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Kultúrno – spoločenský život 

 

Jedinečnú atmosféru „Vianoce na Trenčianskom hrade“ 

mohli zažiť návštevníci od 10. decembra 2011 do nedele 8. ja-

nuára 2012. Výstava bola umiestnená v priestoroch hospodár-

skej budovy v hornej časti Trenčianskeho hradu. Výstavu ten-

to rok pripravili pracovníci Trenčianskeho múzea už po pia-

tykrát. Podujatie Vianoce na hrade bolo spestrením bežných 

prehliadok, pretože nie všetci vedia, že Trenčiansky hrad je 

otvorený celoročne, teda aj v zime. Návštevníci si môžu vy-

brať dva typy prehliadok. Malý okruh, ktorý trvá pol hodinu 

a zahŕňa výklad histórie, prehliadku expozície zbraní v Ľudo-

vítom paláci a výstup na Matúšovu vežu. Veľký okruh trvá 

približne hodinu a štvrť, zahŕňa výklad histórie, všetky aktuál-

ne sprístupnené expozície a výstup na Matúšovu vežu. 

Súčasťou tohtoročnej akcie bol Vianočný remeselnícky 

jarmok v Delovej bašte, na ktorom svoje práce ponúkali dro-

tár, maliar, keramikár, výrobca hračiek či šperkov. Nechýbali 

dobroty, ako vianočná kapustnica, čaj, punč, dokonca atmosfé-

ru jarmoku podporila hudba a dobrá nálada. 

www.sme.sk 07.01.2012  

pomocná evidencia 34/1/2012 

 

Dňa 12. januára 2012 sa uskutočnila v priestoroch Tren-

čianskeho múzea vernisáž fotografickej dvojvýstavy autorky 

Barbory Prekopovej, kto-

rá tvorí pod menom Micha 

Bardy pod názvom „Po 

špičkách“. Jej práce boli 

vystavené nielen v Tren-

čianskom múzeu, ale aj v 

mestskej veži. Fotografie 

boli ilustrované básňami 
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novinárky a poetky Andrey Štefanovej. Kurátorkou výstavy 

bola Radka Nedomová z Galérii M. A. Bazovského v Trenčí-

ne. 

Mladá Trenčianka vystavila na dvadsiatich štyroch fareb-

ných a čiernobielych fotografiách popri 

portrétoch slávnych osobností zachytila 

atmosféru baletu v Hannoveri a baletu Slo-

venského národného divadla v Bratislave. 

Fotografie mali premiéru v novembri 

2011 v rámci medzinárodného festivalu 

tanca a pohybového divadla „Nu dance 

fest“ v Bratislave. 

Pred objektívom poslucháčky Katedry reportážnej a doku-

mentárnej fotografie v nemeckom Hannoveri Barbory Preko-

povej stál známe osobnosti 

ako spisovateľ Rudolf Dobiáš, 

maliar Július Činčár, mím Mi-

lan Sládek, fotograf Tibor 

Huszár, herečka Emília Vášá-

ryová, členovia hudobnej ka-

pely Cigánski diabli, ale i 

úspešná tanečníčka, známa 

skôr ako porotkyňa z tanečnej súťaže „Let´s dance“ Tatiana 

Drexler. Ich portréty, spolu s niekoľkými ďalšími si mohli po-

zrieť návštevníci mest-

skej veže v Trenčíne od 

12. januára do 15. marca 

2012 na výstave „Por-

tréty vo veži“.  

Barbora Prekopová sa 

vo svojej tvorbe venuje 

prevažne vlastným pro-

jektom. Štyri roky za-

Micha Bardy 
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chytáva svojim objektívom život cirkusantov v rôznych kraji-

nách, fotografovala cigánov v rómskych osadách na východ-

nom Slovensku, minulý rok dokumentovala priebeh Majstrov-

stiev Slovenska v kulturistike a ako fotografka sa zúčastnila i 

jednej z najťažších súťaží psích záprahov v Európe – štvor-

dňového etapového preteku „Šediváčkův long“. Posledné dva 

roky venuje veľa energie fotografovaniu baletu. „Fascinuje ma 

skôr svet za oponou, zaujíma ma súkromie baletiek také, ako 

ho nepoznáme,“ hovorí dvadsaťšesťročná študentka. Popri in-

dividuálnych výstavách má za sebou i tri kolektívne výstavy v 

Nemecku, tá najúspešnejšia bola súčasťou „Mesiaca fotogra-

fie“ v Berlíne, kde sa predstavila spolu so spolužiakmi. 

www.sme.sk 08.01.2012 

pomocná evidencia 09/2/2012 

 

Múry Piaristického kostola v Trenčíne sa dňa 6. januára 

2012, na sviatok Zjavenia Pána, stali veľkolepou koncertnou 

sieňou, v ktorej sa predstavilo mnoho mladých talentov po-

chádzajúcich z Trenčína a jeho najbližšieho okolia. Konal sa 

tradičný Trojkráľový koncert. Prvé tóny zazneli krátko po 

16,00 h úvodnou pies-

ňou „Veselej vianoč-

nej doby“, ktorá sa 

stala znelkou každo-

ročného koncertu. Ko-

leda „Dnešní den sa 

veselme“ bola spoloč-

ným dielom Školského 

speváckeho zboru Pia-

ristického gymnázia 

Jozefa Braneckého v Trenčíne „Piarissimo“ za dirigovania 

Martina Holúbka a Komorného orchestra Základnej umelec-

kej školy Karola Pádivého v Trenčíne za dirigovania Aleny 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9471830&ids=7
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Piatkovej. Koncert pokračoval vystúpením sopránistky Lucie 

Komorovskej. Jej spev striedali inštrumentálne skladby 

v podaní Komorného orchestra, zborové skladby Piarissima či 

sólové vystúpenia tenoristu Patrika Horňáka a barytonistu 

Juliána Kupku, ktorý spoločne zaspievali pieseň „Ave Ve-

rum“. Koncert to bol rôznorodý. Orchester potešil klasikou, 

ako i známou piesňou „Somewhere in memory“, známej 

s filmu „Sám doma“. Piarissimo zaspievali typické anglické 

koledy, ale rozprúdilo krv v žilách nigérijskou vianočnou 

piesňou „Betlehemu“, sprevádzanú bongom a malou rytmic-

kou choreografiou. Špecialitou večera bolo vystúpenie Ko-

morného zboru absolventov Piaristického gymnázia Jozefa 

Braneckého v Trenčíne s piesňou „Ave Maria“ sólo huslistu 

Jána Vindiša, ktorý bravúrne zvládol svoj nástroj. Preplnený 

kostol potvrdil, že klasické hudobné umenie má v Trenčíne 

svojich sympatizantov. Koncert uzavrela najkrajšia vianočná 

pieseň „Tichá noc, svätá noc“, ktorú spieval celý kostol. 

Pardon 14.01.2012 

pomocná evidencia 21/1/2012 

 

Vo výstavných priestoroch Galérie M. A. Bazovské-

ho otvorili dňa 12. januára 2012 výstavu s názvom „Radosti 

života 2.“ Koncepčne ju pripra-

vila ich lektorka Mgr. Monika 

Drocárová. Ide už o druhú ko-

lektívnu výstavu. Výtvarníci, 

ktorých spája spoločná záľuba 

vo výtvarnom umení mali svoju 

premiéru pred dvoma rokmi v 

Mestskej galérii v Trenčíne. 

Vystavuje viac ako štyridsať autorov, ktorí navštevujú Ate-

liér pre seniorov alebo Večerný ateliér pre dospelých. Okrem 

týchto prác sa tu prezentujú i návštevníci arteterapeutických 
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stretnutí, ktoré sa od minulého roku konajú v priestoroch galé-

rie. 

Amatérski výtvarníci vystavujú krajinomaľby, portréty, 

práce inšpirované umeleckými die-

lami, maľbu na hodváb či abstrak-

cie. Diela vznikali počas tvorivých 

stretnutí v galérii, ale aj v improvi-

zovaných domácich ateliéroch. 

Tvorivé stretnutia pre seniorov ma-

jú v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne už nie-

koľkoročnú históriu. Vznikli ako myšlienka poskytnúť priestor 

na kreatívnu činnosť pre dospelých a seniorov. Jednotlivé 

stretnutia sa konajú každý druhý týždeň. 

www.sme.sk 13.01.2012  

pomocná evidencia 27/1/2012, 28/1/2012 

 

Súbor „Kľumok“ z Trenčína, ktorý oslavuje tento rok      

18. výročie založenia získal najvyššie ocenenie na 8 ročníku 

Medzinárodného festivalu detských a mládežníckych umelec-

kých súborov „Zimná pohádka 2012“. Festival sa konal za-

čiatkom roka v dňoch 5. až 8. januára v Prahe a Tepliciach. 

Členovia súboru, mladí hudobníci, súťažili v konkurencii 

mládežníckych súborov z Ruska, Turecka, Izraela, Čiech a 

Tadžikistanu. Ich výkony pri skladbe „Mesiac“ ohodnotila 

medzinárodná porota najvyšším hodnotením Laureát 1. stup-

ňa. Porota takto ocenila aj dlhoročnú prácu vedúcej súboru 

Idy Arbetovej s deťmi.  

Súbor je zameraný na interpretáciu ľudovej, vážnej, cirkev-

nej a country hudby v úpravách aj pre cimbalovú hudbu. 

www.sme.sk 13.01.2012 

pomocná evidencia 29/1/2012 

 

http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9500746&ids=7
http://www.sme.sk/


165 
 

Na 18. ročníku medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu 

ITF Slovakiatour, ktorý sa konal v dňoch 19. až 22. januára 

2012 v Bratislave sa predstavil Trenčiansky samosprávny kraj 

so samostatnou expozíciou. ITF Slovakiatour je najvýznam-

nejším veľtrhom cestovného ruchu v regióne strednej Európy. 

„Cieľom  účasti bol využiť 

dostupné možnosti marke-

tingovej komunikácie na 

zviditeľnenie prírodného, 

historického a kultúrneho 

potenciálu nášho kraja, 

a tak prispieť k zvýšeniu 

jeho návštevnosti, zvýraznil 

pri slávnostnom otváraní 

expozície predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Hosťom slávnostného otvore-

nia bol hejtman partnerského Zlínskeho kraja  MVDr. Stani-

slav Mišák. Veľtrh priniesol komplexný pohľad na dovolenky 

a cestovanie prostredníc-

tvom zúčastnených ces-

tovných kancelárií, domá-

cich a zahraničných regió-

nov, zahraničných turistic-

kých centrál a subjektov 

poskytujúcich služby ces-

tovného ruchu. Integrova-

ná expozícia poskytla prie-

stor prezentácie viacerým zariadeniam, ktoré sú v zriaďo-

vateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako 

sú Trenčianske múzeum, Centrum tradičnej kultúry v Myjave, 

Hvezdáreň v Partizánskom, Regionálne združenie Cestovného 

ruchu Horná Nitra, Múzeum Bojnice, Kúpele Bojnice, Kúpele 

Nimnica. 
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Tohoročným ústredným motívom expozície boli folklórne 

tradície kopaničiarskeho regiónu. Počas štyroch dní 

v expozícii Trenčianskeho samosprávneho kraja vystúpili  ta-

nečníci a hudobníci z folklórnych súborov a skupín, účinkujú-

ci z Gazdovského dvora v Turej Lúke predvedú tradičné žen-

ské zimné práce ako pradenie, paličkovanie, driapanie peria, 

šitie. Hlavným cieľom účasti 

Trenčianskeho samosprávne-

ho kraja bolo využiť všetky 

dostupné možnosti na zvidi-

teľnenie prírodného, histo-

rického a kultúrneho poten-

ciálu Trenčianskeho kraja, a 

tak prispieť k zvýšeniu jeho 

návštevnosti. Expozícia sa 

prezentovala pod logom „Kraj pohody“. Počas otvorenia ex-

pozície  19. januára 2012 predseda Trenčianskeho samospráv-

neho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH ocenil tri osobnosti 

z Trenčianskeho kraja, 

ktoré sa svojou aktivi-

tou pričinili o rozvoj 

regionálneho cestovné-

ho ruchu a šíria dobré 

meno Trenčianskeho 

kraja na Slovensku a v 

zahraničí – členku folk-

lórneho súboru „Kyčer“ 

Alžbetu Belanskú za 

udržiavanie ľudových 

tradícií, spevu, tanca, tradičných ženských činností z oblasti 

Myjavy, riaditeľa Hvezdárne v Partizánskom Vladimíra Meš-

tera za činnosť v oblasti astronómie a jej popularizáciu medzi 

mladou generáciou a predsedu Horolezeckého oddielu James 

ocenení zľava – Jaroslav Dutka, Alžbeta Belanská, Vladimír Meštera 
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v Trenčíne Jaroslava Dutku za jeho prínos pri organizovaní 

festivalu dobrodružných filmov HoryZonty a propagáciu 

Trenčianskeho kraja jeho výsledkami v oblasti horolezectva. 

Atmosféru dotvorili svojimi vystúpeniami Detský folklórny 

súbor „Iskerka“ z Brezovej pod Bradlom, „Folklórny súbor“ 

Brezová a „Folklórny súbor“  Hájiček z Chrenovca-Brusna. 

Vo výstavných dňoch bola pripravená pre návštevníkov expo-

zície Trenčianskeho samosprávneho kraja koštovka tradičného 

regionálneho nápoja slivovice, prezentácia práce sokoliara, 

drotára, spoločenské šľachtické hry s dvornými dámami 

z Bojnického zámku. Počas otváracieho dňa navštívilo stánok 

Trenčianskeho samosprávneho kraja viacero významných 

osobností: súčasný prezident Slovenskej republiky Ivan Gaš-

parovič, bývalý prezident 

Rudolf Schuster, predseda 

parlamentu Pavol Hrušov-

ský, minister dopravy, vý-

stavby a regionálneho roz-

voja Ján Figeľ, župani Ti-

bor Mikuš, Juraj Blanár, 

riaditeľ Národného kon-

trolného úradu Ján Jasov-

ský, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 

Peter Mihók a ďalší hostia. 

Pre návštevníkov expozície Trenčianskeho samosprávneho 

kraja bola pripravená tombola, do ktorej venovali Kúpele Boj-

nice dva víkendové pobyty pre dve osoby. V sobotu 21. janu-

ára 2012 sa uskutočnil krst kalendára „Zlaté majsterky sveta 

v hokejbale v zlatej sále Bojnického zámku“ 

www.tsk.sk 17.01.2012  

pomocná evidencia 31/1/2012, 37/1/2012, 38/1/2012 
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V šiestom ročníku krajskej súťaže MY Popstar Trenčian-

skeho kraja pre mladých spevákov sa o najvyššie priečky sa v 

dvoch kategóriách uchádzalo osemnásť semifinalistov. Fina-

listov, po deväť spevákov v každej kategórii, prišli podporiť 

spolužiaci, priatelia, rodina zo všetkých kútov nášho kraja.  

Napätie a trému bolo cítiť najviac v zákulisí. Speváci, ktorí 

mali vystúpenie ešte len pred sebou, si ticho pospevovali a tí, 

ktorí ho už mali za sebou si síce oddychovali, ale napätie pre-

trvávalo. Výsledky sa dozvedeli až v samom závere.  

Konkurencia bola 

silná potvrdila to aj 

odborná porota. 

Podľa nej výkony 

všetkých spevákov 

boli výborné, roz-

diely medzi nimi 

minimálne. Tie na-

koniec rozhodli aj 

o víťazoch v oboch 

kategóriách. Vý-

sledky vyhlásil predseda odbornej poroty Stanislav Kardoš.  

V mladšej kategórii zvíťazil Slavomír Dobrotka z Handlovej, 

na druhom mieste skončila Katarína Kožúriková z Púchova 

a na treťom mieste Adam Foltýn z Myjavy. V staršej kategó-

rii zvíťazila Mária Ješíková z Považskej Bystrice, druhá 

miesto obsadila Michaela Chovancová z Považskej Bystrice 

a tretie miesto obsadil Martin Holubec z Pobedima. 

Najmladšia laureátkou v histórii súťaže bola jedenásťročná 

Barbora Panáková z Považskej Bystrice. Celkové víťazstvo 

v súťaži jej umožnilo nahrať vlastné CD promo. S tým, že by 

sa stala absolútnou víťazkou, vôbec nepočítala, a tak, ako sa 

priznala, možnosť vlastného CD nevie, kedy využije. Radosť z 

víťazstva spolu s ňou zdieľala rodina i učiteľka Danka Štrau-
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chová. Barborin úspech ich veľmi potešil i prekvapil. Člen 

odbornej poroty Juraj Čurný bol príjemne prekvapený, akú 

tradíciu si táto súťaž vybudovala. Skvelá atmosféra, skvelí 

speváci, z ktorých niektorí určite majú šancu, aby pokračovali 

v hudobnej kariére. Medzi porotcami bol aj herec a spevák 

Štefan Skrúcaný, ktorému súťaž pripomenula, ako povedal, 

detské roky, keď tiež absolvoval niekoľko speváckych súťaží. 

Bolo tu veľa talentovaných detí, o ktorých budeme isto ešte 

počuť. Súťaž sa páčila aj víťazovi československej „Superstar 

2011“ Lukášovi Adamcovi, podľa ktorého názoru boli deti 

super. Som rád, že vyhral Slavomír Dobrotka, ktorý hral záro-

veň aj na klavíri, veľmi sa mi páčil. Byť porotcom v takejto 

súťaži bola pre mňa príjemná skúsenosť. 

Na záver trocha štatistiky. Keď počas uplynulých šiestich 

ročníkov sa okresných kôl zúčastnilo niekoľko stoviek žiakov, 

z nich postúpilo a v semifinále zaspievalo súťažnú skladbu 

324 spevákov a vo finále malo možnosť sa prezentovať počas 

šiestich rokov 108 talentovaných mladých ľudí. Do šiesteho 

ročníka súťaže sa v okresných kolách zapojilo takmer dvesto 

súťažiacich. 

www.sme.sk 22.01.2012  

pomocná evidencia 43/1/2012  

 

ArtKino Metro v Trenčíne v premiére dňa 26. januára 2012 

uviedlo najnovší slovenský dokumentárny film „Muži revo-

lúcie“, ktoré pochádza od  slovenskej dokumentaristiky Zu-

zany Piussi a je mozaikou subjektívnych pohľadov bývalých 

revolucionárov – priamych účastníkov a protagonistov „Než-

nej revolúcie“. Autorka sa rozhodla pátrať v pamätiach mužov 

– Fedora Gála, Jána Budaja, Františka Mikloška, Milana 

Kňažka, Gabriela Levického, Jána Čarnogurského, Vladimíra 

Mečiara, Ivana Mačuru, Ľubomíra Feldeka, Miroslava Cipára, 

Miloša Žiaka, Milana Žitného, Martina Šimečka a ďalších, 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9548710&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9548713&ids=5
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9548713&ids=5
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ktorí zohrali významnú úlohu v nových dejinách našej krajiny 

a prostredníctvom ich osobného pohľadu na udalosti pred, po-

čas a po roku 1989, až po prvé voľby v roku 1990.  

Zozbierala široké spektrum výpovedí o udalostiach z no-

vembra 1989 a priniesla neštandardný obraz revolučných 

zmien ako boli vnímané vtedy a dnes. Po filme sa uskutočnili 

rozhovory divákov s režisérkou. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 42/1/2012 

 

Dňa 10. februára 2012 sa uskutočnila Galérii M. A. Bazov-

ského v Trenčíne vernisáž dvojvýstavy maliara, grafika Igora 

Cvacha a sochára Róberta Szittaya.  

Úvodné slovo k výstave maliara a grafika Igora Cvacha 

predniesla pracovníčka Ga-

lérie M. A. Bazovského 

v Trenčíne kurátorka PhDr. 

Alena Hejlová. Ako pove-

dala v osobe maliara, grafi-

ka a pesničkára Igora Cva-

cha sa nerozlučne spája vý-

tvarný talent s meditujúcim 

filozofom v takej jednote, že je niekedy dosť ťažké určiť, kto-

rý z oboch sa stáva rozhodujúcim tvorivým činiteľom. Sku-

točnosť zachytená na jeho plátnach či grafických listoch je vi-

dená zvláštnym pohľadom a z jedinečného bodu tvorcovej 

mysle. Autor hľadá odpovede na otázky, ktoré si kládli filozo-

fovia v staroveku i stredoveku, zamýšľa sa nad etickými prin-

cípmi, ktoré ľudstvo zaujímali a znepokojovali už od nepamä-

ti. Na svoje vyjadrenie nachádza postupy, ktorými zachytáva 

svoje bezprostredné citové a zmyslové prežívanie sveta, hl-

binne ukotvené archetypálnymi hladinami podvedomia. Ide 

o vyjadrenie vyrastajúce z vnútra maliarových osobných zá-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9548714&ids=1
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9548716&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9548716&ids=6
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žitkov, pocitov, predstáv i túžob, v ktorých sa prelína vlastná 

minulosť s prítomnosťou, spolu so situáciami a udalosťami, 

ktoré sa ho bezprostredne dotýkajú. Autor zaujatý niektorým z 

motívov, odpútava sa od vonkajšej podoby vecí, pôvodné prv-

ky reálnych tvarov oslobodzuje a mení na čisté formy novo  sa 

objavujúcich skutočností.  

V kontexte výtvarnej tvorby Igora 

Cvacha zaujíma dôležité miesto gra-

fika. V technike leptu, alebo suchej 

ihly autor pracuje s fantazijne abstra-

hovanými biomorfnými a geome-

trickými tvarmi. Nimi rozpráva fas-

cinujúce obrazové podobenstvá o ži-

vote a o všetkom, čo ho v rámci du-

chovnej vízie presahovalo a presahu-

je. Grafické kompozície, veľkoplošne digitálne spracované, sú 

vybudované na fragmentovaní i obludnom zmnožení znakov a 

figúr, zaujímajúcich identické pozície. Tváre, pripomínajúce 

talianske ústa pravdy plávajú  priestorom, spájajú sa, skladajú, 

aby sa zase rozišli. Hrdinovia vyrastajú jeden z druhého, vŕšia 

sa nad sebou. Odkrývanie zložitých až 

záhadných vrstiev týchto, ako ich autor 

nazýva „labyrintov života“, krajín, sta-

vieb, tajomných procesov zrodenia i 

zániku bytostí, démonov, ľudí i zvierat, 

či len spleti ornamentov sa odohráva v 

mnohých podobách, akoby proces gra-

fickej tvorby bol nekonečný a neukon-

čiteľný. Cvachove „labyrinty“ zoraďujú v sebe myšlienkove 

cykly, ktoré na seba nadväzujú so vzácnou výtvarnou i obsa-

hovou logikou. Poukazujúc na nadčasovosť v starých mýtoch 

a dejoch, rovnako ako v súčasnosti, stávajú sa metaforami 

ľudských situácií. 
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Druhého vystavujúceho, mladého sochára Róberta Szitta-

ya predstavila kurátorka a riaditeľka Oravskej galérie PhDr. 

Eva Luptáková. Ako povedala, na realizácii tejto výstavy sa 

podieľali spoločne Galéria 

Miloša Alexandra Bazovské-

ho pripravuje v spolupráci s 

Oravskou galériou v Dolnom 

Kubíne. Výstava sa niesla pod 

názvom „Anatómia ľudskos-

ti“. Autor pri formulácii svoj-

ho autorského programu si zvolil cestu figurácie a svoju osob-

nú výpoveď definuje prostredníctvom ľudského tela. Jeho 

tvorba reflektuje tradíciu slovenského a v širšom kontexte eu-

rópskeho figuratívneho sochárstva a kontinuitne nadväzuje na 

umelecké myslenie  prelomu milénií. V rokoch 1993 – 2001 

študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u 

prof. Jozefa Jankoviča. V roku 1998 absolvoval stáž na Aka-

démii výtvarných umení v Prahe, u prof. Karla Nepraša a pra-

videlne vystavuje na kolektívnych výstavách na Slovensku a v 

zahraničí. Samostatne vystavoval v 

Bratislave (2010), v Dolnom Kubíne 

(Oravská galéria, 2011) a v Prešove 

(Šarišská galéria, 2011).  

Róbert Szittay si vytvoril a rozvíja 

vlastný model tvorby, v ktorom je od 

jej začiatkov primárne stredobodom 

záujmu človek. Jeho autorská straté-

gia, založená na expresívnom uchope-

ní ľudskej figúry, ktorá je blízka aktu-

álnym figuratívnym trendom súčasné-

ho svetového sochárstva, orientovanej 

na témy identity, tela, telesnosti a intimity. Na pozadí natura-

listicky stvárneného ľudského tela skúma človeka, ktorý je de-



173 
 

terminovaný svojou biologickou podstatou, nie však obme-

dzovaný v duchovnej rovine. Jeho nahota spája v sebe dva 

protichodné aspekty – zraniteľnosť aj silu. Aj keď je ľudské 

telo Szittayovou nosnou témou, nejde mu o vyjadrenie bez-

prostredného senzuálneho zážitku, ale skôr o sebaironický 

komentár a budovanie vlastného konceptu osobnej mytológie. 

Do jeho tvorby sa premietajú aj širšie univerzálne témy vzťa-

hov, sexuality, viery, smrteľnosti a ďalšie témy, odrážajúce 

zložitosť ľudskej existencie, popretkávanú túžbami a frustrá-

ciami každého jednotlivca. 

Pri tvorbe sôch autor využíva nové i tradičné technológie a 

výtvarné materiály - sklolaminát, 

včelí vosk, bronz, sadru, kameň, be-

tón a drevo. Dôraz kladie aj na fa-

rebnú povrchovú úpravu, ktorá sa 

stáva nositeľom významov. Pre 

tvorbu autora je príznačná bravúrna 

modelácia, dramatickosť a vypätosť  

sochárskej formy, založenej na de-

formácii a fragmentarizácii tvarov, 

literárne filiácie a zmysel pre líniu, ktorý sa uplatňuje nielen v 

sochárstve, ale aj v kresbe. Kresbu pritom autor rozvíja ako 

svojbytné výtvarné médium. Rozsiahla samostatná výstava 

mladého umelca je výsledkom vyhraneného výtvarného názo-

ru, obdivuhodného tvorivého nasadenia a predovšetkým sys-

tematického umeleckého vývoja. 

Galéria M.A. Bazovského 07.02.2012 

 

Výstavu s názvom „Štyri ročníky medzinárodného lite-

rárno-výtvarného sympózia Ora et Ars“ na Bratislavskom 

hrade pripravilo Mesto Trenčín v spolupráci s Trenčianskym 

osvetovým strediskom, ktorej vernisáž sa uskutočnila 6. febru-

ára 2012. Počas mesiaca február 2012 bola nainštalovaná v 
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priestoroch Západnej terasy Bratislavského hradu a obsahova-

la výtvarné diela, ktoré vznikli na sympóziu počas jeho dote-

rajšej histórie. 

Účastníkmi boli autori nielen zo Slovenska, ale i z partner-

ských miest Uherského Hradišťa, 

Tarnowa, Békešskej Čaby, Srbska či 

Ruska. Výstava je putovná a doteraz 

bola vystavená v Uherskom Hradišti, 

v Ilave, v Považskej Bystrici a v Det-

ve. 

Sympózium „Ora et Ars“ sa koná 

každoročne v júni na mieste niekdaj-

šieho benediktínskeho opátstva. 

Umelci sa nechávajú inšpirovať jeho 

neopakovateľnou atmosférou a nie-

ktorí priamo tam aj tvoria. Jubilejný piaty ročník sympózia sa 

uskutoční v starobylom areáli kláštora na Veľkej Skalke v 

dňoch 18. až 23. júna. 

www.sme.sk 09.02.2012  

pomocná evidencia 91/1/2012 

 

Časť svojej zbierky výtvarného umenia poskytol Bohumil 

Hanzel na obdiv verejnosti. Po Ivanovi Melicherčíkovi ide iba 

o druhého slovenského zberateľa, ktorý takto zverejnil svoje 

vzácnosti. 

Celú zbierku približuje v knihe s názvom Zbierka Bohu-

mila Hanzela 1990 – 2012, ktorá obsahuje asi 450 diel a vý-

ber z nej. Časť zbierky pozostávajúcej  zo 123 obrazov a sôch 

bola poskytnutá na výstave s rovnakým názvom v Mirbacho-

vom paláci Galérie mesta Bratislavy. Výstava potrvá do 1. ap-

ríla 2012. Podľa jej kurátora Ivana Jančára z Galérie mesta 

Bratislavy „Hanzelova zbierka je jedna z najprestížnejších, ra-
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cionálne a cieľavedome koncipovaná súkromná kolekcia slo-

venského výtvarného umenia“. 

Začal ju profilovať dielami autorov z 50. a 60. rokov                  

20. storočia. Ako Trenčan získal pozoruhodnú sériu od Miloša 

Alexandra Bazovského, ale zaujímavá je zbierka ďalších 

umelcov ako Jana Hálu, pas-

tely a oleje Janka Alexyho, 

reprezentačné obrazy Martina 

Benku a Mikuláša Galandu. 

Vo výbere sú aj diela Gus-

táva Mallého, Vincenta Hlož-

níka, Edmunda Gwerka, Zol-

tána Palugyaya, Imra Weinera 

Kráľa, Karola Ondreičku či 

Jána Mudrocha. Fenomén slo-

venského folklóru reprezentu-

je keramikár Ignác Bizmayer 

a zastúpený je aj jeho určitý protipól sochár Jozef Kostka. 

Kvalitná je kolekcia diel skupiny Mikuláša Galandu, ktorú 

tvoria Vladimír Kompánek, Rudolf Krivoš, Anton Čutek, An-

drej Barčík, Milan Paštéka, Andrej Rudavský, Ivan Štubňa a 

Pavol Tóth. Väčšina týchto diel by bola ozdobou hociktorej 

galérie.  

„Okrem sloven-

ských autorov je 

výnimkou najvy-

chytenejší český 

sochár Olbram Zo-

ubek, s ktorým sa 

osobne poznám od 

roku 1992. V knihe 

je od neho štyrid-

sať vecí a na vý-
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stave tri,“ povedal zberateľ. 

Reprezentatívna publikácia na vyše 360 stranách okrem ka-

talogizovaných diel obsahuje množstvo textov od popredných 

odborníkov na výtvarné umenie - Kataríny Bajcúrovej zo 

Slovenskej národnej galérie Jána Abelovského z aukčnej spo-

ločnosti SOGA a zberateľa Bohuša Hanzela. Publikáciu vy-

dala spoločnosť Q-EX Trading a vytlačila spoločnosť Pardon 

Trenčín v roku 2012. 

www.sme.sk 05.02.2012  

pomocná evidencia 92/1/2012 

 

Dňa 16. februára 2012 v priestoroch Piaristického gymná-

zia v Trenčíne  otvoril  predseda Kresťansko-demokratického 

hnutia Ing. Ján Figeľ zaujímavú výstavu plnú farieb s ná-

zvom „Kostoly a chrámy Trenčianskeho kraja“ od autora 

Jozefa Vydrnáka. Kurátor výstavy a poslanec za Kresťansko-

demokratické hnutie do Národnej rady Slovenskej republiky 

PhDr. Marián Kvasnička  povedal, že nahovoril svojho pria-

teľa Jozefa Vydrnáka, aby vytvoril grafické obrazy najznámej-

ších dekanátnych kostolov v Trenčianskom kraji, ale aj motívy 

národných sakrálnych pamiatok a chrámov, ktoré ovplyvnili  

moje detstvo a mladosť.. V kultúrnom programe vystúpil so 

známymi  áriami sólista opery Slovenského národného divadla  

Ján Babjak. V refektári  piaristov, kde sa podujatie konalo sa 

prítomným prihovoril  Ing. Ján Figeľ slovami:  „Každá ľud-

ská cesta by mala viesť domov. Umelci majú dar a talent 

vyjadriť slovami, hudbou a výtvarným umením túto sku-

točnosť.“ Záverom Ing. Ján Figeľ poďakoval zakladateľom a 

pokračovateľom kresťanskej demokracie v Trenčianskom kraji 

a obdaroval dlhoročných a aktívnych členov svoju najnovšou 

knihou „V centre spoločnej Európy“. 

Trenčianske noviny 20.02.2012 

pomocná evidencia 107/1/2012, 115/1/2012 
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Od 1.februára 2012 vystavovali v Trenčianskom múzeu  

trinásti študenti umeleckých vysokých škôl, väčšinou 

z katedry fotografie. Boli to diela, ktoré vytvorili za posledný 

semester a výstave 

dali názov „Untit-

led“, teda „Bez ná-

zvu“. Autori vysta-

vujú práce rôzneho 

typu a žánru, od 

klasických fotogra-

fií až po digitálnu 

tlač. Vytvorila sa 

kolekcia žánrovo 

nevymedzená. Vystavujúca Michaela Dutková povedala, že 

výstava je originálna, vytvorená len pre Trenčín.  

Na jednej zo stien výstavného priestoru upútala návštevní-

kov kolekcia podsvietených fotografií, ktorou autorka Michae-

la Dutková vyjadrila svojimi prácami stvárnenie témy „Kto 

som?“ V nej sa zamerala na zobrazenie ľudí, s ktorými žije 

a nejakým spôsobom ovplyvnili jej konanie. Konštatovala, že 

„čím je fotka väčšia a žiarivejšia, tým viac ma ovplyvnil.“ Fo-

tografie ďalšej vystavujúcej autorky Veroniky Markovičovej  

mapujú posledné obdobie jej života. 

Trenčianske noviny 13.02.2012 

pomocná evidencia 97/1/20121 

 

V dňoch 9. až 12. februára 2012 sa v Prahe konal 21. roč-

ník veľtrhu cestovného ruchu „Holiday World Praha“. Or-

ganizátorom bola spoločnosť Incheba Praha. Počet vystavova-

teľov na Holiday World a na sprievodnej výstave Golf Show 

bol 725, počet zastúpených krajín 47, zahraničných centrál 28, 

odborných návštevníkov 7.485 a celkový počet návštevníkov 

bol 32.138 (v roku 2011 bolo 31.720 návštevníkov). Partner-
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skou krajinou veľtrhu bola Dominikánska republika - najexo-

tickejšia a geograficky najvzdialenejšia krajina z pomerne dl-

hého zoznamu doterajších partnerov. Toto partnerstvo sa ci-

teľne prejavilo na dianí veľtrhu, vnieslo do výstavných prie-

storov veselosť a dobrú náladu. 

