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Kultúrno-spoločenský život 

 

Básnická zbierka Márie Demitrovej s netradičným ná-

zvom  „P. D. 38“ je tou najkrajšou spomienkou na jej manžela 

Pavla Demitru, ktorého obdivoval celý svet. 

Tragická letecká nehoda, pri ktorej 7. septembra 2011 za-

hynulo celé hokejové mužstvo Lokomotiv Jaroslavľ vzala Má-

rii Demitrovej milovaného manžela a skvelého otca ich detí. 

Smútok a žiaľ nad stratou najbližšieho človeka priviedol man-

želku Pavla Demitru k napísaniu vyše päťdesiatich básní. 

Knižka o smrti, bolesti, láske, živote, beznádeji i nádeji osloví 

aj tých, ktorí básne nikdy nečítali. 

Básne začala písať na prvé manželove nedožité narodeniny. 

Majkine básne napísal 

ich spoločný život. „Se-

dela som za stolom a ča-

kala som, kým odbije 

polnoc a príde deň jeho 

narodenín 29. november. 

Zrazu som Paľkovi zača-

la písať k narodeninám. 

Čítala som si to dokola. 

Paľko mi navždy odišiel a ja som stratila možnosť niečo mu 

povedať. Potom som si vždy napísala, keď som mala chuť 

niečo mu povedať,“ vyznala sa Mária Demitrová. Prvá polo-

vica zbierky vznikala od 29. novembra 2011 do apríla 2012. 

V druhej polovici uplynulého roku Majka knihu básní defini-

tívne dopísala. Knižka je doplnená ilustráciami samotnej poet-

ky. Obal exkluzívnej publikácie i jej vnútro je obohatené o 

niekoľko fotografií z rodinného archívu. 

Básne Márie Demitrovej vydalo české nakladateľstvo, kto-

ré sa postaralo aj o vydanie životopisnej knihy o Pavlovi De-

mitrovi z pera Jána Bednariča. „Teší ma, že knižka má úspech. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11241055&ids=6
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Básne sú písané zrozumiteľným jazykom, ktorý je ľuďom 

blízky,“ pokračovala autorka. Jej básne môžu pomôcť i mno-

hým ľuďom, ktorí prišli o svojich najbližších. „Mali by si ich 

čítať aj ľudia, ktorí majú pohodový život, ale stále na niečo 

nadávajú a sú neustále nespokojní. Po ich prečítaní sa možno 

zamyslia nad tým, že majú fajn život a začnú si ho vážiť ešte 

viac,“ podotkla Mária Demitrová. 

Strata milovaného manžela a otca, ktorú Mária Demitrová 

citlivo preniesla do riadkov básní, je bolestivá v jej každoden-

nom živote. „Je to už vyše roka a niekoľkých mesiacov a tá 

prázdnota sa nedá ničím zaplniť. Fyzická prítomnosť človeka, 

že ho nemôžem chytiť, objať a počuť - to strašne chýba. Mo-

jim veľkým zmyslom života sa stali naše deti,“ vyznala sa. 

Deväťročný syn a sedemročná dcérka sú dnes jej najväčšími 

pokladmi. Podľa slov autorky sa deti počas najťažšieho obdo-

bia správali bravúrne. „Čo sa dialo v ich detských hlavách si 

nedokážem ani predstaviť. Prvé dni po nešťastí sme boli mys-

ľou každý úplne inde. Potom sme museli rozobrať všetko 

otvorene. Namiesto večerných rozprávok som im musela roz-

právať ako je to so životom a smrťou,“ zdôverila sa autorka 

básnickej zbierky. 

S odchodom Paľa stratili Vianoce pre Máriu atmosféru. „Sú 

to už druhé Vianoce bez Paľka a pre mňa čaro stratili. Deťom 

však Vianoce urobiť treba. Ja potichučku trpím, ale zároveň 

potrebujem vidieť ich rozžiarené tváre. Napísali Ježiškovi, čo 

by chceli,“ povedala ich mama. Paľo Demitra miloval rodinný 

život, jeho neprítomnosť bolí o to viac. „Takéto sviatky sú 

preto pre mňa extrémne ťažké, ale deťom sa nesmú pokaziť,“ 

hovorí Majka. Tá dodnes ostala v kontakte s partnerkami čes-

kých hokejistov Rachůňka a Vašíčka, ktorí tiež zahynuli pri 

leteckom nešťastí. „Stále si píšeme. Každý má však svoj život 

a prežíva to po svojom. Nie je vdova ako vdova, každá dvojica 
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má svoj životný príbeh a každá zo žien to prežíva inak,“ vy-

svetlila. 

Autorka mala k literatúre vždy blízko. Už na strednej škole 

milovala umelecký rozbor náročných diel. „Keď nám dala pa-

ni učiteľka rozoberať knihu „Zločin a trest“ či „Annu Kareni-

novú“, tak som sa v tom doslova vyžívala. Bola som vo svo-

jom živle. Písanie ma vždy bavilo, ale do literárnych súťaží 

som sa nezapájala,“ zdôverila sa. Dodnes má starostlivo odlo-

žené denníky z detstva. Do nich rada zapisovala svoje každo-

denné zážitky, do ktorých sa aj po rokoch listovaním v prvých 

literárnych krôčikoch vracia. „Každý deň mám zapísaný 

s presným dátumom a aj po rokoch viem, čo som vtedy robila. 

Písanie bolo už vtedy súčasťou môjho života,“ zaspomínala si. 

Knižkou s básňami nateraz Mária Demitrová uzavrela svoju 

tvorbu poézie. Súbežne však začala písať príbehy pre deti, kto-

rými sa snažila počas najťažšieho obdobia rozveseliť vlastné 

deti, ktoré možno raz vyjdú aj v knižnej podobe. 

www.sme.sk 07.01.2013  

pomocná evidencia 8/1/2013 

 

Hotel Elizabeth v Trenčíne sprístupnil pre svojich návštev-

níkov výstavu fotografii Borisa Filana a jeho syna Olivera pod 

názvom „Cesta okolo seba“ dňa 7. januára 2013. 

www.sme.sk 04.01.2013 

pomocná evidencia 11/1/2013 

 

Dňa 8. januára 2013 sa 

uskutočnila vo vestibule 

Trenčianskeho samospráv-

neho kraja vernisáž výstavy 

„Krehké stretnutia – 

Krehká setkání“, za prí-

tomnosti riaditeľa Úradu 
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Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Vladimíra Buzal-

ku, vedúcej odboru kultúry Trenčianskeho samosprávneho 

kraja Ing. Marty Šajbidorovej, riaditeľa Trenčianskeho osve-

tového strediska Mgr. Vladimíra Zvaleného,  predsedu Euro-

regiónu Bíle - Biele Karpaty Mgr. Tomáša Ulehlu z Uher-

ského Hradišťa ďalších hostí, ktorých privítal prof. Ing. Liš-

ka, DrSc. Program vernisáže výstavy pokračoval príhovormi 

hostí. Ako prvý vystúpil predseda Euroregiónu Bíle - Biele 

Karpaty Mgr. Tomáš Ulehla z Uherského Hradišťa, ktorý po-

zdravil všetkých prítomných na začiatku nového roka. Ocenil 

vystavené práce študentov, ktoré majú vysokú umeleckú hod-

notu, ako keby to boli výrobky profesionálov. Vyslovil, že bu-

de rád, keď bude táto výstava inštalovaná v Uherskom Hradiš-

ti. Na tento príhovor nadviazal riaditeľ Úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Vladimír Buzal-

ka, ktorý hovoril o problémoch financova-

nia Strednej odbornej školy sklárskej 

v Lednických Rovniach v zmysle zákona, 

ktorý je zapríčinením  menším počtom štu-

dentov, v ktorom sa neberú do úvahy špe-

cifiká školy, ktoré nezohľadňujú energe-

tickú a materiálovú náročnosť. Ako sa podarilo realizovať vý-

stupy projektu oboch škôl hovorila riaditeľka Strednej odbor-

nej školy sklárskej vo Valašskom Meziříčí Mgr. Budayová 

Dana. Všetka vystavená krása skla vznikla behom piatich dní 

v ateliéroch školy, za ktorou je tvrdá prá-

ca. Najdôležitejším momentom na praco-

visku bolo, že vytvárali krehké vzťahy 

priateľstva medzi mladými ľuďmi bez 

ohľadu akým jazykom rozprávali. Záver 

patril riaditeľom Strednej odbornej školy 

sklárskej v Lednických Rovniach PhDr. 

Mgr. Pavlovi Jaseňovi, keď povedal, že 
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takéto významné podujatia ako je dnešné, pomáhajú dvíhať 

umenie v oblasti skla na oboch stranách československej hra-

nice. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 12/1/2013 

 

Od utorka 8. januára 2013 bola v priestoroch mestskej veže 

v Trenčíne nainštalovaná výstava fotografií študentov Strednej 

umeleckej školy v Trenčíne, odboru fotografického dizajnu 

Klaudie Krupovej, Lucie Salayovej, Lýdie Adamcovej, 

Barbory Tvrdoňovej, Kvetoslavy Bobákovej, Lucie Wer-

nerovej a Patrície Jarabicovej. V novembri 2012 sa nimi 

prezentovali v rámci projektu „Portal of Good News“ v poľ-

skom meste Kryzowa za účasti mladých ľudí z Poľska, Ne-

mecka, Maďarska, Čiech a Slovenska. Ich spoločnou témou 

boli ľudské práva v súčasnosti a v minulosti.  

Info Trenčín 04.01.2013 

pomocná evidencia 11/1/2013 

 

Výstavy bývalého vojenského lekára, riaditeľa Nemocnice 

s poliklinikou v Trenčíne a amatérskeho umelca MUDr. Jú-

liusa Činčára poznajú Trenčania veľmi dobre. Naposledy sa 

mali možnosť si jeho 

obrazy pozrieť na vý-

stave pod názvom 

„Človečina“, ktorej 

vernisáž sa uskutoč-

nila dňa 15. januára 

2013 v kaviarni 

„Vážka“ na Miero-

vom námestí v  Tren-

číne. Jeho obrazy 

svojsky vyjadrujú ži-
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votné radosti, vieru a pocity ľudskej súdržnosti. Preto aj ten 

názov výstavy. 

„Súvisí to s mojím vnútorným svetonázorom. Svet predsa 

pozostáva z ľudí. I kvôli láske k nim som šiel študovať medi-

cínu, a aj preto maľujem. Cítim sa byť lekárom i maliarom zá-

roveň,“ povedal 81 ročný MUDr. Július Činčár. Radosť mu 

robí, ak je niekto spokojný s jeho dielom. „Cez obrazy komu-

nikujem s ľuďmi. Moje diela sú na rôznych kontinentoch. Ak 

obdarujem niekoho v zahraničí mojím obrazom, ktorý mu pri-

vodí pocit domova, je to pre mňa najväčšia odmena,“ dodal 

Činčár. 

