
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Vyše 900 hrobov z obdobia mladšej a neskorej doby 

bronzovej uţ našli archeológovia v okrajovej časti mesta 

Trenčín a obce Trenčianska Turná. Výskum, ktorý v minulých 
rokoch robili pred výstavbou nákupného centra Tesco, odhalil 

jedno z najväčších pohrebísk luţickej kultúry. V roku 2002 
bolo odkrytých 240 ţiarových hrobov, v roku 2003 ďalších 

takmer tristo. Archeológovia v týchto dňoch pokračujú vo 

výskume, pretoţe areál by mal byť rozšírený o ďalšiu 
výstavbu. Ivan Cheben z Archeologického ústavu Slovenskej 

akadémie vied v Nitre predpokladá, ţe celkový počet obja-
vených urnových hrobov v lokalite prekročí tisícku. Hroby sa 

nachádzajú len niekoľko desiatok centimetrov pod povrchom. 

Niektoré boli poškodené, zrejme orbou na poliach. Nálezy 
budú prevezené do Nitry, kde sa budú priebeţne rekon-

štruovať. Toto pohrebisko je jedno z najväčších, ktoré sa z 
tohto obdobia na Slovensku objavili a skúmali. Pochovávalo 

sa na ňom niekoľko storočí, hroby pochádzajú z obdobia 

rokov 1400 aţ 700 pred naším letopočtom. Spálené pozo-
statky mŕtvych sú uloţené v 

keramických nádobách, kto-
ré sa vyrábali špeciálne pre 

pohreb. V niektorých hro-

boch našli aj veci dennej 
potreby - bronzové ihlice, 

drobné šperky, vlasové 
krúţky. V lokalite objavili 

aj kostrové hroby, ale tie sú 

z obdobia eneolitu a nesú-
visia s pohrebiskom. Ľudia luţickej kultúry osídľovali územie 

v dobe bronzovej a v staršej dobe ţeleznej od Nemecka po 
Ukrajinu. Príslušníci tohto národa svojich mŕtvych spaľovali 

na obetných hraniciach a popol ukladali do urien.  

Trenčianske noviny 26.04.2007 
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Pomocná evidencia 215/1/07 
 

Úspechom pre Trenčianske hradné divadlo skončil tohto-

ročný jubilejný 10. ročník Festivalu Aničky Jurkovičovej 

v Novom Meste nad Váhom, keď získal najvyššie ocenenie - 
Laureát festivalu. „Festivalu sme sa zúčastnili trikrát,“ pove-

dala riaditeľka divadla Mgr. Zuzana Mišáková. „Prvýkrát to 
bolo s hrou Tomáš a Fatima v roku 2004. Vtedy sme si 

vypočuli na rozborovom seminári aj dosť ostrú kritiku, ale 

získali sme zároveň jednu z menších cien - Za rozvoj regio-
nálnej kultúry. V roku 2005 nás za hru Všetko o ţenách 

dokonca aj pochválili, no a tento rok sme vyhrali,“ zreka-
pitulovala Mgr. Zuzana Mišáková. Ocenenie teší, ale aj 

zaväzuje. „Je skvelé, ţe sme sa dostali medzi najlepšie 

ochotnícke divadlá na Slovensku, ktoré majú niekoľko desia-
tok rokov tradíciu a my sme si nedávno pripomenuli len päť 

rokov našej existencie,“ konštatuje. S hrou bratov Čapkovcov 
Lásky hra osudná budú novomestský festival ako laureát 

reprezentovať na Scénickej ţatve v Martine. V tomto roku na 

slávnostnom udeľovaní cien dňa 18. apríla 2007 rozdali aj 
niekoľko cien za herecké výkony. Predseda Zdruţenia 

divadelných ochotníkov na Slovensku Marián Mikola 

konštatoval, ţe herecké výkonyv porovnaní s minulými roč-

níkmi mimoriadne kvalitné. Cenu Matice slovenskej za 

postavu Jara Macúcha získal Peter Hlavička v hre Miroslava 
Ďuriša si odnieslo aj druhé trenčianske divadlo Normálka. 

Festival Aničky Jurkovičovej je celoslovenskou divadelnou 
prehliadkou neprofesionálnych ochotníckych divadelných 

súborov s inscenáciami slovenskej dramatickej tvorby zobra-

zujúcej postavenie a poslanie ţeny v spoločnosti. Touto te-
matikou je výnimočný nielen na Slovensku, ale i v strednej 

Európe. Sprievodným podujatím uţ päť rokov je odo-
vzdávanie ocenenia Kvet Tálie významným herečkám, 
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ktorých herecká dráha sa pretína aj s ochotníckym divadlom. 

Tento rok si ocenenie prevzala Magda Paveleková. 

Trenčianske noviny26.04.2007  
Pomocná evidencia 214/1/07 

 

Trenčianska jazzová spoločnosť s podporou Mesta Trenčín 

predstavila na jedinom koncerte na Slovensku trojicu 
hudobníkov - izraelského klaviristu Leonida Ptashka, 

husľového virtuóza z Gruzínska Vitaliho Imereliho a 

fínskeho kontrabasistu Jirkiho Kangasa dňa 3. mája 2007 v 
Piano klube. Atmosféru koncertnej sály Piano Clubu nahriala 

pred ich vystúpením dobre známa suverénna formácia VV 
Jazz Quartet s vynikajúcou a stále lepšou speváčkou, ktorej 

hviezda vyšla práve v Trenčín Zuzkou Vlčekovou.  

Vlastné poznámky 
 

Pri príleţitosti 2. výročia Domu slovenských regiónov 
v Bruseli sa predstavilo osem slovenských samosprávnych 

krajov viac ako 80 diel z tvorby súčasných slovenských 

umelcov pod názvom Súčasné slovenské umenie : Maľba a 

plastika dňa 4. mája 2007 v medzinárodnej galérii Cobalt. 

Výstavu otvorila poslankyňa Národnej rady Slovenskej repu-
bliky a poslankyňa Krajského zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Magda Košútová. K hosťom sa 

prihovoril kurátor výstavy Štefan Zajíček, riaditeľ Záhorskej 
galérie v Senici. Výstavu tvorila skupina 23 slovenských 

výtvarníkov, z ktorých väčšina vystavovala svoju tvorbu 
v Bruseli po prvýkrát. Z Trenčianskeho kraja vystavovali aka-

demickí maliari  Juraj Oravec, Ivan Minárik a Juraj Krajčo.  

Pomocná evidencia  233/1/07 
 



 511 

Zmiešaný chrámový zbor Cantus Amici z Prahy sa pred-

stavil v Trenčíne počas svätých omší 6. mája 2007 v kostole 

sv. Rodiny na Juhu skladbou A. Gretchaninova Missa Festion 
a 7. mája 2007 v kostole Notre Dame so skladbou Zdeňka 

Fibicha Missa Brevis. Z histórie zboru je známe, ţe zbor 
pôsobí pri chráme Nepoškvrneného počatia Panny Márie 

v Strašni-

ciach a v Ba-
zilike sv. Pe-

tra a Pavla na 
Vyšehrade. 

Bol zaloţený 

v roku 1947 
skupinou 

mladých 
kresťanov pri 

farnosti Pra-

ha - Nusle. Od roku 1951 zbor pôsobil v Bazilike sv. Petra 
a Pavla na Vyšehrade pod taktovkou J. M. Dobrodinského. Po 

zmene v osobe dirigenta, ktorým sa stal jeho syn Václav 
Dobrodinský, zmenil v roku 1960 zbor pôsobisko a aţ do roku 

1996 bol chrámovým zborom vo farnosti pri Kostole sv. 

Vojtecha v praţskom Novom Meste. V roku 2004 prevzal 
rodinnú taktovku vnuk prvého dirigenta Lukáš Dobrodinský, 

zbormajster a harfista Severočeskej filharmónie. Organové 
sprevádzanie a nutné korepetície uţ od vzniku súboru obetavo 

zaisťuje váţený člen Antonín Hix, ktorý sa strieda s orga-

nistom Baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehrade Josefom 

Leciánom. Zbor je zloţený z hudobných amatérov rôznych 

povolaní, napríklad študentov, technikov, ekonómov alebo 
učiteľov. Počas činnosti sa v súbore vystriedalo viac ako 280 

amatérskych spevákov. Za posledných desať rokov naštudoval 

zbor takmer 50 omší a cez 60 duchovných skladieb, niektoré 
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so sprievodom orchestra, iné a capella. Spektrum skladieb je 

veľmi široké - od Grego-riánskeho chorálu a diel majstrov 

vokálnej polyfónie (Pales-trina, Gabrielli, Hassler), cez 
barokových skladateľov (Adam Michna z Otradovíc, J. B. 

Černohorský, G. F. Händel), skladby 19. storočia (A. Dvořák, 
A. Bruckner), aţ po súčasných domácich a svetových autorov 

(J. Hanuš, I. Stravinskyj, L. Bernstein), ale i niekoľko skla-

dieb dirigenta zboru.  
Vlastné poznámky 

 
Výstavný priestor Katovho domu v Trenčíne poskytol svoj 

priestor pre autorskú výstavu fotografií Zoltána Váradiho 

z partnerského maďarského mesta Békéscsaba. Pred jeho 
uvedením na otvorenej scéne vernisáţe dňa            7. mája 

2007 sa v kul-túrnom 
programe pred-stavil 

v hre na fujaru Lukáš 

Hofman. Ver-nisáţ 
výstavy modero-vala 

riaditeľka Tren-
čianskeho múzea Kata-

rína Babičová. V jej 

úvode uviedla, ţe 

výstava Zoltána Váradiho je prvou 
tohoročnou v tomto výstavnom priestore 

a vznikla zhodou náhodných okol-ností, keď 

sa stretla s bývalou riaditeľkou Slovenského 
domu v Békéscsabe Annou Ištvánovou 

a dohodli sa na tejto výstave. 
Bliţšie výstavu a umeleckú tvorbu autora 

priblíţila jej komisárka Hajnalka Krajčovičová z Békés-

csaby . V úvode konštatovala, ţe jeho začiatky fotogra-
fovania patrili čiernobielej fotografii. Aţ v deväťdesiatich 

zľava-H. Krajčovičová, K. Babičová, Z. Kalmár,  Z. Varádi 

Zoltán Váradi 
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rokoch minulého storočia, keď bol poverený zostavením foto-

albumov miest Békéskej ţupy, pri ich realizácii pouţil farebné 

fotografie. Neskôr, ako päťdesiatročný sa začal zaujímať 
o digitálnu fotografiu, ale len okrajovo, lebo sa domnieval, ţe 

v nich chýba profesionalizmus. No dnes je situácia úplne iná, 
pretoţe v nich cíti veľa moţností na tvorbu a keď sa rozhodne 

pre tému, tak rozmýšľa vo farbe. Jeho fotografickú tvorbu 

ilustrovala na malom príklade, ţe „keby Zoltána 
Váradiho zavreli do malej miestnosti o veľkosti 

4 x 4 metre s dostatočným mnoţstvom jedla 
a pi-tia, tak po niekoľkých dňoch by vyšiel so 

senzačným 

fotografickým 
materiálom 

pod titulom Moje dojmy 

z väzenia, alebo objavené 

detaily. Týmto konštatova-

ním sa potvrdzuje stará 
teória, ţe ten koho Pán Boh  

obdaril ţilkou zisťovania, 
ten všade dokáţe robiť dobré fotografie a ten, ktorý túto ţilku 

nemá, ten pre strom nevidí ani samotný les“. Záver vernisáţe 

spríjemnil opäť Lukáš Hofman, ale tento raz hrou na akor-
deóne zmesou ľudových  skladieb. 

