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Kultúrno – spoločenský život 

 
Mesto Trenčín sa predstavilo na medzinárodnom veľtrhu 

cestovného ruchu v Brne dňa 9. januára 2003 uţ po jedenásty 
krát, ako uţ jeho tradičný vystavovateľ v spoločnej expozícii 

s mestom Zlín. Ako predtým, tak aj teraz bolo cieľom účasti 

mesta Trenčín na tejto výstave priblíţiť návštevníkom výstavy 
s príťaţlivými, kultúrnymi a historickými pamiatkami, atrakti-

vitami, ubytovacími moţnosťami a poriadanými podujatiami 
v meste Trenčín. Jednou zo sprievodných akcií veľtrhu bol 5. 

ročník súťaţnej prehliadky dievčat a ţien, ktoré prezentovali 

mestá z Českej a Slovenskej republiky. Na prehliadke malo 
mesto Trenčín aj svoju zástupkyňu Marcelu Maláňovú, ktorá 

v prvej etape 28. novembra 2002 sa umiestnila medzi prvými 
tromi najlepšími. Na tejto súťaţi Marcela Maláňová skončila 

na treťom mieste. 

Info Trenčín 16.01.2003 
Pomocná evidencia 16/2/03, 18/1/03, 726/1/03 

 
Od 9. januára 2003 po dlhšej prestávke začalo opäť pre-

mietať kino v bývalom Dome armády v Trenčíne, po novom 

v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených Armády 
Slovenskej republiky. Hneď na druhý deň, t.j. 10. januára 

2003 sa v kine premietal premiérový film „Kruté radosti“ 
v réţii  Juraja Nvotu. Pred odpremietaním filmu sa predstavili 

hlavní protagonisti filmu herci Anna Šišková, Ady Hajdu, 

Táňa Pauhofová a reţisér Juraj Nvota. Dej filmu priniesol 
príbeh o tragikomickom vzťahu dospievajúceho dievčaťa a jej 

ambiciózneho otca, ale i o troch priateľoch, ktorých okrem 
priateľstva spája aj láska k jednej ţene. 

Trenčiansky denný infoservis 09.01.2003 

Pomocná evidencia 08/1/03 
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Dňa 6. februára 2003 sa uskutočnila v priestoroch čajovne 

Komunitného centra Trenčín – Juh 

vernisáţ známej umeleckej dvojice 
Viliama Webera z Trenčína a Tibora 

Vrtíka z Novej Dubnice. Účastníkov 
vernisáţe ako jedného z dvojice 

vystavujúcich umelcov privítal pred-

seda Komunitného centra v Trenčíne 
Juraj Holúbek. Viliam Weber vo 

svojom príhovore spomenul, ţe on je duchovným otcom 
nápadov kresieb a jeho kolega v tandeme Tibor Vrtík je vý-

konným kresličov jeho nápadov a námetov. Vystavené kari-

katúry zobrazovali ţivot a správanie občana v najrôznejších 
činnostiach ţivota ako napríklad v športovaní, pri nakupovaní 

v obchode, pri návšteve kultúrnych podujatí a osobitne s ús-
mevným pohľadom na činnosť policajtov. 

Vlastné poznámky 

Fotoalbum č. 9/2003 
 

Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených síl  Slovenskej 
republiky bolo dňa 26. februára 2003 miestom veľmi vyda-

reného podujatia, ktorým bol krst knihy mladého cestovateľa 

Ivana Bulíka z Trenčianskeho Jastrabia pod názvom „Štyri 
návraty“, ktorá bola voľným pokračovaním jeho prvotiny 

z prvej cesty po svete „Štyri svety“. Milým prekvapením bola 
úplne zaplnená divadelná sála, v ktorej dominovali z preváţnej 

časti mladí ľudia, čo len potvrdzovalo, ţe mládeţ je hladná po 

nových objavoch a dojmoch získaných v exotických krajinách 
nie sprostredkovane, ale priamo z úst svojich rovesníkov. Celé 

podujatie sa nieslo v znamení podporiť Fond telocvičňu 
v Trenčianskom Jastrabí prostredníctvom Trenčianskej nadá-

cie. Sám Ivan Bulík venoval celý svoj honorár z novej knihy 

pre tento šľachetný cieľ, ku ktorému predali korunky aj 

zľava Juraj Holúbek, Viliam Weber 
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účastníci podujatia v sume 8.884,- Sk. Za peňaţné dary sa 

poďakovala prítomným divákom skupina ţiakov za Základnej 

školy Trenčianske Jastrabie. Obsah programu podujatia, ktorý 
sa odohrával na javisku zaujal kaţdého účastníka podujatia. 

Osobitne treba spomenúť priblíţenie putovania po Afrike 
a Ázii sprostredko-

vané projekciou 

diapozitívov, ktoré 
sa vyznačovali ná-

paditosťou, fareb-
nosťou a ostrosťou 

obrázkov, ktoré 

veľmi vtipne zo zá-
kulisia komentoval 

autor. Mimoriadne 
zapôsobilo filmové dielo Pavla Barabáša, ktorý cez filmovú 

kameru priblíţil netradičným spôsobom štyri ročné obdobia 

v našich horách a v nich akoby náhodou objavil pohybujúcu sa 
zver medveďa, vlka, či svišťa. Celú projekciu sprevádzala 

pôsobivá hudba. Po hodine vnímania tejto nafilmovanej svet-
skej a slovenskej krásy majiteľ cestovnej kancelárie „Tulák“ 

Ing. Miloš Lukačka, filmový reţisér Pavol Barabáš a cesto-

vateľ Ivan Bulík pokrstili novú knihu slivovicou. 
Vlastné poznámky 

Fotoalbum č. 16/2003 
 

V sobotu dňa 1. marca 2003 bolo Kultúrne a metodické 

centrum Armády Slovenskej republiky v Trenčíne miestom 
vernisáţe krajskej filatelistickej súťaţe s medzinárodnou účas-

ťou „Laugarício 2003“, ktorá bola usporiadaná pri príleţitosti 
viacerých významných výročí, z ktorých treba osobitne 

spomenúť 10. výročie vzniku Slovenskej republiky, 75. výro-

čie poriadania prvej filatelistickej výstavy na Slovensku     

Zľava  - majiteľ cestovnej kancelárie „Tulák“ Ing. Miloš Lukačka, cestovateľ Ivan Bulík, 

filmový reţisér Pavol Barabáš. 
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a 40. výročie zaloţenia Klubu filatelistov pri Veliteľstve 2. vo-

jenského okruhu v Trenčíne. Úvod vernisáţe výstavy patril 

vystúpeniu Mestského speváckeho zboru v Trenčíne so šéfdi-
rigentom PaedDr. Jozefom Vakošom piesňou „Hoj vlasť mo-

ja“. Po tomto spevnom úvode básňou a filatelistoch prítom-
ných privítal člen organizačného výboru Ivo Veliký. Osobitne 

privítal viceprimátora mesta Trenčín Ing. Jána Krátkeho, pred-

sedu Západoslovenského zväzu filatelistov v Bratislave doc. 
Ing. Ľubomíra Flocha, PhD, vedúceho Poštového múzea 

v Banskej Bystrici PhDr. Štefana Kollára, rytca a grafika zná-
mok Františka Horňáka a ďalších hostí. Na jeho vystúpenie 

nadviazal zástupca náčelníka Kultúrneho a metodického cen-

tra Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne plukov-
ník Ľudovít Horváth, ktorý ocenil prácu Klubu filatelistov, 

ktorý je ako jeden z najaktívnejších spomedzi 16 klubov 
v zariadení. Pred slávnostným prestrihnutím pásky sa k prí-

tomným prihovoril aj predseda orga-

nizačného výboru výstavy Jozef Ko-
rený. Vyslovil presvedčenie, ţe jed-

notlivé vystavené exponáty zaujmú 
návštevníkov výstavy a uvedú ich 

poznanie zo sveta nepoznaného. 

Veď kaţdá poštová známka nie je 
len ceninou za úhradu poštovej sluţ-

by, ale je aj malým grafickým die-
lom, ktoré svojím obrazom spros-

tredkováva účel a príleţitosť jej vy-

dania. Poštová známky je teda výtvarným aj umeleckým pre-
javom, ktorý v kaţdom človeku rozvíja kultúrno-spoločenský 

rozhľad. I napriek tomu, ţe dnešná doba ţije v dobe internetu, 
poštová známka bude i naďalej plniť propagáciu slovenskej 

štátnosti vo všetkých úsekoch spoločenskej činnosti a zároveň 

uspokojovania zberateľskej činnosti obyvateľov. Prestrihnutie 

zľava Ing. J. Krátky, J. Korený, doc. Ing. Ľ. Floch 
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pásky predsedom organizačného výboru výstavy Jozefom 

Koreným, viceprimátorom mesta Trenčín 

Ing. Jánom Krátkym a predsedom Západo-
slovenského zväzu filatelistov doc. Ing. Ľu-

bomírom Flochom, PhD. uviedlo všetkých 
prítomných na prehliadku vystavených 

exponátov. Po prehliadke vystavených ex-

ponátov program vernisáţe výstavy pokra-
čoval neformálnou časťou, v ktorej predseda Západoslo-

venského zväzu filatelistov doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD. 
odovzdal zakladajúcemu členovi Klubu filatelistov pri Veli-

teľstve 2. vojenského okruhu v Trenčíne Ing. Otakarovi Vese-

lému čestný strieborný odznak filatelistov. No boli ocenení aj 
ďalší aktívni filatelisti a to Ivan Luţák z Bratislavy, ktorý bol 

poctený čestným strieborným odznakom filatelistov, Jozef 
Korený ďakovným listom Západoslovenského zväzu filate-

listov za úspešné zvládnutie krajskej výstavy filatelistov, gra-

fik a rytec František Horňák a riaditeľ Poštového múzea 
v Banskej Bystrici PhDr. Štefan Kollár, ktorým bol odovzdaný 

pamätný list. 
Vlastné poznámky 

Fotoalbum č. 17/2003 

 
Od 24. do 28. marca 2003 prebiehal v Trenčíne „Týţdeň 

slovenských kniţníc“, v rámci ktorého sa uskutočnilo viacero 
zaujímavých podujatí s osobitným dôrazom na deti a mládeţ, 

ale ani dospelí nevyšli s prázdnymi rukami. Treba napríklad 

spomenúť : 
- Súťaţ detí z trenčianskych materských škôl v prednese 

poézie pod názvom „Malý recitátor“. Deti boli v recitovaní 
poézie veľmi spontánne a bez nejakého strachu; 

- Vyhodnotenie celookresnej literárnej súťaţe ţiakov zá-

kladných škôl v poézii a próze pod názvom „Píšem, píšeš, 

Rytec a grafik František Horňák. 
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píšeme“ za účasti spisovateľky pre mládeţ Ing. Margity 

Ivaničkovej, do ktorej sa prihlásilo 155 ţiakov so 188 

literárnymi prácami. Najlepším trom z kaţdej kategórie boli 
odovzdané diplomy a vecné ceny : 

a) kategória mladších ţiakov (8 – 10 roční) 
aa) poézia : 

1. miesto Simona Kotásková 

zo Základnej školy Melčice 
– Lieskové, 

2. miesto Monika Liptáková 
zo Základnej školy Cho-

cholná – Velčice, 

3. miesto Michal Kebísek zo 
Základnej školy Trenčín, Ulica Na dolinách, 

ab) próza : 
1. miesto Monika Ţúţiová zo 

Základnej školy Michala 

Rešetku v Hornej Súči, 
2. miesto Hanka Bundalová zo 

Základnej školy sv. Ondreja 
a Benedikta v Trenčíne, 

3. miesto Simona Bašová zo 

Základnej školy Trenčín, 
                                                      Kubranská ulica. 

b) kategória starších ţiakov (11 – 15 roční) 
ba) poézia : 

1. miesto Lenka Michalcová 

zo Základnej školy Michala 
Rešetku v Hornej Súči, 

2. miesto Martina Novotová zo 
Základnej školy Dolná 

Súča, 

3. miesto Radka Petríková 
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z Piaristického gymnázia v Trenčíne, 

bb) próza : 

1. miesto Jana Orolinová zo 
Základnej školy Trenčín, 

Východná ulica, 
2. miesto Tomáš Bredschnei-

der zo Základnej školy 

Melčice – Lieskové, 
3. miesto Katarína Jandová 

                                                     zo Základnej školy Nem- 
                                                     šová, Ulica Jána Palu. 

- Besedy so spisovateľkou Terezou Michalovou, autorkou pu-

blikácie pod názvom „Hovory o Alexandrovi 2.“, ktoré sa 
uskutočnili na Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne a na 

Trenčianskej univerzite A. Dubčeka; 
- Beseda so spisovateľom a lekárom Antonom Rákayom o je-

ho literárnej tvorbe; 

- Stretnutie spisovateľov a literátov s blízkym vzťahom 
k Trenčínu s verejnosťou bolo mimoriadne vydarené. I keď 

spisovatelia Jozef Repko a Dr. Vojtech Zamarovský sa os-
pravedlnili zo zdravotných dôvodov, ale boli prišli iné 

vzácne osobnosti ako napríklad Jozef Pavlovič, Dušan Ma-

chala, Juraj Čelko, Rudolf Dobiáš, Margita Ivaničková, Jana 
Jablonská a ďalší, s ktorými si účastníci stretnutia mali 

o čom pohovoriť. Treba dodať, ţe všetkých literátov a spiso-
vateľov prijal viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján Krátky. 