Inšpiráciou jeho  tvorby sú obyčajné ľudské príbehy. On 

namaľuje obraz z toho, ako sa rozprávame či napríklad ako 

sedí skupinka ľudí pri stole. Je to samouk, ktorý na sebe veľmi 

pracoval,“ povedal 

PaedDr. Pavol Moš-

ko, organizátor vý-

stavy. MUDr. Július 

Činčár má k Trenčínu 

veľmi pozitívny 

vzťah, keďže tu pô-

sobil ako vojenský le-

kár a neskôr autor ob-

ľúbených výtvarných 

diel. 

„Julo je súčasťou Trenčína, lebo roky vystavuje v tomto 

meste. On ním jednoducho žije. Ako vojak prešiel celé vý-

chodné Čechy a usadil sa tu. Trenčín má šťastie, že má také-

hoto umelca,“ dodal Moško. Autor i v pokročilom veku nepre-

stáva tvoriť a raduje sa so života. 

Jeho diela si vážia i odborníci a profesionálni maliari. „Ľu-

dia z oblasti teórie či histórie umenia jeho diela vysoko hodno-

tia.  
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www.sme.sk 26.01.2013  

pomocná evidencia 48/1/2013 

Pri príležitosti 150. výročia vzniku Matice slovenskej sa 

v Kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja usku-

točnilo dňa 16. januára 

2013 seminárne stretnu-

tie, ktoré pripravilo 

Trenčianske osvetové 

stredisko, Matica sloven-

ská a Slovenská národná 

knižnica v Martine. Jeho 

súčasťou bolo svetová 

predpremiéra výstavy 

„Matica v národe – ná-

rod v Matici“. 

Seminár otvoril predseda Trenčianskeho samosprávneho 

kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, ktorý vyjadril radosť 

z veľkého záujmu priaznivcov všetkých vekových kategórií 

i z toho, že práve v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho 

kraja sa odštartovala tak významná výstava.  

S prednáškou „Matica – ochrankyňa národa“ sa prítom-

ným prihovoril predseda Matice slovenskej Ing. Marián 

Tkáč, PhD., ktorý priblížil matičnú históriu tejto celonárodnej 

kultúrnej ustanovizne so sídlom v Martine od jej vzniku v 

v auguste roka 1863, keď 

na prvom valnom zhromaž-

dení Matice slovenskej za 

jej predsedu bol zvolený 

biskup Štefan Moyses, za 

podpredsedu superintendent 

Karol Kuzmány, až po sú-

časnosť.  

Účastníkov seminára 
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pozdravila aj predsedníčka Mestskej organizácie Matice slo-

venskej v Trenčíne PhDr. Marta Halečková, ktorá stručne 

spomenula tradície Matice slovenskej v Trenčianskom kraji 

a niektorých významných rodákov z tohto regiónu, pôsobia-

cich v matičnom hnutí. 

O samotnej výstave „Matica v národe – národ v Matici“,  

o jej inštalácii a matičných perspektívach hovoril vo svojom 

príhovore riaditeľ Národného biografického ústavu Slovenskej 

národnej knižnice v Martine doc. PaedDr. Pavol Parenička, 

CSc. Ako povedal výstava na 22 paneloch v piatich historic-

ko-tematických  celkoch približuje návštevníkom históriu Ma-

tice slovenskej od aktu jej založenia, cez obdobie násilného 

prechodného zatvorenia, jej ďalšie osudy až po renesanciu 

Matice slovenskej po roku 1989 s jej návratom k pôvodnému 

poslaniu. 

Záver seminára patril vernisáži spomenutej výstavy v pries-

tore pred Kongresovou sálou Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, ktorú otvoril autor výstavného projektu Mgr. Peter Ca-

badaj. 

www.tsk.sk 17.01.2013 

pomocná evidencia 35/1/2013 

 

V dňoch 26. a 27. januára 2013 sa uskutočnila na výstavi-

sku Expo Trenčín „Medzinárodná výstava psov“ podľa vý-

stavného poriadku FCI a SKJ. Výstavy sa zúčastnili len jedin-

ce zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Dovezené 

jedince museli byť zapísané v plemenných knihách SKJ.  

Majitelia pripravili svojich miláčikov do súťaží tak, aby 

zvíťazili. Výsledky: 

kategória junior  handling 9 – 13 rokov 

1. dlhosrstý králičí – Nikol Pisoňová, Slovensko 

2. cavalier king charles spaniel – Tomáš Jankovič, Slovensko 

3. lhasa apso – Jakub Držiak, Slovensko 
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kategória junior  handling 14 – 17 rokov 

1. gordon seter – Martyna Nowak, Poľsko 

2. čínsky chocholatý pes dlhosrstý, Kristína Michaleková, 

Slovensko 

3. cavalier king charles spaniel, Angelika Bobríková, Sloven-

sko 

plemeno: najkrajší pár psov 

1. siberian husky – Beáta Jasinská, Slovensko 

2. špic trpasličí – Dagmar Solovinská, Slovensko 

3. bearded collie – Cirkos & Česko 

Súťaž chovateľských skupín: 

1. welšský špringer španiel – Jankina záhrada 

2. chesapake bay retriever – Kelečský poklad 

3. čivava dlhosrstá – Nebrasca edda 

Veľká cena národných plemien: 

1. slovenský kopov – Gorelčíková Jaroslava 

2. slovenský hrobosrstý stavač – Luciak Ivan 

3. slovenský čuvač – Malcevová Zuzana 

Súťaž najkrajších jedincov z neuznaných plemien 

1. boerboel – Maca Miroslav 

2. american hairless terier – Santner Mikuláš 

3. loussiana catahoula – Svitková Anabela 

víťazi FCI skupiny – 1. FCI skupina 

1. old english sheepdog – Koroknai József 

2. australian sheepherd – Hodová Zuzana 

3. white swis sheepherd – Trávníčková Martina 

víťazi FCI skupiny – 4. FCI skupina 

1. pharaoh hound – Halenková Jana 

2. sibeerian husky – Jasinská Beáta 

3. basenji – Nowaková Alicja 
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najkrajší pes prvého dňa 26. januára 2013 

old english sheepdog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

najkrajší pes z čestnej triedy  

1. american  staffordschire terier – Gréková Petra 

2. berner sennenhund – Pavlisová Kateřina 

3. scottish terier – Rosina Ján 

najkrajší veterán 

1. soft coated wheaten terier – Šubertová Petra 

2. yorkshire terier – Hrdličková Hana 

3. berner sennenhund – Pečenka Pavel 

najkrajší pár psov 

1. tibetská doga – Dubiel & Beierle 

2. afgánsky chrt – Čabla Jaroslav 

3. jazvečík dlhosrstý trpasličí – Pisoňová Martina 

víťazi 2. skupiny FCI 

1. bradáč stredný korenie a soľ – Fajkusová Lenka 

2. sredneasiatskaia ovtcharka – Šáteková Leona 

3. tibetská doga – Pauchová Hana 

víťazi 3. skupiny FCI 

1. american staffordshire terier – Gréková & Shwan 

2. jack russel terier – Jovanovic & Tibay 
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3. welsh terier – Polehňa František 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 46/1/2013 

 

Dňa 7. februára 2013 zavítal na besedu do Verejnej knižni-

ce Michala Rešetku v Trenčíne historik a spisovateľ PhDr. 

Pavel Dvořák. Pri tejto príležitosti predstavil 

svoju najnovšiu knihu. „Piata kniha o Bra-

tislave“, ktorá je zároveň poslednou z autorovho 

knižného cyklu dejiny v príbehoch od najstarších 

čias až do súčasnosti. 

Podujatie moderoval Mgr. Peter Martinák. Pavel Dvořák 

potvrdil kvality majstra slova, lebo svojím vystúpením držal 

v pozornosti dve hodiny. 

Konštatoval, že história je 

zaujímavá vtedy, ak je písaná 

o ľuďoch, o miestach, o prí-

behoch. Ako sám niekoľko-

krát spomenul, dejiny sa naj-

lepšie pamätajú, ale aj roz-

právajú v príbehoch. Na 

otázku, prečo by Trenčanov 

mali zaujímať knihy o Bratislave odpovedal, že dejiny Brati-

slavy nie sú len o Bratislave. Naše hlavné mesto predstavuje 

historicko-geografický priesečník, v ktorom sa stretávajú osu-

dy Slovákov, Maďarov, Rakúšanov, Čechov, Moravanov, Po-

liakov, v období tureckých vojen aj Francúzov, Nemcov či 

Valónov. Napríklad v stredoveku za panovania Žigmunda Lu-

xemburského chcel spraviť z Bratislavy centrum cisárstva. 

Dodnes sú pamiatky na túto éru. Bratislavský hrad má svoju 

podobu z tohto obdobia, takzv. Žigmundová brána, kaplnka 

českej. Dejiny Bratislavy sú aj dejinami Maďarska, Rakúska, 

Čiech, Poľska a sporadicky aj iných národností, keď v čase tu-
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reckých vpádov bojovali na území Bratislavy Valóni, pred-

chodcovia dnešných Holanďanov a všetky iné národnosti. Vy-

jadril presvedčenie, že sa mu podarí skompletizovať dejiny 

Slovenska.  

Bratislava sa k svojej minulosti 

stavala veľmi macošsky. Ale to platí 

aj pre Trenčín, keď asanoval veľa bu-

dov. „Ja keď som bol v Trenčíne 

v roku 1945 si pamätám celkom inak 

Trenčín, kde bol Posádkový dom. 

Tam bolo krásne mesto so stredove-

kou dispozíciou a dnes je to všetko 

preč. Najviac sa búralo na Slovensku 

v Bratislave, kde sa zbúralo celé podhradie. Spomenul na svo-

je stretnutia s archivárom Bratislavy dr. Ovídiom Faustom, 

ktorý pri rozhovore spomenul, že keď v minulosti prišli do 

Bratislavy noví ľudia, tak sa usilovali zničiť tradície, lebo tie 

boli zbraňou starších ľudí, pôvodných usadlíkov. Ako príklad 

uviedol obdobie, v ktorom sa stala Bratislava sídlom v osobe 

zástupcu kráľa vojvodu Albrechta a stalo sa hlavným mestom 

Uhorska, tak sa do Bratislavy nahrnuli ľudia s veľmi širokého 

okolia, ktorí sa zmocnili moci 

a demonštrovali svoju silu tým, 

že zbúrali mestské hradby, po 

ktorých nezostali žiadne stopy, 

alebo mestské brány s výnimkou 

Michalskej. Podobne sa stalo aj 

po vzniku prvej Československej 

republiky v roku 1921, keď českí 

legionári a slovenskí Bratislavča-

nia strhli sochu Márie Terézie. 