Vlastné poznámky  

 

 

Dňa 4. mája 2007 otvoril vedúci Útvaru kultúry Mestského 

úradu v Trenčíne Mgr. Peter Kocnár výstavu jubilantovi 
Kornelovi Földvárimu za jeho osobnej účasti pod názvom 

Kultúrny ţivot Kornela Földváriho. Otvorená výstava sa 

niesla v sprístupnených dielach karikaturistov a iných umel-
cov, ktorí vo svojich dielach priblíţili ţivot tohto tren-

čianskeho rodáka. O kultúrny program v úvode výstavy sa 

Hajnalka Krajčovičová 
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postaral známy karikaturista z časopisu Pardón Ľubomír 

Benkovič hrou na gitare a ţiak Základnej umeleckej školy 

Trenčín Michal Černo. Pri koncepcii výstavy Kultúrny ţivot 
Kornela Földváriho konštatoval kurátor výstavy Jablonovský, 

ţe jeho priatelia z radu karikaturistov a humoristov rozmýšľali 
na tým, ako by si najlepšie pripomenuli významné jeho 

ţivotné jubileum. V zá-

veroch sa dostali k takej 
forme, ţe všetci boli 

vyzvaní, aby vytvorili 
nejaké dielo, ktorým by 

si uctili jeho ţivotné 

jubileum. A tak vznikli 
práce, ktoré boli dnes 

vystavené. Okrem toho 
v mimoriadnom čísle 

Kultúrny ţivot bolo 

zverejnených od viac ako 40 článkov slovenských literátov 
a kultúrnych činovníkov, ktorými vyjadrili svoj vzťah k dielu 

Kornela Földváriho. Jubilantovi prišiel zaţelať aj primátor 
Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, ktorý sa pri tejto 

príleţitosti jubilantovi priznal, ţe s jeho menom a fotograiami 

s rodinného albumu sa 
stretával od malička, pre-

toţe jeho otec mali s jubi-
lantom rovnakú vychová-

vateľku. Vyjadril svoj ná-

zor, ţe osoba Kornela Föl-
dváriho patrí v súčasnosti 

k najpozitívnejším osob-
nostiam v oblasti kultúry 

v Trenčíne, s menom kto-
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rého sa spája aj mesto Trenčín. Do ďalšieho ţivota mu zaţelal 

veľa síl. 

Vlastné poznámky 
 

Za účasti spisovateľa Milan Húţevku a vedúcej odboru 
kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Marty Šaj-

bidorovej sa uskutočnilo dňa 11. mája 2007 vo Verejnej kniţ-

nici Michala Re-
šetku v Trenčíne 

vyhodnotenie súťa-
ţe ţiakov základ-

ných škôl Tren-

čianskeho kraja pod 
názvom „Píšem, 

píšeš, píšeme“. 
V jej úvode sa 

predstavili 

ţiaci, ktorí 
prednesom 

z poézie a prózy predniesli prvotiny tvorby naj-
lepších súťaţiacich.  Priebeh súťaţe zhodnotila 

vedúca oddelenia pre mládeţ Verejnej 

kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne Darina Ďurkechová, 
keď okrem iného konštatovala, ţe päťčlenná odborná porota 

mala ťaţkú prácu, pretoţe musela zhodnotiť 178 prác od 108 
autorov a z nich určiť najlepšie. Nakoniec sa predsa len porota 

dohodla a tým najlepším priznala ocenenie, ktoré im odovzdal 

spisovateľ Milan Húţevka a vedúca kultúry Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Marta Šajbidorová. Ocenení boli 

títo autori literárnych prác : 
 

1. kategória – mladší ţiaci 

a) poézia 

Milan Húţevka 
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1) Grögerová Aneta, „Nad kl-

ziskom“, Základná škola 

Trenčianske Jastrabie 
2) Sládková Kamila, „Výlet na 

aute“, Základná škola 
Brezová p/Bradlom 

3) Tinková Nikola, „Modlitbič-

ka“, Základná škola Melčice – Lieskové 

b)próza 

1) Orságh Michal, „Príbehy o zajkovi Uškovi“, Základná 
škola Trenčín, Kubranská 

2) Pavúková Veronika, „Ako lastovička Anička prečkala 

zimu v lese“, Základná škola Trenčín, Veľkomoravská 
3)  Oriešková Zuzana, „Vietor“, Základná škola Dolná Súča 

2. kategória starší ţiaci 

a) poézia 

1)  Bečárová Kristína, „Dobrodruţstvo ţivota“, Základ-

ná škola Drietoma 
1) Kmošena Vladimír, „Láska“, Základná škola Pú-

chov, Komenského 
2) Drábová Ivana, „Bez názvu“, Základná škola Prievi-

dza, Dobšinského 

2)  Remová Eva, „Vyznania“, Základná škola Nemšová, 
J. Palu 

3)  Serišová Veronia, „Luna“, Základná škola M. Rešet-
ku Horná Súča,  

3)  Sovišová Monika, “Mojej mame“, Základná škola J. 

Hollého, Pobedim 
3) Rzavský Eduard „Štrnásťroční“, Základná škola 

Melčice - Lieskové 

b)próza 

1) Muráň David, „Vášnivé stretnutie“, Základná škola 

Trenčín, Veľkomoravská 

Aneta Grögerová preberá ocenenie 
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2) Ilenčíková Dominika, „Ja a on“, Základná škola J. A. 

Komenského, Púchov 

2) Bundalová Hannah, „Jozefína a jej odváţna pomoc“, 
Základná škola sv. Andreja-Svorada a Benedikta 

Trenčín 
3) Petrášová Dominika, „Nezabudnuteľné okamţiky, 

vzácne chvíle a hrejivé poznania“, Základná škola 

Myjava, Viestova 
3) Koštialová Radoslava, „Rozprávka o kobre“, Základná 

škola Bánovce n/Bebravou, Gorazdova 
Vlastné poznámky 

 

Vo viacerých slovenských mestách sa v sobotu 12. mája 
2007 uskutočnilo podujatie pod názvom Míľa pre mamu. 

Podujatie nadviazalo na re-
kordnú „kočíkovú míľu“, ktorú 

vlani prekonalo viac ako dvetisíc 

rodičov s deťmi v kočíkoch v 
štrnástich mestách siedmich 

európskych krajín. Prestrihnutím 
stuhy pri Materskom centre Sr-

diečko primátorom Mesta Tren-

čín Ing. Branislavom Cellerom 
sa na symbolickú míľu (1,6 

kilometra) dlhú trasu sa vydali 
celé rodiny s kočíkmi, ale aj pe-

šo s deťmi v náručí či na 

pleciach. Ešte pred začiatkom podujatia sa všetci zúčastnení 
zaregistrovali, aby potom prešli vyznačenú trasu zo štartu pod 

mestskú bránu, cez Mierové námestie, okolo synagógy, cez 
Štúrove námestie, okolo Kultúrneho a metodického centra, 

lekárne Centrum s cieľom pri Materskom centre Srdiečko. 

Celá trasa bola označená ţltými šípkami, čím bola veľmi 

primátor  Ing. B. Celler pristrihol stuhu štartu rodičov 
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dobre zabezpečená orientácia účastníkov podujatia od štartu 

do cieľa. Priebeh podujatia trocha narušil silný dáţď 

s krupobitím, ale táto troška vody z nebies nenarušila jeho 
priebeh, pretoţe po tejto desať minútovej sprchu opäť 

zasvietilo slniečko a všetci účastníci prišli s dobrou náladou 
do cieľa. Všetkým tým, ktorí úspešne absolvovali trasu, s 

potvrdenou registračnou kartou z piatich kontrolných stano-

vísk sa ušli drobné odmeny.  V prie-
behu podujatia prebiehal v amfiteátri 

Mierového námestia kultúrny pro-
gram, v ktorom vystupovali deti 

z Detského folklórneho súboru Ra-

dosť, spevokol Základnej umeleckej 
školy v Trenčíne a skupina orientál-

nych tancov Dţamal. S mimoriad-
nou pozornosťou rodičov bola sle-

dovaná módna prehliadka pre tehotné 

matky a pre deti. Sprievodnou akciou 
bola verejná zbierka pod názvom 

„Vychutnávame si materstvo plnými dúškami - Materina 
dúška pre materské centrá“. Prispieť do nej mohol kaţdý 

dobrovoľnou sumou za kúpu pohľadnice s materinou dúškou 

a nápisom „Ďakujem, ţe si mama“. Výťaţok z predaja 
finančne podporí ma-

terské centrá, ktoré 
fungujú na základe 

dobrovoľníckej nepla-

tenej práce, prevaţne 
mamičiek na materskej 

dovolenke. Kaţdý mo-
hol zakúpenú pohľad-

nicu poslať svojej ma-

me. Na záver sa us-
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kutočnilo vyhlásenie výsledkov podujatia a poblahoţelanie 

všetkých mamám k sviatku Dňa matiek. Na záver treba dodať, 

ţe v tomto roku dostalo toto podujatia opäť širší rozmer, keď 
do akcie sa zapojili aj mamy z Trinidadu, Jamajky, Ugandy, 

Holandska, Maďarska, Poľska a Ruska. Výzvu Únie mater-
ských centier Slovenska usporiadať Míľu pre mamu prijali v 

Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Martine, Nitre, Zvo-

lene, Detve, Dolnom Kubíne, Galante, Hriňovej, Leviciach, 
Lozorne, Malackách, Nových Zámkoch, Povaţskej Bystrici, 

Prievidzi, Revúcej, Rusovciach, Ruţomberku, Zlatých Mo-
ravciach a Ţiari nad Hronom. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 238/1/07, 245/1/07 
 