Expozícia Trenčianskeho samosprávneho kraja ako „Kraj 

pohody“ veľmi vhodne vyznela v tomto pestrom rámci. Ex-

pozícia Trenčianskeho samosprávneho kraja bola v porovnaní 

s minulými ročníkmi ino-

vovaná, obohatená o efekt-

né svietiace zábery atrakti-

vít kraja. Záujemcom o 

návštevu Slovenska a 

zvlášť nášho kraja, odbor-

níkom, ale aj partnerom, 

ktorí navštívili stánok, boli 

poskytnuté tlačené materiá-

ly a množstvo rôznych informácií o aktuálnej ponuke zariade-

ní cestovného ruchu. Distribuovali sa imidžové materiály a 

mapy o celom kraji, o niektorých konkrétnych zariadeniach 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako sú Trenčianske mú-

zeum, Hvezdáreň Partizánske, Myjava a okolie, bohato bola 

zastúpená oblasť Bojnice a 

horná Nitra, stredné a se-

verné Považie napr. ponuka 

z Beluše, Hornej Maríkovej 

a ďalších, ktoré sú lákadla-

mi pre návštevníkov a majú 

vlastné produkty cestovné-

ho ruchu. Predseda Tren-

čianskeho samosprávneho 

kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH sa zúčastnil oficiálneho 

otvorenia veľtrhu a počas otváracieho dňa absolvoval rad 
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stretnutí v stánkoch Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, 

českej centrály cestovného ruchu „Czech Tourism“, niekto-

rých krajov a ďalších významných inštitúcií, v oblasti rozvoja 

príjazdového a domáceho cestovného ruchu. 

www.tsk.sk  16. februára 2012 

pomocná evidencia 111/1/2012 

 

Súťaž Zodpovedne.sk vyhlásilo občianske združenie eSlo-

vensko v spolupráci s Úniou miest Slovenska a ďalšími part-

nermi s cieľom podporiť 

výmenu skúseností a 

ohodnotiť snahu žiakov, 

študentov, preventistov, 

škôl a samospráv pri 

bezpečnom využívaní 

informačno-komunikač-

ných technológií. Do 

aktivít realizovaných v súťaži sa zapojilo viac ako 20-tisíc detí 

z celého Slovenska. V tejto súťaži „zlatým ocenením“ bola 

ocenená Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne. 

www.tsk.sk 15.02.2012 

pomocná evidencia 112/1/2012 

 

Dňa 14. februára 2012 na sviatok sv. Valentína sa uskutoč-

nila vo výstavných priestoroch Galérie Q-EX pod mestskou 

vežou vernisáž výstavy Róberta Hromca. Umelec sa predsta-

vil v Trenčíne už po druhý raz, keď predtým sa predviedol so 

svojimi veľkorozmernými maľbami a kombinovanými techni-

kami v Galérii M. A. Bazovského v roku 2007.  

http://www.tsk.sk/
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Aj v tejto výstave na svojich maľbách ukázal svoje maj-

strovstvo, v ktorých sa jemná grafika snúbi s výrazovo silnou 

grafikou. Časti ľudského tela sú nositeľmi deja. Dotyky sú 

prejavom vzťahu a lásky. Symbolika rúk je od praveku vo 

všetkých kultúrach sveta. Ak chceme spečatiť svoju lásku, dá-

vame svoju ru-

ku. Z ruky nám 

čítajú osud, ale-

bo naopak zve-

ria nám ho do 

vašich rúk. Ru-

kou sa dáva po-

žehnanie, ale aj 

zaucho. Podá-

vame si ruky na 

znak priateľstva 

a tlieskame, aby sme vyjadrili obdiv a uznanie.  

Trenčianske noviny 20.02.2012 

pomocná evidencia 115/2/2012 
 

Výstavisko Expo Center a.s. v Trenčíne v spolupráci s od-

bornými garantmi – „Slovenskou agentúrou pre cestovný 

ruch“ a českou centrálou cestovného ruchu „CzechTourism“ 

dňom 23. februára 2012 vyhlásili cezhraničnú súťaž prvého 

ročníka výstavy cezhraničného cestovného ruchu regiónov 

Slovenskej republiky a Českej republiky pod názvom „Kleno-

ty pohraničia/Klenoty příhraničí“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tri slovenské a tri české pohraničné kraje (Trenčiansky, Ži-

linský, Trnavský a Zlínsky, Moravsko-sliezský a Juhomorav-

ský) nominovali do súťaže svoje štyri najväčšie klenoty. Sú 

medzi nimi jedinečné hrady, skanzeny, múzeá, prírodné krásy 

a kultúrne pamiatky. O víťazovi rozhodne internetové hlaso-

vanie na web stránkach zúčastnených krajov, organizátora a 
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garantov súťaže. Výsledky súťaže budú slávnostne vyhlásené 

10. mája 2012 na Trenčianskom hrade.  

Klenoty pohraničia/Klenoty příhraničí sú súčasťou sprie-

vodného programu 1. ročníka výstavy cezhraničného cestov-

ného ruchu regiónov Slovenskej republiky a Českej republiky  

- Region Tour Expo 2012 v Trenčíne, ktorá sa uskutoční od 

10. do 12. mája 2012. Výstava vytvára platformu na prezentá-

ciu destinácií a produktov cestovného ruchu v slovenských 

a českých prihraničných regiónoch, prezentáciu zaujímavostí, 

pamiatok, gastronómie a širokých možností príjemného strá-

venia voľného času a dovolenky.  

V priestoroch výstaviska Expo Center čakal návštevníkov 

zaujímavý sprievodný program. Návštevníci sa tešili z premie-

tania cestovateľských filmov, prezentácie zvykov a tradícií, 

výstavy fotografií a reportáži z ciest známych cestovateľov, 

ako aj rôznych súťaží o pobytové ceny. Časť programu výsta-

vy prebiehala aj na Trenčianskom hrade, kde bol pre návštev-

níkov pripravený májový jarmok remesiel a vystúpenie hu-

dobnej skupiny Čechomor.   

vlastné poznámky  

 

Dňa 23. februára 

2012 sa uskutočnila 

v priestoroch Kultúr-

neho informačného 

centra v Trenčíne ver-

nisáž výstavy fotogra-

fií kronikára Mesta 

Trenčín Jozefa Čery-

ho pri príležitosti ži-

votného jubilea 70 ro-

kov a 40 rokov písa-

nia kroniky mesta. Na vystavených fotografiách poskytol prie-
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stor nielen zábery, ktoré sa mu podarilo nafotografovať na 

rôznych podujatiach, ale aj veľmi lákavé pohľady na Tren-

čiansky hrad, na domy v starých uličkách z rodného mesta, 

ktoré sa stali pre neho a pre históriu jedinečné. Tí, ktorí pri-

pravovali výstavu dali priestor aj fotografiám z jeho cestova-

teľských aktivít po Španielsku, Tirolsku, Islande, talianskych 

Dolomitoch, Kanárskych ostrovoch a podobne. Pri tejto príle-

žitosti primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček oce-

nil dlhoročnú prácu jubilanta ďakovným listom. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 132/1/2012, 140/1/2012 

 

„Filmový festival inakosti“ sa konal v piatich slovenských 

mestách, medzi iným aj v Trenčíne. Trenčianski diváci si 

mohli filmy o homosexuálnej menšine pozrieť 23. a 24. marca 

2012 v Art Kine Metro. 

Po prvýkrát v histórii festivalu sa organizátorom podarilo 

pripraviť projekcie v takomto rozsahu mimo hlavného mesta. 

„Považujeme to za dôležité najmä preto, že postavenie nehete-

rosexuálov mimo Bratislavy je predsa len iné. V hlavnom 

meste je istá anonymita, ľudia otvorenejšie hovoria o svojej 

orientácii, v menších mestách sa naopak častejšie stretávajú 

s diskrimináciou,“ zhodnotila riaditeľka festivalu Zita Hos-

szúová.   

Ako informoval manažér festivalu Roman Samotný, na 

plátnach kín sa objavilo viac ako 15 filmov. „Išlo o výber 

snímok z posledných troch ročníkov festivalu, z ktorých väč-

šinou neboli uvedené v bežnej slovenskej kino distribúcii. Bo-

nusom bola adaptácia románu Virginie Woolfovej „Orlando“ 

vo filme režisérky Sally. Do výberu filmov vybrala dramatur-

gia aj „Modlitby za Bobbyho“ od režiséra Russela Mulcahyho, 

ktorý osobne uviedol oceňovaný americký producent Daniel 

Sladek.  
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Medzi premietanými filmami sa objavila aj nemecká sním-

ka „Coming Out“, švédska snímka „Láska je láska“ od režisé-

ra Lukasa Moodyssona a britská snímka „Stonewall“ od reži-

sera Nigela Fincha. Do programu sa dostali aj britský film 

„Víkend“ od režiséra. Andrewa Haigha, švédsky film „Patrik 

1,5“ od režiséra Ella Lemhagena a americký film „Zakázané 

plátno Ameriky“ od režiséra Roba Epsteina, Jeffrey Friedma-

na. Diváci sa mohli tešiť z nemeckého filmu „Tri“ od režiséra 

Toma Tykwera či britskej drámy „Špičkou jazyku“ od režiséra 

Geoffrey Saxa. Dramaturgia zaradila aj výber krátkych škan-

dinávskych LGBT filmov, holandský tanečný film „Enter 

Achilles“ od režiséra Clara van Goola a dva slovenské tanečné 

filmy „Darkroom“ režiséra Petra Bebjaka a „Deň“ režiséra Jo-

zefa Vlka).  

www.sme.sk 15.03.2012  

pomocná evidencia 181/1/2012  

 

Súťaž „Keby som bol kráľom“, vyhlásená 1. marca 2012 

bude jedným z podujatí, ktoré sa spájajú s 600. výročím ude-

lenia kráľovských výsad mestu Trenčín. Ďalšími podujatiami, 

ktorými si mesto Trenčín pripomenie toto výročie budú výsta-

vy „Deň múzeí a galérií“, „Žigmundov deň“ v čase „Historic-

kých slávností“ či „Kráľovské dni pri Trenčianskej bráne“.  

Ale vráťme sa k úvodnej vete článku. Pri príležitosti šesť-

stého výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta 

Žigmundom Luxemburským pripravilo mesto Trenčín súťaž s 

názvom „Keby som bol kráľom“, do ktorej  môžu zapojiť žiaci 

základných a stredných škôl. Súťaž je širokospektrálna, preto-

že zahŕňa krátke literárne útvary alebo básne, výtvarné a mul-

timediálne práce hlavným motívom je spracovanie významnej 

historickej udalosti – udelenia kráľovských výsad mestu Tren-

čín v roku 1412, ktoré sa tak zaradilo medzi významné mestá 

Uhorského kráľovstva. Boli to výsady, aké mali mestá Budín, 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10007842&ids=6
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či Stoličný Belehrad. Išlo napríklad o právo meča, ktoré povo-

ľovalo trestať smrťou, právo na ohradenie mesta hradbami, 

oslobodenie od cla alebo právo usporadúvať výročné trhy. 

Útvar kultúrno-informačných služieb Mestského úradu 

v Trenčíne súčasne dohodol, že hodnotiteľom výtvarných prác 

bude Základná umelecká škola Karola Pádivého v Trenčíne, 

literárnych prác Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 

a multimediálnych prác Stredná umelecká škola v Trenčíne. 

Podrobné informácie súťaži mohli záujemcovia nájsť na we-

bovej stránke Mesta Trenčín. Je len samozrejmé, že všetky 

prihlásené súťažné práce budú hodnotené odbornými porota-

mi.  

Vyhodnotenie, ocenenie a výstava vybraných prác sú plá-

nované v mesiaci jún 2012 na Trenčianskom hrade.  

www.sme.sk 16.04.2012 

pomocná evidencia 248/1/2012 

 

Dňa 24. marca 2012 si pripomenuli členovia Speváckeho 

zboru slovenských učiteľov pri pamätnej tabuli na budove 

Slovenskej sporiteľne v Trenčíne na 

svojich starších kolegov z okolia Tren-

čína, Ilavy a Pú-

chova, ktorí pred 

deväťdesiatymi 

rokmi rozhodli za-

ložiť mužský spe-

vácky zbor. Ná-

sledne po večernej svätej omši v kostole piaristov sa uskutoč-

nil koncert, ktorého sa zúčastnila početná komunita priazniv-
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cov zborového spevu. Na záver koncertu ocenila vedúca odbo-

ru kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Marta 

Šajbidorová ďakovným listom členov zboru pochádzajúcich 

z Trenčianskeho kraja a primátor Mesta Trenčín Mgr. Ri-

chard Rybníček ocenil ďakovným listom členov zboru 

z Trenčína.  

Kronika zboru hovorí o tom, že myšlienku založenia uči-

teľského, mužského speváckeho zboru vyslovili učitelia z oko-

lia Trenčína, 

Ilavy a Púcho-

va na župnej 

schôdzke 24. 

novembra 1920 

v Žiline. Jej 

stretnutím sa 

stal 3. marec 

1921 v Trenčí-

ne, ktorý sa považuje za dátum a miesto vzniku. Tu prijal aj 

svoj doterajší názov – Spevácky zbor slovenských obsah zača-

li realizovať o niekoľko mesiacov - prvýkrát sa zišlo 26 učite-

ľov v Trenčíne 15. januára 1921, zatiaľ bez dirigenta. Na pr-

vom pracovnom dni učiteľov sa rozhodli angažovať odborne 

vzdelaného a fundovaného dirigenta – prof. Miloša Ruppeldta, 

ktorý viedol zbor od roku 1921 do roku 1943).  

Inšpiráciou pre vznik 

zboru bolo umelecké 

pôsobenie bratského 

„Pěveckého sdružení 

moravských učitelů“ 

a zámer bolo pritiahnuť 

aj ďalších učiteľov 

z celého Slovenska. 

Jedným z hlavných or-
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ganizátorov bol prvý tajomník zboru, Trenčan Gabriel Valoc-

ký, ktorý okrem organizátorskej práce začal so zborom nacvi-

čovať prvú skladbu zboru, kompozíciu Jána Kadavého: „Čo 

čušíš, Slováku mužný...“ Hlavným cieľom umeleckej činnosti 

zboru v tomto období bolo napĺňanie obsahu motta Spevácke-

ho zboru slovenských učiteľov: „Spevom budiť lásku k rodu“.  

Prvé verejné vystúpenie mal zbor po poldruharočnom cvi-

čení 11. augusta 1922 na ve-

čierku Slovenského kruhu v 

Trenčíne. Slovenskej verej-

nosti sa zbor prvýkrát pred-

stavil na slávnosti pri príle-

žitosti odhalenia sochy bás-

nika Jána Hollého 14. októb-

ra 1923 v Maduniciach. Prvé 

celovečerné koncerty sa uskutočnili 10. a 11. januára 1924. v 

Novom Meste nad Váhom a v Trenčíne. 

Čas plynul a menila sa členská základňa aj dirigenti. Miloša 

Rupelda vystriedal prof. Ján Strelec, ktorý viedol zbor 1945 – 

1954. Neskôr ho vystriedal dr. Juraj Haluzický (1954 – 1977), 

prof. Peter Hradil (1977 – 2001) a od roku 2002 teraz zbor di-

riguje doc. Štefan Sedlický. Posledne menovaný plynulým, 

ale zásadným spôsobom zmenil dramaturgiu zaradením skla-

dieb autorov hudby 

20. storočia. Z jeho 

podnetu zbor vyhlá-

sil skladateľskú sú-

ťaž pre mužský zbor 

„Volanie po partitú-

rach“, ktorá obohati-

la dramaturgiu zbo-

ru a ich naštudova-

nie ukázalo nové in-
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terpretačné možnosti telesa. V krátkom čase, realizoval CD 

nahrávky s titulmi: „Hoj, zem drahá“ a „Korunovácia Márie, 

manželky Maximiliána 2“ – scénická hudba Lukáša Borzíka 

na korunovačné slávnosti v Bratislave.  

Doterajšiu 90. ročnú históriu Speváckeho zboru sloven-

ských učiteľov tvorili aj obyvatelia mesta Trenčín, z ktorých 

možno spomenúť učiteľov a školských pracovníkov Gabriela 

Valockého, Jána Majtása, Alexeja Juríčeka, Róberta Bednári-

ka, Františka Halúzku, Jozefa Čeryho, Karola Mušku, Jozefa 

Vakoša a Branislava Vakoša. Aj cez nich sa naše mesto zvidi-

teľňovalo a zviditeľňuje doma i vo svete. Za obetavosť 

a umelecké snaženie im patrí hlboká vďaka a uznanie. 

vlastné poznámky 

 

Jedna z najpredávanejších metalových kapiel „Napalm 

Death“ z anglického Birminghamu vystúpila dňa 24. marca 

2012 v Piano klube na záver päť hodino-

vého koncertu piatich kapiel z Veľkej 

Británie, Čiech a Slovenska v rámci 

koncertu „Brutal Assault Tour 2012“. 

Koncert odštartovala skupina „Sys-

temic Damage“ z Vranova nad Topľou 

polhodinovým vystúpením death metalu 

a grindcore. Na jej vstúpenie nadviazala 

bratislavská skupina „Čad“, ktorá si zís-

kala divákov, čo potvrdilo skutočnosť, 

prečo skupina získala cenu „Radio Head 

Awards“ za nahrávku roka 2011. 

K dvom slovenským skupinám bola organizátori koncertu za-

radili české skupiny „Hypnos“ a „Brutaly Deceased“. 

Trenčianske noviny 02.04.2012 

pomocná evidencia 218/1/2012 

 



188 
 

„Týždeň knižníc“ začal v Trenčíne dňa 26. marca  2012 

prehliadkou talentov pre deti z materských škôl v Trenčíne s 

podtitulom „Aj škôlkari už veľa dokážu“. 

Dňa 27. marca 2012 popoludní do Trenčína zavítal spisova-

teľ Kornel Földvári, ktorého privítala preplnená spoločenská 

miestnosť knižnice v budove na Hasičskej ulici. 

V pobočke knižnice Trenčín - Kubra predstavil mladý lite-

rárny talent žiak Základnej školy Kubranská ul. Tomáš Rehák 

a svoju literárnu tvorbu predstavila Margita Jurišová knihou 

„Ako to bolo kedysi“, ktorá bola venovaná 600 výročiu udele-

nia výsad slobodného kráľovského mesta Žigmundom Lu-

xemburským. 

Dňa 29. apríla 2012 predstavila spisovateľka Viera Vala-

chovičová Ryšavá svoju najnovšiu knihu „Príbehy zo starej 

Bratislavy“ a potom o knihe „Podoby lásky“ porozprávala au-

torka Anna Hrabalová. 

V pobočke knižnice Trenčín Juh sa dňa 29. marca 2012 

uskutočnila beseda so žiakmi základných škôl o drogových 

závislostiach a knihách s touto problematikou. Cyklus mal ná-

zov „Prečo som na svete rád alebo Ako tráviť voľný čas“. Ne-

skôr zasa žiaci besedovali so spisovateľkou Vierou Valacho-

vičovou Ryšavou o knihe „Z rozprávky do rozprávky“. 

V piatok 31. marca 2012 sa uskutočnilo tradičné medziná-

rodné podujatie venované propagácii čítania a nočným dobro-

družstvám „Noc s Andersenom“. Na podujatí sa zúčastnil 

v knižnici najmladší slovenský spisovateľ Christian Ježík a 

krstný otec jeho knižky Rudolf Dobiáš. 

www.sme.sk 27.03.2012  

pomocná evidencia 207/1/1/2012 

 

V kongresovej miestnosti Nemocnice s poliklinikou 

v Trenčíne bola predstavená dňa 27. marca 2012 najnovšia 

kniha MUDr. Františka Jaroša pod názvom „Z dejín tren-
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čianskeho zdravotníctva“. Pôvodne autor pripravoval samo-

statnú kapitolu o zdravotníctve pre tretí diel pripravovanej 

monografie o Trenčíne. Keďže, ale niektorí autori nedodali 

rukopisy do monografie, tak táto nevyšla. Sám o tejto situácii 

povedal, že „rozmýšľal som či rukopis nehodím do koša. Ale 

neurobil som to a dal 

som rukopis prečítať 

riaditeľovi trenčian-

skej nemocnice 

MUDr. Rudolfovi 

Litnerovi. Zaujali ho 

najmä dejiny, ako sa 

vyvíjalo zdravotníc-

tvo na území Trenčína a kraja. Ten ma povzbudil, aby som 

kapitolu doplnil, aby bola z toho kniha, že on sa postará o jej 

vydanie. A tak sa pripravovaná kapitola obohatila o dejiny 

rímskeho a gréckeho zdravotníctva, dejiny zdravotníctva na 

Slovensku od čias Rakúsko – Uhorska po dnešok a tiež ne-

vynechal súčasnosť, keď podklady mu predložili primári od-

delení, v ktorých pí-

sali o sebe, o spolu-

pracovníkoch, o svo-

jom oddelení a po-

dobne.“  

Novú knihu po-

tom uviedli do života 

medzi čitateľov lu-

pienkami červených 

ruží predseda Tren-

čianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH, primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, ria-

diteľ Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne MUDr. Rudolf 

Litner a historik doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc. 

novú knihu pokrstil primátor Mgr. Richard Rybníček 
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Po tomto slávnostnom akte poďakoval MUDr. František Ja-

roš všetkým účastníkom pod-

ujatia, že prijali pozvanie sa 

ho zúčastniť, všetkým akté-

rom krstu novej knihy 

a osobitne poďakoval riadite-

ľovi nemocnice MUDr. Ru-

dolfovi Litnerovi, že mu po-

mohol pri vydaní knihy. Na 

záver dodal, že je to už jeho dvanásta kniha, ktorá uzrela svet-

lo sveta a napísal okolo 130 publikácií, ktoré sú zamerané ob-

sahove na jedy a otravy z jedov. 

Trenčianske noviny 02.04.2012 

pomocná evidencia 220/1/2012 

 

V rámci cyklu Poznávame Trenčanov bola predstavená v 

pobočke Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčín - Kubra 

dňa 28. marca 2012, tvorba mladého talentovaného básnika 

Tomáša Reháka.  

Tomáš Rehák je žiakom 9. A triedy Základnej školy  Kub-

ranská ul. v Trenčíne. „Jeho tvorba sa začala pred rokom a 

pol, ale až teraz, v deviatom 

ročníku, vyšla na povrch. 

Nikto to od neho neočakával 

a všetci sme boli veľmi milo 

prekvapení. Nepíše len zami-

lované básne ako iní chlapci 

v jeho veku, ale svojimi bás-

ňami prezentuje svoj pohľad 

na svet,“ prezradila o spolu-

žiakovi Karolína Letašiová, žiačka 8. B Základnej školy 

Kubranská v Trenčíne. 
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Tomáš predstavil svoju tvorbu pri príležitosti „Týždňa slo-

venských knižníc“. Hosťami podujatia boli Jana Poláková z 

Literárneho klubu OMEGA a Mária Špániková z Verejnej 

knižnice M. Rešetku, od ktorých dostal cenné rady pre jeho 

ďalšiu tvorbu a rozvíjaní jeho talentu. 

„Prajeme mu veľa inšpirácií do ďalšej tvorby a potešilo by 

nás, keby z neho vyrástol druhý Milan Rúfus,“ dodala Karolí-

na. 

www.sme.sk 08.04.2012  

pomocná evidencia 229/1/2012 

 

Dňa 31. marca 2012 sa uskutočnila vernisáž výstavy foto-

grafií člena tvorivej skupiny Méta a Združenia výtvarníkov pri 

Trenčianskom osvetovom stredisku Ing. 

Jána 

Tluku 
pod 

ná-

zvom 

„Cesty a návraty“ 
v mestskej veži v 

Trenčíne. 

Vernisáž otvorila 

pracovníčka Kul-

túrneho informačného centra Mgr. Hana Gallová. Ako uvied-

la v úvodnom vstupe vystavujúci autor sa narodil v Prahe 

a fotografovaniu sa venuje neprofesionálne od roku 1970, ke-

dy sa jeho tvorba sústredila na miznúci svet valašských kopa-

níc. Jeho nevšedný pohľad na všedné veci sú 

jeho intímnou  obrazovou výpoveďou o svete 

okolo nás. Jeho súčasná tvorba je motivovaná 

kompozičnými variáciami s farbou a svetlom. 

Dnešná výstava predstavuje súbor krajinár-
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skych a reportážnych fotografií ciest najmä po Balkáne, ale aj 

pre nás suchozemcov exotických  krajín ako sú Egypt, Malaj-

zia a Vietnam, ktoré sú vystavované po prvý raz.  

Na jej slová nadviazala kurátorka výstavy Mgr. Eva Mišo-

vičová, ktorá povedala, že je šťastím, že Ing. Ján Tluka si na 

svoje cesty vždy balí fotoa-

parát a práve prehliadkou fo-

tografií tejto výstavy pre-

chádzame rušnou hanojskou 

ulicou, premýšľame nad 

znakmi neobyčajného cinto-

rína v Hercegovine, alebo 

cítime vlhký vzduch roz-

právkového vodopádu v slovinských horách. Svojimi fotogra-

fiami nás vracia do 90 rokov minulého storočia, keď sa rozpú-

tala bratovražedná vojna na Balkáne a dôsledky tejto  krvavej 

minulosti zviditeľňuje zničený dom, na ktorom sú vybité okná, 

chýbajúca strecha a cez ne pulzujúci život zelených kríkov 

a korún stromov. I na ďalších záberoch vníma návštevník po-

koj, ktoré nepotrebujú uviesť, kde to je a čo to je. Pripomínajú 

nám známe zákutia domova s vierou, že z každej cesty sa tre-

ba vrátiť späť. Týmto miestom je Trenčín, ktoré je miestom 

návratov autora výstavy. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 214/1/2012 

 

Dňa 30. marca 2012 sa uskutočnila v Oblastnej galérii M. 

A. Bazovského v Trenčíne vernisáž dvojvýstavy ukrajinského 

grafika Olega Denysenko a výstava s názvom „Indefinite 

Scenery“ (Neurčitá krajina). Jeho diela sa nachádzajú v pre-

stížnych múzeách mnohých krajín Európy i v Amerike. Oleg 

Denysenko zaujal spracovaním tém a inklináciou ku klasickej 

technike leptu. Autorov pohľad na svet je odlišný od toho náš-
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ho. Diváka vedie nekončiacimi príbehmi, rozprávkami, divad-

lom. Postavy dôstojných starcov, mudrcov ale i obetujúcich sa 

rytierov, komických kráľov a klaunov defilujú na scéne, účin-

kujú v dráme i komédii jeho imaginárneho predstavenia. De-

nysenkovým obľúbeným motívom sú záhady, labyrinty, ta-

jomstvá. Tajomstvo je podľa autora presne to, čo robí náš ži-

vot zaujímavejším, mení ho na hru, núti nás hľadať a nachá-

dzať samých seba. Denysenko je umelcom veľmi širokého zá-

beru výtvarných aktivít. Okrem grafiky 

sa venuje kresbe, maľbe a plastike. 

V druhej výstave s názvom „Indefini-

te Scenery“ (Neurčitá krajina) sa pred-

stavilo s najnovšou tvorbou šesť mla-

dých slovenských maliarov Dávid Baffi, 

Michal Czinege, Erika Miklóšová, 

Monika Mikyšková, Kristína Šimeko-

vá a Lucia Tallová. Ich spoločným vý-

chodiskom je maliarske médium, téma krajiny a do istej mieri 

aj prístup k tvorbe zúčastnených autorov, oscilujúci medzi rea-

listickým a abstraktným maliarskym jazykom. Výstavný pro-

jekt mapuje problematiku vzťahu medzi konkrétnou a ab-

straktnou maľbou krajiny a divákom ako jej percipientom. 

Umelecké dielo je podmienené diváckou interpretáciou - de-

šifrovaním jeho významu. Zámerom výstavy „Indefinite Sce-

nery“ je poukázať na možnosť krajiny ako ikonografického 

znaku v aktuálnych maliarskych tendenciách. Pre diela Moni-

ky Mikyškovej a Lucie Tallovej je charakteristické prelínanie 

abstraktného a konkrétneho sveta. Krajina v ich tvorbe vytvára 

vizuálnu scenériu do ktorej vkladajú svoje osobné príbehy. 

Tvorba Michala Czinegeho a Eriky Miklóšovej vyznieva viac 

konkrétne, ale stále ostáva citeľný záujem o reálny priestor. 

Maľba krajiny je do istej miery výsledkom spontánnej impro-

vizácie, prepojenej s kresbou. Dávid Baffi a Kristína Šimeko-
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vá sa pohybujú v diferentných abstraktných polohách s expre-

sívnym rukopisom.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 227/1/2012 

 

Národná banka Slovenska vydala v mesiaci marec 2012 

novú striebornú zbera-

teľskú mincu v no-

minálnej hodnote 

dvadsať eúr. Na jej 

líci je zobrazený 

Trenčiansky hrad 

doplnený fragmen-

tom rímskeho nápisu 

z hradnej skaly a silue-

tou hradieb. V spodnej časti mincového poľa je štátny znak 

Slovenskej republiky, nad ktorým je letopočet 2012. Názov 

štátu „Slovensko“ je v opise pod štátnym znakom. Štylizované 

iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu lícnej 

strany mince Karola Ličku (KL) sú pri jej pravom okraji.  

Na rube mince je zobrazená pamiatková rezervácia z nad-

hľadu s cennými architektonickými pamiatkami vrátane hradu 

a trojuholníkového námestia. Pri jej ľavom okraji je v opise 

nápis „Pamiatková rezervácia“ a pri pravom okraji nápis 

Trenčín. Označenie nominálnej hodnoty 20 euro je v ľavej 

spodnej časti mincového poľa. Značka Mincovne Kremnica 

a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného 

návrhu rubovej strany mince Miroslava Rónaia (MR) sú b 

spodnej časti mincového poľa. Na hrane je napísané „Najkraj-

šie slovenské mestá“. Obrazový námet vybrala komisia z ôs-

mich návrhov. 

Zberateľská minca v nominálnej hodnote 20 euro s motívmi 

Trenčína je vydaná ako druhá z cyklu „Pamiatkové rezervácie 

líc mince rub mince 
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na Slovensku“ a svojím spôsobom si ňou pripomíname 600. 

výročie povýšenia Trenčína na slobodné kráľovské mesto. 

Trenčianske noviny 10.04.2012 

pomocná evidencia 230/1/2012 

 

V súťaži o „Najkrajší kalendár 2012“ v kategórii „Regió-

ny“ získal Trenčiansky samosprávny kraj absolútne prvenstvo 

s kalendárom „Ladislav Medňanský - maliar a ochranca chu-

dobných“. Úspech Tren-

čianskemu samosprávne-

ho kraja priniesla aj dru-

há kategória „Knihy 

o kraji a regióne“, keď 

v súťaži o „Najkrajšiu 

knihu a propagačný 

materiál na Slovensku 

za rok 2011“sa umies-

tnila na druhom mieste 

knihu dobových fotografií z Trenčianskeho regiónu pod ná-

zvom „Čiernobiely svet“. „Čarovné obrázky, zachytávajúce 

prírodnú scenériu, dedinské prostredie, človeka v prírode, por-

tréty ľudí, ale aj ich zábery v krojoch, v slávnostných chvíľach 

i počas práce, zostavil akademický maliar Marián Strieženec, 

ktorý sa autorsky podieľal aj na vydaní víťazného kalendára. 

Táto jediná prestížna súťaž slovenských kalendárov, ktorú tra-

dične vyhlasuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu 

novinárov  spolu so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej 

Bystrici, začala svoju históriu v roku 1992. V jubilejnom            

20. ročníku podľa súťažilo 48 kalendárov a o titul Najkrajšia 

kniha sa v 5. ročníku uchádzalo 42 kníh a propagačných mate-

riálov. 

www.sme.sk 11.04.2012  

pomocná evidencia 238/1/2012 
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V mesiaci apríl 2012 v mestskom parku M. R. Štefánika 

v Trenčíne úradoval nepovolaný pilčík, ktorému za obeť padla 

desaťročná lipka, rastúca v strede skalky, vysadená ako pa-

mätník storočnice hnutia Rotary International. 

Pri príležitosti stého výročia založenia hnutia Rotary Inter-

national vysadili v roku 2005 kluby na území česko – sloven-

ského Distriktu 2240, symbolických sto líp, medziiným aj v 

Trenčíne. 

Člen Rotary Clubu Trenčín Ján Babič povedal, že „do ko-

reňov lipky zakopali pre na-

sledovné generácie tubus s 

odkazom členov novozalo-

ženého trenčianskeho klubu. 

Ťažko však nájsť spojenie a 

súvislosti medzi dobrou vô-

ľou nezištne pomáhať a šíriť 

priateľstvo po svete s ta-

kýmto vyčíňaním ľudskej 

zloby.“  

Aktivity trenčianskych rotariánov sa sústreďujú na študent-

ské výmenné pobyty, celosvetovú iniciatívu na odstránenie 

detskej obrny, medzinárodnú spoluprácu a pomoc ľuďom pri 

prírodných nešťastiach alebo pri poskytovaní nezištnej pomoci 

vo forme zbierok ako je tradičný trenčiansky vianočný punč. 

Rotary International je striktne apolitickou občianskou inicia-

tívou. 

„O to ťažšie sa hľadá odpoveď na otázku, prečo a kto mal 

záujem takto nezmyselne konať. Týmto ohavným činom neub-

lížil rotariánom, tí sa svojich ideálov a poslania nevzdajú, ale 

vyslal zlý signál o stave našej spoločnosti a obavy o šírení zlej 

atmosféry v našom meste,“ myslí si Ján Babič. Členovia Rota-

ry klubu Trenčín len ťažko skrývali rozhorčenie nad týmto ne-
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pochopiteľným konaním. Vyjadrili svoje obavy zo šírenia ne-

zmyselnej a bezdôvodnej nenávisti. 