- Verejná prezentácia „Biografického lexikónu Slovenska“     

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 22/03 

 
Dňa 24. marca 2003 sa uskutočnila v priestoroch Úradu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja vernisáţ výstavy pod 

názvom „770 rokov Bánoviec nad Bebravou“. Úvodom 
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výstavy sa predstavili s krátkym kultúrnym programom 

učitelia Základnej umeleckej školy D. Kardoša v Bánovciach 

nad Bebravou – so spevom PaedDr. Katarína Verešová in-
terpretáciou upravenej ľudovej piesne „Ruţičky“ za dopro-

vodu klaviristu Miroslava Kušniera, Bc. Zuzana Varaniková 
prednesením básne „Z histórie Bánoviec“  

a Peter Kuric intepretáciou „Koncertu Es-

dur pre trúbku“ od J. K. Nerudu. 
Prítomných hostí privítal riaditeľ Tren-

čianskeho kultúrneho strediska Mgr. Vla-
dimír Zvalený. Odborný výklad predniesol 

historik PhDr. Milan Šišmiš, ktorý v úvode 

povedal, ţe jedná o prvú výstavu tohto 
druhu, v ktorom sú zastúpené okrem Bánoviec nad Bebravou 

aj susedné dedinky, dnes uţ jej miestne časti – Horné Ozo-
rovce, Dolné Ozorovce, Malé Chlievany so zaniknutou obcou 

Biskupice. So svojimi  dojmami z vernisáţe výstavy sa podelil 

pracovník oddelenia kultúry Mestského úradu v Bánovciach 
nad Bebravou PaedDr. Miroslav Nagy, keď povedal, ţe je rád, 

keď sa môţe jeho mesto takto navonok prezentovať. 
Vlastné poznámky 

Fotoalbum č. 23/03 

 
Dňa 8. apríla 2003 Tren-

čianske múzeum vo svojich 
výstavných priestoroch usporia-

dalo benefičnú výstavu pod 

názvom „Podoby Trenčianskeho 
hradu“. Prítomných účastníkov 

výstavy privítala riaditeľka 
Trenčianskeho múzea Katarína 

Babičová. V kultúrnom programe sa predstavila ţiačka Zá-

kladnej umeleckej školy v Trenčíne Eva Šuráňová hrou na 

kurátor výstavy PhDr. Vlastimil Hábl 

PhDr. Milan Šišmiš 
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gitare. Komisár   výstavy   PhDr.  Vlastimil Hábl vo svojom 

vystúpení uviedol, ţe je priam symbolické, keď v dnešný deň 

je mesiac od zosuvu opevnenia Trenčianskeho hradu. I táto 
výstava nebola plánovaná, ale vzhľadom na nečakanú skutoč-

nosť bola zaradená ako aktuálna. Vyzdvihol starostlivosť štátu 
o konzerváciu Trenčianskeho hradu pribliţne pred päť-

desiatimi rokmi, pretoţe uţ vtedy 

bol ruinou. Tak ako Paríţ si 
nemoţno predstaviť bez „Eiffe-

lovky“, Londýn bez „Big - Benu“ 
a podobne iné mestá vo svete bez 

ich charakteristických stavieb, tak 

aj Trenčín si nemoţno predstaviť 
bez Trenčianskeho hradu. To sú 

dominanty, ktoré návštevníkov 
priťahujú. Trenčiansky hrad sa stal námetom pre umeleckú 

tvorbu viacerých umelcov, z ktorých moţno spomenúť Josefa 

Holoubka, Huga Grossa, Mariána Súčanského a ďalších 
umelcov. Oni boli tí, ktorí zaz-

namenali na svojich plátnach 
zmeny Trenčianskeho hradu 

v priebehu času. I pre dnešnú 

výstavu bolo vybratých okolo 50 
obrazov a grafík. Na záver ria-

diteľka Trenčianskeho múzea 
Katarína Babičová poďakovala 

všetkým jednotlivcom a organizáciam za peňaţné dary na 

obnovu Trenčianskeho hradu. 
Vlastné poznámky 

Fotoalbum č. 27/03 
 

Dňa 9. apríla 2003 sa uskutočnila vo Verejnej kniţnici 

Michala Rešetku v Trenčíne prednáška historika PhDr. Matúša 

rôzne podoby Trenčianskeho hradu od rôznych autorov 
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Kučeru, ktorého pozval Miestny odbor Matice slovenskej 

v Trenčíne, aby priblíţil obdobie vývoja Slovenska na roz-

hraní prvého tisícročia. Vzácneho hosťa privítal tajomník 
Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne Ing. Vojtech 

Tichý. PhDr. Matúš Kučera vo svojom úvode uviedol, ţe ho 
k mestu Trenčín viaţu vzácne spomienky na roky stredo-

školského štúdia. Preto i jeho prvé kroky v Trenčíne po vys-

túpení z vlaku viedli po všetkých tých miestach, ktoré chcel 
vidieť ako sa zmenili, alebo ako sa o ne mesto stará. No a po-

tom uţ priblíţil obdobie vývoja Slovenska na rozhraní tisíc-
ročia. 

Vlastné poznámky 

Fotoalbum č. 29/03 
 

Dňa 25. apríla 2003 bol nový hangár Leteckých opra-
vovní v Trenčíne miestom stretnutia vzácnych hostí z Ta-

lianska – grófky Caproni, ktorej otec vo svojich továrňach 

vyrábal lietadlá značky Caproni, predstaviteľov Leteckých 
opravovní v Trenčíne, Mestského úradu v Trenčíne, prísluš-

níkov ozbrojených síl – letectva, aktívni a bývalí piloti, členo-
via aeroklubov, aby si spoločne pripomenuli 84. výročie tra-

gickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Po otvorení 

slávnosti riaditeľom Leteckých opravovní v Trenčíne Ing. An-
tonom Zigom a privítaní hostí sa ujal slova predseda Spo-

ločnosti M. R. Štefánika v Trenčíne generál vo výsluţba Ing. 
Svetozár Naďovič, ktorý priblíţil osobnosť M. R. Štefánika. 

O histórii a dôvodoch rekonštruovania historických lietadiel 

hovoril Ing. Anton Zigo. V Trenčíne bolo rekonštruovaných 
niekoľko desiatok historických lietadiel, ale po rozdelení Čes-

koslovenska zostali vo Vojenskom leteckom múzeu v Kbeloch 
pri Prahe. Osobitne vyzdvihol priazeň grófky Caproni, ktorá 

poskytla dostupnú dokumentáciu, podľa ktorej sa postavil 

úplne nový stroj Caproni. Dokonca darovala Leteckým opra-



 462 

vovniam tri originálne vrtule z roku 1919 a zapoţičala origi-

nálny motor, z ktorého sa vykonala replika. Grófku Caproni 

prijal pri tejto príleţitosti predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja Ing. Štefan Štefanec. 

Trenčianske noviny 05.05.2003 
Pomocná evidencia 273/1/03 

 

V dňoch 25. aţ 27. apríla 2003 v Kultúrnom a meto-
dickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Tren-

číne sa uskutočnil festival záujmových aktivít príslušníkov 
ozbrojených síl Slovenskej republiky pod názvom „Laugo 

2003“. Bola to prehliadka folkovej, metalovej, country a roc-

kovej hudby, interpretačného umenia vo voľnej kategórii 
hudby a v oblasti duchovnej piesne. V kategórii folkovej a 

country  hudby prvé miesto obsadila hudobná skupina „Inter-
val“ z Prešova. Vo voľnej kategórii hudby sa laureátom fes-

tivalu stalo „Duo Axis“ z Trebišova. V kategórii rockovej 

a metalovej hudby sa víťazom stala skupina „Puls“ z Trenčína. 
Prvé miesto v kategórii duchovnej piesne si odniesli „Pre-

šovčatá“ z Prešova. 
Trenčianske noviny 05.05.2003 

Pomocná evidencia 279/2/03 

 
Uţ tradične pred začiatkom najkrajšieho mesiaca roka, 

nazvaného i mesiacom lásky, teda v posledný aprílový deň 
Mierove námestie v Trenčíne ţilo nebývalým ruchom. V jeho 

centre stuţkami vyzdobený smrek vztýčili pracovníci Mest-

ského hospodárstva Trenčín za pomoci techniky. A potom po 
jeho postavený prišiel priestor pre kultúrny program, v ktorom 

vystúpila dychová hudba „Opatovanka“  deti z folklórnych 
súborov „Radosť“ a „Kubranček“ 

Info Trenčín 09.05.2003 

Pomocná evidencia 284/1/03 
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Dňa 2. mája 2003 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazov-

ského v Trenčíne vernisáţ prehliadky tvorby výtvarných od-

borov základných umeleckých škôl Trenčianskeho kraja pod 
názvom „Z trinástej komnaty“ a autorská výstava výberu 

z grafickej tvorby Stanislava Lubinu pod názvom „Rytmus 
siločiar“. Po otvorení vernisáţe prehliadky riaditeľkou Galérie 

M. A. Bazovského v Trenčíne PhDr. Danicou Lovíškovou 

vystavené diela predstavili komisárky výstavy Mgr. Monika 
Drocárová a PhDr. Elena Porubänová. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 265/1/03, 266/1/03 

 

Dňa 10. mája 2003 odohralo Trenčianske hradné divadlo 
pri príleţitosti „Dňa matiek“ divadelnú hru pod názvom „Ne-

mocnica na pokraji...“, od známeho trenčianskeho autora 
Willyho Webera. Sám o hre povedal, ţe je to paródia na zná-

my televízny seriál z osemdesiatich rokov. 

Trenčianske noviny 05.05.2003  
Pomocná evidencia 275/1/03 

 
Od 13. mája do 18. mája 2003 pripravila Galéria M.A. 

Bazovského v Trenčíne podujatie pod názvom „Týţdeň otvo-

rených dverí“ uskutočnené pri príleţitosti Medzinárodného 
dňa múzeí. Počas tohto týţdňa bol vstup do galérii zdarma. 

V rámci neho to boli tieto podujatia : 
- dňa 14. mája 2003 prednáška PhDr. Aleny Hejlovej pod 

názvom „Ţivot a dielo M. A. Bazovského“, 

- dňa 15. mája 2003 tvorivé popoludnie pre deti s rodičmi 
„Návšteva v ateliéri majstra Galerka“, 

- dňa 16. mája 2003 hry v priestoroch galérie a maľovanie na 
chodník deťmi 

- v dňoch 17. a 18. mája 2003 prehliadka galériou spojená 

s lektorským výkladom.  
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Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 12.05.2003 

Pomocná evidencia 293/2/03 
 

Dňa 15. mája 2003 sa uskutočnila pred vchodom do 
obradnej miestnosti mesta Trenčín z Hviez-

doslavovej ulice slávnostná vernisáţ výstavy 

druhej časti expozície antických sôch, ktorá 
darovala grécka vláda „Múzeu antiky“ 

v Trenčíne. Nová expozícia dostala mimo-
riadne významné miesto v centre mesta Tren-

čín, keď tieto sochy boli tvárou nasmerované 

tvárou do pešej zóny mesta Trenčín, aby 
ich mohol kaţdý návštevník obdivovať. 

Vernisáţ výstavy otvoril predseda Klubu 
priateľov Vojtecha Zamarovského Ing. 

arch. Július Brúna, ktorý osobitne privítal 

spisovateľa a rodáka JUDr. Vojtecha Za-
marovského. Potom predseda Slovenského 

olympijského výboru František Chmelár 
vo svojom príhovore ocenil prínos JUDr. Vojtecha Zama-

rovského k oţiveniu olympijskej myšlienky jeho dielom 

„Vzkriesenie Olympie“. Na znak ocenenia 
mu odovzdal najvyššie ocenenie exeku-

tívy Slovenského olympijského výboru – 
„Zlaté kruhy Slovenského olympijského 

výboru“ a na lem saka mu ho pripla pod-

predsedníčka Slovenského olympijského 
výboru Mária Mračnová. Ešte pred gra-

miádou JUDr. Vojtecha Zamarovského pozdravil predseda 
„Fílie – Spoločnosti slovensko – helénského priateľstva Ing. 

Titos Papodopulos. Počas gramiády sa predstavila skupiny 

gréckych hudobníkov s nafalšovanou gréckou muzikou. 

Ing. arch. Július Brúna 

František Chmelár pri príhovore 

JUDr. Vojtech Zamarovský s vyznamenaním 
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Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 19.05.2003 

Info Trenčín 22.05.2003 
Pomocná evidencia 288/3/03, 316/1/03, 329/1/03 

Fotoalbum č. 41/2003 
 

Dňa 16. mája 2003 sa uskutočnila v Trenčianskom múzeu 

vernisáţ výstavy pod názvom „Wieliczka nielen pre Po-
liakov“, ktorá bola začiatkom viacerých podujatí slovensko – 

česko – poľských pod Trenčianskym 
hradom, ktoré sa niesli pod mottom 

„Priateľstvo bez 

hraníc“. Prítom-
ných hostí privítala 

riaditeľka Tren-
čianskeho múzea 

Katarína Babičová, 

osobitne konzula 
Poľského konzulátu 

v Bratislave Dr. Wojciecha Bilinského, vedú-
cu manaţérku predstavenstva soľnej bane vo Wieliczke Editu 

Mazurovú a zástupkyňu riaditeľa Úradu Trenčianskeho samo-

správneho kraja JUDr. Ľudmilu Štefánikovú. Po prejavoch 
vedúcej manaţérky Edity Mazurovej a v jednej osobe baníka 

a rezbára Józefa Piotra Kowalczyka poľský konzul Dr. 
Wojciech Bilinský a zástupkyňa riaditeľa Úradu Tren-

čianskeho samosprávneho kraja JUDr. Ľudmila Štefániková 

pravým baníckym dlátom presekli symbolickú pásku otvo-
renia. Tlmočenie vystúpení poľských hostí zabezpečovala 

predsedníčka Poľského klubu stredné Povaţie Renáta Stra-
ková. Po oficiálnych prejavoch si účastníci vernisáţe so záuj-

mom prezreli vystavené exponáty, ktoré viacerým priblíţili 

dobývanie kamennej soli vo Wieliczke. Viaceré vystavené po-

O prestrihnutie stuhy banským dlátom sa pokúša 

JUDr. Ľudmila Štefániková 

manaţérka Edita Mazurová 
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dľa sprievodcov s Poľska mali viac ako  dvesto rokov, čo však 

ich kráse neubralo. Počas celého týţdňa mohli príleţitostní 

návštevníci sledovať umenie majstra rezbára Józefa Piotra 
Kowalzyka, ktorý vytesával na nádvorí Trenčianskeho múzea 

sochy z kamennej soli. Súčasťou podujatia bola séria menších 
podujatí, v rámci ktorých vystúpil folklórny súbor z Oldrzy-

chowiec pri Třinci a detského hudobného súboru „Melódia“ 

pri Základnej umeleckej škole v Povaţskej Bystrici, ktoré 
vystúpili v amfiteátri Mierového námestia v Trenčíne dňa 17. 

mája 2003. V ten istý deň, vo večerných hodinách, sa 
uskutočnil koncert kvarteta Slovenského 

komorného orchestra Bohumila Warchala 

v kongregačnej sále Trenčianskeho múzea. 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 12.05.2003 
Pomocná evidencia 286/1/03, 299/2/03 

Fotoalbum č. 42/03 

 
Na 7. ročníku krajskej súťaţnej výstavy amatérskej 

súťaţe „Amfo“, ktorej vernisáţ sa uskutočnila 16. mája 2003 
sa vo výberovom kole prezentovalo viac ako šesťdesiat auto-

rov s 251 fotografiami. Odborná porota rozhodla udeliť v ka-

tegórii farebná fotografia prvú cenu Mgr. Soni Frančákovej 
a Ing. Jánovi Tlukovi. Druhá cena sa ušla Zuzane Bielikovej 

za portrétne snímky. Čestné uznania boli udelené Jaroslavovi 
Megovi, Jozefovi Juríkovi a Mgr. Pavlovi Obstovi. V kategórii 

čiernobiela fotografia prvú cenu získal Igor Hečko, druhé ceny 

boli udelené dve a to Ľubomírovi Kľačkovi a Pavlovi Bar-
tušovi. Čestné uznanie za kolekciu diapozitívov získal Michal 

Arbet. 
Info Trenčín 09.05.2003 

Trenčianske noviny 12.05.2003 

Pomocná evidencia  296/2/03, 313/2/03 

Józef Piotr Kowalczik 
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Dňa 22. mája 2003 sa uskutočnila v priestoroch pobočky 

Poštovej banky v Trenčíne vernisáţ výstavy malieb na hodváb 

akademickej maliarky Anity Šebíkovej. Výstavu pripravila 
kurátorka PhDr. Alena Porubänová. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 29. mája 2003 sa uskutočnilo v Galérii M. A. Ba-

zovského hudobno – literárne pásmo pod názvom „Domovina 
moja“ plná krásy. V programe vystúpil sólista Slovensko 

národného divadla v Bratislave Ján Ďurčo za doprovodu 
klavíristky Milici Ilčíkovej. Okrem toho vystúpili členovia 

inštrumentálnej skupiny Malého komorného orchestra z No-

vého Mesta nad Váhom. 
Trenčianske noviny 09.06.2003 

Pomocná evidencia 370/2/03 
 

V dňoch 30. mája aţ 2. júna 2003 sa uskutočnil v Tren-

číne 9. ročník festivalu „Sám na javisku“. Jeho účastníkmi boli 
Katarína Mojţišová a Sam Alty z Nového Zelandu sólovými 

tanečnými vystúpeniami, Marcel Ochránek  z Nitry, Oľga 
Belešová v hereckých improvizáciach, Alexej Merkušiev 

s divadelnou ohňovo – svetelnou schow. Najväčšími ťahákmi 

podujatia bola slovenská herečka Magda Paveleková a česká 
speváčka Marta Kubišová. Tradičnými sprievodnými podu-

jatiami bola vernisáţ výstavy z predchádzajúcich ročníkov 
festivalu Sám na javisku od Vladimíra Bystrického, divadelný 

jarmok na Štúrovom námestí a pre deti sa predstavilo divadlo 

„A dosť“ z Púchova a Gašparkove divadlo. 
Info Trenčíne 20.05.2003 

Trenčianske noviny 26.05.2003 
Pomocná evidencia 329/1/03, 337/2/03 
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Dňa 30. mája 2003 sa uskutočnila vernisáţ 7. ročníka 

výstavy „Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja“ v tren-

čianskej synagóge. O účasť v súťaţi sa uchádzalo 60 autorov 
s 248 dielami v kategóriach maľba, kresba, kombinovaná 

technika, grafika a plastika. Odborná porota vedená predse-
dom Mgr. Jozefom Švikruhom vybrala do súťaţe 158 diel od 

57 autorov. Výstavu otvoril riaditeľ Trenčianskeho kultúrneho 

strediska Mgr. Vladimír Zvalený. 
Trenčiansky denný infoservis 12.06.2003 

Pomocná evidencia 333/1/03, 388/1/03 
 

Mesto Trenčín uţ po deviatykrát vydalo publikáciu pod 

názvom „Trenčín v číslach“, ktorou sú aktualizované údaje 
k 31. decembru 2002. Zahŕňa v sebe prehľad inštitúcií, ktoré 

pôsobia na území mesta Trenčín aj s kontaktnými údajmi ako 
sú adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy a web stránky. 