Aţ ďalšie obnaţenie múrov farského kostola v máji 2007 
a následný archeologický výskum pod jeho múrmi priniesol 

prvé prekvapenia, keď boli 
objavené starobylé základy 

budovy, neznáma krypta, 

vchod do Ilešháziovskej 
hrobky a kostra stredovekého 

mladíka. Podľa archeológa 
Trenčianskeho múzea Jaro-

slava Somra najcennejším 

nálezom sú staré základy pod 
budovou, ktoré potvrdili 

predpoklad historikov, ţe 
neskorší gotický kostol z 

prvej polovice 14. storočia 

postavili na základoch ešte 
staršej stavby. Najtajomnej-

ším objavom je však neznáma krypta, ktorú objavili stavební 
robotníci, keď pri odstraňovaní poškodenej omietky na múre 

odkryli asi polmetrový otvor. Keď potom cez štrbinu ar-
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cheológovia spustili filmovú kameru, zistili, ţe pod kostolom 

sa nachádza krypta so spráchnivenými rakvami. Táto je ešte 

staršia ako hrobka hradných pánov Ilešháziovcov v prednej 
časti kostola, do ktorej sa pochovávalo od 17. storočia aţ do 

roku 1860. Či sa v novoobjavenej krypte nachádzajú po-
zostatky významných osobností z dejín Trenčína, ukáţe aţ 

ďalší výskum. Zatiaľ sa vylúčilo, ţe by v nej mohol odpočívať 

najznámejší majiteľ hradu Matúš Čák Trenčiansky, ktorého 
hrob sa doteraz nenašiel. K zaujímavým objavom patrí aj 

kostra stredovekého mladíka vo veku okolo 15 rokov pod 
múrmi kostola. Nález kompletnej kostry archeológov pre-

kvapil najmä preto, ţe pri predchádzajúcich nešetrných 

výkopových prácach okolo budovy boli všetky kostrové 
pozostatky zničené.  

Plus jeden deň 14.05.2007 
Trenčianske noviny 16.05.2007 

Pomocná evidencia 253/1/07, 259/1/07 
 

Popoludnie 13. mája 2007 smerovali viacerí návštevníci na 

Trenčiansky hrad, aby sa zúčastnili vernisáţe 11. ročníka výs-
tavy „Výtvarné spek-

trum Trenčianskeho 
kraja“. Po interpre-

tácii dobových skla-

dieb formáciou Musi-
ca Poetica v úvodnom 

príhovore vedúca od-
boru kultúry Tren-

čianskeho samospráv-

neho kraja Ing. Mar-

ta Šajbidorová oce-

nila pracovníkov, ktorí pripravili výber vystavených výtvar-
ných diel – Mgr. Amáliu Lomnickú z Prievidze, Danielu 

Čiţmárovú z Povaţskej Bystrice a Jaroslavu Tichú z Tren-
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čína. Vyjadrila presvedčenie, ţe vystavené diela návštevníkov 

oslovia. Úroveň zhodnotil vystavovaných diel predseda 

odbornej poroty akademický maliar Ing. Jozef Vydrnák, 
ktorý okrem iného uviedol, ţe do súťaţe sa prihlásilo 67 

autorov s 200 výtvarnými prácami v odbore maľby, kresby, 
kombinovanej techniky, grafiky a plastiky. Odborná porota 

odporučila vystaviť 115 diel od 59 autorov. Najúspešnejším 

autorom boli odovzdané diplomy a vecné ceny. Boli to títo 
výtvarníci : 

Kategória A) 
- Cenu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja získala Markéta Gregorá z Dub-

nice n/Váhom, 
- Čestné uznania získali Adriana Deb-

nárová z Pravenca, Lenka Briadková 

z Bojníc a Peter Ţalúdek z Pruského 
Kategória B) 

- Cenu predajne Umelecké diela Viera 

Šternovej ziskal Juraj Jaroš z Dubnica 
nVáhom, 

- Cenu Základnej umeleckej školy v Trenčíne získal Peter 

Hicinger z Brezan,  

- Čestné uznania získali Martina Martišová z Trenčína, 

Augustín Ugróci z Prievidze, Monika Geršiová Ţabo-
kreky n/Nitrou, Zuzana 

Janíčková z Trenčína, 

Kategória A-1) 
- Cenu Trenčianskeho os-

vetového strediska 
a Trenčianskeho samo-

správneho kraja získal 

Michal Bárta z Bystri-
čian,  

Peter Ţaludek – Pasovaný rytier 

Dušan Chilý – Krajina pod horami 2 
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- Cenu Skloneka Trenčín získal Dušan Chilý z Trenčína, 

- Cenu grafiku od Jozefa Vydrnáka získal Miroslav Mišura 

z Trenčína, 
- Cenu Malej galérie Pod hradom v Trenčíne Soňa 

Zelizková z Dubnice nad Váhom, 

- Čestné uznanie získali Tibor Hladký z Novej Dubnice, 
Gertrúda Jakušová z Trenčína, Peter Horňák z Parti-

zánskeho, 

Kategória B-1) 
- Cenu Mesta Trenčín získala Jana Gáborová z Trenčína, 

- Cenu Galérie M. A. Bazovského získala Jana Bendová 

z Povaţskej Bystrice, 
- Čestné uznanie získala Stanislava Habšudová z Dubnice 

nad Váhom,  

Kategória insitná tvorba 
- Cenu Skloneko Trenčín zís-

kala Margita Melišová 
z Ilavy. 

Najvyššie ocenenie pamätnú 

plaketu laureátov tohoročnej 
výstavy získali maliar Peter 

Šoltó z Prievidze a sochár Jozef  
Syrový z Trenčína. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 251/1/07 
 

Na historickom Mierovom námestí v Trenčíne dňa 12. má-
ja 2007 sa zastavila kolóna desiatok amerických áut. Do akcie 

sa prihlásilo 62 vozov, najmä Cadillacov z rokov 1938 aţ po 
súčasné. Automobily zaplnili takmer celú plochu námestia, 

zvedaví Trenčania aj turisti vyuţili príleţitosť odfotografovať 

sa pri toľkých na Slovensku netradičných i nákladných 
vozoch. Najvýkonnejším autom bol so 700 koňmi Hummer, 

najväčší objem motoru 8,2 mal jeden z Cadillacov a najdlhšia 

Jozef Syrový prijíma ocenenie laureáta 
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limuzína Lincoln ma-

la šesť metrov. Akcia 

s názvom Víkend 

amerických áut od-

štartovala v Ivanke 
pri Dunaji, po Tren-

číne sa autá vybrali 

cez Bánovce nad Be-
bravou do Bojníc, kde 

autá vystavili na obdiv návštevníkom na Hurbanovom 
námestí.  

Info 17.05.2007  

Pomocná evidencia 267/1/07 
 

Trenčianska nadácia 
v rámci projektu Mladí 

filantropi rozdelí 75 

tisíc Sk na granty pre 
osem vybratých pro-

jektov, bolo konštato-
vané na jej tlačovej 

konferencii. Filantropi 

- mladí ľudomily vo 
veku od 16 do 25 ro-

kov prijali 11 projek-
tov a pre formálne nedostatky tri projekty vylúčili. Pôvodne 

mali na rozdeľovanie 60 tisíc Sk. Správkyňa nadácie PhDr. 

Alena Karasová povedala, ţe boli presvedčiví a prostriedky 
im navýšili. Ako informovali filantropky Barbora Janá-

ková, Zaira Gashiová a Jolana Bláhová, po celodennom 
rokovaní sa rozhodli sumou 10 tisíc Sk podporiť tieto pro-

jekty : 
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-  nákup materiálu na bezproblémový chod dielní zamera-

ných na psychoterapiu, liečenie prácou a sociálny kontakt.  

- 2. ročník orientálneho festivalu,  
-  program Trenčianskeho múzea na propagáciu Trenčian-

skeho hradu u detí,  
-  príspevok Trenčianskemu hradnému divadlu na prípravu 

študentského muzikálu,  

- príspevok Materskému centru Srdiečko na vodnícky fes-
tival,  

- príspevok tanečnej skupine Goonies nákup tričiek, 
- projekt výučby základov viacerých druhov tancov, 

-   stretnutia ţiakov základných škôl s psychológom s cieľom 

rozvíjať komunikáciu, spoluprácu a empatiu.  
Všetky projekty sa musia zrealizovať do konca augusta 

2007. Mladí filantropi budú kaţdú podporenú akciu 
monitorovať a podávať správu o jej priebehu. V mesiaci 

september 2007 sa uskutoční verejná prezentácia 

podporených projektov.  
Na tejto tlačovej konferencii prítomných novinárov 

zoznámila Ing. Jana  Sedláč-

ková s projektom Deň klau-

nov, ktorý sa uskutoční 25. má-

ja 2007. Jeho dominantou nebu-
dú tento raz farebné nosy, ale  

farebné obutie. Pri tejto príle-
ţitosti odovzdajú zástupcovia 

holandskej firmy Hoek Slo-

vakia upravený bicykel Jurajovi Orechovskému z Nemšovej. 
Na tlačovej konferencii predstavila správkyňa Trenčianskej 

nadácie PhDr. Alena Karasová program tohoročného Korza. 
Konštatovala, ţe raz uţ Korzo bolo zrušené pre nepriazeň 

počasia, ale tento rok sa to určite nezopakuje. Oľutovali sme 

to, pretoţe aj napriek nepriaznivému počasiu ľudia prišli. 

pravé holandské dreváky v popredí záujmu 



 525 

Témou tohoročného Korza, tentoraz s názvom Méta na 

Korze sa stala fotografia, fotografovia a fotografické 

techniky, ktorá sa uskutoční sa 20. mája 2007 a väčšinu 
programu bude situovaná pod holým nebom. Výber témy 

odôvodnila PhDr. Alena Karasová dlhodobým záujmom o 
fotografiu v aktivitách nadácie vydanými niekoľkými setmi 

fotografií od Maxa Sterna, Jána Halašu, Márie Holoubkovej, 

organizovaním fotosúťaţe „Videl som Trenčín inak“, ktorá 
končí v auguste 2007. Na korzo pozvali zakladateľov foto-

skupiny Méta, ktorí prinesú a vystavia svoje fotografie. Ďalšie 
časti výstavy, budú zostavené z fotografií ţiakov a študentov 

Základnej umeleckej školy v Trenčíne a Strednej umeleckej 

školy v Trenčíne, ako aj z fotografií zo spomínanej celoročnej 
súťaţe nadácie „Videl som Trenčín inak“, ktorej tretie kolo 

má uzávierku koncom mája 2007. Výstava bude rozmiestnená 
v priestore okolo parčíka na Mierovom námestí. Vývoj foto-

grafovania a techniky budú dokumentovať historické foto-

aparáty zo zbierky Ladislava Siekela z Novej Dubnice. Na 
Mierovom námestí bude zriadený historický ateliér, do 

ktorého časť exponátov poskytne aj Trenčianske múzeum. 
Súčasnosť bude zastúpená digitálnou fotografiou. Predpo-

kladá sa, ţe ľudia prídu na Mierové námestie s fotoaparátmi a 

budú veľa fotografovať. Pre autorov fotografií z tohto Korza 
sa rozhodla Trenčianska nadácia vytvoriť samostatnú 

kategóriu v súťaţi Videl som Trenčín inak. Ak sa im bude 
zdať niečo zaujímavé, nech to odfotografujú. 