„Zabil strom, živý organizmus, zjavne bez motívu. Alebo 

mal niečo proti rotariánskemu hnutiu. Pre rotariánov ten strom 

predstavoval určitý symbol. Úbožiak, ktorý si svoje pocity 

menejcennosti rieši spôsobom sociálne neúnosným,“ povedal 

člen klubu a psychiater Svetozár Droba. 

Marek Liska dodáva, že hoci samotný skutok nepochybne 

do istej miery ospravedlňuje páchateľova narušená psychika, 

je ťažké sa s ním zmieriť. „Najmä pre rotariánov, ktorí svoje 

aktivity zasvätili všeobecne prospešnej činnosti, je takýto čin 

ďaleko za hranicou pochopenia, či dokonca tolerancie,“ pove-

dal. Ako dodal Ján Babič, žiadny zlý skutok nezostane nepo-

trestaný, prinajmenšom v mysli väčšiny tolerantných a sluš-

ných ľudí nenachádza zloba ospravedlnenie. 

www.sme.sk 15.04.2012 

pomocná evidencia 249/1/2012 

 

Dňa 17. apríla 2012 pri príležitosti 90. výročia vzniku 

Trenčianskej veterinárnej župy pre Slovensko a 60. výročia 

úmrtia svetoznámeho veterinárneho lekára MVDr. Jozefa Ma-

reka si pripomenuli občania v Posádkovom klube Trenčín vy-

počutím prednášky MVDr. Mateja Moťovského pod názvom 

„Z dejín veterinárneho lekárstva v Trenčíne a okolí“.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 252/1/2012 

 

Dňa 18. apríla 2012 sumou 

10.000 eúr ocenila „Nadácia Oran-

ge“ v tretej kategórii Kultúrne cen-

trum „Aktivity“ v Trenčíne. 

V hodnotení sa konštatovalo, že or-

ganizácia sa dlhodobo venuje pod-
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pore miestnej komunity v Trenčíne a dlhodobo vytvára prie-

stor pre deti a dospelých. Do svojho posledného projektu za-

hrnuli okrem kultúrnych aktivít aj brazílske ekoworkshopy so 

zahraničnými lektormi 

Trenčianske noviny 07.05.2012 

pomocná evidencia 285/1/2012 

 

Skalničkári trenčianskeho klubu pripravili dňa 27. apríla 

2012 jubilejnú desiatu výstavu v kultúrnom dome v Zlato-

vciach naaranžovaním vzorovej skalky. 

Nadšenci skaliek ale aj bonsajov a sukulentov si klub zalo-

žili v roku 2003 a odvtedy každý rok pripravili jednu výstavu. 

Tento rok na jubilejnej desiatej skrášlili svojimi vypestovaný-

mi rastlinkami priestory kultúrneho domu. Hneď pri vstupe do 

sály sa návštevníci mohli potešiť pohľadom na rôznofarebne 

rozkvitnutú skalku. Nechýbali na nej dreviny, jazierko či vtá-

čie hniezdo s jeho obyvateľmi. Až na túto dekoráciu bolo 

všetko pravé. 

„Skalku sme vytvorili z doneseného materiálu, takú vzoro-

vú, ako by mohla vyzerať. Dali sme na ňu zmes skalničiek, 

snažili sme sa vybrať na ukážku také rastlinky, ktoré práve v 

tomto období, teraz na jar kvitnú. A v našich skalkách máme 

aj živé tvory, jašteričky, užovku, v jazierku žubienky a žaby,“ 

hovorí šéfka klubu Oľga Koníková. 

Na výstave okrem skalničiek vystavovali okrasné dreviny, 

bonsaje a sukulenty a na burze ponúkali nimi dopestované sa-

denice. Aby záujemcovia videli, ako kvitnú, boli pri nich foto-

grafie. Poradili aj tým, ktorí si chcú založiť skalku a priniesť 

kúsok prírody do záhrady alebo na terasu. „Treba zladiť skal-

ku aj farebne a vyberať kvety, aby kvitli na striedačku, potom 

na nej stále niečo kvitne a ostane dlho a pekne zakvitnutá. 

Skalka by mala vyzerať pútavo aj keď je bez kvetov, v zime, 

keď oddychuje,“ vysvetlila Oľga Koníková. Obdobie vegetač-
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ného pokoja však netrvá dlho, už v januári začínajú na skal-

kách skalničkárov rásť snežienky a irisy. 

Ako hovorí, výborné na základy skalky sú tufové kamene. 

„Keď búrali Električnú ulicu, 

tak ich vyvážali na smetisko. 

Pre kamene skalničkári chodi-

li aj do Omšenia, teraz je už 

problém zohnať ich. Môžu 

byť aj vápencové kamene 

alebo štiepané bridlice. Zása-

da je nemiešať ich,“ upozor-

ňuje. Ak si niekto chce zalo-

žiť skalku na terase či balkóne vo veľkých misiach, tam by 

odporučila menšie rastlinky a také, aby stále niečo kvitlo. 

Skalky v záhradkách môžu zdobiť aj dreviny, ihličnany. „Dnes 

sú v móde najmä pomaly rastúce,“ konštatuje. Podľa nej, ak si 

človek vytvára skalku a postupne ju zveľaďuje, zháňa rastlin-

ky, má k nej iný a hlbší vzťah, ako keď mu príde skalku spra-

viť záhradník. 

Každý z členov klubu má aj svoju vlastnú domácu skalku, 

niektorí ju založili už pred rokmi. Dokumentuje Oľga Fraňo-

vá, „keď povedala postavili sme si rodinný dom  a chceli sme 

mať miesto na oddych s jazierkom, kde budeme grilovať, kde 

si posedíme. Najskôr som zháňala lekná do jazierka, potom 

rastliny okolo jazierka a takto som začínala s budovaním skal-

ky.“  V rodine má aj pokračovateľa. K záľube priviedla syna, 

ktorý žije v Nemecku a ako hovorí, navzájom si vymieňajú a 

dopĺňajú rastliny. Uprednostňuje domáce rastlinky pred cu-

dzokrajnými, exotickými, najradšej má trvalky. „Teším sa na 

jar, na to, ako začnú rásť snežienky, neskôr tulipány. Je to 

veľká radosť, vždy sa nájde niečo, čomu sa človek poteší. 

Mám rada všetky kvety, ani do vázy ich nenatrhám, teším sa z 

nich radšej v záhrade, ako by mi mali na stole zvädnúť.“ Pred 
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skalničkárov je skalka liekom na zlú náladu a problémy. „Keď 

ráno vstaneme, ideme sa pozrieť, na skalku, či náhodou niečo 

nerozkvitlo. Poskytuje nám každodennú radosť,“ dodala Ko-

níková. 

www.sme.sk 12.05.2012 

pomocná evidencia 295/1/2012 

 

Dňa 2. mája 2012 sa uskutočnila autorská vernisáž obrazov 

mladej výtvarníčky Lucie Fabovej v priestoroch mestskej ve-

že v Trenčíne. Výstavu otvorila a prítomných privítala refe-

rentka Kultúrno – informačných služieb  

Mestského úradu v Trenčína Jarka Blaš-

ková. O vystavujúcej výtvarníčke a vysta-

vené obrazy zhodnotil kurátor výstavy 

Mgr. Jozef Švikruha. V úvode svojho 

príhovoru povedal, že vystavujúca Lucia 

Fabová je rodáčka zo Soblahova. Vyštu-

dovala odbor výtvarného návrhárstva 

Strednej umeleckej školy v Trenčíne, ale 

viac ako odev ju zaujímalo výtvarné spra-

covanie, z čoho vyplynulo jej ďalšie študij-

né smerovanie orientované na súčasnú 

maľbu na Fakulte výtvarného umenia Aka-

démie umenia v Banskej Bystrici v ateliéri 

profesora Františka Hodovského. Počas 

šesťročného štúdia sa venovala najmä sú-

časnej veľkoformátovej maľbe, ale objavila 

aj čaro grafiky aj iných médií, ktoré rozví-

jala vo svojej tvorbe. Počas vysokoškol-

ského štúdia absolvovala jednoročný štu-

dijný pobyt v Taliansku na Academii di 

Belle Lecce v ateliéroch maľby a grafiky a v magisterskom 

ročníku potom absolvovala polročnú študijnú stáž v špa-

Lucia Fabová 

Mgr. Jozef Švikruha 
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nielskej Valencii v Galérii Maria Sanchez. Dnešná výstava 

pod názvom „Rozhovory s plátnom“ predstavuje výber tvor-

by posledných štyroch ro-

kov. Téma vystavujúcich 

prác je rôzna, mení sa 

v závislosti času, priestoru 

a momentu zmeny žitia. 

Dominuje v nej figúra 

a portrét. Autorka výtvar-

nou činnosťou vypovedá 

k okolitému svetu, o ceste poznávania a zvládnutia najrozma-

nitejších foriem skutočností, ktoré nás obklopujú, ktoré nás 

zasiahnu a zanechajú stopy. Vyšla už zo všednej študijnej ate-

liérovej situácie, aby sa dala rozvíjať širokú problematiku por-

trétu a figuralistiky. Postupný vývoj maliarkinej tvorby obsa-

huje mimoriadne veľa figurálnych štúdií, ktoré ju priviedli  

k tvarovým skratkám. Stvárňuje zoskupenia ľudského tela. 

Komponuje veľkorozmerné plátna, ale aj komornejšie formá-

ty. V kolekcii obrazov bohaté narába s líniou, tvar a priestor 

určuje kultivovanými farebnými tónmi. Autorka sa nachádza 

na začiatku svojej tvorby a hľadá spôsoby ako sa vyjadriť. Po-

stupne rozvíja svoj vlastný program.  

Záver patril autorke vystavených obrazov Lucii Fabovej, 

ktorá poďakovala všetkým, že ju prišli podporiť v jej umelec-

kom snažení. 

vlastné poznámky 

 

Dňa 3. mája 2012 sa uskutočnila vernisáž výstavy dvojice 

výtvarníčiek Mgr. Izabely Bulkovej a Ľubice Weiss 

v Katovom dome v Trenčíne pod názvom „Most svetla“. 

K prítomným návštevníkom výstavy sa najprv prihovorila 

Mgr. Izabela Bulková, keď povedala, že vytvorené diela 

vznikli na základe pobytu v miestach, kde prežívala prekrásne 
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chvíle lásky, pokoja a svetla 

v septembri minulého roka. 

Vtedy vznikali básne aj ob-

razy. Na jej slová nadviazala 

Ľubica Weiss, ktorá poveda-

la, že jej obrazy sú výsled-

kom zážitkov, ktoré prežíva. 

Zvýraznila, že Boh a Ježiš 

Kristus sú jej učitelia. Jej 

obrazy sú transmisné obrazy 

preto lebo prinášajú ako hologramy pre ľudí nádherné vibrácie 

a energie, ktoré môžu mať aj liečivé sily. Ide o to, aby sme to-

ho Boha hľadali v sebe a prostredníctvom tvorby umelcov sme 

mohli Boha nájsť.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 266/1/2012  

 

Dňa 4. mája 2012 sa usku-

točnila vernisáž súťažnej vý-

stavy 16. ročníka „AMFO 

Trenčianskeho kraja 2012“ 
vo foyer Trenčianskeho samo-

správneho kraja. V úvode prí-

tomných privítala referentka 

odboru kultúry Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Mgr. Janka Masárová, ktorá informo-

vala, že do súťaže bolo doručených 485 fotografií a 16 multi-

mediálnych prezentácií. Odborná porota v zložení Mgr. Fran-

tišek Tomík, PhDr. Marián Pauer a Mgr. Pavol Obst vyhodno-

tila doručené fotografie do súťaže a odporučila vystaviť 206 

fotografií a 16 multimediálnych prezentácií od 86 autorov. Zá-

roveň odborná komisia rozhodla udeliť 13 cien a 13 čestných 

uznaní. 

zľava – Mgr. F. Tomis, Ing. M. Šajbidorová, Mgr. P. Obst 
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Pred odovzdaním cien a čestných uznaní sa prihovorili 

k súťažiacim a návštevníkom vedúca odboru kultúry Tren-

čianskeho samosprávneho kraja Ing. Marta Šajbidorová, 

ktorá privítala súťažiacich a návštevníkov výstavy a potom 

Mgr. František Tomík a Mgr. Pavol Obst vyjadrili svoje 

postrehy a názory na vystavené fotografie.  

Výsledky súťaže: 

A/ Skupina autorov do 16 rokov 

1/ farebná fotografia 

- cena Kristína Hubová, 

Fotoklub Junior Prievidza 

- čestné uznanie:  

Kristina Frimelová, Fo-

toklub Junior Prievidza 

Vanesa Sitárová, Fotoklub Junior Prievidza 

2/ čiernobiela fotografia 

- cena Róbert Fritz, Myjava 

- čestné uznanie: 

Radovan Sobota, Fotoklub Junior Prievidza 

B/ Skupina autorov do 21 rokov 

1/ farebná fotografia 

- cena Peter Pikulík, Fotoklub Junior Prievidza 

- čestné uznanie: 

Lucia Salayová, Trenčín 

2/ čiernobiela fotografia 

- cena Vladimír Domen, Myjava 

- čestné uznanie: 

Dominika Judáková, Nitr. Pravno 

Dominik Slotík, Trenč. Teplá 

C/ multimediálna prezentácia 

- čestné uznanie: 

Leontína Berková, Melčice-Lieskové 

Kvetka Bobáková, Púchov 
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D/ skupina autorov nad 21 rokov 

1/ farebná fotografia 

- 1. cena Eleonóra Žůrková, 

Trenčín 

- 2. cena Jíří Tomis, Stará 

Turá 

- 3. cena Štefan Majtán, 

Trenčín 

- čestné uznanie: 

Stano Drozd, Prievidza 

Rastislav Hustý, Prievidza 

Zuzana Janíčková, Trenčín 

Pavel Melicherčík, Prievidza 

2/ čiernobiela fotografia 

- 1. cena Jíří Tomis, Stará Turá 

- 2. cena Martin Brojo, Považská Bystrica 

- 3. cena Milan Marko, Prievidza 

- čestné uznanie:  

Štefan Majtán, Trenčín 

Mária Melicherčíková, Prievidza 

E/ multimediálna prezentácia 

- 1. cena Jana Veresová, Trenčín 

- 2. cena Veronika Hanková, Prievidza 

- 3. cena Štefan Majtán, Trenčín 

vlastné poznámky  

pomocná evidencia 288/1/2012 

 

Po prvýkrát v histórii sa na trenčianskom výstavisku 

v dňoch 10. – 12. mája uskutočnila výstava cestovného ru-

chu „Region Tour Expo 2012“. Vystavovateľská spoloč-

nosť Expo Center Trenčín tak reagovala na súčasné trendy 

spoločenského života a ekonomiky.  

E. Žůrková pri preberaní ceny 
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Na výstave sa  prezentovali tri kraje Českej republiky 

a tri kraje Slovenskej republiky z prihraničného územia: 

Juhomoravský, Moravskosliezsky, Zlínsky kraj a Tren-

čiansky, Trnavský a Žilinský samosprávny kraj. Odborný-

mi garantmi sa stali Slovenská agentúra pre cestovný ruch 

a Česká centrála cestovného ruchu Czech Tourism a hlav-

nými partnermi podujatia Trenčiansky samosprávny kraj 

a Zlínsky kraj. 

Trenčiansky samosprávny kraj slávnostne otvoril svoj 

stánok dňa 10. mája 2012 v pavilóne č. 7. Príjemnú atmo-

sféru navodila vokálna skupina VOX, samotného otvorenia 

sa zhostil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH spolu  so zástupkyňou ge-

nerálneho riaditeľa Czech Tourismu Mgr. Norou Gill 

a podpredsedom Žilinského samosprávneho kraja Ing. Jo-

zefom Štrbom. 

Trenčiansky samosprávny kraj považuje za veľmi uži-

točné zameranie tejto výstavy na domáci a cezhraničný ces-

tovný ruch. Sme na začiatku letnej turistickej sezóny, mno-

hí potenciálni klienti sa práve teraz rozhodujú, kde budú 

tráviť dovolenku a prázdniny a táto výstava vytvorila pod-

mienky  pre vystavovateľov z uvedených krajov, aby po-

skytli návštevníkom informácie, kde môžu tráviť  voľné 

chvíle v blízkom okolí.  Všeobecne zvykneme konštatovať, 

že navzájom si naše kraje a krajiny dobre poznáme, ale stá-

le je čo objavovať a obdivovať. Vždy, keď sa dostaneme do 

blízkeho kraja a je nám tam dobre, spravidla sme príjemne 

prekvapení možnosťami, ktoré tam nájdeme. Organizátori, 

odborní garanti a vystavovatelia takýto efekt prostredníc-

tvom tejto výstavy pomohli dosiahnuť. Trenčiansky samo-

správny kraj podporuje všetky aktivity, ktoré napomáhajú 

regionálnemu rozvoju a podporujú pozitívny obraz kraja, 

preto sa výstavy zúčastňuje ako aktívny vystavovateľ. In-
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formácie budú zacielené na hlavné atraktivity kraja a veľké 

podujatia nadregionálneho významu, ktoré sa budú konať 

v kraji.  

Spolupatričnosť a spolupráca s cezhraničnými partnermi 

boli potvrdené aj tým, že spolu vystavovateľom v stánku 

Trenčianskeho samosprávneho kraja bol Región Bílé Kar-

paty so sídlom v Zlíne, ktorý na výstave propagoval subjek-

ty a produkty cestovného ruchu z územia, ktoré zastrešuje 

Euroregión Bílé/Biele Karpaty, kam patrí aj časť Trenčian-

skeho samosprávneho kraja. 

Vo výstavnom stánku Trenčianskeho samosprávneho 

kraja bol inštalovaný fragment výstavy, ktorá pripomí-

na dielo fenomenálneho architekta Dušana Jurkoviča. Na-

rodil sa v Turej Lúke v Trenčianskom kraji a zanechal vý-

razné stopy na viacerých miestach na Slovensku a v Če-

chách, tam napr. v Brne a Zlínskom kraji. Kolegovia zo 

Zlínskeho kraja, zviditeľnili jeho osobnosť aj vo forme re-

gionálneho produktu pod názvom „Básnik dreva“, čo je pu-

tovanie po miestach, kde zanechal osobitné architektonické 

diela. Jeho osobnosť a dielo nás stále spájajú.  

Trenčiansky samosprávny kraj vníma potenciál rozvoja 

cestovného ruchu, ktorý predstavuje mladá generácia – štu-

denti stredných škôl v zriaďovacej pôsobnosti kraja. Hlav-

ná časť stánku v podobe Trenčianskeho hradu bola realizo-

vaná pred viacerými rokmi študentmi Stredného odborného 

učilišťa nábytkárskeho v Pravenci a pre potreby tejto vý-

stavy bola revitalizovaná študentmi a majstrami odborného 

výcviku Strednej odbornej školy na Ul. Vansovej v Prievi-

dzi. Autorom výtvarného návrhu bol Ing. arch. Július Bru-

na. Atmosféru v stánku dotvárali historické kostýmy, ktoré 

navrhli a ušili študenti Strednej umeleckej školy na 

v Trenčíne a vo výstavnom stánku boli ako praktikantky 
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študentky Strednej odbornej školy podnikania na v Trenčí-

ne, ktoré študujú odbor „Podnikanie v cestovnom ruchu“. 

www.tsk.sk 11.05.2012 

pomocná evidencia 293/1/2012 

 

Na Trenčianskom hrade dňa 10. mája 2012 podvečer sláv-

nostne vyhlásili výsledky súťaže „Klenoty pohraničia /Kle-

noty příhraničí“. Súťaž sa stala súčasťou sprievodného prog-

ramu 1. ročníka výstavy cezhraničného cestovného ruchu re-

giónov Slovenskej republiky a Českej republiky – „Región 

Tour Expo 2012 – Dovolenka pre všetkých“, ktorá sa usku-

točnila na trenčianskom výstavisku Expo Centrum od 10. do 

12. mája 2012. Prítomných pozdravil predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, riaditeľ sekcie 

cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionál-

neho rozvoja Slovenskej republiky Ing. Stanislav Rusinko, 

generálny riaditeľ Slovenskej agentúry cestovného ruchu 

František Stano, generálny riaditeľ Czech Tourism Ing. Ros-

tislav Vondruška, námestník hejtmana Zlínskeho kraja Ing. 

Jindřich Ondruš a ďalší významní hostia, ktorí tak osobne 

prišli podporiť toto podujatie i samotnú výstavu Region Tour 

Expo 2012, ktorá sa na trenčianskom výstavisku Expo center 

konala po prvýkrát. 

Do súťaže  Klenoty pohraničia/Klenoty příhraničí bolo no-

minovaných 24 subjektov z troch slovenských a troch českých 

pohraničných krajov – z Trenčianskeho, Trnavského Žilinské-

ho, Juhomoravského, Moravskosliezskeho a Zlínskeho. Boli to 

hrady, skanzeny, múzeá, prírodné krásy, kultúrne pamiatky a 

produkty cestovného ruchu. Súťaž prebiehala na webových 

stránkach príslušných krajov, odborných garantov ako aj vý-

staviska Expo Center a počas troch mesiacov mali hlasujúci 

možnosť hlasovať za svoj najobľúbenejší klenot. Zapojilo sa 

do nej 24.760 hlasujúcich. 

http://www.tsk.sk/
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Absolútnym víťazom súťaže sa stal Bojnický zámok, ktorý 

sa počtom hlasov 2.980 umiestnil na prvom mieste 

v Slovenskej aj v Českej republike. Cenu prevzal riaditeľ Mú-

zea Bojnice Mgr. Ján Papco.  

Poradie ostatných súťažiacich objektov zo Slovenska: 

2. Oravský hrad      2950 bodov 

3. Kúpele Piešťany     2333 bodov 

4. Katedrála sv. Ján Krstiteľa Trnava 2200 bodov 

5. Tomášikovo, kolový mlyn   2050 bodov 

6. Trenčiansky hrad     1178 bodov 

7. Kysucko-oravská železnica   1176 bodov 

8. Holíčský zámok     1176 bodov 

9. Múzeum liptovskej dediny   1119 bodov 

10. Mohyla M. R. Štefánika na Bradle   600 bodov 

Poradie ostatných súťažiacich objektov z Čiech: 

2. Lednicko – Valtický areál     850 bodov  

3. Valašské múzeum v prírode Rožnov p/Radhoštěm  

  700 bodov 

4. ZOO a zámek Zlín – Lešná     600 bodov 

5. Moravský kras       570 bodov 

6. Arcibiskupský zámek Kroměříž    230 bodov 

7. Štramberg, Moravský Betlem    190 bodov 

8. Zámek Hradec nad Moravicí     170 bodov 

9. Baťův kanál        130 bodov 

  10.  Stodolní ulice v Ostravě       70 bodov 

www.tsk.sk 11.05.2012 

pomocná evidencia 292/1/2012 

 

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s českou cen-

trálou cestovného ruchu Czech Tourism pripravil  v dňoch              

10. – 11. mája spoločné podujatie „Májový jarmok remesiel 

na Trenčianskom hrade“, v ktorom sa prelínala úcta 

k národnému kultúrnemu dedičstvu s udržiavaním a ľudových 

http://www.tsk.sk/
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tradícií.  Podporou týchto hodnôt organizátori prispeli k posil-

neniu kultúrneho života všeobecne a k rozvoju cestovného ru-

chu. Návštevníci mohli vidieť tradičné pracovné metódy, po-

stupy a výrobky remeselníkov, ktorí vyrábajú predmety z ko-

vu, dreva, kože, kosti, keramiky a ďalších materiálov tak, ako 

to robili v minulosti naši predkovia v oblasti slovensko-

českého  pohraničia. Predstavilo sa 30 remeselníkov z troch 

krajov Českej republiky a troch krajov Slovenskej republiky, 

a to z Juhomoravského, Moravskosliezskeho, Zlínskeho kraja 

a  Trenčianskeho,  Trnavského a Žilinského samosprávneho 

kraja. Atmosféru dotvárala živá ľudová hudba.  

www.task.sk 11.05.2012 

pomocná evidencia 294/1/2012 

 

V polovici mesiaca mája 2012 bola otvorená v Obchodno – 

zábavnom centre MAX v Trenčíne zaují-

mavá výstava „Terakotová armáda“.  

Vystavené objekty v podobe zvláštnych 

ľudských postáv z vypálenej hliny sa našli 

pri hĺbení studne v Číne v roku 1974. Spo-

lu sa s nimi našli staré bronzové  hroty ší-

pov. Roľníci, ktorí ich našli, netušili na 

aký ohromný nález narazili.  

Terakotová armáda 

prvého čínskeho cisára 

čakala na svoje objavenie do roka 1974. 

Dovtedy pokojne vyčkávala v podzemí 

a svedomito plnila svoju úlohu chrániť po 

smrti prvého čínskeho cisára. Terakotová 

armáda budí rešpekt nielen svojou počet-

nosťou, predovšetkým svojím precíznym 

spracovaním, keďže všetkých osemtisíc 

bojovníkov bolo vyrobených ručne bez 

http://www.task.sk/
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pomoci strojov. Na výrobe týchto vojakov sa podieľalo asi se-

demstotisíc  ľudí, medzi ktorými boli trestanci, zločinci, ro-

botníci a vojaci. Postavy bojovníkov boli vypracované do 

najmenších podrobností, majúci výšku 170 až 190 cm 

a vážiaci od jedného do troch metrických centov. Každý bo-

jovník musel mať iný výraz v tvári, čo malo budiť rešpekt 

a strach, akoby bola skutočne živá. 

Pri tvorbe bojovníkov umelci využívali žltú sprašovú hlinu 

pochádzajúci z brehov Žltej rieky. Postavy sa najprv odlievali 

do foriem a potom sa ručne modelovali. Postupovalo sa od 

nôh, potom trup až napokon hlava. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 299/1/2012 

 

K podujatiu „Noc múzeí a galérii“, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 19. mája 2012, sa pripojilo aj Mesto Trenčín, aby tak 

všetkým vekovým kategóriám 

pripomenulo, že je tomu 600 ro-

kov, čo sa Trenčín stal slobod-

ným kráľovským mestom. 

K Trenčianskemu múzeu, Tren-

čianskemu hradu a Galérii Milo-

ša Alexandra Bazovského sa 

pripravilo pre občanov a náv-

števníkov celodenný program v Art centre Synagóga a v mest-

skej veži.  

V Art centre Synagóga si mohli návštevníci od 11. do 22. 

hodiny pozrieť prezentáciu umeleckých artefaktov trenčian-

skych výtvarníkov a výstavu maturitných prác Strednej ume-

leckej školy v Trenčíne. Ďalšiu časť maturitných prác ponúkla 

mestská veža, otvorená od 10. do 22. hodiny. V jej priestoroch 

sa uskutočnili koncerty - hudobnej skupiny 3D Band 

a komorného súboru starej hudby Musica Poetica.  
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Mierové námestie ožilo programom v historickom duchu 

o 15.30 h. Predstavili sa skupina 

historického šermu Wagus, báb-

kové divadlo Animare Silva 

manželov Pilátovcov zahralo 

predstavenie „Ako sa Jano s dra-

kom porátal“ S módnou pre-

hliadkou historických kostýmov 

sa predstavila Stredná umelecká 

škola, hral komorný súbor starej hudby Musica Poetica a, svoj 

renesančný repertoár ponúkla vokálna skupina VOX.  

Od 15. do 20. hodiny bola sprístupnená vyhliadková veža 

Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého, pamätná izba pát-

ra Braneckého a refektár. Večer od 19. do 20. hodiny  náv-

števníci využili jedinečnú možnosť prehliadky Piaristického 

kostola sv. Františka Xaverského, jeho bočného oratória 

a nazrieť do podzemnej krypty. O 19.30 h sa uskutočnil 

v kostole piaristov koncert vokálnej skupiny VOX.  

Na záver treba dodať, že od druhej polovice mája 2012 bu-

de v Mestskej klubovni na Mierovom námestí sprístupnená 

výstava archívnych dokumentov „Trenčín od najstarších 

čias“, pripravená v spolupráci so Štátnym okresným archívom 

v Trenčíne. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 309/1/2012 

 

Podchod na Hasičskej ulici monitorujú od soboty 19. mája 

2012 Mladí filantropi z celého Slovenska. Mladí ľudia z Bar-

dejova, Prešova, Nitry, Pezinka, Bratislavy, Banskej Bystrice, 

Modrej Torysy a Trenčína sa stretajú každý rok, aby pred-

stavili svoju ročnú prácu, porozprávali o svojich úspešných 

projektoch a hľadali navzájom inšpirácie pre ďalší rok. Tento 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10189851&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10189852&ids=6
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rok celoslovenské stretnutie organizovala Trenčianska nadá-

cia. 

Podľa informácií správkyne nadácie PhDr. Aleny Karaso-

vej, pripravili pre hostí nabitý program a jedným prekvape-

ním. „Už dávno sme sa 

rozhodli opraviť zničené 

graffiti v podchode na 

Hasičskej, ktoré pôvodne 

vzniklo vďaka nápadu 

našich dobrovoľníkov 

počas podujatia „Korzo 

mladých“ v roku 2011. 

Ak ho mohli vytvoriť 

writteri z celého Slovenska, prečo by ho nemohli opraviť mla-

dí filantropi z celého Slovenska? Zabezpečili sme im farby, 

štetce, lepidlá, polystyrén, vedrá, obliekli mládežníkov do pra-

covných mundúrov a za dve hodiny bolo „vymaľované“, a to 

doslovne. Mladí filantropi z piatich slovenských komunitiek 

tam nechali odkaz pre domácich vandalov a veria, že ich 

vlastné graffiti ostane nepoškodené až do ich ďalšej návštevy 

Trenčína,“ dodala. 

www.sme.sk 21.5.2012 

pomocná evidencia 319/1/2012 

 

Po premiére v Turčianskej galérii v Martine bola výstava 

Ivana Riabiča pod názvom „In Vitro Alter Ego Metamor-

phosis“ reinštalovaná v Galérii Miloša Alexandra Bazovského 

v Trenčíne. Výstava bola realizovaná pri príležitosti umelcov-

ho životného jubilea a prináša prierez autorovou tvorbou. Vy-

tvára priestor k hlbšiemu priblíženiu a zhodnoteniu 

jednotlivých jej období, techník a myšlienkových metamorfóz. 

Vernisáž výstavy sa uskutočnila dňa 25. mája 2012.  
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Pre maľby, kresby, kombinované techniky Ivana Riabiča je 

charakteristická absolútna čistota výrazu, dôraz na farebnú 

zložku diela, premyslená tvarová 

a kompozičná skladba. Jeho svoj-

rázne videnie krajiny, aktov, záti-

ší i geometrického tvaroslovia je 

nasýtené zvláštnou senzibilitou a 

imaginárnosťou, je čarovným a 

premysleným dialógom. Spočiat-

ku sú jeho diela plné figurálno-

animálnych bizarných a fantazij-

ných bytostí, sú nasýtené eroti-

kou, snami, predstavami, pulzujúcimi skrytými významami. 

Ivan Riabič smeruje od konkrétneho k  minimalistickému 

výrazu. Favorizovaná sýta i biela farba papiera, na ktorú rád a 

invenčne situuje svoje odkazy, príbehy a metafory, je pre neho 

výzvou - vytvára mu čistú plochu pozadia, na ktorú maľuje a 

kreslí sugestívne znaky, symboly a ví-

zie. Celá jeho tvorba je o dobrodruž-

stve objavovania a odhaľovania toho, 

čo pre iných ostáva často skryté, je o 

špecifickej emocionalite, hravej a váž-

nej vizualite. Jeho výsostne intímne 

denníkové záznamy sú sugestívnymi 

odtlačkami myšlienok, udalostí, zážit-

kov, pocitov a vizuálnych vnemov, ktoré často abstrahuje do 

znakov a metafor. Svojim výrazovým perfekcionalizmom a 

suverénnosťou vyjadrovacích prvkov sa nepochybne zapísal 

do súcasnej, aktuálnej podoby slovenskej výtvarnej scény. 

Ďalšími vystavujúcimi umelcami, ktorí sa predstavili boli 

Jaroslava Pešicová a František Štorek. Jaroslava Pešicová 

už od svojich raných prác inklinovala ku kubizmu a expresio-

nizmu. Súbežne sa v tomto časovom období 60. rokov dvad-
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siateho storočia po prvýkrát objavila v jej tvorbe tvarová mo-

numentalizácia a svetelné odhmotnenie. Sú to prvky, ktoré 

sprevádzali celú jej nasledujúcu tvorbu. Koncom 60. rokov au-

torka opúšťa svetelný a prírodný symbolizmus a venuje sa ci-

vilizačným témam, ktoré prinášajú do jej tvorby pop-art a no-

vá figurácia. Jej obrazy sa stávajú imaginárnym predstavením. 

V monumentálnych obrazoch a grafikách komponuje námet 

absurdného divadla, ľudovej frašky, kabaretu, variuje absurd-

né príbehy, ktoré sú zároveň demonštráciou krízy ľudstva, ne-

zvratnosti ľudského osudu, každodennosti existencie. V prie-

behu 80. rokov dvadsiateho storočia sa Pešicovej obrazy zjas-

nili a naplnili optimizmom. Sú predchnuté tajomstvom mýtov 

a dávnych príbehov ľudstva. Naturalizmus, divadelné gestá, 

nespútaná farebnosť i surrealistická snovosť vyjadrujú autor-

kine opojenie životom. 

