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História mesta Trenčín – publikovanie nových 

výskumov 

 
Mgr. Jozef Čery :  Oslobodenie mesta Trenčín v roku 1945 

    (Voľne spracované podľa poznámok 
JUDr. Gerharda Šebáka) 

Úplne znenazdajky ako dar z nebies sa mi pred pár rokmi 
dostal do rúk nezvyčajný vzácny písomný poklad, poklad 

hodný zlata, ktorý veľmi detailne pribliţuje obdobie od vy-

puknutia Slovenského národného povstania 1944 cez oslobo-
denie mesta Trenčín aţ po májové dni roka 1945.  

Písomná výpoveď jeho autora JUDr. Gerharda Šebáka, 
doplnená autentickými písomnosťami, fotografiami a odvola-

niami sa na svedkov spomínaného obdobia je mimoriadne 

plastická, najmä jeho osobne preţitými záţitkami, pretoţe 
v tomto kritickom období ako predseda Krajského súdu 

v Trenčíne bol dňa 7. apríla 1945 poverený členmi Mestského 
výboru v Trenčíne a niektorými úradníkmi mesta Trenčín 

vykonávať funkciu zástupcu mešťanostu, teda starostu, keď 

mešťanosta Štefan Markovič oznámil, ţe mesto Trenčín aj 
s rodinou opúšťa.  

Je to výpoveď veľmi sčítaného a múdreho človeka o časti 
histórie svojho rodného mesta, z ktorého pri kaţdom náhod-

nom stretnutí z neho sršal zdravý lokálpatriotizmus.  

Po roku 1945 bolo viacero snáh publicistov priblíţiť toto 
významné obdobie dejín. Ale tieto vydania boli poplatné dobe, 

v ktorej boli vydané, v ktorej privilégia sa dávali len jednému 
politickému subjektu a činnosť ostatných politických sub-

jektov bola negovaná. Práve pri zbeţnom čítaní výpovede 

autora kroniky z roku 1945 bolo moţno sledovať, ţe všetky 
politické subjekty bez rozdielu rovnakou silou vstúpili do 

zápasu o oslobodenie mesta Trenčín. 
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Aby však získané informácie nezostali len v písomnej 

podobe, rozhodol som sa ich priblíţiť Vám milí Trenčania 

a tak umoţniť ţijúcej najstaršej generácii občanov mesta 
Trenčín konfrontovať svoje skúsenosti a preţité záţitky tohto 

obdobia s opísanou históriou a súčasne umoţniť mladším 
generáciam, aby očami súčasníka nazreli do priebehu udalostí 

spred šesťdesiat rokov, ktoré poznajú len rozprávania svojich 

rodičov, alebo starých rodičov. 
 

Ústup Nemcov 

Obkľúčenie 6. nemeckej armády vedenú poľným maršalom 

Paulusom vo februári 1943 v bojoch o Stalingrad a jej veľká 

poráţka Sovietskou armádou donútila nemecké vojská ku 
generálnemu ústupu. A tak potom i ďalšie poráţky Nemeckej 

armády na východnom fronte spravili to, ţe z doterajšieho 
nacistického hesla „Drang nach Osten“ (Tlak na východ) 

zostali len fragmenty, ktoré sa premenilo na heslo „Flucht 

nach Western“ (Útek na západ). Ústup nemeckého vojska 
začiatkom roka 1945 bolo moţno pozorovať vo zvýšenej 

intenzite aj v Trenčíne, keď mestom prechádzalo čoraz viac 
nemeckých jednotiek ţeleznicou alebo po vlastnej ose. 

Pokyny k ďalšiemu pohybu dostávali od vojenského 

veliteľstva „Frontleitstelle“, ktoré bolo umiestnené v budove 
Trenčianskeho múzea. V polovici januára 1945 sa postupne 

dočasne presídlilo veliteľstvo 29. Nemeckej armády generála 
von Schrödera, ktorá ustupovala s východu na Povaţie. Okrem 

toho miestne nemecké veliteľstvo „Ortskommando“ v Tren-

číne, so sídlom v bývalej ţidovskej škole, umiestnilo nemecké 
poľné a rezervné nemocnice s veľkým mnoţstvom ranených 

a chorých nemeckých vojakov ako aj vojenské útvary na 
trenčianskych školách.  Najväčšia z nemeckých nemocníc bola 

umiestnená v budove Piaristického gymnázia, čo vzbudzovalo 

veľké obavy miestneho obyvateľstva, pretoţe v jeho tesnej 
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blízkosti parkovalo veľké mnoţstvo vojenských vozidiel. Táto 

skutočnosť mohla vyvolávať pri dosť častých náletoch ame-

rických lietadiel dojem, ţe v tejto lokalite je umiestnené vyššie 
vojenské veliteľstvo a teda všeobecné ohrozenia z bombar-

dovania historickej časti mesta. Ďalšia obava občanov mesta 
z tejto nemocnice pramenila zo skutočnosti, ţe v nej bolo 

umiestnené infekčné oddelenie a tým obava z rozšírenia ná-

kazy medzi obyvateľstvom. Nemocnica bola umiestnená aj 
v Obchodnej akadémii. 

Stupňujúca nervozita, najmä nemeckých veliteľov prezrá-
dzala, ţe sa blíţi neslávny koniec nemeckého ťaţenia na vý-

chod, čo bolo v rozpore zo všeobecne vyhlasovanou nemec-

kou propagandou a pridruţenou propagandou Slovenského 
štátu. Nemecké vojenské veliteľstvo všetkými dostupnými 

prostriedkami i za pomoci slovenských úradov nútili tren-
čianske obyvateľstvo, aby aj v najtuhšej zime pracovalo na 

nanútených zákopových prácach v okolí mesta Trenčín, pod 

dozorom vojenských hliadok. Zákopové práce sa vykonávali 
na svahoch Breziny v rôznych smeroch, v okolí Biskupíc, 

v severovýchodnej časti trenčianskeho chotára smerom k obci 
Kubra, no aj vzdialenejších miestach ako boli vŕšky nad 

obcami Istebník a Orechové. Mimoriadnu pozornosť venovali 

Nemci opevňovacím prácam po pravej strane Váhu, kde sa 
budovali protitankové steny na rovine i v kopcoch a 150 

metrové betónové hrádze o výške 1,5 metra, na poliach a pri 
cestách sa zakopávali veľké betónové gule pre strelcov, 

osádzali veľké betónové kvádre, vykopávali sa zákopy pre 

strelcov, veľké jamy pre mínomety a protigranátové jamy, aby 
mali túto časť mesta pripravenú, keď budú musieť mesto 

opustiť pod tlakom sovietskych vojsk. Zákopové práce vyko-
návalo obyvateľstvo bez ohľadu na vek a pohlavie povinne na 

základe príkazu Okresného úradu v Trenčíne. Viedla sa presná 

evidencia občanov o plnení, či neplnení si tejto povinnosti. 
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Tých, ktorí sa týchto prác z akéhokoľvek dôvodu nezúčastnili, 

čakali nepríjemné vyšetrovania. Jedine zaplatené lekárske sve-

dectvo mohlo oslobodiť občana aj pri vyššom veku od týchto 
prác. Na zákopové práce boli nasadzované aj továrenské 

brigády a slovenskí vojaci z trenčianskej posádky, títo však 
bez zbraní. Tých občanov, ktorí sa zúčastňovali zákopových 

prác odmeňovalo nie Nemecko, ale Slovenský štát hodinovou 

mzdou 7,50 korún u muţov a 5,- korún u ţien i napriek tomu, 
ţe táto činnosť sa vykonávala v prospech nemeckej vojenskej 

mašinérie. Tesári a iní odborní pracovníci boli odmeňovaní 
dvojnásobne. 

Organizovanie zákopových prác bolo často občanmi 

kritizované. Čím však bola táto kritika otvorenejšia a hlas-
nejšia, tým sa viac zintenzívnila činnosť bezpečnostných orgá-

nov nemeckého vojska Sicherheitsdienstu a Gestapa, keď 
pomocou konfidentov hľadali takto nepohodlných občanov 

a po udaní ich väznili v trenčianskej väznici. Vo väznici neboli 

len Trenčania, ale aj občania susedných okresov z Bánoviec 
nad Bebravou a Prievidza. Kronika spomína, ţe v januári 1945 

boli väznených v Trenčíne viac ako 50 ţien z Dolných Ves-
teníc z dôvodu podozrenia podpory partizánom. Väzni boli 

zaradení do pracovných táborov. Vtedajšia správa mesta Tren-

čín sa väzňom snaţila pomáhať rôznymi spôsobmi ako naprí-
klad zabezpečením ich stravovania, ubytovaním v drevených 

barákoch pri mestskom kúpalisku a organizovaním prác pri 
čistení ulíc mesta.  

Začiatkom roka 1945 začalo byť v meste Trenčín pritesno. 

Mesto Trenčín sa stalo prechodným domovom pre mnohé 
úrady so zamestnancami z iných krajov Slovenska, ktoré ustu-

povali s nemeckým vojskom. Z nich moţno spomenúť : 
- v budove okresného úradu sídlila pobočka Slovenskej ús-

trednej štátnej bezpečnosti,  
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- v budove Sokolovne sídlil Pohotovostný oddiel Hlinkovej 

gardy,  

- nemecká bezpečnostná sluţba „Sicherheitsdienst“ sídlila 
v učiteľskom internáte pri moste, 

- v dnešnej budove internátu Strednej zdravotníckej školy na 
Piaristickej ulici sídlilo Gestapo, 

- nemecké poľné ţandárstvo „Feldgendarmerie“ aj s miest-

nym nemeckým veliteľstvom „Ortskommandom“ sídlilo 
v budove bývalej ţidovskej školy pri synagóge, 

- maďarské szállasovské poľné ţandárstvo a Slovenská štátna 
polícia tieţ sídlili v Trenčíne. 

Sústredenie veľkého počtu bezpečnostných orgánov jazy-

kovo odlišných v meste Trenčín malo za cieľ zaistiť bez-
pečnosť pre ustupujúcich Nemcov a ich kolaborantov proti ak-

tivite partizánov a postupujúcej Sovietskej armáde. Preto ob-
čania mesta Trenčín boli zo všetkými bezpečnostnými or-

gánmi prísne pozorované a hodnotené, čím sa vytváral strach 

o holý ţivot. 
Okrem toho prišlo veľa dobrovoľných a nedobrovoľných 

evakuantov z východných častí Slovenska. Najväčšiu pozor-
nosť u domáceho obyvateľstva vzbudzovali najrozličnejší 

vysokí cirkevní hodnostári jednak svojím oblečením a jednak 

s ich titulovaným oslovovaním „excelencia“. V Trenčíne sa 
uchýlili tieţ početné maďarské rodiny, ktorých sa ujala ma-

ďarská politická strana „Magyar part“ so sídlom na dnešnom 
Mierovom námestí č.16. 

I za takéhoto psychického tlaku na občanov pokračovala 

ilegálna práca, ktorá sa začala po vytvorení Slovenského štátu. 
Kaţdý, kto sa jej aktívne zúčastnil, si hľadal spolupracovníkov 

- spojencov v kruhu svojich známych, v členoch bývalej po-
litickej strany, ku ktorej kedysi patril. Takto sa vytvorili tri 

hlavné skupiny podfarbené ideológiou a svetonázorom poli-

tických strán. Prvá skupina – komunistická, ktorá bola zloţená 
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s komunistov, druhá skupina sociálnodemokratická, ktorá bola 

zloţená so sociálnych demokratov a tretia skupina občianska, 

zloţená prívrţencov ostatných politických strán. Tieto skupiny 
navzájom spolupracovali v ilegálnom boji proti fašizmu, ktorí 

sa zintenzívnil najmä po zlučovacom zjazde dňa 17. septembra 
1944 v Banskej Bystrici. Je na mieste spomenúť najzná-

mejších aktivistov jednotlivých skupín : 

- zo skupiny komunistickej je treba spomenúť Štefana On-

drušku, Antona Šumberu, Ján Bartáka, Jána Betinca, 

Jána Bereca, Jozefa Urbana, Ondreja Kadleca, kol-
poltéra tlače Jozefa Demitru, tlačiara Pavla Fabu, stolára 

Františka Sukupa; 

- zo skupiny sociálnodemokratickej je treba spomenúť Ale-

xandra Trančíka, Alexandra Viselku. Eduarda Klču, Jo-

zefa Jurku, Konráda Dufeka, Alojza Kusalíka; 
- z občianskej skupiny treba spomenúť Michala Jakubócyho, 

Jána Kudlu, Alexandra Pepicha, Vincenta Bohuša, sudcu 

Pavla Pobežala, Rudolfa Michalca a istebníckeho podno-
tára Ondreja Lorenza. 

Vedúci týchto troch skupín sa obyčajne stretávali na byte 
u Vincenta Bohuša v Zlatovciach. Okrem toho existovalo ešte 

jedno veľmi dobre ukryté konšpiratívne miesto v dome na 

frekventovanej Hviezdoslavovej ulici č. 26 u remenára Micha-
la Jakubócyho, nazvané „bunker“, ktorý bol asanovaný v sú-

vislosti v výstavbou Domu armády. Bolo to celkom určite 
centrom celého revolučného kvasu na Povaţí, kde sa : 

- vymieňali skúsenosti z ilegálneho boja,  

- spájali cesty k partizánom a od partizánov,  
- sa sústreďovala spravodajská činnosť všetkých skupín od 

Starej Turej po Banskú Bystricu, 
- vydávali legitimácie pre tých, ktorí cestovali do sídla Slo-

venského národného povstania Banskej Bystrice, 
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- sústreďovalo a potom odosielalo materiálne vybavenie pre 

partizánske jednotky plášťami, prádlom, liekmi, 

- sústreďovala podpora pre rodiny ilegálnych pracovníkov, 
ktorí boli väznení, 

- sústreďovala potrebná dokumentácia napríklad legitimácií 
nemocenskej poisťovne zabezpečované Eduardom Klčom, 

legitimácií totoţnosti od notára v Starej Turej, podpísaných 

občianskych legitimácií zabezpečovaných tlačiarom Šte-
fanom Čiernikom a Jozefom Jurkom. 

Aţ úplným priblíţením frontovej línie k mestu Trenčín sa 
činnosť „bunkra“ zastavila, pretoţe nemecké bezpečnostné 

orgány častejšími návštevami u remenára Michala Jakubócyho 

asi niečo tušili a tým znemoţňovali aktivity ilegálnych 
pracovníkov. Preto ich stretnutia uskutočňovali na násypoch 

rieky Váh alebo vo voľnej prírode. 
I napriek nebezpečenstvu z prezradenia občanov činných 

v ilegalite od od konca roka 1944 zaznamenávali slovenské 

štátne a nemecké bezpečnostné orgány zvýšenú aktivitu par-
tizánskeho hnutia v meste Trenčín ako aj v blízkych obciach. 

Veľké zdesenie vyvolala v kruhoch úradných činiteľov na-
príklad dôverná správa Okresného ţandárstva v Trenčíne zo 

dňa 2. decembra 1944, ţe dňa 1. decembra 1944 okolo piatej 

hodine rannej pri stráţnom domku na trati Trenčianske Te-
plice a Trenčianska Teplá bola zastavená električka skupinou 

30 aţ 50 partizánov, ktorí boli vyzbrojení puškami, pištoľami 
a ručnými granátmi. Pred uloţením traskavín pod električku, 

aby znemoţnili jej pouţívanie, cestujúcich z nej vyhnali. Ale 

boli však aj ďalšie znepokojujúce správy ako napríklad : 
- zo dňa 4. januára 1945 obsadilo asi 1500 partizánov obec 

Selec a jeho blízke okolie, s ktorými obyvateľstvo obce 
sympatizovalo; 

- zo dňa 22. januára 1945 okolo 8-ej hodiny rannej bol zaz-

namenaný výbuch nastraţenej výbušniny pod idúcim vla-
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kom medzi ţelezničnými stanicami Soblahov – Mníchova 

lehota, ktorá vytrhla asi 8 metrov ţelezničnej koľajnice; 

- zo dňa 21. februára 1945 bol zaznamenaný pohyb par-
tizánov v Kubrici, počas ktorej vznikla prestrelka, pri ktorej 

jedného zraneného partizána zatkli;  
 

Otvorené vystupovanie partizánov so zbraňou v ruke 

v blízkom okolí mesta Trenčín dráţdilo nemecké bezpeč-
nostné orgány a odveta sa dočkala. Veľký rozruch spôsobilo 

v meste Trenčín hromadné zatýkanie občanov koncom me-
siaca januára a začiatkom mesiaca február 1945 Gestapom. 

Všetkých zatknutých obvinili zo spolupráce s partizánmi, 

z podporovania rodín, ktorých členovia boli z politických prí-
čin väznení ako aj tieţ z účasti v tajných spolkoch namie-

rených proti reţimu. Medzi zatknutými boli napríklad : 
- ilegálny pracovník Rudolf Michalec,  

- pravotár Dr. Jozef Csilagi; 

- politický referent Okresného úradu v Trenčíne Dr. Jozef 

Jakubócy; 

- správca skladu piva Michal Michaeli; 
- mestský tajomník HSLS Dr. Karol Darvaš, ţelezničný 

skladník Vojtech Janovský, vedúci Roľníckeho 

skladištného druţstva Ján Kovarčík, Ján Mrázik, učiteľ 
Vojtech Bohuš, generálny riaditeľ firmy Thibergien Štefan 

Spiler a ďalší občania. 
Čo sa dialo s väznenými občanmi v objekte Sicherheitsdienstu 

by mohli najlepšie vypovedať jeho nemé múry. Tým, ktorým 

nič nedokázali, prepustili ako napríklad pravotára Dr. Jozefa 
Csilagiho. Pre časť tých, ktorí zostali vo väznici bol neza-

budnuteľný deň 15. marec 1945, keď Nemci 110 väznených 
vyvolali menom, zaradili do štvorstupov a pod silnou vojen-

skou eskortou vyviedli zadnými ulicami mesta na ţelezničnú 

stanicu. Po príchode na ţelezničnú stanicu 55 osôb umiestnili 
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v kaţdom z dvoch pristavených nákladných vagónoch, ktoré 

boli potom pripojené k osobnému vlaku idúcemu do Bra-

tislavy. Väzenský transport potom pokračoval do Rakúska. 
Pred Viedňou bol ponechaný na pospas leteckému bombar-

dovaniu, ktorému akoby zázrakom unikol. No neunikol koneč-
nej stanici koncentračnému táboru Mathausen v Rakúsku, kde 

väzni boli pouţití pri odstraňovaní rumoviska zbombardovanej 

ţelezničnej stanice a na ťaţkých prácach v miestnych kame-
ňolomoch. Zistilo sa, ţe v tomto transporte boli Trenčania 

Vojtech Janovský, Rudolf Michalec, Dr. Jozef Jakubócy, Dr. 
Karol Darvaš, Ing. Šlahor, kapitán Koška. Tí, ktorí neprešli 

peklom koncentračného tábore Mathuasen ako napríklad 

Trenčania Ján Kovarčík a Gejza Ráhl zostali v domácom pekle 
kaţdodenného vyšetrovania a trýznenia trenčianskeho Sicher-

heitsdienstu, aby nakoniec boli popravení Gestapom na tren-
čianskej Brezine. 

Po vplyvom predvojnových udalostí, čoraz viac pod väčším 

tlakom bezpečnostných zloţiek ustupujúcich Nemcov a 
kolaborantov bolo vedenie mesta. Preto sa niet čudovať, ţe 

dňa 15. februára 1945 sa zmenilo vedenie mesta Trenčín, keď 
doterajší mešťanosta verejný notár Dr. Ján Zaťko na funkciu 

rezignoval a funkciu mešťanostu prebral miestny obchodník 

Štefan Markovič. Slovenská vláda Dr. Jána Zaťku súčasne 
pozbavila funkcie verejného notára z dôvodu, ţe svoju funkciu 

vo vedení mesta opustil v kritických chvíľach a na jeho miesto 
vymenovala Dr. Mateja Huťku. Na funkciu uväzneného 

tajomníka mesta Dr. Karola Darvaša bol dňa 15. marca 1945 

ustanovený advokátsky osnovník Dr. Belo Pásztor. 
Dňa 15. februára 1945 rozhodol Mestský výbor v Trenčíne 

(nahradzoval zastupiteľský zbor mesta) o darovaní pozemku 
na Hornej Sihoti pre výstavbu priemyselnej školy, ku ktorej aj 

tak nedošlo. 
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Koncom februára 1945 sa uskutočnili predčasné skúšky 

dospelosti na Gymnáziu Ľ. Štúra. Na Piaristickom gymnáziu 

a dievčenskom gymnáziu sa nematurovalo, pretoţe tieto školy 
nemali ôsme triedy. 

Počas celého mesiaca februára 1945 dňom i nocou mestom 
Trenčín prechádzali unavené a zamazané zbytky maďarskej 

armády po sústavných poráţkach v bojových líniách. V Tren-

číne však sa pre ne miesto na oddych nenašlo, pretoţe mesto 
bolo preplnené nemeckými veliteľstvami a poľnými vojskami. 

Miesto na zotavenie našli v blízkej obci Orechové. Spomína 
sa, ţe kone boli vo veľmi biednom stave. Vojaci svoje krmné 

zásoby pre kone ako napríklad kukuricu pod rukou predávali 

domácemu obyvateľstvu. Ich činnosť kryli dôstojníci.  
Vo februári 1945 sa zintenzívnil počet vyhlásených le-

teckých poplachov. Túto činnosť zabezpečovala miestna výs-
traţná rozhlasová stanica pod názvom „ZORA“, nenápadne 

umiestnená v refektári kostola piaristov. Verejnosť bola po-

plachmi úplne nervovo vyčerpaná. 
Koncom marca 1945 nastalo v Trenčíne neobyčajne rušno, 

keď Nemci hnali mestom veľké čriedy rekvirovaného dobytka 
a súčasne evakuovali svoje veliteľstvá a nemocnice umiest-

nené v Trenčíne. Na evakuácii sa podieľali okrem nemeckej 

národnosti aj iné národnosti, najmä bývalí politickí exponenti 
a kolaboranti, ktorí so sebou brali cenné veci. Nejeden 

z arizátorov šedivel z toho, ţe k jemu menu viazaný majetok 
získaný pri arizácii a zaznamenaný v príslušnej evidencii, by 

sa mohol po prechode frontu obrátiť proti nemu. Preto v mno-

hých prípadoch volili útek pred frontom na západ. Primerane 
k tejto situácii sa zintenzívnili zákopové práce. Počas záko-

pových prác na Brezine boli zhadzované z lietadiel letáky 
v maďarskej reči s nápisom „Várunk benneteket“, v preklade 

znamená „Čakáme vás“, ktorými zajatí maďarskí dôstojníci 

vyzývali maďarských vojakov, aby sa vzdali bojov.  
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V druhej polovici mesiaca marca 1945 bola evakuovaná 

nemecká vojenská pošta s početným personálom, ktorá bola 

pri prechodnom pobyte v Trenčíne od januára 1945 umiest-
nená v budove krajského súdu na námestí sv. Anny. Počas jej 

pôsobenia bola často terčom sabotáţí neznámych osôb, ktoré 
ničili telefónne spojenia s nemeckými jednotkami. 