Vlastné poznámky 

Info Trenčín 17.05.2007 
Pomocná evidencia 267/1/07 

 

Priestory vestibulu Kultúrneho a metodického centra 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky patria uţ tradične ročnej 
prehliadke amatérskych fotografov Trenčianskeho kraja 

AMFO. Dňa 15. mája 2007 sa stretli priaznivci amatérskej 
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fotografie na jeho jedenástom ročníku. Po privítaní riaditeľom 

Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. Vladimírom 

Zvaleným s priebehom súťaţe zoznámila Jaroslava Tichá. 
Z jej príhovoru vyplynulo, ţe do súťaţe sa prihlásilo 75 

autorov s 389 fotografiami, s ktorých odborná porota pod 
vedením Mgr. Fera Tomíka z Bratislavy odporučila vysta-

vovať 107 fotografií od 54 autorov. Záver vernisáţe patril 

oceneniu najlepším autorom v týchto kategóriách : 

Kategória A) – farebná fotografia 

1. cena – Ján Tluka, 
Trenčín 

2. cena – Pavol Obst, 

Trenčianske Jastrabie, 
2. cena – Jaroslav Mego, 

Nové Mesto n/Váhom 

3. cena – Silvia Bielková, 

Prievidza 

Kategória A) – čiernobiela 

fotografia 

1. cena – neudelená 
2. cena – Igor  Hečko , Stará Turá  

3. cena – Pavol Obst, Trenčianske Jastrabie 

Kategória B) – juniori do 16 rokov 
Cena – Alexandra Vargová, Bánovce n/B. 

Čestné uznanie – Michal Sány, Prievidza 
          Karin Steimannová, Prievidza  

Kategória B) – juniori do 21 rokov 

Cena – Tomáš Fidrich, Myjava 
Čestné uznanie – František Petrovský, Trenčianska Teplá 

          Filip Baránek, Bolešov 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 263/1/07 

 

Ing. Ján T luka preberá prvú cenu od ved. odb. kultúry TSK              

Ing. Marty Šajbidorovej 
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Pri príleţitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií pri-

pravilo Trenčianske múzeum a Galéria Miloša Alexandra 

Bazovského spoločný projekt s názvom “Noc múzeí a galérií 

2007“, ktorý sa uskutoční v sobotu 19. mája 2007. Legendami 

spojený Trenčiansky hrad, Katov dom so svojou tajuplnou 
históriou alebo pokojné výstavné priestory Galérie Miloša 

Alexandra Bazovského 

sú miesta, ktoré v tento 
deň niektorí občania 

navštívili, aby na vlastné 
oči spoznávali blízku 

a vzdialenú históriu 

svojho mesta a hradu, 
ale tieţ sa nechali unášať 

ľahkosťou snivého sveta 
výtvarného umenia. Or-

ganizovanie podujatia 

bolo podľa riaditeľky Trenčianskeho múzea Kataríny Babi-

čovej ovplyvnené podobnou činnosťou európskych kultúr-

nych inštitúcií, ktoré kaţdoročne otvárajú svoje brány pre 
tisícky svojich priaznivcov a návštevníkov, aby strávili časť 

dňa alebo i noci v priestoroch obľúbeného múzea či galérie. 

„Takto obyvatelia Trenčína a príleţitostní návštevníci dostali 
v tomto roku prvýkrát moţnosť spoločne, bezplatne navštíviť 

Trenčiansky hrad, Trenčianske múzeum, Katov dom a Galériu 
Miloša Alexandra Bazovského,” doplnila riaditeľka Galérie 

Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne PhDr. Danica 

Lovišková. Riaditeľka Trenčianskeho múzea v Trenčíne 
Katarína Babičová vidí v spojení múzea a galérie veľké 

pozitívum. „Snaţili sme sa vyuţiť to, ţe sme na jednej trase. 
Ak návštevníci budú chcieť vyuţiť naše ponuky, môţu začať 

v galérii a postupne sa cez múzeum a Katov dom dostanú aţ 

na hrad.” Podujatie je však koncipované tak, ţe návštevníci si 
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môţu z ponuky vybrať len niektoré podujatia, ktoré ich naj-

viac oslovia. Aj keď Trenčianske múzeum spravuje viacero 

expozícií po takmer celom trenčianskom regióne, do akcie sa 
v tomto roku zapoja len zariadenia nachádzajúce sa priamo v 

meste. „Sme zvedaví na odozvu a v budúcom roku plánujeme 
rozšíriť podu-jatie aj na naše ďalšie objekty,” prezradila a 

Katarína Babičová zámery múzejníkov. 

 V Galérii M. A. Bazovského okrem tradičných prehliadok 
expozícií boli pripravené aj početné sprievodné podujatia, 

ktorých program sa začal dopoludnia prednáškou odborného 
konzervátora Jána Špacka. Návštevníci počas prednášky 

nazreli do konzervátor-

skej dielne a spoznávali 
základy ošetrovania a 

konzervovania. V galérii 
popoludní pokračoval 

program Stretnutím 

s umením, ktorým sa 
zavŕšilo pokračovanie 

cyklu Slovenská kera-
mika dnes a premiérovej 

prezentácie maliara Jiřího Mezřického – Anonymita ľudského 

mraveniska. Návštevníci diskutovali s keramikárom Iljom 
Holešovským a maliarom Jirkom Mezřickým nielen o farbe, 

maľovaní, hline, keramike, 
ale predovšetkým o ich 

vzťahu a láske k výtvar-

nému umeniu. A nielen to, 
lebo podaktorí si zababrali 

ruky od hliny a vyskúšali 
prakticky toto umenie. 

Večer patril pomyselnému 

stretnutiu múz – výtvar-

keramikár Ilja Holešovský v pracovnom nasadený  

PhDr. J. Karlík a PhDr. J. Karlíková spoločne riešili záujem o genealógiu návštevníkov 
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ného umenia a hudby, ktorú priniesli do galérie ţiaci 

Základnej umeleckej školy v Trenčíne. 

Ten, kto si myslel, ţe uţ je dlho v Galérii M. A. Bazov-
ského, mohol prechádzkou premiestniť do hlavnej budovy 

Trenčianskeho múzea, kde odborní pracovníci poskytovali 
informácie pre verejnosť v oblastiach, ktoré sú pre návštev-

níkov vţdy atraktívne a zaujímavé. Napríklad PhDr. Jozef 

Karlík poskytoval odborné rady, ako zostaviť rodostrom 
svojej rodiny, o numizmatike, starých pohľadniciach Trenčí-

na alebo topografii mesta návštevníkom radila PhDr. Janka 

Karlíková a historik umenia PhDr. Vlastimil  Hábl s náv-

števníkmi konzultoval historické umelecké diela.  

Cestou z galérie na Trenčiansky hrad nebolo nemoţno 
návštevníkmi obísť Katov dom, ktorý má svoju osobitnú 

atmosféru za svetla, ale nočná atmosféra spôsobuje husiu 
koţu nie jednému návštevníkovi. Najväčšou atrakciou celého 

podujatia bol bezpochyby Trenčiansky hrad. V pravidelných 

intervaloch pripravení lektori vzali 
pod svoju ochranu prichádzajúcich 

návštevníkov a uskutoč-ňovali s nimi 
prehliadku hradu aj s odborným vý-

kladom. Návštevníkov bolo mimo-

riadne veľa, k čomu prispelo aj 
pekné uţ takmer letné počasie. Pre-

chádzajúc sa po hradnom nádvorí 
veľa návštevníkov si pochvaľovalo 

podujatie, lebo im nielen umoţnili 

pozrieť sa na mesto po dlhšej dobe, 
ale dozvedeli sa aj mnoho zaují-

mavého z histórie i súčasnosti dominanty mesta. Osobité čaro 
mala prehliadka Trenčianskeho hradu pre tých návštevníkov, 

ktorí prišli v podvečer a večer a mali si ju moţnosť vychutnať 

pri svetle fakieľ. Keďţe vstup do spomínaných inštitúcií bol 
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zdarma a s predĺţenou otváracou dobou od 10,
00

 h do 22,
00

 h 

veľa občanov vyuţilo tento deň na poznanie histórie mesta. 

Treba dodať, ţe spomínané inštitúcie v rámci spomínaného 
podujatia ešte v pra-

covný deň predtým, 
teda 18. mája 2007, 

organizovali návštevy 

ţiakov a študentov zá-
kladných a stredných 

škôl z Trenčína a blíz-
keho okolia v Galérii 

M. A. Bazovského ako 

aj na Trenčianskom 
hrade, pre ktorých pri-

pravili zaujímavé a pestré podujatia tak. 
Vlastné poznámky.  

Pomocná evidencia 270/1/07 
 

Nedeľňajšia predpoveď počasia na 20. mája 2007, ţe bude 

krásne, slnečno sa splnila do posledného písmena, čo zaru-
čilo, ţe tohoročný program trenčianskeho Korza mohol mať 

úspešný priebeh. Témou tohoročného Korza, tentoraz s náz-
vom Méta na Korze sa stala fotografia, fotografi a foto-

grafická technika. Všetci tí, čo prišli na Mierove námestie 

v Trenčíne mali moţnosť si 
pozrieť vystavené fotografie 

rôznych ţánrov, umiestnené 
na sieťovine pod holým 

nebom od rôznych autorov. 