Umelecký život Františka Štoreka prešiel niekoľkými eta-

pami. Jeho prvotnou tvorbou po absolutóriu akadémie boli so-

chárske portréty. Počiatkom 60. rokov dvadsiateho storočia 

konštruoval a tesal mohutne vyznievajúce archetypálne plasti-

ky, inšpirované biomorfnými útvarmi. V sochách zváraných 

zo železných plátov, dosiahol agresívnu expresivitu, aká bola 

príznačná pre art-brut. Následne sa zaoberal kompozíciami 

zloženými z fragmentov tiel, údov či fantazijných prvkov s de-

formovanými tvarmi. V týchto antropomorfných torzách na-

chádzame až barokové reminiscencie. Po roku 1968 nastáva v 

jeho tvorbe prechod k zobrazeniu figúry. Objavuje sa tematika 

antickej mytológie a odlievanie technikou cire perdue (stratená 

forma). Určujúcim znakom všetkých jeho diel je dokonalé 

zvládnutie materiálu a precízne spracovaný detail i tvarová 

skratka. Posledným veľkým dielom Františka Štoreka bola so-

cha „Ikarusa“, ktorá bola inštalovaná na námestí pred Novou 

radnicou v Ostrave. 

vlastné poznámky 
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pomocná evidencia 321/1/20 

 

Trenčania v sobotu 26. mája 2012 vypli svoje televízory a 

počítače a išli sa do centra mesta hrať. Milovníci spoločen-

ských hier obsadili nielen priestor pod amfiteátrom Mierového 

námestia, ale aj mestskú vežu, zasadačku mestského úradu a 

synagógu. Tento rok prialo 

podujatiu hrejivé slniečko 

bez jediného obláčka. Pri 

každom hracom stole bolo 

vidieť tváre plné sústrede-

nia a napätia. Sedeli tam 

deti spolu rodičmi či so sta-

rými rodičmi, kamarátmi i 

ľudmi, ktorí sa predtým vôbec nepoznali. V časoch dokona-

lých počítačových hier hráči znovu objavovali čaro spoločen-

ských stolových hier. Väčšina z hier bola pre hráčov novin-

kou, a tak ich hrali s návo-

dom v rukách alebo s po-

mocou dvoch desiatok 

mladých asistentov. Hrali 

sa strategické hry, logické, 

kombinačné i také, pri kto-

rých hráči nehrali proti se-

be, ale navzájom museli 

spolupracovať. „Hráčom bolo poskytnutých asi 350 hier, ktoré 

si počas desaťhodinového maratónu vyskúšalo viac ako pol-

druha tisíc ľudí,“ povedal organizátor podujatia RNDr. Ma-

rián Rendek, bývalý učiteľ matematiky. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 333/1/2012 
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Väčšina ľudí sa obáva starnutia a toho, čo bude robiť, keď 

bude mať 60, 70 alebo 80 rokov. Život sa predsa nekončí v 

šesťdesiatke. Aktívne starnutie znamená naplno sa zapájať do 

diania v spoločnosti bez 

ohľadu na vek či už v 

práci, doma alebo vo 

svojej komunite. Aktívny 

prístup k starnutiu pomá-

ha všetkým, teda v ko-

munite, v ktorej sa stre-

távame. V septembri 

2011 bol otvorený prvý 

ročník pre dospelých v Súkromnej základnej umeleckej škole 

na Gagarinovej ulici v Trenčíne so zameraním na výtvarnú 

výchovu. Stretlo sa tam 15 záujemcov o výtvarnú výchovu vo 

veku od 26 rokov do 85 rokov.  

Výsledok svojej práce predstavili pod vedením skúseného 

pedagóga Mgr. Jozefa 

Švikruhu rodinným 

príslušníkom a širokej 

verejnosti na spoločnej 

vernisáži dňa 31. mája 

2012 vo výstavných 

priestoroch Galérie 

Miloša Alexandra Ba-

zovského pod názvom 

„Náš svet“. S výtvarnými prácami sa predstavili nielen seniori 

prvého ročníka, ale aj žiaci Súkromnej základnej umeleckej 

školy na Gagarinovej ulici a Súkromnej základnej umeleckej 

školy na Novomeského ulici v Trenčíne. 

Je to veľmi zaujímavé, keď v škole príde k seniorovi dieťa 

z umeleckej školy a pochváli jeho prácu slovami, „aké je to 

pekné“. Taktiež je pre mňa zážitkom, keď vidím deti ako pra-

seniori s Mgr. Jozefom Švikruhom 
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cujú pod vedením skúsených pedagógov a najmä výsledok ich 

prác. Výstava je sprístupnená verejnosti do 24. júna 2012. 

príspevok Štefana Majtána 

pomocná evidencia 355/1/2012 

 

Výstava výtvarníčky Miky Šimon bola otvorená dňa 6. jú-

na 2012 v obchode s umením „Almara“ na Ulici Marka Auré-

lia v Trenčíne. Ako prezradila autorka, do Trenčína priviezla 

svoje najnovšie diela. Výstavou ponúkla viac ako dvadsať ob-

razov, maľovaných na plátno akrylovou farbou. „Nie je to tra-

dičná maľba, je to najmä moja fantázia. Vymyslím si to tak, 

aby to bolo fantastické, zaujímavé a trošku grafické,“ hovorí 

Mika, ktorá okrem plátna maľuje aj na drevo. 

Mika sa riadi tým, že maľuje to, čo cíti a vidí. „Maľujem 

to, čo v tom obraze uvidím. Nie je to tak, že si kresbu vopred 

naplánujem, ale zoberiem si dosku a keď v nej niečo uvidím, 

tak si podľa toho niečo vymyslím“. 

Mika Šimon pochádza z Poľska, pred desiatimi rokmi sa s 

manželom presťahova-

la na myjavské kopa-

nice, kde žijú spolu so 

svojimi dvoma deťmi. 

Maľbe sa venuje od 

detstva, v Poľsku vy-

študovala výtvarnú 

školu a neskôr praco-

vala s deťmi. 

Na Slovensku sa začala venovať výtvarnej tvorbe. Pokoj na 

kopaniciach je pre ňu výborným prostredím pre tvorbu. Ako 

však Mika prezradila, nie každý deň je dobrý na maľovanie. 

„Je taký deň, že si sadnem a začnem a ide mi to pekne, darí sa 

mi všetko, čo chcem. Ale niekedy je taký deň, že sa môžem s 
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obrazom trápiť a vôbec to nejde. Vtedy ho radšej odložím,“ 

vysvetľuje autorka. 

V Trenčíne nevystavuje Mika po prvý raz, s jej tvorbou sa 

mohli Trenčania stretnúť už v roku 2006. Okrem toho viackrát 

vystavovala v Poľsku aj na Myjave. 

www.sme.sk 10.06.2012 

pomocná evidencia 376/1/2012 

 

Trenčianske osvetové 

stredisko v Trenčíne 

pripravilo už 32. ročník 

Trenčianskych folk-

lórnych slávností. Pod-

ujatie sa uskutočnilo dňa       

9. júna 2012 na Mierovom 

námestí v Trenčíne. Návštev-

níci videli dopoludnia na pó-

diu program detských folklórnych súborov Radosť 

a Kornička z Trenčína, Čajku z Hornej Súče, Bysterec 

z Mníchovej Lehoty, Bukovina zo Kšinnej, Lubená 

z Poluvsia, Hájiček z Chrenovca-Brusna a Chotár z Hornej 

Súče. Po obede vystúpili dospelácke folklórne súbory Družba, 

Senior Družba, Nadšenci a Véna z Trenčína a ako hosť vy-

stúpil folklórny súbor Karpaty z Bratislavy. Celkovo sa pred-

stavilo vyše 450 účinkujúcich. Ako sprievodné podujatie sa 

uskutočnil jarmok remesiel s predvádzaním výroby a výstava 

majstrov remesiel Trenčianskeho a Zlínskeho kraja. 

www.tsk.sk 14. júna 2012 

pomocná evidencia 384/1/2012  

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10310336&ids=6
http://www.tsk.sk/
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Už šiesty rok po sebe sa v dňoch 16. a 17. júna 2012 stretli 

na Trenčianskom hrade milovníci divadla a hudby na Ná-

hradnom festivale. Návštevníkov čakali viaceré hudobné a 

divadelné produkcie z dielne známych aj neznámych interpre-

tov. V prvý deň festivalu dňa 16. júna 2012 vo večerných ho-

dinách patrilo nádvorie Trenčianskeho hradu domácemu di-

vadlu „Normálka“ s premiérou poviedkového predstavenia 

„Príbehy za dverami“. V nedeľu 17. júna 2012 si potom di-

váci vychutnali vystúpenie Celkom malého divadla s hrou 

Zdeňka Podskalského „Návšteva mladej dámy“. Po ňom sa 

predstavil Trenčan Pavol Seriš uvedením svojho vlastného 

diela pod názvom „Chutilo vám, páni“ a na záver sa predsta-

vilo s komédiou „Cyrano“. S hudobnou produkciou sa pred-

stavila Katarína Koščová so svojou kapelou a kapelou O.B.D. 

Accoustic Live. 

Návštevníci festivalu sa mohli podľa záujmu zúčastniť pre-

hliadky Trenčianskeho hradu.  

vlastné poznámky 

 

Piaty ročník sympózia Ora Et Ars – Skalka 2012 organi-

zovaný Mestom Trenčín v spolupráci s Trenčianskym osveto-

vým strediskom, Farským úradom Skalka nad Váhom 

a občianskym združením T-VIA sa začal sprievodným  podu-

jatím dňa 18. júna 2012 „Poézia pod Trenčianskym hradom“ 

vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne. V ten istý 

deň areál Malej a Veľkej Skalky pri Trenčíne privítal dvanásť 

výtvarníkov z Čiech, Poľska a Slovenska a päť slovenských 

literátov na slávnostnom otvorení sympózia spojeného so svä-

tou omšou, ktorá sa uskutočnila popoludní o 15.00 h 

v jaskynnej kaplnke kláštora na Veľkej Skalke. Svätú omšu 

celebroval dekan dekanátu Skalky Mgr. Strapko 

Dňa 21. júna 2012 sa uskutočnil v Refektári Kolégia piaris-

tov seminár pod názvom „12. storočí kresťanstva v strednej 
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Európe“, na ktorom v úvode vystúpil čestný hosť podujatia 

prof. István Käfer z Maďarska, ktorý vo svojej prednáške 

„Teória a prax hungaroslovakológie pri výskume dejín“ vy-

svetľoval nedorozumenia v slovensko - maďarskom dialógu 

a odhalil, čo máme spoločné. Seminár pozdravil Nitriansky sí-

delný biskup Mons. Viliam Judák. Zaujímavé boli aj ďalšie 

prednášky: 

„Byzantská misia vo svetle archeologických nálezov veľko-

moravského obdobia“ v podaní PhDr. Evy Mikulovej; 

„Najstaršie legendy, mýty, postavy a naša kultúrne identita“ 

v podaní Mgr. Igora Zmetáka, PhD.; 

„Svätý Vojtech a Ostrihom“ v podaní Eszter Kovacsovej, 

PhD.; 

„Sedmopočetníci a Ochrid“ v podaní Mgr. Petra Martináka; 

„Hlaholské a cyrilské pamiatky v zbierkach Archívu literatúry 

a umenie“ v podaní Mgr. Magdalény Brinckovej; 

„Obraz kresťanskej filozofie v dielach kroměříckej Arcibis-

kupskej zámockej knižnice“ v podaní Bc. Cyrila Měsíca; 

Od tohto času do 23. júna 2012 umelci potom na tomto naj-

staršom pútnickom mieste na Slovensku tvorili svoje obrazy, 

sochy, básne, či literárne texty. To, čo vytvorili ukázali na 

pracovnej vernisáži na Malej Skalke v sobotu 23. júna 2012.     

Slávnostná vernisáž sa uskutočnila počas tradičnej púte na 

Skalke dňa 21. júla 2012 v areáli starobylého kláštora na Veľ-

kej Skalke. K sympóziu bol vydaný katalóg a literárna príloha 

Okno s autorskými príspevkami, ktoré odzneli na seminári.  

5. ročníka sympózia Ora Et Ars  - Skalka 2012 sa zúčastni-

li: 

a) výtvarníci: Eugeniusz Molski z Tarnowa (Poľsko), Krzys-

ztof Brzuzan, z Rzeszówa (Poľsko), Vladimír Morávek 

z Bratislavy, Juraj Krajčo z Trenčína, Alena Teicherová 

z Dubnice nad Váhom, Juraj Oravec z Trenčína, Zuzana 

Boteková z Bratislavy, Jiří Váp zo Zlína (Česko),Andrej 
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Botek z Bratislavy, Daniel Szalai z Nových Zámkov, Vla-

dislav Zábel zo Žiliny a Jozef Vydrnák z Dubnice nad 

Váhom, ako koordinátor výtvarnej sekcie.  

b) literáti: Michal Chuda z Bratislavy, Mila Haugová z Bra-

tislavy, Štefan Bučko z Bratislavy, Erik Ondrejička 

z Bratislavy a Rudolf Dobiáš z Trenčína, ako koordinátor 

literárnej sekcie. 

 vlastné poznámky 

 

V Slovenskom inštitúte v Berlíne otvorili dňa 27. júna 2012 

výstavu „Po špičkách a portréty osobností“ trenčianskej foto-

grafky Barbory Prekopovej vystavujúcej pod menom Micha 

Bardy. Po úspešných výstavách v Bratislave a v Trenčíne jej 

fotografie zo zákulisia Baletu Štátnej opery v Hannoveri, Ba-

letu Slovenského národného divadla a portréty osobností majú 

možnosť si pozrieť obyvatelia hlavného mesta Nemecka Ber-

lín. Výstava potrvá do 15. septembra. 

Barbora alias Micha vyštudovala žurnalistiku na Univerzite 

Komenského v Bratislave a po skončení vysokej školy sa roz-

hodla rozvíjať svoj talent a odišla študovať reportážnu a do-

kumentačnú fotografiu do Hannoveru v Nemecku. 

„Väčšina fotoreportáží vznikla v priebehu štúdia. Najvý-

raznejšie ju poznačila úloha nafotiť tanečníkov v hannover-

skom balete a v Slovenskom národnom divadle. Nesnaží sa pri 

tom o zachytenie dokonalosti, ale realitu a atmosféru 

z tréningov a generálok. Fotenie tanečníkov sa stalo odrazo-

vým mostíkom k druhému žánru fotografie, ktorému sa Barbo-

ra venuje a to k portrétom. 

Vytvára portrétne cykly, známych osobností i rodinných 

príslušníkov. Medzi portrétmi sú aj fotografie jej starého otca 

Michala Bardyho, jej pseudonym Micha Bardy je odvodený 

práve z mena jej starého otca. 

www.sme.sk 06.07.2012 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10448728&ids=7
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pomocná evidencia 433/1/2012 

 

Druhý ročník letnej akcie s názvom „Človiečik, nehnevaj 

sa“, ktorá sa konala dňa 27. júna 2012 na Mierovom námestí 

v Trenčíne sa skončila úspešne pre mamičky z „Materského 

centra Srdiečko“. Víťazný grant vo výške tristo eúr využijú pri 

príprave športovej olympiády na Brezine, ktorá sa bude konať 

v septembri 2012.  

„Hra človiečik, nehnevaj sa“, ktorá sa stala zaujímavou pre 

svoju veľkosť hracej 

plochy 7 x 7 metrov, 

veľkou hracou koc-

kou a živými figúr-

kami. Hráčov živých 

hier tvorili v prvom 

kole deti materských 

škôl z Trenčína na 

Ul. M. Turkovej, 

Švermovej ul. a Ul. 

Niva, tímy Lienky a Motýle. V druhom kole si zahrali mimo-

vládne organizácie Kubranské kvarteto (KC Kubra), MC Sr-

diečko, Nadšení blázni (FS Nadšenci) a Športovo - herný a 

outdoorový klub z Bánoviec nad Bebravou. V treťom kole si 

zahrali tímy spoločnosti Johnson Controls - HAS team, Ko-

bylky, Kolotočári a NAJS team. Pre tímové názvy sa hráči ne-

chali inšpirovať verejnoprospešným zámerom, na ktorý bude 

ich víťazný grant použitý, čím sa jednotlivé mimovládne or-

ganizácie sa počas dňa priamo na námestí aj prezentovali a 

predstavili návštevníkom svoje činnosti.  

Posledné živé kolo patrilo hráčom z verejnosti, ktorí sa 

mohli registrovať počas celého popoludnia a hrať o štyrikrát 

10 kilogramov cukru od spoločnosti Považský cukor.  
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Sprievodnými podujatiami boli na Mierovom námestí aj 

výtvarné dielne, v ktorých deti z modelovacej hliny vyrábali 

vlastných panáčikov, 

alebo maľovali kamien-

ky prinesené od Váhu. 

Aj takíto panáčikovia 

umožnili ich majiteľom 

hrať šťastnú kocku, ho-

dením správneho čísla a 

vyhrať vecnú cenu od 

darcov z Mierového ná-

mestia.  

Okrem Materského centra Srdiečko si grant tristo eúr od-

niesol aj NAJS tím zamestnancov spoločnosti Johnson Con-

trols pre Centrum technického vzdelávania na podporu študen-

tov, ktorí sa zaoberajú robotickými systémami.  

Tretiu cenu v podobe drevených vyrezávaných hračiek od 

firmy „Umelecké diela“ získala Materská škola Turkovej v 

Trenčíne.  

Trenčianske noviny 09.07.2012 

pomocná evidencia 431/1/2012 

 

Dňa 29. júna 2012 sa uskutočnila vernisáž výstavy pod ná-

zvom „Trienále textilu bez hraníc 2012 – 2013“, ktorú 

uviedla riaditeľka Galérie M. A. Bazovského PhDr. Danica 

Lovíšková. Z jej slov vyplynulo, že v roku 2006 sa skupina 

slovenských výtvarníkov združených v textilnom ateliéri Ar-

ttex rozhodla zorganizovať medzinárodné umelecké podujatie 

pod názvom „Trienále textilu“. Dôvodom usporiadania tejto 

výstavy bol najmä fakt, že textilná umelecká tvorba sa z veľ-

kých štátnych galérií takmer vytratila. 

Organizátori prvého ročníka zrealizovali výstavu diel najprv 

v Galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a následne bo-
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la reinštalovaná v Turčianskej galérii v Martine. Druhý ročník 

sa uskutočnil v roku 2009, keď výstavu bolo možné vidieť 

opäť v Galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a potom 

bola premiestnená do Domu umenia v Bratislave. 

Tretí ročník medzinárodného Trienále textilu sa od predo-

šlých ročníkov v mnohom líši. Zmeny sa dotkli aj názvu vý-

stavy, ktorý dnes znie „Trienále textilu bez hraníc 2012 – 

2013“. Nový názov vyjadruje, že projekt nabral na svojej sile 

a prekračuje nielen naše, ale už i európske hranice. Kvalita 

diel vystavujúcich umelcov stúpla a záujem o Trienále textilu 

bez hraníc stále rastie. Po tretíkrát sa predstavuje medzinárod-

né Trienále textilu bez hraníc na Slovensku a v srdci Európy, 

čím potvrdzuje svoju existenciu. Sprostredkuje konfrontáciu 

veľkého počtu umeleckých originálov v tejto výtvarnej discip-

líne a jeho foriem spracovania a nových médií. Popri klasic-

kom závesnom textilnom obraze sa na výstave prezentujú in-

štalácie, textilné objekty, šperk aj video. Reinštaláciou v troch 

ďalších krajinách umožňuje zúčastnenému umelcovi prezentá-

ciu, ktorá je ojedinelá a vysoko obohacujúca. Autor má takto 

možnosť vystavovať skoro celý rok v šiestich galériách a v 

štyroch krajinách. Výstava tretieho ročníka sa na Slovensku 

uskutoční v troch galériách - v Galérii M. A. Bazovského v 

Trenčíne, v Dome umenia v Bratislave a v Galérii P. M. Bo-

húňa v Liptovskom Mikuláši. V roku 2013 bude postupne re-

inštalovaná v Galérii Slováckeho múzea v Uherskom Hradišti 

v Českej republike, vo Városi Müvészeti Múzeum v Györi v 

Maďarsku a v Múzeu v Bielsko - Bialej v Poľsku. Prihlášku 

na tretí ročník Trienále textilu bez hraníc zaslalo 204 umelcov 

z celého sveta a umelecká porota z nich vybrala 91 vystavujú-

cich umelcov, z toho bolo 79 profesionálnych umelcov a do 

študentskej kategórie bolo vybraných 12 študentov celkovo z 

26 krajín. Výber diel bol veľmi náročný, keďže na Trienále 

boli prihlásené veľmi kvalitné diela. Z priestorových a inšta-
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lačných dôvodov v galériách však nebude možné vystaviť 

všetky práce. Porota, zložená z riaditeliek galérií – Mgr. Marie 

Markytánovej, PhDr. Zuzany Gažíkovej, PhDr. Danice Loviš-

kovej, Iwony Purzyckej, prezidentky Trienále textilu Ley Fe-

kete a umeleckého riaditeľa Trienále textilu akad. maliara An-

dreja Augustína, pri výbere prihliadala najmä na inovatívne 

stvárnenie diela i na brilantné spracovanie inak klasickej tex-

tilnej techniky. 

Na základe rozhodnutia odbornej poroty bola v rámci ver-

nisáže v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne udelená cena 

Grand prix Boženy Augustínovej a udelené ďalšie ocenenia 

- Cena Galérie M. A. Bazovského, Cena Klubu textilných vý-

tvarníkov Arttex a študentská cena. Mimo súťažne bola udele-

ná Cena Poľského inštitútu najinšpiratívnejšiemu poľskému 

umelcovi, ktorý sa zúčastnil tohtoročného Trienále textilu bez 

hraníc. 

Sprievodnou prehliadkou bola výstava Klubu textilných vý-

tvarníkov Arttex v Trenčianskom múzeu v Trenčíne a v Kato-

vom dome. 

vlastné poznámky 

 

Dňa 2. júla 2012 sa uskutočnila v mestskej veži vernisáž 

výstavy umeleckých diel Márie Vykysalej. Ako uviedla 

v úvodnom preslove Jarka Blašková umelkyňa vyštudovala 

Strednú priemyselnú školu odev-

nú v Trenčíne, Vysokú školu 

odevnú v Liberci so zameraním 

na odevnú technológiu a City 

University v Trenčíne. Dlhé roky 

žila v Taliansku, kde čerpala in-

špiráciu pre svoje diela. V Grupo 

della Sicietá Wallpaiting pôsobila 

ako externá lektorka. V maľbe na 
M. Vykysalá - Krásne je byť dvaja 
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hodváb sa zdokonaľovala u prof. N. Andreaci. Jej tvorba sa 

zameriava na odevy, odevné a bytové doplnky a obrazy, ktoré 

maľuje špeciálnou technikou akvarelu na hodvábe v kombiná-

cii s voskom. Na záver treba dodať, že vystavovala 

v Taliansku, Maďarsku, na Slovensku a mnohé z jej prác sa 

nachádzajú v súkromných zbierkach v Neemcku, Poľsku, Ra-

kúsku, Anglicku a USA. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 433/1/2012  

 

Festival „Bažant Pohoda“ sa tento rok mohol tešiť z tro-

pického počasia s teplotami až do 34 o C. Počas troch dní v 

areáli niekoľkokrát pršalo, 

avšak po pár hodinách nebolo 

na trenčianskom letisku po 

daždi takmer ani stopy. 

Šestnásty ročník festivalu 

„Bažant Pohoda“, ktorý sa 

konal od 5. júla 2012 popo-

ludnia do nedeľňajšieho rána 8. júla 2012 na trenčianskom le-

tisku, sa stal minulosťou. Jeho začiatok patril len jednému 

koncertu. Všetky pódiá stíchli s výnimkou toho hlavného, kde 

odohrala svoje vystúpenie Jana Kirschner so zoskupením af-

terPhurikane. Návštevníci si aj tento rok pripomenuli tragé-

diu z roku 2009, keď počas 

festivalu padol O2˙stan a zrú-

til sa na ľudí. Nehodu vtedy 

neprežil 29-ročný Martin Ka-

šák z Piešťan. Celkovo hospi-

talizovali 40 ľudí a 56 ošetrili 

ambulantne. Po troch mesia-

coch zraneniam podľahla aj 

Nikola Kapková z Trenčína. 

Jana Kirschner 

Promenáda 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10464988&ids=6
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„Je to koncert, ktorý nás má upozorniť na to, že napriek všet-

kým snahám sme stále krehkí a môže sa nám stať čokoľvek,“ 

povedal pred začiatkom koncertu riaditeľ festivalu Michal 

Kaščák. Potom vystúpenie Jany Kirschner venoval všetkým 

návštevníkom festivalu, ale aj technikovi, ktorý sa smrteľne 

zranil pred šiestimi rokmi pri rozoberaní konštrukcie stanu, a 

taktiež spomínaným dvom mladým ľuďom, ktorých pripravil 

o život spadnutý O2 stan. Pri vyslovení oboch mien sa Kaščá-

kovi od smútku zadrhol hlas, návštevníci Pohody mu svoju 

podporu vyjadrili mohutným potleskom. 

Približne o deviatej hodine rannej v nedeľu 8. júla 2012 

festival ukončila ekumenická bohoslužba v Dance aréne. Fes-

tival bol pre nás krásny, povedal o podujatí jeho riaditeľ Mi-

chal Kaščák. Ten však na nedeľňajšej tlačovej konferencii 

uviedol, že festival pre neho ešte stále trvá, aj keď oficiálny 

program je už ukončený.   

Festival tento rok nebol vypredaný, no na pokladniach zos-

talo menej ako 

tisíc vstupeniek, 

čo organizátori 

považujú za ús-

pech. Zároveň 

odhadujú, že 

štvrtina ľudí na 

festivale bola zo 

zahraničia. Ok-

rem bežných návštevníkov sa po areáli podľa ich vlastných 

slov pohyboval rekordný počet agentov a interpretov. Kapaci-

ta areálu bola tento rok znovu 30-tisíc ľudí.  

Festival sa tento rok mohol tešiť z tropického počasia s tep-

lotami až do 34 stupňov Celzia. Práve preto po letisku neustále 

jazdili hasičské autá polievajúce ľudí. V areáli boli rozmies-

tnené snehové delá, ktoré ovlažovali návštevníkov a crowd - 
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asistenti na koncertoch ľuďom nalievali pitnú vodu. Počas 

troch dní v areáli niekoľkokrát pršalo, avšak po pár hodinách 

nebolo na trenčianskom letisku po daždi takmer ani stopy. 

Najhrozivejšia piatková búrka síce organizátorov prinútila pre-

rušiť program, niektoré vystúpenia museli skrátiť či posunúť, 

no žiadny koncert pre počasie nemuseli zrušiť. 

Jednou z dvoch kapiel, 

ktoré sa na festivale nepred-

stavili, bola francúzska for-

mácia „Naive New Bea-

ters“. Tá sa na Slovensko 

nemohla dostaviť pre tech-

nické problémy na letisku v 

Paríži. Tie ohrozili aj koncert 

Yanna Tiersena, ktorý sa mal na Pohode predviesť v piatok o 

21:00. Po neskoršom príchode sa dostal na Orange stage v 

rámci piatkového programu až ako posledný. Problémom sa 

nevyhli ani iné kapely. Americkej formácii „Public Enemy“ 

chýbal mixpult, a tak otvorila polovicu jej vystúpenia nútená 

zvuková skúška. Britskej kapele „Portico Quartet“ v sobotu 

nedorazila batožina s potrebnými vecami a tak sa na Pohode 

predstavila až po 02:00 v noci. 

Popri spomenutej skupine „Naive New Beaters“ na tren-

čianskom letisku nevystúpili ani „S.C.U.M.“, ktorí sa krátko 

pred začiatkom festivalu rozpadli.  Šestnásta Pohoda bola opäť 

najmä o vynikajúcej atmosfére a množstve žánrovo pestrých 

koncertov domácich a zahraničných interpretov. Priaznivci 

hip-hopu si prišli na svoje na koncerte „Public Enemy“ alebo 

„Bonusa“, fanúšikovia britských gitaroviek na vystúpeniach 

„Kasabian“, „Two Door Cinema Club“ či „The Kooks“. 
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Dlho sa diskutovalo a ešte aj bude diskutovať o pútavom 

nočnom predstavení kapely „The Horrors“ či koncerte Stin-

govej 21-ročnej dcéry Eliot Pauliny Sumner alias I Blame 

Coco, ktorá zahrala okrem vlastnej tvorby aj cover od Pink 

Floyd.  Pohoda, to bola aj 

mamička Emiliána Torrini 

s hitom „Jungle Drum“, 

americký spevák Aloe 

Blacc, ktorý svoj najväčší 

hit „I Need a Dollar“ za-

spieval z megafónu v bac-

kstagei a výbušný set Chase 

and Status, ktorí ukončili 

dianie na hlavnom Bažant stagei. 

Štvrtkový koncert amerického poeta Loua Reeda mal pozi-

tívne, ale i negatívne ohlasy. Napríklad skupina „Slobodná 

Európa“ ho na sobotňajšom koncerte šťavnato okomentovala 

a následne zahrala vlastnú verziu jeho hitu Sweet Jane. Zmie-

šané reakcie boli aj na  „Liverpoolske oratórium“ Paula 

McCartneyho v podaní Symfonického orchestra Slovenského 

rozhlasu, Speváckeho zboru Lúčnica a ďalších umelcov.  

Pohoda ale opäť nebola len o hudbe. Návštevníci sa mohli 

zúčastniť diskusií, na ktoré došlo široké spektrum osobností, 

od Michala Handzuša po Ivetu Radičovú. V literárnom klu-

be sa prezentovalo množstvo spisovateľov, v Bažant kinema-

tografe premietli dokumenty, celovečerné hrané filmy, zahra-

ničnú i slovenskú tvorbu a pestrý program pripravili organizá-

tori v dvoch Škoda Family parkoch. 

Na Pohode bola aj roller disco s požičovňou kolieskových 

korčúľ, lezecká stena, Speakers corner, Dobrý trh, Lišiacke Ih-

rysko, bazén, relax & fun zóna na krytej terase, secondhand so 

slávnostným oblečením, kvetinárstvo, kolotoče a komu nesta-

Liverpoolské oratórium 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10464995&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10464985&ids=6
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čilo ani to, mohol si areál trenčianskeho letiska pozrieť z baló-

na. 

Aj tento rok bol na trenčianskom letisku obrovský záujem o 

permanentky na budúcoročnú Pohodu, ktorá sa bude konať       

11. až 13. júla 2013. Limitovaná séria 999 lístkov za 49 eúr sa 

vypredala za 2,5 hodi-

ny. Ďalších približne 

tisíc ľudí si kúpilo líst-

ky za 59 eúr. V pred-

predaji po skončení 

festivalu budú stáť 

vstupenky 69 eúr, po 

vypredaní 8.999 kusov 

bude cena 89 eúr a na 

mieste rovnako ako tento rok 99 eúr. Michal Kaščák povedal 

pre agentúru SITA, že aj o rok by mal festival fungovať pro-

stredníctvom modelu dva plus jeden, teda s večerným štvrtko-

vým programom a následným celodenným programom v pia-

tok a v sobotu.   

Okrem lístkov na 17. ročník Pohody si záujemcovia 

v Pohoda schope mohli kúpiť aj vstupenky na jesenný „Poho-

da Indoor Camping Festival (PICF) 2012“, ktorý sa uskutoční             

26. a 27. októbra 2012 na trenčianskom výstavisku Expo Cen-

ter. 

www.sme.sk 08.07.2012  

pomocná evidencia 422/1/2012 

 

Vernisáž 16. ročník „Výtvarného spektra 

2012“ sa uskutočnila dňa 5. júla 2012 v Art 

Centrum Synagóga. Výstava priniesla nové 

emócie, iné postupy a zaujímavé prekvapenia 

tak pre organizátorov i zúčastnených autorov, 

ktorí mali možnosť predstaviť svoje nové die-
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la. Popri autoroch, ktorí sa pravidelne zúčastňujú súťažnej 

prehliadky, prišli aj noví autori s novým pohľadom na svet, 

novou optikou videnia, novými technikami a výtvarnými pro-

striedkami. Každoročne opakujúce spektrum ponúklo výtvarné 

zážitky z originálnych diel a spoznávania súčasných umelec-

kých tendencií a nových výtvarných trendov.  

Do krajského kola súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvor-

by 16. ročníka „Výtvarného spektra Trenčianskeho kraja 

2012“  sa prihlásilo 84 autorov, ktorí zaslali 246 prác. Odbor-

ná porota odporučila zaradiť do výstavnej kolekcie 148 diel od 

75 autorov. 

V jednotlivých kategóriách udelila nasledovné ocenenia: 

- Kategória A) – autori do 25 rokov bez výtvarného vzdelania 

Cena : Lenka Briatková, Šútovce 

Čestné uznanie:   Alexander Topilin, Trenčín 

- Kategória A1) – autori nad 25 rokov bez výtvarného vzdela-

nia 

Hlavná cena: Marcel Mušák, Púchov 

Cena : Mária Geršiová, Žabokreky n/N.  

      Lýdia Ivaňová, Trenčín  

 Matej Slopovský, Bošany  

     Sláva Šulyová, Dolný Lieskov 

Čestné uznanie: Veronika Suchovská, Trenčín 

Postup do celoslovenského kola: Peter Šoltó, Prievidza 

- Kategória B) – autori od 15 do 25 rokov s výtvarným vzde-

laním 

Cena:  Drahomír Šťastný, Nová Dubnica 

  Andrea Uváčiková, Dubnica n/V. 

- Kategória B1) - autori nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním 

Cena: Jana Kazičková, Brezová p/Bradlom 

 Veronika Miková,  

- Kategória – insita 

Cena: neudelená 
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Čestné uznanie: Jozef Jonis, Ješková Ves 

 Oľga Michalíková, Trenčín 

Postup do celoslovenského kola:    Ján Nedorost, Trenčín 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 457/1/2012 

 

Slovenská pošta vydala poštovú známku s vyobrazením ba-

rokového pútnického kostola na Skalke pri Trenčíne zasväte-

ného sv. Svoradovi a Benediktovi v nominálnej hodnote               

0,40 euro. Súčasne bola vydaná aj obálka prvého dňa (FDC), 

na ktorej je zobrazená časť oltára so súsoším sv. Andreja 

(Svorada) a sv. Benedikta. Motívom FDC pečiatky je pastofó-

rium skrinka na uloženie liturgických potrieb z kostolného ol-

tára. 

Autorkou výtvarného návrhu známky, FDC a FDC pečiatky 

je Marianna Žálec Varcholová. Autorom oceľorytiny znám-

ky a FDC je Ľubomír Žálec. 