Publikácia má 28 kapitol, v ktorých sa napríklad popisujú 

symboly mesta Trenčín, organizáciu mesta a Mestského úradu 
Trenčín. Poskytuje údaje o meste Trenčín v najrôznejších po-

dobách. Napríklad údaje o mestských organizáciach, o mest-
skej polícii, o moţnosti vzdelávania sa, o demografickom 

vývoji obyvateľstva, o kultúrnych zariadeniach,  o zdravot-

níctve a sociálnej starostlivosti, o bytovej výstavbe a ţivotnom 
prostredí, o histórii mesta doplnenej pamätnými miestami, 

pamätníkmi a pamätnými tabuľami a podobne. Publikácia má 
77 strán a bola vydaná v náklade 300 kusov. 

Info Trenčín 22.05.2003 

Pomocná evidencia 329/1/03 
 

Koncom mája 2003 uzrela svetlo sveta kniţka pod náz-
vom „Láska menom harmonika“, ktorej autorom nebol nik iný 

ako známy harmonikár Štefan Trusina. Autor, rodák z Voj-

vodiny v nej spomína na svoje detstvo, mladosť, hudobné vys-
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túpenia, priateľov a známych, ţivot v radostiach a staros-tiach. 

Vyšla len v obmedzenom náklade 40 kusov, ktorá bola roz-

daná v kruhu rodiny a najbliţších priateľov. 
Trenčianske noviny 16.06.2003 

Pomocná evidencia 395/1/03 
 

Dňa 2. júna 2003 mala na Mierovom námestí v Trenčíne 

premiéru celoslovenská výstava pod názvom „Pre ľudí alebo 
pre autá“, ktorá okrem nášho mesta Trenčín navštívila aj 

ďalšie mestá v Slovenskej republike. Cieľom tejto výstavy 
bolo prostredníctvom fotografií priblíţiť niektoré mestá 

Európy, ako vo svojich teritóriách realizujú opatrenia, aby sa 

v nich ľudia dobre cítili. Výstava bola určená poslancom 
mestských zastupiteľstiev, aby ich inšpirovali k tvorbe do-

pravnej koncepcie „mestá pre ľudí“. Práve vystavené foto-
grafie poukazujú na riešenie týchto problémov ako napríklad – 

rozširovanie peších zón, spomaľovanie automobilovej dopra-

vy, realizácia opatrení na podporu cyklistov, bezpečnej ceste 
detí do škôl a podobne. 

Trenčianske noviny 09.06.2003 
Pomocná evidencia 371/2/03 

 

Dňa 7. júna 2003 slnkom zaliate Mierove námestie v Tren-
číne bolo miestom dvoch kultúrnych podujatí a to 1. ročníka 

„Festivalu starej hudby“ a                 
26. ročníka „Detský výtvarný 

a literárny Trenčín“. Prvý ročník 

„Festivalu starej hudby“ mal 
svoju predohru uţ 6. júna 2003 

dopoludnia v Kultúrnom stre-
disku Dlhé Hony v Trenčíne, 

keď sa uskutočnil výchovný 

koncert pre deti základných a materských škôl detským 

  Vzácnych hostí privítali Ivo Veliký a Barborka Starostová. 
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Výtvarné a literárne diela boli umiestnené v OD Zlatá Fatima 

súborom „Fistulatoris Consort“ z Trenčína a vo večerných 

hodinách sa uskutočnilo v Trenčianskom múzeu „Večerné 

nokturno“, v ktorom sa interpretovala stará hudba z Írska 
a Škótska a renesančné reminiscencie. Program vyvrcholil dňa 

7. júna 2003 na Mierovom námestí v Trenčíne. Do tohto 
programu vsunuli usporiadatelia podujatie 26. ročníka „Detský 

výtvarný a literárny Trenčín“, kde všetci jeho účastníci boli 

privítaní fanfárovým koncertom „Plechového Quinteta“. 
Oproti predchádzajúcim rokom sa vernisáţ výstavy pre-

miestnila z nádvoria Trenčianskeho hradu do priestorov 
Mierového námestia z dôvodu zosunu časti opevnenia Tren-

čianskeho hradu. Podujatie začalo nástupom Matúša Čáka 

jeho druţiny na javisko amfiteátra, kde ho privítali moderátori 
Ivo Veliký s Barborkou Starostovou. Tí vo svojich príhooroch 

uviedli, ţe do výtvarnej súťaţe sa 
prihlásilo 1.660 výtvarných prác 

zo 160 základných škôl, zá-

kladných umeleckých škôl a cen-
tier voľného času vo veku od 5 

do 15 rokov. Do literárnej súťaţe 
bolo celkom prihlásených 205 

literárnych prác od 75 detí. Po 

odovzdaní symbolického kľúča Matúšovi Čákovi primátorom 
mesta Trenčín Ing. Jurajom Liškom, moderátori vyhlásili 

najlepších mladých výtvarníkov 
a literátov, ktorí na otvorenej 

scéne prevzali od organizátorov 

súťaţe ceny víťazov. Záver sláv-
nostného otvorenia 26. ročníka 

„Výtvarný a literárny Trenčín“ 
patril vernisáţi výtvarných a li-

terárnych prác v Obchodnom 

dome Zlatá Fatima. Po vernisáţi pokračoval kultúrny program 

svojich poddaných navštívil aj Matúš Čák so svojou druţinou 
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pod názvom „K prameňom hudby“, v ktorom sa predstavili 

muzikanti, speváci a historický tanec so šermom, v ktorého 

závere vystúpil jubilujúci súbor „Musica poetica“ z Trenčína. 
Vo večerných hodinách súbor „Musica poetica“ vystúpil na 

spoločnom vystúpení s Komorným orchestrom mesta Trenčín 
v Piaristickom kostole. 

Treba celý tento opis svia-

točného dňa doplniť tým, 
ţe Mierove námestie bolo 

zaplnené šiatrami - „Ma-
túšov jarmok“, na ktorom 

sa mohli návštevníci sle-

dovať bezprostrednú prácu 
remeselníkov, napríklad 

hrnčiarov pri hrnčiarskom 
kruhu, šúpoliarov pri tvarovaní bábok, sklárov pri tvarovaní 

úţitkového skla a podobne. 

Vlastné poznámky 
Trenčiansky denný infoservis 05.06.2003 

Trenčianske noviny 09.06.2003, 16.06.2003 
Pomocná evidencia 349/1/03, 350/1/03, 352/1/03, 

370/1/03, 387/2/03, 397/1/03 

Fotoalbum č. 55/03 
 

Mesto Trenčín bolo dňa 14. júna 2003 miestom návštevy  
rakúskych novinárov, ktorí okrem nášho mesta navštívili aj 

kúpeľné miesta Piešťany a Trenčianske Teplice, aby títo 

poskytli svojím čitateľom pravdivý obraz o susedskej krajine, 
ktorá je plná prírodných krás. V Trenčíne sa prezreli v sprie–

vode pracovníčky Mestského úradu v Trenčíne Ing. Máriu 
Paušovú a pracovníčky Kultúrnej a programovej agentúry 

v Trenčíne Ing. Márie Paušovej práve otvorenú expozíciu 

„Detský výtvarný a literárny Trenčín“, poprechádzali sa po 
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námestí a s úţasom si prezreli Trenčiansky hrad a zoznámili sa 

s jeho históriou. Rakúski hostia odchádzali nielen plní doj-

mov, ale aj vybavení mnohými propagačnými materiálmi, aby 
mohli vyčerpávajúco svojim čitateľom predstaviť mesto 

Trenčín. Okrem toho sa dohodla spolupráca medzi detašo-
vaným pracoviskom Slovenskej agentúry pre cestovný ruch vo 

Viedni a Kultúrnym informačným strediskom v Trenčíne o za-

sielaní  propagačných a informačných materiálov o meste 
Trenčíne a o podujatiach, ktoré sa v ňom uskutočňujú. 

Info Trenčín 03.07.2003 
Pomocná evidencia 438/1/03 

 

Dňa 18. júna 2003 sa uskutočnila vo výstavnej sieni na 
Mierovom námestí č. 16 v Trenčíne vernisáţ výstavy foto-

grafií pri príleţitosti 40. výročia činnosti tvorivej skupiny 
„Méta“ pod názvom „Méta z archívu“. 

Info Trenčín 03.07.2003 

Pomocná evidencia 408/1/03, 438/1/03 
 

Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne pre školský 
rok 2002/2003 vyhlásila súťaţ pre ţiakov 2. aţ 6. ročníkov 

základných škôl v Trenčíne pod názvom 

„Čítajme všetci – čítanie je super“, aby sa 
v deťoch vypestoval kladný vzťah k čí-

taniu literatúry. Do súťaţe sa prihlásilo 
1020 ţiakov zo 43 tried z 10 základných 

škôl. Kritéria súťaţe neboli ťaţké, pretoţe 

sledovali intenzitu návštev ţiakov v kniţ-
nici najmenej jedenkrát do mesiaca a po-

tom vedieť sa orientovať v kniţnom fon-
de, pouţívaniu katalógov a podobne. Podmienky splnilo 17  

tried z 10 škôl  a tieto sa zúčastnili záverečného vyhodnotenia 

v kine Hviezda v Trenčíne dňa 25. júna 2003. V záverečnom 

Darina Ďurkechová 
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vyhodnotení vedúca detského oddelenia Verejnej kniţnice 

Michala Rešetku v Trenčíne  Darina Ďurkechová poďakovala 

všetkým ţiakom  ako aj ich učiteľom za ich účasť v súťaţi 
o najlepšie kolektívy verejne vyhlásila a vecnými darmi oce-

nila. Za najlepšie boli vyhlásené bez určenia poradia tieto zá-
kladné školy : 

- Základná škola Trenčín, Študentská ulica, 

- Základná škola Trenčín, Hodţova ulica, 
- Základná škola Trenčín, Sa-

ratovská ulica, 
- Základná škola Trenčín, Uli-

ca L. Novomeského, 

- Základná škola Trenčín, Vý-
chodná ulica, 

- Základná škola Trenčín, Ku-
branská ulica, 

- Základná škola sv. Andreja, 

Svorada a Benedikta Tren-
čín, Ulica 1. mája Trenčín, 

- Základná škola Kristíny Royovej Trenčín, 
- Základná škola Trenčín, Potočná ulica. 

Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 30.06.2003 
Info Trenčín 03.07.2003 

Pomocná evidencia 391/1/03, 419/1/03, 422/2/03, 438/1/03 
Fotoalbum č. 61/03 

 

Dňa 30. mája 2003 vládla v Kultúrnom a metodickom 
centre ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne prí-

jemná atmosféra, keď deti pri príleţitosti Medzinárodného dňa 
detí v rámci podujatia pod názvom „D – dance“ preţili deň 

plný zábavy. Podujatie sa začalo rozprávkou o cisárovi a pi-

sárovi, v ktorej vystúpil známy mím a zabávač Vladimír Ku-

Mária Špániková odovzdáva diplom ţiačke jednej zo škôl 
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líšek. Po ňom prišli vystúpenia folklórneho súboru „Radosť“, 

tanečného klubu „Aknella“ z Martina, tanečná skupina „Arst 

Dynasty“ a záver patril tanečného klubu Paškovcov. 
Trenčianske noviny 02.06.2003 

Pomocná evidencia 360/1/03 
 

Po štyroch mesiacoch 

po dráme vzniknutej spad-
nutím západnej časti hrad-

ného múru Trenčianskeho 
hradu bol tento konečne 

otvorený dňa 2.  júla 2003  

pre návštevníkov. Preto ne-
čudo, ţe po otvorení Tren-

čianskeho hradu išli ľudia 
v húfoch na hrad, aby mo-

hli vidieť na vlastné oči, čo sa 

vlastne v marcovom dni stalo. 
V tieto prvé víkendové dni 

mesiaca júla 2003 navštívilo 
Trenčiansky hrad viac ako 

1.500 ľudí. Treba však kon-

štatovať, ţe jeho sprístupnenie 
sa stalo vďaka osobnej zain-

teresovanosti prezidenta Slo-
venskej republiky Rudolfa Schustera, predsedu vlády Sloven-

skej republiky Mikuláša Dzurindu, primátora mesta Trenčín 

Ing. Juraja Lišku, poslancov mestského zastupiteľstva v Tren-
čína aţ po radových občanov a firmy, ktoré najnutnejšie opra-

vy zabezpečovali. Nemalý bol aj nemalý finančný obnos v cel-
kove hodnote 15 miliónov, ktorý sa podarilo vyzbierať, aby 

sa z neho financovali všetky najnutnejšie opravy. Trenčianske 

múzeum ako správca Trenčianskeho hradu pripravilo pre náv-

ochranná bariéra pre návštevníkov tesne pod pokladňou 

pohľad na ochrannú bariéru nad pokladňou 
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števníkov počas dní prvého júlového víkendu spestrenie náv-

števy vystúpením sokoliarov, šermiarov, „Trenčianskeho hrad-

ného divadla“ a hudobníkov „Musica poetica“. Prítomným 
návštevníkom na nedávnu udalosť pripomínali uţ len pevné 

oceľové zábrany v priestore od vodárne po bývalú pokladnicu 
Trenčianskeho hradu, keď prichádzali akoby do metra.  Vyvr-

cholením otvorenia Trenčianskeho hradu bol 5. júl 2003 a pri 

tej príleţitosti sa uskutočnila v Delovej bašte Trenčianskeho 
hradu vernisáţ výstavy trenčianskeho umeleckého fotografa 

Ladislava Kobzu pod názvom „Ľudia doby kamennej“ a 
„Ţena ako socha“. Vernisáţ výstavy bola aj prvým podujatím 

od 8. marca 2003 na Trenčianskom hrade, od jeho uzavretia 

v dôsledku zosuvu západnej časti hradného opevnenia. Na 
vernisáţi sa stretli autorovi priaznivci a priatelia, ale aj po-

predné osobnosti ako napríklad viceprimátor mesta Trenčín 
Ing. Ján Krátky, ústredný riaditeľ Slovenskej televízie Mgr. 