Na jej sanáciu sa starí prešporáci s opovrhnutím dívali spoza 

zatvorených okien.  
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Záver podujatia sa niesol v znamení plodnej diskusie, zavŕ-

šenej autogramiádou. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 63/1/2013 

 

Láska ide cez žalúdok. Možno aj preto ju Barbora Kardo-

šová vo svojom najnov-

šom románe prirovnáva k 

stejku. Hlavných hrdinov 

však spojí skôr krv. 

„Knihu Médium love – 

láska ako stejk“ autorka 

predstavila počas besedy 

dňa 12. februára 2013 v 

trenčianskej knižnici. Na 

krste novej knihy asisto-

vali s chilli papričkami jej sestra Monika Vrzgulová a mode-

rátorka Oľga Záblacká. 

Televízna režisérka a scenáristka Barbora Kardošová sa cez 

noc mení na spisovateľku. Výsledok jej tvorby má tentoraz 

názov „Médium love s podtitu-

lom Láska ako stejk“, ktorá ob-

sahuje množstvo príbehov, vy-

chádzajúcich z autorkiných ži-

votných skúseností. Ako s vy-

sokou teplotou a veľkou rýchlo-

sťou, typickými pre prípravu 

stejkov, súvisí láska? „Vášeň je 

horúca, to je fakt. Kniha Mé-

dium love je aj o vášni, aj o čase, ktorý letí až príliš rýchlo, ale 

aj o stejku. Je tam trochu krvi na viac spôsobov, lebo tá už 

akosi patrí k pomste. Trochu surovosti, lebo odpúšťať je ťažké 

a tiež toľko pôžitkov, koľko má človek na jazyku, keď ochut-

pri krste novej knihy asistovali zľava – Oľga Záblacká a sprava Monika 

Vrzgulová 

radosťz novej knihy prejavila Barbora Kardošová 
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ná skutočne chutný stejk,“ vysvetlila Kardošová. Slovo „mé-

dium“ v názve predznamenáva strednú cestu. Ukrýva však 

viacero ďalších významov. „Hlavný hrdina je v najlepšom 

strednom veku, pracuje v médiách ako moderátor, má rád stej-

ky a nikdy nezažil skutočnú lásku, len také médium. Navyše 

tak, ako médium stejk je najlepší odležaný, aj vzťahom isté 

odležanie pomáha,“ povedala Barbora Kardošová. Ako dopl-

nila jej sestra Monika Vrzgulová, isté médium zosobňuje aj 

samotná Barbora Vrzgulová, keďže je spojená so všetkými 

svetmi, ktoré existujú.  

Dielo vznikalo vyše roka. Okrem siete medziľudských 

vzťahov odráža zaujímavé posolstvo – keď nemáte celkom 

jasno, čo chcete, 

alebo by ste mali 

urobiť s plným ža-

lúdkom a vaším od-

hodlaním k vám prí-

de znamenie, ktoré 

všetko pomôže roz-

lúštiť. 

Podľa moderátor-

ky Oľgy Záblackej 

kniha „Médium love“ čitateľa šokuje a zároveň prekvapí. „Je 

úžasné vnímať, ako jedno mladé, útle žieňa dokáže písať, akú 

má fantáziu, vášeň a zmysel pre všetky možné veci, vrátane 

astrálnych,“ poznamenala na adresu dlhoročnej priateľky. 

Barbora Kardošová na Trenčín nedá dopustiť. Napriek pra-

covným povinnostiam svoje rodisko často navštevuje. Svoj 

vzťah vyjadruje slovami, že „Trenčín si obľúbili moje dcéry aj 

sestrine deti. Otec s každým vnúčaťom už niekoľkokrát prešiel 

trasu na Trenčiansky hrad – buď cez Brezinu alebo jeho rodnú 

Matúšovu ulicu. Je to taký náš pekný rodinný rituál,“ prezradi-

la populárna spisovateľka.  

plodná tvorba Barbory Kardošovej 
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www.sme.sk 24.02.2013 

pomocná evidencia 78/1/2013 

 

Výstavné priestory Trenčianskeho múzea dňa 15. februára 

2013 po prvý raz v tomto roku zažili vernisáž prvej výstavy 

pod názvom „Tajomstvá kuchyne“, ktorá mala za úlohu po-

odhaliť prítomným návštevníkom históriu vnútorného vyba-

venia kuchyne nábytkom 

hrncami, taniermi a ďal-

šími rôznymi pomôcka-

mi, ktoré pochádzajú 

zo zbierok múzea, ako 

konštatovala vo svojom 

úvodnom príhovore ria-

diteľka Trenčianskeho 

múzea Katarína Babi-

čová. Nad realizáciou výstavy držala pevnú ruku Mgr. Eva 

Kiaci, ktorej pomáhali jej kolegovia PhDr. Vlastimil Hábl 

a Somr. Výstavu priblížila už spomínaná Mgr. Eva Kiaci. 

V stredovekej kuchyni sa varilo hlinených, železných 

a medených nádobách. Nádoby boli postavené na trojnožkách 

nad ohniskom. Od 11. storočia sa pod patronátom sv. Vavrin-

ca vydeľuje profesia 

kuchárov a od 13. 

storočia profesia 

cukrárov.   V kuchy-

niach zo začiatku 

14. storočia dym 

z ohniska unikal die-

rou v strope. Preto 

tieto priestory boli 

tmavé a zadymené, 

celé špinavé od sadzí. Až prístavbou ďalšej miestnosti vznikal 
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dvojpriestorový objekt, ktorý plnil funkciu komory. Ohnisko 

sa tak premiestnilo do rohu miestnosti a konštrukcia komína 

izbu očistila. Vznikal tak prvý priestor rozloženia jednoduché-

ho nábytku. Na stoloch z tohto obdobia sa podávali rôzne dru-

hy placiek, chleba, kaše, strukovín s hustých omáčok. Mäso 

ako pokrm bolo veľmi vzácne a patrilo na stôl bohatých ľudí. 

Za to však hostiny šľachty ovplyvnené talianskou 

a francúzskou kuchyňou sa vyznačovalo tridsiatimi až sto 

chodmi. Kronikári z tohto obdobia spracovali podrobné recep-

ty jedál. Podávalo sa jedlo s mandľami, figami, alebo pečené 

medvedie laby, raky na šafráne, úhory plnené holubičím mä-

som, pečený páv plnený husacím mäsom a kačacou paštékou. 

V stredoveku sa bol v obľube na jedálnom lístku bobor. V 17. 

storočí prišla s Talianska móda konzumovať žabacie stehien-

ka. 

vlastné poznámky  

 

Mesto Trenčín sa po druhýkrát zapojilo do osláv „Svetové-

ho dňa sprievodcov“. Pri tejto príležitosti pripravilo Mesto 

Trenčín pre obyvateľov mesta bezplatnú prehliadku mesta 

s profesionálnymi 

sprievodcami.   

V sobotu dňa 23. 

februára 2013 sa 

záujemcovia o pre-

hliadku stretli pred 

Kultúrno-

informačným cen-

trom a odtiaľ ich 

kroky smerovali za 

historickými pamiatkami mesta. Pozreli si interiér Piaristické-

ho kostola, absolvovali výstup na mestskú vežu, svoje priesto-

ry otvorili a bezplatný vstup poskytli Trenčianske múzeum 
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a Galéria M. A. Bazovského. Napriek tomu, že podujatiu ne-

prialo počasie, prehliadka sa konala a ďalšiu Mesto Trenčín 

plánuje uskutočniť v jarnom období.   

Koordinátorom tohto podujatia je Slovenská spoločnosť 

sprievodcov cestovného ruchu, ktorá je členom Svetovej fede-

rácie sprievodcov. Poďakovanie patrí sprievodkyniam Beate 

Mitánkovej a Zuzke Novodvorskej. 

www.trencin.sk 28.02.2013 

pomocná evidencia 100/1/2013 

 

Jeho fotografie z Veľkej noci v Trenčianskej Teplej sa do-

stali na stránky francúzskeho denníka Le Figaro a slovenský 

Batman z Dunajskej Stredy až 

do amerického časopisu Time. 

Týmto sa môže pochváliť foto-

graf Radovan Stoklasa. 

Od 1. marca 2013 nosnou fo-

tografiou výstavy Radovana Sto-

klasu, ktorá bola inštaľovaná 

v mestskej veži a zároveň 

v Mestskej klubovni na Miero-

vom námestí v Trenčíne, je slovenský Batman. „Bol to najsil-

nejší motív, ktorý som fotil minulý rok 2012 a vo svete mal 

najväčší úspech,“ hovorí fotograf, ktorý týmto vysvetľuje, 

prečo sa výstava volá „Batman 

a iní“.  

Vernisáž výstavy otvorila Ing. 

Janka Sedláčková, vedúca Útva-

ru kultúrno-informačných služieb 

Mestského úradu v Trenčíne a prí-

nos úspešného mladého fotografa 

zhodnotil aj primátor Mesta Tren-

čín Mgr. Richard Rybníček. 

http://www.trencin.sk/
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Každá jeho fotografia má svoj príbeh. Pre návštevníka vý-

stavy by teda bolo ideálne, keby si ju mohol prezrieť 

v sprievode autora vystavených fotografií, ktorý o svojich zá-

žitkoch rozpráva veľmi zaujímavo. Sám má najradšej fotogra-

fie, ktoré „nezomrú“ po 24 hodinách. „Spravodajská fotografia 

je o tom, čo sa dnes stalo, zajtra je to možno v novinách 

a potom je životnosť tej fotky skoro žiadna, iba archívna,“ ho-

vorí Radovan Stoklasa a pokračuje rozprávaním o jednej zo 

svojich fotografií, ktorá okrem spravodajskej splnila ešte jed-

nu dôležitú úlohu.  

V monológu približuje autor výstavy takto: „Istý Trenčan, 

ktorý v Trenčíne chodil na gymnázium s mojím otcom, emig-

roval v 1968 a spolužiakom sa od vtedy neozval. V Nemecku 

čítal švajčiarske noviny, kde bola uverejnená moja fotografia 

z volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnili 

v Lysej pod Makytou. Keďže môj otec sa volá ako ja, Rado-

van Stoklasa, tak začal 

pátrať, až sa dostal na môj 

mail. Prvý kontakt so 

mnou bol na svete, keď mi 

napísal a nakoniec prišiel 

na návštevu Trenčína, kde 

sa stretol s mojím otcom. 