Uvedenie poštovej 

známky sa uskutočnilo dňa 

v sobotu 21. júla 2012 v 

rámci kresťanskej púte na 

najstaršie pútnické miesto 

na Slovensku v kostole sv. 

Svorada a Benedikta na 

Skalke celebrantom Nitrian-

skym sídelným biskupom Mons. Viliamom Judákom. 

Pútnické miesto vzniklo na skalnom masíve na pravom 

brehu Váhu severovýchodne od Trenčína. Podľa Maurovej le-

gendy tam pôsobili sv. Svorad – Andrej, a potom jeho žiak a 

nasledovník sv. Benedikt, ktorý tam zahynul mučeníckou smr-

ťou. Lokálny kult oboch pustovníkov bol oficiálne potvrdený 

v roku 1083, keď boli medzi prvými uhorskými svätcami ka-

nonizovaní 17. júla. Podľa legendy vznikol na mieste, kde 
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zbojníci zhodili telo zavraždeného sv. Benedikta do Váhu. Po 

zrušení jezuitského rádu pripadol majetok opátstva štátu a celý 

areál kláštora bol pridelený k farnosti Skalka nad Váhom. Po-

sledná väčšia oprava kostolíka sa realizovala v polovici 19. 

storočia. V 20. storočí sa vykonali iba nevyhnutné sanačné 

práce na opevnení a zrekonštruovala sa trojica dominantných 

zachovaných objektov. 

www.sme.sk 18.07.2012 

pomocná evidencia 443/1/2012 

 

Žigmund Luxemburský, Rimania, dobová kuchyňa, gladiá-

tori, ohňová šou, mučenie či bitka na zalesnenom námestí. To-

to ponúkali tohtoročné „Trenčianske historické a hradné sláv-

nosti“. 

Tradičné podujatie Trenčianske historické slávnosti sa 

začali tento rok v pondelok 30. júla 2012, ktoré sa niesli du-

chom 600. výročia udelenia kráľovských výsad panovníkom 

Žigmundom Luxemburským, ktoré udelil mestu Trenčín 

v roku 1412. Začiatok podujatia patril príchodu predsedu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavlovi Sedláč-

kovi, MPH a primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda Ryb-

níčka na koči ťahanom 

párom koní. Ďalší prog-

ram pokračoval insceno-

vanou divadelnou alegó-

riou, ktoré priblížilo túto 

významnú historickú 

udalosť, keď Žigmund 

Luxemburský (stvárne-

ný Jánom Trunečekom 

z Mladej Boleslavi) prišiel osobne do Trenčína na Mierové 

námestie na koni so svojím sprievodom a prostredníctvom 

svojho pánoša predniesol udelené kráľovské výsady. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10560439&ids=6
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Z vyvýšeného miesta potom spolu so županom MUDr. Pav-

lom Sedláčkom a primátorom Mesta Trenčín Mgr, Richardom 

Rybníčkom sledoval súboje rytierov v aréne. Po vystúpení ry-

tierov sa predstavila skupina „Falkonári“ z Považskej Bystrice 

vystúpením s dravými vtákmi.  

Zaujímavý program čakal na návštevníkov každý deň, kedy 

sa príbehy odohrávali celý týždeň v podvečer. Na stredu sa 

uskutočnil večerný program s využitím pyrotechnických efek-

tov. Na námestí sa odohrávali kruté gladiátorské boje, gladiá-

torské povstanie na mo-

tívy Spartaka, trh otro-

kov a tradičné techniky 

mučenia, rímsky tábor s 

rímskou kuchyňou, do-

bový jarmok a záprah, 

ktorý bude premávať po 

meste. Dobové jarmoky 

boli tento rok hneď tri a 

to kurucký, rímsky a turecký. Kurucký jarmok organizoval 

Hornoliptovský kurucký regiment z Vavrišova a turecký jar-

mok Spoločnosť veselých šermiarov Casanova z Banskej Bys-

trice v spolupráci so 

skupinou orientálneho 

tanca „Džamal“. Novin-

kou bola hromadná bit-

ka s gladiátormi v lesí-

ku, ktorý vyrástol pria-

mo na námestí. Divá-

kom sa predstavili tra-

diční účinkujúci, ako 

„Memento Mori“ z Uherského Ostrohu, skupiny zo Slovenska 

a Čiech a samozrejme 25 členov Skupiny historického šermu 

Wagus. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10560438&ids=1
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10560440&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10560440&ids=6
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www.sme.sk 

29.07.2012  

pomocná evidencia 464/1/2012  

 

Slávnostným galaprogramom vyvrcholil v sobotu dňa                 

4. augusta 2012 podvečer na Trenčianskom hrade týždeň plný 

histórie, keď po celotýždňových Trenčianskych historických 

slávnostiach na Mierovom námestí sa centrum historického 

diania presunulo na Tren-

čiansky hrad a stal sa de-

jiskom Trenčianskych 

hradných slávností. Za-

čiatok podujatia patril prí-

hovoru všetkým návštevní-

kom predsedom Trenčian-

skeho samosprávneho kraja 

MUDr. Pavlovi Sedláč-

kovi, MPH a primátorovi 

Mesta Trenčín Mgr. Ri-

chardovi Rybníčkovi. 

Súčasťou galaprogramu bolo vystúpenie šermiarskych sku-

pín, ktoré predviedli to najlepšie zo svojho šermiarskeho ume-

nia. Divákom sa predstavili aj žongléri a tanečníci a na záver 

patril tradičnému ohňostroju. Na Trenčianskom hrade si mi-

lovníci histórie a zába-

vy mohli prísť na svoje 

už od rána. Pre deti boli 

pripravené rôzne hry a 

dobové súťaže, do kto-

rých sa mohli zapojiť aj 

dospelí. Zastrieľať si 

mohli z luku, kuše i z 

rôznych palných zbraní. 

http://www.sme.sk/
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Na hrade nechýbal ani historický jarmok umeleckých re-

meselníkov, ktorí predvádzali šikovnosť svojich rúk a ponúka-

li na predaj svoje výrobky - darčeky a spomienkové predmety. 

Na hrade bol postavený kurucký i turecký tábor, šermiarske 

vystúpenia, bábkové divadlo a rôzne iné zaujímavosti pre 

všetky vekové kategórie. 

www.sme.sk 05.08.2012 

pomocná evidencia 472/1/2012 

 

Dňa 10. augusta 2012 sa uskutočnila vo výstavnom priesto-

re Art Synagógy v Trenčíne vernisáž výstavy 18. ročníka „Vý-

tvarný salón Trenčianskeho kraja“. Po privítaní návštevní-

kov a vystavujúcich umel-

cov riaditeľa Trenčianske-

ho osvetového strediska 

Mgr. Vladimírom Zvale-

ným, výstavu priblížil ku-

rátor výstavy Mgr. Jozef 

Švikruha. Vo svojom prí-

hovore uviedol, že na vý-

stavu  poslalo svoje diela 

39 umelcov 

vlastné poznámky 

 

Účastníci meteorickej expedície „Perzeidy 2012“ 

z Trenčína pozorovali najznámejší meteorický roj Perzeidy 

v dňoch 10. až 13. augusta 2012 na lúkach pod Ostrým vr-

chom nad Soblahovom pod vedením známeho meteorológa 

Ing. Jozefa Drgu. Ako povedal „najviac meteorov padalo po-

čas noci z 12. na 13. augusta 2012, keď letelo okolo sedemsto. 

Samotný roj vznikol postupným uvoľňovaním meteorických 

telies z periodickej kométy 109P/Swift-Tuttle, ktorá má dobu 
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obehu 133 rokov. Vyvrcholenie aktivít vrcholilo 12. augusta 

a prúd Perzeíd zem opustilo 26. augusta.“ 

Trenčianske noviny 27.08.2012 

pomocná evidencia 510/1/2012 

 

V pondelok dňa 20. augusta 2012 zomrela zakladateľka a 

umelecká vedúca Folklórneho súboru Trenčan 

Eleonóra Kubalová.  

Eleonóra Kubalová sa narodila 27. februára 

1921 v Bolešove. Od septembra 1947 učila na 

trenčianskom gymnáziu telesnú výchovu a ze-

mepis. Ako stredoškolská profesorka telesnej 

výchovy mala vždy veľmi blízko ku gymnasti-

ke, rytmike a ľudovému tancu.  

V roku 1949 na základe záujmu a nadšenia študentov o ľu-

dový tanec založila na trenčianskom gymnáziu folklórny súbor 

a jeho umeleckou vedúcou a choreografkou bola od jeho za-

čiatku. Folklórny súbor Trenčan pod jej vedením od svojho 

vzniku dosahoval vynikajúce výsledky a až doteraz patrí me-

dzi popredné folklórne súbory na Slovensku, reprezentuje v 

tom najlepšom svetle svoju školu, mesto, krajinu, národ. 

Eleonóra Kubalová vytvorila v súbore viac ako osemdesiat 

choreografií na základe vlastného podrobného výskumu tren-

čianskeho regiónu. So súborom absolvovala množstvo pred-

stavení a zájazdov doma i v zahraničí. Za 63 rokov vychovala 

celé generácie tanečníkov, spevákov a muzikantov, ktorých 

viedla k poznávaniu folklórnych tradícií a umožnila im získať 

trvalý vzťah ku vzácnym hodnotám slovenského národa – k 

ľudovej piesni, tancu, hudbe, krojom, zvykom.  

Mnohí z nich sú dnes, aj vďaka nej, uznávaní odborníci v 

jednotlivých oblastiach ľudovej kultúry. Práca s mládežou a 

práca s ľudovým umením sa stala jej poslaním. Posledná roz-

lúčka bola v Dome smútku na Juhu dňa 25. augusta 2012. 
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www.trencin.sk 21.08.2012 

pomocná evidencia 486/1/2012 

 

Vernisáž výstavy Karla Táborského pod názvom „Drevo-

rezba“ sa uskutočnila dňa 4. septembra 2012 v priestoroch 

Katovho domu. Jej úvod patril ľudovej piesni 

v interpretácii Štefana Sadovského v hre na 

fujare a potom po privítaní účastníkov verni-

sáže vystavujúceho autora predstavil riaditeľ 

Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. 

Vladimír Zvalený. Vystavujúceho autora 

a jeho tvorbu predstavil kurátor výstavy 

Miroslav Potyka. Z jeho vystúpenia 

vyberáme, že „Karel Táborský sa síce 

narodil v Uherskom Hradišti, ale detstvo 

a mládenecký vek prežil v Bojkoviciach, 

kde aj maturoval. V roku 1977 sa pre-

sťahoval do Uherského Brodu, kde žije a tvorí dodnes. 

V novom prostredí sa začal venovať drevorezbe. Vzťah 

k ľudovému umeniu a k hudbe ho priviedol 

do folklórneho súboru Olšava, v ktorom na-

šiel inšpiráciu pre svoje prvé rezbárske prá-

ce. Námety pre svoju činnosť čerpá 

z mestskej scenérie a historických dominant 

Uherského Brodu, Bojkovíc, Uherského 

Hradišťa, Trenčína a podobne. Jeho tvorba má svojím spôso-

bom dokumentačný charakter, lebo zobrazuje miznúci svet. 

Najprv rezal plastiky a reliéfy sólovo, neskôr reliéfne obrazy 

rozšíril o rámovanie, čím umocnil ich celkový dojem, pretože 

spôsobuje priestorový, hĺbkový a perspektívny efekt 

u pozorovateľa. Svoje práce dotvára morením dreva a citlivou 

prácou s farbou. Jeho estetické cítenie je podporené technic-

kou zručnosťou a vrelým vzťahom k drevu. Výstava bola pri-

Štefan Sádovský 

Miroslav Potyka 

Karel Táborský 

http://www.trencin.sk/
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pravená k jeho tohoročným šesťdesiatinám, ktorá bola inštalo-

vaná v klube kultúry v Uherskom Hradišti.“ 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 522/1/2012, 523/1/2012 

 

V Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne bola 

otvorená dňa 7. septembra 2012 dvojvýstava umelcov Igora 

Piačka a Jána Ťapáka. Výstava Igora Piačka sa niesla pod 

názvom „V polčase“ a sochárske diela Jána Ťapáka pod ná-

zvom „Upokojenie“. 

Obaja autori oslávia v tomto roku okrúhle životné jubile-

um. „Maliar, grafik a ilustrátor Igor Piačka, narodený v roku 

1962 patrí k výrazným predstaviteľom súčasnej výtvarnej scé-

ny na Slovensku. Návštevníci 

Galérie Miloša Alexandra Ba-

zovského v Trenčíne budú mať 

po prvýkrát možnosť vidieť 

rozsiahle dielo talentovaného 

umelca, žiaka prestížnej grafic-

kej školy Albína Brunovské-

ho,“ povedala kurátorka výsta-

vy PhDr. Ela Porubänová. Ako ďalej prezradila, tvorba Igo-

ra Piačku v sebe nesie neopakovateľnú jedinečnosť výtvarné-

ho prejavu, sústredeného primárne na figurálnu tvorbu a akt. 

Igor Piačka je za svoju tvorbu často oceňovaný nielen doma, 

ale predovšetkým v zahraničí. Je autorom viac ako dvadsiatich 

poštových známok a ilustráto-

rom štyridsiatich knižných titu-

lov. V tomto roku získal Cenu 

ministerstva kultúry Sloven-

skej republiky za ilustrácie v 

poslednej, ôsmej časti príbehov 

„Tisíc a jedna noc“. 



240 
 

Ján Ťapák, narodený v roku 1962, patrí k výrazným a vy-

hraneným predstaviteľom súčasného slovenského sochárstva. 

Na slovenskej výtvarnej scéne pôsobí viac ako dvadsať rokov. 

Ako povedala kurátorka výstavy PhDr. Danica Lovišková, 

popri dreve a kameni je v posledných desiatich rokoch umel-

covým favorizovaným materiálom bronz. „Ján Ťapák je typom 

umelca, ktorý rád siaha k už overeným námetom mytologic-

kým, historickým, literárnym alebo súčasným, aby ich stvárnil 

inak. Základným atribútom jeho sochárskej tvorby je snaha 

hľadať súvislosti, vnoriť sa do podstaty námetu. Jeho sochy sú 

nadčasovým znakovým a metaforickým posolstvom o zmysle 

a podstate ľudskej existencie.“  

Od 11. do 26. septembra 2012 galéria predstaví aj výber z 

projektov medzinárodnej študentskej súťaže „Dizajn nábytku 

a interiéru“. Putovná výstava je výberom z 95 projektov ôs-

mich vysokých škôl Slovenskej a Českej republiky, ktoré sú-

ťažili v uplynulom ročníku medzinárodnej študentskej súťaže 

o „Cenu profesora Jindřicha Halabalu“. Študentské projekty 

budú v rámci výstavy prezentované vo forme vizualizácií, ná-

bytkových prototypov a modelov,“ informovala o pripravova-

nej výstave manažérka projektu Elena Farkašová. Doplnila, 

že súťaž vznikla na počesť Jindřicha Halabalu, ktorý bol vý-

raznou osobnosťou nábytkárskej tvorby v bývalom Českoslo-

vensku 20. storočia.  

www.sme.sk 07.09.2012  

pomocná evidencia 527/1/2012 

 

Dňa 7. septembra 2012 sa uskutočnila vo výstavných prie-

storoch Art Centrum Synagóga vernisáž výstavy 49. ročníka 

celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej tvorby „Vý-

tvarné spektrum 2012“. Moderátorka Eva Mišovičová priví-

tala prítomných výtvarníkov a hostí – predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, riadite-
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ľa Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. Vladimíra Zva-

leného a Mgr. Adriany Réckej, PhD. a Mgr. Jozef Buriča. 

Predseda hodnotiacej poroty doc. PaedDr. Jaroslav Uhel, 

ArtD. konštatoval, „že nespochybniteľnou skutočnosťou zos-

táva, že amatérske vý-

tvarné umenie zahŕňa 

spolu so spontánnou 

tvorbou talentovaných 

autorov aj inštitucionali-

zované formy. Táto súťaž 

neprofesionálnych umel-

cov je založená na dob-

rovoľnej činnosti jednot-

livcov. Táto súťaž prináša dlhodobo prináša rozvíjať záujmy 

a talent autorov v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby, 

oceňuje ich výtvarné aktivity, vyhľadáva a podporuje nové ta-

lenty z ra-dov mládeže a dospelých. V tomto roku sa výrazne 

prejavil príliv mladých tvorcov. Do celoštátneho kola postúpi-

lo celkom 264 autorov zo 

všetkých krajov Slovenska, 

ktorých reprezentovalo 479 

výtvarných prác. Expozícia 

výstava bola zostavená 

z 212 výtvarných diel od 

159 autorov. Porota udelila 

16 cien a 17 čestných 

uznaní.“ 

Potom z rúk Mgr. Adriany Réckej PhD., predsedu Tren-

čianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, 

MPH a Mgr. Jozefa Buriča prevzali ocenení ocenenia. Hlav-

nú cenu prevzal Tibor Gurín zo Spišskej Novej Vsi. Na záver 

treba dodať. že v kultúrnom programe vystúpil huslista Ján 

Vindiš za doprovodu klaviristu Samuela Bánovca. 

Tibor Gurín preberá hlavnú cenu 
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Výsledky 49. ročníka súťaže „Výtvarné spektrum 2012“: 

hlavná cena – Tibor Gurín zo Spišskej Novej Vsi 

kategória A) – autori do 25 rokov bez výtvarného vzdelania 

- cena  -  Antónia Jalčáková z Humenného 

- Ivan Margorín z Banskej Bystrice 

kategória A1) – autori nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania 

- cena -  Karol Jančo z Jelenca 

- Božena Maxová z Králikov 

- Lenka Pauková z Rišňoviec 

- Jozef Uher z Bratislavy 

- Monika Vitányi z Ruskova 

- čestné uznanie -  Július Ciglan z Detvy 

- Lýdia Ivaňová z Trenčína 

- Viera Peterková z Nitry 

- Zuzana Samelová z Banskej Bystrice 

- Imrich Szalai z Brezna 

- Sláva Šulyová z Dolného Lieskova 

- Štefan Valica zo Strečna 

kategória B) – autori od 15 do 25 rokov s výtvarným vzdela-

ním 

- cena  - Lukáš Bartoš z Bratislavy 

- Michaela Ihnátová z Košíc 

- Drahomír Šťastný z Novej Dubnice 

- čestné uznanie -  Lena Boorová z Brezovej p/Bradlom 

- Miroslav Fek zo Svidníka 

- Denisa Gubičová z Bratislavy 

- Lenka Janúšková zo Žiliny 

- Andrea Rošková z Bratislavy 

kategória B1) – autori nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním 

- cena  -  Milan Bandurčin z Košíc 

- Pavel Mochnacký zo Svidníka 

- Veronika Miková z Ilavy 

- čestné uznanie -  Dana Motusová zo Senice-Čáčov 
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- Alena Pajkošová z Nižného Mirošova 

- Martin Sitár z Veľkého Krtíša 

- Peter Varga zo Slažan 

kategória C) – insitná tvorba 

- cena  -  Milan Bocko z Popradu 

- Anton Budzák z Popradu 

- čestné uznanie – Adela Balázsová z Lučenca 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 532/1/2012 

 

Dňa 7. septembra 2012 sa uskutočnil na Mierovom námestí 

v Trenčíne prvý z dvoch mariánskych koncertov na podporu 

najstaršieho pútnického miesta na Slovenska Skalky pri Tren-

číne. Príjemné letné počasie vytvorilo nevyhnutné podmienky 

pre priaznivú interpretáciu skladieb umelcami, ale aj ich prijí-

manie zo strany 

návštevníkov. Prog-

ram sa začal inter-

pretáciou skladby 

„Starosloviensky ot-

čenáš“ Dušanom 

Jariabkom, potom 

prítomných privítal 

moderátor Jozef Ši-

monovič, osobitne 

predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla 

Sedláčka, MPH, primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda 

Rybníčka a úvodnú časť uzavrel jeden zo zriaďovateľov ne-

investičného fondu Beňadik Ing. Ľubomír Plško, ktorý pri-

blížil prítomným zmysel koncertu a zaželal príjemný večer. 

A potom Štátny komorný orchester Žilina za dirigovania Pav-

la Tužinského uviedol koncert skladbou  L. van Beethovena 

„Ódou na radosť“, ktorá sa stala hymnou Európskej únie. Jed-
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notlivé interpretované skladby sa striedali s prednesom poézie 

v podaní Jozefa Šimonoviča. V programe koncert oživením 

bolo vystúpenie speváckeho zboru Gymnázia J. Braneckého 

„Piarissimo“ pod vedením dirigenta Martina Holúbka.  

Druhý mariánsky koncert sa uskutočnil dňa 9. septembra 

2012 opäť na Mierovom námestí, v ktorom vystúpil Miroslav 

Dvorský s priateľmi, s ktorých je treba osobitne spomenúť 

opernú divu, slávnu Američanku so sicílskymi koreňmi Lu-

cianu La Monico zo The Metropolitan Opery v New Yorku. 

Zo slovenských interpretov teba spomenúť Andreu Čajovú – 

Vizvári, Juraja Nociara, Daniela Čapkoviča a Dušana Ja-

riabka.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 528/1/2012 

 

Dňa 8. septembra 2012 sa uskutočnilo v Kongresovej sále 

Trenčianskeho samo-

správneho kraja sym-

pózium „Misia – vý-

tvarná pocta svätým 

Cyrilovi a Metódo-

vi“ pri príležitosti 

1150. výročia prícho-

du svätých Cyrila 

a Metóda na územie 

Veľkej Moravy. 

Po otvorení sympózia Mgr. Jankou Masárovou, prítom-

ných pozdravil riaditeľ Trenčianskeho osvetového strediska 

Mgr. Vladimír Zvalený. Program pokračoval odborným se-

minárom na tému „Cyrilometódska misia v kul-túrno-

historickom, umenovednom a cirkevnom kontexte.  

Ako prvá vystúpila historička umenia PhDr. Alena Piat-

rová na tému „Cyrilometódska téma vo výtvarnom umení“. 
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Na jej vystúpenie nadviazal Mgr. Igor Zmeták, PhD. na té-

mu „Od legiend ku kultúrnej identite“ zo Slovenskej národnej 

knižnice. Farár gréckokatolíckej farnosti Trenčín Mgr. Igor 

Cingeľ prednášal na tému „Svätí Cyril a Metód, ohlasovatelia 

viery“. Posledným prednášateľom bol kurátor pre kresťanské 

tradície PaedDr. Miroslav Holečko z Národného osvetového 

strediska na tému „O cyrilometodskej a svätogorazdovskej 

tradícii Slovákov“. Na záver odpovedali prednášatelia na 

otázky prítomných návštevníkov seminára. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 512/1/2012, 529/1/2012 

 

Verejná knižnica Michala Rešetku sa začala dňa 10. sep-

tembra 2012 po vykonaných rekonštrukčných prácach v budo-

ve na Jaselskej ulici sťa-

hovať do nej z budovy 

v parku M. R. Štefánika. 

V prvej etape sa roz-

miestni štyristo regálov 

v podkroví, kde bude štu-

dovňa a potom na prvom 

poschodí a prízemí, aby 

sa do nich mohli umies-

tňovať knihy. Na prvom poschodí čitatelia nájdu oddelenie 

odbornej literatúry. Na prízemí bude evidencia, beletria 

a informačné stredisko Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Na sťahovanie je pripravených dvestotisíc kníh, na ktorých 

presun je potrebných tritisíc škatúľ. Termíny sťahovania sú 

určené tak, aby vypratanie budovy v parku sa uskutočnilo do 

konca mesiaca septembra 2012 a nové pracovisko knižnice na 

Jaselskej ulici by malo byť otvorené v novembri 2012. 

O uvoľnených priestoroch v budove v parku po knižnici 

bolo rozhodnuté, že sa do nich presťahuje základná umelecká 
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škola, ktorá je roztrúsená po celom meste. Presťahovanie však 

prebehne po rekonštrukcii budovy, ktorá nevyhnutne potrebu-

je. 

Trenčianske noviny 10.09.2012 

pomocná evidencia 543/1/2012 

 

Popoludní dňa 11. septembra 2012 trenčianske Centrum 

voľného času prenieslo svoje aktivity zo svojho sídla na Mie-

rové námestie. Chcelo uká-

zať, čo všetko sa dá vo voľ-

nom čase robiť. Zábavné po-

poludnie predstavilo ponuku 

záujmových krúžkov pre ma-

lých i veľkých. Pripravený 

program sa odohrával na pó-

diu a na celom priestore Mie-

rového námestia, kde prebiehali hry, súťaže a ukážky z čin-

nosti jednotlivých krúžkov tak, aby si ich deti mohli samé vy-

skúšať a potom sa rozhodnúť, ktorý krúžok si vybrať. 

A skutočne na Mierovom námestí sa predstavilo široké 

spektrum záujmových krúžkov pre deti a dospelých, ktoré 

v tomto školskom roku 2012/2013 zahájili činnosť: 

- kultúrno - spoločenské - výtvarný, keramický, výtvarný pre 

handicapovaných, gitarový, literárno – reportážny, fotogra-

fický, divadlo pre najmenších, divadlo Škovránok pre star-

šie deti, šikovné ruky, nemčina pre dospelých, nemčina pre 

deti, angličtina pre deti,  

- technické - lego, lego 

s motorčekom, letecký mo-

delár, rádioelektronika, PC 

pre žiakov, PC pre senio-

rov, 

- športové - florbal, karate, 
so svojím umením sa predstavili karatisti 
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hádzaná, tanečná prípravka, moderný tanec, gymnastika, 

turistický, roztlieskavačky, Zumba, cvičme s malými deť-

mi, aikido, jazdecký, šachový, športový pre handicapova-

ných, freestyle BMX 

- a ďalšie - Magic T.G. Klub, vodní skauti. 

www.trencin.sk 07.09.2012 

pomocná evidencia 545/1/2012  

 

Výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej 

Moravy bola venovaná výstava umeleckých diel v mestskej 

veži v Trenčíne v rámci projektu „Misia – Výtvarná pocta 

sv. Cyrilovi a Metodo-

vi“, ktorej vernisáž sa 

uskutočnila dňa 12. sep-

tembra 2012 podporené-

ho dotačným systémom 

Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky.  

Na úvod vernisáže 

vystúpil hrou na píšťale 

Jozef Klopačka z Ružomberka a potom prítomných privítala 

moderátorka vernisáže Eva Mišovičová. V ďalšej časti svojho  

príhovoru povedala, „že cieľom projektu bolo otvoriť priestor 

pre autentické vnímanie cyrilo-metodského dedičstva vo výz-

namnej oblasti záujmo-

vej umeleckej činnosti 

mládeže a dospelých 

v neprofesionálnej vý-

tvarnej tvorbe a ponúk-

nuť výtvarníkom mož-

nosť konfrontácie tvori-

vých autorských prístu-

pov prostredníctvom 
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prezentácie svojej tvorby.“ Umelecké diela boli vytvorené po 

sympóziu pod názvom „Misia pri príležitosti 1.150. výročia 

príchodu vierozvestcov na územie Veľkej Moravy“ zo dňa 8. 

septembra 2012. V priebehu troch dní umelci z celého Sloven-

ska tvorili svoje diela v stane na Mierovom ná-mestí a vo vý-

stavnom priestore Art Synagóga Centrum. Výstavu pripravilo 

Trenčianske osvetové stredisko v spolupráci s Mestom Tren-

čín a Národným osvetovým centrom. Účastníkov výstavy po-

zdravila Mgr. Hana Gallová z útvaru kultúrno-informačných 

služieb Mestského úradu v Trenčíne, riaditeľ Trenčianskeho 

osvetového strediska Mgr. Vladimír Zvalený a kurátor vý-

stavy Ing. Jozef Vydrnák. 

V Mestskej veži boli vystavené koláže, plastiky a trojroz-

merné diela od 15-tich autorov z Košického, Nitrianskeho, Ži-

linského, Trnavské-

ho, Bratislavského 

a Trenčianskeho 

kraja, menovite: Ga-

briela Auxtová 
z Banskej  Bystrice, 

Ján Gall z Rozha-

noviec, Ľudmila 

Hanáková z Hu-

menného, Elena 

Chatrnúchová zo Šale, Lýdia Ivaňová z Trenčína, Jozef 

Klopačka z Ružomberka, Tibor Lešš z Močenka, Mária 

Lišková zo Šale, Janka Lojeková z Trenčína, Ivan Margo-

rín z Banskej Bystrice, Vladimír Morávek z Bratislavy, Šte-

fan Packa z Liptovského Mikuláša, Veronika Miková z Ilavy 

a Drahoslava Zalaiová z Humenného, 

www.sme.sk 12.09.2012  

pomocná evidencia 547/1/2012 
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Od štvrtka 13. septembra 2012 sa stretli divadelníci a per-

formeri z rôznych kútov sveta na pomyselnom divadelnom 

ostrove - 18. ročníku medzinárodného festivalu divadla jedné-

ho herca v centre mesta Trenčín „Sám na javisku“ v  Klube 

Lúč a v kine Hviezda. Všetkých zjednocuje odhodlanie a od-

vaha postaviť sa na javisko úplne sám a odhaliť tak divákom 

svoju dušu, obnažiť svoje pocity či ukázať svoje telo. Aj tento 

rok bol festival v réžii občianskeho združenia Kolomaž – 

združenia pre súčasné umenie a ponúkol divákom pestrý výber 

z oblasti divadla jedného herca súčasnosti. V priebehu štyroch 

dní sa predstavilo sedem interpretov z Bosny a Hercegoviny, 

Poľska, Česka a zo Slovenska.  

Festival sa začal vo štvrtok 13. septembra 2012 celovečer-

nou javiskovou adaptáciou záverečnej kapitoly slávneho ro-

mánu Jamesa Joycea Ullysses s názvom “Soliloquy & mono-

logue” od fyzicko-tanečného divadla Debris Company z Bra-

tislavy. V prvej polovici predstavenia sa predstavila choreo-

grafka a tanečníčka Stanislava Vlčeková, v druhej polovici to 

bol monológ Vlada Zboroňa. Druhým predstavením festivalu 

bola v istý deň one women show úspešnej a rešpektovanej stá-

lice českého divadla, filmu a dabingu - herečky Taťjany 

Medveckej s názvom „Poprvé vdaná”. Za hereckú virtuozitu 

v tejto hre získala v roku 2002 prestížnu českú cenu Thálie.  

V piatok 14. septembra 2012 festivalové dianie pokračova-

lo v poľskom jazyku (s anglickými titulkami) divadelným 

stvárnením pokračovania filmu Larsa von Triera “Idioti”, 

v ktorom sa divákom Marcin Zarzeczny v predstavení plnom 

emócií s názvom „Jeppe”. Po ňom vystúpil Dragan Tešić z 

Bosny a Hercegoviny a vo svojom autorskom predstavení pl-

ného satiry až sarkazmu s názvom „Nie všetko je v hlave, 

niečo je aj v zadku …” divákom vysvetlí, že zadok má v nie-

ktorých prípadoch nadvládu nad hlavou, aj keď by to malo byť 

opačne.  
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V sobotu 15. septembra 2012 sa divákom predstavila re-

nomovaná slovenská performerka Petra Fornayová vo svo-

jom najnovšom autorskom pohybovo-tanečnom predstavení s 

názvom „Všetko čo mám rada (súkromná stratégia trvalo 

udržateľného rozvoja). Po nej vystúpil pred divákov známy 

český herec, dramatik, režisér, pedagóg a spisovateľ Arnošt 

Goldflam, aby prezentoval svoj autorský kus s názvom 

„Pravdivé výmysly“, ktorý bol uvedený jediný krát na tren-

čianskom festivale. Išlo teda o premiéru a derniéru zároveň.  

Festivalové dianie sa skončilo v nedeľu 16. septembra 2012 

vystúpením Petra Čižmára z divadla Kontra, ktorý sa pred-

stavil sa v slovenskej premiére tragikomickej monodrámy 

„Nenávidím” od Mareka Koterského, poľského špecialistu na 

šibeničný humor, ostrú satiru a výstižnú kritiku našej každo-

dennosti.  

Súčasťou festivalu „Sám na javisku“ sa uskutočnili sprie-

vodné podujatia, v ktorých si mohli diváci pozrieť výstavu fo-

tografií Radka Stoklasu, pozrieť si vystúpenie divadla „Ko-

ráb“ z Brna rozprávkou pre deti od bratov Grimmovcov – 

Snehulienka a sedem trpaslíkov.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 533/1/2012 

 

V Trenčíne po čase opäť vystavujú majstri svetoznámej 

Kovačickej školy. Tvorbu insitných maliarov z Vojvodiny po-

núka výstava v Galla Gallery na Mierovom námestí od                

14. septembra 2012. Diela majstrov Kovačickej školy, známe 

na celom svete, ani tento rok neobišli Trenčín.  

Výstava „Kovačická insita“ predstavila tvorbu deviatich 

umelcov - Martina Markova, Adama Mezinu, Pavla Cicku, 

Anny Kňazovicovej, Pavla Lavroša, Ferenca Patakiho, Pavla 

Hajka, Juraja Lavroša a Jána Bačúra. 
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Na formovaní umeleckého profilu kovačických maliarov 

mali veľký vplyv všetky predchádzajúce generácie, ktorým sa 

podarilo zachovať identitu, vieru a obyčaje tejto malebnej voj-

vodinskej krajiny. Vytvorili si svojský štýl, ktorý ovplyvnili 

naivní umelci tzv. slovenskej enklávy. V Kovačici a v okolí sa 

maľovalo výhradne v nedeľu, kedy sa nepracovalo. Všetky zá-

žitky z celého týždňa sa postupne objavovali na vytvorených 

obrazoch. Maľo-

vanie v nedeľu 

neskôr vystriedalo 

každodenné ma-

ľovanie a insitné 

umenie sa stalo 

osudom viacerých 

talentovaných ma-

liarov. 

Obrazy insitných maliarov z Kovačice pozná celý svet. Vy-

stavovali v New Yorku, Paríži, vo Viedni, Mníchove, v Prahe. 