Richard Rybníček a ďalší, aby ocenili ne-

tradičnú umeleckú tvorbu umelca. Po krát-
kom umeleckom programe, v ktorom vystú-

pil trenčiansky rodák violončelista Tibor 
Bohó, účastníkov vernisáţe výstavy priví-

tala riaditeľka Trenčianskeho múzea Kata-

rína Babičová, ktorá potom odovzdala slovo 
komisárovi výstavy PhDr. Bohumírovi Ba-

chratému. Ten vo svojom príhovore zhod-
notil ţivotnú cestu umelca, ktorému sa stalo 

fotografovanie spôsobom vyjadrenia vlast-

ných myšlienok a pocitov. Sám sa priznal, 
ţe fotografie z doby kamennej ho milo 

prekvapili. Lebo sú nesmierne kultivované, 
estetizované a fotografickými obrázkami, 

sochami i reliéfmi priniesol svojské podo-

benstvo dávnej doby kamennej. Táto výs-

Ladislav Kobza 

Ladislav Kobza a PhDr. Bohumír Bachratý 

PhDr. Bohumír Bachratý 
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tava sa stala zvláštnou poetickou for-

mou diela a tvorby. Na priereze jeho 

umeleckej tvorby je moţno sledovať 
vývojové štádiá od fotografovania 

krajiny, ľudí, vojakov aţ po lákavú 
inšpiráciu kaţdého umelca, fotogra-

fovanie ţeny. Moţno práve pozná-

vaním tvarov a objemov ţeny si uve-
domil krásne krivky, obliny a tvary. 

Krásu premenlivého tela našiel v istote kameňov. 
Vlastné poznámky 

Info Trenčín 03.07.2003, 17.07.2003 

Trenčianske noviny 07.05.2003, 15.07.2003, 25.08.2003 
Pomocná evidencia 425/1/03, 438/1/03, 448/1/03, 

462/1/03, 481/1/03, 513/1/03 
Fotoalbum č. 66/03 

 

Počas celého obdobia leta 2003 pripravila Galéria M. A. 
Bazovského pre svojich stálych a príleţitostných návštevníkov 

dve zaujímavé výstavy. Prvá výstava pod názvom „Zo zbierok 
galérie“ sa prezentovalo výtvarné umenie trenčianskeho regió-

nu od začiatku 20. storočia aţ po súčasnosť. Prezentovalo sa 

na nej okolo 90 najvýznamnejších, verejnosti uţ známych 
a v minulosti uţ prezentovaných, ale aj nezverejnených ma-

liarskych a sochárskych diel s presahom do fotografie a šperku 
od 36 autorov. Druhou výstavou pod názvom „Peter Matis“ sa 

prezentoval jubilujúci martinský výtvarník v kresbách a art-

protisov so silným symbolickým a metaforickým nábojom. 
Trenčianske noviny 14.07.2003 

Pomocná evidencia 458/2/03 
 

Výstavná sieň na Mierovom námestí v Trenčíne bola dňa 

10. júla 2003 miestom vernisáţe výstavy maliara Pavla Turana 
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z Myjavy pod názvom Myjava kedysi na Slovensku“, ktorý na 

50 vystavených exponátoch priblíţil mesto Myjava.  

Trenčianske noviny 21.07.2003 
Pomocná evidencia 474/2/03 

 
Trenčianske múzeum vo svojich priestoroch uskutočnilo 

dňa 17. júla 2003 vernisáţ zaujímavej výstavy pod názvom 

„Maľby na skle v slovenských múzeách“, do ktorej prispeli 
svojimi exponátmi Spišské múzeum v Levoči, Liptovské mú-

zeum v Ruţomberku, Krajské múzeum v Prešove a Tren-
čianske múzeum. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 467/1/03 
 

V dňoch 18. aţ 19. júla 2003 bolo mesto Trenčín centrom 
multiţánrovej hudobnej ponuky a miestom jedného z najväč-

ších letných hudobných festivalov na Slovensku 7. ročníka 

„Baţant – Pohoda 2003“, ktorý otvoril primátor mesta Trenčín 
Ing. Juraj Liška. Na siedmych scénach vystúpilo viac ako 100 

interpretov, skupín, hudobných zoskupení a diskjokejov. 
Hviezdami festivalu bola švédska kapela „Cardigangs“ a ka-

pela „Kosheen“ z Veľkej Británie. Vo festivalom areáli boli 

ponúknuté lahôdky z filmovej klubovej i hitovej ponuky, 
z ktorej osobitne moţno spomenúť predpremiéra oscarového 

filmu „Chicago“, či cyklus filmov o Julovi Satinskom.  Mi-
lovníci literatúry mali moţnosť sa stretnúť so súčasnými 

literátmi Dušanom Mitanom, Petrom Pišťankom, Danielou 

Kapitaňovou, Ivanom Štrpkom, Jánom Štraserom a ďalšími. 
Tento ročník sa uskutočnil v priestoroch Výstaviska Trenčín 

mesto módy a štadióna Pod Sokolicami naposledy, pretoţe 
štadión je určený na prestavbu. 

Info Trenčín 03.07.2003 

Trenčianske noviny 21.07.2003 
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Trenčiansky denný infoservis 21.07.2003 

Pomocná evidencia 438/1/03, 476/1/03, 477/1/03, 478/1/03 

 
Trenčianske múzeum v priestoroch Barborinho paláca 

Trenčianskeho hradu uskutočnilo dňa 21. júla 2003 vernisáţ 
zaujímavej výstavy pod názvom „Sochy“, na ktorej sa prezen-

tovala tvorba 22 maďarských sochárov. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 468/1/03 

 
Dňa 27. júla 2003 sa uskutočnil na Trenčianskom hrade 5. 

ročník jazzového festivalu „Bluesnenie“, ktorý mal podtex 

benefičného podujatia na podporu záchrany Trenčianskeho 
hradu. Hosťami festivalu boli trnavská skupina „Blues 

House“, trenčianska skupina „Aurelius Q“ a ďalšie skupiny 
„Bonso & The Resonators“, „VV Jazz Quartet“ + Silvia Josi-

fovská a „Blues Station“. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 454/1/03, 486/1/03, 487/1/03 

 
Na Trenčianskom hrade sa v dňoch 2. a 3. augusta 2003 

uskutočnil 10. ročník hradných slávností pod garanciou 

skupiny historického šermu „Wagus“ z Trenčína. Trenčiansky 
hrad v tieto dni pritúlil divadelné, šermiarske, bábkárske, 

tanečné a sokoliarske skupiny z celého Slovenska, aby jeho 
návštevníkom priblíţil na pár hodín atmosféru stredoveku 

podfarbovanú delostreleckou paľbou, rinčaním zbraní a dobo-

vou hudbou. Je len samozrejmé, ţe vystupujúci sa pohybovali 
v historických kostýmoch. Nechýbal historický jarmok ume-

leckých remeselníkov. 
Trenčianske noviny 30.06.2003 

Pomocná evidencia 429/1/03, 489/1/03 
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Dňa 13. augusta 2003 sa uskutočnilo v trenčianskej 

synagóge slávnostne otvorenie festivalu pod názvom „India 

plná farieb“ za účasti zástupcov kancelárie prezidenta Slo-
venskej republiky, Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 

republiky, Indovia ţijúci na Slovensku. V otváracom pro-
grame vystúpili deti zo Slovenska a Čiech hrou na flaute, 

piesňami, tancami a ukáţkami z jogy predstavili indickú kul-

túru. Najväčšieho úspechu dosiahla svojou temperament-
nosťou skupina rómskych tanečníkov z Nového Mesta nad 

Váhom. Klasickým indickým tancom zaujala tanečnica 
z Viedne ako aj spev bhadţanov. Medzi hosťami festivalu bol 

známy učiteľ jogy profesor Mahešvarananda, ktorý i keď ţije 

uţ tridsať rokov vo Viedni, Slovensko pravidelne navštevuje 
a poskytuje metodickú pomoc. Festival trval  do 31. augusta 

2003. 
Trenčianske noviny 18.08.2003 

Pomocná evidencia 501/1/03 

 
Dňa 14. augusta 2003 sa uskutočnila v Galérii naivného 

umenia v Trenčíne vernisáţ autorskej výstavy Jána Kovalika 
pod názvom „Tak si tu ţijeme“, ktoré pochádzajú z udalostí 

beţných dní. Zachytáva vo svojich maľbách preţité záţitky 

ako aj svoje predstavy. Autor sa neuchyľuje k realizácii 
váţnych tém, skôr sa javí ako smejúci pozorovateľ povahy 

človeka. Komisár výstavy PhDr. Marián Kvasnička o vysta-
vovateľovi povedal, ţe jeho tvorba uţ dávno prekročila 

horizont nášho kultúrneho regiónu. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 18.08.2003 

Pomocná evidencia 497/1/03, 502/1/03 
 

Dňa 21. augusta  2003 v priestoroch Katovho domu na 

Matúšovej ulici v Trenčíne sa uskutočnila vernisáţ autorskej 
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výstavy Petra Marčeka z Trenčína, ktorá bola poznačená 

veľkou návštevou. Bola to 

uţ tretia výstava v poradí, 
ktorá sa v tomto priestore 

uskutočnila po rozsiahlej 
rekonštrukcii a odovzdaní 

do uţívania v roku 2003. 

Kvarteto spevákov zo Spe-
váckeho zboru slovenských učiteľov pod 

vedením PaedDr. Jozefa Vakoša vytvorilo 
originálnu atmosféru na začiatku vernisáţe. 

Prítomných hostí privítala a celé podujatie 

moderovala riaditeľka Trenčianskeho múzea 
Katarína Babičová. Umeleckú tvorbu Petra 

Marčeka priblíţil kurátor výstavy PhDr. 
Ľubomír Podušel CSc. Po skončení otvorenia si potom 

prítomní hostia prezreli vystavené exponáty. 

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 71/03 

 
Dňa 23. augusta 2003 sa uskutočnila na Ostrove akcia pod 

názvom „Skautská bašta“ organizovaná 32. zborom skautov 

v Trenčíne. Pobyt na dni plnom hier a hudby poskytol 
moţnosti nielen sa zabaviť, ale aj vyskúšať svoju obratnosť, 

šikovnosť, vytrvalosť a podobne. Zapojiť sa do týchto hier 
lákali názvy hier ako „Tunel hrôzy“, „Prechod cez pavúčiu 

sieť“, „Hľadanie pokladu“. Súčasťou programu bol aj koncert 

mladých amatérskych rockových skupín „Hogs“, H.A.V. 
Eseence of nature“, „Destiny“, „Puls“. Záverom celodenného 

programu bola ohňová šou. 
Trenčianske noviny 19.08.2003 

Pomocná evidencia 528/1/03 

 

Peter Marček 
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Dňa 27. augusta 2003 sa uskutočnila vernisáţ výstavy 

obrazov Jany Vozárikovej vo Výstavnej sieni na Mierovom 

námestí č. 16 v Trenčíne pod názvom „Vnímanie sveta“. 
Vlastné poznámky 

 
V dňoch 5. aţ 7. septembra 2003 sa stalo mesto Trenčín 

prechodným domov pre účastníkov 24. ročníka celoštátneho 

festivalu veľkých dychových orchestrov „Pádivého Trenčín“. 
Prvý deň patril koncertom malých dychoviek z Krivosud-

Bodovky, Tótkomlósa a Vojenskej hudby Pozemných síl 
ozbrojených síl Slovenskej republiky v amfiteátri Mierového 

námestia. Súťaţný program prebiehal na druhý deň v sobotu 

dopoludnia v Kultúrnom a metodickom centre ozbrojených síl 
Armády Slovenskej republiky v Trenčíne, kde divákom 

predstavili dychové orchestre „Spojár“ z Bratislavy,  Tótko-
mlósu, Brezna a „Ţeleziar“ z Podbrezovej a potom sa v repre-

zentačnom koncerte predstavili v amfiteátri Mierového ná-

mestia všetky súťaţiace orchestre, ku ktorému sa pridal aj 
nesúťaţiaci Trenčiansky dychový orchester. Najťaţšiu prácu 

mala odborná komora pre vzácnu vyrovnanosť dychových 
orchestrov. Titul laureáta získal Dychový orchester z Tótko-

mlósu – Maďarsko a umiestnenie v zlatom pásme. V zlatom 

pásme skončili ešte Dychový orchester z Kopřivnice, a Dy-
chový orchester „Ţeleziar“ z Podbrezovej. V striebornom pás-

me si našiel svoje miesto Dychový orchester z Brezna 
a v striebornom pásme Dychový orchester „Spojár“ z Bra-

tislavy. Podujatie pamätalo aj na uctenie si skladateľa Karola 

Pádivého, pri hrobe ktorého sa poklonili zástupcovia dycho-
vých hudieb. Večer patril slávnostnému koncertu Vojenskej 

hudby Pozemných síl ozbrojených Slovenskej republiky 
v Trenčíne pod taktovkou Ludvíka Soukupa, v ktorom si 

účastníci súťaţe s občanmi mesta pripomenuli 50. výročie 

zaloţenia Vojenskej hudby v Trenčíne a 95. výročie narodenia 
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Karola Pádivého. V nedeľu sa na Mierovom námestí opäť 

hralo na galakoncerte, v ktorom kaţdá dychová hudba zahrala 

po jednej ľubovoľnej skladbe a na záver spoločne zahrali 
skladby Karola Pádivého „Júlia polka“ a „Pochod textilákov“. 

Na záver malá poznámka, ţe v tomto roku tomuto festivalu 
prialo aj počasie, a preto bola aj značná účasť divákov. 

Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 02.09.2003, 15.09.2003, 22.09.2003 
Pomocná evidencia 516/1/03, 536/2/03, 540/1/03 

 
V dňoch 12. aţ 14. septembra 2003 mesto Trenčín privítalo 

účastníkov 7. ročníka tradičného programu „Pri trenčianskej 

bráne“. V prvý deň patril výchovnému koncertu detských 
folklórnych súborov z Trenčína a jeho okolia pre ţiakov 

základných škôl v kine Hviezda. Súčasne bol otvorený ľudový 
jarmok na Mierovom námestí a športové podujatie „O 

Matúšov groš“. Celodenný piatkový program uzavrelo vys-

túpenie folklórneho súboru „Jánošík“ zo Zvolena v Kultúrnom 
a metodickom centre ozbrojených Armády Slovenskej repu-

bliky. V druhý deň sa na otvorenom javisku Mierového ná-
mestia striedali detské a dospelácke folklórne súbory, ľudové 

hudby, divadlá rôzneho druhu a tanečné skupiny a všetko to 

dokresovali stánky jarmočných predajcov, z ktorých moţno 
spomenúť gajdoša Andreja Jobusa z Vrbového, Gašparkovo 

divadlo, Trenčianske hradné divadlo, ľudová hudba zo Selca, 
tanečné súbory „Maryland“ a „Aura“, folklórny súbor „Druţ-

ba“, umelcký súbor „Andalúcia“ z Bratislavy. Zaujímavý bol 

fanfárový koncert „Plechového kvinteta“ z Trenčína. Záver 
dňa patril koncertu poprockovej hudobnej skupiny „Dose Over 

Those“ vo večerných hodinách. Program v tento deň mode-
rovali moderátor televízie „Markíza“ Štefan Dvorský a he-

rečka Divadla Slovenského národného povstania v Martine 

Zuzana Belková. Sprievodným programom „Pri trenčianskej 
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bráne“ boli súťaţné vystúpenia vojenských folklórnych sú-

borov z celého Slovenska. Tieto súbory potom vystúpili v tretí 

deň na Mierovom námestí a tým prispeli k spestreniu festivalu 
folklóru.  