Za povšimnutie stojí udalosť zo dňa 3. apríla 1945, ktorá sa 

medzi obyvateľstvom mesta veľmi rýchlo rozšírila, ţe z roz-
kazu nemeckého veliteľstva sa vypúšťa z nádrţe „Prvej slo-

venskej továrne na droţdie, lieh a pokrmové masti“ na pravej 
strane rieky Váh v Trenčíne čistý lieh. A tak, kto mal ruky no-

hy, vzal do rúk demiţóny, konvy a iné nádoby a dostatočne 

zásobil svoju domácnosť. Tieto zásoby „čierneho liehu“ zaprí-
činili počas oslobodzovania veľa nepríjemností. Vypúšťanie 

liehu do Váhu trvalo do 6. apríla 1945. 
Z tohto nezvyčajného zvýšeného pohybu Nemcov obyva-

teľstvo usudzovalo, ţe front sa k Trenčínu priblíţil. To potvr-

dila aj narýchlo zvolaná schôdza nemeckým vojenským ve-
liteľstvom dňa 3. apríla 1945, na ktorej vyzvali všetkých ve-

dúcich úradníkov a činiteľov v meste Trenčíne, aby odišli 
z mesta. A hneď na druhý deň 4. apríla 1945 mesto Trenčín 

opustilo veliteľstvo „Sicherhetsdienstu“, Ortskommandan-

túry“, „Gestapa“ a „Slovenskej štátnej bezpečnosti“. V Tren-
číne zostala len menšia nemecká posádka s nemeckým poľ-

ným ţandárstvom. Táto výzva však nenašla u domácich Tren-
čanov kladnú odozvu, keď okrem Nemcov z mesta odišli len 

niektoré formácie Hlinkovej gardy a Hlinkovej mládeţe. Po-

čas evakuácie Nemcov z Trenčína bola demontovaná z piv-
ničných priestorov mestského domu medzikrajová protiletecká 

hlásna ústredňa. Miesto nej bola v Matúšovej veţi Trenčian-
skeho hradu zriadená telefónna hlásna sluţba, ktorá dostala 

pomenovanie „Neboj sa!“ 
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Dňa 5. apríla 1945 v lokalite letiska Trenčianskych Bis-

kupíc popoludní medzi 14. aţ 16. hodinou Nemci začali s ni-

čením nehnuteľností. Ničenie a evakuácia priemyselných ob-
jektov na Slovensku, teda i v Trenčíne, sa uskutočňovalo v sú-

lade so smernicou vydanou Ústrednou kanceláriou obchod-
ných a priemyselných komôr v Bratislave zo dňa 23. februára 

1945 vypracovanej na príkaz „Nemeckej priemyselnej komi-

sie“, ktorá bola viazaná nariadeniami Ríšskeho ministra pre 
výrobu výzbroje na prospech vedenia vojny. Výbuchmi bola 

zničená administratívna budova letiska, letecký hangár, veľká 
hala na montáţ lietadiel a transformačná stanica. Od ďalších 

škôd letisko uchránil strojný majster v kotolni Karol Prachár, 

ktorý od jedného nemeckého vojaka zistil ako zamedziť nas-
traţeným výbuchom. Ten sa dňa 4. apríla 1945 dostal zadným 

vchodom pod predstieranou zámienkou do kotolne prísne 
stráţenej Nemcami a podarilo sa mu zneškodniť výbušninu. 

Zachránil tri kotle, zmäkčovaciu stanicu, čerpaciu stanicu 

a pumpy vo vyčíslenej hodnote asi 5 miliónov korún. 
Činnosť štátnych a ostatných verejných úradov bola pos-

tupne tlmená, aţ do 6. apríla 1945, kedy činnosť bola úplne 
paralyzovaná. Zamestnanci týchto úradov dostali trojmesačnú 

zálohu mzdy z nejakého fondu dopraveného zo Ţiliny ešte 

v posledných okamihoch činnosti a potom sa odobrali na 
vidiek k svojím rodinám. Najväčší chaos nastal v štátnych 

úradoch, pretoţe ich šéfovia prví opustili svoje miesta. Ako 
tak fungujúcimi zostali len mestský úrad, pošta a telefónny 

úrad a nemocnica. 

Dňa 6. apríla 1945 z väznice Krajského súdu v Trenčíne 
boli v popoludňajších hodinách prepustení všetci väzni 

a trestanci. Všetkým boli vydané odobraté a deponované veci. 
V súvislosti s evakuáciou nemeckých veliteľstiev a nemoc-

níc bola postupne obmedzovaná osobná a nákladná ţelezničná 

doprava najprv smerom na Bratislavu a neskôr aj na Ţilinu 
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a Topolčany. Posledný vlak do Trenčína prišiel dňa 6. apríla 

1945 a odišiel 54 minút po polnoci dňa 7. apríla 1945. Na 

obmedzovaní ţelezničnej dopravy sa podpísalo jednak 
oslobodenie Bratislavy začiatkom apríla 1945 a priblíţením sa 

sovietskych vojsk k ţelezničnej trati Topolčany – Trenčín a na 
strane druhej ničenie ţelezničnej trate nemeckým „Spren-

gungskommandom“ demolovaním ţelezničných mostov, rozo-

rávaním praţcov a koľajníc špeciálnymi technickými zaria-
deniami. 

V dňoch 6. aţ 7. apríla 1945 zásobovací referent Okresného 
úradu v Trenčíne prikázal nazhromaţdené zásoby cukru a mú-

ky dať do obchodov a umoţniť tak obyvateľstvu zásobiť sa na 

najbliţšiu neistú budúcnosť. Obyvateľstvo túto moţnosť aj 
vyuţilo. 

Poštový, telegrafný a telefónny úrad prestal vybavovať 
stránky dňa 7. apríla 1945 a aţ do oslobodenia ho dozoroval 

neznámy nemecký kapitán s prideleným vojenským technic-

kým personálom, ktorý zabezpečoval opravy telefónneho ve-
denia a obsluhu poľného telefónu. Ustupujúci Nemci od-

stránili len dialkopisné stroje, ale telefónnu centrálu ne-
poškodili. 

Dňa 7. apríla 1945 zvolal veliteľ „Kamfkommanda“ (Bojo-

vého veliteľstva) do Istebníka všetkých veliteľov trenčian-
skych vojenských útvarov a prečítal im nemecký rozkaz odo-

brený vyšším slovenským vojenským rozkazom, na základe 
ktorého 2. peší pluk a ostatné slovenské vojenské útvary pod 

velením veliteľa trenčianskej divízie plukovníka Antona 

Adamicu v počte asi 800 vojakov a dôstojníkov sa museli 
presunúť do Nemšovej. V Nemšovej v tom čase uţ bola eva-

kuovaná vojenská akadémia a vojenská reálna škola z Bra-
tislavy. No bolo dosť slovenských vojakov a dôstojníkov, kto-

rí i napriek rozkazu pod hrozbou zastrelenia, dezertovali. 

Doma sa preobliekli do civilu a utekali smerom do Kubrice. 
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Torzo nemeckých vojsk, ktoré zostalo v Trenčíne, bolo 

určené k stráţnej sluţbe. Zväčša sa venovalo rabovaním 

obchodov, skladísk, kradnutiu bicyklov, rádií a civilného oble-
čenia. Poriadok v meste zabezpečoval zvláštny zbor – Vojen-

ská protiletecká obrana č. 13 (VPO), ktorá v sile jednej roty 
posilnila predtým zriadenú Civilnú protilietadlovú obranu. 

VPO bola zriadená Ministerstvom obrany Slovenska pre 

väčšie mestá a veľké priemyselné podniky na ich obranu a 
ochranu. No VPO plnila viacero funkcií, z ktorých moţno 

spomenúť poriadkovú, samaritánsku, protipoţiarnu, pohrebnú 
a pyrotechnickú. Jej veliteľom na začiatku bol Viliam Cel-

hofer a po jeho odvelení do Bratislavy, funkciu veliteľa zas-

tával nadporučík v zálohe Vojtech Gerebebič, v civile pra-
covník mestskej sporiteľne. 

Dňa 7. apríla 1945 večer zvolal mešťanosta Štefan 

Markovič členov mestského výboru a niektorých úradníkov 

na mimoriadnu schôdzu, na ktorej všetkým oznámil, pričom 

mávajúc s nejakou listinou, ţe svoju funkciu mešťanostu 
a mesto Trenčín opúšťa a odchádza za svojou rodinou. Na 

záver svojho monológu oznámil, ţe moţno sa vráti, preto 
svoju funkciu neodovzdáva. Na neočakávané a prekvapujúce 

prehlásenie mešťanostu Štefana Markoviča uţ nemohol rea-

govať ţupný úrad, pretoţe prestal úradovať 6. apríla 1945, tak 
na naliehanie prítomných sa ujal vedenia úradu predseda 

Krajského súdu v Trenčíne JUDr. Gerhard Šebák. V pre-
hlásení JUDr. Gerhard Šebák uviedol, ţe vedenie úradu pre-

berá z lásky k rodnému mestu, aby toto nezostalo na „pospas“ 

v nastávajúcich kritických chvíľach. Pri výkone funkcie mu 
pomáhali v oblasti dolného mesta Ján Barytus a v oblasti za 

Váhom Ernest Tesár. 
Dňa 8. apríla 1945 bol v meste Trenčín medzi ôsmou 

a deviatou hodinou rannou ohlásený letecký nálet s predpo-

kladaným bombardovaním. Ten sa však neuskutočnil, lebo 
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cieľ náletu, teda nemecké jednotky, prakticky uţ v Trenčíne 

neboli. Preto smer náletu sa sústredil na nemecké a maďarské 

kolóny v Ilave. Tak vysvetlil po oslobodení veliteľ rumunskej 
leteckej eskadry Kolonell zástupcovi mešťanostu JUDr. Ger-

hardovi Šebákovi. 
Dňa 8. apríla 1945 dopoludnia bol zástupca mešťanostu 

JUDr. Gerhard Šebák ústne informovaní veliteľom mestskej 

polície Štefanom Liškom odkazom veliteľa „Kamfkomman-
da“ (Bojového veliteľstva) sídliaceho v Istebníku v Peče-

ňanskom dome, aby sa mestská a štátna polícia spolu so 
ţandárstvom presunula do Nemšovej a boli do 14. hodiny toho 

dňa k dispozícii nemeckému veliteľovi. Podobná ústna infor-

mácia bola odovzdaná aj prednostovi štátnej polície radcovi 
Štefanovi Greguškovi. Po obdrţaní spomínaného ústneho 

rozkazu nemeckého veliteľa zvolal námestník mešťanostu 
JUDr. Gerhard Šebák veliteľov mestskej a štátnej polície 

a ţandárstva, kde im oznámil, ţe rozkaz ktorý bol vydaný 

z nekompetentného miesta je v rozpore s medzinárodným 
právom, a preto ho nesplní. Velitelia spomenutých ozbroje-

ných zloţiek s uspokojením prijali rozhodnutie zástupcu 
mešťanostu a súčasne ho uistili, ţe sa podriaďujú vedeniu 

mesta Trenčín a budú sa riadiť vo všetkom jeho prijatými 

opatreniami. No bolo tu treba odpovedať veliteľovi „Kamf-
kommanda“ v stanovenom čase. Nemcom bola preto skonci-

povaná odpoveď v nemeckom jazyku, aby nenastala chyba pri 
tlmočení. V nej zdvorilostnou, ale pritom rozhodnou formou 

boli Nemci upozornený, ţe rozkaz odporuje všeobecne zná-

mym zákonným ustanoveniam a úradným inštrukciám vyda-
ných Slovenským štátom a je veľmi málo času na to, aby sa 

mohol vykonať v stanovenom termíne. S odkazom sa malo 
docieliť oddialenie času na vykonanie rozkazu najmä preto, 

lebo nikto nevedel, čo Nemci zamýšľajú, keď by slovenské 

jednotky neopustili Trenčín a nepripojili sa k Nemcom v Nem-
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šovej. Odpoveď veliteľovi „Kamfkommanda“ odniesol poľný 

dozorca Štefan Kalaba vo veľmi napätom ovzduší, lebo Nemci 

zaujali pri mostoch bojové postavenie s guľometmi za drô-
tovými prekáţkami a znemoţňovali obyvateľstvu prechodu na 

druhú stranu Váhu. Štefan Kalaba sa k veliteľovi „Kamf-
kommanda“ ani nedostal a odpoveď bola prijatá cez telefón. 

Ten však i naďalej trval na splnení evakuácie do stanoveného 

času. Okolo 16. hodiny zastali pred mestským domom dve 
nemecké autá, z ktorých vystúpila skupina nemeckých dôs-

tojníkov s vojakmi v čele s vyšším štábnym dôstojníkom, 
zrejme bojovým veliteľom a pýtali sa na zástupcu mešťanostu. 

Ten po zavolaní členom mestskej polície prišiel pred mestský  

dom a predstavil sa veliteľovi. No ten hneď veľmi zostra sa 
oboril na neho, ţe nesplnil rozkaz a nazval ho „laganom“. 

Súčasne vyhlásil, ţe bezpodmienečne trvá na splnení rozkazu, 
aby policajti a ţandári do 20. hodiny evakuovali do Nemšovej. 

V prípade, ţe nebude rozkaz v termíne splnený, bude jeho čin 

posúdený podľa nemeckého vojenského trestného práva. Po 
tomto výstupe sa nemeckí dôstojníci ešte o niečom radili, 

pričom ukazovali na okolité budovy v centre mesta. Mali 
zrejme nekalé zámery vykonať pred svojím odchodom z mes-

ta, pretoţe na autách mali naloţené pripravené výbušniny na 

demoláciu objektov. Asi len prítomnosť značného počtu 
slovenských ozbrojených orgánov v tom čase priamo na 

mieste im prekáţala vykonať skazonosné dielo. Nemeckú 
prítomnosť ukončil veliteľ slovami „einpacken“ (zabaliť) a 

dôstojníci s vojakmi nasadli do dvoch áut a odišli smerom pod 

mestskú veţu.  
Dňa 8. marca 1945 asi okolo 15. hodiny opustil mesto 

Trenčín nemecký ţelezničný stráţny oddiel s inými vojen-
skými jednotkami aj s vojenským staničným veliteľom ka-

pitánom Krammerom trenčiansku ţelezničnú stanicu pripra-

veným vlakom smerom na Nemšovú. Ešte pred odchodom 
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stačili nemeckí vojaci poškodiť strojovňu vodárne ţelezničnej 

stanice a staničné výhybky. 

O tom, aká bola sťaţená činnosť mestských orgánov 
v posledných dňoch okupácie Nemcami, hovorí príhoda, ktorá 

sa stala na rokovaní námestníka mešťanostu s členmi mest-
ského výboru a ostatnými úradníkmi mesta pri prerokovaní 

nevyhnutných opatrení mesta pre najbliţšie obdobie dňa 8. 

apríla 1945, ktoré malo byť zverejnené vyhláškou. Počas 
porady neočakávane vstúpil poručík nemeckého poľného ţan-

dárstva menom Junghardt s revolverom v ruke, ktorým na-
mieril na veliteľa mestskej polície Štefana Lišku a vyhráţal sa 

mu zastrelením. Všetci účastníci porady stuhli od prekvapenia, 

lebo nik nevedel o čo ide dotyčnému. Keďţe nikto z prítom-
ných nemal zbraň, tak sa mu nikto nepriečil a nechali ho roz-

právať. Vo svojom monológu vytýkal Trenčanom ich nev-
ďačnosť a nepriateľstvo voči Nemcom, ktorí mali veľké zás-

luhy o mesto, ako tieţ ich rusofilstvo. Na votrelcovi bolo vi-

dieť čiastočnú podnapilosť, ktorá sprevádzala jeho provokačné 
vystúpenie. Keď jeho rečiam nebolo konca-kraja, tak ná-

mestník mešťanostu JUDr. Gerhard Šebák ho vyzval, aby 
povedal, za akým cieľom prišiel. Keď neprišla uspokojujúca 

odpoveď, bol energicky vyzvaný, aby miestnosť opustil a ne-

rušil rokovanie. Na túto výzvu miestnosť opustil za sprievodu 
hlasných vyhráţok, ţe on bude posledným nemeckým voja-

kom, ktorý mesto Trenčín opustí. Či sa tak stalo alebo nie sa 
nevie. Keď odišiel z miestnosti napätie povolilo, ale kaţdý 

nepochyboval o tom, ţe ako málo chýbalo, aby sa stalo neš-

ťastie. Námestníkom mešťanostu JUDr, Gerhardom Šebákom 
boli vydané dve vyhlášky pod číslom 3402 a 3403, v ktorých : 

- varoval občanov pred nepremyslenými činmi, krádeţami 
a vzbudzovaním nepokojov; 

- upozornil občanov, ţe z trenčianskej droţdiarskej fabriky 

bol vypúšťaný denaturovaný lieh, ktorý je škodlivý zdraviu;  
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- doporučil občanom, aby si nakúpili sviečky a petrolej, lebo 

sa predpokladá, ţe bude vypnutý elektrický prúd; 

- doporučil, aby brány domov boli od súmraku do úsvitu za-
tvorené; 

- informoval, ţe na mestskom dome bude stála pohotovosť 
pre poriadkovú sluţbu označená bielou páskou opečia-

kovaná mestským úradom; 

- ţiadal lekárov a lekárnikov, ţe pokiaľ budú evakuovať, aby 
oznámili svoje adresy; 

- informoval, kde v meste sú zriadené rezervné studne s pit-
nou vodou. Zároveň upozornil, ţe vodu pred pouţitím treba 

prevárať; 

- upozorňoval občanov, aby neverilo poplašným správam;  
- ţiadal, aby občania obsah vydaných vyhlášok sprostred-

kovali iným občanom; 
Večer dňa 8. apríla 1945 po predchádzajúcej príprave 

odpálili Nemci výbušniny na objektoch Ústrednej zbrojnice 

v Kubrici a úplne ju zničili. Horiace plamene a dym 
ohrozovali susednú továreň „Thibeghien“ a celé najbliţšie 

okolie. 
Z 8. na 9. apríla 1945 začalo byť v Trenčíne postupne veľ-

mi „teplo“, pretoţe sa k mestu pribliţoval front. Jeho pri-

blíţenie charakterizovalo silnejúce dunenie diel, rachoty mí-
nometov a peších ručných zbraní. Obyvateľstvo centra mesta 

nemalo moţnosti, čo sa deje na jeho perifériách, lebo spojenie 
medzi správou mesta a dozorcami Jánom Barytusom a Er-

nestom Tesárom bolo prerušené. I keď noc z 8. na 9. apríla 

1945 bola v celku pokojná, tak v raňajších a poobedňajších 
hodinách dňa 9. apríla 1945 sa mesto Trenčín dostalo do víru 

vojnového poţiaru, lebo delostrelecké granáty začali dopadať 
na mesto. Boli zaznamenané zásahy  niektorých význam-

nejších objektov ako napríklad do : 

- malej kaplnky povedľa hradskej do Biskupíc; 
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- budovy okresnej nemocenskej poisťovne; 

- budovy štátnej nemocnice; 

- súkromných domov na Ulici K dolnému nádraţiu; 
- budovy kaplnky sv. Anny, kde bol zničený interiér; 

- budovy rehole dominikánov, ktorá zhorela do tla; 
Nad okolím továrne „Thiberghien“ preletelo sovietske 

lietadlo typu „Rata“, z ktorého boli zhadzované do jej pries-

toru ako do priestoru ţelezničnej stanice a mestského parku 
zápalné ţabky. 

Na večer okolo 18. hodiny tohto dňa vyhodilo nemecké 
„Sprengkommando“ Nemci do povetria malý ţelezničný mos-

tík v tesnej blízkosti droţdiarne. Výbuch bol tak silný, ţe 

otriasol blízkymi domami na pravej i ľavej strane Váhu, na 
ktorých zostali porozbíjané okná a vznikli poruchy aj v ich 

stabilite. 
 

Priebeh oslobodenia mesta Trenčín 

V noci z 9. na 10. apríla 1945 dorazili k Trenčínu prvé 
sovietske prieskumné hliadky od Soblahova a Mníchovej  Le-

hoty a zaujali svoje bojové postavenie na návrší Breziny 
v blízkosti Calábkovej vily, v hornej časti ulice Priekopy, dnes 

Partizánskej ulice. Odtiaľ mali rozhľad na celú dolnú časť 

mesta, na Biskupice a na ţelezničnú stanicu „Dolné nádraţie“. 
Asi o 3. hodine nad ránom sa asi 60 členná skupina so-

vietskych vojakov ozbrojená ľahkými pešími zbraňami pustila 
dole po Ulici Priekopy aţ do blízkosti Grossovej tehelne, kde 

sa zastavila. Odtiaľ pokračovala 5-členná prieskumná hliadka, 

aby zistila miesta nemeckých obranných pozícií. Od domácich 
občanov získali informáciu, ţe 14 aţ 16 nemeckých vojakov 

vyzbrojených dvomi guľometmi zaujalo obranné postavenie 
na rohu pri Masarykových kasárňach. Hliadka po získaných 

informáciach postupovala ďalej smerom k nemeckým pozí-

ciam, pokým ich nezastavila streľba nemeckých vojakov, 
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ktorá stála ţivoty dvoch sovietskych vojakov. Hliadka 

vzhľadom na vzniknutú situáciu ustúpila. 

V hornej časti Ulice Horný Šianec bola občanmi okolo 9. 
hodiny dvojčlenná hliadka sovietskych vojakov, ktorá prišla 

tieţ od Breziny. Po prieskume sa hliadka vrátila cez evan-
jelický cintorín do východzieho postavenia. Okolo 15. hodiny 

prešla cez túto ulica 12 členná skupina sovietskych vojakov 

pod vedením mladého kapitána a v jej dolnej časti, v do-
me kúpeľníka Gregoroviča nainštalovala poľný vysielač. 

Ďalšia skupina sovietskych vojsk postupovala po komu-
nikácii smerujúcej do Trenčína od Soblahova. I keď im v pos-

tupe pred Trenčínom sťaţovali umiestnené betónové kvá-

dre, protitankové zátarasy a odpor nemeckého vojska, ktoré 
zaujalo obranné pozície v zákopoch, v guľometných hniez-

dach, delostrelecká príprava a tanky Sovietskej armády odpor 
zlikvidovali. Počas týchto bojov sovietsky tank vybočil z cesty 

a pod jeho váhou sa preborila zem práve na miestach, kde bolo 

uloţené vodovodné potrubie vedúce z prameňa „HUK“ v So-
blahove do Trenčína, došlo k jeho narušeniu a zastaveniu do-

dávky vody do Trenčína. Vzniknutú poruchu na vodovode aj 
s vyprostením tanku v priebehu troch dní za sporadickej 

streľby zabezpečil vodovodný majster mesta Jozef Oravec so 

svojimi pracovníkmi. Vo večerných hodinách 9. apríla 1945 
bola oslobodená značná časť Soblahovskej a Cintorínskej uli-

ce. Centrum mesta Trenčín v tom čase bolo ešte v rukách 
Nemcov. Mestom prechádzali početné ozbrojené nemecké 

hliadky, ktoré znemoţňovali akýkoľvek iný pohyb v meste, to 

znamená aj mestských poriadkových hliadok a vo vyšších 
podlaţiach domov boli umiestňované guľometné hniezda. 

Nemci mali pre prípad ústupu pripravené zákopy za ţelez-
ničným podjazdom smerom na Hornú Sihoť. Obyvateľstvo 

s pochopiteľným strachom očakávalo ako sa situácia s prí-

chodom frontu vyvinie. Jedno však vedelo, ţe minúty pobytu 
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nemeckých vojsk v Trenčíne sú spočítané a ţe v zúfalstve 

určite spôsobia škodu pri svojom ústupe. A tak aj bolo.               

O 1.
00

 hodine v noci dňa 10. apríla 1945 mestom zatriasla 
obrovská detonácia spôsobená vyhodením dvojitého ţelez-

ničného mostu do vzduchu a o hodinu neskôr aj cestného mos-
tu, ktorá zanechala popráskané steny okolitých domov a roz-

bité okná. Okrem toho dôsledkom nastrojeného výbuchu sa 

zrútil malý betónový ţelezničný most na trati Trenčín – Chy-
norany. Mosty boli tak poškodené, ţe nebolo moţné ich 

pouţiť ani pešími chodcami. Z ústneho podania občanov 
Istebníka a Orechového bola podaná informácia, ţe pri zničení 

cestného mostu boli vyhodené do vzduchu s mostom aj meš-

kajúce skupinky nemeckých vojakov. Na vyhodenie mostov sa 
Nemci pripravovali dlhšie. Do otvorov, ktoré boli zámerne 

pripravené pri ich výstavbe v r. 1896 a do navŕtaných otvorov 
v kamenných kvádrových pilieroch potom poloţili krabice 

plné výbušnín. Krabice výbušnín pripevnili aj na vrchnú časť 

ţeleznú konštrukciu mostných oblúkov. Toto všetko elek-
trickými káblami pospájali, a sústredili do špeciálneho vozidla 

umiestneného na pravej strane Váhu niekoľko sto metrov od 
mosta a v danom čase to všetko naraz odpálili. Kronikár obce 

Orechové M. Orságh zaznamenal, ţe Nemci uţ na jar 1945 

robili prípravy na zničenie mostov. Na mosty vraj uloţili aţ 
450 kg náloţe. Niektoré náloţe vybuchli hneď, niektoré aţ 

neskôr. V tom čase bola prerušená aj dodávka elektrického 
prúdu a mesto sa pohrúţilo do tmy. Predpokladá sa, ţe pri-

bliţne v tomto čase posledné nemecké bojové jednotky z mes-

ta ustúpili. Presnejšie sa to nedalo zistiť, pretoţe nik sa neod-
váţil výjsť na ulicu. A zrazu po toľkom hrmote nastalo na 

ľavej strane Váhu ticho. 
Na otázku, kedy odišli posledné nemecké vojenské jednot-

ky z mesta sa nedali upresniť, pretoţe nik z domácich oby-

vateľov sa neodváţil výjsť na ulicu. Pravdepodobne tak bolo 
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10. apríla 1945 okolo 02,
00

 hodine rannej, pretoţe tesne po 

polnoci prešli okolo továrne Thiberghien nemeckí Volks-

sturmisti smerom k mostu. Prišli od Kubry s veľkým náhle-
ním, pretoţe Červená armáda dosiahla Kubricu. Po prechode 

mostu niektorí nemeckí vojaci tamojším obyvateľom pre-
zradili, ţe ich zmeškaní druhovia boli zabití pri vyhode-

ní mostov. 