Na stretnutí mohol spolu-

žiakom po štyridsiatich 

rokoch odovzdať prvé informácie o tom, že žije.“  

Radovan Stoklasa sa profesionálne venuje spravodajskej 

fotografii a sociálnemu dokumentu od roku 1999. Pre Tlačovú 

agentúru Slovenskej republiky mapuje dianie v Trenčianskom 

kraji od roku 2001. Vďaka spolupráci s celosvetovou spravo-

dajskou agentúrou Reuters sa o udalostiach na Slovensku doz-

vedajú čitatelia rôznych svetových periodík. Jeho fotografické 

reportáže vydali svetové noviny ako „International Herald 
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Tribune“, „The New York Times“ či „South China Morning 

Post“.  

V Trenčíne sa už v minulosti predstavil samostatnými au-

torskými výstavami „Rok v obrazoch“ (2002), „Atény“ 

(2004), „Mexiko“ (2008), a „Sám na javisku“ (2012). Vysta-

voval na viacerých kolektívnych a autorských výstavách doma 

a v zahraničí. V roku 

2012 získal Novinársku 

cenu za „Najlepšiu foto-

grafickú aktualitu“.  

Výstava „Batman 

a iní“ obsahuje spravo-

dajské fotografie z obdo-

bia posledných piatich 

rokov. Niektoré sú dopl-

nené výstrižkami zo svetových médií. V mestskej veži 

a klubovni ju návštevníci nájdu do konca marca 2013. 

www.trencin.sk 26.02.2013 

pomocná evidencia 84/1/2013 

 

Cestovateľ Ro-

man Vehovský pred-

stavil svoje zážitky z 

exotických destinácií 

počas besedy, ktorá 

sa uskutočnila dňa 5. 

marca 2013 vo Ve-

rejnej knižnici Miha-

la Rešetku v Trenčí-

ne.  

Ako povedal čita-

teľom, jeho začiatky cestovateľskej vášne sa začali štvrťroč-

nou cestou stopom po Európe, no vrátil som sa s marockou 

http://www.trencin.sk/
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pečiatkou v pase. Po dvoch týždňoch doma znova stál so 

zdvihnutým palcom vedľa cesty a išiel na Sicíliu. 

Pre takýto dobrodružný život ho oslovili knihy tých, ktorí 

svojím príbehom ukázali, že cestovať po svete nemusí byť vý-

sadou bohatých. Ešte pred expedíciou do Ázie a Austrálie na-

vštívil Nový Zéland. Pri ceste späť využil medzipristátie v 

Kuala Lumpure a mesiac cestoval po Malajzii a Thajsku. Tam 

vznikla myšlienka odpútať sa od pracovného stresu a vyraziť 

opäť na cestu, ktorá by však nemala spiatočnú letenku ani nič 

iné, čo by ho nejako obmedzovalo.  

Sedemročnú expedíciu  začal v Indii a potom pokračoval v 

Austrálii. Mal vybavené pracovné vízum na jeden rok a k to-

mu dvanásť mesiacov, aby sa do Austrálie dostal. Trasu plá-

noval tak, aby zimu prečkal v trópoch a vyhol sa pritom mon-

zúnovým dažďom.  

Sedemročná výprava nebola len o cestovaní. Zastavil na-

príklad auto idúce 1600 kilometrov austrálskou pustinou, pre-

šiel púšť Gobi, mongolské stepi či ošetroval s veterinárom v 

divokej prírode slona. Podarilo sa mi tiež stopnúť jachtu a pu-

tovať po ostrovoch medzi Malajziou a thajským Phuketom. 

Najviac na mňa však zapôsobila skúsenosť z Nového Zélandu. 

Pri hľadaní miesta na nocľah v malej osade na Južnom ostrove 

ho oslovil mladý muž. Nič sa nepýtal, iba ho pozval na večeru 

a kým jeho manželka pripravila jedlo na stôl, ukázal miesto na 

spanie. Neskôr prezradil, že podobne kedysi cestoval aj on. 

Ráno pred odchodom pridal radu na cestu, aby neutrácal zby-

točne za rôzne atrakcie, lebo veci, ktoré majú ozajstnú cenu, 

sú zdarma. 

Keď v roku 2002 vyrážal na expedíciu, netušil, kadiaľ a 

kedy sa vrátim. Návratu nechával voľný priebeh. Istú dobu sa 

pohrával aj s myšlienkou urobiť tú cestu dookola. Lenže po 

šiestich rokoch sa stále motal medzi Áziou a Austráliou. Za 
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ten čas sa veľa zmenilo. Rodičia začali šedivieť, vraj zo mňa, 

a prarodičia ma ešte chceli vidieť.  

Strávil kus života len s tým, čo sa vojde do batoha. Množ-

stvo nocí zaspával pod hviezdnou oblohou, umýval sa v rie-

kach, takže vrátiť sa po týchto skúsenostiach späť do tých is-

tých koľají, z ktorých som kedysi vychádzal, jednoducho ne-

jde.  

Všetky zážitky z putovania vložil do knihy s názvom „Ces-

tou osudu a náhody“. Snažil sa vybrať momenty, ktoré by 

dobre ilustrovali danú lokalitu, národ či územie a zároveň mali 

vhodnú pointu. Je to osobný emotívny príbeh o ceste, kde 

geografické lokality plnia funkciu fascinujúcich kulís, ktoré 

miestami príbeh ovplyvňujú, ale nie sú kľúčové. Často bol od-

kázaný na priazeň osudu a na dobrých ľudí. Práve stretnutie s 

ľuďmi boli určite cennejšie než naháňačka po turistických at-

rakciách, často negujúca akékoľvek poznanie. A o tom pojed-

náva druhý diel knihy prívlastok „Návrat s podkovou?“  

Tá podkova zhmotňuje šťastie, ktoré som mal pri svojom ná-

vrate. 

www.sme.sk 13.03.2013  

pomocná evidencia 144/1/2013 

 

Juraj Toman, nádejný trenčiansky umelec - maliar, otvoril 

12. marca 2013 v Galérii Vážka na Mierovom námestí v Tren-

číne svoju autorskú výstavu obrazov.  

 Výstava Juraja Tomana dostala názov „Miesta“. O pôvode 

názvu pred vernisážou Juraj Toman povedal: „V tomto období 

je mojou hlavnou náplňou škola.  Som doktorand na akadémii 

v Banskej Bystrici u profesora Ľudovíta Hološku, kde vyuču-

jem kresbu v štvrtom a piatom ročníku. Veľkú časť mojej čin-

nosti venujem samozrejme maľovaniu. Ale to mi vlastne nebe-

rie čas, to je moja prirodzená náplň. Táto výstava je segment 

mojej kolekcie, keď som sa snažil vybrať atmosféricky prí-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11497367&ids=6
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buzné veci do tohto priestoru. Súčasne vystavujeme ako dok-

torandi v Košiciach, takže to bola zložitá logistika, kde čo 

umiestniť, aby to návštevníkov zaujalo. V súčasnosti ma inšpi-

rujú rôzne priestory, sú to nefunkčné alebo polyfunkčné budo-

vy a sídliská a vždy, keď prídem z Banskej Bystrice tak zisťu-

jem, že Trenčín je – a nie len v tomto smere -  pre mňa najin-

špiratívnejší,“ prezradil mladý umelec.   

Ako povedal, priestory, okolo ktorých chodí a má ich zaži-

té, mu majú najviac, čo povedať. „Zatiaľ som sa k tomu nedo-

stal, lebo žijem a tvo-

rím v Banskej Bystrici, 

ale vo vnútri sa to vo 

mne chystá. Tá väzba 

tu intenzívne existuje 

a celé Považie je pre 

mňa zaujímavé nielen 

ako krajina, ale aj ar-

chitektúra a jej funkcia 

v priestore,“ povedal Juraj Toman. 

Všetky jeho obrazy sú inšpirované reálnym priestorom. 

„Robím to tak, že buď to maľujem naživo, alebo si objekt od-

fotím, prípadne zároveň odfotím aj nakreslím a potom kombi-

nujem tieto pohľady, ktoré spája istá atmosféra. Keďže sa zau-

jímam všeobecne o priestor, s tým prichádza v neoddeli-

teľnom spojení aj čas. Priťahuje ma to, pretože to má svoje  

napätie. Cítim, že tieto staré továrenské priestory majú ener-

giu, ktorú som zatiaľ vo svojej tvorbe nevyužil a ešte som ich 

neobjavil v plnej ich hĺbke a sile.“ 

Podľa slov kurátorky výstavy Radky Nedomovej sa Juraj 

Toman vo svojej tvorbe venuje výhradne maliarskemu médiu, 

najmä maľbe v oleji. „Jeho diela pôsobia na jednej strane me-

lancholicky, vyjadrujú prázdnotu a pominuteľnosť ľudského 

života, no na druhej strane vyžarujú ticho, pokoj a harmóniu. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11510215&ids=6
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Často sa objavujúci akcent vodnej hladiny v jeho obrazoch 

spája skutočnosť s jej odrazom, irealitu s realitou, pričom stie-

ra hranice medzi nimi a vytvára tak tajomné, neuchopiteľné 

prostredie, čo umocňuje i tlmeným šedo-zeleno-modrým kolo-

ritom,“ povedala kurátorka. 

Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne pripravuje na koniec 

júna 2013 prezentáciu súčasného vizuálneho umenia vo vý-

robnej hale komplexu Merina v Trenčíne, tematicky viazanú 

na industriálnu históriu mesta. Juraj Toman sa tomuto projektu 

úprimne potešil a určite sa ho zúčastní.  

www.sme.sk 16.03.2013  

pomocná evidencia 122/1/2013 

 

Trenčianski numizmatici a historici aktívne reagujú na 

významné výročia našich dejín, na historické udalosti a na ju-

bileá výnimočných zásluh osobností nášho štátu a mesta či re-

giónu. Okrem pravidelných mesačných prednášok pre svojich 

členov a širokú verejnosť organizujú stretnutia záujemcov 

o poznanie histórie mesta či regiónu, organizujú výstavy 

a vydávajú pamätné medaily. Tak tomu bolo aj v závere roka 

2012, keď v Posádkovom klube v rámci prednášky Ing. Mi-

roslava Bulku na tému: „Život a dielo rektora Piaristického 

gymnázia v Trenčíne pátra Jozefa Braneckého“ bola pri príle-

žitosti 50. výročia úmrtia prezentovaná nová publikácia 

o živote tohto významného regionálneho historika, spisovateľa 

a kňaza pátra Jozefa Braneckého. 