Moderovanie tohto podu-
jatia uţ od nultého ročníka 

bolo nemysliteľné bez jeho 
zakladateľa a dlhoročného 

spíkra Ferda Rybníčka, a preto i dnes sa objavil na otvorenej 
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scéne spolu s nie menej známym mímom Vladimírom 

Kulíškom, ktorý oţivil postavičku nezabudnuteľného Char-

lieho Chaplina. Kaţdý, kto si myslel, ţe jeho fotografie stoja 
za obdiv, si ich mohol vyvesiť na obdiv všetkých.  No a bolo 

na čo pozerať. Snáď najväčší výber fotografií rôzneho ţánru 
poskytli študenti Strednej umeleckej školy v Trenčíne, uţ 

spomínaní členovia META a úspešné fotografie autorov zo 

spomínanej celoročnej súťaţe nadácie „Videl som Trenčín 
inak“. Organizátori podujatia umoţnili aj náhodným autorom 

sprístupniť aktuálne fotografie z tohto podujatia ich vytla-
čením. Pre všetkých návštevníkom bola sprístupnená výstava 

fotoaparátov, ktoré najlepšie zdokumentovala vývoj fotogra-

fovania a fotografickej 
techniky poskytnutá zo 

zbierky Ladislava 

Siekela z Novej Dub-

nice. Tí starší si zaspo-

mínali, keď na začiatku 
ich fotografovania boli 

práve vystavené foto-
aparáty značky Pionýr, 

Zorkij, Fokaflex, Fle-

xaret a ďalšie a tí najmladší sa naopak divili, ako bolo moţné 
s takýmito fotoaparátmi zho-

toviť kvalitné fotografie. Vý-
ber témy tohoročného Korza 

odôvodnila správkyňa Tren-

čianskej nadácie PhDr. Alena 

Karasová tým, ţe činnosť 

nadácie má dlhodobý záujem 
o fotografiu, čo preukázala 

vydanými niekoľkými setmi fotografií od Maxa Sterna, Jána 

Halašu, Márie Holoubkovej i organizovaním fotosúťaţe 
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„Videl som Trenčín inak“. Na Mierovom námestí bol 

zriadený historický ateliér, do ktorého časť exponátov 

poskytlo Trenčianske múzeum.  
Vlastné poznámky 

 

Mierové námestie v Trenčíne v sobotu 26. mája 2007 

v nádhernom jarnom slnečnom počasí, ktoré však svojimi 
teplotami pripomínalo skôr leto, stalo sa miestom, kde si uţ 

po druhý krát dali stretnutie profesionálni i amatérski klauni 

a šašovia s deťmi na benefičnej akcii Deň Klaunov na pod-
poru Fondu Dr. Klaun Trenčianskej nadácie. Po minulých 

úspešných červených nosoch, za ktorých počet sa mesto Tren-
čín dostalo do Knihy slovenských rekordov, tak tento rok malí 

i veľkí návštevníci Mierového námestia si mohli opäť zasú-

ťaţiť chodením v klaunovských topánkach. Zaujímavé bolo 
sledovať, ţe hlavne tí menší sa na podujatie poctivo pripravili 

uţ doma, pretoţe na námestie si so sebou priniesli farebne oz-
dobené svoje tenisky, cvič-

ky, topánky ... Pre tých, 

ktorí to nestihli, deti z výt-
varného odboru Základnej 

umeleckej školy v Trenčí-
ne po vedením pani uči-

teľky Mgr. Izabely Bul-

kovej im pomohli ich 
obutie vyzdobiť ľubovoľ-

ným spôsobom – nálep-
kami, mašľami a podobne. 

Nezostalo však len pri 

obutí, lebo i tvár detí sa menila pod líčidlami. Samozrejme, ţe 
v kurze bol aj predaj červených nosov, z ktorých predaja 

kaţdá získaná koruna išla na účet Fondu Dr. Klaun. Pre 
všetkých, ktorí prišli na Mierové námestie dopoludnia bol 

pripravený bohatý a nenáročný program a to jednak v amfi-
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teátri, v ktorom vystupovali klauni so svojimi divadelnými 

predstaveniami. Okrem toho sa deti mali moţnosť zastaviť pri 

viacerých stánkoch, v ktorých mohli vyskúšať svoju šikov-
nosť ako napríklad trafiť do hrdla fľaše ceruzou zavesenou na 

krku, skákať s loptičkou 
medzi nohami, vyskúšať si 

cvičenie s obručami hola-

hup, zaskákať si na nafu-
kovacom hrade, skúsiť si 

zastepovať... No skrátka 
zábavy bolo bárs koľko. 

Tí, ktorí boli úspešní a mali 

na kartičke zaznamenané, 
ţe prešli všetkými súťaţ-

nými stanoviskami, si ju vymieňali v banke Dr. Klauna za 
sladkosti. Najväčšiu frekvenciu návštevnosti mal stánok 

„Holandský svet“, v ktorom holandskí priatelia z Utrechtu 

ponúkali zdarma deťom hračky, získané u nich organizovanou 
dobrovoľnou zbierkou. Stalo sa uţ tradíciou, ţe podujatie Deň 

Klaunov má nielen zábavný, ale aj charitatívny rozmer, 
ktorým holandská firma VITAL verejne preukazuje svoje 

sociálne cítenie darovaním upravených bicyklov telesne han-

dicapovaným občanom. V obradnej miestnosti Mesta Trenčín 
za účasti veľvyslanca Holandského kráľovstva J.E. Rob 

Swartbola s manţelkou a primátora Mesta Trenčín Ing. 

Branislava Cellera odovzdali zástupcovia uţ spomínanej 

firmy špeciálne upravený bicykel Jurajovi Orechovskému 

z Nemšovej. Pri toľkej zábave skoro nikto nezbadal, okrem 
organizátorov podujatia, ţe čas prehúpol cez poludnie a ho-

diny na mestskej veţi sa priblíţili 12,
30

 hodinu, teda čas 
vyhradený na sčítanie klaunovských topánok. Klauni, zú-

častnení dnešného dopoludnia, boli poverení funkciou asis-

tentov komisára agentúry pre slovenské rekordy. Najprv 

Sandra Koláriková so svojimi víťaznými topánkami 
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pripravili vymedzenie sčítacieho priestoru potrebnými 

rekvizitami a potom dohliadali na regulérnosť sčítania. 

Sčítanie klaunovských topánok bolo úspešné, lebo komisár 
z agentúry pre slovenské rekordy Igor Svitok odovzdal 

manaţérke Fondu Dr. 
Klaun Janke Sedláčko-

vej Certifikát o pre-

konaní slovenského re-

kordu 622 veselými to-

pánkami na jednom 
mieste. Klauni asistovali 

aj pri určení najkrajších 

namaľovaných klaunov-
ských topánok. Zhodli sa, 

ţe najkraj-šie klaunovské topánky, vlastnoručne vymaľované, 
priniesla do súťaţe Sandra Koláriková. zo Základnej školy 

Na dolinách v Trenčíne. Program na 

Mierovom námestí ukončilo Vra-
novské chodúlové divadlo. Fond Dr. 

Klaun pripravil pre všetkých účast-
níkov rekordu originálne poďakova-

nie, keď umoţnil všetkým tým, ktorí 

mali obuté klaunovské topánky vstup 
zdarma na mestskú veţu, Galérie M. 

A. Bazovského, Trenčianskeho mú-
zea, Katovho domu a na Trenčiansky 

hrad. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 31.05.2007 

Pomocná evidencia 287/1/07 
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Trenčiansky Ostrov patril počas soboty dňa 19. mája 2007 

motorkám. Miestny klub Black Kings organizoval uţ piaty 

ročník Motoparty. Prezident motorkárskeho klubu Miroslav 

Appelt uviedol, ţe vlani sa na akcii zúčastnilo okolo 800 

milovníkov motoriek a to všetkých druhov a typov od vete-
ránov aţ po najmodernejšie typy. Ako ďalej informoval Miro-

slav Appelt, motorkári sa stret-

li v kempe na Ostrove, do kto-
rého bude mať verejnosť prís-

tup len v sobotu od 10:
00

 do 
14:

00
 h. Výťaţok zo vstupného 

odovzdali miestnemu psiemu 

útulku. Motorkári sa predviedli 
popoludní, keď od 14:

00
 h. sa 

začala 140 kilometrová Jazda 
kráľov z Trenčína do Bánoviec nad Bebravou, Topoľčian, 

Piešťan, Nového Mesta nad Váhom a späť do Trenčína. V 

kempe prebiehali súťaţe v pití piva, v dvíhaní činky a súťaţ o 
najväčší pupok. O dobrú náladu sa postarali kapely a striptíz.  

Vlastné poznámky 
 

V posledný májový deň, 32. mája 2007 zavítal do Trenčína 
28. ročník celoslovenskej prehliadky detskej 

výtvarnej a literárnej tvorby „Detský výtvarný 

a literárny Trenčín“. Ešte pred slávnostným 
otvorením výstavy v doobedňajších hodi-nách sa 

uskutočnil celoslovenský odborný seminár pre 
učiteľov a priateľov umenia, na ktorom v jeho úvode sa pred-

stavil Detský divadelný súbor Škovránok z Trenčína s hrou 

„Tramtária“ v réţii Mgr. Viery Ţilkovej. V seminári vystú-
pili : 

- Mgr. Viera Ţilková s prednáškou – „Vyuţitie dramatickej 
výchovy na vyučovaní v mimoškolskej činnosti“ 
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- PaedDr. Soňa Vincíková, PhD.- „Enviromentálne vedo-

mie a vizuálna komunikácia“ 

- PaedDr. Soňa Hrivňáková, PhD. – „Enviromentálna vý-
chova výtvarným umením“ 

V úvodnom príhovore slávnostného otvorenia výstavy 

uviedla Mgr  Anna Turanová, ţe do súťaţe bolo poslaných 
2.630 výtvarných a 417 literárnych prác zo 118 škôl Slo-

venska. O talentoch a kráse písaného slova a hodnotenie sú-
ťaţných prác vypovedala v zastúpení spisovateľky Ing. Mar-

gity Ivaničkovej v jej neprítomnosti, členka poroty Janka 

Poláková. Úroveň výtvarných 
prác zhodnotil predseda odbornej 

poroty akad. maliar Juraj Oravec. 
No a potom nasledovalo odovzdá-

vanie ocenení najlepším ţiakom. 

No a potom nasledovalo odovzdá-
vanie ocenení týmto najlepším 

ţiakom : 

1. literárna súťaţ 

Zlaté slniečko –  1. kategória poézia Natália Lajdová,  

Základná škola  Gorkého ul., Trnava  
Zlaté slniečko –  2. kategória próza Samuel Haszics,  

Základná škola Levice, Ul. M. R. Štefánika                                                                                         
Zlaté slniečko –  2. kategória próza Ivana Štefáneková,  

Základná škola  Špacince   

Cena primátora Mesta Trenčín – Valéria Horváthová,  

Základná škola Bratislava, Kalinčiakova v 2. kategórii – 

próza   
Cena Krajského školského úradu Trenčín – Marta 

Baláková,  Základná škola s materskou školou Lokca v                

2. kategórii – poézia                                       
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Cena Trenčianskeho samo-

správneho kraja – Dominika 

Kašová,  Základná škola s ma-
terskou školou Trenčianske 

Stankovce v 1. kategórii – 
próza 

Cena Rudolfa Dobiáša – 

Soňa Ondrušková, Základná 
škola s materskou školou Horná Súča v 1. kategórii – próza 

Cena Vojtecha Zamarovského – Tomáš Gordian, 

Základná škola  Špačince v 2. kategórii – poézia 

Cena Centra voľného času Trenčín – Nikola Ištvánová,  

Základná škola s materskou školou Babín v 1. kategórii – 
poézia   

Cena Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne – 
Lucia Dikaczová, Základná škola Ţilina, Hollého ul. v 2. 

kategórii – próza  

2. výtvarná súťaţ 

Zlaté slniečko – Súkromná Základná umelecká škola  

Martin, Ul. Aurela Stodolu                            
Zlaté slniečko - Základná umelecká škola Trenčín, 

Námestie SNP  

Zlaté slniečko – Súkromná Základná umelecká škola 

Senec, Ul. R. Madarászovej  

Cena primátora Mesta Trenčín - Základná umelecká 

škola  Spišská Belá, Zimná ul. 