Ich diela sa nachádzajú v zbierkach významných galérií 

a múzeí, ale aj v súkromných zbierkach svetových osobností. 

Známa maliarska škola sedliakov a robotníkov vznikla ne-

ďaleko Belehradu v banátskej dedine Kovačici. Obec, obýva-

ná Slovákmi, sa stala známou vo svete zásluhou svojich insit-

ných maliarov. Začiatkom 50. rokov 20. storočia založili 

v Kovačici  „Spoločnosť ľudových maliarov“, ktorú neskôr 

premenovali na Kovačickú školu.  V druhej polovici 50. rokov 

vznikla Galéria maliarov sedliakov, ktorá neskôr pracovala 

pod menom Galéria naivného umenia. V tejto galérii maliari 

sedliaci vystavovali svoje skromné a príjemné obrazy. Kova-

čickí maliari si osvojili niektoré spoločné formálne znaky, kto-

ré spočívajú vo využívaní pestrej stupnice pitoreskných farieb, 

v motívoch z dedinského života, v zjednodušených a štylizo-

vaných tvaroch. Umelecké formy, ktoré stvárňujú sedliaci 
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z Kovačice, sú hlboko zakorenené v tradícii, stupnica farieb 

pripomína malebnú tradíciu slovenského folklóru. Spôsob ži-

vota, pôvod  a prostredie  určili jedinečnosť výtvarného preja-

vu kovačickej skupiny maliarov vo výbere tém, kolorite, iko-

nografii a výraze. 

www.sme.sk 17.09.2012 

pomocná evidencia 551/1/2012  

 

Dňa 19. septembra 2012 sa uskutočnila vo vestibule  Po-

sádkového klubu 

Trenčíne vernisáž 

výstavy pod názvom 

„Slováci v mi-

siách“, ktorú otvoril 

náčelník Posádko-

vého klubu Trenčín 

Stanislav Marti-

nák. Okrem prí-

tomných návštevní-

kov osobitne privítal veliteľa pozemných síl, výcviku 

a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ing. Ondřeja 

Novosada, náčelníka generálneho štábu Veliteľstva pozem-

ných síl, výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej re-

publiky Martina Stoklasu. Vystavené exponáty priblížil vo 

svojom príhovore ku-

rátor výstavy nadprap. 

v.v. Jozef Korený. 

Výstava realizovaná 

s aktívnou podporou 

vojenských veteránov 

je príspevkom ku Dňu 

Ozbrojených síl Slo-

venskej republiky a 10. 
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výročiu vzniku Veliteľstva síl, výcviku a podpory Ozbroje-

ných síl Slovenskej republiky. V prvej časti boli ponúknuté 

exponáty približujúce činnosti slovenských vojakov v Misii 

Organizácie spojených národov UNIFICIT na Cypre. Na ďal-

ších exponátoch sa návštevník zoznamil s činnosťou Misie 

Organizácie spojených národov v Afganistane, kde sa vyzna-

menala najmä ženijná jednotka. Všetky vystavené dokumenty 

sú doplnené fotografiami, vyznamenaniami a kontaktmi so 

svetom prostredníctvom pošty.  

Na záver svojho príhovoru sa Jozef Korený poďakoval 

všetkým, ktorý prispeli exponátmi zo svojich súkromných 

zbierok. Svoje dojmy z výstavy vo svojich príhovoroch vyjad-

rili vo svojich vystúpeniach veliteľ pozemných síl, výcviku 

a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ing. Ondřej 

Novosad a náčelník generálneho štábu Veliteľstva pozemných 

síl, výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky 

Martin Stoklasa. 

vlastné poznámky 

 

Trenčania i návštevníci mesta Trenčín mohli dňa 20. sep-

tembra 2012 využiť mimoriad-

nu príležitosť v pobočke Slo-

venského archívu na Kožuš-

níckej ulici v Trenčíne, keď na 

vlastné oči si mohli pozrieť 

originály listín, dokumentujú-

cich históriu Trenčína. Veď ta-

ké výsady ako „variť a pre-

dávať pivo“, „voliť farára“, 

„usporadúvať výročné jarmo-

ky“ vydané panovníkovými lis-

tinami v originále sa nedajú čí-

tať každý deň.  
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V rámci osláv 600. výročia vzniku jednej z najdôležitejších 

listín – listiny cisára Žigmunda Luxemburského o udelení 

„výsad slobodného kráľovského mesta Trenčín“ - archív na 

jeden deň otvoril svoje dvere. V tento jediný deň si listiny sta-

ré viac ako päť storočí si mohla pozrieť aj široká verejnosť. 

Takáto možnosť bola naposledy pred 15 rokmi. Tieto unikátne 

originály privilegiálnych listín boli obsahom výstavy „Tren-

čín v archívnych dokumentoch“.  

Pri tejto príležitosti Mesto Trenčín v spolupráci so Štátnym 

archívom v Trenčíne bola vydaná aj brožúrka pod názvom 

„Poklady Trenčína – písomné pamiatky“, ktorá Trenčanom 

predstavila vzácne relikvie. Brožúrka bude verejne dostupná 

verejnosti počas festivalu „Pri trenčianskej bráne“, po jeho 

skončení v Kultúrno-informačnom centre na Mierovom ná-

mestí v Trenčíne. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 559/1/2012 

 

V dňoch 21. a 22. septembra 2012 sa usku-

točnil v Trenčíne 19. ročník Trenčianskeho 

jazzového festivalu. Pri tejto príležitosti v prvý 

deň festivalu poobede vystupovalo trio Jany 

Gavačovej na Mierovom námestí a na večer sa 

predstavila v Piano klube skupina „Bonzo & 

The Resonatos“. V druhý deň festivalu sa 

predstavili skupiny „Jazz & More“,  „Nikolaj Nikitin Perso-

nal Suite“ a festival vyvrcholil vystúpením Petra Lipu s „VV 

Jazz Qurtet“. 

vlastné poznámky 

 

Učitelia a študenti Strednej umeleckej školy v Trenčíne sa 

stretli na vernisáži spoločnej výstave dňa 25. septembra 2012 

v mestskej veži pod názvom „Súhry“, na ktorej predstavili 
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návštevníkom exponáty z oblasti dizajnu a výtvarníctva. Ako 

povedala riaditeľka školy Mgr. Mária Vilkovská, priemysel-

ný dizajn je na škole najmladším odborom a svojimi exponát-

mi sa predstavujú štu-

denti prvého a druhého 

ročníka. Každý rok sa na 

tejto tradičnej výstave 

pod týmto názvom „Sú-

hry“ prezentuje iné štu-

dijné zameranie. Pred 

rokom to bola napríklad 

scénická tvorba a výtvarníctvo. Dôležitým prvkom je, že na 

výstave sa spoločne prezentuje tvorba učiteľov a žiakov 

a z tejto filozofie sa odvíja názvov výstavy pod názvom „Sú-

hry“, keď aktívni umelci odovzdávajú svoje skúsenosti mla-

dým adeptom. Vedúci odboru priemyselného dizajnu Peter 

Gotthardt na Strednej umeleckej škole v Trenčíne žiakom 

prezentujeme niečo, aby to bolo vzorom pre našich žiakov. 

Trenčianske noviny 01.10.2012 

pomocná evidencia 585/1/2012 

 

Podujatím 26. ročníka „Pri trenčianskej bráne“ vyvrcho-

lili oslavy 600. výročia udelenia výsad slobodnému kráľov-

skému mestu Trenčín v dňoch 28. a 29. septembra 2012.  

Piatkový program 

dňa 28. septembra 2012 

patril koncertu víťaza 

súťaže Festival mladého 

jazzu v rámci 19. roční-

ka „Trenčianskeho jaz-

zového festivalu“ sku-

pine Jany Gavačovej 

ktorý pokračoval vystú-
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pením veterána slovenskej bluesovej scény Ericha Pro-

cházku a vyvrcholil koncertom legendárnej poprockovej hu-

dobnej skupiny „Vidiek“.  

Celodenný sobotňajší program 29. septembra 2012 na Mie-

rovom námestí otvoril nástup 330 mažoretiek, ktoré prišli do 

Trenčína z celého Slovenska na prvý ročník celoslovenského 

festivalu mažoretiek 

„Trenčianska palič-

ka“. Podujatie otvorila 

vedúca odboru kultúry 

Trenčianskeho samo-

správneho kraja Ing. 

Marta Šajbidorová 

a na území Mesta 

Trenčín prítomných 

učinkujúcich pozdravil primátor Mgr. Richard Rybníček.  

Po tomto úvode sa spomínané kultúrne podujatie rozdelili 

tak, že podujatie „Pri trenčianskej bráne“ zostalo na Mierovom 

námestí a podujatie „Trenčianska palička“ sa premiestnilo na 

Štúrove námestie, aby sa vzájomne nerušili. Festival „Kráľov-

ské dni Pri trenčianskej bráne“ otvoril kráľ Žigmund Luxem-

burský, ktorý prišiel pred amfiteáter na koni za doprovodu 

svojej družiny, kde na znak vážnosti prítomnosti hosťa rytieri 

odpálili dve salvy z dela, Po privítacom akte ho privítal primá-

tor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček živým slovom 

a podaním chleba a vína dvornými dámami a potom si pozrel 

osobné súboje rytierov sečnými zbraňami, skupine orientál-

nych tancov „Ishtar Dancers“ a tancom detí zo Školského klu-

bu „Sedmička“. Záver oficiálneho otvorenia patril odhaleniu 

lavičke na Mierovom námestí s prispením Trenčianskej nadá-

cie, na ktorej bolo zvýraznené 600. výročie udelenia kráľov-

ských výsad Mestu Trenčín. Potom ešte dopoludnia sa divá-

kom predstavilo Divadlo Fortisimo s pantomimickým predsta-
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vením „Kráľ šašo“. Popoludní sa predstavili tanečné 

a akrobatické skupiny „Aura“, „SWT Group“, „Korzo“ 

a pohostinne súbor starej hudby a tanca „Cappela Nicopolen-

sis“ z Poľska. Bábkové divadlo „Animare Silva“ vystúpilo 

pred detské publikum hrou „Žabí princ“.  Milovníci klasic-

kého amerického rock 

and rollu v štýle Elvisa 

Presleyho si prišli na 

svoje na koncerte bra-

tislavskej skupiny 

„The Cellmates“. 

V podvečer vystúpilo 

bratislavské „Túlavé 

divadlo“ s hrou „Cyra-

no alebo Balábilé o nose pre dospelého diváka“. Program na 

pódiu uzavrel komponovaný folklórny program „Vitajte pri 

trenčianskej bráne“, v ktorom učinkovali folklórne súbory 

„Poľana“ z Brna, „Nadšenci“, „Záhumenkári“, „Kornička“, 

„Radosť“ a mužská spevácka skupina „Škrupinka“. Záver so-

botňajšieho dňa patril koncertu hudobnej skupine Trenčana 

Jerguša Oravca 

„3JO“. 

Pre úplnosť poduja-

tia treba dodať, že po-

čas neho sa uskutočnili 

zaujímavé sprievodné 

podujatia, z ktorých 

osobitne treba spome-

núť Žigmundov jar-

mok, heligonkári z Prietrže, ľudové remeslá z Komjatnej, tvo-

rivé dielničky a športové súťaže pre deti. 

www.trencin.sk 24.09.2012 

pomocná evidencia 567/1/2012 

http://www.trencin.sk/
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Dňa 22. septembra 2012 sa konal v Trenčíne prvý ročník 

celoslovenskej prehliadky mažoretkových skupín – „Tren-

čianska palička 2012“, nad ktorou záštitu prevzal predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH.  „Trenčianska palička 2012“ bola súčasťou kultúrneho 

podujatia „Kráľovské dni pri trenčianskej bráne“. Vďaka or-

ganizátorom podujatia Trenčianskemu samosprávnemu kraju, 

mestu Trenčín, Krajskému centru voľného času v Trenčíne 

a Asociácii mažoretkového športu Slovensko sa do srdca 

Trenčína dostal nový, svieži vietor a  dobrá nálada. Ohlasy zo 

strany obyvateľov Trenčína a ostatných priaznivcov boli viac 

ako dobré, ľudia boli nad-

šení. Do prehliadky sa pri-

hlásilo deväť mažoretko-

vých skupín zo Slovenska: 

Asanka z Kysuckého No-

vého Mesta, Astry zo Zá-

kopčia, Bona z Považskej 

Bystrice, Čačanky z Čadce, 

Flowers z Prešova, Kordo-

vánky z Rajca, Nikol 

z Turzovky, Nelly  z Púchova a Varanovia z Vranova nad 

Topľov. 

Prvý ročník prehliadky mažoretkových skupín začal dopo-

ludnia 21. septembra 2012 pozývajúcim sprievodom na Mie-

rovom námestí v Trenčíne.  Za zvukov dychovej hudby prešli 

súťažné súbory okolo vodníka Valentína na námestie Ľudovíta 

Štúra a vydali sa späť na Mierové námestie, kde bola sláv-

nostne otvorená súťažná nepostupová prehliadka.  

Súťažilo sa v dvoch disciplínach: 

1) pódiové choreografie Baton a Pom-Pom/práca s paličkou 

a strapcami. 
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2) pochodové defilé Baton a Pom-Pom/práca s paličkou 

a strapcami. 

    Dievčatá súťa-

žili v troch kategó-

riách – kadetky (8-

11 rokov), juniorky 

(12-14 rokov) 

a seniorky (nad 15 

rokov). 

Súťažnú pre-

hliadku hodnotili 

certifikovaní národ-

ní a medzinárodní rozhodcovia mažoretkového športu - prezi-

dentka Asociácie mažoretkového športu Slovensko Zuzana 

Durkáčová, Elena Martinková, Ľudmila Bučková – Kvaš-

šayová, Eva Labudo-

vá, Tatiana Brozáko-

vá, Lenka Martinková 

a Miroslava Stredňá-

ková. 

Po pochodovom de-

filé zasadla odborná 

hodnotiaca komisia a 

prezidentka Asociácie 

mažoretkového športu Slovensko Zuzana Durkáčová vyhlá-

sila výsledky. Z rúk poslanca Národnej rady Slovenskej repub-

liky Ing. Jaroslava Bašku, predsedu Trenčianskeho samo-

správneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH a riaditeľa 

Krajského centra voľného času v Trenčíne PaedDr. Daniela 

Beníčka ocenenia vedúci mažoretkových súborov a skupín 

a najlepším súborom a skupinám.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 572/1/2012 
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Od 24. septembra 2012 mali návštevníci Mestskej klubovne 

v Trenčíne možnosť pozrieť 

si jedinečnú výstavu vrecúšok 

z cukru pod názvom               

„Sladkých 5 g“, ktoré sa po-

dávajú v reštauráciách na ce-

lom svete pri podávaní kávy, 

alebo čaju. Vystavovali ich 

Trenčania Jíří Prúžek a Ja-

roslav Michalík, ktorí zaujímajú o tento nevšedný koníček.  

Vystavovateľ Jíŕí Prúžek, ktorý vlastní najväčšiu kolekciu 

balených cukrov na Slovensku, sa vyznal zo svojej zberateľ-

skej vášne, keď povedal, že „chcel som zbierať niečo, čo nie je 

také typické a bežné. Dnes mám viac ako 35 tisíc kusov oba-

lov.“ A ďalej zanietene pokračoval, že „v Prahe založil 

s dlhoročným priateľom Jaroslavom Michalíkom Klub zbera-

teľov cukru so sídlom v Prahe a na Slovensku spolu zorgani-

zovali v roku 2007 výmennú akciu zberateľov cukru. Táto vý-

stava v takomto rozsahu je realizovaná po prvý raz.“  

Prvé, čo záujemcovia pri vstupe do výstavných priestorov 

uvidia, je panel venovaný výrobe cukru a rôznym vyhotove-

niam balenia. „Tvary sú rôzne a fantázii sa vážne medze ne-

kladú,“ vysvetlil Jiří Prúžek. Vyrábajú sa v podobe kruhu, 

trojuholníka, srdiečka či šálky. Raritou je aj  cukrový obal v 

tvare čajového vrecúška, pochádzajúceho z 

Ruska. 

V ďalšom výstavnom priestore nechýbajú 

vrecká z Kapverd, Maurícia, Madagaskaru či 

Nového Zélandu. Vzácne sú predovšetkým z 

Kuby alebo vysokohorskej chaty z Nepálu, 

dodal druhý vystavujúci Jaroslav Michalčík. 

Zaujímavé sú aj série cukrových vrecúšok.  Z 

niektorých obalov si vyhotovíte celú sériu 

zľava – Jíří Prúžek, Jaroslav Michalík 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10821201&ids=7
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amerických prezidentov, alebo obraz od Van Gogha. Jeden 

výstavný panel je venovaný histórii mesta Trenčín, na ktorom 

sa nachádza v rôznych farebných vyhotoveniach rytina Tren-

čianskeho hradu, podchod Fatima alebo synagógy určite prilá-

kajú pozornosť  miestnych návštevníkov. 

www.sme.sk 23.09.2012  

pomocná evidencia 571/1/2012 

 

Dňa 4. októbra 2012 sa uskutočnila v priestoroch Katovho 

domu v Trenčíne vernisáž výstavy Jána Patku pod názvom 

„Plastiky a reliéfy“, na ktorej sa stretli záujemcovia o dre-

vorezbu. O svojej záľube povedal autor, že začal ako malý 

chlapec, keď začal vyrezávať nožíkom jednoduché motívy do 

surových tehál. Po motívy nemusel chodiť ďaleko, stačilo len 

pozorovať ako sa pasú kravy a kone a námet bol hotový. Ne-

skôr prišiel na rad drevený materiál, ktorý našiel vo vyplave-

ných konároch. Tie sa ľahko spracovávali vyrezávaním. Jed-

noduché námety časom striedali zložitejšie. Exponáty na vý-

stave stvárňujú tradície, filozófiu a život autora. Množstvo 

motívov si umelec vyberal aj z oblasti ľudovej kultúry. Vysta-

vené sú napríklad tradičné drevené stĺpy, do ktorých si obyva-

telia obce vyrezávali spomienkové odkazy, alebo drevorezba 

folklórnej skupiny „Skaličan“. Návštevníkov zaujali duchovné 

a filozofické motívy ako soška „Madony“, drevorezby symbo-

lizujúce plynutie času a strasti ľudského bádania, prácu baní-

kov pri práci a podobne. Ján Patka nezabudol pri svojej výpo-

vedi spomenúť prácu v Trenčianskom múzeu, keď reštauroval 

vzácnu starožitnú skriňu, ktorá sa nachádza v dolnej časti Ka-

tovho domu. 

Trenčianske noviny 08.10.2012 

pomocná evidencia 588/1/2012, 598/1/2012 
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Výstava „Dotyky s ľudovou kultúrou“ bol názov trienál-

neho projektu Slovenského národného múzea v Martine, ktoré 

už po tretí raz prichýlilo Strednú 

umeleckú školu v Trenčíne a Ško-

lu úžitkového výtvarníctva v Ru-

žomberku. V jednom priestore sa 

tak stretli umelecké výpovede, 

ktoré prepájali nielen konzerva-

tívne vkusové normy s individu-

álnymi prístupmi študentov, ale prepojenosť tu bola zastúpená 

i prostredníctvom uvedomovania si národnej svojbytnosti. Vý-

stava pozostáva z diel, v spojitosti so študijnými umeleckými 

odbormi tej - ktorej školy, čo je mimoriadnym prínosom pre 

jej rôznorodosť. Témou tohto ročníka bola „Hra a hračka“, od-

rážajúca dobový kontext v novodobých materiáloch a tech-

nológiách.  

Slovenské národné múzeum v Martine za-

bezpečuje evidenciu a ochranu nášho kultúr-

neho dedičstva, tak ako mu to ukladá zákon 

č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a je-

ho pracovníci sprístupnením depozitu pre 

študentov, poskytnutím priestorov pre túto 

zaujímavú výstavu prekročili svoje povinnos-

ti, čím prispeli k aktívnemu šíreniu dokumen-

tov a umeleckých diel za hranice archívov. V tomto smere pat-

rí veľké Ďakujeme najmä PhDr. Alžbete Gazdíkovej a Mgr. 

Elene Zahradníkovej. 

PaedDr. Ivan Štefka - Stredná umelecká škola v Trenčíne 

 

V dňoch 24. - 25. septembra 2012 sa v Prievidzi uskutočnil 

5. ročník súťaže „Do knižnice – nakazení čítaním“, v ktorej 

ústrednou témou bolo „dospievanie a problémy mladých s tým 

súvisiace starosti v beletrii pre mládež“ pod záštitou Sloven-
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skej národnej knižnice v Martine. Cieľom súťažnej prehliadky 

bolo ukázať a zhodnotiť prácu detských knihovníkov so svo-

jimi čitateľmi formou živých podujatí s detským publikom a 

knihovníckou verejnosťou ako divákmi. Prehliadka slúžila ako 

vzdelávacie podujatie detských knihovníkov a jej nesúťažnou 

súčasťou boli odborné wor-

kshopy. Do súťaže sa úspešne 

zapojili pracovníčky oddelenia 

pre deti a mládež Verejnej 

knižnice M. Rešetku v Trenčíne 

Petra Motyčková a Ľubica 

Damíková, ktoré svojím podu-

jatím „Imidž je nanič“, 

s príbehom medziľudských vzťahov, zaujali porotu a prítomné 

publikum a prá-vom získali najvyššie ocenenie víťaza. 

Trenčianske noviny 15.10.2012 

pomocná evidencia 620/3/2012 

 

Dňa 16. októbra 2012 sa uskutočnila vernisáž 49. ročníka 

tvorivej fotoskupiny „MÉTA“ v knižničných priestoroch Po-

sádkového klubu. Úvod patril žiakom Zuzke  

a Barborke Lukáčovým a Petrovi Vaskovi zo 

Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v 

Trenčíne interpretáciou skladieb hudobných 

skladateľov.  

Prítomných vystavujúcich a návštevníkov privítal a poz-

dravil riaditeľ Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. Vla-

dimír Zvalený. Vystavujúcich fotografov predstavil jeden 

z vystavujúcich Ing. Július Kákoš:  

- vystavujúca Anna Marušincová vystavuje druhýkrát 

a prezentuje sa peknými fotografiami zasneženého Tren-

čianskeho hradu; 
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- vystavujúci Vladimír Hrnčiar sa dlhodobo venuje makro-

fotografii; 

- vystavujúci Ing. Juraj 

Kákoš sa vrátil k svojím 

pôvodným objektom foto-

grafie, ku kvetinkám; 

- vystavujúci Ing. Jozef Po-

láček predkladá dokumen-

tačné fotografie z miest, 

ktoré so svojou manželkou 

navštívil; 

- vystavujúci Ing. Ján Tluka jeho doménou je komorno - 

výtvarné stvárnenie fotografie, vychádzajúce z makrofoto-

grafie ; 

- vystavujúci Jíří Tomis žijúci v Starej Turej v minulosti 

približoval život ná-

morníka a dnes, keď 

vymenil život ná-

morníka za sucho-

zemca vo svojich fo-

tografiách sa zame-

riava na krajinu; 

- vystavujúci Mi-

chal Banyaš sa pred-

stavuje krajinárskymi motívmi a architektúrou Bojnického 

zámku; 

- vystavujúci Jaroslav Matejček približuje svojou tvorbou 

farebnými krajinárskymi fotografiami; 

vlastné poznámky 

 

Vo výstavných priestoroch Galérie Miloša Alexandra Ba-

zovského v Trenčíne sa uskutočnila dňa 19. októbra 2012 ver-

nisáž výstavy troch umelcov Ilju Holešovského, Gabriely 
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Gaspárovej – Illéšovej a Eduarda Ovčáčeka. Po privítaní 

a predstavení vysta-

vujúcich umelcov 

riaditeľkou Galérie 

M. A. Bazovského 

PhDr. Danicou Lo-

víškovou 

v kultúrnom prog-

rame vystúpila štu-

dentka spevu Vyso-

kej školy muzických 

umení v Bratislave Lucia Komorovská skladbou od Kajetána 

Donitzetiho za doprovodu klavíristky Milici Ilčíkovej zo Zá-

kladnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne. 

Keramikár Ilja Holešovský predstavil svojou výstavou pod 

názvom „Sonda do ateliéru“ výber svojej najnovšej ateliéro-

vej tvorby. Ilja Holešovský 

má veľké skúsenosti v oblasti 

úžitkovej keramiky a kera-

mického dizajnu. Princípy 

rozmnožiteľnosti a opakova-

nia využíva aj vo svojej voľ-

nej tvorbe, v ktorej sú mo-

menty sériovosti a variability 

zastúpené rôznymi spôsobmi.  Z odliatkov predmetov zostavu-

je jednak objekty, blízke pop-artovej estetike, v ktorých origi-

nál má pôvod v každodennej realite. 

Aj skupiny figúr, ktorým sa opakova-

ne venuje, vychádzajú z technicky 

rozmnožiteľného vzoru či prototypu. 

Ich variácie a posuny vznikajú drob-

nými zásahmi. Práve jeden z prí-

nosov Holešovského do slovenskej 
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keramiky spočíva v spájaní technicko-priemyselných postupov 

s individuálnym dotvorením vo forme autorského komentára. 

Aktuálna výstava predstavuje niekoľko sérií, ako sú športové 

zátišia, modelované figurálne skupiny, keramické kresby 

i maľby na klasické témy. Časť vstavených diel vznikla na 

medzinárodnom keramickom sympóziu v Lučenci - Kalinove. 

Nehlučne meditatívne a poeticky pôsobivé  diela, ktoré 

pomenovala sochárka  Gab-

riela Gáspárová – Illéšová 

„Frekvencia ticha“ sú zata-

vené do neveľkých kovových 

objektov, medailí, plakiet a re-

liéfov z bronzu, cínu a hydro-

nália. Viac ako vonkajšími 

rozmermi, vynikajú vnútornou 

myšlienkovou presvedčivosťou, jemnou modeláciou a pre-

cíznym akcentovaním rozmanitých podôb ľudského i živo-

číšneho sveta. Autorka pri práci uplatňuje techniku odlievania 

zo strateného vosku, čo jej umožňuje venovať sa detailom , 

ktoré tvoria primárnu a významnú črtu jej neprehliadnuteľné-

ho  výtvarného prejavu. Ich opakovaním a zmnožovaním do 

nových variant, súvislostí a sérií, znásobuje   ich a zdôrazňuje 

silu svojho umeleckého zámeru. Reflexiou citových prežívaní, 

dojmov a osobných pocitov, tvorí vlastný intímny svet, do kto-

rého v metaforách a symboloch ukrýva svoje tajomstvá, spo-

mienky, zážitky, túžby, sklamania, ťaživé myšlienky a sny.  Je 

to tichý, krehký duchovný svet, v ktorom možno nájsť priestor 

pre meditáciu. Je to svet, v ktorom je  paradoxne frekvencia 

ticha  s každým detailom i každým ďalším dielom mimoriadne 

intenzívna a hmatateľná. Mnohé, z jej   takmer miniatúrnych 

objektov  pôsobia ako  meditačné kamene, ktoré  svojou  su-

gestívnou silou napĺňajú priestor  novou, očistnou  energiou. 

V kontexte viac ako tridsaťročného vývoja sochárskej tvorby 

Hommage A V.K. 
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Gabriely Gáspárovej – Illéšovej, môžeme hovoriť o postup-

nom rozkrývaní prostého životného príbehu zataveného do 

kovovej matérie.  V symbolickej symbióze živočíšneho i ľud-

ského sveta sa  akoby v zábleskoch poznania  prelínajú zame-

nia a odkazy, spomienky z minulosti, skúsenosti zo súčasnosti, 

i  nádeje a túžby do budúcnosti. V raných dielach z konca 70-

tych a začiatku 80-tych  rokov autorka vytvára sériu reliéfov 

radostného a hravého sveta detí, ako paralelu so svojou rolou 

matky „V začarovanom kruhu 1. – 7.“, „Svet je môj“, „Zo ži-

vota mojej dcéry“, „Kukučky“, „Žabky“. Portrétne umenie 

rozvinula v bronzových  reliéfoch sochárov v „Cykle Sochári 

1. – 5.“ i v portréte svojho profesora Rudolfa Pribiša „Každý 

deň človek“.  Jej sugestívne, majstrovsky zvládnuté autopor-

tréty nesú v sebe hĺbku ľudského poznania a pokory „Pre 

Všetkých o Ničom,  „Cyklus  – Pohoda - Nehovoriť, Nevidieť, 

Nepočuť“. Významnú úlohu v jej sochárskej tvorbe zohrávajú 

sny, ktoré zviditeľnila v „Sny 1.“, „Vo sne vidieť“.  Pod poe-

tickým povrchom  diel sa odohrávajú smutné obrazy, ťaživé 

spomienky či objavujú sa desivé  znamenia. Vo vzájomnom 

prepájaní ich zaklína do vlastných symbolov  nefiguratívneho, 

ľudského a živočíšneho sveta ako netopiere, ropuchy, komáre, 

mravce. V snahe o znásobenie výpovednej sily zobrazovaného 

motívu, sa autorka z plošnej  hmoty dvojrozmerných plakiet 

a reliéfov celkom prirodzene presúva do priestoru. Tam, jej, 

o detaily ozvláštnené a zdynamizované sochárske kompozície 

rozprávajú ďalšiu časť životného príbehu, zakomponovaného 

do tajomstvami obostretých indícií, vnuknutí, či podoben-

stiev. Zo sústredenej a kompaktnej hmoty reliéfov i sochár-

skych objektov,  často  mimo ich plochu vystupujú   fragmen-

ty neživého i figurálneho a živočíšneho sveta - časti tiel ľudí i 

živočíchov – rúk, nôh, krídiel, akoby v zúfalej snahe  uniknúť, 

zachrániť sa zo zovretia osudu. Autorka sa zamýšľa nad már-

nosťou materiálnosti života, nad úskaliami  medziľudských 
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vzťahov, ktoré ničia,  ubližujú a v ktorých  neschopnosť vzá 

omnej komunikácie je  varovaním pre budúcnosť. Tieto svoje 

myšlienky zobrazila v dielach „Bezmocnosť 1. - 2.“, „Brány 1. 

– 2., „Nebo – Peklo 1. – 4., „Sondy 1. – 2., „Živých zvolá-

vam!“, „Vivos voco“ („Rýchle volanie“ 1. – 2.“). Svety ňou 

stvorené neponesú nikdy stopy bezstarostných rajov. Je v nich 

ukrytých mnoho krívd, ale aj priestoru pre odpustenie. Sú však 

predovšetkým silným sochárskym výrazom, zhmotnením toho, 

čo sa vynára zo spodných vôd duše. Hovoria o prežitej exis-

tencii  a  zmysle života. Pozoruhodnou  a zaujímavou črtou  jej 

tvorivého procesu sú  reliéfy vzájomne spájané a skladané do 

priestoru. Tento postup umožňuje autorke viacnásobne vrstviť 

a rozpohybovať statickú dvojrozmernosť  pôvodnej témy  do 

ďalších variácií priestorových 

sochárskych objektov a inšta-

lácií „Relikviár leteckého veterá-

na 1. – 2.,  „Zlatá brána ...?!“. 

Tie tvoria ako  reakciu na aktu-

álne zažité situácie, ale aj danú 

atmosféru výstavného priestoru, 

pre ktorý sú skladané. Odkrýva-

nie tajných kódov v tichom svete 

sochárskej tvorby Gabriely 

Gáspárovej - Illéšovej prináša 

neočakávané poznania. Poznania o svete, kde duchovné rozjí-

mania a ponory do vlastného vnútra prinášajú pokoj a úľavu. 

V tomto snovom priestore svojich diel sa autorka cíti bezpečne 

a isto, keď súčasný a nebezpečný  svet neistoty zostáva vzdia-

lený tam vonku. Jej sochársky presvedčivá  tvorba  má odozvu 

aj v realizáciách pre architektúru a najmä v medailérskej tvor-

be, za ktorú získala niekoľko domácich i medzinárodných 

ocenení.  Kvalitou výtvarného spracovania, ale predovšetkým 

úprimnosťou emocionálneho prežívania a schopnosťou hlbo-

Kompozícia so štvorcami 
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kého ľudského zainteresovania, má nepochybne svoje výz-

namné miesto v priestore súčasnej sochárskej scény na Slo-

vensku. 

Eduard Ovčáček nazval svoju výstavu „Premeny médií 

1963 – 2012 a jeho výstava je venovaná významnému život-

nému jubileu 80. rokov. V rokoch 

1957 až 1963 študoval na Vysokej 

škole výtvarných umení v Bratisla-

ve u profesora Petra Matejku. 