Pobočka Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Trenčíne, 

Klub numizmatikov, historikov a Klub spoločnosti pre dejiny 

vied a techniky pri Posádkovom klube v Trenčíne vydali pa-

mätnú medailu pri príležitosti 600. výročia udelenia kráľov-

ských výsad Slobodného kráľovského mesta Trenčín, ktorej 

autormi boli Ing. Ján Dibala a PhDr. Milan Šišmiš a návrh 
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umelecky spracoval Miloš Vavro. Medaila bola zhotovená 

z tombaku o priemere 60 mm v obmedzenom počte 60 kusov. 

V roku 2013, keď si pripomíname dve významné jubileá – 

1.150. výročie príchodu slovanských vierozvestov Cyrila 

a Metóda na územie Slovenska a Moravy 150. výročie založe-

nia Matice slovenskej sa pripravuje reprezentačná medaila, 

ktorej návrh pripravil Ing. Ján Dibala a do sadry návrh spra-

coval Štefan Novotný, bude o priemere 50 mm. Medaila bude 

vyhotovená v striebre, tombaku a medi. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 132/1/2013 

 

V trenčianskej galérii M. A. Bazovského sa dňa 15. mar-

ca 2013 predstavila na výstave akademická maliarka Xénia 

Bergerová so svojimi ko-

legami a študentmi. Ab-

solventka Vysokej školy 

výtvarných umení v Bra-

tislave, ateliéru maľby, 

patrí k vyhraneným pred-

staviteľkám súčasného 

slovenského výtvarného 

umenia. Xénia Bergerová 

sa predstavila svojou maliarskou tvorbou, v ktorej si vytvorila 

charakteristický, nezameniteľný osobný štýl – koloristickú 

syntézu námetu, nálady, priestoru a času. I keď v obrazoch je 

vždy čo čítať, čitateľné práve nie sú. 

Obsah zostáva zámerne zahmlený v osobnej mytológii, kto-

rú využíva ako kryptogram na kódovanie podvedomia a myš-

lienok, povedala PhDr. Danica Lovišková, riaditeľka Tren-

čianskej galérie M. A. Bazovského. Výstava prezentuje aj au-

torskú tvorbu dvoch pedagógov katedry pedagogiky výtvarné-

ho umenia na v Trnave. Jej koncepcia sa odohráva v dvoch 
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polohách a médiách. Veronika Rónaiová predstavuje i svoju 

tvorbu v kresbe, v médiu, ktoré jej umožňuje realizovať netra-

dičné nápady a hru s materiálom – papierom. 

Papier a stena v spojení s kresbou sú v tejto chvíli pro-

striedkom pre osobné postoje k životným situáciám, stvárňo-

vaným hyperrealisticky. Zástupcom mladej generácie pedagó-

gov umelcov je Roman Gajdoš, ktorého maliarsky program 

ide cestou geometrickej abstrakcie, 

minimalistických foriem narábajú-

cich s modelmi reálnych prostredí i 

čisto abstraktnými prvkami.  

Výberová výstava ponúka záu-

jemcovi o umenie možnosť sledovať 

ateliérovú tvorbu študentov katedry 

pedagogiky výtvarného umenia v 

Trnave. Možno v nich nájsť koncep-

ty hyperrealizmu nadväzujúcich na 

tvorbu Veroniky Rónaiovej, konceptuálne tendencie Blažeja 

Baláža, iróniu a hru s obrazom či iným médiom Cyrila Blaža, 

ktorí svojím pedagogickým pôsobením formujú výtvarný pre-

jav svojich študentov. 

www.sme.sk 30.03.2013 

pomocná evidencia 145/1/2013 

 

Od 28. februára do 23. marca 2013 sa uskutočnil sviatok 

všetkých slovenských knižníc, ktorý si vo Verejnej knižnici 

Michala Rešetku v Trenčíne pripomenuli Týždňom otvore-

ných dverí. Knižnica pri tejto príležitosti urobila voči svojim 

návštevníkom viacero ústretových krokov. Počnúc čitateľ-

skými výhodami počnúc a končiac množstvom kultúrnych 

podujatí. Z nich osobitne treba spomenúť: 

- Trenčiansky detský čitateľský kráľ, 

- vedomostný kvíz pre deti o sv. Cyrilovi a sv. Metodovi, 

http://www.vkmr.sk/buxus/docs/Aktuality_a_uputavky/Tyzden_slovenskych_kniznic_2013_Harmonogram_podujati_vo_VKMR_v_Trencine.pdf
http://www.vkmr.sk/buxus/docs/Aktuality_a_uputavky/Tyzden_slovenskych_kniznic_2013_Harmonogram_podujati_vo_VKMR_v_Trencine.pdf
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- cestovateľské zážitky Antónie Dvoranovej z ciest po Al-

bánsku, 

- beseda so spisovateľom Ivanom Machalom o jeho knihe 

o Riznerovi „Sedem dní“, 

- čítanie rozprávok a básničiek pre deti. 

Počas tohto týždňa sa mohli záujemcovia o knižničné služ-

by na celý rok bezplatne zaregistrovať a takzvaní hriešnici 

mohli bez sankčných poplatkov vrátiť premeškané výpožičky. 

K lákadlám patril aj bezplatný prístup na internet. Uvedené 

možnosti však nie sú nóvum lebo ich využívajú dospelí čitate-

lia aj celé triedy žiakov základných škôl už od roku 2000. Šta-

tistika potvrdila jasnou rečou o úspešnosti Týždňa otvorených 

dverí, keď sa do Verejnej knižnice M. Rešetku prihlásilo 269 

nových čitateľov a jej 19 kultúrnych podujatí navštívilo 1.136 

osôb. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 144/1/2013 

 

V dňoch 14. až 16. marca 

2013 sa uskutočnil v priesto-

roch výstaviska Expo Cen-

trum v Trenčíne 21. ročník 

medzinárodného kozme-

tického veľtrhu „Beauty 

Forum  Slovakia“.  

Tohoročného veľtrhu sa 

zúčastnilo 115 firiem zo Slovenska, Rakúska, Maďarska, Poľ-

ska a Rumunska, viac ako 230 firiem kozmetických značiek 

a navštívilo 7.131 návštevníkov. 

Výsledky súťaží: 

Majstrovstvá Slovenskej republiky v make-upe na tému: 

Bollywood – Exotický svet Indie 

1. miesto: Lenka Slobodníková 
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2. miesto: Sandra Baumgartner 

3. miesto: Monika Rosenbergerová 

Majstrovstvá Slovenskej republiky v maľovaní na telo – 

Body Art na tému: Toy  Story – Príbeh hračiek 

1.  miesto Andrea Jacková - Toto je príbeh matriošky, ktorá 

sa chcela stať Miss Moskva  

2. Veronika Bokorová - Príbeh cínového vojačika  

3. Tibor Vrtík - Skrat - veverič-

ka z doby ľadovej 

Otvorené Majstrovstvá Slo-

venskej republiky v predlžo-

vaní rias 

1. miesto: Beáta Hrúzová 

2. miesto: Marcela Chumová 

3. miesto: Regina Gavalierová 

Wellness manikúra 2013 na tému:  Jarná prechádzka   

1. miesto: Martina Forgáčová, Rozmanovce 

2. miesto: Martina Moravíková, Bratislava 

3. miesto: Martina Brutovská, Košice 

Beauty Foot Slovakia 2013 – 8. ročník odbornej podiatric-

kej súťaže 

1. miesto: Alena Mlyneková, Zbehy 

2. miesto: Zuzana Myšíková Černá, Dunajská Lužná 

3. miesto: Zuzana Gašparovičová, Veľké Uherce 

Otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky v predlžo-

vaní rias 

1. miesto: Beáta Hrúzová 

2. miesto: Marcela Chumová 

3. miesto: Regina Gavaliero-

vá 

Wellness manikúry 2013 na 

tému: Jarná prechádzka 
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1. miesto: Martina Forgáčová, Rozmanovce 

2. miesto: Martina Moravíková, Bratislava 

3. miesto: Martina Brutovská, Košice 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 145/1/2013 

 

Dňa 5. apríla 2013 sa uskutočnilo v priestoroch mestskej 

veže v Trenčíne vyhodnotenie 3. ročníka celoslovenskej sú-

ťažnej výstavy „Figurálna kresba 2013“. Výstavu otvorila 

pracovníčka útvaru kultúry Mestského úradu v Trenčíne Jaro-

slava Blašková, ktorá privítala prítomných členov hodno-

tiacej poroty, riaditeľku Zá-

kladnej umeleckej školy Ka-

rola Pádivého v Trenčíne 

Veronika Soukupová, oce-

nených žiakov a ich učite-

ľov. Priebeh súťaže zhodno-

tila zástupkyňa Základnej 

umeleckej školy Karola Pá-

divého v Trenčíne a vedúca 

výtvarného odboru tejto školy Mgr. Eva Kulhánková. Vo 

svojom príhovore 

skonštatovala, že 

pre výtvarníka je 

kresba základ všet-

kého vo výtvarnom 

svete, tak ako pre 

hudobníka stupnica. 

Tento ročník bol 

v porovnaní s pred-

chádzajúcim rokom 

vydarenejším. Do 

práce sa zapojili žiaci z 37 základných umeleckých škôl stred-
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ných umeleckých škôl a základných škôl od Bratislavy po Ko-

šice. Pri hodnotení súťažných prác porota konštatovala, že 

úroveň súťažných prác z umeleckých škôl je omnoho vyššia 

ako prác zo základných škôl. Porota pracovala v päťčlennom 

zložení Mgr. art. Andrea Marčeková – Ševčíková, Mgr. art. 

Anna Farbáková, Stanislav Lajda, Pavol Stručka a Mgr. Eva 

Kulhánková. Do súťaže bolo prihlásených 230 prác. Vo veži 

sa prezentovalo 49 prác, v priestoroch základnej umeleckej 

školy sa prezentovali ďalšie práce. 

Výsledková listina zo súťaže:  

A) kategória (10 - 14 rokov) 
1. cena René Bešenyei, ZUŠ Košice  

2. cena Kristína Orieščíková, ZUŠ Čadca  

3. cena Juraj Uhliarik, ZUŠ Karola Pádivého Trenčín  

Čestné uznanie: Ema Stráňavová, ZUŠ Čadca  

                           Anna Mária Liščáková, ZUŠ Čadca  

                           Barbora Řimnáčová, ZUŠ Karola Pádivého  

B. kategória (15 - 19 rokov) 

1. cena Stanislav Krajči, 

SUŠ Trenčín 

2. cena Matej Bednár, SUŠ 

Trenčín  

3. cena Ivana Mojšová, ŠÚV 

Ružomberok  

Čestné uznanie: Michaela 

Štetiarová, ZUŠ Čadca, Natália Chromá, ŠÚV Košice  

Jana Barčíková, SUŠ Žilina 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 161/1/2013 

 

Na Veľkonočný v pondelok 1. apríla 2013 sa počasie po-

bláznilo, lebo pripomínalo skôr vianočné sviatky ako príchod 

jari. Namiesto skorého ranného oblievania dievčat na dedinách 

ocenenie preberá Stanislav Krajčí zo ZUŠ Trenčín 
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i v mestách ľudia odhŕňali sneh, alebo sa kochali zimnou pa-

norámou. Takéto počasie na Veľkú noc nepamätali ani starší 

ľudia. Takáto pondelková šibačka na snehu tu nebola dlhé ro-

ky. 