Cena Krajského školského úradu Trenčín – Materská 

škola Martin, Ul. Aurela Stodolu 
Cena Trenčianskeho samosprávneho kraja – Špeciálna 

Základná škola  internátna  Ţdaňa 

Soňa Ondrušková preberá ocenenie Rudolfa Dobiaša 
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Cena Galérie M.A.Bazovského v Trenčíne – Základná  

umelecká škola  Nové Mesto n/V, Ul. J. Kréna   

Cena Juraja Oravca – Alţbeta 

Hajná, Základná umelecká škola  

Trenčín,  Nám. SNP 
Cena Igora Mosného - Kristína 

Horváthová, Základná umelecká 

škola  Šamorín 

Cena Základnej umeleckej školy 

Trenčín – Základná škola s ma-

terskou školou Novoť 

Cena Umelecké diela Viera Šter-

nová – Špeciálna Základná škola  Komárno Hradná ul.,    
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 265/1/07, 290/1/07 
 

Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne dňa 1. júna 2007 
bola miestom vernisáţe výstavy akademického maliara Jura-

ja Dolána pod názvom „Malé veľké hry“. Činnosť umelca 

priblíţila vo svojom príhovore kurátorka výstavy PhDr. Da-

nica Lovíšková, ktorý vo svojej tvorbe pribliţuje protiklady, 

paradoxy a absurditu súčasného sveta. Na jeho tvorbu vplýval 
najmä viacročný po-

byt v Líbii, niekoľko 

mesačný pobyt v In-
dii, pri ktorých inten-

zívny dotyk s dávno-
vekými kultúrami 

a civilizáciami mali 

silný inšpiračný im-
pulz. Počas tvorivých 

pobytov v zahraničí 
zozbieral Juraj Dolán 

zaujímavé predmety dávnych predhistorických kultúr, ktoré 

Jana Maračková so Zlatým slniečkom ZUŠ Trenčín 

zľava - PhDr. Danica Lovíšková, Juraj Dolán 
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invenčne zakomponoval do svojich výpovedí. Popri klasic-

kých maľovaných obrazoch a dielach vytvorených z pies-

kových štruktúr sa vynárajú tajuplné symboly, písmové 
odkazy a náboţenské symboly. Vytvára monumentálne pôs-

obiace inštalácie, v ktorých sa maliarske diela prelínajú 
s ďalšími prvkami – svetlom, vodou, tancom a videopro-

jekciou, aby ešte intenzívnejšie definoval znepokojenie na 

stavom dnešného sveta. Umelcove prezentujú myšlienkovo 
bohaté umelecké posolstvá, ktoré sú pre nás nesporne 

zaujímavou reflexiou o podstate ľudskej a prírodnej existencie 
a vyzývajú nás k vzájomnému pochopeniu, tolerancii a nez-

ľahostajneniu. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 288/1/07 

 

Trenčianske múze-

um za podpory Tren-

čianskej nadácie a Sku-
pina historického šermu 

Wagus v Trenčíne  zor-
ganizovalo k oslavám 

Medzinárodného dňa 

detí podujatie pod náz-
vom Deň detí na Tren-

čianskom hrade dňa               
1. júna 2007. Od skorého rána sa cez brány Trenčianskeho 

hradu priam hrnuli výpravy detských návštevníkov zo 

všetkých trenčianskych škôl. Keď sa uţ zdalo, ţe amfiteáter 
Trenčianskeho hradu sa zaplnil do posledného miesta, tak deti 

privítal na nádvorí Dolného hradu privítal sám Matúš Čák 
Trenčiansky, ktorý im porozprával o ťaţkom ţivote vojakov 

v čase rímskej expanzie, prišla dokonca i ozrutná jednočlenná 

armáda. Vysvetlil aj to, prečo sa majú ľudia správať sluš-

Matúš Čák Trenčiansky privítal malých návštevníkov  na Trenčianskom hrade 
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ne, čestne a spravodlivo, pre tých, ktorí by chceli oponovať, 

bola pripravená sada mučiacich nástrojov. Deti si zaspievali 

vlastnú oslavnú pieseň rímskemu vojakovi a Matúš Čák ich za 
odmenu podrobil tréningu útočiacej armády. Následne na to 

za zjavil „hradný duch Filip“ a zaspieval árie, ktoré roz-
tancovali sediace deti v amfiteátri. To stačilo na to, aby deti, 

ktorým sa nechcelo len tak sedieť, prišli bliţšie a spolu sa 

naučili zopár zaujímavých tancov. Ostatné deti mohli rozvíjať 
svoju fantáziu v pripravených tvorivých dielňach. K dispozícii 

bola výtvarná dielňa, pre tých najmenších boli obľúbené tzv. 
prstové farby, ku ktorým nepotrebovali ţiadne štetce, stačili 

im ich vlastné prsty, ďalej modelárska dielňa, kde deti 

vytvárali zaujímavé vecičky, výroba papierového kvetu – 
obľúbená dielňa, keďţe si z nej mohli priniesť kvety pre svoje 

mamy, výroba šaška – jej miesto bolo obsadené prevaţne 
chlapcami, výroba náhrdelníkov z korálok – dielňa pre všetky 

parádnice, stále obsadená dielňa maľovanie na sklo a drevo, 

ktorá zaujala dokonca i rodičov natoľko, ţe sa i oni sami 
zapojili. Počas dňa navštívili deti Dobový tábor a strelnicu, 

viaceré si zastrieľali si 
z luku, kuše aj z palných 

zbraní. Večer patril 

umeleckému predstave-
niu detského folklór-

neho súboru Kornička. 
Podľa štatistiky, okrem 

beţných návštevníkov, 

prišlo presne 953 detí. 
Ing. Monika Guríno-

vá - upravené 
 

Dňa 2. júna 2007 vyvrcholili oslavy Medziná-

rodného dňa detí na Mierovom námestí, keď v 

amfiteátri vystupovali detské tanečné súbory, deti 

deti sa učili na hradnom nádvorí historické tanca 
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z materských škôl a samozrejme aj profesionálni divadelní 

umelci. A nielen to. Mierové námestie bolo pokryté viacerými 

miesta-mi, kde sa mohli deti zabaviť – nafukovací hrad, 
moţnosť lezenia na cvičnej flaše, tvorivé dielne. Do osláv 

Medzinárodného dňa detí sa zapojilo aj Krajské riaditeľstvo 
Policajného zboru v Trenčíne pretoţe tento deň vyuţilo aj na 

oslavy Dňa polície. Policajný zbor Slovenskej republiky sa 

predstavil propagačne najprv so svojimi vozidlami na 
Mierovom námestí a päť minút pred 10,

00
 h, sa presunuli do 

priestoru pred Kul-
túrne a metodické 

centrum Ozbroje-

ných síl Slovenskej 
republiky. Ešte pred 

programom si veľkí 
i malí návštevníci 

snaţili sa nahliadnuť 

do pristavených slu-
ţobných policajných 

vozidiel a vyskúšať 
si manipuláciu s majákom, volantom či iným ich vybavením. 

V programe policajný kynológ so sluţobnými psami ukázal v 

prehliadke osoby na prítomnosť zbrane, predviedol ukáţky na 
vyhľadávanie výbušnín, ukáţky na vyhľadávanie drog, ukáţ-

ky ovládateľnosti psa a zadrţanie páchateľa psom. Poho-
tovostný policajný útvar predviedol ukáţky rôznych spôsobov 

zlanovania, ukáţky zadrţania páchateľa pomocou zlanovacej 

techniky z najvyššieho objektu v tejto časti, bývalého hotela 
Laugarício. Hasiči zas ukázali svoju šikovnosť pri simu-

lovanom hasení poţiaru horiaceho auta. 
Vlastné poznámky 

 

V Mestskej galérii v Trenčíne sa predstavil v samostatnej 

autorskej výstave s cyklom farebných fotografií dňa 5. júna 
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2007 pod názvom Strom Peter Hledík, ktorého pozná široká 

verejnosť ako zakladateľa a dlhoročného riaditeľa filmového 

festivalu ArtFilm v Trenčianskych Tepliciach. Komisár výsta-
vy Ing. Ján Tluka sa vo svojom príhovore rozcítil a pri-

rovnal autora básnikovi, ktorý pri večernom ohni na púšti 
v nostalgii zaspomína na rodný kraj. „Vidí pred sebou strom, 

ktorý náhodou vyrástol vo vnútri opusteného domu bez okien 

a vydal sa na cestu za svetlom. Denne na úsvite strom 
pozoruje. Vidí, ţe je len zdánlivo mŕtvy, pretoţe sa postupne 

od vršku koruny celý prebúdza spievajúcimi vtákmi. Pri 
stretnutí s fotografiami autora stávame sa 

pozorovateľmi prirodzeného behu svetla, 

ktorý často prestávame vnímať. Strom, ktorý 
je objektom citlivého vnímania autora, stáva 

sa pre autora zaklínadlom k otvoreniu 
pribuchnutých dverí k chápaniu obyčajného 

sveta. Prekvapuje predovšetkým to, ţe 

človek, ktorý prešiel celý svet, stretol s celebritami, ale 
i s niektorými skutočnými osob-nosťami, nachádza svoje 

uspokojenie v rozhovore so stro-mom. Stal sa pre neho 
miestom odpočinku a sústredenia. Jeho fotografická výpoveď 

potvrdzuje, ţe našiel pevný bod svojho ţitia, pretoţe strom sa 

stal pre neho 
symbolom niečoho 

pevného a zakotve-
ného. Korene nezna-

menajú puto, ale pri-

rodzenú oporu 
a zdroj sily. V závere 

vyjadril presvedče-
nie, ţe táto výstava 

vzbudí u návštevní-

kov nájsť si tieţ svoj 
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strom k zapusteniu pomyseľného koreňa, aby sme celkom 

nevyschli.“ Na záver o svojej fotografickej tvorbe, najmä 

o vzťahu k prírode vyjadril Peter Hledík. „Strom, ktorý sa 
objavuje v mojich fotografiách som videl mnohokrát predtým, 

neţ ma oslovil. Urobil som si pár fotografií a zistil som, ţe 
strom je vlastne solitér a vtedy som si uvedomil, ţe aj ja som 

solitér a porozumeli sme si. Chcel vedieť aký je tento strom 

skoro ráno, v noci, v januári i v lete, chodil som k nemu 
v daţdi i hmle a výsledkom sa stalo nespočetné mnoţstvo 

fotografií. Dnes som vystavil len 37 fotografií a doma mám 
archivovaných ďalších vyše 1300 fotografií.“ Poďakoval 

všetkým, ktorý mu pomohli zreali-zovať túto výstavu. 