V roku 1962 študoval ako hosť u 

profesora Antonína Kybala  na Vy-

sokej škole umeleckopriemyselnej 

v Prahe. Grafika, maľba, prepaľo-

vané koláže, plastika, vizuálna a 

konkrétna poézia, lettristická fotografia, akcie a inštalácie sú 

médiá, ktoré preferuje jeho multimediálna  tvorba. V roku 

1959 vstupuje na slovenskú výtvarnú scénu a stáva sa spolu s 

grafikom Milošom Urbáskom iniciátorom vzniku nezávislej 

bratislavskej skupiny umelcov „Bratislavské konfrontácie“, 

ktorá presadzovala abstraktné umenie - informel na Sloven-

sku. V rokoch 1959 až 1968 sa sústavne venoval rozvíjaniu 

techniky štrukturálnej a hĺbkotlačovej grafiky a štrukturálnej 

maľby. Po vzniku „Klubu konkrétistov“ v roku 1967, ktorého 

je spoluzakladateľom, sa začal programovo venovať serigra-

fiám a dreveným polychromovaným priestorovým formám, 

ktoré označuje termínom „architektony”. V serigrafiách  

uplatňuje  v  kontexte písma a staronových znakov racionálne 

stanoviská a postupy. Výtvarnú variabilitu serigrafie rozšíril 

predovšetkým v posledných rokoch v súvislosti s počítačovou 

technikou. Intezívnejšie se začal zaoberať tiež instaláciami a 

akciami s ohnivými lanami, kde preferuje staronové znaky a 

geometrické aspekty. Zúčastnil sa množstva medzinárodných 

výstav a sympózií. Organizuje workshopy serigrafie na pôde 

ON – OFF – OLIT  
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Ostravskej univerzity.  Po prvýkrát samostatne vystavoval v 

Galérii na Karlovom námestí v Prahe v roku 1966. Získal 

mnoho ocenení v odbore voľnej grafiky doma i v cudzine. Z 

posledných rokov to bola najmä Grand Prix hlavného mesta 

Prahy v 1. ročníku medzinárodného trienále grafiky „Inter-

Kontakt-Grafik“, Praha - Krakov v roku 1995, ďalej 1. cena 

mesta Namur v Belgicku na medzinárodnej výstave pri príleži-

tosti 100. výročia úmrtia Féliciena Ropsa v roku 1998. Za rok 

1998 získava v Prahe prestížnu cenu Vladimíra Boudníka za 

významný prínos tradícii českého 

grafického umenia, výnimočné 

dielo a experimentátorstvo. Bol 

signatárom „Charty 77“. Je členom 

združenia českých umelcov a gra-

fikov „Hollar“ a spolku „Umelec-

ká beseda“ v Prahe.  Eduard Ovčá-

ček sa venuje i pedagogickej čin-

nosti. Od roku 1963 až do okupá-

cie Československa vojskami Var-

šavskej zmluvy v roku 1968 učil grafické techniky na Palac-

kého univerzite v Olomouci. V súčasnej dobe je profesorom 

na Ostravskej univerzite, kde na Fakulte umení vedie Katedru 

grafiky a kresby.  

www.gmab.sk 19.10.2012 

pomocná evidencia 640/1/2012 

 

Dvanásť dievčat z Trenčína a okolia súťažilo o korunku a 

titul 9. ročníka Miss Trenčín 2012 v sobotu 27. októbra 2012 

v Posádkovom klube Trenčíne. Ako pripomenul moderátor 

večera Peter Pinďo Lengyel, je to najstaršia regionálna súťaž 

krásy na Slovensku. Odborná porota udelila v slávnostný ve-

čer šesť titulov. 

Drevený reliéf 

http://www.gmab.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10970297&ids=6
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Kritériom v rozhodovaní bola nielen krása ale aj inteligen-

cia. Dievčatá mali možnosť porotu zaujať v rozhovore s mode-

rátorom, pri promenáde v plavkách a prehliadkou na móle. 

Po rozhodnutí poroty titul Miss Trenčín 2012 získala súťa-

žiaca s číslom 1. Lucia Markovská. Ako víťazku ju tipovali 

aj ostatné dievčatá, jej súťažné číslo často znelo aj od divákov. 

Počas celého programu 

svietil v hľadisku 

transparent s nápisom 

Lucia naša Miss. Sama 

Lucia však s titulom 

nepočítala. „Vôbec 

som to nečakala, skôr 

som tipovala iné diev-

čatá,“ povedala Lucia 

krátko po finále. Pri-

hlásiť sa do súťaže o kráľovnú krásy sa rozhodla potom, ako 

ju posmelil priateľ a rodina. Na celej súťaži sa jej najviac páči-

li, ako aj ostatným dievčatám, výborná atmosféra a kolektív, 

ktorý sa z nich počas príprav na finále stal. O kariére modelky 

zatiaľ nepremýšľala, ako povedala, to sa všetko ešte uvidí. Za-

tiaľ študuje na Obchodnej akadémii v Trenčíne a chystá sa 

pravdepodobne na Masarykovu univerzitu do Brna. 

Ocenenie prvej vicemiss prisúdila porota slečne s číslom 7. 

Alexandre Matysovej.  Rovnako ako víťazka, ani ona s titu-

lom nepočítala. „Cítim sa veľmi dobre, aj som si poplakala,“ 

prezradila. Do súťaže ju prihlásila sestra, ktorá sama bola pred 

tromi rokmi vo  finále. Tiež študuje na obchodnej akadémii a 

plánuje pokračovať na vysokej škole. Ak sa objavia pracovné 

príležitosti v oblasti modelingu, rada sa toho chytí a bude po-

kračovať v tejto oblasti. 

Tretie miesto a titul druhej vicemiss prisúdila porota súťa-

žiacej s číslom 2. Lívii Folvarčíkovej. Po vyhlásení výsled-

zľava-Lívia Folvarčíková 2. vicemiss, Lucia Markovská Miss Trenčín 2012, 

Alexandra Matysová 1. vicemiss 
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kov súťaže povedala dojatá – „som šťastná a ďakujem rodine 

za podporu, boli úplne super.“ Do súťaže išla spolu s kama-

rátkou a že sa nechala prehovoriť teraz vôbec neľutuje. 

„Úprimne som to vôbec nečakala, som milo prekvapená,“ pre-

zradila. 

Okrem troch hlavných titulov rozdali na finálovom večere 

aj ďalšie ocenenia, a to „Miss fotogenic“, „Miss MY“, ktorú 

zvolili čitatelia nášho týždenníka MY Trenčianske noviny a 

„Miss sympatia“, ktorú vyberali diváci Trenčianskej televí-

zie.  O „Miss fotogenic“ rozhodol fotograf Jozef Ševčík, ktorý 

nafotil portréty dievčat. Tento rok sa rozhodol pre Adrianu 

Pevnú súťažiacu s číslom 4. Diváci televízie sa tento rok 

zhodli s porotou a vybrali Luciu Markovskú za „Miss sympa-

tia“. Čitatelia Trenčianskych novín poslali najviac hlasov Mi-

chaele Čačíkovej z Bošáce. Aj ju toto víťazstvo prekvapilo, 

ako povedala, hlasovali všetci kamaráti, rodina a možno aj su-

sedia. „Do súťaže ma prihlásila spolužiačka. Tak som si pove-

dala, že to vyskúšam. A oplatilo sa. Bola tu úžasná atmosféra, 

skvelí ľudia, aj s babami sme si veľmi rozumeli,“ povedala 

Michaela. Lucia si titul Miss Trenčín podľa nej zaslúži, spolu 

s ďalšími dievčatami ju aj od začiatku na víťazku tipovali. 

www.sme.sk  28. 10. 2012  

pomocná evidencia 641/1/2012  

 

Dňa 9. novembra 2012 prijal primátor Mesta Trenčín Mgr. 

Richard Rybníček v obradnej miestnosti Mestského úradu 

v Trenčíne dvadsaťšesť slovenských spisova-

teľov, ktorý sa v Trenčíne zúčastnili pri sláv-

nostnom udeľovaní národnej ceny za literatú-

ru faktu – „Ceny Vojtecha Zamarovského“ 

v Galérii M. A. Bazovského. Primátor vo svo-

jom príhovore povedal, že stretnúť sa s ľuďmi, ktorí majú taký 

Boží dar, že môžu písať svoje myšlienky na papier a tým obo-

http://www.sme.sk/
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hacovať mnohé generácie o mnohé myšlienky, pomáhať a 

vzdelávať. Je to výnimočná vec, ale máte častokrát pocit, že 

nie je ocenená, ako by si zaslúžila. Vy nie ste ľudia, ktorí si 

potrpia na nejaké ovácie, medializácie. Dôležité je to, že to, čo 

po vás zostane po dlhé roky. Trenčín je historické mesto a my 

veľmi strážime nápis na 

hradnej skale, ktorý je po 

dvoch rekonštrukcie hote-

la znova sprístupnený. 

„Som rád, že v čase dneš-

nej udalosti ho budete 

môcť uvidieť v plnej krá-

se. Je to naša pýcha“. Na-

še mesto Trenčíne je pre-

tkané osobnosťami a jednou z nich je aj Vojtech Zamarovský, 

ktorému bolo za jeho celoživotné dielo priznané ako jedinému 

občanovi Trenčína „Čestné občianstvo mesta Trenčín“. „Som 

rád, že dnes prišiel so spisovateľmi do Trenčína exprezident 

Rudolf Schuster, na ktorého 

si veľmi dobre spomínať 

z mojej návštevy v Koši-

ciach.“ Záverom primátor 

dodal, že ako spomienku 

z ich návštevy v Trenčíne sa 

zapíšu do pamätnej knihy 

Mesta Trenčín a každý 

z nich  dostane ako dar prvý diel monografie o Trenčíne. Ako 

prvý sa zapísal do pamätnej knihy exprezident Rudolf Schus-

ter a potom ostatní prítomní spisovatelia. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 666/1/2012 
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Dňa 9. novembra 2012 sa uskutočnilo v Galérii M. A. Ba-

zovského slávnostné udeľovanie národnej ceny za literatúru 

faktu – „Ceny Vojtecha Zamarovského“ za účasti dvadsia-

tich šiestich spisova-

teľov a početnej 

účasti trenčianskej 

verejnosti. Začiatok 

podujatia patril kul-

túrnemu programu, 

v ktorom úvodnou 

skladbou „Meditá-

cia“ z opery Tainis 

vystúpil huslista Ján 

Vindiš za doprovodu Mgr. art. Samuela Bánovca. Potom sa 

ďalší program odvíjal v réžii moderátorskej dvojice Martiny 

Kacinovej s Jurajom Kvasnicom, keď privítali exprezidenta 

Dr. h. c. Ing. Rudolfa Schustera, Mgr. Magdalénu Ševčí-

kovú z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, primátora 

Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka a predsedu Klubu 

spisovateľov literatúry faktu prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD. 

a ostatných prítomných.  

Udeľovanie národnej ceny za literatúru fak-

tu – „Ceny Vojtecha Zamarovského“ sa usku-

točnilo po Bratislave, Budmericiach, Pezin-

ku, Banskej Štiavnici a dnes v Trenčíne. Prí-

tomných v mene jedného z organizátorov pod-

ujatia pozdravil primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Ryb-

níček. Vo svojom príhovore konštatoval, že dnes sa po prvý 

raz odovzdáva v meste, ktoré Vojtech Zamarovský tak milo-

val. Vy spisovatelia ste majstrami slova, ktorí pracujete 

s vedeckými faktami s údajmi a osobnými zážitkami. Jedným 

z veľkých zážitkov Vojtecha Zamarovského bolo aj to, keď ho 

jeho otec zaviedol k hradnej skale a ukázal mu historický rím-

primátor Mgr. R. Rybníček 
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sky nápis, na ktorý sme tu v Trenčíne všetci hrdí. Zrejme toto 

bolo jedno z inšpirácií Vojtecha Zamarovského, aby začal dá-

vať svoje poznatky na papier. Jeho priatelia založili Klub Voj-

techa Zamarovského v Trenčíne, v neďalekých Zamarovciach 

má svoje múzeum a v roku 1994 mu Mesto Trenčín udelilo ti-

tul „Čestný občan mesta Trenčín“. Osobitne zvýraznil, že 

mesto Trenčín je na svojho rodáka veľmi hrdé. 

Na príhovor primátora nadviazal predseda Klubu spisovate-

ľov literatúry faktu prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., ktorého 

teší najmä to, že od roku 1999  každým rokom 

bez prerušenia sa najlepším spisovateľom litera-

túry faktu odovzdá-

vajú národné ceny 

pomenované po veľkom Trenča-

novi Vojtechovi Zamarovskom. 

Vyvrcholenie slávnostného 

večera nastalo 

zhodnotením prvé-

ho tohoročného 

oceneného národ-

nou cenou literatúry faktu  spisovateľa Romana 

Kaliského, spisovateľom Jánom Čomajom 

a druhého tohoročného oceneného národnou cenou literatúry 

faktu  spisovateľa prof. PhDr. Jozefa Vladára, DrSc. spiso-

vateľom Fedorom Mikovičom s následným odovzdaním oce-

nenia predsedom Klubu spisovateľov literatúry faktu prof. 

PhDr. Jozefom Leikertom, DrSc. a primátorom Mesta Tren-

čín Mgr. Richardom Rybníčkom v neprítomnosti Romana 

Kaliského jeho dcéram, pretože zlý zdravotný stav mu neu-

možnil si cenu prevziať osobne a prof. PhDr. Jozefovi Vladá-

rovi, DrSc. 

Na záver podujatia vystúpil známy trenčiansky umelec gita-

rista Jerguš Oravec. 

prof. PhDr. J. Vladár preberá ocenenie Cenu V. Zamarovského 

prof. PhDr. J. Vladár 
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vlastné poznámky 

pomocná evidencia 667/1/2012 

 

V nedeľu dňa 11. novembra 2012 pripravilo Mesto Trenčín 

v spolupráci s Klubom priateľov vážnej hudby záverečný kon-

cert Trenčianskej hudobnej jesene. Išlo zároveň o zavŕšenie 

cyklu podujatí venovaných šesťstému výročiu udelenia krá-

ľovských výsad mestu Trenčín. 

Operný spevák Martin Babjak, husľový majster Peter 

Michalica, profesor hudobného umenia a klavirista Daniel 

Buranovský boli hosťami záverečného koncertu hudobného 

festivalu „Trenčianska hudobná jeseň 2012“. V kompono-

vanom programe okrem nich vystúpili domáce hudobné telesá 

– „Musica Poetica“, „Komorný orchester mesta Trenčín“, 

„Trenčiansky spevácky zbor“ a „Žiacky orchester Do-

lsband Základnej umeleckej školy Karola Pádivého“.  

Slobodným kráľovským mestom sa Trenčín stal v roku 

1412. Žigmund Luxeburský mu udelil výsady, ktoré ho zaradi-

li medzi významné mestá Uhorského kráľovstva. Udalosť si 

Mesto Trenčín pripomínalo celý rok 2012, z nich treba spo-

menúť tieto podujatia : „Noc múzeí a galérií“, výtvarná lite-

rárna a multimediálna súťaž pre žiakov a študentov „Keby 

som bol kráľom“, „Trenčianske historické slávností“ a „Krá-

ľovské dni“ pri trenčianskej bráne. 

Pri príležitosti šesťstého výročia udelenia výsad vydalo 

Mesto Trenčín kašet, ktorým si občania mohli nechať opečiat-

kovať v Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí 

listy, pohľadnice alebo korešpondenčné lístky. Okrem toho 

Mesto Trenčín vydalo v spolupráci s pobočkou Štátneho ar-

chívu v Trenčíne skladačku, ktorá textom a fotografiou doku-

mentovala písomné poklady Trenčína.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 661/1/2012 



277 
 

Autor úspešných knižných publikácii o Slovensku Ján La-

cika prezentoval dňa 13. novembra 2012 krásy našej krajiny. 

Prírodné dejiny slovenského územia podporil aj originálnymi 

fotografiami.  

Ján Lacika je významným geografom. Trenčania ho pozna-

jú z publikácii ako „1000 zaujímavostí Slovenska“ či „700 

hradov a zámkov“. Má veľmi rád Slovensko, jeho prírodné 

krásy a kultúrne pamiatky. „Vyštudoval som geografiu a tá mi 

poskytla zázemie na to, aby som poznával krajinu, lebo táto 

veda je o poznávaní krajiny,“ povedal Lacika. Fotografie a 

texty do svojich publikácii si zabezpečuje sám. „Najradšej 

mám fotografovanie, písanie si nechávam na zimné obdobie, 

keď mám na to náladu.“  

Prednášku s názvom „Prírodné dejiny Slovenska“ mal za-

meranú na neživé krásy nášho kraja. „Prednášku som zameral 

na neživú prírodu, keďže som geograf a venujem sa geomorfo-

lógii, teda náuke o zemských tvaroch. Prezentoval som to, čo 

by mali aj Trenčania o Slovensku poznať, čiže genézu pohorí 

hôr kotlín, nížin, dolín travertínových kôp, sopiek. Slovensko 

je veľmi dobrý koncentrát prírodných krás.“ Do Trenčína cho-

dí Lacika veľmi rád i pre jeho pamiatky. „Toto mesto malo 

významné osobnosti fotografovania ako napríklad Máriu Ho-

loubkovú. Trenčín a jeho bohatú históriu mi priblížil aj môj 

kamarát Ján Hanušin, ktorý zbiera staré pohľadnice. Cítim sa 

tu dobre a veľmi rád sa sem opäť vrátim,“ hovorí Lacika.  

Budúci rok by mala vyjsť aj publikácia zatiaľ s pracovným 

názvom „52 víkendov na Slovensku“, ktorou chce informovať 

návštevníka, ktorý sa ubytuje v Trenčíne, o pamiatkach 

a podujatiach, ktoré môžu počas víkendu navštíviť, uzavrel 

Lacika.  

www.sme.sk 25.11.2012  

pomocná evidencia  705/1/2012 

 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11082251&ids=1
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Dňa 14. novembra 2012 sa uskutočnilo na Obvodnom úra-

de v Trenčíne seminárne stretnutie pracovníkov kultúry 

a stredoškolskej mládeže pri príležitosti a prehliadka výstavy 

venovanej lyrikovi ná-

rodnej fotografie Pav-

lovi Socháňovi. Išlo o 

výstavný projekt Slo-

venskej národnej kniž-

nice a Slovenského ná-

rodného múzea  zreali-

zovaný pri príležitosti 

150. výročia  narode-

nia a 70. výročia úmr-

tia Pavla Socháňa.  

Po otvorení seminára riaditeľom Trenčianskeho osvetového 

strediska v Trenčíne Mgr. Vladimírom Zvaleným a privítaní 

prítomných zoznámil o živote Pavla Socháňa doc. PaedDr. 

Pavol Parenička, CSc. Vo svojom príhovore povedal, že na 

Obvodnom úrade v Trenčíne už po piaty raz prezentuje Slo-

venská národná knižnica a Slovenské národné múzeum svoj 

výstavný projekt, ktorým priblížili život významných sloven-

ských kultúrnych dejateľov. Týmito pro-

jektmi sa sleduje priblížiť Slovensku ľudí, 

ktorí nie sú všeobecne známy, ale pre jeho 

vývoj v kultúrno-spoločenskej oblasti vy-

konali veľa. Práve toto je dôvod, prečo 

predkladáme tento projekt, ktorý sa dotýka 

osobnosti Pavla Socháňa. Pavol Socháň 

položil základy modernej slovenskej fotografie, národopisu 

a etnografie a nie ako sa hovorilo, že toto miesto patrí Karolo-

vi Plickovi. Z výskumu je jednoznačne potvrdené, že toto 

miesto zaslúžene patrí Pavlovi Socháňovi. Pavol Socháň pre-

stal s fotografovaním v roku 1913, kedy musel emigrovať 

doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc. 
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z Uhorska do USA a Karol Plicka začal s fotografovaním na 

Slovensku v roku 1924, čo je značný časový posun. Jeho život 

bol naplnený mimoriadnymi činmi a kreavitou, ale aj vlaste-

nectvom, ktoré sa prejavilo počas emigrácie v USA, keď sa 

zapojil do procesu za vznik Československej republiky.  

Premiéra tejto výstavy sa uskutočnila v októbri 2011 v jeho 

rodisku v Liptovskom Mikuláši. Potom pokračovala v Sloven-

skom národnom múzeu v Martine, v Slovenskom národnom 

múzeu v Bratislave a naposledy v Múzeu národnostných men-

šín v Prahe.  

Treba zvýrazniť, že Pavol Socháň mal isté väzby na Tren-

čín a jeho okolie, ktorý boli jeho vďačným objektom, najmä 

ľudové odievanie, zvyky 

a tradície, čo možno vi-

dieť na dnes otvorenej 

výstave v Trenčíne.  

Fotografovanie bolo 

súčasťou jeho etnogra-

fického výskumu, keď 

textové časti doplnil fo-

tografiou. Pavol Socháň 

bol prvým profesionálnym fotografom, keď viac ako dvadsať 

rokov vlastnil v Martin fotografický ateliér. V tomto roku sa 

oslavovalo 120. výročie založenia slovenského spolku Detvan 

v Prahe, ktorý združoval slovenských študentov študujúcich 

v Prahe a ktorí sa neskôr vyprofilovali na výrazné osobnosti 

slovenskej politiky, vedy, kultúry, literatúry a umenia. Z nich 

možno spomenúť Kukučína, Jégeho, Krasku, Tajovského ai 

samotného Socháňa, ktorý bol zakladateľom tohto spolku 

a tvorcom jeho stanov. 

Objektom jeho fotografovania bola krajina, architektúra, 

folklór, sociálna fotografia a portréty.  Fotografii sa snažil vlo-

žiť emóciu.  
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Po prednáške doc. PaedDr. Pavla Pareničku, CSc. otvoril 

Mgr. Peter Cabadaj výstavu „Pavol Socháň – lyrik náro-

dopisnej fotografie“. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 668/1/2012 

 

Dňa 16. novembra 2012 sa uskutočnilo vo Verejnej knižni-

ci Michala Rešetku vyhodnotenie jubilejného 20. ročníka sú-

ťaže pôvodnej literárnej tvorby v próze a poézii „Studňa sa 

tajne s dažďom zhovára“. Podujatie otvorila zástupkyňa ria-

diteľky Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne Mária 

Špániková, privítala členov odbornej poroty spisovateľa Ja-

roslava Rezníka, spisova-

teľku Ing. Margitu Iva-

ničkovú, básnika Jána 

Maršálka, vedúcu odboru 

kultúry Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. 

Martu Šajbidorovú, vi-

ceprimátora Mesta Tren-

čín JUDr. Rastislava 

Kudlu. Potom sa program podujatia uberal speváckym vystú-

pením Dominiky Palákovej v korepetícii Milici Ilčíkovej. 

Život literáta pátra Jozefa Braneckého 

spojeného s touto súťažou priblížila 

Mgr. Marta Halečková, ktorý sa od 

roku 1917 stal Trenčanom a toto mesto 

sa stalo miestom jeho plodného života. 

Zaslúžil sa o ekumenickú spoluprácu 

medzi cirkvami. Uplynulých dvadsať 

rokov súťaže Jozefa Braneckého 

zhodnotila členka poroty spisovateľka 

Ing. Margita Ivaničková a súčasne odovzdala pozdravný list 

zľava – J. Rezník, Ing. M. Ivaničková, Ján Maršálek 
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organizátorom súťaže prezidenta Slovenskej republiky Ivana 

Gašparoviča. Na jej slová nadviazal predseda hodnotiacej po-

roty Jaroslav Rezník, keď všeobecne zhodnotil súťažné diela. 

Okrem toho povedal, že rád by odovzdal členstvo v porote 

mladším literátom, aby priniesli nové pohľady pri hodnotení 

literárnych diel. Janka Poláková zhodnotila 20. ročník lite-

rárnej súťaže Jozefa Braneckého v číselných údajoch. Do sú-

ťaže sa zapojilo 39 autorov, ktorí predložili celkom 122 prác, 

z toho z poézie 17 autorov a z prózy 22 autorov. Podujatie vy-

vrcholilo ocenením najlepších autorov vo všetkých súťažných 

vekových kategóriách.  

1. kategória poézia : 

 1. cena Kristína Ondrkálová, Melčice 

    2. cena Erika Švančárková, Trenčín 

   3. cena Alžbeta Švančarová, Nemšová 

      cena Matice slovenskej Karin Holotová, Trenčín  

   cena Matice slovenskej Mária Anna Krupková, Trenčín 

2. kategória poézia : 

 1. Andrea Trusková, Trenčín 

    2. Mária Hanová, Trenčín 

    3. Lucia Mináriková, Trenčín 

 cena Matice slovenskej Elemír Beďatš, Trenč. Mitice  

    cena Matice slovenskej Emília Bátovská,  

    cena Matice slovenskej Marta Malániková-Lúčna, Trenčín 

   cena Verejnej knižnice M. Rešetku Elena Vavrušová, Horné 

Srnie                  

1. kategória próza : 

 1. Anna Mihálová, Trenčín 

    2. Monika Dúžeková, Trenčín 

    3. Alžbeta Hrádocká, Trenčín 

    cena Matice slovenskej: Radka Križanová, Trenčín 

    cena Verejnej knižnice M. Rešetku: Alžbeta Švančarová, 

Nemšová 
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2. kategória poézia : 

 1. Peter Valášek, Považská Bystrica 

    2. Dušan Láznička, Trenčín 

    3. Jaroslav Janečka, Trenčín 

      cena odboru kultúry TSK: Jozef Páleník, Svinná 

    cena odboru kultúry TSK: Pavol Strechay, Nové Mesto n/V. 

    cena primátora Mesta Trenčín:    

  Anna Hrabalová, Trenčín,  

  Andrea Trusková, Trenčín, 

                                           Ružena Viskupičová, Trenčín 

 cena Mesto Trenčín a Matice slovenskej v Trenčíne:                         

                    Oľga Nemcová - Košecká, Trenčín 

                        Lenka Kružlicová, Handlová 

                        Helena Šteflovičová, Trenčín 

   cena primátora: Martin Lančarič, Trenčín 

    cena Európskej asociácie miest mieru:  

  Jana Judinyová, Trnava 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 706/1/2012 

 

Mesto Trenčín si výročie „Nežnej revolúcie“ pripomenulo 

dvomi výstavami. V Mierovom námestí od 16. novembra 

2012 bola nainštalovaná výstava „Dve tváre socializmu“ a v 

Mestskej veži bola nainštalovaná výstava „November 89“. 

Prvá výstava priblížila ti-

tulné strany novín Pravda 

a Práca z rokov 1948 – 

1969 a vtipy, ktoré v tom 

čase kolovali ústnym po-

daním. „Na zlé veci radi 

zabúdame,“ hovorí autor-

ka koncepcie výstavy Ing. 

Jana Sedláčková. „Zabú-
vystavené exponáty na Mierovom námestí 
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dame, že sme hovorili inak na ulici, ale úplne inak doma, že 

sme sa v súkromí dusili smiechom na vtipoch o zlatú mrežu. 

V robote sme si dovolili povedať ich len najlepším kamará-

tom. Povinne sme chodili s heslami do prvomájových sprievo-

dov a počas nich sme sa vysmievali z funkcionárov, ktorí stáli 

na tribúnach. Dnes spomíname s nostalgiou na žuvačky Pedro, 

ruskú zmrzlinu, BB puding, hodinky Prim, malinovky vo vre-

cúškach. Naša pamäť vyzmizíkovala rady na banány, toaletný 

papier či ryžu. Zostali len letmé spomienky na to, čo sme mali 

radi.“ Ľudia vo veku nad 35 rokov zrejme nebudú potrebovať 

k výstave žiadne vysvetľovanie a dobre sa zasmejú nad dávno 

zabudnutými „fórmy“. Pre mladších môžu byť tieto staré no-

viny a žarty príležitosťou pozastaviť sa nad tým, aká bola do-

ba socializmu absurdná a dvojtvárna. Vtipy poskytol trenčian-

sky humorista Willy Weber. Spomienku na časy socializmu 

pripravilo Mesto Trenčín v spolupráci s Ústavom pamäti ná-

roda. 

Druhá výstava pod názvom „November 89“ 

pripomína najdôležitejšie udalosti z Nežnej revo-

lúcie umiestnenej v Mestskej veži. Túto výstavu 

otvoril primátor Mesta Trenčín Mgr. Richar 

Rybníček, ktorý vo svojom príhovore povedal, 

že dnes spomíname na 17. november, ktorý umožnil všetkým 

občanom Československa žiť slobodne. Dnes sme sa tu stretli 

preto, aby sme prostredníctvom tejto výstavy pripomenuli tie 

nezabudnuteľné chvíle, keď sa začali písať nové 

dejiny. Pred druhým rečníkom vystúpil recitátor 

Ing. Jozef Kohút recitáciou básne Rudolfa Do-

biáša „Litánie k slobode“. Potom vystúpil riadi-

teľ Ústavu pamäti národa Branislav Pánis, kto-

rý charakterizoval toto obdobie obdobím slobody. Táto výsta-

va bola pripravená v roku 2009 k 20.výročiu Nežnej revolúcie 

a bola sprístupnená v tomto období v Berlíne a v Taliansku. 
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Pre informáciu uviedol, že ústav pripravuje spomienkovú vý-

stavu pri príležitosti 25. výročia „Sviečkovej manifestácie“ 

z roku 1988. Na 13-tich pane-

loch mohli návštevníci možnosť 

zoznámiť sa so situáciou v roku 

1989 z medzinárodného aj vnút-

ropolitického hľadiska. Fotogra-

fie dopĺňajú plagáty, výzvy, ale 

aj karikatúry, ktoré vystihovali 

nálady obyvateľstva.  

www.trencin.sk 16.11.2012 

pomocná evidencia 681/1/2012  

 

Dlho očakávaná a slávnostná udalosť sa uskutočnila dňa 

20. novembra 2012 na Jaselskej ulici 

v Trenčíne, keď predseda Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH za prítomnosti riaditeľa Úradu Tren-

čianskeho samosprávneho kraja Ing. Vladi-

míra Buzalku a ďalších vedúcich pracovní-

kov úradu prestrihol zelenú stuhu na dverách vstupu do Verej-

nej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne, ktorú tak oficiálne 

otvoril pre čitateľov celého kraja. 

Verejná knižnica 

počas svojej 87-ročnej 

histórie prešla mnohý-

mi zmenami a sídlila 

na mnohých miestach v 

Trenčíne. Jej zrod sa 

datuje dňa 14. februára 

1925, kedy bola otvo-

rená ako Mestská kniž-

nica v Trenčíne. Disponovala fondom 400 zväzkov kníh a síd-

MUDr. Pavol Sedláček, MPH 
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lila v budove Štátnej ľudovej školy na Ulici Slobody, (dnes na 

Ulici 1. mája). O tejto významnej spoločenskej udalosti po-

drobne informoval týždenník Trenčan z 21. februára 1925. 

Knižnica sa stále rozrastala a viackrát menila svoju adresu. 

Počas druhej svetovej vojny sa presťahovala do prístavby 

okresného súdu, avšak s príchodom východného frontu musela 

uvoľniť priestory a pozastaviť činnosť. Dočasný azyl našla v 

budove starej železničnej stanice. V roku 1950 sa knižnica 

presťahovala do prvého 

samostatného knižničné-

ho objektu na Jaselskej 

ul. kde poskytovala svo-

je služby do roku 1978, 

kedy sa presťahovala do 

bývalej budovy Okres-

ného národného výboru 

na Námestí SNP. V bu-

dove sídlila spolu so Zá-

kladnou umeleckou ško-

lou až do 8. novembra 2012, kedy bola odovzdaná jej vlastní-

kovi - Mestu Trenčín. 

Knižnica nemenila len svoje sídlo, ale zmeny v územno-

správnom a tiež politickom usporiadaní Slovenskej republiky, 

ktoré bezprostredne vplývali na jej činnosť a aj pôsobnosť. 

Pôvodná Mestská knižnica v Trenčíne bola najprv reorganizo-

vaná na okresnú ľudovú kniž-

nicu, neskôr, na základe do-

sahovaných výsledkov, sa sta-

la v roku 1968 krajskou kniž-

nicou s metodickou pôsob-

nosťou vo vtedajšom Západo-

slovenskom kraji. Krajskú pô-

sobnosť má s nepatrnými pre-
Knihy sa dostali do nových regálov na novom mieste 
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stávkami dodnes. V roku 1994 do jej názvu pribudlo meno 

významného, bernolákovsky orientovaného vzdelanca Micha-

la Rešetku. Od roku 2002 spadá Verejná knižnica Michala Re-

šetku do zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samo-

správneho kraja. 

Keďže budova na Námestí SNP nebola podľa vyjadrenia 

odborníkov pre knižnicu vyhovujúca po statickej stránke, 

Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol pre potreby knižni-

ce odkúpiť za 1,33 milióna 

eúr aj s pozemkom pôvod-

nú budovu na Jaselskej uli-

ci. 

Už v júni 2011 sa začali 

prípravné práce na sťaho-

vanie knižnice. Trenčian-

sky samosprávny kraj po-

skytol vo vlastnej budove 

priestor, v ktorom vybudo-

vala depozit viazaných ročníkov periodík a staršej študijnej li-

teratúry. Vzápätí, z dôvodu vypovedania zmlúv o podnájme 

musela knižnica, s pomocou Trenčianskeho samosprávneho 

kraja zabezpečiť priestory a v rýchlom slede presťahovať po-

bočky v Opatovej a na Dlhých Honoch, ktoré by už v súčas-

nosti nejestvovali. Na prelome r. 2011/2012 sa stala hlavným 

sídlom Verejnej kniž-

nice Michala Rešetku 

budova na Hasičskej 

ulici, kam sa po čias-

točnej úprave a reorga-

nizácii tam jestvujúcich 

pracovísk presťahovali 

riaditeľstvo, hospodár-

sko-správne, metodické 
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a oddelenie akvizície a spracovania knižných fondov. 

Od 17. septembra 2012 začala knižnica realizovať najná-

ročnejšiu etapu a to sťahovanie oddelení pre dospelých čitate-

ľov z Námestia SNP na Jaselskú ul. Predchádzalo tomu viace-

ro etáp odborných knihovníckych a tech-nicko-manuálnych 

prípravných prác. Pracovníci vyložili do 3.000 banánových 

škatúľ viac ako 170.000 knižničných dokumentov a následne 

ich vložili v novom priestore opäť do 400 regálov, pri dôsled-

nom dodržiavaní systematického uloženia. Presťahovalo sa 

ostatné zariadenie, t.j. 23 osobných počítačov, elektronický 

knižnično-informačný systém a pod. 

Po náročnom sťahovaní boli oddelenia pre dospelých čita-

teľov (oddelenie odbornej li-

teratúry, študovňa, beletria, 

odd. bibliografie a regionál-

nej literatúry – Informačné 

miesto Trenčianskeho samo-

správneho kraja, beletria i 

cudzojazyčná literatúra) na 

Jaselskej ul. 2 znova sprí-

stupnené verejnosti v obvyk-

lých výpožičných hodinách 

od stredy 21.novembra 2012. 