Na dedinách sa všetko odohrávalo v rovnakom duchu ako 

počas minuloročných sviatkov, len s jedným rozdielom, že ok-

rem oblievačky chlapci dievčence zguľovali. 

www.sme.sk 01.04.2013 

pomocná evidencia 165/1/2013 

 

Mnohé kiná čakajú na dotáciu z Audio vizuálneho fondu, 

aby mohli digitalizovať premietanie. Malé kiná so starými 

technológiami strácajú návštevníkov, k premiérovým filmom 

sa nedostanú, pretože tie sa dodávajú v digitálnom formáte. 

Aby prilákali návštevníkov, musia digitalizovať starú techno-

lógiu. Základom je malá digitalizácia E-Cinema a veľká D-

Cinema, na ktorú poskytuje prostriedky Audio vizuálny fond. 

Okrem získania dotácie musia mestá i obce preukázať dosta-

tok prostriedkov na spolufinancovanie projektu. 

„Digitalizácia je pre kiná nevyhnutná, keďže inak by hrozi-

lo, že nebudú mať v krátkej dobe žiadne obsahy, ktoré by 

mohli premietať pre svojich divákov,“ zdôvodnila podporu zo 

strany minister-

stva kultúry Na-

tália Mizereo-

vá z referátu 

styku s média-

mi. Podľa mi-

nisterstva sa 

predpokladá v 

rokoch 2013 až 

2014 zdigitalizovanie 70 kín z celkového množstva 103 kín, 

ktoré ešte neprešli modernizáciou. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11571873&ids=6
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D-Cinema zahŕňa digitalizovaný projektor, server, univer-

zálnu vstupnú jednotku. „E-Cinema takúto technológiu nemusí 

mať,“ vysvetlila Darina Horáková, administrátorka fondu. V 

prípade malej digitalizácie sa môžu používať blue-ray, note-

booky. 

„Sú klubové kiná, ktoré si vedia zabezpečiť návštevníkov, 

ponúkajú atraktívne tituly pre návštevníkoch aj na blue ray-

och,“ zhodnotila situáciu Horáková. Iným príkladom sú obce a 

mestá, ktoré často ani netušia, kde budú zháňať tituly na pre-

mietanie. Niektoré obce dokonca ani nemajú záujem digitali-

zovať, kiná zatvorili, napriek tomu, že malá digitalizácia môže 

byť podporená až do výšky 90 percent. 

„E-Cinema má pomôcť, aby sa ľudia vrátili do kín,“ pove-

dala Horáková. Cieľom digitalizácie je nielen zaviesť novú 

technológiu do kín, ale i zvyšovať tržby a vytvárať priestor na 

stretávanie. Nie všetkým kinám sa to podarilo. V Novom Mes-

te nad Váhom prešlo kino Považan minulý rok rozsiahlou re-

konštrukciou, získali dotáciu od fondu. Kino znova premieta, 

napriek tomu má veľmi malú návštevnosť. Niektorým kinám 

sa darí, niektorým nie. Zrejme je to v programovej dramaturgii 

a prezentácií pred ľuďmi.  

Na konci roka 2012 zatvorilo mesto Myjava kino Primáš. 

Podobný osud postihol aj kino v Starej Turej, ktoré zatvorili 

už v októbri 2012. Kino Prameň v Trenčianskych Tepliciach 

zatvorili pred dvomi rokmi. Jeho digitalizácia má byť súčas-

ťou rozsiahlejšej rekonštrukcie ľavého krídla kúpeľnej dvora-

ny. Žiadosť o dotáciu mesto podalo vo februári 2013, teraz ča-

ká na rozhodnutie fondu. Kino Metro v Trenčíne bude mať di-

gitálne predstavenia už v júni 2013. Zatiaľ prebieha skúšobné 

premietanie. „Je to rok života,“ zhodnotil náročnosť projektu 

vedúci kina Metro Mgr. Branislav Hollý. O dotáciu z fondu 

požiadali pred rokom a pol. Cena za digitalizáciu je oproti ki-
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nu Prameň v Trenčianskych Tepliciach nižšia zhruba o 20-

tisíc eúr. 

www.sme.sk 11.04.2013  

pomocná evidencia 167/1/2013 

 

Vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne vyvrcho-

lil „Mesiac knihy“ vo veľkom štýle, keď už po šiesty raz dňa 

26. marca 2013 mali čitatelia možnosť na jednom mieste stret-

núť takmer dvadsať významných spisovateľov. Literáti, ktorí 

sa narodili, pôsobili alebo žijú v Trenčianskom kraji sa na pô-

de knižnice stretávajú s dvojročnou pravidelnosťou. Tento rok 

dostalo podujatie nový rozmer. Pri výbere autorov všetkých 

literárnych druhov a žánrov trenčianska knižnica premiérovo 

spolupracovala s knižnicami v Prievidzi a Považskej Bystrici. 

Medzi sedemnástkou spisovateľov nechýbali tvoriví pedagó-

govia, prekladatelia, publicisti, básnici, historici či lekárka. 

Majstrov slova ešte pred stretnutím s verejnosťou oficiálne 

prijal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 

Pavol Sedláček, MPH a v príhovore povedal „ste pridanou 

hodnotou nášho regiónu. Je cenné, že držíte tradíciu osobností, 

ktoré sa v ňom narodili a pôsobili. Patrí vám vďaka za to, že 

dokážete vytvárať veci, 

ktoré ľudí zaujmú a záro-

veň nad nimi rozmýšľa-

jú.,“ 

 Na besede s čitateľmi 

dostal úvodné slovo lite-

rárny vedec Ján Janko-

vič. Odborník na chorvát-

sku literatúru patrí k po-

predným predstaviteľom 

knižnej kultúry v Európe. Ako prezradil, láska ku knihe sa u 

neho zrodila práve v knižnici, keďže jeho rodičia si nemohli 
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dovoliť kupovať toľko kníh, koľko bol schopný prečítať. Pod-

ľa dlhoročného pracovníka Trenčianskeho múzea Milana 

Šišmiša by literáti mohli vo svojej tvorbe častejšie využívať aj 

historické témy. 

Martin Lacko z Ústavu pamäti národa však upozornil na 

dôležitosť dodržiavania objektívneho prístupu k dejinám. 

„Úlohu historikov vidím v tom, aby poukazovali, že história je 

komplikovanejšia a nedajú sa z nej len účelovo vyberať nega-

tíva a zamlčiavať pozitíva.“  

www.sme.sk 07.04.2013 

pomocná evidencia 176/1/2013 

 

Tradičný festival „Trenčianska hudobná jar 2013 bol v 

roku 2013 zameraný na komornú hru v rôznych nástrojových 

obsadeniach. Päticu koncertov otvoril večer piesní Giuseppe 

Verdiho dňa 11. apríla 2013. 

Na slovenské pomery nezvyčajný projekt „Piesne Giusep-

pe Verdiho“ priviezlo do Trenčína umelecké združenie Har-

monia Seraphica. Verdiho piesne patria k perlám talianskej 

piesňovej literatúry, hoci stoja v tieni veľkolepej opernej tvor-

by ich autora. Pre sólový hlas a klavír ich napísal približne len 

tridsať. V nich však predznamenal všetky budúce vokálno-

technické nároky kladené na spevákov v jeho operných die-

lach. Niektoré piesne majú až kantátový charakter, iné sú zasa 

tragické, niektoré pijácko – komické a ľúbostné. Všetky majú 

však jedného menovateľa a tým je prekrásna slnkom zaliata 

talianska hudba. Koncert sa konal v Galérii M. A. Bazovské-

ho. Účinkovali spevák Jaroslav Pehal (bas) za doprovodu 

klavíristu Daniela Simandla.  

Ďalšie dva koncerty sa uskutočnili v refektári Piaristického 

gymnázia. V nedeľu 21. apríla 2013 to bol komorný koncert 

s výnimočným hosťom, vynikajúcim talianskym klarinetistom 

Nicolo Bulfone, ktorý sa na Slovensku predstaví len v dvoch 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11594972&ids=6
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koncertoch v Trenčíne a v Slovenskej filharmónii. Tretí kon-

cert dňa 28. apríla 2013 uviedlo komorné združenie Colle-

gium Wartberg_SK.  

www.trencin.sk 11.04.2013 

pomocná evidencia 174/1/2013  

 

Dňa 4. apríla 2013 sa uskutočnila 

v priestoroch Úradu Trenčianskeho samo-

správneho kraja vernisáž výstavy fotografií 

Františka Janouša z Uherského Hradišťa 

pod názvom „Retro“. Vernisáž výstavy ot-

voril riaditeľ Trenčianskeho osvetového 

strediska v Trenčíne Mgr. Vladimír Zvale-

ný, ktorý vo svojom príhovore ocenil vystavujúceho za jeho 

pomoc v minulosti ako člena poroty pri rôznych súťažiach vo 

fotografii, v ktorých boli uplatnené jeho 

rozhľadenosť a praktické skúsenosti.  

Tvorbu vystavujúceho autora zhodno-

til vo svojom príhovore kurátor výstavy 

Ing. Ján Tluka, v ktorom vyslovil, že 

vystavené fotografie nie sú žiadne arche-

ologické vykopávky a stačilo len trocha 

poutierať prach, aby ich krása sa znova ukázala v plnej paráde. 

Konštatoval, že od pr-

vých stretnutí s vystavu-

júcim autorom pred 

rokmi ho napadla rov-

naká charakteristika, t.j. 

fotograf s láskavým po-

hľadom na svet. A ta-

kých stretnutí za tie ro-

ky bolo veľa. Zalovil do 

svojich análov, keď pred 
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štyridsať rokmi sa po prvý raz stretli autorom výstavy pri 

tvorbe nejakého katalógu, teda v období, keď vyšiel z foto-

grafických plienok. Vtedy bol František Janouš na vrchole 

svojej tvorby, keď pomaly končil a „ja som začínal.“ Zákla-

dom tvorby je poctivé remeslo, klasická čiernobiela fotografia. 