Trenčianske noviny 08.09.2003 
Info Trenčín 11.09.2003 

Pomocná evidencia 527/2/03, 556/1/03 

 
V dňoch 12. aţ 13. septembra 2003 ponúkol verbunky, 

čardáše, odzemky, dupáky, karičky a všeličo moţné festival 
rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky v Trenčíne 

„Folklórny Trenčín 2003“ v Kultúrnom a metodickom centre 

ozbrojených síl Slovenskej republiky. V súťaţi vystupovali so 
svojím programom Vojenský folklórny súbor „Borievka“ 

z Košíc, Vojenský folklórny súbor „Váh“ z Liptovského Mi-
kuláša, Vojenský folklórny súbor „Nitran“ z Nitry, folklórny 

súbor „Trenčan“ z Trenčína, Vojenský folklórny súbor „Ha-

viar“ z Roţňavy, Vojenský folklórny súbor „Breznan“ z Brez-
na, Vojenský folklórny súbor „Fatran“ z Martina a muţská 

spevácka skupina „Suche Karki“ z Prešova. 
Info Trenčín 11.09.2003 

Pomocná evidencia 556/1/03 

 
Dňa 19. septembra 2003 sa uskutočnila vernisáţ výstavy „Z 

fotografickej tvorby PhMr. Jána Halašu“ vo výstavných pries-
toroch Trenčianskeho múzea. Na vernisáţi vystúpil v kultúr-

nom programe vnuk PhMr. Jána Halašu,  sólista opery Slo-

venského národného divadla v Bratislave Ján Ďurčo za 
klavírneho doprovodu učiteľky Základnej umeleckej školy 

v Trenčíne Milici Ilčíkovej. Kurátorkou výstavy bola PhDr. 
Janka Karlíková. 

Vlastné poznámky 

Info Trenčín 07.11.2003 
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Pomocná evidencia 533/1/03, 678/1/03 

 

Centrum enviromentálnych aktivít „Baranček“ v Trenčíne 
pripravil s občianskym zdruţením „Kolomaţ“ cyklus drama-

tických dielní určených pre mládeţ vo veku od 4 do 14 rokov 
v čase od septembra do decembra 2003. Zámerom detských 

dramatických dielní bolo poskytnúť vhodný imaginárny a reál-

ny priestor pre podnietenie detských komunikačných a tvori-
vých činností a schopností v zloţke verbálnej, neverbálnej, 

pohybovej a v komplexnom výraze. Tvorivá dramatika bola 
vnímaná ako učenie skúsenosťou, t.j. osobným preţívaním 

a sprístupňovaním širokej škály vzťahov, situácií a vnútorného 

ţivota reálnych i fantáziou vytvorených postáv a predmetov, 
s ktorými prichádzali účastníci dielní do kontaktu. 

Trenčiansky denný infoservis 15.09.2003 
Pomocná evidencia 592/1/03 

 

Klub priateľov JUDr. Vojtecha Zamarovského dňa                  
22. septembra 2003 bilancoval svoje aktivity za uplynulé 

volebné obdobie aj za prítomnosti prednostu Mestského úradu 
v Trenčíne Ing. Miroslava Velčka. Správu o činnosti pred-

niesol predseda klubu Ing. arch. Július Brúna, ktorý uviedol 

niekoľko zaujímavostí, z ktorých moţno zvýrazniť : 
- uspelo sa v Grécku, ktoré darovalo zbierku kópií sôch 

antického umenia vystavené v trenčianskej Galérii naivného 
umenia; 

- v spolupráci s nadáciou „Aigyptos“ bola verejnosti 

sprístupnená výstava pod názvom „Súčasnosť v minulosti“, 
ktorej sa zúčastnil aj JUDr. Vojtech Zamarovský; 

- sprístupnenie najväčšej akcie „Grécky deň v Trenčíne – 
Olympijská misia“ za účasti JUDr. Vojtecha Zamarovského, 

kedy mu udelená medaila Slovenského olympijského výboru 
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– Zlaté olympijské kruhy a kópie antických sôch boli 

umiestnené vo vestibule do sobášnej miestnosti. 

Na záver valného zhromaţdenia boli schválené : 
- hlavné úlohy pre nasledujúce volebné obdobie – orga-

nizovanie súťaţí a kvízov pre deti a mládeţ pri príleţitosti 
85. výročia narodenia JUDr. Vojtecha Zamarovského; 

- zmeny v stanovách klubu 

- a voľba nového výboru v čele so staronovým predse-
dom Ing. Júliusom Brúnom. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 22. septembra 2003 sa uskutočnila v kniţnici 

Kultúrneho a metodického centra ozbrojených síl Slovenskej 
republiky v Trenčíne vernisáţ výstavy pod názvom „Slováci 

v dozornej komisii neutrál-
nych štátov v Kórey v rokoch 

1953 – 1993“ za účasti 

bývalých priamych jej 
účastníkov. Výstavu otvoril 

náčelník Kultúrneho a meto-
dického centra Ozbrojených 

síl Slovenskej republiky 

v Trenčíne podplukovník 
Rastislav Frkáň. Potom sa k prítomným postupne prihovorili 

náčelník štábu personálneho manaţmentu Ge-
nerálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej re-

publiky Ing. Jaroslav Kuča, Ivo Veliký a pred-

seda Klubu filatelistov v Trenčíne Jozef Kore-
ný. Posledne menovaný priblíţil obdobie šty-

ridsiatich rokov v rozmedzí 1953 aţ 1993, 
kedy viac ako 600 príslušníkov Českoslo-

venskej ľudovej armády si plnilo povinnosti 

v ďalekej Kórey, ďaleko od svojich rodín. Svoje úlohy si plnili 

zľava – Rastislav Frkáň, Ivo Veliký, Jozef Korený, Ing. Jaroslav Kuča 

kurátor výstavy Jozef Korený 
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nie ako dobrovoľníci, ale na rozkaz vo výnimočne ťaţkých 

podmienkach. Je na škodu, ţe práve ich skúsenosti neboli 

vyuţité pri príprave súčasných príslušníkov ozbrojených Slo-
venskej republiky pôsobiacich v misiách a operáciách 

Organizácie spojených národov alebo Severoatlantického pak-
tu. I vojenská historiografia akosi pozabudla na týchto prvých 

priekopníkov, ktorí dodrţiavali prímerie v Kórey. Dnešná ver-

nisáţ výstavy je spomienkou na obdobie spred päťdesiat rok-
mi, kedy sa začala činnosť mierových vojsk na demarkačnej 

čiare 38. rovnobeţky Kórey a dokumentačne pribliţuje ich 
ţivot . 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 554/1/03, 555/1/03, 557/1/03 
Fotoalbum č. 73/2003 

 
Dňa 24. septembra 2003 sa uskutočnila v Trenčianskom 

múzeu prednáška vedeckého pracovníka Jazykovedného ústav 

Ľudovíta Štúra v Bratislave  PhDr. Milana Majtána na tému 
„Vznik a vývoj krstných mien a priezvísk na Slovensku“. 

V jeho rozprávaní bolo viacero zaujímavostí ako napríklad : 
- V 12. a 13. storočí si 

priezviská vyberali po-

dľa prostredia, ktoré ich 
obklopovalo – Dvor, 

Strmeň, Hrad, Sokol, 
Vrana; 

- Dve mená, t.j. krstné 

meno a priezvisko sa 
objavilo po prvýkrát 

v 13. storočí; 
- Dedičné priezviská sa 

objavili v 15. storočí; 

- Priezviská vznikali podľa : 

gen. Ing. Jaroslav Kuča odovzdáva vyznamenanie účastníkovi misie v Kórey 
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1. vlastností – ryšavý, malý; 

2. remesiel – kolár, mäsiar; 

3. miesta – u šľachticov sídlo rodu 
- Pri urodzených rodoch v úradných listinách sa uvádzalo 

koho je nositeľ manţelom, synom, otcom, bratom. V hre 
boli veľké majetky a cieľom týchto upresnení vyhnúť sa 

omylom; 

- Povinné priezvisko bolo uzákonené za vlády Márie Terézie 
a reforiem Jozefa 2.; 

- Do 50-tých rokov boli úradné mená Martin a Marián. 
Domáca podoba Maroš sa dostala po vyjdení autobio-

grafických románov Martina Rázusa „Maroško“ a „Maroško 

študuje“; 
- V matrike si dnes moţno zapísať viac mien, ale oficiálnu 

platnosť má prvé meno; 
- Oficiálny inventár dnes obsahuje 1400 mien; 

- Normu určuje „Slovník krstných mien“. Ak chcú rodičia dať 

svojmu dieťaťu neslovenské meno, musí aspoň jeden cu-
dzincom; 

- Od roku 1944 je moţná bezplatná úprava mena. Zmena 
priezviska je neprípustná s výnimkou prípadov, ak je nev-

hodné, zahanbujúce, dehonestujúce; 

- Na Slovensku je 440 tisíc ţien, ktoré nosia meno Mária.  
Súčasťou zaujímavého podujatia bola prezentácia tématicky 

zameranej literatúry a ukáţky z medailérskej tvorby. 
Trenčianske noviny 22.09.2003, 29.09.2003 

Pomocná evidencia 541/1/03, 570/1/03 

 
Firma Konstrukta – Industry a.s. Trenčín pri príleţitosti 50. 

výročia zaloţenia podniku Konštrukta Trenčín a 10. výročia 
zaloţenia firmy Konstrukta – Industry a.s. Trenčín pripravila 

Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne s Trenčianskym mú-

zeom výstavu výtvarného umenia pod názvom „Metamorfózy 



 488 

Trenčína a krajiny“, ktorá bola otvorená dňa 24. septembra 

2003 v Barborinom paláci Trenčianskeho hradu.  Na výstave 

boli prezentované výtvarné diela Rudolfa Mošku, Svetozára 
Ábela, Ľudovíta Bránskeho, Jozefa Fízela, Huga Grossa, 

Josefa Holoubka, Ireny Slavinskej a Mariána Sučanského. 
Vlastné poznámky 

 

Dva roky uplynulo od vtedy, čo vyšla básnická prvotina 
zbierky básní PhDr. Jany Jablonskej pod názvom „Podoby 

lásky“. Dňa 25. septembra 2003 v Galérii M. A. Bazovského 
v Trenčíne uzrelo sveta k tejto zbierke ďalšia zbierka básní 

pod názvom „ S klaunom za ruku“, ktorú ilustroval MUDr. 

Július Činčár. Medzi gratulujúcimi nechýbal priateľ z detstva 
slovenský herec Juraj Sarvaš, exprimátor Ing. Jozef Ţiška 

ďalšie osobnosti spoločenského a kultúrneho ţivota. Nová 
zbierka je subjektívnym pohľadom na cestu časom a návodom 

ako akceptovať to, čo nás v ţivote stretne. Sama autorka 

hovorí, ţe toto dielko patrí všetkým, ktorým jej verše ovlaţia 
dušu. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 22.09.2003 

Pomocná evidencia 544/3/03, 567/2/03 

 
Dňa 26. septembra 2003 bola Galéria M. A. Bazovského 

v Trenčíne miestom vernisáţi dvoch výstav – „Milan Lukáš – 
plastiky“ a Ľudovíta Hološka v spätnom zrkadle. 

Pomocná evidencia 549/1/03, 550/1/03 

 
Dňa 3. októbra 2003 bol „Katov dom“ na Matúšovej ulici 

v Trenčíne miestom ďalšieho kultúrneho sviatku, keď sa mi-
lovníci výtvarného umenia stretli na vernisáţi výstavy pod 

názvom „Z tvorby kovačických insitných umelcov“. 

Vlastné poznámky 
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Pomocná evidencia 561/1/03 

 

Dňa 8. októbra 2003 bolo Kultúrne a metodické centrum 
ozbrojených síl Slovenskej republiky miestom vernisáţe výs-

tavy pod názvom „Slovenská paličkovaná čipka“. Na výstave 
sa predstavili kluby paličkovania z Nového Mesta nad Váhom, 

Piešťan a Myjavy. Výstava trvala do 18. októbra 2003 

Trenčianske noviny 06.10.2003 
Pomocná evidencia 580/1/03 

 
Dňa 9. októbra 2003 sa uskutočnila vernisáţ výstavy ruč-

ných prác ţien Trenčianskeho kraja vo výstavnej miestnosti na 

Mierovom námestí č. 16 v Trenčíne. Slávnostný prejav pred-
niesla predsedníčka Krajskej organizácie Únie ţien Slovenska 

v Trenčíne PhDr. Mária J. Jablonská. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 578/1/03 

 
V dňoch 10. aţ 12. októbra 2003 sa uskutočnil v Trenčíne 

10. ročník Trenčianskeho jazzového festivalu, ktorý bol 
prehliadkou kvalitného jazzu v podaní najlepších slovenských 

českých a európskych interprétov. Lákadlom tohoročného 

festivalu bola skupina „Karlheinz Miklin Trio“ z univerzity 
rakúskeho mesta Graz, americký gitarista John Abercrombi 

a gitarista českého pôvodu ţijúci v USA Rudy Link. Orga-
nizátori tento rok zaradili do programu aj festival jazzu 

mladých interpétov. 

Trenčianske noviny 06.10.2003 
Pomocná evidencia 579/1/03, 585/2/03,  

 
Dňa 12. októbra sa uskutočnila vo výstavnej sieni na 

Mierovom námestí č. 22 v Trenčíne vernisáţ autorskej výstavy 

Jozefa Vydrnáka pod názvom „Bez červeňania“. Úvodné slo-
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vo k vystaveným umeleckým dielam predniesol kurátor výs-

tavy PhDr. Marián Kvasnička. 

Trenčianske noviny 29.09.2003 
Pomocná evidencia 567/3/03, 577/1/03 

 
Od 12. októbra do 9. novembra 2003 Klub priateľov váţnej 

hudby pripravil pre milovníkov váţnej hudby cyklus podujatí 

„Trenčianska hudobná jeseň“, v ktorom vystúpili : 
- Komorní sólisti z Bratislavy v evanjelickom kostole, 

- Ján Vladimír hrou na organe a Juraj Bartoš vo farskom 
kostole, 

- Una Unima v kongregačnej sále Trenčianskeho múzea, 

- Daniela Varínska hrou na klavíri a Ján Slávik hrou na 
violončelo v refektári Kolégia piaristov, 

- Marián Lapšanský v Galérii M. A. Bazovského. 
Vlastné poznámky 

 

Dňa 12. októbra 2003 opäť oţilo „Trenčianske korzo“, ku 
ktorého zdarného priebehu prispelo aj pekné slnečné počasie. 

Práve to vyuţili malí aj veľkí Trenčania, aby sa prišli pozrieť 
na korzo na Mierove námestie. A čo tam videli ? Stretli klauna 

na chodúľoch, divadelníci hrali divadlo, mohli si pozrieť 

výstavu fotografií trenčianskych fotografov a výstavu det-
ských kresieb. Ten, kto mal šťastie mohol si nechať na-

maľovať vlastný portrét Ing. arch. Júliusom Brúnom. Zaují-
mavé boli vystúpenia jednotlivcov na trenčianskom „hyde 

parku“. 