Pri slávnostnom otvorení uviedol predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, že „naj-

väčšou devízou knižnice sa stala skutočnosť, že čitateľom bu-

deme poskytovať služby v nových, dôstojných, ale už našich 

vlastných priestoroch. Určite budú všetci, tak ako ja milo pre-

kvapení ich útulnosťou a účelnosťou. Verím, že sa tu budú či-

tatelia cítiť príjemne a radi sa sem budú vracať. Našim záme-

rom pre najbližšie obdobie bude vykonať úpravy nádvoria pre 

uskutočňovanie komorných podujatí.“  

zástup. riad. VKMR Mária Špániková pre TA3 
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Po otvorení a prezeraní obnovených priestorov sa vyjadrila 

pre médiá vedúca útvaru služieb Verejnej knižnice Michala 

Rešetku Mária Špániková, že „čitatelia, tak ako boli zvyknutí 

využívať s jedným čitateľským preukazom knižnično-

informačné služby v čitárni, oddelenie literatúry pre deti a 

mládež, hudobné oddelenie a internet pre verejnosť vo všet-

kých objektoch – na Hasičskej ul., v pobočkách na Juhu, Dl-

hých Honoch, Kubre a Opatovej.“ „Otvorené budú denne od 

7,00 h do 19,00 h okrem stredy, kedy bude knižnica sprístupne-

ná od 10,00 h do 19,00 h a v sobotu od 8,00 h do 13,00 h.“ 

www.tsk.sk 21.11.2012 

pomocná evidencia 688/1/2012 

 

Po oceňovaní pracovníkov, pôsobiacich v kultúre v okre-

soch Považská Bystrica, Púchov a Ilava sa dňa 28. novembra 

2012 v Kongresovej sále na Úrade Trenčianskeho samospráv-

neho kraja uskutočnilo slávnostné 

oceňovanie kolektívov a jednotlivcov 

z oblasti kultúry z okresov Trenčín, 

Nové Mesto nad Váhom, Myjava 

a Bánovce nad Bebravou za prítom-

nosti predsedu 

Trenčianskeho 

samosprávneho kraja  MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH, riaditeľa Trenčianske-

ho osvetového strediska Mgr. Vladimí-

ra Zvaleného a vedúcej odboru kultúry 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Marty Šajbidoro-

vej.  Začiatok slávnostného podvečera patril vystúpeniu spe-

váckeho zboru „Hornosrňan“, ktorý zaspieval dve zborové 

skladby „Materinská moja reč“ a „Aká si mi krásna“ za diri-

govania Jozefa Polomského. Potom už podujatie otvorila Eva 

Mišovičová z Mestského úradu v Trenčíne, ktorá privítala 
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hostí a ocenených jednotlivcov a  kolektívy. K prítomným sa 

prihovoril predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja  

MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Vo svojom príhovore povedal, 

že je rád dnešnému stretnutiu ľudí, ktorí sa snažia podeliť so 

všetkými so svojím umením, čím pomáhajú k udržiavaniu tra-

dícii nášho regiónu. Chcem poďakovať všetkým tým, ktorí 

kultúru odovzdajú vo svojom okolí, ale i za hranicami nášho 

regiónu. Potom postupne odovzdával „Ďakovný list za osobit-

ný prínos k rozvo-

ju kultúry Tren-

čianskeho kraja“ 

jedenástim pracov-

níkom a jednému 

kolektívu, medzi 

ktorými z nášho 

mesta Trenčín bol 

ocenený dlhoročný kronikár mesta Mgr. Jozef Čery, ďalej 

„Ďakovný list za uchovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva 

národa“ siedmim jednotlivcom a štyrom kolektívom. Okrem 

toho boli ocenené štyri pracovníčky Verejnej knižnice Michala 

Rešetku v Trenčíne, trom  jednotlivcom a siedmim  kolektí-

vom bol udelený “Pamätný list Trenčianskeho osvetového 

strediska za dlhoročné pôsobenie v kultúre.“ Kolektív pracov-

níkov Verejnej knižnice Michala 

Rešetku v Trenčíne  prevzal oce-

nenie za tvorivý čin roka, kon-

krétne za spracovanie tematiky 

Dospievanie a problémy mladých 

s tým súvisiace v beletrii pre mlá-

dež prostredníctvom zážitkového 

čítania Imidž je nanič. Mimoriad-

nu cenu Národného osvetového 

centra za celoživotnú prácu a zásluhy vo folklórnom hnutí 
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prevzal organizačný vedúci súboru Družba z Trenčína Bohu-

slav Žitňan. 

V kultúrnom programe vystúpil spevácky zbor z Omšenia, 

mladý heligonkár Ondrej Panák z Hornej Súče a speváci 

z folklórnej skupiny Latovec z Dolnej Súče. 

www.tsk.sk 29.11.2012 

pomocná evidencia 725/1/2012 

 

Dňa 30. novembra 2012 sa uskutočnila vo výstavnom prie-

store Trenčianskeho samosprávneho kraja 

vernisáž súťažnej amatérskej fotografie „Fo-

tografia pomedzia – Fotografia pomezí“. 

Vernisáž otvoril riaditeľ Trenčianskeho osve-

tového strediska Mgr. Vladimír Zvalený, 

ktorý privítal privítal predsedu Trenčianske-

ho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sed-

láčka, MPH, zástupcu Klubu kultúry z Uher-

ského Hradišťa Miroslava Potyku, súťažia-

cich fotografov a priaznivcov fotografovania. 

Po otvorení vernisáže sa k prítomným priho-

voril predseda Trenčianskeho samosprávneho 

kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Vo svojom príhovore 

uviedol, že „má radosť, keď sa zriaďovateľovi podarilo pre-

meniť tieto administratívne priestory tak, aby dýchali kultú-

rou, keď sa im podarí dostať do týchto priestorov po fotogra-

foch aj výtvarníkov“. Na 

jeho príhovor nadviazal 

Miroslav Potyka, ktorý 

konštatoval, že tieto kon-

takty Zlínského a Tren-

čianskeho kraja aktivizo-

vané koncom  šesťdesia-

tych rokoch minulého 

http://www.tsk.sk/
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storočia, keď začalo pôsobiť v Trenčíne združenie fotografov 

„Méta“ v Zlíne združenie fotografov „Impulz“. Kontakty fo-

tografov sa uskutočňovali prostredníctvom kolektívnych 

i autorských výstav, tvorčích dielní, seminárov, ktoré vyústili 

v organizovaní fotosúťaže ôsmych okresov pod názvom „Fopo 

8“. Nové štátoprávne usporiadanie prinieslo zrušenie okresov, 

ale dobré kontakty zostali, čo prinieslo v rámci mikroprojektu 

„Stretnutie – Setkání“ oprášiť súťaž amatérskych fotografov 

„Fopo 2012“ – Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí pre 

autorov zo Zlínskeho a Trenčianskeho kraja. Metodička Tren-

čianskeho osvetového strediska Mgr. Janka Masárová in-

formovala, že do fotosúťaže zaslalo tridsaťtri autorov zaslalo 

291 fotografií a 4 multimediálne prezentácie fotografií  v troch 

tematických kategóriách, z ktorých odborná porota vybrala na 

výstavu 138 prác. Vyhodnotenie súťaže: 

Tematická kategória – Príroda a krajina 

a) skupina farebnej fotografie 

1. cena František Novotný, Vsetína 

2. cena Radoslav Motal, Osvětinany 

2. cena Bedřich Randýsek, Vsetín 

3. cena Július Kákoš, Trenčín 

3. cena Jakub, Cíbik    

3. cena Ján Vodička, Uherský Brod 

b) skupina čiernobielej fotografie 

1. cena František Novotný, Vsetín 

2. cena Bedřich Randýsek, Vsetín 

Tematická kategória – História 

a) skupina farebnej fotografie 

1. cena Ján Tluka, Trenčín 

2. cena neudelená 

3. cena Jaroslav Strnad, Uherské Hradište 

b) skupina čiernobielej fotografie 
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1.  cena Libor Velan, Bystřice p/Lopeníkom 

2.  cena Martin Trčka, Lačnov 

Tematická kategória – Tradície a kultúra 

a) skupina farebnej fotografie 

1. cena František Novotný, Vsetín 

2. cena Martin Trčka, Lačnov 

3. cena Zdeněk Zábranský, Uherský Brod 

b) skupina čiernobielej fotografie 

1. cena Martin Trčka, Lačnov 

2. cena neudelená 

3. cena Zdeněk Zábranský, Uherský Brod 

c) skupina čiernobielej fotografie 

cena František Novotný, Vsetín 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 727/1/2012 

 

Projekciou filmu „Minis-

ter“, oceneného tromi filmo-

vými cenami Cézar, bol otvo-

rený v kine Metro v Trenčíne 

dňa 30. novembra 2012 ďalší 

už 9. ročník tradičného fil-

mového podujatia Festival 

francúzskych filmov.  

Na otvorení festivalu, ktoré moderovala Eva Mišovičová 

z Mesta Trenčín so študentkou Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne 

Krajčovou sa zúčastnila delegácia francúzskeho mesta Gran 

Gevrier vedeného jeho starostom Jean Boutrym, riaditeľom 

Francúzskeho inštitútu a atašé pre jazykovú spoluprácu Veľ-

vyslanectva Francúzska na Slovensku Pascal Schaler 

a primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček. Ako prvý 

sa k prítomným divákom festivalu prihovoril riaditeľ Francúz-

moderovanie zľava – E. Mišovičová, Krajčová 
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skeho inštitútu v Bratislave Pascal Schaler, ktorý povedal, že 

je rád, že diváci v Trenčíne budú môcť sledovať najnovšie 

filmy francúzskej kinematografie. Vyzdvihol úroveň vyučo-

vania jazyka francúzskeho na Gymnáziu Ľudovíta Štúra. Fes-

tival propaguje čisto francúzsku kinematogra-

fiu na Slovensku, ktorý bude otvorený sériou 

dvanástich projekcií deviatich filmov. Filmovú 

prehliadku pripravilo mesto v spolupráci 

s Francúzskym inštitútom Paríž a Bratislava a 

partnerským francúzskym mestom Cran-Gevrier. V závere 

príhovoru zaželal umelecký zážitok z prehliadky festivalových 

filmov. Druhým rečníkom bol starosta Mesta Gran-Gevrier 

Jean Boutry,  ktorý povedal, že bol veľmi potešený návšte-

vou tohto krásneho mesta, ktoré máme radi pre jeho láskavosť 

a pohostinnosť jeho obyvateľov. Mesto Trenčín som spoznal 

pred dvadsiatimi rokmi, keď som bol jedným 

z účastníkov, ktorí prišli do Trenčína osláviť 

580. výročie slobodného kráľovského mesta. 

Bol to začiatok intenzívnych kontaktov, ktorí 

organizovali učitelia nášho a trenčianskeho 

gymnázia. Ďalej sa tieto kontakty rozšírili na predstavenie 

umenia z radov maliarov, fotografov, inštrumentalistov 

a spevákov. Ale boli to aj stretnutia politikou na regionálnej 

úrovni či riešenie niektorých problémov, ktoré sa vyskytujú 

u oboch družobných miest. Želám divákom príjemný umelec-

ký zážitok. Posledné slovo patrilo hostiteľovi 

primátorovi Mesta Trenčín Mgr. Richardovi 

Rybníčkovi, ktorý vyslovil spokojnosť nad 

rozvíjaním družobných vzťahov oboch miest, 

najmä, keď obe mestá majú veľa spoločných 

problémov, ktoré sa im pri rozhodovaní do 

cesty priplietli. Poďakoval starostovi Jeanovi Boutrymu, ktorý 

deň pred otvorením festivalu sa zúčastnil podujatia, v ktorom 
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lavička Vojtecha Zamarovského 

vysvetlil, ako oni riešili lokalitu po zaniknutej továrni 

v prospech bývania. 

Treba dodať, že v kultúrnom programe otvorenia festivalu 

sa prezentovali študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne 

so sólovým spevom Monika Michalíková a Monika Jančo-

vičová a hrou na harmonike Lukáš Hochman. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 729/1/2012 

 

Prvú chladnú adventnú nedeľu dňa 2. decembra 2012 uzreli 

svetlo sveta tri zo série neobyčajných lavičiek Trenčianskej 

nadácie. Lavičky boli veno-

vané osobnostiam Trenčína, 

ale samozrejme v prvom ra-

de Trenčanom na príjemné 

posedenie, oddych a debaty o 

tom, čo by sa dalo v Tren-

číne zlepšovať.  

Zimná prechádzka cen-

trom mesta sa začala na 

Ulici Vojtecha Zamarovského. ktorej premenovanie sa usku-

točnilo schválením Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2007 

uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 19. júna 

2007. Lavička bola umiestnená pred rodným domom Vojtecha 

Zamarovského. Návrh lavičky vypracoval Ing. arch. Július 

Bruna a na jej realizácii 

sa podieľali viacerí umelci 

a majstri. 

Prechádzka pozvaných 

hostí pokračovala nadol 

cez Farské schody na Far-

skú ulicu, kde pred býva-

lým fotoateliérom Márie 
lavička Márie Urbasiowny - Holoubokovej 
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Urbasiówne-Holoubkovej bola odhalená ďalšia lavička, veno-

vaná práve tejto známej fotografke. Poslednou zástavkou bola 

Palackého ulica, pred Galériou M. A. Bazovského v Trenčíne, 

kde posledná lavička bola venovaná Milošovi Alexandrovi 

Bazovskému od autora Juraja Oravca.  

Trenčianska nadácia ďakuje darcom, partnerom, umelcom 

a majstrom za pomoc pri naštartovaní tohto projektu. Pripra-

vuje sa pokračovanie v inštalovaní ne-

tradičných lavičiek aj v ďalších čas-

tiach Trenčína a dúfame, že nám v tom 

nielen trenčianske inštitúcie ale 

i verejnosť pomôžu.  

Treba poďakovať Nadácii Orange, 

Mestu Trenčín. Trenčianskemu samo-

správnemu kraju, Televízii Trenčín, 

Rotary Klubu Trenčín, Ing. arch. Júliu-

sovi Brunovi, Jánovi Hubinskému, 

akad. maliarovi Jurajovi Oravcovi, Ru-

dovi Cvopovi, umeleckým kováčom 

Michalovi Kakovi a Michalovi Medňanskému. V zimnom ča-

se lavičky budú uschované, ale na jar vás opäť pozývame na 

príjemné posedenie s osobnosťami nášho mesta. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 730/1/2012  

 

Výber umeleckých diel 

z piatich ročníkov sympó-

zia „Ora Et Ars Skalka“ 

bola obsahom výstavy pod 

názvom „Pokoj ľuďom 

dobrej vôle“, ktorej verni-

sáž sa uskutočnila dňa                 

6. decembra 2012 na svia-

lavička M. A. Bazovského 
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tok sv. Mikuláša vo výstavných priestoroch galérie na západ-

nej terase Bratislavského hradu. Okrem diel, ktoré vznikli po-

čas piatich ročníkov medzinárodného literárno-výtvarného 

sympózia „Ora Et Ars“, vystavovali na nej svoje diela aj dva-

ja hostia výstavy – Ing. Jozef Vydrnák „Madony“ 

a Vladimír Morávek „Betlehemy a madony“. Výstavu 

v Bratislave pripravilo 

Mesto Trenčín 

v spolupráci s Tren-

čianskym osvetovým 

strediskom. Podujatie 

moderoval herec, reci-

tátor a zároveň i účast-

ník v literárnej sekcii 

dvoch ročníkov sym-

pózia na Skalke herec a recitátor  Štefan Bučko. O vypl-nenie 

kultúrneho programu sa postaral huslista Ján Vindiš. Sláv-

nostný príhovor predniesol poslanec Národnej rady Slovenskej 

republiky PhDr. Marián Kvasnička, ktorý pripomenul, že 

medzinárodné výtvarno-

literárne sympózium „Ora 

et Ars Skalka“ vzniklo k 

úcte a podpore najstaršie-

ho pútnického miesta na 

Slovensku Skalky pri 

Trenčíne a jeho neopako-

vateľného „genius loci“. 

Bolo tiež venované i pre 

dnešnú dobu stále aktuálnemu odkazu benediktínskych mní-

chov a pustovníkov zo Skalky a hlavných patrónov Nitrianskej 

diecézy: sv. Andrejovi-Svoradovi a sv. Beňadikovi. Sympózia 

sa v doterajších piatich ročníkoch 2008 – 2012 zúčastnilo 36 

výtvarníkov z piatich štátov – Poľska, Českej republiky, Ma-
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ďarska, Srbska, Ruskej federácie a 14 literátov zo Slovenska. 

Komunikáciu so slovesnými autormi zabezpečoval koordiná-

tor literárnej sekcie básnik a spisovateľ Rudolf Dobiáš. Priori-

ta v účasti sa kládla na autorov z krajín V4 a z partnerských 

miest mesta Trenčín, ktoré sa stalo hlavným organizátorom 

podujatia. Významným spoluorganizátorom je i Trenčianske 

osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. Je  chvályhodné, že 

všetky doterajšie ročníky podporilo i Ministerstvo kultúry 

Slovenskej republiky a v posledných dvoch ročníkoch i „Ne-

investičný fond Beňadik“, ktorý vznikol v roku 2011 na obno-

vu  a rozvoj pútnického miesta Skalka pri Trenčíne. Podujatie 

počas piatich rokov podporilo i viacero fyzických, či právnic-

kých subjektov a veľa dobrovoľníkov. Účastníci vytvorili po-

čas podujatia za obdobie piatich rokov  výtvarné a literárne 

diela. Výber tejto tvorby i vizuálno-grafické zdokumentovanie 

diania na sympóziu každoročne je prezentovaný v reprezen-

tačnom katalógu. Veľkoformátová verzia katalógu z jedno-

tlivých rokov slúžia i na propagáciu a informovanosť nielen o 

sympóziu, ale i o pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne. 

vlastné poznámky 

www.trencin.sk 06.12.2012 

pomocná evidencia 740/1/2012, 753/1/2012 

 

V dňoch 10. októbra až do 11. novembra 2012 sa uskutoč-

nila Trenčianska hudobná jeseň, ktorá sa niesla v duchu      

600. výročia vyhlásenia Trenčína za slobodné kráľovské mes-

to a obsahovalo päť koncertov z rôznych období. Festivaly 

klasickej hudby majú v Trenčíne už dlhú tradíciu. Po bývalom 

Mestskom kultúrnom stredisku je ich usporiadateľom už 14 

rokov Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne. Nosnou témou 

tohtoročného jesenného festivalu bolo 600. výročie udelenia 

kráľovských výsad mestu Trenčín. 

http://www.trencin.sk/
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O otvárací koncert sa postarala Musica Pro Sancta Cecí-

lia. Do obdobia baroka zaviedol návštevníkov festivalu kon-

cert komorného združenia Tubarose. „Mladí bratislavskí 

umelci prekvapili najmä zaradením dvoch netradičních nástro-

jov – tuby a basovej gitary,“ povedal Vladimír Kulíšek. 

Na istotu stavili organizátori pri „hudobnej zastávke“ v ob-

dobí klasicizmu. Musica Aeterna je renomovaný súbor účin-

kujúci po celej Európe a svojím výkonom nesklamal ani na 

našom festivale. 

Jediní skutočne zahraniční umelci sa predstavili počas štvr-

tého festivalového koncertu. Duo Eufónia z Viedne, ktoré 

hralo skladby prevažne z obdobia romantizmu. A povesť, kto-

rá manželov Achenbachových predchádzala, naplnili do bod-

ky. 

Vyvrcholením celého festivalu bol záverečný galakoncert 

za účasti primátora mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka. 

Uskutočnil sa pod názvom Hudobné pozdravy slobodnému 

kráľovskému mestu. Podobný projekt realizoval Klub priate-

ľov vážnej hudby prvýkrát. „Išlo o komponovaný program v 

trenčianskom Posádkovom klube, v ktorom sa predstavili ok-

rem profesionálnych umelcov Martin Babjak, Peter Micha-

lica a Daniel Buranovský aj amatérske súbory z trenčianske-

ho regiónu. 

www.sme.sk 09.12.2012 

pomocná evidencia 761/1/2012 

 

Od 6. decembra 2012 vystavovala v kaviarni Almara 

v Trenčíne obrazy s vianočnou tematikou Božena Rossi, ktorá  

býva a pracuje v Čechách. Pochádza so Slovenska. Narodila sa 

v Podbrezovej, kde som aj vyrastala do svojich 15 rokov. „Nie 

som česká akademická maliarka, ale československá,“ pove-

dala Božena Rossi. Maľovanie už od detstva berie ako svoju 

záľubu. „Kreslila som už ako dieťa a neviem si predstaviť, že 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11143183&ids=7
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by som robila niečo iné.“ Inšpiráciu hľadá v samotnej práci i v 

rozličnom prostredí. „Keď sa veľa maľuje, prichádza to samo, 

inšpirujem sa prácou 

a tým, s čím sa stre-

távam v živote,“ ho-

vorí. V kaviarni Al-

mara na Mierovom 

námestí v Trenčíne 

vystavuje aj predáva 

Božena Rossi svoje 

obrazy so špecific-

kou tematikou. „Vý-

stava je pripravená 

špeciálne na adventné obdobie k Vianociam. Chcela som vo 

svojich obrazoch vyjadriť duchovnosť, potrebu lásky a pria-

teľstva.“ 

Pre komorné priestory však prezentuje len menšie diela. 

„Zvolila som do tejto predajne malé obrazy, čo nie je pre mňa 

až také typické a trošku mi je ľúto, že som tu nemohla vysta-

viť svoje väčšie diela, teda to, čím sa prezentujem na verejnos-

ti. Jedno z nich tu však mám. Nazvala som ho Zmierenie,“ ho-

vorí maliarka. Do Trenčína sa Božena Rossi chce určite so 

svojimi dielami vrátiť. „Veľmi rada by som prezentovala svoje 

diela v trenčianskej galérii, kde som mala dávnejšie už svoju 

výstavu spolu so siedmimi ďalšími umelcami, s ktorými som 

študovala.“ 

www.sme.sk 06.12.2012  

 

Dňa 7. decembra 2012 občan Trenčína Bohumil Hanzel 

pod záštitou Galérie Miloša A. Bazovského predstavil verni-

sáži verejnosti svoju kolekciu obrazov, v ktorej nechýbajú 

významní autori slovenského umenia ako Martin Benka či Mi-
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loš Alexander Bazovský, ale i trenčianskych výtvarníkov Ru-

da Moška, Juraja Oravca a ďalších umelcov.  

O svojej vášni po-

vedal, že umelecké 

diela začal zbierať až 

keď sa vrátil z emig-

rácie do Českosloven-

ska. v roku 1990.  Vý-

tvarné diela najprv 

zbieral len ako deko-

ráciu do svojej firmy 

či domu, no neskôr sa 

v ňom prebudila vášeň pre umenie a súbor výtvarných prác 

postupne rozširoval. Zbierku vystavoval Bohumil Hanzel i v 

Bratislave, konkrétne v Mirbachovom paláci v januári 2012. 

Na aktuálnej výstave v Trenčíne exponáty rozšíril o obrazy 

miestnych autorov.  

Na výstave návštevníci si mohli pozrieť obrazy vysokej 

zberateľskej hodnoty. Pravdepodobne najcennejší obraz celej 

zbierky je dielo Martina Benku „Nad hĺbkou doliny“ z roku 

1948. Veľmi vzácne dielo pre laickú verejnosť menej známe-

ho, ale uznávaného maliara Edmunda Gwerka, je obraz z ná-

zvom „Oráčiny pod horami.“ Bohumilovi Hanzelovi najviac 

učarovali diela českého autora Jána Hálu, od ktorého má naj-

viac prác. Tomuto maliarovi 

natoľko učarovalo okolie Važ-

ca, že tam zostal a do konca 

svojho života zobrazoval v 

svojich dielach len ľudí z tohto 

kraja. 

Pre galériu v Trenčíne je tá-

to výstava významná i preto, 

že v zbierke Bohumila Hanzela figurujú i diela Miloša A. Ba-

Danica Lovíšková a Bohumil Hanzel 
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zovského, podľa ktorého má galéria pomenovanie „Veľmi ma 

oslovila zbierka diel M. A. Bazovského, ktorými pán Bohumil 

Hanzel disponuje. Sú to naozaj krásne diela, ktoré by boli 

hodnotným prínosom i do našej stálej expozície,“ povedala 

Danica Lovišková, riaditeľka galérie. Podľa nej na výstave 

možno uvidieť diela, ktoré sú samé o sebe jedinečné  a určite 

by boli ozdobou mnohých galérií. 

„Výstava svojím 

spôsobom je výz-

namná i tým, že 

približuje vývoj 

slovenského vý-

tvarného umenia od 

zakladateľskej ge-

nerácie, cez skupi-

nu Mikuláša Ga-

landu, až po druhú 

polovicu 20. storočia,“ dodala Lovišková. Pri pozorovaní 

týchto exponátov záujemcovia o umenie uvidia rôznorodé té-

matické okruhy i techniky maľovania. Podľa Danice Loviško-

vej bude Galéria M. A. Bazovského pokračovať aj v budúcom 

roku v prezentácii obrazov z dielní slovenských i českých 

umelcov.  

www.sme.sk 12.12.2012  

pomocná evidencia 764/1/2012 

 

Dňa 16. decembra sa uskutočnil v Posádkovom klube 

v Trenčíne „Vianočný koncert“, v ktorom hlavným aktérom 

koncertu bol sympatický rakúsky spevák Martina Hammerle 

Bortolotti za učinkovania Inštrumentálneho súboru Brnen-

skej filharmónie pod vedením koncertného majstra Pavla 

Wallingera, Speváckeho zboru Piarissimo z Gymnázia Joze-

fa Braneckého a Speváckeho zboru Základnej umeleckej 

primátor Mgr. R. Rybníček blahoželal Bohumilovi Hanzlovil 
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školy K. Pádivého v Trenčíne. Začiatok koncertu bol svojím 

spôsobom zaujímavý, keď vstup speváka Martina Hemmerle 

Bortolottiho bol sprevádzaný okrem jeho barytónového spev-

ného hlasu aj darovaním Mozartových čokoládových guličiek 

dámam v sále, čo 

vyvolalo úsmevné 

pohľady prítom-

ných. V programe 

odzneli diela To-

masa Albinoniho, 

W. A. Mozarta, G. 

B. Martiniho a ďal-

ších skladateľov. 

Odznela aj známa 

pieseň Vianoc „Tichá noc, svätá“ od Franza Xaver Grúbera v 

nemčíne. Návštevníkov koncertu rozohriali vianočné piesne 

a koledy. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 777/1/2012, 779/1/2012 

 

V dome pod Trenčianskym hradom, kde sa narodil spisova-

teľ Vojtech Zamarovský, vyrábajú nezvyčajní remeselníci ke-

ramiku tradičným spôsobom. Záujem o ňu majú ľudia z celého 

sveta. Peter Vozárik reštauruje a vyrába repliky dobových 

nádob od rôznych pohárov až po pohrebné nádoby. K tomuto 

povolaniu ho priviedol jeho otec Pavol. Sám o tejto záľube 

povedal „otec vyrábal keramiku a ja som sa učil popri práci. 

Na škole v Pezinku a praxi v Modre som sa naučil základy 

maľovanej keramiky.“ Teraz sa s otcom venujú odlišnej tech-

nológii, prevažne výrobe replík.   

Túto činnosť si vybrali krátko po kúpení domu, v ktorom 

kedysi žil Vojtech Zamarovský. „Pri sadení stromu na záhrade 

sme vykopali nejaké úlomky a keďže sa nachádzame 
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v podhradí, črepov je tu veľmi veľa,“ vysvetľuje Pavol Vozá-

rik. „Začali sme zisťovať, aká je to keramika a ako sa vyrába, 

prečo je napríklad šedá, neglazovaná a postupne sme prichá-

dzali aj na to, ako vyrobiť napríklad i pec, v ktorej ju budeme 

páliť.“  

Vozárikovci sa v za-

čiatkoch učili zo svojich 

chýb. Pomohli im k tomu 

praktické skúšky ich vý-

robkov. Rôzne rytierske 

a šermiarske spolky majú 

s trenčianskymi kerami-

kármi veľmi dobrý 

vzťah. Okrem stálych ob-

jednávok replík  stredo-

vekých pohárov, ich aj  pri rôznych podujatiach v rámci tak-

zvanej „living history“ testujú. „Pri jednom posedení 

s rytiermi sme zistili, že nami vyrobené poháre zapáchajú 

predchádzajúcim nápojom,“ vysvetlil Peter Vozárik. 

Keramikári teda museli začať uvažovať tak, ako ľudia pred 

niekoľkými storočiami a rozmýšľať, čo naši predkovia mali 

vtedy k dispozícii. Nakoniec Vozárikovci prišli na použitie 

včelieho vosku. „Včelári spolupracovali s keramikármi a 

vlastne celá tá komunita fungovala dohromady. Použili sme 

teda včelí vosk a bolo po probléme. Nápoj má potom jemnú 

medovú arómu a príchuť.“ 

Sortiment replík je veľmi bohatý. Vozárikovci vyrábajú ke-

ramiku od napodobenín pravekých misiek až po vyzdobené 

poháre s trenčianskym erbom. Vytvárajú napodobeniny origi-

nálov okolo roku 5000 pred naším letopočtom až po 18. storo-

čie. Klientelu tvoria okrem stálych zákazníkov z USA 

i záujemcovia z Malajzie, Čiech, Kanady, Nového Zélandu či 

Japonska. Taktiež spolupracujú s archeologickými inštitúciami 
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a múzeami pri reštaurovaní keramických nálezov v rámci ce-

lého Slovenska. 

Jednotlivé nádoby Vozárikovci vyhotovujú na špeciálnom 

hrnčiarskom kruhu, ktorý si vyrobili sami. „Ako vzor sme po-

užili podobný kruh, ktorý majú v archeoskanzene v Modrej na 

Morave.“ Okrem hrnčiarskeho kruhu si Vozárikovci vyhotovi-

li aj vlastné nástroje na zdobenie. Svoju vynaliezavosť použil 

Peter Vozárik pri dekorovaní repliky nádoby, pôvodne pochá-

dzajúcej z jaskyne Domica, z obdobia bukovohorskej kultúry 

približne 5000 rokov pred naším letopočtom. Na jej dekoráciu 

použil zašpicatenú kosť z prasaťa. 

Aby boli jednotlivé repliky hodnoverné, musia keramikári 

neustále zbierať nové vedomosti a študovať históriu. „Originá-

ly sú zakreslené v rôznych knihách, tiež chodievame do depo-

zitárov v múzeách, aby sme aj prostredníctvom fotografií 

mohli vidieť detaily výroby.“ Na výrobu rozličných replík je 

potrebné myslieť na odlišné druhy hliny a spôsob vypaľovania 

jednotlivých nádob. „Na poháre používame mastnejšiu hlinu, 

teda tvárnejšiu a plastickejšiu, potom existuje takzvaná krátka 

hlina. Tá je vhodná na modelovanie napríklad kachlíc, obsahu-

je šamot, ktorý je odolný proti rýchlej zmene teploty,“ vysvet-

lil keramikár. 

Vozárikovci reštaurovali i rôzne nálezy z vykopávok v 

Trenčíne. Veľké nálezisko bolo na ploche pri výstavbe ob-

chodného domu Tesco a Laugarícia v Trenčíne. Ako povedal 

Vozárik, pod týmto komplexom bolo pohrebisko z obdobia asi 

1700 pred naším letopočtom. Tam sa nachádzali veľké poh-

rebné nádoby.“ Pre Petra Vozárika je keramika srdcovou zále-

žitosťou, no momentálne mu chýbajú výzvy. Prezradil, že „je-

ho snom je robiť repliky zložitejších keramík,  napríklad zo 

starovekého Grécka či Ríma.“  

Pri procese výroby keramiky je nevyhnutnosťou špeciálna 

pec. Vozárikovci ju symbolicky nechávajú zdobiť podpismi od 
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návštevníkov. „Máme na nej autogram nášho prezidenta, či as-

tronautov z NASA. I cez najkrajšie sviatky v roku majú tren-

čianski keramikári veľa práce. „Na Vianoce vyrábame svietni-

ky so stredovekým motívom, na ktorých je vyobrazených päť 

reliéfov - Ukrižovanie Krista,  Narodenie Pána, Zmŕtvych-

vstanie, príchod do Jeruzalema a  Nanebovzatie Panny Márie. 

Samozrejmosťou sú rôzne vianočné zdobené poháre, zvonce či 

kríže,“ uzavrel  Pavol Vozárik. 

www.sme.sk 29.12.2012 

pomocná evidencia 794/1/2012 

 

Na Mierovom námestí sa ako súčasť mestom Trenčín uspo-

riadaných vianočných kultúrnych a zábavných aktivít „Čaro 

Vianoc“ uskutočnil hudobný festival „Bluesnenie 13“. V so-

botu 22. decembra 2012 prišla potešiť bluesových fanúšikov 

stálica slovenskej scény Janka Ružičková so svojou trnav-

skou kapelou „Cross The Line“.  Janka je skvelá interpretkou 

a na jej čare osobnosti a bluesového spevu neubrala ani úloha 

dvojnásobnej mamičky. 

Naopak, je si istá svojím poslaním a rodinné zázemie jej 

určite dáva pevnú podporu aj v jej umeleckej tvorbe. A možno 

jej duševná i fyzická istota a inšpirácia pochádza z hlbín oceá-

nu, v ktorom sa často ponára do jeho tajov a nezvyčajnej krá-

sy. 

V nedeľu 23. decembra 2012 potešil Peter Bonzo Radvá-

nyi, neodmysliteľná postava 

slovenského a európskeho 

blues.  

Spevák, gitarista, pro-

stredníctvom rovnomenného 

festivalu aj šíriteľ slávy slo-

venského vynálezu – gitary 

„dobro“ sa predstavil jeho 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11216043&ids=1
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kolega Luboš Beňa, aby pokrstili nový album s názvom 

„Nemám hlad, nemám smäd...“. Krstným otcom albumu bol 

trenčiansky džezový animátor Jano Babič.  Určite neostane 

len pri krste a zasadne aj na jeho trón za bicími nástrojmi. Pri 

krste rošírili formáciu tri trenčianske legendy gitarista Števo 

Pakan, klávesák Ivan Marušinec a bubeník Ján Babič, ktorí 

svojím vystúpením pripomenú existenciu nezabudnuteľnej 

trenčianskej kapely. Vystúpenia prispeli k sviatočnej atmosfé-

re predvianočného obdobia. 

www.sme.sk 22.12.2012  

pomocná evidencia795/1/2012 

 

 
 

 