Vlastné poznámky 
 

Zaujímavá výstava bola 
otvorená dňa 8. júna 2007 vo 

výstavných priestoroch Ka-

tovho domu, v ktorej sa pred-
stavila Jarmila Veľká so 

svojím Znovuzrodením re-

nesancie. Po privítaní hostí 

riaditeľka Trenčianskeho 

múzea Katarína Babičová konštatovala, ţe „je  symbolické, 
keď súčasná moderná tvorba umelkyne našla svoje miesto v 

objekte, ktorého vznik sa datuje práve do obdobia renesancie. 
S vystavenými dielami a ţivotom umelkyne zoznámil kurátor 

výstavy PhDr. Ľubomír Podušel zo Slovenskej národnej 

galérie. Rodáčka z Bratislavy študovala výtvarné umenie 
v zahraničí na Akadémii krásnych umení v Krakove v Poľsku. 

Jej obrazy pripomínajú akúsi nehybnosť, večnosť, návyk 
absolútna sprevádzaný vnútornou harmóniou obrazovej sklad-

by a tieţ predtuchu vlastného ţivota vo výpovedi, ktorú 

charakterizuje tichý majestát pokoja. Ten vyţaruje z jej 
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obrazov aj vďaka maliarkinho rukopisu je pokojný, 

vyrovnaný, sporadický, inokedy popretkávaný rapsódiou fa-

rebných škvŕn. Sú to obrazy, v ktorých prináša umelkyňa 
nielen to, čo vidí, ale prináša aj svedectvá, podobenstvá 

zašifrovaných symbolov obecne platných, hoci sa neraz 
vymykajú pravidlám vyplý-

vajúcich z obecne platných 

záväzných konvencií. Jej 
obrazy majú veľkú hĺbku, 

ktoré neprekročili dimenzie 
čistého maliarskeho ploš-

ného zobrazenia a vyvolá-

vajú stavy blízkej kontem-
plácie, teda rozjímania. Jej 

obrazy pripomínajú obdobie rannej renesancie, z ktorého 
pochádzajú výtvarné diela preslávaných slávnych umelcov 

ako Caravaggia, Boticcelli, Santi a ďalších. Vernisáţ spríjem-

nili svojím vystúpením flautistky zo Základnej umeleckej 
školy v Trenčíne.  

Vlastné poznámky 
 

Po roku sa na Štúrovom námestí dňa 10. júna 2007 opäť 

stretli malé vodníčatá a ich vodnícki rodičia. Materské cen-
trum Srdiečko pripravilo druhé Trenčianske vodnícke stret-

nutie. „Išlo o kultúrno-zábavnú akciu, pomenovanú podľa 
jednej z atrakcií mesta, ktorou je socha vodníka Valentína na 

Štúrovom námestí,“ uviedla Patrícia Lukačková z Mater-

ského centra Srdiečko v Trenčíne. Aby sa účastníci podujatia 
– do vodníckych masiek oblečené deti a aj ich rodičia cítili na 

suchu ako doma, bolo v tento deň Štúrovo námestie vyzdo-
bené motívmi vodníkov, rýb, vodných ţivočíchov a rastlín. V 

dekoráciách prevládala zelená farba. Počas akcie vodníčatá 

plnili rôzne vodnícke úlohy, aby získali vodnícku „spôso-
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bilosť“ ako napríklad lovenie dušičiek, brodenie sa po dne 

rybníka, teda s plutvami na nohách zdolávať trať s pre-

káţkami, absolvovali zeleniu ţabiu cestu na skákacej lopte, 
pomocou veľkého bublifuku vyrábali obrovské bubliny a pl-

nili ďalšie disciplíny. Zaujímavosťou podujatia bude prome-
náda v maskách a záverečná diskotéka.  

Vlastné poznámky 

 
Dňa 12. júna 2007 sa uskutočnilo tretie kolo vyhlásenia 

výsledkov tretieho kola fotografickej súťaţe Trenčianskej 
nadácie Videl som Trenčín inak. Sedemčlenná odborná ko-

misia v zloţení Ladislav Kobza, Igor Meško, Ferdinand Ryb-

níček, Radovan Stoklasa, Jozef Švikruha, Jaroslava Tichá a 
Peter Kocnár, ktorá rozhodla o jednotlivých víťazných foto-

grafiách, menovite : 
- prvú cenu získala fotografia Nálet, autor  Pavol Karell 

- druhá cena získala fotografia Za oknom, autor Barbora 

Šupinová 
- špeciálnu cenu na tému Korzo získala fotografia Úsmev 

pod hradom, autor MVDr. Jozef Jakuš 

Správkyňa Trenčian-
skej nadácie PhDr. Ale-

na Karasová vo svojom 

príhovore pri vyhodno-
tení uviedla, ţe súťaţ 

o najoriginálnejšiu foto-
grafiu zo ţivota v Tren-

číne bola odštartovaná 

v septembri 2006. Do 
prvého kola bolo prihlá-

sených 45 fotografií od 20 autorov, do druhého kola bolo 
prihlásených ďalších 79 fotografií od 32 autorov a do tre-

tieho kola bolo prihlásených 60 fotografií 22 autorov. Pos-

víťaz špeciálnej ceny MVDr. Jozef Jakuš so svojou vystavenou fotografiou 
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ledné kolo má uzávierku 31. júla 2007. Organizátori súťaţe 

pripravili okrem ocenenia víťazov v mesiaci august 2007 aj 

výstavu fotografií na Mierovom námestí a vydanie pohľadníc 
z ocenených fotografií. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 344/1/07 

 

V sobotu dňa 9. júna 2007 sa konal v poradí uţ 16. ročník 
turisticko-pivného pochodu s názvom Kukanova desina. Vy-

še 12-kilometrovú trasu sa tento rok rozhodlo zdolať 1062 
registrovaných účastníkov, čo je pribliţne o dvesto viac ako 

v minulom roku. Cieľom pochodu bolo zvládnuť trasu 

mestom a v kaţdom z desiatich stanovíšť, ktorými boli po-
hostinstvá, musel vypiť minimálne jedno pivo. Pitie piva však 

nebolo podmienkou. Účastníci pochodu sa mohli občerstviť aj 
kávou či minerálkou. Štart aj cieľ bol uţ tradične pri bufete na 

pláţi na Ostrove. Medzi prvými sa tu prišla zaregistrovať aj 

72-ročná Mária z Trenčína, ktorá sa vybrala na výlet spoločne 
s kamarátkou. „Pivo mám radšej ako sladkú malinovku,“ priz-

nala dôchodkyňa, ktorá má rada pohyb a turisticko-pivného 
pochodu sa zúčastňuje uţ viacero rokov. I napriek veku jej 

zvládnutie trasy nerobí problémy, no ako priznáva, nedá si 

pivo na kaţdej zástavke. Okrem jednotlivcov sa Kukanovej 
desiny zúčastnili aj druţstvá, ktoré boli odeté v špeciálne 

pripravených tričkách s názvom ich klubu. Členovia 26-člen-
nej skupiny v ţltých tričkách s nápisom Jednotka pivného 

nasadenia sa organizovane zúčastnili pochodu uţ šiesty rok, 

no pre niektorých členov bol toto uţ dvanásty ročník. Rodina 
jedného z nich im medzi dvoma vzdialenými zastávkami na 

Sihoti vţdy pripraví chlebíčky vo vajíčku s cibuľou a domáce 
pálené, aby sa zasýtili na ceste k ďalšiemu stanovišťu. Pivný 

pochod Kukanova desina vznikol podľa povesti spísanej bás-

nikom Jozefom Urbanom na počesť legendárneho bratislav-
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ského pivára Kukana. Ten bol neskôr degradovaný a prepus-

tený ako vojak z povolania. 

Trenčianskeho noviny 20.06.2007 
Pomocná evidencia 330/2/07 

 
Dňa 17. júna 2007 si pripomenuli zakladatelia amatérskeho 

divadla v Trenčíne Erna a Jozef Suchánovi za účasti 

najbliţšej rodiny a priateľov 65 výročie manţelského ţitia. 
Tá-to milá oslava sa konala v priestoroch Artkina Metro v ré-

ţii tajomníčky Zboru pre 
občianske záleţitosti 

v Trenčíne Bc. Eleny Ga-

bajovej a priateľa rodiny 

Iva Velikého, ktorý stret-

nutie moderoval. Ako povedal v úvode, nasledujúce chvíle 
budú venované spomínaniu na históriu divadla v Trenčíne. 