Trenčianske noviny 06.10.2003, 13.10.2003 
Pomocná evidencia 582/3/03, 601/3/03 

 
Dňa 24. októbra 2003 sa uskutočnila Starom Hrozenkove 

uţ 26. druţobné stretnutie fotoamatérov a neprofesionálnych 

výtvarníkov miest Trenčín a Uherské Hradište. Ten večer pa-
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tril cestovateľovi Petrovi Ondrejovičovi, ktorý priblíţil svoje 

potulky po Venezuele a Etiópii, ďalej výtvarníčke Lýdii 

Ivaňovej a trenčianskemu rezbárovi Ing. Čestmírovi Harníč-
kovi. Stretnutie obohatil svojou prednáškou český fotograf 

Miloslav Stibor. 
Trenčianske noviny 27.10.2003 

Pomocná evidencia 634/2/03 

 
Dňa 7. novembra 2003 sprístupnila Galéria M. A. Ba-

zovského v Trenčíne výstavu obrazov zo zbierky Prvej inves-
tičnej skupiny a.s. pod názvom „Súčasné slovenské výtvarné 

umenie“ v koncepcii Zuzany Bartošovej. Táto výstava sa uţ 

predtým predstavila v nemeckom Passau, rakúskej Viedni 
a českej Prahe a v tomto roku v Košiciach, Prešove, Banskej 

Bystrici, Nitre, Ţiline a Trenčíne bol jej poslednou zástavkou. 
Tradíciou na týchto výstavách bolo, ţe hosťom výstavy bol 

jeden zo súčasných umelcov ţijúcich v mieste výstavy. A tak 

sa so svojou zbierkou prezentoval so svojimi dielami Július 
Koller. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 03.11.2003, 10.112003 

Pomocná evidencia 656/1/03, 666/2/03, 685/1/03 

 
Dňa 10. novembra 2003 vestibul Kultúrneho a metodického 

centra ozbrojených Slovenskej republiky bol miestom 
vernisáţe zaujímavej výstavy pod názvom 

„Modely – Hobby 2003“. Začiatok vernisáţe 

výstavy patril koncertovaniu ľudovej muzike 
folklórneho súboru „Radosť“ z Trenčína a po-

tom sa ujal slova náčelník Kultúrneho a me-
todického centra Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky podplukovník Rastislav Frkáň. Po 

privítaní všetkých hostí vernisáţe spomenul, 
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ţe do výstavy sa prihlásilo 45 vysta-

vovateľov s 370 exponátmi, z ktorých po 

výbere sa umiestnilo 362 exponátov od 42 
autorov. Exponáty sú prehliadkou tvorivej 

činnosti autorov z radov vojakov ako aj 
civilov, ktorí takto vyuţívali svoj voľný 

čas. Autori pochádzajú z celého Sloven-

ska, teda z Trenčína, Martina, Lešte, Slia-
ča, Liptovského Mikuláša a ďalších miest. 

A čo tvorilo exponáty ? Boli nimi modely lietadiel, lodí, voja-
kov, zbierky mincí, papierových peňazí, vojenských vyzna-

menaní, umelecké výrobky z dreva a podobne. Záverom po-

ďakoval Výstavisku Trenčín mesto módy za zapoţičanie výs-
tavných vitrín, ako aj svojím spolupracovníkom, ţe dodané 

exponáty vhodne vystavili. 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 10.11.2003 

Info Trenčín 25.11.2003 
Pomocná evidencia 681/3/03, 715/1/03, 716/1/03, 725/1/03 

Fotoalbum č. 88/2003  
 

Po dlhšej prestávke prišla medzi svojich fanúšikov v 

Trenčíne česká speváčka Lenka Filipová, 
v rámci turné k svojmu novému CD, 

ktoré vyšlo na jar tohto roku , pod 
názvom Tisíc spôsobov ako zabiť lásku. 

Zaplnená divadelná sála Kultúrneho 

a metodického centra ozbrojených síl Slo-
venskej republiky ju privítala v utorok 11. 

novembra 2003 a prepustila ju aţ po 
prídavkoch. Mnohí nevynechali moţnosť pria-

mo sa stretnúť so speváčkou po skončení tak-

mer dvojhodinového koncertu, počas autogra-

Lenka Filipová pri autogramiáde 
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miády. V krátkom rozhovore prezradila, ţe v Trenčíne sa cítila 

vţdy dobre. Je to mesto, ktoré má svoju históriu a za tých 20 

rokov, čo uţ sem prichádzam, som bola na viacerých pre-
chádzkach a to nielen v jeho historickej časti. Zaznamenala 

som, ţe Trenčín mení svoju tvár, samozrejme k lepšiemu. Je to 
veľmi pekné mesto, ktoré bolo a je i dnes mestom módy. To tu 

zostalo. Nielen v Trenčíne, ale vôbec na Slovensku sa mi 

veľmi páči, ohlasy divákov sú spontánne a to mám rada, keď 
viem počas koncertu na čom som.  

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 25.11.2003 

Pomocná evidencia 725/1/03 
 

         Dňa 14. novembra 2003 sa zasadačka Verejnej kniţnice M. 

Rešetku v Trenčíne stala miestom prezentácie neveľkej publi-

kácie pod názvom „Personálna bibliografia Jozefa Koreného – 
vojaka vo svete pošty, filatelie a numizma-

tiky“ za početnej účasti priateľov filatelie 
a numizmatiky. Podujatie otvorila a jej účast-

níkov privítala riaditeľka Verejnej kniţnice M. 

Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdia Brezová. Po 
tomto úvode sa ujal slova Ivo Veliký, ktorý 

prezradil, ţe Jozef Korený, rodák z Turzovky, 
sa pred pár dňami doţil 65 rokov, a práve táto sa stalo 

príleţitosťou priblíţenia sa s jeho bohatým ţivotom. Na 

otázku, kde sa vzala jeho záľuba k filatelii 
prezradil, ţe táto siaha ešte do detských 

čias. Písal sa rok 1949, keď sa vrátila jeho 
spoluţiačka s rodičmi z Veľkej Británie do 

Turzovky s plným kufrom plným anglic-

kých známok. Zostal ich krásou očarený 
a na strane druhej aj posadnutý a bol tým 

rozhodujúcim momentom začiatku jeho 
nezvyčajnej záľuby. Okrem toho v tom 

Ivo Veliký 

Mgr. Ľudmila Strohnerová 



 494 

čase zistil bohatú zbierku poštových známok u spoluobčana 

Turzovky pána Surovku. Keďţe tento pán bol chudobný ako 

kostolná myš, tak ich od neho postupne odkúpil. Ale aţ 
obdobie profesionálneho vojaka v Havlíčkovom Brode zname-

nalo rast nezvyčajnej aktivity vo filatelii, ktorá ho neopustila 
ani po tom, keď ho vojenská správa prevelila do Martina 

a naposledy do Trenčína. Práve mesto Trenčín sa stalo pre 

neho vrcholom jeho činnosti vo filatelii. Ţivým kontaktom 
s vtedajšími trenčianskymi filatelistami Vojtechom Čelkom, 

Ladislavom Gáťom a ďalšími sa pokúsil dostať filateliu zo 
súkromia na verejnosť do centra spoločenského diania. A toto 

sa mu podarilo poriadaním filatelistických výstav nielen 

v meste Trenčín, ale aj mimo neho, ako tieţ nadväzovaním 
spolupráce s inými filatelistickými klubmi v Čechách, Rakús-

ku, Maďarsku a bývalej Nemeckej demokratickej republike. 
V roku 1979 pri príleţitosti osláv 1.800 výročia rímskeho 

nápisu na hradnej skale poloţil základy filatelistickej výstavy 

v meste Trenčín pod názvom „Laugarício“. Rozsiahla bola 
jeho publicistická činnosť. Na záver mu Ivo Veliký zaţelal 

veľa zdravia, rodinnej pohody a veľa síl v tvorivej činnosti. 
Potom vystúpila Mgr. Ľudmila Ströhnerová, ktorá lektorovala 

„Personálnu bibliografiu Jozefa Koreného“. Ako sama pove-

dala, bibliografia komplexne prezentuje jeho literárnu, publi-
cistickú, recenzenskú, vystavovateľskú, propagačnú a grafickú 

tvorbu. Zachytáva Jozefa Koreného v širo-
kom zábere jeho aktivít ako filatelistu – 

zberateľa, vystavovateľa, organizátora 

a propagátora filatelistických podujatí, au-
tora návrhov príleţitostných pečiatok a obá-

lok, prednášateľa a podobne. Významná 
bola aj jeho publikačná činnosť spojená 

s vydávaním zborníkov, bulletinov, kata-

lógov k výstavám alebo prispievaním člán- Jozef Korený 
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kov do regionálnej tlače 

a filatelistických časopi-

sov doma a v zahraničí. 
Po tomto príhovore po-

tom viceprimátor mesta 
Trenčín Ing. Ján Krátky 

a Jozef Vacek pokrstili 

známkami a mincami 
„Personálnu bibliografiu 

Jozefa Koreného“. Záver 
patril blahoţelaniu Jozefovi Korenému k ţivotnému jubileu 

účastníkmi slávnostného podujatia. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 08.12.2003 

Pomocná evidencia 692/1/03, 755/2/03 
Fotoalbum č. 92/2003 

 

V Kultúrnom a metodickom centre ozbrojených síl Slo-
venskej republiky v Trenčíne sa v piatok dňa 14. novembra 

2003 uskutočnila vernisáţ výstavy fotografickej skupiny 
„Méta“ pri Trenčianskom osvetovom stredisku v Trenčíne. 

Výstava sa konala pri príleţitosti 40. výročia výstavníckej 

činnosti tejto tvorivej skupiny, ktorej činnosť zhodnotil vo 
svojom prejave kurátor výstavy PhDr. Marián Pauer. Verni-

sáţe sa zúčastnilo deväť členov skupiny „Méta“ – Ján Faze-
kaš, Soňa Frančáková, Igor Hečko, Július Kákoš, Pavol Obst, 

Vojtech Tichý, Jan Tluka, Jiří Tomis a Mikuláš Bányász, ktorí 

sa prezentovali svojimi fotografiami. Riaditeľ Trenčianskeho 
osvetového strediska Mgr. Vladimír Zvalený odovzdal dlho-

ročnému členovi fotoskupiny Mikulášovi Bányászovi pamätnú 
plaketu Trenčianskeho osvetového strediska pri príleţitosti 

jeho 70-tych narodenín. Pamätná plaketa bola udelená aj Ing. 

Vojtechovi Tichému za aktívnu dlhoročnú činnosť pri prí-

Krstenie novej knihy Ing. Krátkym, Jozefom Vacekovom                                       

a Mgr. Ľudmilou Ströhnerovou 
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leţitosti jeho  60-tych narodenín a Júliusovi Kákošovi, ktorý je 

jedným z najdlhšie pracujúcich členov fotoskupiny. Ocenenie 

GR Národného osvetového centra pre celú skupinu MÉTA 
prevzal zakladajúci člen Ing. Čestmír Harníček. Medzi 

gratulantami bol aj čestný predseda Zväzu slovenských 
fotografov Ivan Kozáček a hostia z Moravy.  

Trenčianske noviny 17.11.2003 

Info Trenčín 25.11.2003 
Pomocná evidencia 709/1/03, 725/1/03, 728/1/03 
 

         Dňa 20. novembra 2003 sa zasadačka Verejnej kniţnice M. 

Rešetku v Trenčíne stala miestom slávnostného vyhlásenia 
výsledkov 11. ročníka celoslovenskej lite-

rárnej súťaţe Jozefa Braneckého „Keď sa 

studňa s daţďom zhovára“ za účasti spi-
sovateľov Jozefa Repku a Jaroslava Rezníka. 

Začiatok podujatia patril gitarovému sólu 
študentky Stredného odborného učilišťa  

odevného a textilného 

v Trenčíne Miroslave Hoš-
tákovej. Po privítaní 

vzácnych hostí a účastníkov súťaţe, poďa-
kovaním sponzorom – Mestskému úradu 

v Trenčíne a Trenčianskemu samosprávne-

mu kraju za finančné dary predsedom 
Miestneho odboru Matice slovenskej 

v Trenčíne Ing. Vojtechom Tichým sa ujala 
slova Mgr. Marta Halečková, ktorá zhod-

notila priebeh súťaţe. Pri vstupu do druhej dekády súťaţe, 

teda počnúc 11. ročníkom bola táto súťaţ rozšírená aj o ve-
kovú kategóriu dospelých, teda nad 20 rokov. Do súťaţe bolo 

prihlásených 178 prác. Do súťaţnej kategórie dospelých 
v ţánri prózy bolo prihlásených 38 prác od 20 autorov a 

v ţánri poézie bolo prihlásených 87 prác od 20 autorov. Do 

Ing. Vojtech Tichý 

Mgr. Marta Halečková 
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súťaţnej kategórie stredoškolskej mládeţe v ţánri prózy bolo 

prihlásených 13 prác od 9 autorov, v ţánri 

poézie bolo prihlásených 132 prác od 24 
autorov. Úroveň prihlásených súťaţných 

prác v poézii zhodnotil spisovateľ Jaro-
slav Rezník a v próze Jozef Repko. Obaja 

konštatovali, ţe i keď oproti predchá-

dzajúcemu ročníku bolo prihlásených 
menej súťaţných prác, napriek tomu ich 

kvalita neutrpela. Ba práve naopak, 
rozšírením súťaţe o kategóriu dospelých bola cítiť zrelosť 

písomného prejavu. Ešte pred vyhlásením súťaţe si účastníci 

vypočuli časť víťazných veršov v interpretácii Miroslavy 
Hoštákovej a Pavla Grnáča, študenta Piaristického gymnázia J. 

Braneckého v Trenčíne. Za najlepších autorov v 11. ročníku 
celoslovenskej literárnej súťaţe Jozefa Braneckého „Studňa sa 

tajne s daţďom zhovára“ boli vyhlásení : 

Kategória stredoškolská mládeţ – poézia : 
1. miesto – Katarína Dţunková z Gymnázia, Šrobárova ulica, 

Košice 
2. miesto   – Martin Kriţovenský z Gymnázia, Konštantínova 

ulica Prešov 

3. miesto  – Lenka Ivica Dzadíková z 
Gymnázia, Konštantínova  ulica Prešov 

Cenu primátora mesta Trenčín získala 
Michaela Rosová z Gymnázia, Dlhá ulica, 

Senica. 

Kategória stredoškolskej mládeţe – próza : 
1. miesto – Lenka Ditrichová z Bratislavy 

2. miesto – Martin Čmarada z Trenčína 
3. miesto – Terézia Kontová zo Ţiliny 

Kategória dospelých – poézia : 

1. miesto Peter Kubica z Čadce 

spisovateľ Jozef Repko 

Jaroslav Rezník 
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2. miesto Adriana Golejová z Bánoviec nad Bebravou 

3. miesto Marta Hlušíková z Rimavskej 

Soboty 
Cenu primátora mesta Trenčín získal 

Jozef Haviar z Handlovej. 

Kategória dospelých – próza : 

1. miesto Pavol Matejka z Trenčína 

2. miesto Ivana Lacková z Bratislavy 
3. miesto Miloš Maťaše z Trenčína 

Okrem toho Cenu Klubu Vojtecha Zamarovského v Tren-
číne získali Magdaléna Pilarová–Benkovičová a Helena 

Chachulová-Plevníková. Po oficiálnom ukončení podujatia sa 

rozprúdila bohatá diskusia medzi jej účastníkmi a spisova-
teľmi Jaroslavom Rezníkom a Jozefom Repkom. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 24.11.2003 

Pomocná evidencia 686/1/03, 687/1/03, 720/2/03 

Fotoalbum č. 94/2003 
 

V dňoch 20. aţ 23. novembra 2003 sa mesto Trenčín po 
prvýkrát prezentovalo v hlavnom mesta Rakúska Viedni na           

6. ročníku výstavy „Senioren Messe“, zameraný na uspoko-

jenie aktívnych seniorov. Delegáciu mesta Trenčín tvorili 
poslanec Mestského zastupiteľstva Trenčín Branislav Zu-

bričaňák a pracovníčky Mestského úradu v Trenčíne Ing. Má-
ria Paušová a PhDr. Katarína Martinková. Návštevníci preja-

vili záujem o relaxačno-rehabilitačné pobyty, o športových 

a kultúrnych moţnostiach v Trenčíne a jeho okolí. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 732/1/03 
 

Dňa 22. novembra 2003 bola Základná škola sv. Ondreja – 

Svorada a Benedikta v Trenčíne miestom krajského kola 11. 