A, čo podstatné je v pohľade a založení autora. Vo väčšine je-

ho fotografií snaží nielen o zachytenie podoby, tvaru, alebo 

skopírovanie reality, ale prinášajú príbeh, jeho náznak, umoc-

nený pohotovosťou pri zachytení okamihu, gesta a výrazu, čo 

je v konečnom výsledku je dokonale zakomponované do uce-

leného obrazu. A často nechýba kúsok poézie, úsmevný po-

hľad na drobné absurdity a schválnosti, ktorý prináša život vo 

svete ľudí, ale i veci. V závere kurátor konštatoval, že autor vo 

svojich fotografiách využíva svetelné kontrasty, metafory. Fo-

tografie sú nie sú len pripomienkou na dávne časy, nie je to 

len nostalgické konštatovanie, akí sme v minulosti boli. Je tr-

vale platná výpoveď, toto je človek, toto sme my. To je náš 

život, to je náš svet. Človek a človečina autorovi nechýbajú.  

Nakoniec sa k prítomným prihovoril Mirek Motyka 

z Mestského kultúrneho strediska v Uher-

skom Hradišti, ktorí ocenil vystavujúceho 

autora, že v minulosti stál pri založení via-

cerých projektov, ktorých obsahom bolo 

organizovanie viacerých súťažných a ne-

súťažných výstav v oblasti fotografie, vo 

výtvarnej oblasti či zakladanie záujmových skupín. 

Autor výstavy František Janouš poďakoval Ing. Jánovi 

Tlukovi a Mirkovi Potykovi za ich „blahorečenie“ a všetkým, 

ktorí sa podieľali na realizácii výstavy. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 181/1/2013 
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Vo výstavnom priestore v Galérii Vážka na Mierovom ná-

mestí v Trenčíne sa prezentuje veľa umelcov. Dňa 16. apríla 

2013 sa prezentoval autorskou výstavou dizajnér a maliar, člen 

Slovenskej výtvarnej únie Ján Koválik, ktorý sa narodil v ro-

ku 1953 v Trenčíne, kde doteraz stále tvorí, pracuje a žije. 

 V rokoch 1971-76 študoval konštrukciu nábytku a dizajn 

na Vysokej škole drevár-

skej a lesníckej vo Zvo-

lene. Pracuje v nábytkár-

skej tvorbe – dizajn a 

konštrukcie nábytku. Od 

roku 1978 maľuje figu-

rálne kompozície, obrazy 

spoločenstva ľudí reálnej 

inšpirácie, blízke umeniu 

fantazijného realizmu. 

 Autorove maliarske diela sú v mnohých umeleckých a súk-

romných zbierkach a pod dlhom čase sa predstaví aj domáce-

mu publiku. „Tak si tu žijeme“ – je hlavný motív autorových 

obrazov, ktoré sú v zbierkach v Anglicku, Austrálii, Kanade, 

Nemecku, Nórsku, Rakúsku, Taliansku, Španielsku a na Slo-

vensku. Ján Koválik absolvoval od roku 1989 štrnásť indivi-

duálnych výstav, z toho iba tri v Trenčíne. Kurátorkou výstavy 

bola PhDr. Danica Lovišková.  

www.sme.sk 16.04.2013 

pomocná evidencia175/1/2013 

 

Do konca apríla 2013 mohli návštevníci Mestskej klubovne 

na Mierovom námestí v Trenčíne obdivovať židovské archi-

tektonické pamiatky mesta Třebíč.  

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11633182&ids=1
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Súbor 30 čierno-bielych fotografií Pavla Heřmana doku-

mentuje židovskú štvrť, židovský cintorín a románsko-gotickú 

baziliku sv. Prokopa, 

zapísané do zoznamu 

svetového kultúrneho a 

prírodného dedičstva 

UNESCO ako prvá ži-

dovská pamiatka mimo 

územia Izraela. Židov-

ská štvrť so 123 doma-

mi, synagógami, školou 

a rabinátom je európsky unikát. Výstavu „Třebíč - mesto pa-

miatok UNESCO“ usporiadali spoločne Česká centrála ces-

tovného ruchu - Slovensko, mesto Třebíč a Bratislava - Staré 

mesto.  

www.trencin.sk 17.04.2013 

pomocná evidencia 179/1/2013 

 

Lákadlá pre turistov v Trenčianskom kraji sú orientované 

na aktívnu turistiku, ale i na históriu či kultúrne podujatia. Ne-

dávny celoslovenský prieskum ukázal značný pokles cestov-

ného ruchu a záujmu návštevníkov o podujatia aj v našom kra-

ji. Trenčín láka návštevníkov zo zahraničia predovšetkým svo-

jim hradom a rôznymi akciami, ktoré v jeho priestoroch orga-

nizuje Trenčianske múzeum. 

I napriek rozsiahlej rekonštrukcii a výstavbe kasární nebu-

dú na hrade chýbať tradičné lákadlá. „Trenčiansky hrad 

pripraví pre návštevníkov pravidelné podujatia ako nočné pre-

hliadky, obľúbený dobový tábor a podobne,“ povedala riadi-

teľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová. 

http://www.trencin.sk/
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 Návštevnosť iných priestorov v Trenčíne, ktoré sú v správe 

múzea, výrazne ne-

klesala. „Priestory 

Karnera svätého 

Michala a Katovho 

domu majú stálych 

návštevníkov. 

Rozmýšľali sme o 

zvyšovaní vstupné-

ho, no keďže je 

ťažká doba a chce-

me tento záujem 

udržať, tak ho ponecháme rovnaké,“ povedala Katarína Babi-

čová. 

Trenčianske múzeum uvažuje počas sezóny pripraviť neja-

ké akcie na prilákanie návštevníkov. Plánuje i renovovať nie-

ktoré časti expozície. „Vzhľadom na súčasnú zlú finančnú si-

tuáciu požiadame o podporu z rôznych grantových systémov. 

www.sme.sk 25.04.2013 

pomocná evidencia 202/1/2013 

 

Koncom mesiaca apríla 2013 vystavoval so svojimi obraz-

mi v Posádkovom klubu v Trenčíne výtvarník Miroslav Vol-

ník pod názvom „Takto to vidím“.  

O svojej výstave povedal, že umenie začína byť až vtedy 

umením, keď sa človek oslobodí od nejakých konkrétnych ve-

cí, začne sa venovať abstrakcii. Ja by som oponoval, že nie je 

to celkom tak. Pretože chodím peši, na bicykli a vidím veľa 

krásnych vecí a to je to, čo sa pokúšam na svojich kresbách 

zachytiť. Takže takto to vidím ja, toto je to, čo som videl, to, 

čo som zažil, toto som sa pokúsil dostať na obrázky. Každý 

obrázok je spojený s nejakým pekným zážitkom,“ vysvetlil 

svoju filozofiu autor. 
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Výtvarník Miroslav Volník priniesol podľa predsedu Klubu 

výtvarníkov pri Posádkovom klube Stanislava Neštického do 

umenia nový žáner - dokumentárne výtvarníctvo. Na jeho pe-

rokresbách sa dá nájsť veľa miest i budov, ktoré ste už určite 

niekde videli.  „Miro je zaujímavý tým, že má v podstate jed-

noduchú filozofiu, že v jednoduchosti je krása. Vytvoril si nie-

čo ako dokumentárne výtvarníctvo, kadiaľ chodí, dokumentuje 

svet kresbami, v tomto je jeho prínos. Nezaoberá sa hľadaním 

nových techník, ale dokáže spracovať rôzne témy a oblasti a to 

je na tom to najlepšie,“ povedal Stanislav Neštický. 

Autor sa výtvarnému umeniu venuje dlhodobo. Napriek 

tomu, že sa nepovažuje za profesionála, jeho tvorba je doku-

mentom známych miest. Na obrázkoch môžu návštevníci vi-

dieť hrad Beckov a mnohé miesta z okolia. „Sporadicky som 

maľoval celý život, venujem sa výtvarnej tvorbe ako amatér. 

Samozrejme, to veľmi dobre dopĺňa moju pracovnú profesiu, 

lebo som web dizajnér a fotograf. 

Výtvarníctvo sa výborne prenáša aj do dizajnu a fotografie. 

Táto tvorba je skôr taká oddychová, najviac tvorím perom, tu-

šom a na bielom papieri. Možno to vychádza z toho, že mám 

vyštudovanú stavbárinu. Technické výkresy, tam som doma. 

Potom ich dopĺňam farbou,“ vysvetlil Miroslav Volník. 

O domčeku zo svojej perokresby rozpráva autor veľmi dl-

ho. Pre jeho namaľovanie sa rozhodol v poslednej chvíli. „Je 

to veľmi zaujímavá stavba. Nie som architekt, ale vždy sa mi 

veľmi páčil. Keď som iným hovoril o ňom, každý vedel, ktorý 

myslím. Ešte som ho zastihol, keď tam stál. Robil som pano-

rámu toho miesta a povedal som si, že toto je ešte posledná 

príležitosť ako ho udržať pri živote, tak som ho namaľoval,“ 

vysvetlil Miroslav Volník. Jeho uchovanie spomienok má svoj 

význam. 
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Pozitívne sa o tvorbe Miroslava Volníka vyjadruje aj jeho 

kolega z klubu výtvarníkov. V živote je to tak, že veľa vecí sa 

stratí a nezostane po nich žiadna pamiatka.  

www.sme.sk 21.04.2013  

pomocná evidencia 220/1/2013 

 

Prvomájové oslavy sú na Slovensku po veľkonočnej šibač-

ke azda najsilnejšia tradícia. Priazeň či lásku počas 1. mája je 

však možné prejaviť i džezom. Obľúbený jarný zvyk pripadá 

na večer posledného aprílového dňa, teda deň pred prvým má-

jom a je vždy všeobecne vnímaný ako čas veselosti a zábavy, 

pri ktorom nemôže chýbať muzika, spevy a tance. Takto vní-

mame stavanie mája v ľudovej tradícii. 

Trenčianski džezoví aktéri si však vysvetlili stavanie mája 

po svojom. Tanca bolo síce menej, ale muzika a spev ovládli 

dňa 30. apríla 2013 vo večerných hodinách na sídlisku Juh. 

V Remys Pube 

sa zišli trenčianske 

džezové kapely – 

Level Funk, Rico 

Baby Band a Auré-

lius Q, aby zaznel 

džez na oslavu mla-

dosti a lásky. Inšpi-

ráciou bola aj sku-

točnosť, že na tento 

deň 30. apríla, pripadá Medzinárodný deň džezu, ktorý pred 

rokom vyhlásila organizácia UNESCO. 

Letná terasa klubu sa zaplnila ešte pred západom slnka. 