Najstaršiu históriu divadla začali písať v 17. storočí 
pedagógovia, študenti a ţiaci evanjelického a jezuitského 

gymnázia s divadelnými hrami s náboţenskou tématikou. Za 

skutočný medzník divadelníctva v Trenčíne moţno označiť 
uvedenie predstavenie komédie Jána Palárika „Inkognito“, 

ktorú 19. júla 1871 zahrali trenčianski divadelní dobrodinci 
v slovenskom jazyku pod vedením zanieteného organizátora 

slovenského národného ţivota národného buditeľa dr. Ľu-

dovíta Dohnányho. Aţ po prvej svetovej vojne sa začalo hrať 

Jozef Suchán sa zapisuje do pamätnej knihy mesta Trenčín 

Erna Suchánová sa zapisuje do pamätnej knihy mesta Trenčín 
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divadlo opäť po slovensky. Hrali ho členovia rôznych poli-

tických, spoločenských a konfesionálnych organizácií a spol-

kov. Po druhej svetovej vojne do dnešných čias pôsobilo 
v Trenčíne jedenásť divadelných súborov, z ktorých najak-

tívnejšie pôsobili pri závodných kluboch Revolučného od-
borového hnutia Odevných závodov, Meriny, TOS, ďalej 

Divadelný súbor Márie Turkovej, súbor pri Okresnom osve-

tovom stredisku, Divadlo poézie pri Okresnej kniţnici. Za 
uplynulé obdobie sa v Trenčíne hrali hry 65 autorov (slo-

venských, českých, sovietskych, svetových). Za reţisérskym 
pultom sa vystriedalo 23 reţisérov a svoje herecké umenie 

predviedli desiatky zanietených amatérskych hercov. Niekto-

rých z nich ako napríklad Jána Betinca, Karola Gersicha, 
Annu Liptákovú, Jozefa Kláneka, Rudolfa Gábora, Anna 

Koníková, Eva Kobzová  a ďalších aj spomenul. Úprimné 
poďakovanie patrí aj ţijúcim divadelníkom medzi nimi aj 

manţelom Erne a Jozefovi Suchánovým, ktorým patrilo toto 

dnešné nedeľné popoludnie. Erna Suchánová, úspešná reci-
tátorka, autorka námetov k filmom, reţisérka, divadelná a fil-

mová herečka, starostlivá matka. Jozef Suchán úspešný reţi-
sér, herec, spoluautor a interprét estrádnych vystúpení. Ivo 

Veliký sa dotkol aj 

osobného ţivota man-
ţelov Suchánových, kto-

rý 27. júna 1942, teda 
pred 65 rokmi si dali vo 

farskom kostole v Tren-

číne sľub vernosti. Po-
dľa dostupných údajov 

sú najstarším ţijúcim 
manţelským párom v 

blahoţelanie riaditeľky Trenčianskeho hradného divadla  

Mgr. Zuzany Moravčíkovej Erne Suchánovej 
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Trenčíne. Túto významnú udalosť umocnili zápisom do 

pamätnej knihy Mesta Trenčín. Záver patril prehliadke filmu 

„Kým sa skončí táto noc“.  
Vlastné poznámky 

 

Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne dňa 19. júna 

2007 pripravila pre kultúrnu verejnosť prezentáciu novej 
knihy posledného diela trenčianskeho rodá-

ka, novinára, publicistu a politológa Egona 

T. Lanského „Incident s politikou“, ktorú 
vydala Epocha Praha v roku 2007.  Stret-

nutie s občanmi, ktorí viacerí boli jeho pria-
telia alebo spoluţiaci, moderoval novinár 

PhDr. Leo Kuţela. V úvode svojho vystú-

penia zaspomínal na prvé kontakty s Ego-
nom Lánským, ktorý sa stal pre neho 

symbolom detstva a mladosti, keď šíril z rozhlasovej centrály 
BBC myšlienky smerujúce na rozvracanie socializmu u nás. 

Často sa o týchto veciach rozprával so spoluţiakmi v škole. 

Prekvapovalo ho najmä to, ţe Egon Lánský prinášal  svojimi 
správami zaujímavé 

informácie, o ktorých 
v Československu 

nesmelo hovoriť, ale 

pritom sa udiali. Oni 
sa aţ po určitom čase 

objavili v spoločnosti, 
ale často krát v zme-

nenej podobe. Nič ne-

bolo tak emotívne, 
ako skutočne ţivý 

kontakt s Egonom Lánským krátko po neţnej revolúcii, keď v 
priestoroch Trenčianskeho hradu koncertoval nezabudnuteľný 

český spevák Karel Kryl. Nezvyčajný záujem publika, ale 

zľava – Egon T. Lánská, PhDr. Leo Kuţela 
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hlavne jeho umiestnenie na rôznych krkolomných miestach 

s moţnosťou úrazu mu ako správcovi zariadenia naháňali 

strach. Našťastie sa nič nestalo.  
PhDr. Leo Kuţela bliţšie zoznámil ţivotom tohto význam-

ného trenčianskeho rodáka. Narodil 23. júla 1934 ako Egon 
Löwy. Pochádzal z lekárskej rodiny, ktorého otec po nasilnom 

obsadi Československa v roku 1939 emigroval do Anglicka. 

V roku 1944, keď boli trenčianski ţidia deportovaní sa Lán-
skeho matke, tieţ lekárke podarilo rodine na čas hospi-

talizovať v trenčianskej nemocnici. Neskôr aj oni boli depor-
tovaní do Terezína a Oswienčinu. Hrôzy vojny však preţili. 

Po vojne sa vrátili do Trenčína a zmenili si priezvisko na 

Lánský. Egon Lánský zmaturoval, ale pre proti komunistické 
aktivity bol trikrát vylúčený z vysokých škôl. Po invázii so-

vietskych vojsk v roku 1968 emigroval do Švédska, kde pra-
coval v rôznych pomocných povolaniach, kým sa nenaučil po 

švédsky. V roku 1981 ukončil vysokoškolské štúdium histórie 

a politológie na Karlovej univerzite v Lundu. Pracoval ako 
politický komentátor československej redakcie BBC v Lon-

dýne a neskôr ako komentátor Slobodnej Európy v Mníchove. 
Angaţoval sa v rôznych hnutiach pre Izrael a bol spolu-

zakladateľom Výboru solidarity s východnou Európou. Po 

neţnej revolúcii v roku 1989 sa vrátil do Československa, kde 
sa stal hovorcom ministra zahraničných vecí a potom 

veľvyslancom československej stálej misie pri Rade Európy 
v Štrasburgu. Po rozdelení Československa Egon Lánský po-

ţiadal o české štátne občianstvo a pracoval ako poradca a ţur-

nalista. Bol hovorcom predsedu Českej sociálno-demokra-
tickej strany Miloša Zemana. Vo voľbách 1996 bol zvolený za 

senátora okresu Dečín. V roku 1998 sa stal podpredsedom 
Vlády Českej republiky. Neskôr na túto funkciu rezignoval 

v roku 1999, keď jeho politickými odporcami mu bola vyčí-

taná pomalosť prístupových rokovaní. Jeho literárna činnosť 
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je rozmanitá a rozsiahla. Okrem článkov, jeho tvorbu tvoria 

ekonomicko-politicky analyzujúce diela a preklady. 

Po takejto obsiahlej analýze ţivota a literárnej činnosti 
Egona Lánského mu Leo Kuţela odovzdal slovo. Egon Lán-

ský mimoriadne dojatý a šťastný poďakoval všetkým tu prí-
tomným za privítanie, čo naozaj nečakal. Ocenil tú sku-

točnosť, ţe dnešnej prezentácie jeho novej knihy sa zúčastnil 

syn jeho dávneho 
priateľa Ing. Jána 

Cellera primátor Mes-
ta Trenčín Ing. Bra-

nislav Celler. Dnes 

prezentovaná nová 
kniha obsahuje aj 

niekoľko spomienok 
na jeho ţivot v Tren-

číne v minulosti, aby 

čitateľovi poskytol 
obraz vtedajšej doby. Primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav 

Celler lupienkami kvetov potom uviedol do ţivota novú 
knihu autora „Incident s politikou“. Ďalšia časť podujatia 

pokračovala gramiádou a rozhovormi s priateľmi a bývalými 

spoluţiakmi. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 342/1/07 

 

Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenskej republiky 

pripravila v obchodnom dome MAX v Trenčíne dňa 20. júna 
2006 prehliadku najlepších fotografií prihlásených do súťaţe 

„Cesta svetla 2007“. Na jej vernisáţi, ktorú otvorila zás-
tupkyňa krajskej pobočky Únie slabozrakých a nevidiacich 

Slovenskej republiky v Trenčíne Jana Pavlovičová sama 

povedala, ţe táto súťaţ mala za úlohu ukázať na ţivot ľudí s 

uvedenie novej knihy „Incident s politikou“ do ţivota medzi čitateľov 
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postihnutým zrakom, ktorý je na jednej strane ťaţký, ale na 

strane druhej aj príjemný a veselý. Je neuveriteľné, ako títo 

ľudia sa vedia venovať svojím záľubám ako napríklad 
v športe (lyţovanie, horolezectvo ...) a snaţia sa vyrovnať 

zdravej populácii. Po pozdrave viceprimátora Mesta Trenčín 
Tomáša Vaňu oboznámila podpredsedníčka krajskej rady 

Únie slabozrakých a ne-

vidiacich Slovenskej 
republiky v Trenčíne 

Mária Danielová so 
štruktúrou a činnosťou 

tohto občianskeho zdru-

ţenia. Veľmi pôsobivá 
bola výpoveď jedného 

z vystavujúcich autorov 
Stanislava Sokola. Ako 

sám zrakovo postihnutý konštatoval, ţe „úlohou súťaţe, kto-

rého tretie kolo bolo pred nedávnom vyhodnotené, bolo 
umoţniť kaţdému záujemcovi o fotografovanie priblíţiť  ţi-

vot ľudí, ktorí majú postihnutý zrak“.   
Vlastné poznámky 

 

Slovensko – poľsko – české dni pod názvom Priateľstvo 

bez hraníc sa usku-

točnili dňa 23. júna 
2007 v Trenčíne. Po-

dujatie podporené Mes-

tom Trenčín, Veľvysla-
nectvom Poľskej repu-

bliky v Bratislave, Poľ-
ským klubom v Slo-

venskej republike, Poľ-

ským klubom Stredné 
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Povaţie, Kultúrnym centrom Sihoť a Wspólnotou Poľska 

vstúpilo tento rok do svojho piateho ročníka s bohatým 

kultúrnym programom. Úvodným podujatím bola výstava pod 
názvom Poľské národné kroje zapoţičané zo zbierok 

Štátneho etnografického múzea vo Waršave, umiestnená 
v Trenčianskom múzeu a výstavných priestoroch Mestskej 

galérie na Mierovom 

námestí č. 16, ktorú 
otvorila a prítom-ných 

hostí, osobitne konzulku 
Veľvyslanectva Poľskej 

re-publiky v Bratislave 

Mgr. Ing. Urszulu 

Szulczyk – Śliwiń-sku 

a riaditeľa Poľského 
inštitútu v Bratislave 

Zbigniewa Macheja privítala riaditeľka Trenčianskeho 

múzea Katarína Babičová. O slávnostnú atmosféru vernisáţe 
sa postarala beskydsko-sliezska muzika z Cieszyna Torka 

a ţenská spevácka skupina Folklórnej skupiny Kubran. 
Bliţšie o výstave poľských národných krojov hovorila kurá-

torka výstavy Mgr. Alźbieta Piskorz – Braneková zo Štát-

neho etnografického 
múzea vo Waršave. 

V úvode poďakovala 
všetkým, ktorí sa zas-

lúţili o sprístupnenie 

tejto výstavy. Výstava 
prezentovala poľské 

kroje, ktoré vybraté 
tak, aby mali niečo 

spoločného so sloven-

skými. Na výstave boli prezentované kroje Poliakov zo 23 

zľava – Ing. Renáta Straková, Mgr. Alźbieta Piskorz –Braneková  