Hlavná časť Sovietskej armády sa nachádzala mimo cho-
tára mesta a pripravovala ku generálnemu útoku na Trenčín. 

Asi o pol piatej hodine ráno sluţbukonajúca skupina Tren-
čanov – hlavný policajný stráţmajster Ondrej Bilčík, poli-

cajný stráţmajster Karol Roháč a člen vojenskej protileteckej 

obrany Štefan Vaško pri prieskume situácie v oblasti Štú-
rovho námestia spozornela, keď za veľkého ticha začuli ná-

padné hrkotanie od Hviezdoslavovej ulice. Čoskoro zbadali, 
ţe sa pribliţuje vojenská hliadka 2. Ukrajinského frontu So-

vietskej armády ťahajúca za sebou guľomet pod vedením dôs-

tojníka. Obe skupiny zastali a na vyzvanie veliteľa hliadky sa 
obe skupiny stretli na mieste námestie Domu armády. Po 

pozdrave veliteľa hliadky „zdravstvujte“ sa tento hneď 
vypytoval na predstaveného „goroda“ a po dome „goroda“. aţ  

pred mestský dom v Trenčíne. Ondrej Bilčík z otázok vyro-

zumel, ţe chce veliteľ hliadky v hodnosti nadporučíka rozprá-
vať so starostom. Ten mu prisľúbil, ţe ihneď vyrozumie ná-

mestníka mešťanostu JUDr. Gerharda Šebáka a obe hliadky 
zostali stáť pred mestským domom. JUDr. Gerhard Šebák po 

prijatí hlásenia od Ondreja Bilčíka sa tento bezodkladne dos-

tavil pred mestský dom, kde stala vojenská hliadka skladajúca 
sa zo 6 aţ 7 členov. Privítanie veliteľa hliadky a námestníka 

mešťanostu bolo vzájomne srdečné. Počas poskytnutého ob-
čerstvenia vojenskej hliadke poţiadal námestníka mešťanostu 

veliteľa hliadky o meno veliteľa vojenského oddielu, aby ho 

mohol privítať a v mene obyvateľstva mesta Trenčín uistiť, ţe 
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mesto Trenčín sa dáva bez odporu pod jeho moc a ochranu. Po 

občerstvení, keď sa vojenská hliadka vracala späť smerom 

k mestskej bráne, vybehla skupina nemeckých vojakov o počte 
6 aţ 7 muţov z uličky z podhradia (Ul. Marka Aurélia) okolo 

sv. Trojice smerom k prechodu pod bývalým kinom „Bio 
Zora“ na Palackého ulicu. Zo smeru od Váhu sa ozvala pres-

trelka a potom všetko utíchlo. Vojenská hliadka Sovietskej ar-

mády sa však do prenasledovania nemeckých vojakov neza-
pojila.  

Po odchode predsunutej hliadky Sovietskej armády ná-
mestník mešťanostu JUDr. Gerhard Šebák vykonal tieto opa-

trenia : 

- určil delegáciu, ktorá privíta veliteľa Sovietskej armády, 
ktorá oslobodila mesto Trenčín; 

- pripraviť bielu zástavu, ktorá sa mala vyvesiť na budove 
mestského domu. 

Na mestský dom medzitým prišiel člen komunistickej strany 

Štefan Ondruška, aby vykonal opatrenia na zvolanie porady 
členov ľavicového smeru revolučného národného výboru. Je-

ho členovia Ján Betinec, Pavol Fabo, Ján Doboš starší, Jozef 
Urban, Štefan Ondruška, Alexander Viselka a Štefan Černík 

za predsedovania Jána Bartáka sa predpoludním dňa 10. apríla 

1945 sa zišli v byte Antona Šemberu na Súdnej ulici. Členovia 
ilegálnych skupín občianskeho smeru sa stretli popoludní na 

mestskom dome. 
 

Uvítanie veliteľa Sovietskej armády oslobodzujúcej mesto 

Trenčín 

Asi okolo 7,
00

 hod. dňa 10. apríla,1945 bolo oznámené 

námestníkovi mešťanostu mesta Trenčín JUDr. Gerhardovi 
Šebákovi, ţe veliteľ oslobodzujúcich oddielov Sovietskej 

armády uţ vstúpil na územie juţnej časti mesta a pribliţuje sa 

k námestiu sv. Anny. Na tomto mieste sa malo uskutočniť 
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stretnutie veliteľa Sovietskej armády s predstaviteľmi mesta 

Trenčín. Delegáciu mesta Trenčín tvorili : 

- námestník mešťanostu JUDr. Gerhard Šebák, 
- zástupca Trenčianskeho okresu František Jakubócy, 

- zástupca bezpečnostných síl v Trenčíne Andrej Bilčík, 
- bankový úradník Ján Sapák, 

- a ţupný účtovník Štefan Hunčík. 

Členovia delegácie boli opatrení bielymi páskami na ruká-
voch. Sovietsky veliteľ dal pokyn, aby sa členovia mestskej 

delegácie k nemu priblíţili. Tlmočník predstavil sovietskeho 
veliteľa námestníkovi mešťanostu JUDr. Gerhardovi Šebá-

kovi. Avšak jeho priezvisko má dve verzie a to buď ako plu-

kovník Korolenko, alebo ako podplukovník Danilenko, 
v civile vedecký archeologický pracovník z Kyjeva. Po tomto 

predstavení námestník mešťanostu JUDr. Gerhard Šebák 
privítal bratskú osloboditeľskú Červenú armádu tak v mene 

obyvateľstva mesta Trenčín ako aj v mene svojom ako 

dočasný správca mesta Trenčín. Potom poţiadal veliteľa, aby 
prijal pozvanie na mestský dom, kde mu odovzdá admi-

nistráciu mesta Trenčín, aby mohol vykonať ďalšie  opatrenia. 
Veliteľ poďakoval za privítanie a uistil ho, ţe všetky jeho 

ţelania, ako aj ţelania obyvateľstva budú splnené podľa da-

ných moţností. Úprimnosť obyvateľstva mesta Trenčín bude 
opätovaná úprimnosťou sovietskych vojakov. Všetci sa 

pobrali na mestský dom. Počas cesty i napriek paľbe Nemcov 
spoza Váhu z mínometov tu i tam vychádzali z úkrytov 

zvedaví občania a veliteľa nadšene pozdravovali. V čase 

príchodu veliteľa Sovietskej armády a jeho sprievodu do 
budovy mestského domu viala na jeho priečelí biela zástava, 

čím sa dalo na známosť, ţe sa dáva pod ochranu svojich 
osloboditeľov. Táto zástava bola potom vymenená zástavou 

mesta Trenčín v jeho štvorkockových  červených  a bielych 

farbách. Na správe mesta zavládlo nové ovzdušie. Pri príchode 
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pred mestským domom námestník mešťanostu JUDr. Gerhard 

Šebák privítal veliteľa a jeho podriadených staroslovenským 

zvykom, teda chlebom soľou, ktoré im podávalo dievčatko na 
pripravenom podnose. Po vstupe do mestského domu nasle-

dovalo formálne odovzdávanie mesta Trenčín sovietskemu 
veliteľovi v kancelárii mešťanostu aj so symbolickým odo-

vzdaním kľúča od radnice. Potom nasledovala krátka porada, 

na ktorej sa vojenský veliteľ nechal informovať o meste Tren-
čín a jeho okolí. Veliteľ poveril námestníka mešťanostu JUDr. 

Gerharda Šebáka, aby aj naďalej viedol správu mesta Trenčín 
a zabezpečoval v ňom poriadok a pokoj. Za vojenského veli-

teľa mesta Trenčína bol menovaný major Treťjakov. Pre 

potreby vojenského veliteľa mesta Trenčín boli vyčlenené 
kancelárie na prízemí a prvom poschodí. A tak mestský dom 

sa stal sídlom vojenského veliteľstva Sovietskej armády aţ do 
májových dní 1945. Pre potreby správy mesta Trenčín a polí-

cie bol ponechaný len malý počet miestností, pretoţe mestská 

správa disponovala len s malým počtom svojho bývalého 
zamestnanectva. V kronike mesta Trenčín sa spomína, absen-

cia niektorých zamestnancov ako napríklad : 
- mestský tajomník dr. Darvaš sa nachádzal v koncentračnom 

tábore, 

- jeho zástupca dr. Pazstor bol mimo Trenčína, 
- technický referent Ing. Odon Blažek bol mimo Trenčín, 

- lesník Fritz Erlebach evakuoval s Nemcami,  
- vedúci notár Eugen Holič bol v stave nemocných, 

- policajný referent ešte nenastúpil do sluţby, 

- účtovníci Jozef Zlatoš a Irena Capáková, bývali na pravej 
strane Váhu a pre vyhodené mosty sa nemohli dostaviť do 

práce. 
Na druhej strane sa spomínajú zamestnanci mesta Trenčín, 

ktorí zostali vernej sluţbe mestu počas najťaţších dní. Kronika 
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spomína, ţe okrem členov polície námestníkovi mešťanostu 

neúnavne a účinne pomáhali : 

- kancelistka Gizela Čerňanská, 
- mestský gazda Eduard Pekarovič, 

- hlavný mestský účtovník Ladislav Farkaš, 
- účtovník Štefan Čapák,  

- kancelársky úradník Dezider Rybár, 

- mestský vodomajster  Jozef Oravec, 
- mestskí hasiči, doručovatelia a mestskí robotníci. 

V priebehu dopoludnia Sovietske vojsko príchodom od ju-
hu a od Breziny postupne obsadzovalo centrum  mesta a ľavé 

pobreţie mesta Trenčín. Pribliţne okolo 11,
00

 hodiny bolo 

mesto obsadené. Pri kladení telefónneho spojenia zajala 
telefónna hliadka v parku jedného nemeckého vojaka, ktorý sa 

predtým skrýval v niektorom z blízkych domov. Vojenský 
veliteľ vyhlásil úplnú voľnosť pri vykonávaní náboţenských 

obradov a ku kostolom dal postaviť stráţe, aby bohosluţby 

neboli nikým rušené. Týmto svojím rozhodnutím dal na zná-
mosť obyvateľstvu, ţe nie je pravda nepriateľstvo Sovietskej 

armády k náboţenstvám a cirkvám, ako o tom hlásala fašis-
tická propaganda. Toto svoje rozhodnutie umocnil aj prak-

tickým činom, keď popoludní v sprievode tlmočníka Štefana 

Hunčíka navštívil kláštor sestier Notre Dame. Kronikár doslo-
va píše, citujem „predstavenou bol srdečne privítaný a občer-

stvením ponúknutý.“ Tento jeho akt skutočne zapôsobil na utí-
šenie pochybovačnej časti obyvateľstva, rozjatreného novi-

nárskymi a šepkanými správami. 

Kronika pribliţuje aj ďalšiu udalosť, ktorá sa stala 10. aprí-
la 1945. Dopoludnia od Skalky na letisku v Biskupiciach pri-

tálo rumunské lietadlo nezisteného druhu, ktoré Nemci z oko-
lia Kostolnej a Zlatoviec zamerali a strieľali. Šesťčlenná po-

sádka lietadla, len čo po pristáti vystúpila, zasiahli lietadlo 

mínometné granáty a lietadlo zhorelo. 
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Vojenský veliteľ Sovietskej armády a správa mesta 

Trenčín 

Po prvom veliteľovi majorovi Treťjakovovi ešte takmer 
v deň oslobodenia prevzal velenie v meste Trenčín starší 

poručík Michail Čerezov, povolaním stredoškolský profesor, 
neskôr veľmi obľúbený u obyvateľstva. Na jeho ţiadosť JUDr. 

Gerhard Šebák zostal i naďalej v čele civilnej správy vo 

funkcii starostu a vo funkcii ho potvrdili i vyššie vojenské 
úrady Sovietskej armády. Správa mesta Trenčín bola vo svojej 

činnosti nezávislá na vojenskej aţ na ojedinelé váţnejšie 
prípady, kde bol potrebný súhlas vojenského veliteľa mesta.  

Starší poručík Michail Čerezov mal široký rozhľad a skú-

senosti, ktoré vyuţíval v súlade s potrebami mesta a jeho ob-
čanov. Ako vojak konal vţdy rázne a pohotovo, ale nado-

všetko spravodlivo. Nenávidel krivdu a klamstvo. Nadovšetko 
miloval svoju vlasť. Ku kaţdému bol úprimný a spätne aj on 

vyţadoval od kaţdého úprimnosť. Na zlepšenie komunikácie 

medzi zamestnancami mestskej správy a vojenského veliteľ-
stva vyhľadal JUDr. Gerhard Šebák najprv šesť a neskôr dva-

násť tlmočníkov v rusko-slovenskej reči, ktorých honorovala 
správa mesta Trenčín. Vo vyhláške mesta Trenčín o súpise 

tlmočníkov zo dňa 11. mája 1945, túto činnosť vykonávali – 

Štefan Hinčík z Okresného úradu Trenčín, bankový úradník 
Ján Sapák, Jozef Moravanský, Ladislav Richtárich, Michal 

Dukát, V.M. Kopač, Ján Jonák, Alexander Pelikán, bankový 
úradník Oldřich Stránsky a výlučne pre vojenského veliteľa 

mesta pracovala študentka rehoľného gymnázia Ľudmila 

Michajlovská. Pobočníkom veliteľa mesta Trenčín staršieho 
poručíka Michaila Čerezova bol kapitán Samochvalov.  

Na doplnenie osobnosti staršieho poručíka Michaila Če-
rezova treba zvýrazniť aj jeho záujem o históriu mesta Tren-

čín, s ktorou ho zoznámil námestník mešťanostu JUDr. Ger-

hard Šebák. No keď sa dozvedel, ţe najpovolanejším histo-
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rikom mesta Trenčín je rektor piaristov Jozef Branecký, tak sa 

sprostredkovalo ich vzájomné stretnutie dňa 22. apríla 1945. 

Na záver stretnutia Jozef Branecký odovzdal sovietskemu 
veliteľovi publikáciu pod názvom „Krátke dejiny Trenčína“, 

ktorej autormi 925 boli Jozef Branecký a Jozef Gálik. 
 

Činnosť civilnej mestskej správy v Trenčíne 

Od 10. apríla 1945 civilná správa mesta Trenčín pod 
vedením námestníka mešťanostu JUDr. Gerharda Šebáka pra-

covala mimoriadne usilovne. Do 16. mája 1945 vydala 41 vy-
hlášok všakového druhu. Keďţe nebolo elektrickej energie, 

nemohol fungovať mestský rozhlas a informovanosť občanov 

sa zabezpečovala vo forme vylepovaných plagátov. V súrnych 
prípadoch sa pouţívalo vybubnovanie, ktoré zabezpečoval 

mestský zamestnanec Alojz Úhl. Podobne aj vyskytnutá poru-
cha na dodávke pitnej vody zo Soblahova z prameňa „Huk“ 

a prerušená dodávka elektrickej energie do čerpacej stanice 

Horná Sihoť občanom trocha skomplikovala ţivot na tri aţ 
štyri dni, keď sa muselo čerpať vodu z náhradných zdrojov. 

I tu sa ukázala predvídavosť vedenia mesta, ţe ešte v čase pred 
príchodom frontu boli všetky studne preskúmané stálou hasič-

skou stanicou pod vedením jej veliteľa Aristída Ripku a nezá-

vadné zaevidované pre prípad potreby. 

 

Vyhlášky vydané námestníkom mešťanostu mesta Trenčín 

 Vyhláška č. 3004/1945 zo dňa 10. apríla 1945 

V tejto vyhláške bolo oznámené, ţe : 
- osloboditeľská Červená armáda bola srdečne v meste  pri-

vítaná  a jej úlohou je zabezpečovať verejný poriadok 

a pokoj; 
- vedením Mestského úradu v Trenčíne bol poverený 

JUDr. Gerhard Šebák, ktorý z príkazu mestského veliteľa 
Červenej armády vydáva tieto príkazy a zákazy : 
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a) zakazuje sa predaj alkoholických nápojov a vína; 

b) pracovníci cirkevných a verejných úradov majú hneď 

nastúpiť do normálnej práce; 
c) cirkevné bohosluţby a pohreby sú povolené; 

d) verejné schôdze a zhromaţdenia sú zakázané; 
e) obchody sa priebeţne neotvárajú a v reštauráciach 

a kaviarňach moţno obsluhovať bez poskytovania al-

koholických nápojov; 
f) majitelia podnikov a závodov majú vykonať najnut-

nejšie opravy, aby sa v nich mohlo pracovať; 
g) vyzvali sa občania, ktorí sú drţiteľmi rádioprijímačov 

a vysielačiek, aby tieto oproti podpisu odovzdali do  

15. apríla 1945 mestskej polícii; 
h) vyzvali sa občania, ktorí vlastnia strelné zbrane a mu-

níciu, aby tieto odovzdali do 15. apríla 1945 mestskej 
polícii; 

i) pri nákupoch moţno platiť menou Slovenského štátu 

a novou menou ČSR a nemoţno platiť ríšskymi mar-
kami a rubľami; 

j) zakazuje sa pohyb občanov na uliciach a verejných 
priestoroch v čase od 21,

00
 hod. do 05,

00
 hod. 

k) pre kaţdého občana bolo vyhlásené varovanie, aby sa 

zdrţal nepremyslených činov ako krádeţí, lúpeţí 
a iných ťaţkých skutkov; 

 Vyhláška č. 3405/1945 zo dňa 12. apríla 1945 
Vyhláškou boli vyzvaní všetci zamestnanci mesta, pokiaľ 

boli ich adresy pre vojnové udalosti neznáme, aby nastúpili 
do práce. 

 Vyhláška č. 3406/1945 zo dňa 12. apríla 1945 
Vyhláška uspokojovala obyvateľstvo mesta Trenčín, ţe sa 

podarilo zadováţiť hovädzie mäso na zásobovanie civilného 
obyvateľstva, a preto dňom 16. apríla 1945 sa  bude vydá-

vať vo vyznačených predajniach po predloţení odberných 
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preukáţok proti plateniu v hotovosti celkom pol kila mäsa 

pre domácnosť o počte troch členov. Pri väčšom počte 

členov domácnosti sa malo vydávať 1 kg mäsa. Mäso bolo 
vydávané v zabalených balíčkoch. 

 Vyhláška č. 3407/1945 zo dňa 12. apríla 1945 
Vyhláškou : 

a ) bol zrušený letný čas, ktorý zaviedli od 1. apríla 1945 
Nemci; 

b ) opätovne sa pripomenul zákaz predaja alkoholických 

nápojov, pretoţe sa vyskytli prípady i jeho nadmerného uţí-
vania. 

 Vyhláška č. 3409/1945 zo dňa 13. apríla 1945 
Vyhláškou bola stanovená povinnosť obyvateľstvu : 

 hlásiť nálezy mŕtvol; 

 vykonávať najnutnejšie opravy poškodených domov; 

 nedotýkať nevybuchnutých mínometných granátov; 

 vodu pouţívať len po prevarení; 

 povinnosť odstránenia  zdochlín a inej nečistoty v záujme 
hygieny; 

 Vyhláška č. 3410/1945 z 13. apríla 1945  
Vyhláškou bola daná výzva občanom k prácam na stavbe 

mostov cez rieku Váh. 

 Vyhláška č. 3412/1945 zo dňa 13. apríla 1945 

Vyhláškou bolo stanovené, ţe Ţidia vracajúci sa do  Tren-
čína sa majú umiestniť vo svojich bývalých bytoch alebo 

domoch po dohode s ich terajšími drţiteľmi. 

 Vyhláška č. 3458/1945 zo dňa 17. apríla 1945 
Vyhláška znela o povinnom zhotovení zoznamov verejných 
zamestnancov (úradníkov) v sluţbe i mimo nej a ďalej o od-

straňovaní mín a opravách poškodených bytov. 

 Vyhláška č. 3472/1945 zo dňa 17. apríla 1945 
Vyhláška nariadila otvorenie mäsiarskych a pekárskych pre-

dajní, obchodov s potraviny a semenami a pohostinstiev. 
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Bola určená aj predajná doba. Vyhláška zakazovala zvy-

šovanie cien tovarov predaja alkoholu, včítanie  vína.  

 Vyhláška č. 3523/1945 zo dňa 20. apríla 1945 
Vyhláška nariaďovala súpis obyvateľstva mesta Trenčín vo 

dňoch 21. aţ 27. apríla 1945. 

 Vyhláška č. 3528/1945 zo dňa 21. apríla 1945 
Vyhláškou sa : 

 zrušilo pomenovanie Ulice Adolfa Hitlera na Sihoti 
a vrátilo sa je pôvodné pomenovanie po Dr. M. Hodţovi;  

 nariadilo odstránenie nemeckých nápisov na obchodoch; 
  

Dňa 12. apríla 1945 bola v kine Hviezda zaloţená „Národná 

milícia v Trenčíne“, ku ktorej podnet dali účastníci ilegálneho 
odboja a Slovenského národného povstania. Milícia pod ve-

dením Jozefa Šimončíka podliehala na začiatku svojej exi-
stencie námestníkovi mešťanostu, neskôr priamo veleniu ţan-

dárskeho nadporučíka Jána Tomeka so súhlasom sovietskeho 

vojenského veliteľa mesta. Úlohou milície bolo udrţovanie 
poriadku a bezpečnosti mesta, preto bola aj vyzbrojená uko-

ristenými nemeckými ľahkými pechotnými zbraňami. 
V ojedinelých prípadoch slúţila na zaisťovaciu a eskortnú 

sluţbu. Stráţila tieţ súdnu väznicu. Milícia mala sídlo v bu-

dove Sokolovne na Sihoti. Oblečenie milicionárov bolo rôzne 
– vojenské rovnošaty, civilné šatstvo, no najčastejšie mon-

térky. Počet členov milície bolo okolo 120. Ako vojenská 
zloţka prestala fungovať 27. júna 1945. 

Časť mesta Trenčín na ľavom brehu Váhu bola teda               
dňa 10. apríla 1945 oslobodená a na oslobodenie časti mesta 

na pravom brehu Váhu sa čakalo aţ do 29. apríla 1945. Nemci 

so svojimi spojencami z výhodných obranných pozícií od 
bývalej Neherovej továrne (Odevné závody), riečnych hrádzí 

medzi obidvomi mostami a obcami Orechové, Zamarovce aţ 
k malej Skalke ostreľovali mesto Trenčín. Najodstreľovanejšie 
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bolo centrum mesta – mestský dom, kláštor piaristov, poštový 

úrad, mestské múzeum, evanjelický cintorín, ochranný múr 

farského kostola a podobne. Autor spomína, ţe jedna mínová 
strela zasiahla múzeum na druhom poschodí, preletela cez 

okno do výstavnej siene. V tom čase sa v danom priestore 
zdrţovali evakuantky, no na šťastie strela dopadla bez ex-

plózie a okrem poškodených parkiet nikomu z prítomných 

neublíţila. Terčom guľometnej paľby bola aj dominanta mesta 
Trenčín Trenčiansky hrad, pretoţe na Matúšovej veţi mestský 

polír Peter Vaculík s pomocníkmi vztýčili červenú zástavu. 
Postupne však nemecké vojská ustupovali cez Drietomský 

priesmyk na Moravu a na ochranu pravého brehu Váhu zostali 

len malé počty nemeckých vojakov, ktoré si vymýšľali 
všakové fígle na oklamanie sovietskych vojakov. Napríklad 

z továrne Nehera figuríny poobliekali za nemeckých vojakov 
aj s prilbami a vystrčili na hrádzu, aby pomiatli svojho 

vojenského protivníka. Počas ostreľovania mesta nepriateľom, 

ktoré trvalo aţ do ranných hodín 29. apríla 1945 dopadlo na 
mesto Trenčín podľa odhadu 800 aţ 1000 explodovaných 

a neexplodovaných granátov a mín, mimo nespočetných striel 
z guľometov a ostatných pechotných zbraní. Na strechách 

domov a stenách domov i po viacerých rokoch bolo ešte vidieť 

svedectvo bojov. 
Dňa 13. apríla 1945 zosilnela guľometná paľba z oboch 

brehov Váhu, okorenená vo večerných hodinách veľkou jar-
nou búrkou a paľbou sovietskych kanónov smerom na Ore-

chové a Skalku, ktorou sa zahájil útok od Trenčína na Opatovú 

nad Váhom. Sovietske vojská v tento deň oslobodili obce 
Opatovú nad Váhom a Kochanovce.  