Pavol Matejka preberá z rúk spisovateľa 

Jaroslava Rezníka prvú cenu v próze 
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ročníka v prednese kresťanskej prózy a poézie pod názvom 

„...a slovo bolo u Boha“. V piatich kategóriách bojovalo 

o postup do finále  78 súťaţiacich. Víťazmi sa stali : 
- kategória najmladších ţiakov v prednese poézie Natália 

Masaryková zo Základnej školy sv. Bosca z Novej Dubnice; 
- kategória najmladších ţiakov v prednese prózy Marianna 

Špitalská zo Základnej školy sv. Bosca z Novej Dubnice; 

- kategória mladších ţiakov v prednese poézie Karin Oršulová 
z Gymnázia Nováky; 

- kategória mladších ţiakov v prednese prózy Zuzana 
Henčelová z Piaristickej základnej školy F. Hanáka 

v Prievidzi; 

- kategória starších ţiakov v prednese poézie Katarína 
Novotná zo Základnej školy Beluša; 

- kategória starších ţiakov v prednese prózy Branislav 
Jesenský zo Základnej školy Ilava; 

- kategória stredoškolákov v prednese poézie Martina 

Dzurjaninová z Piaristického gymnázia J. Braneckého 
Trenčín; 

- kategória stredoškolákov v prednese prózy Filip Tunáček 
z Piaristického gymnázia F. Hanáka Prievidza; 

- kategória dospelých v prednese poézie Mgr. Marta 

Halečková. 
Trenčianske noviny 01.12.2003 

Pomocná evidencia 737/2/03 
 

Kongresová hala hotela Tatra v Trenčíne v podvečer dňa 

24.novembra 2003 bola po prvýkrát miestom aukcie obrazov 
pod názvom „Katarínske obrázky“. Draţili sa obrazy, ktoré 

nevyuţité zapadali prachom v skladových priestoroch Mest-
ského úradu v Trenčíne. Povyberal ich a prítomným na draţbe 

predstavil poslanec Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a 

kunsthistorik PhDr. Marián Kvasnička. Draţilo sa osemnásť 
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obrazov od miestnych i cudzích autorov a ich cena sa z 

niekoľkých sto korún vyšplhali na tisícky. Najdrahší obraz od 

Júliusa Činčára pod názvom „Ryba a starci“ s vyvolávacou 
cenou 15-tisíc korún vydraţil za 34-tisíc Trenčan, filmový 

producent Peter Niţňanský. Organizátori aukcie si na koniec 
nechali prekvapenie, keď do draţby ponúkli zarámovanú 

fotografiu bývalého generálneho tajomníka Ústredného výbo-

ru Komunistickej strany Československa Miloša Jakeša s 
vyvolávacou sumou 1000 Sk. Cena sa v zápase o získanie tejto 

„rarity“ vyšplhala aţ na 10-tisíc Sk. Za túto neuveriteľnú sumu 
ho získal poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za 

stranu „Smer“ Bohumil Hanzel z Trenčína. Podľa neho v tejto 

chvíli ani nie je podstatné, či si fotografiou vyzdobí niektorú 
miestnosť, ale dôleţité je, ţe peniaze, ktoré tu za obrazy ne-

chal, poslúţia dobrej veci. Na aukcii sa vydraţilo              
86.901 Sk a všetky pôjdu na konto nadácie „Hodina deťom“. 

Trenčianske noviny 01.12.2003 

 
Tento rok bol pre maliara a grafika Jozefa Vydrnáka z 

Dubnice nad Váhom mimoriadne úrodný na výstavné pro-
jekty. Najskôr to bola účasť na úspešnej výstave - 6+1 tvorivej 

skupiny trenčianskych výtvarníkov v medzinárodnej galérii 

Danubiana v Bratislave – Čunove. Tam sa prvý raz predstavil 
s dielami s výraznou dominanciou červenej farby. Tieto práce 

následne v septembri a v októbri dominovali na jeho výstave – 
„Bez červenania“ v Galérii naivného umenia na Mierovom 

námestí v Trenčíne. V tom čase, najmä olejomaľbami a ob-

jektmi z dreva, sa predstavil v Dome kultúry v Dubnici nad 
Váhom v projekte – „Pro Jubileum“, ktorý bol súčasťou osláv 

810. výročia prvej písomnej zmienky o meste. Spoločným 
kurátorom bol Marián Kvasnička. Výber z oboch, obohatený o 

banskoštiavnické motívy, putoval v novembri do Banskej 

Štiavnice. Kurátorka Mária Čelková mu dala názov - Banská 
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Štiavnica a iné témy a v Galérii Jozefa Kollára bude vystavený 

do 15. januára 2004. Poslednou autorskou trojprezentáciou 

spoločne s Evou Misákovou-Abelovou a Stanislavom Lubi-
nom) pri príleţitosti 4. ročníka Festivalu slovenských filmov 

vo Francúzsku v dňoch 21. aţ 23. novembra 2003 boli spo-
ločné výstavy vo francúzskych mestách Cran-Gevrier – Galé-

ria Empreintes d´Emma a Annecy - Galéria Atelier Minhtran v 

spolupráci s mestom Trenčín. Zrealizované boli najmä záslu-
hou francúzskeho umelca a galeristu - maliara a grafika Minh 

Trana. Tento svetobeţník a absolvent Montrealskej akadémie 
tohto leta opäť navštívil trenčiansky región. Výsledkom 

konzultácií s výtvarníkmi bola ponuka na ich prezentáciu vo 

Francúzsku. U Jozefa Vydrnáka ho zaujali najmä práce z pos-
ledného obdobia s intenzívnejšou farebnosťou. Tamojší den-

ník „Le Dauphiné Libere“ v reakcii na výstavy označil svet 
tvorby Jozefa Vydrnáka ako svet, ktorý evokuje alegórie 

Chagalla.  

Trenčianske noviny 01.12.2003 
Pomocná evidencia 737/1/03 

 
Rozsypaním tmavohnedých a bielych cukríkov, pred-

stavujúcich klavírne klávesy, bola dňa 26. novembra 2003 v 

Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne pokrstená autobiografia 
prvej dámy slovenského klavírneho interpretačného umenia 

Kláry Havlíkovej. Týmto symbolickým aktom uviedol krstný 
otec knihy rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka              

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. do ţivota umeleckú reportáţ 

autorky s názvom „Čiernobiele klávesy ţivota“. Trenčianskej 
verejnosti, zúčastnenej na tejto malej kultúrnej slávnosti, bolo 

samotné dielo predstavené prostredníctvom prednesených 
úryvkov. Čítanie z knihy bolo doplnené podmanivým roz-

právaním samotnej umelkyne, v ktorom sa vyznala i zo svojho 

vzťahu k Trenčínu a Trenčanom a zaspomínala na svoje 
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detstvo, ktoré preţila v Trenčianskej Teplej. V strhujúcom 

klavírnom prejave predniesla časti z diel majstra Eugena 

Suchoňa, ktorý zaujíma v jej koncertnom ţivote dominantné 
postavenie. Bodku za podujatím, organizovaným Verejnou 

kniţnicou Michala Rešetku, dala autogramiáda autorky.  
Trenčianske noviny 01.12.2003 

Pomocná evidencia 696/1/03, 736/2/03 

 
Stalo sa uţ tradíciou, ţe mesto Trenčín sa zúčastňuje na 

súťaţnej prehliadke ţien a dievčat v Brne o titul kráľovnej 
regiónu pod názvom „Región Regina“, z ktorej tri najlepšie 

postupujú do finále. Len na vysvetlenie 

pre nezainteresovaných je to súťaţ, ktorá 
je zameraná na priblíţenie kultúrnych, 

prírodných a turistických krás regiónov 
Českej a Slovenskej republiky. Nebolo 

tomu inak ani tento rok, dňa 27. novem-

bra 2003 na 7. ročníku tejto súťaţe. 
Treba len konštatovať, ţe mesto Trenčín 

má na tejto súťaţi veľmi dobrú pozíciu, 
pretoţe v uplynulých ročníkoch posta-

vilo do súťaţe výborné reprezentantky, ktoré vţdy skončili na 

postupových miestach. Preto si moţno len takto vysvetliť 
mimoriadny záujem organizátorov o malú výpravu z Trenčína 

pri vstupe na súťaţnú pôdu, keď nás 
zahrnuli  s otázkami : Ako sa má Zuzka 

Belková (víťazka prvého ročníka 

súťaţe)? Ako sa darí ďalším dievčatám 
z Trenčína ? Čo je v Trenčíne nového ? 

Tento rok do súťaţe vstúpilo 13 súťa-
ţiacich dievčat, ktoré prihlásili cestovné 

kancelárie, regióny, obce a mestá, z to 12 

dievčat z Českej republiky a jediná repre-

Mesto Trenčín reprezentovala Svetlana Chudá 

Svetlana Chudá v disciplíne – predvedenie 

krajového prvku 
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zentantka Slovenska z Trenčína vyso-

koškoláčka Svetlana Chudá. Súťaţilo sa 

v štyroch náročných disciplínach – poz-
vánka do regiónu, predvedenie krajo-

vého prvku, prezentácia osobného šar-
mu a recept na krajové jedlo. Trenčanka 

Svetlana Chudá sa v súťaţi nestratila a 

aţ na malé zaváhanie v prvej disciplíne, si viedla v celej súťaţi 
suverénne a svojou prirodzenou krásou a nefalšovaným šar-

mom si získala nielen porotu, ale aj divákov. To sa prejavilo aj 
v záverečnom výroku poroty, keď postúpila medzi tri naj-

lepšie, z ktorých porota vyhlási konečné poradie dňa  8. ja-

nuára 2004 na veľtrhu cestovného ruchu „Región Tour 2004“ 
v Brne. 

Vlastné poznámky 
 

Počas prvého decembrového piatku dňa 5. decembra 2003 

by ste cez výklady do vysvietenej Galérie slovenského 
naivného umenia na Mierovom námestí v Trenčíne nič neu-

videli. Veľké mnoţstvo ľudí natlačených v úzkych priestoroch 
galérie spôsobilo ich zarosenie, lebo si nechceli nechať ujsť 

vernisáţ prvej samostatnej autorskej výstavy vedúceho 

výtvarného odboru trenčianskej Základnej umeleckej školy 
Mgr. Jozefa Švikruhu. Bol to veľký deň Mgr. Jozefa Švikruhu, 

ktorý vystavoval svoje diela pod názvom „Obrazy“ pri 
príleţitosti svojho ţivotného jubilea 60 rokov. Okrem neho na 

výstave sa prezentovala so šiestimi obrazmi svojej tvorby aj 

jeho ţiačka Katarína Hvoţďárová. Prezentované diela, celkom 
asi štyridsať obrazov boli rozčlenené do troch tematických 

skupín. Dominovala krajina, zimná i letná. Krajiny dopĺňajú 
zátišia - cibuľové, s jabĺčkami či staré dţbány, ktoré sa 

dotýkajú dedinského prostredia rodnej Trebichavy, ako aj 

portréty ţien, predstavujúcich pre maliara múzy, jeho návraty 

Tri najlepšie dievčence postúpili do finále 
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do čias mladosti. Kurátorom výstavy bol Mgr. Vladimír 

Malast.  

Trenčianske noviny 15.12.2003 
Pomocná evidencia 727/1/03, 776/1/03 

 
Napriek daţdivému počasiu dňa 6. decembra 2003 sa na 

Mierovom námestí v Trenčíne zbiehali prekvapení ľudia. 

Správa o drevenom aute, ktoré brázdi ulice centra mesta 
Trenčín sa rozšírila rýchlo. Do mesta Trenčín zavítal český 

sochár Vít Novotný z Prahy so svojou pojazdnou sochou. Pod 
drevenou karosériou sa skrývala Škoda Octavia vyrobená v 

roku 1969. Automobil dosahoval maximálnu rýchlosť aţ 80 

km/hod., o čom sa mohli presvedčiť zvedaví obyvatelia 
Trenčína na vlastné oči. Šoféra im robil sám sochár. Odviezť 

sa mohol kaţdý, kto si vystál rad. Ako sám povedal, auto sám 
poskladal z ôsmich dielov dubového dreva za tri mesiace. 

Bola to vlastne moja diplomová práca na Akadémii výtvarních 

umění v Prahe. Keď moji pedagógovia vyšli pred školu a 
videli, ţe auto naozaj jazdí, na chvíľu doslova onemeli, 

spomína Vít Novotný. Na aute prešiel z Prahy do Mikulova, 
čo je asi 360 km. Cesta mu trvala takmer tri dni. Odtiaľ mu 

mobilnú sochu do Bratislavy doviezli uţ v návese. V sú-

časnosti ju vystavujú v Múzeu dopravy v Bratislave a odkiaľ 
prišla aj do Trenčína. V lete plánujem na drevenej Octavii 

prejsť z Bratislavy do Košíc. Z dreveného auta sa v Trenčíne 
tešili najmä deti, moţnosť odviezť sa v soche si však nene-

chali ujsť ani starší občania. 

Trenčianske noviny 15.12.2003 
Pomocná evidencia 772/2/03 
 

 

Takmer sedemtisíc korún vyzbierali malí Trenčania na 

„Detskom vianočnom jarmoku“ dňa 8. decembra 2003 v šty-

roch stánkoch na Mierovom námestí predajom vlastných vý-
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robkov. Vyzbieraná suma išla na projekt Nadácie pre deti Slo-

venska „Hodina deťom“. Na akcii sa zúčastnili deti z piatich 

trenčianskych základných škôl a Základná umelecká škola 
Trenčín. Vianočné ozdoby, medovníky, perníky, ale aj vlastné 

obrázky predávali celý deň v centre mesta Trenčín. Toto 
podujatie spestrilo vystúpenie rôznych súborov detí s bohatým 

kultúrnym programom. Búrlivý potlesk bol odmenou za snahu 

detí pomôcť svojím rovesníkom v núdzi. 
Trenčianske noviny 15.12.2003 

Pomocná evidencia 766/1/03 
 

Sluchovo postihnuté deti z celého Slovenska zavítali dňa            

9. decembra 2003 do Trenčína, aby zatlieskali vystupujúcim 
10. ročníka benefičného koncertu pod názvom „Počuť srd-

com“. Stalo sa tak po desiatich rokoch, čo tento projekt sa 
vrátil tam, kde sa dobročinné podujatie zrodilo, teda do 

Trenčína. Novinkou oproti minulým rokom bola skutočnosť, 

ţe okrem detí zo základných internátnych škôl pre sluchovo 
postihnutých z Prešova, Lučenca, Kremnice a Bratislavy, boli 

na koncert pozvané aj deti z troch trenčianskych detských 
domovov. Tradičná myšlienka, aby na podujatí účinkovali 

umelci, ktorí pri vystúpení nepouţívajú hlas, bola tento rok 

doplnená aj čisto vokálnym vystúpením herca a zabávača 
Štefana Skrúcaného. „Väčšina z prítomných detí aspoň čias-

točne počuje, aj tí celkom nepočujúci dokáţu vnímať aspoň 
vibrácie, či odpozerať z úst,“ tvrdil hlavný organizátor mím 

Vlado Kulíšek. Jeho slová potvrdila značná odozva na vystú-

penie Štefana Skrúcaného aj z tejto časti publika. Z účin-
kujúcich si najviac sympatií detí získal moravský silák Ţelez-

ný Zekon, ktorý je drţiteľom tridsiatich zápisov v Guinessovej 
knihe rekordov. Vyvrcholením koncertu bolo obrátenie úloh 

publika a účinkujúcich. Pantomimickým vystúpením vytvoril 

z detí jeden veľký symfonický orchester, ktorému účinkujúci 
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aplaudovali. Výťaţok z benefičného koncertu, konaného pod 

záštitou zástupcu primátora mesta Trenčín Ing. Jána Krátkeho, 

poputoval do trenčianskych detských domovov a prostred-
níctvom nadácie „Počuť srdcom“ medzi sluchovo postihnuté 

deti Slovenska.  