Od 17. apríla 1945 bola námestníkom mešťanostu zavedená 
pracovná povinnosť muţov vo veku od 18 do 40 rokov na 

zabezpečovanie nevyhnutných potrieb mesta Trenčín a Čer-

venej armády. Títo muţi museli kaţdé ráno stáť o 7,
00

 hod. 
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rannej pred mestským domom, odkiaľ im bola určovaná 

verejná práca. V tomto istom čase boli vyzvaní zdraví občania 

mesta Trenčín vo veku 18 aţ 50 rokov, aby darovali svoju krv 
pre vojakov Červenej armády a Československej armády.  

Tým občanom, ktorí sa takto rozhodli, vydal mestský veliteľ 
Červenej armády čestné uznania a mesto Trenčín im poskytlo 

hmotné výhody – pri dare 250 gramov krvi darca dostal 

peňaţnú odmenu vo výške 250 pengö, 300 gramov cukru, 300 
gramov masla, 300 gramov mäsa a 300 gramov krúpov alebo 

krupice. Pred odberom krvi darcom boli poskytnuté výdatné 
raňajky a výdatný obed po odbere. Okrem toho boli oslobo-

dení dva dni od povinných prác.  

No, ale vráťme sa ešte k tlejúcemu vojnovému poţiaru dru-
hej svetovej vojny v Trenčíne. Po vojskách Červenej armády 

postupne prichádzali do Trenčína vojenské jednotky 4. Ru-
munskej armády, ktoré boli umiestnené v budove Okresnej 

nemocenskej poisťovne a v jej najbliţšom okolí. Rumunským 

jednotkám velil generál Cozma a rumunskému letectvu ma-

jor dr. Adamiu. Sovietske a rumunské lietadlá prelietavali 

nad územím pravého brehu Váhu, okupovaného Nemcami, 
aby zistili ich pohyb. Lety nemeckých lietadiel sa uţ ne-

zaznamenali. V tomto čase prichádzali do Trenčína aj vojaci 

a dôstojníci československého armádneho zboru a tak dňa          
23. apríla 1945 sa vytvorilo v Trenčíne posádkové veliteľstvo 

Československej armády, ktorému velil štábny kapitán letec-
tva Mikuláš Šumichrast. Do mesta s príchodom frontu prišlo 

okrem vojakov aj veľa evakuantov, zväčša cudzincov – Bel-

gičanov, Holanďanov, Francúzov, občanov bývalého Protek-
torátu, ktorí sa v ňom prechodne zdrţovali. Aby bola aká – ta-

ká evidencia o týchto ľuďoch, na rozkaz miestneho veliteľa 
Červenej armády sa museli všetci tí, ktorí nemali trvalí pobyt 

v meste Trenčín, prihlásiť na mestskej polícii dňom 29. apríla 

1945. 
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Zdravotnícku starostlivosť o utečencov, ktorí sa zdrţovali v 

Trenčíne počas trvania frontu, zabezpečovala stanica Červe-

ného kríţa, vedenú prešovským evakuantom Ripkom. Bola 
umiestnená v budove Trenčianskeho múzea. Šéflekárom stani-

ce bol MUDr. Ambróz Petrovič, jeho zástupcom MUDr. Šte-
fan Pásztor a tajomníkom Veleslav Patzelt. V ich činnosti boli 

nápomocní jeden lekárnik, dvaja medici a domovník múzea 

Pavol Poláček. V budove múzea bola zriadená „Záchytná sta-
nica utečencov“, ktorej materiálne vybavenie (šatstvo, bie-

lizeň, masť, káva a mäso z jednej porazenej kravy, zrekvi-
rovanej v Kubrici) pochádzalo z akcie „zimná pomoc“ organi-

zovanej HSĽS, pomohlo načas preklenúť ťaţkosti starostli-

vosti o utečencov. 
Rozhodujúcu starostlivosť o chorých a ranených mala popri 

poľných vojenských lazaretoch štátna nemocnica v Trenčíne. 
Pod vedením riaditeľa MUDr. Ignáca Matisa a správcu Leo-

narda Pajdušáka boli v nemocnici v činnosti oddelenia chi-

rurgické, gynekologické, interné, infekčné, tuberkulózne 
a psychiatrické s kapacitou 700 postelí. O chorých sa s mimo-

riadnou starostlivosťou starali lekári, rehoľné sestry sv. Vin-
centa a civilný personál kuchyne. Počas prechodu frontu jed-

notlivé oddelenia uvoľnili svoje pôvodné priestory na pos-

chodiach a presťahovali sa aj s chorými pacientmi do sute-
rénov, aby tak zníţili riziko straty ľudských ţivotov. Veď ne-

mocnica sa nachádzala v ohrozenom pásme, kde dopadali 
mínometné granáty vystreľované Nemcami spoza Váhu. Voľ-

ný pohyb po dvore a parku nemocnice bol ţivota nebez-

pečným.  
Vojnovými udalosťami mesto Trenčín sa stalo izolované od 

najnovších správ, pretoţe informačné toky prostredníctvom 
média boli zastavené. Počnúc 13. aprílom 1945 veliteľstvo 

Červenej armády v spolupráci so správou mesta Trenčín 

začalo vydávať „Frontové správy“, ktoré mali kapitoly : 
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 Súhrn frontových správ zo dňa .... 

 a Vojenské udalosti v západnej Európe 
Správy, pretoţe nebol elektrický prúd v tlačiarni „Grafia“, sa 

tlačili denne ručne miestnym tlačiarom Štefanom Černikom 
s nákladom 300 aţ 350 kusov. 

I keď mesto bolo stále pod paľbou Nemcov spoza Váhu 
veliteľstvo Červenej armády sa snaţilo rozptýliť obyvateľstvo 

Trenčína filmovými predstaveniami v kine Metro. Uţ 14. 

apríla 1945 bol premietaný film partizánskeho prostredia pod 
názvom „Sekretár Rajkoma“ v troch reprízach preplneného 

hľadiska. Treba podotknúť, ţe elektrická energia bola zabez-
pečovaná mobilnými generátormi, pretoţe elektrickej nebolo.  

 

Úplné oslobodenie mesta Trenčín 
Vyhláška správcu mesta Trenčín č. 3596/1945 zo dňa             

27. apríla 1945 bola vydaná z titulu mimoriadneho nariadenia 
mestského veliteľa Červenej armády v dôsledku predpo-

kladanej záverečnej fáze oslobodenia pravého brehu mesta 

Trenčín a blízkych obcí. Vyhláška : 

 vymedzila povinnosť pre občanov mesta Trenčín bývajúcich 

v domoch na uliciach blízko Váhu, aby sa po 19,
00

 hod. 
v deň vydania vyhlášky vysťahovali. Dotknuté boli ulice – 

Rybárska, Jarmočná, Poľná, Špitalská, Panenská, Električná, 
Staré sady, Pribinova, Hasičská, Palackého, Pri lesíku, Po-

polová, Hurbanova. 

 doporučila občanom vziať si vzácne hnuteľné veci, potra-
viny na dva aţ tri dni a prostriedky slúţiace k prenocovaniu; 

 doporučila občanom, aby sa ubytovali u svojich najbliţších 

známych; 

 doporučila občanom, aby okná zvesili a uschovali; 

 uspokojila občanov, aby tak konali bez zbytočnej paniky, 
rozčúlenia a náreku; 
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Sovietska armáda za podpory Rumunskej armády neza-

útočila frontálne na opevnených Nemcov na pravej strane Vá-

hu mesta Trenčín, ale zboku, prielomom pri Chocholnej. De-
lostrelecká príprava z kaťuší a bombardovanie z lietadiel naru-

šila disciplínu nemeckých vojsk a zmohli sa na útek Drie-
tomským priesmykom na Moravu. Vďaka tomuto obchvatu 

bola narušená taktika nemeckých vojsk obrany pravého brehu 

rieky Váh v Trenčíne brániť toto významné miesto a vstup 
víťazných vojsk do ich tyla spôsobil ústup z obranných pozícií 

a tak pravobreţná časť mesta bola oslobodená bez veľkých 
bojov a materiálových škôd. Nemeckí vojaci brániaci časť 

hrádze za mostami, aby si zachránili ţivoty a predišli zajatiu, 

prezliekli sa do montérok z továrne „Neheru“ a utekali na 
Moravu. Toto sa stalo z 28. na 29. apríla 1945 za silného 

jarného daţďa. Dňa 29. apríla 1945, keď sa sovietske jednotky 
preplavili na orechovský breh rieky Váh, ale v obranných 

pozíciách uţ nenašli ţiadneho nepriateľského vojaka. Ustu-

pujúci nemeckí vojaci sem tam zasielali propagačné strely 
z istebníckych a zamarovských kopcov, čo však nemalo vplyv 

postupujúcim sovietskym vojskám pri obsadzovaní nábreţia. 
Bolo veľmi sympatické, ţe občania z pravobreţnej časti Váhu 

pri továrni „Nehera“, keď videli, ţe nemecké vojská opustili 

guľometné hniezda, prichádzali na hrádzu a mávaním bielych 
a červených vlajok signalizovali, ţe Nemcov tam niet. Prvé 

hliadky osloboditeľov vítali občania srdečne a pohostinne. 
Národná milícia začala prehľadávať všetky domy na zámostí, 

či sa tam náhodne neukryl nepriateľský vojak. 

Vyvrcholením oslobodenia mesta Trenčín boli oslavy               
1. mája. Do slávnostného rucha sa odel mestský dom, ktorého 

čelná strana bola vyzdobená čečinou, zástavami a veľkými 
portrétmi J. V. Stalina a dr. E. Beneša. Sovietske a rumunské 

jednotky v posádke mali sluţobné voľno a úradníci mestskej 

správy od začiatku prechodu frontu prvý raz neúradovali.  
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Hlavná slávnosť sa uskutočnila o 16,
00

 hod. z bezpeč-

nostných dôvodov v kine Metro. Začiatok osláv patril česko-

slovenskej štátnej hymne spievanej občanmi a sovietskej hym-
ne spievanej spevokolom sovietskych vojakov. Slávnostný pre-

jav predniesol vojenský veliteľ mesta Michail Čerezov v rus-
kej reči. Jeho reč bola často prerušovaná prejavmi nadšenia 

najmä vtedy, keď hovoril o svojej vlasti a vodcovi Stalinovi. 

Vzdal hold všetkým padlým hrdinom. Potom nasledoval prí-
hovor predsedu Okresného revolučného národného výboru 

v Trenčíne a evanjelického seniora Jána Zemana, ktorý vyja-
dril radosť nad oslobodením mesta Trenčín a vzdal hold So-

vietskej armáde. V mene katolíckej časti obyvateľstva sa k prí-

tomným prihovoril dominikánsky páter Rafael a za robot-
níkov sa prihovoril Štefan Černik. Slávnosť bola ukončená 

hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí“ a vlasteneckými 
piesňami sovietskych vojakov. 

O 17,
00

 hod. pokračovala slávnosť slávnostnou akadémiou 

usporiadanou v hoteli Tatra, v ktorej vystúpili tanečníci a 
speváci s ukáţkami slovenských a ruských tancov a piesní. Na 

počúvanie a neskôr do tanca hral orchester pod taktovkou 
Aladára Petkeša. Spomínaný orchester bol zloţený hudob-

níkov, ktorí od druhej polovice apríla 1945 nacvičovali hudob-

né diela a z toho dôvodu boli oslobodení od pracovnej povin-
nosti a boli vedení ako legitimovaní hudobníci. Len pre zau-

jímavosť uvediem niekoľko mien – Karol Pádivý, Ján Novák, 
Aladár Petkeš, Alexej Petkeš, Anton Selecký, Ján Pevný, 

Ondrej Marko, Ondrej Ruţbarský, Štefan Šípoš, Anton 

Kotouč, Vladimír Záhranka, Eugen Leitman, Alojz Kebis, 
Viliam Payerberger, Václav Mucha, Michal Hanin, Pavel 

Matúšek a Jozef Kulich. Druţná zábava spojená s tancom 
trvala do neskorých nočných hodín. 

Dňa 6. mája 1945 pozval vojenský veliteľ mesta Trenčín 

Michail Čerezov námestníka mešťanostu mesta Trenčín JUDr. 
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Gerharda Šebáka a predsedu Okresného revolučného národ-

ného výboru v Trenčíne a evanjelického seniora Jána Zemana, 

aby im oznámil, ţe štvortýţdňovej spolupráci pri správe mesta 
a konsolidácii pomerov odchádza na Moravu za postupujúcou 

Sovietskou armádou. Poďakoval im a celému mestu Trenčín za 
nevšednú lásku a ochotu, ktoré prijalo svojich osloboditeľov. 

Prehlásil, ţe ani v jednom oslobodenom meste sa nestretol 

s takým porozumením ako to bolo v Trenčíne. Zaţelal do bu-
dúcnosti mestu Trenčín veľa zdaru. Starosta JUDr. Gerhard 

Šebák vyslovil veliteľovi poďakovanie v mene občanov mesta 
ako aj v mene svojom, ktorú poskytoval počas svojho pre-

chodného pôsobenia v meste. 

Hneď po oslobodení mesta Trenčín leţiaceho na ľavej stra-
ne rieky Váh bolo zo strategického hľadiska potrebné ustu-

pujúcimi nemeckými vojskami zničený most určený verejnej 
premávke nahradiť provizóriom. Preto sovietski ţenisti sa sna-

ţili spojiť obidva brehy pontónovým mostom. Dravosť rieky  

znásobená zvýšenou hladinou toku spôsobeného topením sa 
snehu tento zámer neumoţnila uskutočniť. Preto sa začal po-

vyše zničeného mosta stavať nový drevený most. Stavbu 
viedol po stránke projekčnej a realizačnej kapitán Ing. Ale-

xander Amanov, ktorý mal svoju technickú kanceláriu v do-

me pravotára JUDr. Vojtecha Okruckého. Pomocné práce vy-
konávali občania mesta a neskôr aj rumunskí vojaci, ale chý-

bali tesári a povozníci s koňmi, ktorí by vozili drevo z lesov 
blízkej obce Soblahov a do Barytusovej píly na spracovanie. 

Mnohí povolaní robotníci prejavovali neochotu, pretoţe prí-

prava dreva pre nový most sa diala v čase, keď na druhej strane 
rieky boli ešte zakopaní Nemci, odkiaľ mesto Trenčín ostre-

ľovali. Preto sa stavba mosta oneskorovala. 
Slávnostný deň otvorenia nového mosta nastal dňa 11. mája 

1945 o 12,
00

 hod. Ešte pred jeho odovzdaním sa dohodla sprá-

va mesta Trenčín s vojenským veliteľom mesta Trenčín, ţe 
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most ponesie meno po J. V. Stalinovi. Výzdoba mosta čes-

koslovenskými, sovietskymi a rumunskými zástavami a gir-

landami z jedličiek, nastúpené vojenské jednotky Sovietskej 
a Rumunskej armády a početný dav občanov mesta Trenčín to 

bola kulisa slávnostného otvorenia nového mosta. Slávnosť sa 
začala hymnami československou, sovietskou a rumunskou 

a po nich bol prečítaný rozkaz nastúpeným vojakom. Potom 

nasledovali príhovory náčelníka stavby mostu kapitána Ing. 

Alexandra Amanovova, kapitána Sovietskej armády a majora 

Rumunskej armády. Námestník mešťanostu JUDr. Gerhard 
Šebák vo svojom príhovore poďakoval predovšetkým stavby 

vedúcemu kapitánovi Ing. Alexandrovi Amanovovi a na pa-

miatku mu odovzdal album s fotografiami mesta Trenčín. 
Predseda Okresného revolučného národného výboru v Tren-

číne evanjelický senior Ján Zeman poďakoval v mene obyva-
teľstva mesta Trenčín oslobodzujúcim vojskám za prinesenú 

slobodu ako aj za výstavbu nového mostu, ktorý sa stal 

nepostrádateľným pre hospodársky ţivot mesta Trenčín, ale aj 
celého Povaţia, pretoţe od Piešťan po Ţilinu bol jediným, 

ktorý spájal oba brehy rieky Váh. Po svojom príhovore pre-
strihol noţnicami stuhu a 12 krojovaných dievčat odovzdávalo 

kytice kvetov príslušníkom Sovietskej a Rumunskej armády 

a tieţ oficiálnym hosťom zdrţujúcim sa na provizórnej tribúne 
umiestnenej na korbe nákladného auta. Zástupcovia mesta 

Trenčín odovzdali najaktívnejším robotníkom vecné dary. No 
a potom sa uţ pohol sprievod, lemovaný členmi mestskej mi-

lície, z ľavého brehu Váhu na pravý breh, kde ich privítali ob-

čania. Na záver slávnosti krojované dievčatá, mládeţ a ostatní 
občania nasadli do pripravených áut a vykonali okruţnú cestu 

mestom. 
Dňa 18. mája sa uskutočnila na dnešnom Mierovom ná-

mestí v Trenčíne posledná pocta veliteľovi partizánskej 2. 

Stalinovej brigády Iljovi Danielovičovi Dibrovovi, ktorá ope-
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rovala v kraji pod Javorinou. Bolo to posledné zastavenie 

pohrebného sprievodu s rakvou nebohého od Bošáce po Tren-

čín pred jeho odletom do Kyjeva. Z nebohým sa za mestom 
rozlúčil predseda Miestneho národného výboru v Trenčíne Ján 

Barták a člen mestskej milície Ján Betinec. 
 

Prvé zasadnutie Miestneho národného výboru 

Po rokovaniach v Okresnom revolučnom národnom výbore 
v Trenčíne bolo dohodnuté, ţe predsedu Miestneho národného 

výboru v Trenčíne si určí komunistická strana a predsedu 
Okresného národného výboru v Trenčíne si určí demokratická 

strana. A tak, podľa uţ spomínanej dohody bol do funkcie 

predsedu Miestneho národného výboru v Trenčíne postavený 
komunista Ján Barták, ktorý uţ v minulosti zastával funkciu 

prvého námestníka starostu mesta. 
Prvé zasadnutie Miestneho národného výboru v Trenčíne sa 

uskutočnilo dňa 18. mája 1945 vo veľkej zasadačke mestského 

domu. Jeho predseda Ján Barták hneď v úvode konštatoval, ţe 
zloţenie národného výboru bola dohodou politických strán 

a všetci jeho členovia sú tu na to, aby spolupracovali bez 
ohľadu na politickú príslušnosť pre blaho mesta Trenčín. Jeho 

príhovor zvýraznil potrebu reorganizácie mestskej správy. 

Všetkým zamestnancom mesta, osobitne námestníkovi mešťa-
nostovi JUDr. Gerhardovi Šebákovi poďakoval za namáhavú 

prácu v najkritickejšom období a odvolal ho z funkcie námest-
níka mešťanostu. Po predsedovi sa ujal slova podpredseda ná-

rodného výboru evanjelický senior Ján Zeman, ktorý oboz-

námil s novým ľudovo-demokratickým programom úradovania 
so zdôraznením odstránenia byrokratizmu, aby úradník mal 

dobrú vôľu pri plnení poţiadaviek občanov. Po skončení roko-
vania odovzdal bývalý námestník mešťanostu JUDr. Gerhard 

Šebák za prítomnosti mestského notára Eugena Holiča pred-

sedovi národného výboru Jánovi Bartákovi agendu mesta Tren-
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čín, ktoré sa počas frontových udalostí nahromadili a súčasne 

načrtol najnaliehavejšie potreby mesta pre najbliţšie obdobie.  

Po starších na oţivenie pamäti, kto bol členom prvého 
Miestneho národného výboru v Trenčíne po oslobodení v roku 

1945 : 
predseda – Ján Barták 

podpredsedovia – Ján Zeman, Štefan Černík 

členovia – Mária Turková, Jozef Jakubócy, František 

Tomek, Karol Buček, Ján Ševčík, Štefan 

Zavadinka, Jozef Rehák, Emil Macášek, Ján 

Zajac, Alexander Trančík, Augustín Ďurža, 

Ján Zmeták, Štefan Mičkovič, Václav Pazdera, 

Pavol Pobežal, Rudolf Zaťovič, Adam 

Minárik, Samuel Zamboy, JUDr. Vojtech 

Okrucký, Jozef Pobežal, Michal Šumichrast, 
Alexander Viselka, Štefan Chrmo a Štefan 

Babjak. 

Autor pri spracovaní udalostí z priebehu frontu 2. svetovej 
vojny si dal toľko námahy, aby si preštudoval záznamy mest-

skej matriky, hlavnej tej časti, ktorá sa dotýkala strát na ľud-
ských ţivotoch s vylúčením padlých vojakov Sovietskej a Ru-

munskej armády a 69 umučených na trenčianskej Brezine. Po-

čas vojny na následky zranení zomrelo 25 osôb  civilného 
obyvateľstva z mesta Trenčín.  

 

Záver 

Touto cestou chcem poďakovať rodine Juraja Pavlíka, 

bývalého školského inšpektora a riaditeľa Základnej školy 
Trenčín, Ulica Dlhé Hony, ţe tento cenný materiál, náhodou 

objavený pri likvidácii jeho pozostalosti, neznehodnotili jeho 
odovzdaním do zberne druhotných surovín, ale ţe ho dali oso-

be k tomu povolanej, kronikárovi mesta Trenčín a tak umoţ-

nili zverejniť všetky skutočnosti tohto smutného obdobia.  



 889 

Ing. arch. Štefan Androvič :  Nekrológ za Masarykovými 

kasárňami 

 
Značná časť občanov mesta Trenčín počas záverečnej fáze 

tohoročnej zimy, presne od 10. februára do 16. marca 2005 so 
záujmom sledovala asanáciu niekdajších Masarykových kasár-

ní na Legionárskej ulici. Táto skutočnosť sa stala príleţi-

tosťou, aby občania poznali jeho postavenie v dejinách.  
Komplex kasárenských budov na Legionárskej ulici bol 

vybudovaný na náklady mesta Trenčín koncom 19. storočia, 
ktorým mesto Trenčín realizovalo poţiadavku Ministerstva 

vojny pre ubytovanie domobraneckého 15. pešieho honvéd-

skeho pluku. Aţ do rozpadu Rakúsko – Uhorska na jeseň 
v roku 1918 boli kasárne sídlom práporu uţ spomínaného 15. 

pešieho honvédskeho pluku, v ktorom boli umiestnené okrem 
veliteľstva práporu aj tri roty : 

 pešia rota – velil jej Béla Benke, 

 vozatajská rota – velil jej Felix Unschuld 
 a rota poľných ţandárov – velil jej András Justh. 

Ostatné prápory boli rozmiestnené po viacerých miestach 
Rakúsko-Uhorska. 

Od apríla 1910 pôsobil vo funkcii vojenského poľného 

kuráta pre 15. peší honvédsky pluk a 71. peší pluk (sídlil vo 
Fridrichových kasární, dnešné Kasárne SNP) mladý kaplán 

Jozef Tiso, neskorší slovenský politik a prezident Slovenské-
ho štátu. Väčšinu vojakov tvorili Slováci z vtedajšej tren-

čianskej a turčianskej ţupy. Pre prvou svetovou vojnou bol 

pluk zaradený k 5. armádnemu zboru. Po odchode pluku na 
front v lete 1914 v kasárňach zostali len záloţné a tylové jed-

notky, ktoré sa koncom októbra 1918 takmer celkom rozu-
tekali a v kasárňach zostala iba „Občianska garda“ na udrţo-

vanie poriadku v Trenčíne. Po rozpustení gardy začiatkom no-

vembra 1918 kasárne obsadil menší útvar maďarských, takzv. 
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Heltayho námorníkov. Za niekoľko dní potom prevzala ka-

sárne československá jednotka vedená stotníkom Římekom.  

Začiatkom mája 1919 kasárne zmenili opäť svojich oby-
vateľov. Boli to talianski legionári, ktorí v nej zriadili výz-

brojnú stanicu pre československé ozbrojené sily v boji proti 
maďarskej červenej armáde na Slovensku. Frontové útvary 

boli z Trenčína premiestnené k Nitre a Novým Zámkom. Dňa 

5. mája 1919 bol do Masarykových kasární preloţený česko-
slovenský vojenský automobilový útvar, z ktorého v roku 

1922 vytvoril vojenský opravárenský závod pod názvom 
„Autozbrojovka 2 – Trenčín, ku ktorému neskôr pribudol ešte 

československý autoprápor č. 3 a tieto tu zostali aţ do marca 

1939. V priebehu druhej svetovej vojny aţ do decembra 1943 
v kasárňach bol umiestnený Zborový automobilový park  

Slovenskej armády a po ňom rôzne ţenijné a pracovné jed-
notky aţ do apríla 1945.  

Kasárne viackrát zmenili svoje pomenovanie. Po prvej 

svetovej vojne kasárne niesli pomenovanie po prvom česko-
slovenskom prezidentovi T. Q. Masarykovi aţ do vzniku Slo-

venského štátu. V tomto období boli premenované na Hlin-
kové kasárne a po oslobodení v roku 1945 im bol vrátený pô-

vodný názov z prvej republiky. No pomenovanie kasární trva-

lo len tri roky a po februári 1948 boli premenovanie na kasár-
ne kpt. Jána Nálepku. V záverečnej časti ich existencie kasár-

ňam zostalo len krycie očíslovanie. I ulica, na ktorej stáli ka-
sárne dostali pomenovanie po talianskych legionároch. Po fe-

bruári 1948 bola premenovaná na Ulicu Sovietskej armády 

a po zamatovej revolúcii v roku 1989 jej bol vrátený pôvodný 
názov. 

A tak uţ len v spomienkach, prípadne na fotografiách zostal 
objekt nevalnej architektonickej hodnoty, ktorý dlho ilustroval 

vojenský kolorit Trenčína, aby ustúpil objektu modernej ar-

chitektúry.   
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Jozef Korený :  80 rokov Klubu filatelistov v Trenčíne 

 

Trenčín - Mekka filatelistického výstavníctva 
Filatelia sa v Trenčíne začala rozvíjať od roku 1912. Vtedy 

vznikol Spolok na organizovanie výmeny známok. Filate-
listický spolok z roku 1914 nemal ani stanovy a počas I. sve-

tovej vojny zanikol. Išlo o „stolové“ spoločnosti, ktorých čle-

novia sa schádzali v kaviarni hotela Erzébet (dnes Tatra) 
a v kaviarni Helvetia na dnešnej Palackého ul. Zaloţenie 

Klubu filatelis-
tov oznámili 

Trenčanské no-

viny v rubrike 
Hlásnik 8. mar-

ca 1925. Prvým 
predsedom sa 

stal štábny ka-

pitán Antonín 

Motal, ktorého 

po dvoch ro-
koch vystriedal 

na treťom valnom zhromaţdení klubu Karol Morgenstern 

(1895-1991). 
 

Prvá filatelistická výstava na Slovensku 
V roku 1928, desať rokov po vzniku Československej repu-

bliky, sa v hoteli Tatra konala prvá fila-

telistická výstava na Slovensku. Zo 110 
vystavených exponátov bolo 26 zo zahra-

ničia. Ďalšia, tentoraz propagačná výstava 
filatelistická výstava sa v Hoteli Tatra ko-

nala v októbri roku 1937, keď klubu pred-

sedal Marcel Winter (1878-1944).  

medaila z výstavy v hoteli Tatra r. 1928 

kópia Trenčanských novín z 8. marca 1925 
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V rokoch 1939-1945 sa trenčianski filatelisti schádzali 

v reštaurácii Fajka na Rozmarínovej ulici. Vtedajšie zmeny 

v spoločnosti sa odzrkadlili aj v ţivote členov klubu. V marci 
1942 vydal Ústredný hospodársky úrad v Bratislave „prísne 

dôverné“ a „veľmi súrne“ nariadenie, prikazujúce zhabať 
zbierky poštových známok a cenín zberateľov Ţidov. V Tren-

číne prišlo o svoje zbierky 21 ľudí, medzi nimi i bývalý pred-

seda klubu M. Winter a väčšina z nich zahynula počas holo-
kaustu v koncentračných táboroch. 

Po oslobodení Trenčína sa opäť nadviazali filatelistické 
spojenia a priateľstvá, prerušené vojnovými udalosťami. Pr-

vým povojnovým predsedom klubu sa stal Štefan Černík 

(1904-1964). V rokoch 1951 1963 pôsobilo v našom meste 
sedem filatelistických krúţkov pri rôznych inštitúciách v rám-

ci vtedajšieho Revolučného odborového hnutia. 
 

Od roku 1963 sú v Trenčíne dva filatelistické kluby 

Od roku 1963 pôsobili v Trenčíne dva kluby filatelistov. 
Klub filatelistov 52-10 pri Kultúrnom stredisku Dlhé Hony 

v súčasnosti vedie Ing. Igor Gunár a Klub filatelistov 52-19 
pri Kultúrnom 

a metodickom cen-

tre Ozbrojených síl 
Slovenskej republi-

ky, dnes s predse-
dom plk. gšt. v. v. 

Ing. Dominikom 

Slezákom. Exponá-
ty členov oboch 

klubov videli fila-
telisti na výstavách 

účastníci vernisáţe prvej oblastnej výstavy v roku 1964 
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nielen v mnohých mestách na Slovensku a v Čechách, ale 

i metropoly a významné mestá v 40-tich krajinách Európy, 

Ameriky, Ázie a Austrálie.  
Trenčín sa stal za tie roky Mekkou slovenského filate-

listického výstavníctva. Okrem prvej výstavy na Slovensku do 
histórie vstúpili najmä tri národné výstavy „Laugaricio“, z kto-

rých najúspešnejšia bola v roku 1979 pri príleţitosti 1800. vý-

ročia nápisu na hradnej skale.  
Medzi najúspešnejších vystavovateľov v 80-ročnej histórii 

trenčianskej filatelie treba zaradiť T. Buriana, J. Koreného, L. 
Sekerku a Ing. O. Veselého, ktorí vystavovali aj na svetových 

výstavách pod patronátom FIP. 
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Rudolf Horňák :  Horská železnička zo Selca cez Soblahov 

do Trenčína 

 
V roku 1997 pripadlo 85. výročie začiatku stavby pozo-

ruhodnej horskej ţeleznice, ktorá viedla chotármi dedín, ktoré 
sú poloţené pod Inovcom a Ostrým vrchom. Napriek tomu, ţe 

prestala slúţiť pred  šesťdesiatimi rokmi dodnes sú zachované 

viaceré úseky a tieţ mnohé zbytky mostov pripomínajú jej 
zašlú slávu. Ak chceme priblíţiť dobu jej vzniku treba pri-

pomenúť majetkové vzťahy. 
V dávnej minulosti bol pôvodným a jediným majiteľom 

pôdy kráľ. Postupom času dával do uţívania a neskôr i do 

dedičného vlastníctva určité územné celky. Toto územie 
spravovali viacerí vlastníci Trenčianskeho hradu.  Od začiatku 

17. storočia aţ do roku 1835 boli dedičnými vlastníkmi 
Illesházyovci. Posledný, bezdetný Štefan 2. Illesházy tieto 

majetky odpredal viedenskej bankárskej rodine Sina a jej 

potomkovia boli vlastníkmi do začiatku 20. storočia. Posledná 
majiteľka Idhigénia D´Harcout, rodená Sina dala v roku 1909 

k dispozícii budapeštianskej realitnej kancelárii pána Zehnera. 
Dotyčný potom odpredal rozsiahle lesy cez Zemskú po-

zemkovú banku akciovej spoločnosti Hazai Erdoipar 

Reszveny v Budapešti. Lesy boli zakúpené so zámerom rý-
chleho vyťaţenia a speňaţenia veľmi kvalitnej drevnej hmoty. 

Za účelom zefektívnenia a urýchlenia ťaţby bol vypracovaný 
projekt na vybudovanie malého technického zázraku. Pro-

jektovanie a prevedenie samotnej stavby – úzkorozchodnej 

horskej ţeleznice údajne vykonali odborníci z Talianska.  Ak 
zoberieme samotnú dĺţku trate  asi 35 km a veľmi členitý te-

rén Inovca, bola to na svoju dobu odváţna stavba. Za účelom 
expedovania bola nad ţelezničnou stanicou Trenčín, v chotári 

Kubra vybudovaná píla. Na pílu viedla trať cez Zábranie, 

Truby, Dolinku, Babie jarky, nad vinohrad, Roţkovú dolinu, 
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Lazek, Dolinu, Mladý háj, Slakovec, Červenú horu, Pekelnú 

dolinu, Slovackú dolinu a Palove. Výhybky a skladovacie 

priestory na nakladanie dreva boli v miestach : Piesky, Dolina, 
Martinka, Biatina, Vlčie jamy a Slovácka. Samotná stavba 

ţeleznice viedla cez územie chotárov mesta Trenčín a obcí 
Kubra, Soblahov, Mníchova Lehota, Trenčianska Turná, Tren-

čianske Stankovce a Selec. S výstavbou sa začalo v roku 1912 

a uţ v roku 1914 pred začiatkom prvej svetovej vojny bolo 
denne odosielané do Trenčína 40 vagónov dreva. V jedno-

tlivých chotároch trasa ţeleznice viedla i pozemkami bývalých 
urbárnikov. Potvrdzuje to záznam, podľa ktorého spoločnosť 

dala za záber plochy pre ţelezničnú trať bývalým urbárnikom 

v Trenčianskej Turnej päťnásobnú plochu ako náhradu. Pri 
stavbe vypomáhali domáci obyvatelia a neskôr pri ťaţbe boli 

vyuţívaní aj vojnoví zajatci, ktorí bývali v barákoch na Vlčích 
jamách a v Selci. Ťaţba bola sústredená na severozápadnú 

časť Inovca a bola rozplánovaná na 12 rokov.  Zmenou vlast-

níckych vzťahov po ukončení svetovej vojny (znárodnením 
vznikol Domový lesný priemysel v Trenčíne) sa však ťaţba 

predĺţila aţ do roku 1928. V tomto roku ţeleznica prestala 
slúţiť svojmu účelu. V prvých rokoch ťaţby boli na vyváţenie 

prázdnych vozíkov vyuţívanie aj deti, ktoré vodili ťahajúce 

kone. Neskôr, od roku 1916 sa začali pouţívať perné loko-
motívy. Podľa informácie súčasníkov boli štyri a niesli tieto 

mená – Nusi, Herta, Selec a Lehota. Zavedenie parných loko-
motív však prinášalo riziko poţiarov. O škodách a náhradách 

za poţiar sa viedli dlhoročné spory s majiteľmi horskej ţelez-

nice a poškodenými majiteľmi v Trenčianskej Turnej. Spor 
vznikol v roku 1916 a aţ v roku 1931 došlo k majetkovému 

vyrovnaniu, ktorým bola urbárska Trenčianska Turná odškod-
nená., V tomto spore účastinskú spoločnosť zastupoval advo-

kát JUDr, Leopold Ringwald. Ďalšie poţiare boli v rokoch 

1922 a 1924. Pri tejto príleţitosti je potrebné uviesť, ţe trasa 
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horskej ţelezničky bola veľmi dômyselne volená. Naloţená 

drevná hmota bola na pílu dopravená viac-menej samo-

spádom. Výškový rozdiel napomáhal rýchlosti a tá zase po-
máhala prekonávať i v prípade stúpania v členitom teréne. Na 

trase bolo potrebné vybudovať viacero mostov cez bystriny 
a hlboké jarky. O kvalitne prevedenej práci sa môţeme pres-

vedčiť na viacerých zachovalých úsekoch, či zbytkoch pre-

mostení. V neskorších rokoch po ukončení prevádzky ţelez-
nice, miestni obyvatelia rozobrali koľajnice a podvaly pouţili 

pre vlastnú potrebu. Dňa 21. apríla 1997 v rámci Mesiaca le-
sov odovzdala Mestská správa lesov pod vedením jej riaditeľa 

Ing. Jaroslava Baláža obnovený pôvodný most na Dolinách 

v chotári obce Soblahov. Po úpravách povrchu dnes táto trasa 
horskej ţeleznice slúţi pešej turistike. 
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PhDr. Janka Karlíková :  Filmová výroba na Slovensku 

 

I keď v roku 1921 začali sa na Slovensku nakrúcať viaceré 
filmové výrobne, jedine Tatra Film Trenčín rok čo rok opa-

koval svoje odváţne pokusy o zaloţenie permanentnej filmo-
vej výroby. Špecialitou Tatra Filmu-u boli snímky sloven-

ského a moravského folklóru, čo bolo cenné hlavne preto, ţe 

Cyril Kašpar bol vlastne tretím predplickovským tvorcom 
etnografických filmov po Eduardovi Schreiberovi (pred ro-

kom 1910) a Alfonzovi Drobnom (v roku 1919). Tatra Film 
Trenčín za dvanásť rokov existencie a desať rokov oficiálneho 

pôsobenia na Slovensku bol mimoriadne úspešným, keď vy-

produkoval viac ako 40 titulov rozličnej dĺţky.  Polovica mala 
strednú metráţ, jeden titul tvoril celovečerný program a tak-

mer štvrtina boli hrané filmy. Kaţdý rok dal progresívny kine-
matografický závod po scenzurovaní do kín aspoň dva filmy 

s českými a slovenskými titulkami. Trenčín sa stal na desať-

ročie kolískou slovenskej kinematografie. Prvé tzv. dodatky 
premietali v kine „Bio Zora“ uţ v roku 1921. Z produkcie 

Tatra Film-u Trenčín podarilo sa filmového historikovi 
a reţisérovi Ivanovi Rumanovskému zachrániť  filmy Valaš-

ský rok, Výroba desaťkorunových mincí v Kremnickej 

mincovni, Pán prezident (T. G. Masaryk). Zo sekvencii tých-
to filmov existuje zachovalá dokumentácia na sklených plat-

niach. Vo filme O Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi  
(1921) zvečnil Kašpar slovenského básnika, ledva sediaceho 

na svojom obľúbenom kresle. Pani Mária Holoubková ţivo 

spomínala na vzácne chvíle rozhovoru s chorým básnikom, 
ktorý o pár dní po natáčaní zomrel. Hoci sa dohovorila tromi 

jazykmi (okrem poľštiny ovládala rusky, francúzsky a nemec-
ky), pred básnikom mala rešpekt a trému, pretoţe slovenčinu 

neovládala dokonale. Hviezdoslav ju však ubezpečil, ţe jej ro-

zumie dobre a dostatočne. Škoda, ţe sa vzácne fotografie náš-
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ho národného barda i s manţelkou Ilonou, ktorá ho na filmo-

vania prehovorila, sa v archíve pani Urbasiówny-Holoubkovej 

nezachovali. Film bol pôvodne uloţený v Matici slovenskej v 
Martine, ale jeho osudy sú však neznáme. 

Na objednávku automobilky Tatra Kopřivnice, ktorá dala 
k dispozícii i osobný automobil so šoférom, vznikol v roku 

1924 zaujímavý dokument – vlastivedný reklamný cestopis 

O Tatier k Dunaju. Film si všímal prírodné zvláštnosti  
Vysokých Tatier, Povaţia aţ po Devín, i raritu cestu autom. 

Z ďalších filmov treba spomenúť dielo Gobelínová škola 

(1925) natáčanú vo Valašskom Meziříčí. Film o prvých FIS 

pretekoch vo Vysokých Tatrách  o zimných športoch v Krem-

nici. Menej známe sú tituly filmov, ktorých dnes nevieme, kde 
sa nachádzajú : 

- film Dr. Karol Štúr – posledné dni ţivota synovca Ľudovíta 

Štúra; 
- film Dr. Renata Tyršová – krátka biografia o dcére jedného 

zo zakladateľov Sokola, mecenášky Tatra Film-u Trenčín; 
Zásluhou Márie Holoubkovej - Urbasiówny bol v rokoch, 

keď vznikal film, zdokumentovaný Sokolský zlet v Trenčíne 

v roku 1921 v reportáţnej skratke. 
Krátky film Pani Čapková na Slovensku vznikol z úcty 

k manţelke kúpeľného lekára, s ktorou sa fotografka osobne 
poznala v prvých rokoch učikovania v Trenčianskych Tepli-

ciach. MUDr. Antonín Čapek z Prahy ordinoval v tom dome, 

kde mala začínajúca fotografka ateliér. S ním, s jeho man-
ţelkou a ich deťmi sa veľmi zblíţila. Vo svojich výpovediach 

spomínala, ţe dobre vychádzal s mladým spisovateľom Kar-
lom Čapkom, ktorý chodieval rodičov v lete navštevovať. Ani 

po smrti pani Čapkovej v roku 1923 sa kontakty neprerušili. 

Ba naopak, dobré vzťahy, ale i dobré meno prosperujúcej fir-
my zaručili mladej fotografke nejednu zaujímavú zákazku.  
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Málokto vtedy vedel, ţe v čase písania Čapkovho diela 

Hovory s T. G. Masarykom, fotografovala prezidenta  v jeho 

letnom sídle v Topolčiankach okrem spisovateľa i mladá dáma 
a v roku 1928 z tohto pobytu natočil Cyril Kašpar spomínaný 

filmový dokument. Dodnes sú málo známe detailné zábery na 
prezidenta stojaceho pri vysokom striebornom smreku pred 

kaštielom i celkový pohľad na priečelie prezidentovho letného 

sídla s T. G. Masarykom v jeho obľúbenom jazdeckom oble-
čení. Aj pri stretnutiach prezidenta s ministrami v okolitej prí-

rode bol niekoľkokrát zvedavý objektív Márie Urbasiówny. 
Zachovali sa iba dve fotografie verne vystihujúce  pohodu 

v Topolčiankach – popoludňajšia siesta na lúke pod Hrušovom 

a výlet na koňoch, fotografované v jeden deň skorej jesene 
v roku 1928. O tom, ţe bol prezident Masaryk musel byť 

spokojný s kvalitne odvedenou prácou potvrdzuje skutočnosť, 
ţe mu fotografka prostredníctvom jeho dcéry Alice vyhotovila 

na objednávku 100 kusov podobizne na zamatovom fotogra-

fickom papieri. Prezident ich všetky opatril svojím podpisom 
a porozdával známym. Po odchode Cyrila Kašpara v roku 

1928 zostala sama viesť fotoateliér a venovala sa veľkovýrobe 
pohľadníc. V roku 1932 sa vydala za českého akademického 

maliara Josefa Holoubka, ktorému natoľko učaroval Trenčín 

i s fotografkou, ţe sa tu usadil natrvalo. Toto obdobie ţivota 
a tvorby bolo oveľa pokojnejšie a pohodovejšie. Mária Ho-

loubková spolupracovala s manţelom na prípravách jeho po-
četných výstav, sprevádzala ho pri študijných cestách po 

okolí, ale aj v Tatrách a na Orave. Ich byt na Mierovom ná-

mestí v Trenčíne, kde od roku 1936 mala ateliér firma „Foto 
Holoubková“, stal sa kultúrnou a oázou umelcov a osobností 

mesta Trenčín. Pravidelne sa u nich stretávali ľudia rozdiel-
nych konfesií, zamestnaní a národností, a predsa si dobre ro-

zumeli – provinciál piaristov Jozef Branecký, maliari Hugo 

Gross a Teodor Mousson, rusofil Grigorij Medvecký, Jaroslav 
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Příhoda, či ţivnostník Michal Orgoník. Holoubkovci mali radi 

spoločnosť, veď tá im nahrádzali vlastné deti, ktoré im nebolo 

dopriate mať. Ako o vlastné sa starali o neterine deti. Z bal-
kóna svojho bytu zdokumentovala fotografka nejednu spolo-

čenskú udalosť Trenčína. Začala sa venovať reportáţnej foto-
grafii. V roku 1936 zvečnila návštevu prezidenta Eduarda Be-

neša v Trenčíne. Fotografovala defilé hasičov, vojakov, po-

hrebné sprievody, sokolské zlety v Trenčíne, mohutné nástupy 
českých Sokolov, jej tak srdcu blízke. Naďalej prispievala  do 

ilustrovaného časopisu „Nový svet“ zaujímavými kompo-
zíciami Trenčianskeho hradu spod oblúkov ţelezničného mos-

tu, ktoré tak verne imitujú dnešní umelci. Popri svojej foto-

grafickej činnosti bola i naďalej činná v rôznych spolo-
čenských organizáciach. Spolu zakladala „Jednotu sloven-

ských ţien“ v roku 1933, kde pracovala vo funkcii tajomníčky 
i podpredsedníčky. Bola aktívnou členkou „Ţiveny“ a „So-

kola“. Po roku 1945 pracovala do vysokého veku v Rade 

Mestského národného výboru v Trenčíne s matkou Alexandra 
Dubčeka. Obe ţeny vzbudzovali medzi kolegami všeobecnú 

úctu a obdiv. V roku 1947 si musela doplniť praktické odbor-
né znalosti v jednoročnom fotografickom kurze, ktorý ukon-

čila skúškou v Martine. Bola to podmienka, aby si mohla po-

nechať ţivnosť. Posledné ateliérové i reportáţne fotografie sú 
z rokov 1952 aţ 1955. V roku 1955 z vyššieho záujmu jej 

odobrali ţivnostenské oprávnenie a do vznikajúceho socia-
listického komunálu odmietla vstúpiť. Mária Holoubková do-

kázala svojou neobyčajnou pracovitosťou, zanietením a láskou 

k vlasti, ktorá sa stala jej druhým domovom vytvoriť hodnoty 
náleţité ocenené aţ v súčasnosti. Zomrela dňa 24. mája 2004. 

Historická revue č. 10/2002, str. 21 - 23 
 

Slavomír Kačic – Trenčín významné hudobné centrum na 

Slovensku 
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V roku 1649 sa v Trenčíne usadili jezuiti a uţ o tri roky 

začali v meste vyučovať. Trenčín bol vtedy mestom s preva-

hou slovenského obyvateľstva (neboli tu prakticky Nemci 
ani iné národnosti ako napr. v Bratislave, Trnave a pod.), ktoré 

bolo takmer výlučne evanjelickej konfesie. Jezuiti teda začali 
v Trenčíne pôsobiť aj v súvislosti s rekatolizáciou a ich kolé-

gium sa stalo čoskoro jedným z najdôleţitejších na celom úze-

mí dnešného Slovenska.  

Jezuiti a hudobné divadlo 

V roku 1655 začal v Trenčíne fungovať noviciát. V roku 
1657 bola otvorená nová budova kolégia, v ktorom bola aj 

divadelná sála (theatrum). V roku 1694 vznikol aj šľachtický 

konvikt (convictus nobilium). V súvislosti s rýchlym rozvo-
jom trenčianskeho jezuitského kolégia sa rozvíjala aj hudba, 

ale napríklad aj divadlo (hudobné divadlo), ktoré bolo dobrým 
nástrojom pôsobenia na obyvateľstvo. Ešte pred otvorením 

divadla, no aj potom, hrali jezuiti divadlo - školské hry 

i s hudbou (so slávnostným zvukom trúbok a tympánov) aj na 
námestí (pompézne predstavenia najmä na Boţie telo a na 

Veľkú noc). Tieto hry zanechali podľa kronikárov veľký vplyv 
na protestantské obyvateľstvo. Spolupracovali pritom aj 

s hudobníkmi farského kostola. Vzácny doklad nad konfe-

sionálnej spolupráce sa zachoval z tejto doby (z rokov 1658-
68) práve z Trenčína: evanjelici posunuli svoje bohosluţby 

tak, aby ich, resp. mestskí hudobníci (trubači) mohli hrať na 
veľkých slávnostiach aj u jezuitov. Veľkým mecénom tren-

čianskych jezuitov bol novomestský prepošt M. Lippay, zá-

sluhou ktorého boli napríklad zakúpené kostýmy aţ v Be-
nátkach. Trenčianski jezuiti spolupracovali v oblasti hudob-

ného divadla s poprednými skladateľmi, ktorí komponovali 
pre jezuitské kolégiá aj v Rakúsku. Napríklad hudbu k hre 

„Vindicta Sancta in Alexandro Hierosolymorum patriarcha“ 

(1699) skomponoval neskorší basista Cisárskej dvorskej ka-
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pely vo Viedni Caspar Liedmayr (1669-1724). Trenčianski 

jezuiti hrali hudobné divadlo aj v 18. storočí aţ do zrušenia 

rádu (v roku 1773). Z Trenčína sa zachovali aj veľmi cenné 
pramene v tejto oblasti – napríklad „Musica Theatralis“ 

viedenského rodáka a ţiaka trnavského jezuitského kolégia 
Josepha Umstatta (1761), ďalej kompletne zhudobnená pašio-

vá hra Josefa Schreiera v slovenskom jazyku z roku 1768 

(„Opera a duetto de Amara Passione D. N. J.C.“), alebo 
niekoľko fašiangových paródií, z ktorých najzaujímavejšia je 

zhudobnená paródia filozofickej dišputy („Syllogismus de 
ente rationis“ – O podstate, resp. o pôvode rozumu), ktorá sa 

pripisuje významnému českému skladateľovi F. X. Briximu.  