Trenčianske noviny 15.12.2003 

Pomocná evidencia 724/1/03, 775/3/03 

 
Dňa 11. decembra 2003 sa predstavila trenčianskej 

verejnosti vo Verejnej kniţnici M. Rešetku v Trenčíne autorka 
kníh „Vysoká škola chudnutia“  a „Denník študentky Vysokej 

školy chudnutia“ Edita Supeky. 

Pomocná evidencia 695/1/03 
 

Spoločne porozmýšľať, ale aj niečo urobiť pre všetky zdra-
vé i zdravotne postihnuté deti v Trenčíne pripravili organi-

zátori z Telovýchovnej jednoty Mladosť Trenčín a Armádneho 

strediska vrcholového športu Dukla Trenčín na stretnutí 
nazvanom „Hviezdička“ dňa 13. decembra 2003 v Športovej 

hale Armádneho strediska vrcholového športu Dukla v Tren-
číne. Rodičia sa rozprávali o podmienkach vytváraných pre 

deti v meste Trenčín ako aj o tom, čo všetko sa dá urobiť pre 

lepší ţivot detí. Pre deti bolo pripravené divadlo „Čarodejník 
Abrak a drak“, prišiel aj Mikuláš a vyvrcholením podujatia 

bola tancovačka so súťaţami.  
Trenčianske noviny 08.12.2003 

Pomocná evidencia  

 
Pre trenčiansku kultúrnu verejnosť bolo zaiste dobrou 

správou, ţe vznikla nová festivalová tradícia. Predvianočnú 
atmosféru v meste spríjemnil prvý ročník adventného festi-

valu speváckych zborov pod názvom „Daj boh šťastia tejto 

zemi“. A bolo sa naozaj na čo tešiť. Priestory kostolov 
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v Trenčíne a v Hornej Súči rozozvučal spev dvadsiatich troch 

zborových telies nielen z nášho regiónu, ale aj zo Slovenska a 

susednej Moravy. Nápad zorganizovať festival nedával uţ 
dlhú dobu spávať PaedDr. Jozefovi Vakošovi, zanietenému 

propagátorovi zborového spevu, keď sa mu podarilo pres-
vedčiť orgány mesta Trenčín, ako aj iné organizácie v meste 

Trenčín podporiť toto podujatie. Rozhodla myšlienka venovať 

podujatie interpretácii advent-
ných a vianočných piesní. Je 

to niečo celkom beţné v celej 
vyspelej Európe, avšak na 

Slovensku doteraz nič podob-

né nemáme, povedal PaedDr. 
Jozef Vakoš na tlačovej bese-

de dňa 2. decembra 2003. 
Kaţdý koncert bol tematicky 

inak zameraný. Prvý koncert dňa 12. decembra 2003 odznel v 

rímsko-katolíckom kostole v 
Trenčín – Orechovom, v kto-

rom vystúpili štyri cirkevné 
zbory z Trenčína a Hornej 

Súče. Druhý koncert dňa 13. 

decembra 2003 sa niesol v 
znamení koncertu hostí v 

kostole rehole piaristov 
v Trenčíne Ţenského spevác-

keho zboru B. Martinů z Frýd-

ku-Místku a v kostole Svätej 
rodiny v Trenčíne – Juh vys-

túpilo šesť speváckych zborov 
z rôznych miest Slovenska. 

Tretí koncert sa uskutočnil dňa 

14. decembra 2003 sa po obede 

                  Farský spevácky zbor Trenčín pri svojom vstúpení 

Cirkevný spevácky zbor z Trenčín - Orechové 

Evanjelický cirkevný zbor z Trenčína 



 508 

v Hornej Súči, v ktorom sa predstavili spevácke zbory tren-

čianskeho regiónu a druhý zahraničný hosť Miešaný spevácky 

zbor z Moravského Krumlova. Vyvrcholením celého festivalu 
bol štvrtý večerný koncert nedeľný koncert v evanjelickom 

kostole a.v. v Trenčíne s názvom „Spievame Slovensku“. Tí, 
ktorí prišli si vypočuť aj najväčší ťahák festivalu Miešaný 

spevácky zbor učiteľov „Rozkvet“ z Prievidze, v interpretácii 

ktorého odznel cyklus vianočných skladieb Zdenka Mikulu zo 
západného a východného Slovenska. Trenčania mali príle-

ţitosť povzbudiť na tomto koncerte mladých spevákov zo 
Školského speváckeho zboru z Piaristického gymnázia J. Bra-

neckého Trenčín po vedením Martina Holúbka, ktorého výko-

ny z posledných vystúpení majú gradujúci trend.  Pre všetkých 
občanov mesta Trenčín to bola príleţitosť utiecť nákupnému 

zhonu, ktorý vládne na uliciach a naladiť sa na niečo 
duchovnejšie a menej komerčné a to sa myslím organizátorom 

podarilo. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 08.12.2003 

Pomocná evidencia 693/1/03, 756/1/03, 758/1/03 
 

Za výtvarnú udalosť roka 2003 na Slovensku označili mno-

hí zainteresovaní vernisáţ výstavy výtvarnej skupiny Mikuláša 
Galandu, spojenú s krstom a prezentáciou knihy „Galan-

dovci“, ktorá sa uskutočnila dňa 11. decembra 2003 v 
trenčianskej Galérii M. A. Bazovského. Jeho významu zodpo-

vedala aj mimoriadne bohatá účasť osobností z oblasti kultúry, 

verejnej i podnikateľskej sféry, medzi ktorými dominovala 
prítomnosť ministra kultúry Slovenskej republiky Rudolfa 

Chmela. Najvzácnejšími, aj keď aţ v druhom rade sediacimi, 
boli samotní výtvarníci, čo meno to pojem, ktorým s takmer 

polstoročným odstupom bola udelená historická satisfakcia - 

akademickí sochári Vladimír Kompánek a Andrej Rudavský, 
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akademickí maliari Milan Laluha a Rudolf Krivoš. Zvyšných 

členov skupiny, akademického maliara Ivana Štubňu a 

akademického sochára Antona Čuteka zastupovali na slávnosti 
ich manţelky a nemocného akademického maliara Andreja 

Barčíka jeho dcéra. Kurátor výstavy a autor úvodného textu 
knihy výtvarný teoretik Juraj Mojţiš označil výtvarný príbeh 

tejto skupiny za najpozoruhodnejší na Slovensku: „Bolo im 

súdených iba desať rokov, od 1957 do okupácie, aby znovu 
nadviazali na moderné slovenské výtvarné umenie a na jeho 

európske korene. Nimi sa zavŕšila moderna na Slovensku.“ 
Zároveň tlmočil aj odkaz samotných umelcov: „Prišli sme sa 

sem pozrieť z Európy, my tam uţ chodiť nemusíme.“ To 

potvrdil aj minister kultúry Slovenskej republiky Rudolf 
Chmel, keď uviedol, ţe Galandovci dokázali prezentovať 

Slovensko a jeho kultúru ako súčasť toho najmodernejšieho, 
čo sa v Európe a vo svete v tom čase dialo. „Aj keď historicky 

neuzavretý, ale do značnej časti definitívny odkaz skupiny, má 

hodnotu trvalého piliera našej kultúry.“  Samotný akt krstu 
knihy „Galandovci“ vykonal spolu s ministrom kultúry Slo-

venskej republiky Rudolfom Chmelom aj poslanec Národnej 
rady Slovenskej republiky Bohumil Hanzel, z iniciatívy kto-

rého bola usporiadaná táto prezentácia. Na prvú časť knihy 

„Galandovci“ by mali v budúcnosti nadviazať aj ďalšie dva 
diely zamýšľanej trilógie.  

Trenčianske noviny 15.12.2003 
Pomocná evidencia 747/1/03, 775/1/03 

 

Dňa 12. decembra 2003 prijal viceprimátor mesta Trenčín 
Ing. Ján Krátky spolu so zastupujúcou prednostkou Mestského 

úradu v Trenčíne JUDr. Ivetou Orgoníkovou čerstvého 
šesťdesiatnika Mgr. Jozefa  Švikruhu. Po básni prednesenou 

Vierou Štefulovou a privítaní tajomníčkou Zboru pre ob-

čianske záleţitosti pri Mestskom úrade v Trenčíne                   
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Bc. Elenou Gabajovou sa k oslávencovi prihovoril vice-

primátor Ing. Ján Krátky. Poďakoval mu za jeho prácu ako 

učiteľa – výtvarníka, ktorý sa venuje svojím ţiakom ako aj za 
jeho pomoc v Zbore pre občianske záleţitosti pri Mestskom 

úrade v Trenčíne pri výtvarnom riešení pamätných kníh. Do 
ďalšieho ţivota mu zaţelal veľa zdravia a úspechov. K ţe-

laniu sa pridal i poverený ve-

dúci odboru kultúry Mestského 
úradu v Trenčíne Mgr. Peter 

Kocnár. Vyvrcholením prijatia 
bol zápis Mgr. Jozefa Švikruhu 

do pamätnej knihy mesta Tren-

čín a osobná gratulácia všet-
kých prítomných na tejto sláv-

nostnej chvíli. 
Vlastné poznámky 

Fotoalbum č. 101/2003 

 
Dňa 18. decembra 2003 vo výstavných priestoroch Tren-

čianskeho múzea sa uskutočnila vernisáţ zaujímavej výstavy 
pod názvom „Čas plynie“, v ktorej boli očiam verejnosti 

predloţené rôzne druhy hodín, hodiniek 

a hodinových strojov nachádzajúcich sa 
v archíve Trenčianskeho múzea. Osobitne 

zaujalo monštrum hodín zo 17. storočia, 
ktoré boli umiestnené na dolnej bráne 

mesta Trenčín. Po otvorení výstavy riadi-

teľkou Trenčianskeho múzea Katarínou 
Babičovou o vývoji hodín ako aj o vysta-

vených exponátoch hovoril kurátor výs-
tavy PhDr. Vlastimil Hábl. Vernisáţ výsta-

vy spestrili spievaním vianočných kolied deti z folklórneho 

súboru „Radosť“ z Trenčína. 

Jeden mnoho vystavených exponátov 
určených na meranie času 

Blahoţelanie Ing. J. Krátkeho Mgr. J. Švikruhovi 



 511 

Pomocná evidencia 760/1/03 

Fotoalbum č. 102/2003 

 
Dňa 18. decembra 2003 

na Mierovom námestí 
v Trenčíne pod jedličkou bol 

v drevenej chatke nainštalo-

vaný ţivý Betlehem, v kto-
rom okrem svätej rodiny boli 

aj ţivé zvieratá – kozička 
a dvaja barani. Treba dopo-

vedať, ţe ţivé osoby vyme-

nili sochy postáv trikrát denne v čase 11,
00

 hod., 14,
00

 hod. a 
16,

00
 hod. pózovali osoby svätej rodiny a anjela ţivé osoby. 

V tom istom čase na pódiu amfiteátra vystupovali kultúrne 
súbory detí s vianočnými koledami. 

Vlastné poznámky 

 
Dňa 19. decembra 2003 sa uskutočnila v Galérii M. A. 

Bazovského v Trenčíne vernisáţ výstavy pod názvom 
„Slovenská keramika dnes 4.“ 

Pomocná evidencia 746/1/03 

 
V predvianočnom čase, keď vrcholil ruch predvianočných 

nákupov, sa stretli priatelia profesora Štefana 
Pozdišovského dňa 22. decembra 

2003 v priestoroch refektára Kolégia 

piaristov na prezentácii jeho kniţky 
pod názvom „Kostolík svätej Anny“. 

Po hudobnom úvode súrodencov 
Janky a Janka Vindišových hrou 

na klavíri a husliach, ktorí prítomných 

naladili do nadchádzajúcej slávnostnej chvíle, ujal sa mode-

Súrodenci Janko a Janka Vindišovi 

svätá rodina 



 512 

rovania Ing. Ivan Masár. Ten privítal srdečne všetkých a zás-

tupcov rodnej obce Močenok na čele so starostom obce Ing. 

Jozefom Šuvadom a prednostom obce Močenok Ing. Mariá-
nom Borzom. Vo svojom vystúpení pripomenul skutočnosť, 

ţe dnešná slávnosť prezentácie jeho novej publikácie je 
spojené so ţivotným medzníkom profesora Štefana Poz-

dišovského v predvečer osláv jeho 97 narodenín. Vyzdvihol 

najmä jeho mimoriadne zásluhy ako regionál-
neho historika, ktorý sa zaslúţil o poznanie 

najstaršej písomnej pamiatky o meste Trenčín z 
roku 179. Ocenil jeho snahu o publikovanie 

svojich výskumov z histórie mesta Trenčíne 

medzi širokou verejnosťou. Jednou s posled-
ných jeho výskumných prác sa stala jeho malá 

kniţka „Kostolík svätej Anny“, ktorú začal písať v roku 1993, 
ukončil v roku 1996 a bola vydaná tesne pred tohoročnými 

vianočnými sviatkami. Po-

tom vystúpila Mgr. Ľud-
mila Ströhnerová, ktorá 

lektorovala vydanie kniţky 
„Kostolík svätej Anny“. 

Slávnostné chvíle boli 

umocnené Mgr. Vierou 
Varínskou, ktorá recitova-

la náboţenskú poéziu Mi-
lana Rúfusa a Svetoslava 

Veigla. Vyvrcholením slávnostného popoludnia bolo poţehna-

nie novej publikácie „Kostolík svätej Anny“ rektorom Piaris-
tického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne Ing. Jánom 

Ţákovicom, Sch.P. za asistencie pani Márie Tunegovej, sestry 
študenta trenčianskeho gymnázia Antona Tunegu, ktorý sa stal 

obeťou komunistického prenasledovania v päťdesiatich ro-

koch minulého storočia. Na záver vystúpil s poďakovaním 

Ing. Ivan Masár 

Poţehnanie novej knihy „Kostolík sv. Anny 
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všetkým prítomným profesor Štefan Pozdišovský za organi-

zovanie slávnostného aktu, o ktorej sa dozvedel na poslednú 

chvíľu od svojich najbliţších. Po tejto slávnostnej chvíli 
autorovi  kniţky „Kostolík svätej Anny“ profesorovi Štefanovi    

Pozdišovskému  prišli  zaţelať k významnému ţivotného ju-
bileu generálny riaditeľ podniku „Dus-

lo a.s.“ Šala Ing. Jozef Kolár, starosta 

obce Močenok Ing. Jozef Šuvada, 
prednostka Okresného úradu v Tren-

číne RNDr. Mária Dedíková, prednos-
tka Obecného úradu v Močenku Ing. 

Marián Borza a všetci ostatní prítomní 

na milej slávnosti.  
Pomocná evidencia 761/1/03 

Fotoalbum č. 113/03 
 

prof. Štefan Pozdišovský sa všetkým gratulantom 

z úprimného srdca poďakoval 