Po jezuitoch piaristi 
Na tradíciu jezuitského hudobného divadla nadviazali pia-

risti, ktorí v roku 1776 prevzali školu a kostol. Jedna z najzau-
jímavejších fašiangových skladieb zachovaných u nás vôbec, 

je uţ z piaristickej éry (ktorá trvala aţ do barbarského zrušenia 

reholí v roku 1950). Je to skladba na latinsko-slovenský text 
„Rekviem jak pijem, taj pijem“ (mohli by sme povedať akési 

„pochovávanie basy“ v učenom, vzdelanom prostredí klášto-
ra). Početné podobné skladby sa zachovali najmä v odpise P. 

Augustína Šmehlíka (v Trenčíne pôsobil ako regenschori 

a pedagóg od r. 1800 aţ do smrti v r. 1844), napríklad zábavné 
kánony o tabaku, ţabách a pod. od piaristu P. Norberta Schre-

iera (syna spomínaného Josefa Schreiera), jednej z najvýz-
namnejších postáv našich cirkevných dejín v 18. storočí vôbec 

(nielen čo sa týka hudby). Jezuitská éra kolégia a tohto kostola 

bola významná nielen pre hudobné divadlo, kde patrí Trenčín 
k najvýznamnejším miestam na Slovensku, ale aj pre samotnú 

hudbu. Jezuiti dávali veľký dôraz na hudobnú výchovu, čiţe aj 
ich ţiaci mali často výborné hudobné vzdelanie, no popritom 

zamestnávali aj svetských (platených) hudobníkov: organis-



 903 

tov, regenschori, lebo jezuita, člen rádu, sa zriedkakedy mohol 

venovať hudbe úplne. 

Svetskí hudobníci 
 Najznámejším svetským hudobníkom z jezuitskej éry 

kolégia a kostola bol Ján Ignác Ambro, organista v rokoch 
1748-1765, ktorý prišiel do Trenčína z Bojníc. Jeho pred-

chodca Jozef Pinkay bol dokonca skladateľ. Ambro obohatil 

trenčiansku zbierku o mnohé vzácne hudobniny, jeho reper-
toár bol veľmi bohatý, moderný, zahŕňal najmä skladby talian-

skych, juhonemeckých a rakúskych skladateľov,  ako napr. J. 
A. Hasse (významný nemecký operný skladateľ, jeden z vr-

cholných predstaviteľov neapolskej opernej školy), ďalší 

Neapolčania N. Porpora (významný pedagóg) a F. Durante, 
slávny G. B. Pergolesi, vynikajúci spevák V. B. Faitelli, alebo 

nemecký benediktín Fr. M. Königsberger, od ktorého sa 
zachovali v trenčianskej zbierke unikátne sinfonie (zoznam by 

bol dlhší – G. Gonelli, G. J. Donberger, J. G. Zechner a mnohí 

iní). Trenčianski jezuiti uţ veľmi zavčasu poznali nielen ak-
tuálnu dobovú barokovú hudbu, ale aj hudbu nového štý-

lového smerovania – klasicizmu. Trenčín patrí k najstarším 
miestam výskytu skladieb J. Haydna (1765) a C. Dittersa von 

Dittersdorfa, najmä symfónií týchto dvoch vynikajúcich 

majstrov hudobného klasicizmu, ktoré sa hrali v kostole na 
začiatku a počas bohosluţby uţ v 60. rokoch 18. storočia. 

V týchto tendenciách, t. j. výbornej znalosti dobového reper-
toáru pokračovali piaristi. Veď najstaršie známe odpisy diel 

W. A. Mozarta a L. van Beethovena pochádzajú tieţ z Tren-

čína (1787, resp. 1811). V tomto veľmi stručnom prehľade 
hudobných dejín Trenčína nemoţno zabudnúť na skutočnosť, 

ţe mesto malo centrálne postavenie na strednom Povaţí aj v 
hudbe. Jeho pozitívny vplyv na hudobnú kultúru sa prejavoval 

tak smerom od Nového Mesta nad Váhom aţ po Ţilinu (Dub-

nica, Ilava, Povaţská Bystrica, Púchov, Pruské a ďalšie men-
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šie centrá). Význam Trenčína ako hudobného centra však 

ďaleko presiahol stredné Povaţie. Trenčín patril v minulosti - 

a vďaka vzácnej zbierke jezuitov a piaristov dodnes patrí - 
k najvýznamnejším hudobným centrám na Slovensku. 

Info Trenčín 14.07.2005  
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Mgr. Peter Kocnár – 15. výročie založenia Komorného 

orchestra Trenčín  

Pred pätnástimi rokmi, na jeseň r. 1990 vzniklo umelecké 
teleso, ktoré si do erbu dalo lásku k hudbe a ambíciu prenášať 

tento vzťah medzi širokú verejnosť. Nebola to náhoda, bol to 
odkaz generácií hudobníkov, kantorov a skladateľov pôsobia-

cich v tomto meste viac ako tri storočia, ktorý  sa výrazne pod-

písal pod súčasnosť kultúrneho potenciálu Trenčína. Iniciatíva 
učiteľov vtedajšej Ľudovej školy umenia v Trenčíne a jej bý-

valých absolventov, smerujúca k vytvoreniu hudobného  zdru-
ţenia, bola logickým pokračovaním histórie a súčasne preja-

vom kvality prostredia, ktoré tu bolo vţdy ţičlivé k najrôz-

nejším formám umenia.  
Na samom počiatku stáli Jozef Guldán a Jozef Polomský, 

učitelia hudby na spomenutej škole a spolu s nimi ďalších 29 
nadšencov z radov absolventov školy. Komorný orchester 

mesta Tren-

čín bol zalo-
ţený 5. sep-

tembra 1990 
a prvým kon-

certom   sa 

predstavil  uţ 
25. a 26. de-

cembra v Pia-
ristickom kos-

tole. Odvtedy 

sa tento tra-
dičný vianoč-

ný koncert ko-
ná kaţdoročne. V prvých rokoch sa v orchestri vystriedalo vy-

še 40 muzikantov. Stabilnú zostavu nadobudol koncom 90. ro-

kov. S malými obmenami v nej  hrá dodnes. 
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Uţ od prvých dní sa orchester s vervou púšťal do rôznych 

diel, bez obmedzenia štýlu, doby alebo náročnosti. Proces 

dozrievania priniesol ako prejav väčšinovej náklonnosti čle-
nov k obdobiu baroka štýlovú orientáciu na toto obdobie. Väč-

šina súčasného repertoáru telesa pozostáva z diel  Telemanna, 
Vivaldiho,  Händla,  Corelliho, Muffata, Purcella, J. S. Bacha. 

Oporou vţdy boli učitelia hudby, v priebehu rokov sa ich za 

orchestrovými pultmi vystriedalo desať, v súčasnosti sú štyria. 
Popri nich sa v orchestri stretávajú manaţéri, lekári, eko-

nómovia, účtovníci, učitelia, obchodníci, technici, úradníci, 
programátori, ţivnostníci, ale aj ţiaci a študenti. Od počiatku 

je pre orchester typické priateľstvo a spolupráca jednotlivých  

členov i kontakty s viacerými  profesionálnymi umelcami, 
inými orchestrami (Trnavský komorný orchester, Komorný 

orchester Technik Bratislava) aţ po kľúčový vzťah pre vývoj 
orchestra v poslednom období – spolupráca s  umeleckým ve-

dúcim komorného orchestra svetovej úrovne Musica Aeterna 

a muzikológom  Petrom Zajíčkom. Nezištná pozornosť tohto 
popredného slovenského a európskeho interpreta barokovej 

hudby venovaná Komornému orchestru mesta Trenčín 
v podstatnej miere ovplyvňuje umelecký rast  telesa. Vďaka 

patrí aj jeho manţelke, sopranistke Kamile Zajíčkovej, ktorá 

viackrát obohatila koncerty svojím jedinečným prednesom.  
Sú soľou i korením ţivota orchestra. Doposiaľ ich bolo 

145, z toho 24 v cudzine (Švédsko, Maďarsko, Francúzsko, 
Švajčiarsko). V kolektívnej pamäti sa uchovávajú spomienky 

na všetky vystúpenia - na tie, pred ktorými sme si museli ruky 

chrániť rukavicami v nevykúrených priestoroch kostolov po-
čas zimných koncertov, rovnako ako na tie, ktoré sme odohrali 

v smokingoch pred preplnenými hľadiskami vyhriatych a vys-
vietených koncertných sál (napríklad prekrásna sála Reduty 

v Spišskej Novej Vsi), na provizórne pódiá v školách a sociál-
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nych zariadeniach, arény festivalu Pohoda a mnohé iné miesta, 

ktoré mali niečo spoločné s hudbou. 

Po tohtoročnej zmene koncertného majstra, keď Jozefa 

Polomského nahradil Róbert Zemene, je  pred  orchestrom  

dobudovanie stabilného kádra, naštudovanie nového reper-
toáru a úspešná účasť na jednom z vrcholných pódií nepro-

fesionálnych komorných telies – súťaţnej prehliadke Diver-

timento musicale 2006, ktorá sa koná raz za dva roky.  Pri-
pravuje sa ďalší spoločný projekt s manţelmi van Ooijen 

(Švajčiarsko), orchester by sa rád predstavil  v partnerských 
mestách Trenčína  Tarnówe, Uherskom Hradišti a v  Cran-Ge-

vrier.  

Komorný orchester mesta Trenčín pôsobí uţ  15 rokov 
v oblasti váţnej hudby ako jedno z najstabilnejších telies 

neprofesionálnej komornej hudby na Slovensku. Na ceste za 
svojou dnešnou podobou strávil tisícky hodín hľadaním, 

skúšaním, diskusiami a hraním. Nadobudol pritom skúsenosti, 

ktoré – okrem iného - sú zdrojom jeho súčasnej kvality, 
potrebnej pre dosiahnutie vytýčeného cieľa. Tým vţdy bolo, je 

aj bude prinášať ľuďom radosť a umelecké záţitky. 
Info Trenčín 22.09.2005  

Pomocná evidencia 479/1/05 
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Mgr. Edika Krecháčová : „Z histórie Základnej školy   

Trenčín, Kubranská ulica“ 

Základná škola v Kubre vznikla 1.septembra 1960. Prvý 
učiteľský kolektív mal 22 učiteľov a vyučoval 473 ţiakov. 

Riaditeľom vzniknutej  15- triednej školy sa stal Karol Kiaci. 
Pod jeho vedením učiteľský kolektív svojpomocne vybudoval 

budovu skleníka a dielňami,  pre modernú výučbu pracovného 

vyučovania. Rozsiahly areál zakvitol japonskými sakurami, za 
budovou vysadili orechy. Dnes sú z nich uţ mohutné dreviny. 

Po piatich rokoch existencie škola vzdelávala skoro dvojná-
sobok ţiakov. Tento vývoj si vyţiadal stavbu telocvične. 

Keď škole pôsobil jej druhý riaditeľ Eduard Beck pribudla 

moderná, výborne vybavená stavba, ale aj areálom novo sa 
vinúce asfaltové chodníky. Počas pôsobenia riaditeľky Mgr. 

Viery Hunákovej sa  realizovala  výstavba spojovacej chod-
by, prístavba školskej jedálne so školským klubom detí a 

v interiéri budov odkladacie šatne.  Zmodernizovali sa učebne 

chémie a fyziky. V tomto čase sa začala venovať pozornosť 
vzdelávaniu detí v špeciálnych triedach. Nasledujúci riaditeľ 

Mgr. Jozef Baláž vyriešil vstupnú časť školy vybudovaním 
prístreška. Stál pri začiatku zmien vo vzdelávacom charaktere 

školy vytvorením surdopedických tried a tried pre mimoriadne 

nadané deti vzdelávané podľa projektu ERIN. Nakúpil prvé 
počítače a ako priviedol školu od 1. 1. 1997 k právnej subjek-

tivite. Súčasná riaditeľka Mgr. Daniela Felgrová sa ujala 
školy vedenia v náročnom  období spoločenských zmien. Pri-

budla počítačová učebňa, škola nadobudla  dobré vybavenie  

pre realizovanie rôznych odborných a spoločenských podujatí. 
Zmenou vzdelávacej profilácie sa podarilo zastaviť pokles 

ţiakov. Aj budovanie športovísk pre školské športové stre-
disko so zameraním pre futbal je toho dôkazom. Uplynulo 45 

rokov od zaloţenia školy. Podmienkam vývoja sa prispôso-

boval i exteriér školy. Postupne pribúdali dôleţité súčasti 
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priestorového vybavenia, telocvičňa, športové ihriská, skleník, 

školská jedáleň a školský klub detí. Posledné obdobie školy 

bolo poznačené viacerými zmenami aj vo vzdelávaní. Vytvoril 
sa priestor pre nadaných ţiakov z matematiky, prírodovedných 

predmetov a výtvarnej výchovy. Škola vytvorila priestor  pre 
ţiakov so špecifickými poruchami učenia, nepočujúce deti 

integrované do beţnej populácie detí. Dnes má  škola 20 tried 

so 450 ţiakmi, ktorým sa venuje 30 pedagogických pracov-
níkov. Na začiatku to bol pokus a dnes uţ prináša svoje 

ovocie.                                                                                                                               
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Ing. arch. Štefan Androvič :  Cintorín v Trenčíne – 

Zábraní  

Cintorín v Trenčíne – Zábraní zaloţila rakúsko-uhorská 

armáda pravdepodobne v máji roku 1915. Na cintoríne boli do 

roku 1918 pochovávaní vojaci, ktorí skonali vo vojenskom 
špitáli v Trenčíne. Podľa vojenského historika Štefana Andro-

viča bola počas prvej svetovej vojny v Trenčíne veľká vojen-
ská nemocnica, kde boli sústredení najmä vojaci nakazení 

rôznymi infekčnými chorobami, ale aj zranení priamo z 

frontu. „Aby sa prípadná infekcia nerozšírila medzi civilné 
obyvateľstvo, po dohode s armádou boli zosnulí pochovávaní 

mimo mesta,“ povedal Androvič. Podľa údajov z katastrál-
neho listu z 20-tych rokov minulého storočia bolo na vo-

jenskom cintoríne pochovaných 771 vojakov. Zoznam Vojen-

ského historického ústavu uvádza 338 vojakov Českej repu-
bliky, 24 Talianov, 112 Maďarov, 4 Nemcov, 54 Poliakov, 11 

Rakúšanov, 122 Rumunov, 86 Rusov, 17 Turkov a 3 nezná-
mych. Okrem toho ústav disponuje samostatným zoznamom 

153 občanov Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov. Pre-
vaţná časť pozostatkov zosnulých vojakov bola pravdepo-

dobne v 20-tych rokoch minulého storočia exhumovaná a 

pochovaná na mestskom cintoríne v Trenčíne pod Juhom. Na 
tomto cintoríne je dodnes zachovaných asi 280 hrobov voja-

kov z územia Balkánskeho polostrova, prevaţne Srbskej ná-
rodnosti. Srbský cintorín vznikol sústredením pozostatkov vo-

jakov pôvodne pochovaných na mestskom cintoríne, v Zábraní 

a v neďalekej obci Adamovské Kochanovce.  
Trenčianske noviny 28.10.2005  

Pomocná evidencia 537/1/05 
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PhDr. Milan Šisšmiš : Genealógia Štúrovskej rodiny  

V novembrových dňoch sme si pripomenuli 190. výročie 

narodenia Ľudovíta Štúra, najznámejšej osobnosti sloven-
ského národného a kultúrneho ţivota a kodifikátora spisovnej 

slovenčiny. Ľudovít Štúr sa narodil 29. októbra 1815 
v Uhrovci. Málo sa však ešte doposiaľ vie, ţe počiatky rodu 

Štúrovcov siahajú práve do Trenčína a jeho najbliţšieho oko-

lia. Zalistujme v genealógií Štúrovskej rodiny. Na prelome 
16. aţ 17. storočia   sa v Trenčíne spomína istý Benedikt Štúr 

a v Hámroch, bývalej poddanskej dedine slobodného 
kráľovského mesta Trenčín v roku 1601 tamojší richtár – 

ţeliar Juraj Štúr. V 17. storočí sa rodoví menovci vyskytujú 

v Trenčianskej Turnej, Belej, Bobrovníku a v Sedličnej. Prví 
Štúrovci sa pôvodne zamestnávali poľnohospodárstvom, nes-

kôr súkeníctvom. Zo súkeníckej rodiny pochádzal aj Pavol 
Štúr, narodený 1761 v Trenčíne, ktorý sa presťahoval do Lu-

biny a stal sa zakladateľom tamojšej vetvy. Jeho synom bol 

Samuel Štúr starší, narodený 1789 v Lubine, otec Ľudovíta 
Štúra a jeho súrodencov. Samuel Štúr  starší sa do  rodiska 

svojho otca vrátil najprv ako študent niţšieho evanjelického 
gymnázia. Po štúdiach v Modre pôsobil v Trenčíne ako učiteľ 

– organista. Vyučoval okrem iných osobností aj slávneho 

českého historika Františka Palackého, štúrovcov Ľudovíta 
a Mikuláša Dohnányovcov z Dolných Drţkoviec pri Bá-

novciach nad Bebravou. V Trenčíne sa oţenil s dcérou mäsia-
ra Michalca, Annou. Tu sa im narodil prvorodený syn Karol 

v roku 1811, neskorší kňaz v Modre, rektor gymnázia a spiso-

vateľ. Ľudovítov brat Janko pôsobil v Trenčíne ako zástupca 
okresného komisára a v roku 1863 ako prísediaci trenčian-

skeho ţupného súdu. V spojitosti so  Štúrovcami sa k Tren-
čínu  viaţe viacero pamätných miest : 

 na evanjelickom cintoríne zo 17. storočia odpočíva matka 
Ľudovíta Štúra, Anna Štúrová, brat Janko s manţelkou 
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Amáliou, rodenou Dráškociovou s ich synom JUDr. Karo-

lom Štúrom, verejným notárom, zakladateľom a vydava-

teľom Trenčanských novín, ktoré boli predchodcami dneš-
ných Trenčianskych novín, národným buditeľom, signa-

tárom Martinskej deklarácie slovenského národa z 30. ok-
tóbra 1918 a všestranne kultúrnym dejateľom; 

 treba spomenúť aj ďalšie väzby Štúrovcov na Trenčín 
a Povaţie. Druhostupňovým bratrancom Ľudovíta Štúra 

bol svetoznámy geológ a paleontológ, riaditeľ Ríšskeho 

geologického ústavu vo Viedni Dionýz Štúr, rodák z Bec-
kova. Bol synom učiteľa Jozefa Štúra, narodeného v Tren-

číne. Z trenčianskej vetvy Štúrovcov pochádzal Karol Štúr, 
významný kultúrny dejateľ na Dolnej zemi. V Zemian-

skom Podhradí ţil a pôsobil Ľudovítov brat Samuel ako 

evanjelický kňaz a národný dejateľ. Tu je aj pochovaný; 

 po skončení tretej slovenskej dobrovoľníckej výpravy 
vystúpili  29. septembra 1849 Ľudovít Štúr, J. M. Hurban 

a M. M. Hodţa na dnešnom Štúrovom námestí na ľudo-

vom zhromaţdení, aby jeho účastníkom vysvetlili ciele 
slovenskej národnej politiky; 

 na spomínanom evanjelickom cintoríne v Trenčíne sú po-
chovaní dvaja príslušníci štúrovskej generácie JUDr. Ľu-

dovít Dohnány a uhrovský rodák B. P. Černo.  
 

V septembri 1989 sa po Modre a Uhrovci uskutočnilo 

v Trenčíne tretie stretnutie ţijúcich rodových príslušníkov 
Štúrovcov. Na ňom sa rozhodlo o vybudovaní pamätníka Ľ. 

Štúrovi, J. M. Hurbanovi a M. M. Hodţovi. Podnet k tomu dal 
popredný slovenský historik PhDr. Pavol Horváth. Autormi  

súsošia boli Ing. arch. Ivan Michalec, DrSc., príbuzný zo 

strany matky Ľudovíta Štúra, akademický sochár Milan 

Ormandík z Kremnice a Ing. arch. Milan Mojžiš z Banskej 

Bystrice. Na realizácii pamätníka malo výrazný podiel vede-
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nia Mesta Trenčín a Ministerstvo kultúry Slovenskej repu-

bliky. Pamätník bol odhalený v septembri 1991, pri príle-

ţitosti ekumenických slávností, za prítomnosti biskupa ECAV 
na Slovensku Dr. Rudolfa Koštiala a dekana Trenčianskej 

farnosti Mons. Petra Paliatku. Rodina Štúrovcov v Trenčíne 
dnes uţ neţije,  

iba  v Lubine 

potomkovia po 
Ľudovítovom 

starom otcovi 
Pavlovi. 

Na Slovensku 

a  v Čechách 
existujú však 

ďalšie rodové 
vetvy Štúrov-

cov. 

V posledných rokoch na kultúrnych podujatiach Štúrovcov 
zastupovali niekdajší novinár Svetozár Štúr a po jeho smrti 

detský psychológ MUDr. Ivan Štúr, CSc. Veríme, ţe zo 
ţijúcimi Štúrovcami sa stretnete na jubilejných oslavách 10. 

novembra v Trenčíne.  

Info Trenčín 03.11.2005  
Pomocná evidencia 555/1/05 
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PhDr. Jozef Karlík : Slavkovská bitka a Trenčín  v ďakov-

nej kázni Jána Zúbeka.  

Pred dvesto rokmi, v pondelok 2. decembra  1805, uţ od 
rána  obyvatelia Trenčianskeho okolia počuli vzdialené tlmené 

zvuky prichádzajúce zo západných hraníc Uhorska, od Moavy. 
Nevedeli, odkiaľ presne prichádzajú, ale cítili, ţe sú to  zlé 

zvuky, pretoţe vychádzali zo zbraní, ktoré  rozsievali smrť 

a utrpenie. Toto hrozivé dunenie a šialené zabíjanie bolo však  
celkom prirodzeným dôsledkom nazhromaţdeného politicého 

napätia, ktoré v tomto čase najviac charakterizovalo Európu.  
Politické dusné predbúrkové obdobie vládlo v krajine uţ od 

októbra toho roku. Nepriateľské vojská vedené cisárom Napo-

leonom I. ako temný mrak zaplavovali časti územia Habsbur-
skej monarchie a hrozivo sa pribliţovali k územiu Slovenska. 

A práve 2. decembra sa na Morave pri Slavkove rozpútalo 
jedno z najkrvavejších vojnových stretnutí novších dejín, keď 

počas niekoľkých hodín vyhasol ţivot takmer 28 000 vojakov. 

Bitka troch cisárov bola len pre jedného z nich – Napoleona, 
bitkou víťaznou. Pre monarchiu však prehratá bitka pri Slav-

kove neveštila nič dobré. Obavy, ţe francúzsky cisár opojený 
víťazstvom za  svojimi ctiţiadostivými cieľmi pôjde ďalej na 

východ, boli vcelku reálne. A preto obyvatelia v tomto napä-

tom období ako dar z nebies  privítali správu o tom, ţe v druhý 
sviatok vianočný, 26. decembra 1805 v Bratislave došlo medzi 

francúzskou a rakúskou stranou k podpísaniu mieru. Aj samot-
ný panovník František II. si prial, aby sa v krajine oslavoval 

predovšetkým tento mier a nehovorilo sa o potupnej poráţke 

pri Slavkove. Svojim intimátom (Gratiosum Intimatum hoc 
emanauit  dd. 21 Jan. 1806, Nro. 979. ) priam nariaďuje kňa-

zom a cirkevným inštitúciám, aby veriacim zvestovali „ ţe 
pokoj mezy bojujícimi stránkami učiněn jest“ a aby ich nabá-

dali  „k vdečnému oslavování Pána Boha“.   
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V Trenčíne správu o mieri a vďakyvzdanie Bohu tlmočil 

svojim veriacim  v evanjelickom chráme  kňaz Ján Zúbek vo 

svojej kázni pri slávnostných bohosluţbách v nedeľu 9. fe-
bruára 1806. Senior Ján Zúbek bol schopným organizátorom 

cirkevného ţivota a školstva v meste i jeho okolí, pričinil sa 
o vybudovanie evanjelického kostola a fary v Trenčíne.  Bol 

tieţ horlivým a obľúbeným kazateľom a jeho kázne sa pre-

pisovali a čítali aj v iných evanj. cirkevných zboroch. Niektoré 
vyšli dokonca tlačou.  Vydania sa dočkala aj spomínaná kázeň 

o Bratislavskom mieri, ktorá vyšla v Bratislave v roku 1807. 
Vďaka tomu, ţe sa v zbierkovom fonde Podjavorinského mú-

zea v Novom Meste nad Váhom nachádza jeden  výtlačok 

tohto vzácneho dielka môţeme sa po 200 rokoch zoznámiť 
s obsahom spomínanej kázne. Názov znie: „Te Deum Lauda-

mus to jest Díkčinící kázání o wděčnosti ku Pánu Bohu za na-
wrácení pokoje mezy jeho cysársko-králowskau Jasnosti Fran-

tiškem Druhým a Napoleonem Bonapartem, v Presspurku, 

roku 1805, dne 26 prasynce zavřeného, drţané ...skrze Jana 
Zaubeka, Cýr.Tren. Ewanj. Sl. B. K...W Presspurku 1807  

Ján Zúbek bol skúsený a dobrý rečník. Podstatnú časť káz-
ne síce venuje náboţenskej interpretácii  slovka mier, ale ne-

zabúda na to, ţe ho počúvajú prostí ľudia, ktorí majú bliţšie 

k realite ako ku pekne znejúcemu teoretizovaniu. A preto sa 
od Jána Zúbeka dozvedáme aj o tom ako Trenčania preţívali 

udalosti, ktoré sa viaţu k slavkovskej bitke. Podľa Jána Zú-
beka obyvatelia Trenčína uţ pred bitkou pri Slavkove s úz-

kosťou sledovali pohyb francúzskych vojsk v blízkosti hraníc 

Uhorska. V kázni sa objavuje aj údaj,  ktorý dnes znie   dosť 
nevierohodne, pretoţe podľa neho streľbu z kanónov zo Slav-

kova („válečné hromobití z Moravy“) bolo počuť aţ pri 
Trenčíne,  pribliţne 90 km od bojiska. Kazateľ hovorí o tom 

takto: „Střelba z kusu (z kanónov) při Slavkove tak hrozivá 

byla, ţe hlas jeji v nekterých horách trenčanských tak slyšán 



 916 

byl, jakoby ta bitva při Trenčíne zvedena byla“.  Zároveň sa 

zmieňuje o veľkom strachu Trenčanov, ktorý vyvolalo toto 

vzdialené dunenie kanonády. Dokonca vznikla poplašná sprá-
va, ţe Napoleon sa s vojskom pribliţuje k Trenčínu. Ani po 

Slavkovskej bitke sa obavy  z nepriateľa nestratili. Ján Zúbek 
v kázni o nepriateľovi povedal: „ten ne vice neţ dva dni cesty 

od nás vzdálen byl, takţe sme nic jiného očekávati nemohli, 

neţ ţe i do našich končin vtrhne a nejprv přibytky naše pri 
pomezí leţíci, potom v jiné strany krajiny uherské, rovnako 

jako Moravu, neb Rakousy, vši potravy, dobytka, i chleba 
zbaví města a dediny v smutné pustiny obráti, obyvatele pak 

jejich na ţebrotu privede“.  

V Trenčíne sa síce objavili vojská zo Slavkovského 
bojiska, ale našťastie nie nepriateľské. Ján Zúbek sa nevenuje 

obšírnejšie prechodu ruských vojsk cez Trenčín a blízke oko-
lie, ale z iných zdrojov vieme, ţe päť dní po bitke, 7. decem-

bra 1805, sa zastavil v Trenčíne dokonca sám ruský cár Ale-

xander I. so svojim vojenským sprievodom. Je niekoľko verzií 
ako a kedy sa uskutočnil cárov presun cez naše územie. Naj-

pravdepodobnejšia je tá, ktorá tvrdí, ţe Alexander I.  odchá-
dzal z Holíča v sobotu ráno 7. decembra. Jeho cesta pokra-

čovala cez Myjavu a Starú Turú do Nového Mesta nad Vá-

hom, kde sa v refektári novomestskej prepozitúry u  prepošta 
Gabelkhovena naobedoval. Okolo šiestej hodiny večer prišiel   

do Trenčína. Nebola to dlhá zástavka. Pred ţupným domom 
ho privítala ţupná permanentná deputácia na čele so ţupanom 

Štefanom Ilešházim. Cára doprevádzala celá suita, okrem iné-

ho vlastný lekár, minister a osobne Karol Erdödy. Po priateľ-
skom privítaní nasledovalo uhostenie skutočne kráľovské – 

vyberané jedlá zapíjali  burgunským a tokajským vínom. Ako 
sa  ďalej píše v správe permanentnej deputácie, zo 7.decembra 

1805, uloţenej v Štátnom archíve v Bytči, Alexander strávil 

vyše hodiny v priateľskom rozhovore s hlavným ţupanom 
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Štefanom Ilešházim a po krátkom odpočinku sa s Trenčanmi 

rozlúčil.  

Samotný prechod ruských vojsk sa uskutočnil o niekoľko 
týţdňov neskôr, pretoţe ich zdrţal rozvodnený Váh. Ruskí 

vojaci, ktorí len nedávno prešli slavkovským bojovým pe-
klom, sa voči obyvateľom samozrejme tak uhladene  nesprá-

vali ako ich cár Alexander. Ján Zúbek vo svojej kázni spo-

mínal, ţe ľudia od vojakov museli „rozličné odpornosti“ 
okúsiť.  

Ako vieme mier, ktorému bola kázeň Jána Zúbeka veno-
vaná a ktorý sa uzavrel v Bratislave počas vianočných sviat-

kov pred 200 rokmi, nemal dlhé trvanie, pretoţe o pár rokov 

zarinčali zbrane opäť a to aj v samotnej Bratislave.  Ale určite 
bolo správne, ţe aj za tento politický  mier bol Zúbek a jeho 

veriaci vďačný, pretoţe aspoň dočasne zastavil nezmyselné 
krviprelievanie a ľudské utrpenie. Zúbek vo svojej kázni ne-

pouţíval slovo mier, ale tak ako tomu bolo vtedy zvykom 

tento termín vyjadroval slovkom pokoj. Preto sa mu lepšie 
mohol prirovnávať tento „pokoj“  s pokojom Vianočných 

sviatkov.  
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Trenčiansky okres 

Jeden z najpriemyselnejších, najľudnatejších okresov Tren-

čianskeho samosprávneho kraja. Rozloha 675 km
2
, počet oby-

vateľov (na konci roka 2003) 112.505 obyvateľov, z toho mu-

ţov 54.651, ţien 57.854, hustota zaľudnenia je viac ako 1,5-
krát vyššia ako celoslovenský priemer. Najhustejšie sú osídle-

né členité oblasti Povaţského podolia a Bánovskej pahor-

katiny. Redšie osídlené sú horské oblasti Bielych Karpát a 
Povaţského Inovca. Takmer polovica obyvateľov okresu ţije 

v  okresnom meste Trenčín – 57.051, Nemšová má – 6.220, 
Trenčianske Teplice iba 4 304 obyvateľov. Prirodzený príras-

tok obyvateľstva je 4,6 %. Slováci tvoria 98 % obyvateľstva 

okresu. Trenčiansky okres susedí s okresmi Ilava, Prievidza, 
Bánovce nad Bebravou a Nové Mesto nad Váhom. Dlhá seve-

rozápadná hranica je súčasne hranicou s Českou republikou. 
Okres sa administratívne člení na 34 obcí a 3 mestá. Hos-

podárskym a kultúrnym strediskom je Trenčín, ďalšie výz-

namné mestá  sú kúpele  Trenčianske  Teplice a  Nemšová. 
Okres má priemyselno-poľnohospodársky charakter. Na prie-

myselnej výrobe Slovenskej republiky sa zúčastňuje 2,6 %, na 
výrobe kraja 3,0 %. 

Geografia, prírodné pomery.  

Prirodzené jadro územia tvorí dolina rieky Váh, rozšírená 
do Trenčianskej kotliny, na ktorú nadväzuje na severe Ilavská 

kotlina, na juhu Podunajská níţina. Na územie zasahujú Biele 
Karpaty, Myjavská pahorkatina, Povaţský Inovec, Stráţovské 

vrchy. Klimatické pomery sú určené zemepisnou polohou a 

ovplyvňované členitosťou terénu. Prevaţná časť okresu leţí v 
klimaticky mierne teplej oblasti(priemerné teploty v januári -

2,5 aţ – 5 C, v júli 16 aţ 19
o
 C, ročné zráţky stúpajú s 

nadmorskou výškou od 650 do 1000 mm. Chladná oblasť s 

teplotou vzduchu v júli niţšou ako 16
0 

C zasahuje len vrcho-

lové časti Bielych Karpát a Povaţského Inovca. V horských 
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oblastiach je teplota niţšia a mnoţstvo zráţok vyššie. Väčšina 

územia patrí do povodia Váhu. Z pravej strany priberá rieka 

Váh riečku Vláru, Súčanku, Orechovský a Zlatovský potok a 
Drietomicu. Zľava sa vlieva do Váhu Teplička, Kubranský, 

Selecký, Kálnický potok a ďalšie. Domácimi, ale i turistami sú 
hojne vyuţívané vodné nádrţe Zelená voda pri Novom Meste 

nad Váhom i vyhľadávané miesto pre rekreačný rybolov v 

chotári obce Krivosúd – Bodovka. V Trenčianskom okrese sa 
nachádza mnoho minerálnych prameňov. V Trenčianskych 

Tepliciach sú svetoznáme sírovodíkové – sádrové termálne 
pramene. Najznámejšie minerálne pramene sú v chotári obce 

Kubra, Orechové, Chocholná – Velčice, Mníchová Lehota, 

Soblahov, Selec, Trenčianska Turná, Trenčianske Jastrabie, 
Trenčianske Mitice, Dubodiel, Adamovské Kochanovce. Z  

fytogenetického hľadiska patrí menšia časť okresu do oblasti 
panónskej flóry, podstatná časť do oblasti západokarpatskej 

flóry.  Pôvodné lesy v kotlinách,  dolinách i na úpätí pohorí 

boli do veľkej miery vyrúbané. V níţinných oblastiach sa 
zachovali dúbravy alebo dubovo – hrabové lesy s krovinatým 

zárastom z drieňa, hlohov, liesky, lipy a javora poľného. 
Severné svahy a vyššie poloţené miesta pokrývajú bučiny 

premiešané s javorom horským, mliečnym a jaseňom. V 

okrese Trenčín sa vyskytuje celý rad teplomilných rastlín, 
ktoré tu majú severnú hranicu svojho rozšírenia. Zo stromov 

prevaţujú dub plstnatý a dub cerový. Z ostatných teplomil-
ných rastlín tu rastú sinokvet mäkký, hadí mor rakúsky, klin-

ček peristý, Lumnitzerov, hlaváčik jarný, jasanec biely, trčník 

čmeľovitý, lazebník širokolistý a zasahujú aţ po Beckov a 
Turecký vrch. Rastliny, ktoré dosahujú juţnú hranicou svojho 

rozšírenia sú poniklec obyčajný, slovenský, papraďovec Brau-
nov, jelení jazyk a slezinník zelený. Na území okresu sa vys-

kytujú niektoré vzácne druhy hmyzu. V horských polohách 

ţijú bystrušky z rodu Leistus, Trechus, Cychrus, z fúzačo-
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vitých sametovec alpský a veľa druhov drobčíkovitých. Na 

lesostepných lokalitách sa vyskytujú teplomilné druhy kras-

covitých a fúzačkovitých. Vzácna a chránená je modlivka  ze-
lená.  V horských bystrinách a  riečkach ţije pstruh potočný a 

lipeň obyčajný. Vo Váhu sa vyskytuje hlavátka obyčajná, ka-
por, lieň, pleskáč. Z dravcov zase šťuka obyčajná, zubáč oby-

čajný a sumec obyčajný. Na vlhkých miestach ţije salamandra 

škvrnitá, v lesoch skokan zelený hnedý, vzácny je skokan 
štíhly. Z plazov had hôrny, uţovka stromová, uţovka frkaná. Z 

vtákov v súvislých lesných porastoch hniezdi jariabok hôrny, 
tetrov obyčajný, veľmi vzácny  orol kráľovský, sokol rároh. V 

níţinách pri vodných plochách sa vyskytuje bučiačik oby-

čajný, bučiačik veľký, kúdolnička luţná, bocian biely a bo-
cian čierny. Vzácna je krakľa belasá. Na skalách a bralných 

útvaroch hniezdi výr skalný a  skaliar pestrý. Ţijú tu jelene, sr-
ny, líšky, zajace, jarabice, baţanty, hraboše. Zo šeliem  sa vý-

nimočne zatúla do lesov Bielych Karpát a do Omšenskej doli-

ny v Stráţovských vrchoch  medveď hnedý a rys ostrovid. V 
oblasti Beckovskej brány ţije jazvec lesný. Okrem vysokej a 

diviačewj zveri je v oblasti Povaţského Inovca vysadená mu-
flónia zver a je najkvalitnejšia na Slovensku.  Na územie okre-

su zasahuje chránené územie - CHKO Biele Karpaty. V okrese 

sú štátne prírodné rezervácie Bindárka (Soblahov),Omšenská 
Baba, Trubárka (Kubrica), Ţihľavník – Baske  (Omšenie), 

chránené náleziská : Horná Závrská Debšín, (Horná Súča), 
Zamarovské jamy, Prepadlisko (močiar pri Kostolnej) a chrá-

nené prírodné výtvory :Krasín (Dolná Súča), potok Machnáč, 

Selecký potok, Súčanka, Svinica, Selecké kamenné more, 
Mitická slatina, Park Adamovské Kochanovce Park Motešice, 

Park Záblatie - miestna časť Trenčína, Lánce (Omšenie,) 
Malostankovské vresovisko (Trenčianske Stankovce). Chráne-

né prírodné pamiatky : Hradisko (Selec), Mitické gaštany 
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(Trenčianske Mitice), Nová Hora (Záblatie), Včelíny (Horná 

Súča). 

Priemysel, poľnohospodárstvo, bankovníctvo 

Z nerastných surovín sa vyskytujú vápence, štrky, piesky a 

tehliarske hliny; v Trenčianskych Tepliciach minerálne prame-
ne. Z priemyselných odvetví je rozvinutý textilný, potravi-

nársky, drevársky, sklársky, strojársky, energetický, priemy-

sel. Ich strediskami sú Trenčín, Nemšová, Trenčianska Teplá a 
Horné Srnie. Z celkovej výmery tvorí poľnohospodárska pôda 

55,6 %, z toho orná 61,6 %. Rastlinná výroba sa zúčastňuje 55 
%. Pestuje sa pšenica, kukurica, cukrová repa, vo vyšších 

polohách raţ, jačmeň, zemiaky, krmoviny. Významné sú 

ovocné sady a chmeľnice. Chová sa hovädzí dobytok, ošípané, 
ovce a hydina. Dopravnou osou je dolina Váhu, na ktorú sa 

napájajú komunikácie z okolia. Trenčín je historickým 
mestom, sídlom inštitúcií s celoslovenskou pôsobnosťou.  

Polohopis 

Trenčiansky kraj sa rozprestiera v severozápadnej časti 
Slovenskej republiky. Celú dĺţku západnej časti kraja tvorí 

štátna hranica s Českou republikou, na juhu kraja hraničí s 
Trnavským a Nitrianskym krajom, na východe  s Bansko-

bystrickým a na severe so Ţilinským krajom.  

rozloha : 4 502 km
2
,  

počet obyvateľov : 605 582,   

hustota osídlenia : 134,5 obyv./km
2 

nadmorská výška: 204-262 m. n. m. 

 

Územie kraja tvorí 9 okresov, z ktorých najväčší je okres 
Prievidza najmenší okres Myjava, ďalšími sú Púchov, Povaţ-

ská Bystrica,Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové 
Mesto nad Váhom a Partizánske.  

Trenčiansky kraj bol vytvorený na území bývalých okresov 

Trenčín, Povaţská Bystrica, Prievidza a obvodov Myjava z 
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bývalého Senického okresu, Bánovce nad Bebravou a Par-

tizánske z okresu Topoľčany.  Z celkového počtu 276 admini-

stratívnych sídiel má 18 štatút mesta. Okrem krajského mesta 
Trenčína sú to okresné mestá : Bánovce nad Bebravou, Ilava, 

Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Povaţská 
Bystrica, Prievidza a Púchov. Ďalšími mestami kraja sú Boj-

nice, Brezová pod Bradlom, Dubnica nad Váhom, Handlová, 

Nováky, Nová Dubnica, Nemšová, Stará Turá a Trenčianske 
Teplice. Orientácia kraja z hľadiska ekonomickej štruktúry má 

priemyselno-poľnohospodársky charakter. Priemyselná výroba 
v regióne je zastúpená najmä týmito odvetviami: banský prie-

mysel, strojárstvo, elektrotechnický priemysel, textilný 

a odevný priemysel, sklársky priemysel, mliekárenský priemy-
sel, drevospracujúci priemysel, chemický priemysel, koţiarsky 

priemysel a potravinársky priemysel. Územím kraja pre-
chádzajú najdôleţitejšie dopravné ťahy Slovenska. Kraj je vý-

hodne pripojený na medzinárodné cestné ťahy. Priamo cez re-

gión prechádza medzinárodný cestný ťah s pripojením na 
Rakúsko, Poľsko a Maďarsko. Tento medzinárodný cestný ťah 

zabezpečuje prepojenie v smere sever - juh Bratislava - Ţilina. 
Vedľajší medzinárodný ťah zabezpečuje prepojenie v smere 

východ - západ Trenčianska Teplá – Trenčín – Drietoma –

Česká republika. Cez kraj prechádza elektrifikovaná ţelez-
ničná trať Bratislava – Košice, ktorou je región pripojený na 

medzinárodné ţelezničné trate. Ďalšia ţelezničná trať, ktorá 
plní  funkciu medzinárodnej magistrály, je hranica Českej 

republiky so Slovenskou republikou - Púchov - Ţilina - Košice 

- hranica Slovenskej republiky s Ukrajinou. Okrem toho je 
napojenie na Českú republiku i ţelezničnými traťami Nové 

Mesto nad Váhom - Veselí nad Moravou a Trenčianska Teplá 
- Brno. Vybudovaná sústava priehrad s vodnými elektrárňami 

na rieke Váh umoţňuje vybudovať vodnú cestu pre lodnú 

dopravu. 
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  Geografia, príroda, nerastné bohatstvo         

Územím Trenčianskeho kraja sa tiahnu pohoria Stráţovských 

vrchov, Súľovských vrchov a Povaţského Inovca. Pestrú a 
zloţitú geologickú stavbu predstavuje zastúpenie viacerých 

subtatranských príkrovov, v dôsledku čoho na území vystupu-
jú najmä vápence a dolomity. 

    Rastlinstvo územia sa vyznačuje bohatou a pestrou  vápen-

covou flórou so zastúpením náročných teplomilných  i hor-
ských a vysokohorských druhov. Sú tu prítomné viaceré zápa-

dokarpatské a karpatské endemity a subendemity ako poniklec 
slovenský, klinček včasný, klinček lesklý, soldatenka karpat-

ská, kostrava tatranská, večernica sneţná, či endemit bodliak 

kopcový. 
   Ţivočíšstvo oblasti predstavujú prevaţne druhy zóny listna-

tých lesov, menej stepného bezlesia. Zo vzácnych druhov 
ţivočíchov sú to napríklad jasone-červenooký a chochlačkový, 

vidlochvosty - feniklový a ovocný. Vyskytuje sa tu mlok vr-

chovský, uţovka stromová i hladká, sokol myšiar, sokol lasto-
vičiar, myšiak hôrny, jastrab veľký, včelár obyčajný. Na úze-

mí sa vyskytujú hlucháň, krkavec čierny, skaliar pestrý. Zo še-
liem medveď a rys. Poľovníci poľujú na početnú srnčiu, jele-

niu, diviačiu a muflóniu zver. 

Reliéf kraja je výškovo členitý. Z geografického hľadiska 
patrí územie kraja do oblasti západných Karpát. Územím kraja 

preteká rieka Váh, pozdĺţ nej sa tiahne Trenčianska kotlina. 
Túto uzatvára na východe masív Povaţského Inovca, Stráţov-

ské vrchy, Súľovské vrchy, na západe masív Bielych Karpát. 

Na juhovýchode je kraj ohraničený pohorím Vtáčnik. Z juhu  
do územia zasahujú Malé Karpaty a Myjavská pahorkatina a 

časť Podunajskej níţiny. Juhovýchodným územím kraja prete-
ká rieka Nitra. Najvyšším vrchom je Vtáčnik (1368 m n.), naj-

niţšie poloţeným miestom Horná Streda (166 m.n.m.). Z juhu 

do kraja zasahuje Podunajská pahorkatina. 
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 Nerastné bohatstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja je 

bohaté,  s veľkou rozmanitosťou surovinových druhov. Z pali-

vovo-energetických surovín sa nachádzajú v oblasti hornej 
Nitry loţiská hnedého uhlia a lignitu v Handlovej a v No-

váckej hnedouhoľnej panve. V okolí Mojtína a Stráţovských 
vrchov sa nachádzajú loţiská bauxitu, v okolí obce Zlatníky  

malé mnoţstvá magnetitu. Z nerudných surovín sa v kraji 

nachádzajú stavebné materiály ako dolomity, vápenec, sta-
vebný kameň, vápenitý slieň, cementárska sialitická surovina, 

štrkopiesky, tehliarska hlina, dekoračný kameň. Loţisko 
cementárskych surovín v Hornom Srní svojím významom 

presahuje rámec kraja. 

   Z prírodných zdrojov majú veľké zastúpenie i minerálne vo-
dy a termálne pramene, ktoré sa vyuţívajú na liečbu v sve-

toznámych kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach, Bojniciach 
a v Nimnici. Na území kraja  v katastri obce Lúka sa nachádza 

zdroj kvalitnej pitnej vody, ktorá je známa pod spotrebi-

teľským názvom Lucka. Firma Coca Cola vyuţila prírodné 
bohatstvo na postavenie nového závodu. V katastri obce 

Trenčianske Jastrabie je ďalší výdatný zdroj minerálnej vody 
Mitická. 

 

História       

Ako dokazujú archeologické nálezy, dnešný Trenčiansky 

kraj mal svoje územie osídlené slovanským obyvateľstvom uţ  
v 7.-8. storočí nášho letopočtu, ale najväčší rozsah osídlenia sa 

zistil aţ v 9. storočí.  Po rozpade Veľkej Moravy sa postupne 

celé územie Slovenska dostalo pod správu Uhorska.  
 Od 13. storočia do roku 1848 sa o územie dnešného Tren-

čianskeho kraja delilo na tri stolice : Trenčiansku, Nitriansku a 
Tekovsku. Neskôr, keď sa stolice zmenili na ţupy, aţ do roku 

1922 sa stav prakticky nezmenil. Trenčianska stolica (neskôr 

ţupa) bola väčšia ako dnešný kraj. Na severe susedila dokonca 
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aţ s Poľskom a s Oravskou stolicou. V krátkom období územ-

nej reorganizácie za Jozefa 2. bolo celé územia dnešného 

Trenčianskeho kraja v Nitrianskom dištrikte. V priebehu histó-
rie sa územná organizácia na strednom Povaţí, ako aj posta-

venie a funkcie Trenčína menili. V roku 1949, keď bolo na 
Slovensku zriadených 6 krajov a 92 okresov, sa prvýkrát v 

histórii územnej správy pretrhli väzby Trenčína na severné zá-

zemie. Trenčianska ţupa bola rozdelená. Okresy Trenčín a 
Nové Mesto nad Váhom boli  pričlenené k Bratislavskému 

kraju, severná časť ţupy k Ţilinskému kraju a Bánovský okres 
k Nitrianskemu kraju. Zákonom Národnej rady Slovenskej 

republiky č.  302/2001 Z. z. bolo na území Slovenskej repu-

bliky zriadených 8 samosprávnych krajov. Jedným z nich je 
Trenčiansky samosprávny kraj. Územie kraja tvorí 9 okresov, 

z ktorých najväčší je okres Prievidza s 141.461 obyvateľmi a 
najmenší okres Myjava s 29 728 obyvateľmi. 

Z celkového počtu 175  administratívnych sídiel má 18 

štatút mesta. Okrem krajského mesta Trenčína, ktoré má 59 
tisíc obyvateľov, sú to okresné mestá : Bánovce nad Bebra-

vou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, 
Povaţská Bystrica, Prievidza a Púchov. Ďalšími mestami kraja 

sú Bojnice, Brezová pod Bradlom, Dubnica na Váhom, Han-

dlová, Nováky, Nová Dubnica, Nemšová, Stará Turá a Tren-
čianske Teplice. 

 Na území Trenčianskeho kraja sa rozprestiera niekoľko 
významných hradov : 

Trenčiansky hrad 

Patrí medzi najstaršie slovenské hrady. Vznikol na mieste 
staršieho opevneného hradiska. Prvý raz sa spomína v roku 

1090. Uţ v tomto čase bol kráľovským stráţnym hradom a 
strediskom pohraničného komitátu. Ovládal ho Matúš Čák 

Trenčiansky, Pán Váhu a Tatier, mocný oligarcha. Traduje sa, 

ţe by mal byť na hrade i pochovaný (zomrel okolo r. 1321). 
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Vlastnila ho rodina Zápoľských. Po rekonštrukcii uskutoč-

nenej v 70 a 80 tých rokoch minulého storočia je časť hradu 

vyuţívaná na muzeálne účely. Rekonštrukcia pokračovala a 
dnes uţ sú zakonzervované prakticky všetky dôleţité múry a 

budovy hlavne horného hradu. V roku  2003 padla časť opev-
nenia. Hrozí však zrútenie i ďalších častí, muriva nad mestom. 

Napriek tomu patrí Trenčiansky hrad medzi najnavštevova-

nejšie hrady na Slovensku.  

Čachtický hrad 

Hrad vznikol v prvej polovici 13. storočia. Zrúcaniny Čach-
tického hradu tvoria dodnes dobre identifikovateľné budovy. 

Na Čachtickom hrade ţila vraj najmasovejšia vrahyňa v našich 

dejinách Alžbeta Báthoryová (1560 - 1614). Za vyše 
štvrťstoročie od roku 1585 do 1610 - zavraţdila na svojich 

majetkoch, hlavne však na Čachtickom hrade, vyše šesťsto 
mladých dievčat. 

Beckov 

Jedným zo stráţnych povaţských hradov je starobylý Bec-
kovský hrad. Existoval uţ pravdepodobne v 12. storočí ako 

kráľovský hrad a bol centrom pomerne rozsiahleho panstva. K 
jeho najslávnejším pánom patril Matúš Čák Trenčiansky a 

Ctiborovci z poľského rodu Ostoja. Zrúcanina hradu pochá-

dza z 13. storočia.  

Bojnice 

Bojnický zámok je najznámejším a najnavštevovanejším turis-
tickým objektom na Slovensku. Romantická stavba je domi-

nantou horného Ponitria. Správy o existencii hradu sú uţ z 12. 

storočia. Vlastnil ho Matúš Čák Trenčiansky, Zápoľskovci i 
Turzovci. Posledným feudálnym majiteľom bol Ján Pálfy, 

ktorý sa okrem výraznej prestavby sústredil aj na zberateľskú 
činnosť. V zámku je celoročne prístupná muzeálna expozícia, 
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poriada sa tu mnoţstvo podujatí. K najznámejším patrí Festi-

val duchov a strašidiel. 

Ďalej sa na území dnešného Trenčianskeho samosprávneho 
kraja nachádzajú zrúcaniny a ruiny hradov: Tematín, Uhrovec, 

Povaţský hrad, Vršatec, Košecký hrad, Lednický hrad a  Sivý 
kameň. Známy je aj Ilavský hrad, ktorý bol v minulosti 

veľakrát prestavaný a v dnešnej  dobe slúţi ako objekt štátnej 

väznice. Vďaka geografickej a strategickej polohe v údolí rie-
ky Váhu patril Trenčín odnepamäti k najvýznamnejším mes-

tám na Slovensku. O osídlení trenčianskej lokality uţ v staršej 
dobe kamennej svedčia viaceré archeologické nálezy.  

Keď Rimania začiatkom nášho letopočtu posunuli hranice 

impéria k Dunaju a vybudovali systém pevností - Limes Ro-
manus, postupne zakladali opevnené tábory aj na sever od Du-

naja. V Trenčíne je originálny doklad o prítomnosti rímskych 
legionárov na území Slovenska. Pamätný nápis na  stene 

hradnej skaly pripomína víťazstvo cisára Marka Aurélia a jeho 

adoptovaného syna Commoda nad  Kvádmi v roku 179. nášho 
letopočtu v Laugaríciu. Podľa latinského textu nápisu vtedy v 

Trenčíne bojovalo 855 vojakov 2. légie pod vedením legáta 
Maximiána. Trenčiansky rímsky nápis je významnou pamiat-

kou svojho druhu je najsevernejšou rímskou pamiatkou in situ. 

Prevaţná časť stredného Povaţia sa stala súčasťou Uhorska 
pravdepodobne okolo roku 1018. Trenčín bol najskôr sídlom 

pohraničného ţupanstva, neskôr centrom trenčianskej krá-
ľovskej a stavovskej ţupy. 

V  kronikách z 11. storočia sa spomína provincia Vag, 

zaberajúca širšie územie okolo Trenčína. Strediskom provincie 
bol pravdepodobne Trenčiansky hrad. Jeho najstaršia dodnes 

stojaca časť - kamenná veţa, datovaná tieţ do 11. storočia - 
súvisí z typologickej stránky s podunajskou oblasťou, kde sa 

vyskytujú takéto veţe na švábskych, bavorských a rakúskych 

hradoch. Začiatky mesta pod mohutným hradom moţno hľa-
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dať v trhovej osade spomínanej uţ v roku 1111 na starej ceste 

od váţskeho brodu pod  vrchom Brezina, nad ktorým sa na 

plošine v prudkom svahu dodnes vypína farský kostol. Sú-
časťou väčšieho sídliskového komplexu bol aj biskupský 

dvorec - Trenčianske Biskupice.  
Dejiny hradu a osudy mesta boli v nasledujúcich storočiach 

veľmi úzko späté. Za Veľkomoravskej ríše patril Trenčín k 

Nitrianskemu knieţatstvu. Počas vpádu na územie Slovenska 
v roku 1241 spustošili mesto Tatári. K jeho novému rozkvetu 

došlo po roku 1275, keď sa hrad dostal do vlastníctva 
významného veľmoţa Petra Čáka, a najmä koncom storočia, 

keď sa jeho syn Matúš Čák stal pánom takmer celého územia 

dnešného Slovenska. V období stredoveku získal Trenčín rôz-
ne výsady a práva. V roku 1324 boli obyvatelia oslobodení od 

platenia mýta. Kráľ Ţigmund povýšil roku 1412 Trenčín na 

slobodné kráľovské mesto s rovnakými právami, aké uţívali 

obyvatelia Budína.  

Mestu sa nevyhli mnohé katastrofy a často trpelo vojnami. 
V bojoch Ferdinanda Habsburského proti Jánovi Zápoľskému 

dobyl cisársky generál Katzianer v roku 1528 mesto i hrad. V 
polovici 17. storočia muselo mesto odolávať nájazdom Tur-

kov. Ich najväčší výpad proti Trenčínu dňa  2. októbra 1663 

obyvatelia odrazili. 
Veľké utrpenie znamenali kurucké vojny v rokoch 1704-

1708, v čase kuruckej blokády trpelo obyvateľstvo  mesta i 
hradu. O dva roky neskôr postihol mesto mor ktorému pod-

ľahlo takmer 1600 obyvateľov. Po Vešeléniho sprisahaní v ro-

ku 1670 bolo dosadené do Trenčína nemecké vojsko, ktoré tu 
zostalo 112 rokov. V roku 1790 hrad aj s celým mestom vy-

horel. Odvtedy ostal horný hrad opustený a pomaly sa roz-
padával. Ani vojny či iné nešťastia nezahatili vývoj mesta. V 

druhej polovici 19. storočia sa Trenčín stal významným ob-

chodným a priemyselným centrom stredného Povaţia. Vzniklo 
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viacero podnikov, peňaţných ústavov, dokončilo sa ţelezničné 

spojenie Povaţím. Práve stavba ďalšej ţeleznice do Topoľčian 

a výstavba priemyselných štvrtí ovplyvnili urbanistický rozvoj 
historického jadra mesta koncom 19. a začiatkom 20. storočia. 

Zástavba vlastného gotického historického jadra však zostala v 
podstate nenarušená.  

V období trvania prvej Československej republiky (1918- 

1938) sa rozrástol predovšetkým odevný a potravinársky 
priemysel. Po skončení druhej svetovej vojny (1945), ktorej 

hrôzy sa nevyhli ani oblasti Trenčína, dochádza k významnej 
modernizácii hospodárskej základne mesta a v 60. rokoch 

začína sa formovať jedna z jeho významných aktivít – výs-

tavníctvo.  

Historické pamiatky  

Dominantou mesta je Trenčiansky hrad. Postavili ho na mieste 
bývalého hradiska, na strategickom výbeţku stráţovských vr-

chov, ktorý delí Trenčiansku kotlinu od Ilavskej. Tam sa našli 

zvyšky maďarovskej kultúry, stopy po púchovskej kultúre, 
i nálezy z obdobia Veľkej Moravy. Predhistorické spečené ná-

sypy, ktoré ohraničujú Čerešňový sad a svojimi ramenami 
smerujú k hradnej skale boli obrannými valmi výšinného sí-

dliska. Areál hradu je národnou kultúrnou pamiatkou od roku 

1961.  
Priamo na hradnom brale pod delovou baštou je vytesaný  

rímsky nápis o víťazstve II. rímskej légie nad Kvádmi z roku 
179 v osade Laugaritiu: VICTORIAE AVGVSTORV(m) 

EXERCITVS QVI LAVGARICIONE SEDIT MIL(ites) 

LEG(ionis) II DCCCLV (Maxim) IANVS LEG(atus) 
LEG(ionis) II AD(iutricis) CVR (avit) F(aciendem) : 

Víťazstvu cisárov a vojska, ktoré v počte 855 vojakov 2. légie 
táborilo v Laugariciu, dal zhotoviť Maximiánus, legát 2. po-

mocnej légie. Najsevernejšia  pamiatka na pobyt Rimanov na 

našom území in situ je viditeľná iba z jedálne a me-
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dziposchodia hotela Tatra. V r. 2001 pri reštaurovaní vzác-

neho nápisu objavili v hornej časti dve nové majuskulné pís-

mená A a V. 
Základy najstaršej predrománskej centrálnej stavby hradu 

sú dôkazom osídlenia územia v poveľkomoravskom období. 
Nález rotundy na hornom hrade však posúva osídlenie hrad-

ného návršia do 8.- 9.stor. n. l. Druhou najstaršou časťou 

hradu je veľká veţa, zvaná Matúšova, z 11. storočia s opev-
nením. Do dnešnej stavebnej podoby ju prestavali za Matúša 

Čáka koncom 13. storočia. Svoju takmer dnešnú rozlohu do-
siahol hrad uţ v období gotiky, v renesancii prešiel rozsiah-

lymi prestavbami, ktoré mu dali dnešnú charakteristickú si-

luetu. Jedným z prvých hradných pánov bol ţupan Bogomír, 
ktorý ho ubránil aj proti útoku Tatárov v r. 1241. Najslávnejšia 

kapitola dejín Trenčianskeho hradu je spojená s menom 
mocného pána Váhu a Tatier Matúša Čáka Trenčianskeho 

(1260-1321). Na vrchole svojej moci ovládal rozsiahle územie 

na Slovensku a Zadunajsku. Patrilo k nemu 26 ţúp, 24 miest a 
92 hradov. Vo svojej drţave vládol neobmedzene a nezávisle 

od kráľovskej moci. Na Trenčianskom hrade si vybudoval 
svoje sídlo. Po jeho smrti sa hrad vrátil opäť do kráľovských 

rúk. Za vlády Ľudovíta Veľkého sa tu konali významné diplo-

matické rokovania medzi uhorským, českým a poľským krá-
ľom o nastolení vzájomného mieru. Pripomína ich zlatá go-

tická monštrancia, ktorú cisár Karol 4. daroval farskému 
kostolu r. 1373, kde je uloţená dodnes. V čase panovania 

Ţigmunda Luxemburského ohrozovali mesto r. 1431 husiti, 

ktorí ho i vypálili, hrad sa im však nepodarilo dobyť. Stal sa 
oporou Jána Jiskru z Brandýsa, ktorý hájil záujmy nepl-

noletého Ladislava Pohrobka. Na hrade sa v r. 1461 zasnúbil 
kráľ  Matej Korvín s Katarínou, dcérou Juraja z Poděbrad. 

Hrad daroval r. 1475 svojmu vojvodcovi Štefanovi Zá-

poľskému, ktorý ho rozšíril a po jeho smrti (1499)  syn Ján 
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dokončil strategické úpravy hradu. Z juţnej strany bol hrad 

najzraniteľnejší, preto ho opatrili  rozsiahlymi priekopami a 

obrannými múrmi. Hrad sa tak stal nedobytným, útokom ho 
nikdy nedobyli, vzdal sa iba čestnou kapituláciou. V roku 

1528 doplatil Trenčín na to, ţe bol významným oporným 
bodom Jána Zápoľského. Vojská jeho súpera v boji o 

uhorskú korunu Ferdinanda Habsburského, vedené generálom 

Katzianerom mesto i hrad zapálili a dosadili naň nemeckú 
posádku. Vojaci začali hĺbiť i preslávenú studňu lásky, hoci 

romantická povesť prisudzuje jej vykopanie Turkovi Omarovi, 
aby vykúpil zo zajatia svoju snúbenicu Fatimu, ktorú daroval 

otec Jána Zápoľského Štefan svojej manţelke Hedvige. V r. 

1534 kúpil hrad Alex Thurzo, ktorý dobudoval delovú baštu 
na dolnom hrade. Od r. 1593, prešiel hrad na 254 rokov do 

drţby mocných Ilešháziovcov. KU koncu svojej vlády sa 
zdrţiavali na svojom panstve v Dubnickom kaštieli, z hradu 

postupne vyviezli všetok inventár, vrátane bohatého archívu a 

obrazovej zbierky. V r. 1790 hrad i  s mestom  vyhorel. V r. 
1905 darovala neobývanú ruinu posledná  majiteľka Iphigénia 

dHarcourt mestu Trenčín.  
K veţi prilieha súbor hradných gotických palácov: Ma-

túšov, Ľudovítov a Barborin. Na nádvorí sú zvyšky románskej 

absidy. V dolnej časti hradu dominuje delová bašta, kaplnka a 
najmä povestná Studňa lásky, ku ktorej sa viaţe legenda o 

láske Omara ku krásnej Fatime. 
Na svahu Marienberg, na Ulici Matúša Čáka, medzi mes-

tom a hradom sa na mieste staršieho kostolíka nachádza opev-

nená stavba rímsko-katolíckeho farského kostola Naro-

denia Panny Márie. Z gotickej stavby spomínanej začiatkom 

14. storočia sa zachovalo len polygonálne zakončené presby-
térium. Po poţiari v roku 1528 kostol prebudovali v rene-

sančnom slohu a jeho trojlodie nanovo zaklenuli. V polovici 

18. storočia umiestnili v ukončení bočných lodí pohrebné 
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kaplnky Ilešháziovcov. Na nádvorí kostola je vzácny gotický 

karner z prvej polovice 15. storočia. 

V roku 1568 postavili farské schody ako dôleţitú obrannú 
komunikáciu spájajú stredoveké mesto s opevneným areálom 

farského kostola a s prístupovou cestou k hradu. Po poţiari v 
18. storočí sa schody stali verejnou komunikačnou spojnicou 

medzi mestom, hradom a neskôr lesoparkom. V rokoch 1978 

aţ 1980 schody rekonštruovali. Neďaleko farského kostola na 
Ulici Matúša Čáka č. 14 v prudkom svahu štvrte zvanej Hôrka 

stojí renesančný dom mestského kata zo 17. storočia. Pôvodne 
to bol dvojpodlaţný kamenný objekt profáneho charakteru s 

drevenou pavlačou.  

Trenčín má pomerne jednoduchý systém mestského opev-
nenia. Začalo sa budovať po udelení mestských výsad v pr-

vých desaťročiach 15. storočia. Mestské opevnenie tvoril ka-
menný múr bez bášt a veţí, ktorý sa na východnej strane spá-

jal s hradným bralom. Na západnej strane nadväzoval na opev-

nenie hradu. Vstup do mesta chránil dve hlavné brány. 
Dodnes je zachovaná Dolná brána s podjazdom. Pôvodne 

gotická stavba bola v roku 1543 renesančne prestavaná. Je 
vysoká 32 metrov a dnes sa nazýva aj mestská brána. Horná, 

pôvodne tieţ hranolová veţa, sa nezachovala. 

Väčšina pamiatok mesta sa nachádza na malebnom Mie-

rovom námestí pod Trenčianskym hradom. Po rozsiahlom 

výskume bolo námestie v roku 1987 vyhlásené za mestskú 
pamiatkovú rezerváciu.  

V strede námestia dominuje stĺp svätej Trojice, práca vie-

denských majstrov, ktorý dodnes pripomínajú hrôzu moru, 
povodní a poţiarov. V roku 1712 ho dal postaviť ţupan 

Ilešházi.  
Na dolnom konci Mierového námestia stojí najrozsiahlejší 

pamiatkový komplex centra mesta – piaristický kostol sv. 

Fantiška Xaverského s kláštorom. Kostol s dvojveţovým 
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priečelím postavili v rokoch 1653 - 1657 a stavebným vzorom 

slúţil kostol I.I. Gesu v Ríme. Pomerne jednoduchá baroková 

jednoloďová stavba kostola s bočnými kaplnkami kontrastuje 
s bohatou výzdobou vnútra s freskami zo ţivota svätého 

Františka Xaverského. Autorom fresiek je Krištof Tausch, ţiak 
slávneho talianskeho umelca Andreasa del Pozzo. V susednom 

kláštore sú dnes výstavné priestory Galérie Miloša Ale-

xandra Bazovského a Piaristické gymnázium Jozefa 

Braneckého. 

 

Kultúra 

Trenčiansky kraj je kultúrne samostatným regiónom. Medzi 

najstaršie zariadenia kraja patrí Trenčianske múzeum. V roku 
1877 vznikol Prírodovedný spolok ţupy trenčianskej, ktorý sa 

v roku 1912 zlúčil z Muzeálnym spolkom. Zakladateľom prí-
rodovedného spolku a prvým riaditeľom múzea bol všestranný 

človek, vášnivý botanik, zberateľ MUDr. Karol Brančík. 

Dlhoročným kustódom múzea bol stredoškolský profesor 
Štefan Pozdišovský. Trenčianske múzeum odborne spravuje, 

spracováva stovky muzeálnych predmetov z odboru ar-
cheológia, národopis, prírodné vedy, numizmatika, história, 

zvlášť umelecká história, novoveké dejiny. Má bohatý fond 

negatívov, reprodukcií, pohľadníc, historických fotografií. 
Trenčianskemu múzeu patria objekty Trenčianskeho hradu, 

hlavné sídlo má v budove bývalého ţupného domu na námestí. 
V roku 2003 sprístupnilo Katov dom. Trenčianskemu múzeu 

patrí pobočka Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad 

Váhom ktoré spravuje Draškovičov kaštiel v Čachticiach. Tam 
sa nachádza expozícia z dejín mestečka i k histórii krvilačnej 

Alţbety Báthory. Expozícia z dejín Beckova sa nachádza v 
Kaštieli v tzv. Ambrovci. K Trenčianskemu múzeu patrí i 

pamätná izba Ľ. Podjavorinskej v Bzinciach pod Javorinou i 

archeologická expozícia v prírode v Očkove. Vytvorením 
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Trenčianskeho samosprávneho kraja pribudol do správy 

Trenčianskeho múzea rodný dom Ľudovíta Štúra v Uhrovci.  

Galéria M. A. Bazovského vznikla v roku 1969. Meno 
nesie po národnom umelcovi M. A. Bazovskom, ktorý posled-

né roky svojho ţivota preţil v Trenčíne. Jeho diela vytvárajú 
základ galerijnej zbierky. Novým sídlom galérie sa stal bývalý 

palác rodiny Maršovských, prestavaný pre potreby galérie, ako 

národnej inštitúcie.  
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi zabezpečuje 

etnografický, historický, archeologický a prírodovedný výs-
kum regiónu hornej Nitry. Návštevníkom poskytuje pre-

hliadku historických zbraní, zástav, mincí a medailí. Vlas-

tivedné múzeum v Povaţskej Bystrici – Orlovom vykonáva 
etnografický, historický a prírodovedný výskum v okresoch 

Povaţská Bystrica, Púchov a Ilava. Expozície múzea sa na-
chádzajú v barokovom kaštieli v Orlovom, ktorý je v sú-

časnosti v súkromných rukách. Rodný dom Ľudovíta Štúra a 

Alexandra Dubčeka je návštevníkom k dispozícii so stálymi 
expozíciami, ktoré sú venované týmto dvom osobnostiam. V 

tejto národnej kultúrnej pamiatke bola prvá expozícia otvorená 
uţ v roku 1965, pri príleţitosti osláv 150. výročia narodenia 

Ľudovíta Štúra. Začiatkom 70. rokov bol dom renovovaný, a 

od roku 1995 bola sprístupnená druhá expozícia o Alexan-
drovi Dubčekovi.  

Múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch, neďaleko Par-
tizánskeho sa nachádza renesančný kaštieľ zo 17. storočia, v 

ktorom je inštalované Literárne múzeum A. S. Puškina. Sú-

časťou pamiatkového areálu brodzianskeho kaštieľa je aj 
rozsiahly anglický park s vodnými kaskádami. Spolu s evan-

jelickou kaplnkou, ktorá je zároveň hrobkou majiteľov bro-
dzianskeho kaštieľa, vytvárajú zaujímavú turistickú atrakciu.  
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Cudzinecký ruch, turistika 

K rozvoju cestovného ruchu prispievajú priaznivé prírodné 

podmienky - vhodná členitosť terénu, mierne teplé klimatické 
podmienky, zachovalosť a rozmanitosť prírodného potenciálu 

s moţnosťou celoročného vyuţitia. Pozitívnym faktorom je aj 
kvalitná dopravná infraštruktúra územia, predovšetkým diaľ-

ničná, cestná a ţelezničná sieť, ako aj rozvíjajúca sa vodná a 

letecká doprava. Trenčiansky kraj je charakteristický zacho-
valým jedinečným ľudovým umením, zvykmi a folklórom, čo    

vytvára priaznivé predpoklady na rozvoj vidieckeho turizmu a 
agroturistiky. K pozitívnym faktorom rozvoja cestovného 

ruchu treba zaradiť i tradíciu výstavníctva (Výstavisko Tren-

čín mesto módy), potenciál pre rozvoj kúpeľníctva (Tren-
čianske Teplice, Bojnice, Nimnica) a vysokú vzdelanostnú 

úroveň obyvateľstva (kvalifikovaná pracovná sila). 
V Trenčianskom kraji sú vhodné podmienky na rozvoj 

rôznych foriem cestovného ruchu : kúpeľný turizmus, pozná-

vací turizmus, etnografické oblasti, pútnické miesta, horský 
turizmus, vidiecky turizmus, výstavníctvo a kongresová turis-

tika, letný pobyt v rekreačných zariadeniach, vodné športy, 
zimné športy, turistika. 

 

 
 

 