Ako prvá sa predstavila kapela Level Funk, zložená z poslu-

cháčov Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčí-

ne pod vedením učiteľa hry na gitaru Jaroslava Oliša. 
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Prekvapujúco zrelý hudobný prejav podporený, vzhľadom 

na vek jej členov  výbornou interpretáciou a zmyslom pre or-

chestrálnu súhru potešil aj najnáročnejšieho poslucháča. Suve-

rénny spev a moderovanie celého vystúpenia predurčilo Kata-

rínu Ambrosovú už dnes do umeleckých sfér každého žánru 

– džezového, klasického alebo hereckého.  

Kapelu Level Funk tvorili Tomáš Martinek  klavírista, 

Peter Vasko a Daniel Páleník hráči na gitary, Samuel Bar-

čík hráč basovej gitary a Dominik Krasuľa hráč na bicie ná-

stroje. Ku kapele patrí ešte aj speváčka Lucia Píková.  

Trio Rico Baby Band pozostáva zo skúsených muzikantov 

Róberta Ruráka na basovej gitare, Adriana Vitáloša, hráč 

na gitare a Viliama Tarabusa hráč na bicie.  

Vrcholným vystúpením bola hra kapely Aurélius Q. Táto 

formácia oslávila vlani dvadsať rokov svojej existencie, napl-

nenej unikátnou tvorbou a úspechmi. Kapela vydala štyri al-

bumy, Hore bez – dolu džez, Koledy v modrom a Folk Ways 1 

a 2. Hlavne nahrávky Folk Ways, ktoré obsahujú džezovo 

stvárnené slovenské ľudové piesne z aranžérskej dielne vedú-

ceho kapely Ing. Petra Beláka. Virtuálny džezový máj na let-

nej terase realizoval  Aurélius Q v pôvodnej zostave - Peter 

Belák hráč na gitaru, Erich Vladár klávirista, Ivan Letaši 

hráč na basovú gitaru, Marian Karšay hráč bicích nástrojov a 

huslistka Kristína Hlístová. Vydarený večer na počesť Medzi-

národného dňa džezu zakončil parádny jamsession, ktorého sa 

zúčastnil aj Milan Česal hrou na ústnu harmoniku. Marian 

Karšay a Jano Babič na záver koncertu v sprievode Aurélius 

Q predviedli strhujúci bubenícky duet. 

www.sme.sk 04.05.2013  

pomocná evidencia 236/1/2013 

 

Dňa 3. mája 2013 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazov-

ského v Trenčíne vernisáž výstavy obrazov Milana Chabera 
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pod názvom „Domluvíme sa – Dohovoríme sa“. Dielo umel-

ca predstavila kurátorka výstavy PhDr. Alena Hejlová. Vo 

svojej výpovedi povedala, že „Chaberove obrazy sú neobyčaj-

ne živé, plné farieb a neočakávaných tvarov, vyžarujú energiu 

a silné zaujatie, ktoré je nákazlivé a ktoré nás priťahuje. Sme 

oslnení  farbami, ich živosťou, potom po chvíli nás začne 

prestupovať vnútorné napätie línií 

a začneme vnímať i hlbší význam. 

Príbehy a udalosti zo života tak vy-

tvárajú vlastný svet. Maliar nám pri-

pomína naše výnimočné zážitky 

a stretnutia, naše vlastné zápasy 

a víťazstvá. Chaberove obrazy sú sú-

časťou jeho života, s ich pomocou v 

nich hľadá spôsob ako porozumieť 

sebe. Obrazy tiež založené na fareb-

nej harmónii, v ktorých sa zážitok skludňuje. Jeho ušľachtilý 

štýl charakterizuje racionálna konštrukcia s lyrickým citovým 

potenciálom, podtrhnutým osobitou maliarskou faktúrou 

s bohato diferencovanou farebnosťou.  Do jeho maliarskej pa-

lety vstupujú tmavé 

tóny, šedá, čierna, 

väčšie kontrasty i dis-

harmonické momen-

ty. Plátna predstavujú 

uvoľnený štýl, plný 

expresívnych mo-

mentov... Svojimi at-

ribútmi patria do sú-

časného života – sve-

ta. Nenechávajú diváka prejsť bez povšimnutia. Upútavajú fa-

rebnou šťavnatosťou a štylizačnou jadrnosťou. Predstava 

o súčasnom životnom štýle, predstavovaná v najrôznejších 
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podobách. Existenciálnej figurálnej expresie. Obrazy reflektu-

júce charakteristické klima určitého mikroprostredia. Priesto-

rovú hĺbku a plastickosť vystriedala agresívnejšia paleta útoč-

ných farebných akordov a k ploche k ploche tiahnuca uvoľne-

ná miestami kaligraficky cítená kresba.  Vyznačujú sa surovej-

ším prednesom, ale i autentickou mierou prežitia, potrebou 

prehĺbiť duchovný aspekt obrazu drásavým sarkazmom výra-

zových prostriedkov. 

Námety kresieb a obrazov sa nemenia, prevládajú figurálne 

kompozície. Chaberova maľba je síce inšpirovaná, ale zároveň 

zostáva zvláštnym spôsobom autentic-

ká. Je bytostným maliarom – kreslia-

rom, rodeným figuralistom, má tesný 

vzťah k farbe, vyjadruje sa bezpros-

tredne.  Aj v tých abstraktnejších je vi-

diteľné puto ku skutočnosti. V spleti fa-

rebných čiar a škvŕn sú vždy skryto prí-

tomné postavy a tváre, figúra skrátka  

k maliarovmu vyjadreniu patrí, je zakó-

dovaná v jeho maliarskych génoch. 

Maľovanie je proces, v ktorom nejde 

len o vyjadrenie spodobenie reality, ale 

o odkrytie hlbších vrstiev pamäti a osobnosti. Jedinečné náme-

ty z najbližšieho okolia premieňa v podoben-stvo nekľudu, 

pohybu a života. Chaberovo umenie je výnimočné, otvorené, 

zrozumiteľné. 

www.gmab.sk 03.05.2013 

pomocná evidencia 328/1/2013 

 

Dňa 3. mája 2013 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazov-

ského v Trenčíne vernisáž výstavy obrazov Jána Šafránka 

pod názvom „Svět lidí/Svet ľudí“. Dielo umelca predstavila 

kurátorka výstavy PhDr. Alena Potůčková. Ako povedala 

http://www.gmab.sk/
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Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne predstavuje početný sú-

bor obrazov maliara . Jeho dielo, pre ktoré je príznačný nara-

tívny štýl, odvodený zo starobylých postupov predáva-

nia vizuálnych informácií, sa začalo formovať v nepriaznivom 

ovzduší  česko-slovenskej normalizácie ako nelichotivo ostrá 

reflexia vtedajšej komunity. Výjavy zo všedného života, od 

krčmových zákutí po scény pri výsluchu podané hladkým 

splývavým rukopisom, popisujú kvázi dokumentár-

nym spôsobom spoločenské mechanizmy doby. Nepohodlný 

umelec bol po podpise Charty 77 vyhnaný z Čiech. Od roku 

1979 žil v exile, z ktoré-

ho sa vrátil do Čiech až 

po zmene režimu v roku 

1990. Od tej doby prebý-

va striedavo v Prahe a vo 

Viedni. Veľkú časť živo-

ta za hranicami zakáza-

ného domova i po návrate 

strávil „na ceste“ či už to bolo v Rakúsku, Austrálii, USA, Ta-

liansku, Tasmánii, na Novom Zélande, v Tichomorí, na Tahiti 

či v Južnej Amerike. V jeho „cestovných“ záznamoch sa hro-

madili výjavy z viedenských kaviarní a obchodov, talianskych 

bistier, trhovísk a nočných barov, austrálskych benzínových 

púmp a piknikov, amerických 

fastfoodov či mexických poulič-

ných slávností. Pohotové kresby 

zo skicárov, vyznačujúce sa čis-

tou, nerušenou linkou a efektný-

mi priestorovými skratkami, mu 

potom poslúžili ako východisko 

pre koncipovanie jednoduchých 

figurálnych výjavov, evokujúcich 

postupy sociálnej fotografickej 
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momentky, i komponovaných celkov. Čiastkové pozorovanie, 

využívajúce metódy bystrého, ale neúčastného pohľadu, ktoré 

sa autorovi osvedčilo už pri skúmaní domácej reality, sa po-

stupne začalo skladať do súhrnnej charakteristiky súčasného 

sveta „všetkých obyčajných ľudí“.  

Ján Šafránek si tak mohol občas dovoliť vytvoriť v his-

torizujúcom duchu väčšiu breughelovskú scénu, ašpirujúcu na 

metaforu globál-

nej spoločnosti. 

Táto tendencia u 

neho zosilnela na 

prelome tisícro-

čia, ktoré symbo-

licky završovalo 

nekľudné dvad-

siate storočie. K 

takým veľkým 

dobovým fres-

kám patria na-

príklad obrazy ročných období – „Oltár milénia“, „Európska 

svadba“, „Globálny triptych či Nesenie kríža“. Snúbi sa v nich 

prítomnosť s početnými odkazmi k dejinám umenia. Pracuje 

sa tu s metódou obrazu v obraze i s citátmi z dobových moralít 

využívajúcich groteskné postupy. Svet umenia tu fúzuje so 

svetom ľudí. Zaznamenáva sa tu stav našej civilizácie.  

www.gmab.sk 03.05.2013 

pomocná evidencia 329/1/2013  

        

Dňa 10. mája 2013 sa uskutočnila vo foyer Trenčianskeho 

samosprávneho kraja vernisáž výstavy 17. ročníka krajskej 

postupovej súťaže amatérskej fotografie „AMFO Trenčian-

skeho kraja 2013“. 

Zima 

http://www.gmab.sk/
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Úvod vernisáže patril kul-

túrnemu programu žiakov 

Základnej umeleckej školy 

Karola Pádivého v Trenčíne 

a potom prítomných návštev-

níkov na výstave privítala 

pracovníčka Trenčianskeho 

osvetového strediska Mgr. 

Janka Masárová, Vystavenú kolekciu fotografií zhodnotil 

kurátor výstavy Ing. Ján Tluka. 

Ako povedal, fotografia ako vý-

razový prostriedok krásna, skrýva 

v sebe rozličné pasce, najčastejšie 

nekritičnosť a sebauspokojenie. 

Masovosť prináša zákonite priná-

ša akúsi devalváciu fotogra-

fického obrazu, ktorou je presý-

tenosť ľúbivými farebnými ob-

rázkami a zabúdame rozlišovať 

pre koho je naša fotografia určená, lebo zobrazovať to, čo vše-

tci vidia je zbytočné, okrem uchovania spomienky videného 

určeného pre súkromný archív, alebo pre rodinnú kroniku. 

Pomyselná hranica medzi rýdzo osobným a všeobecným je 

nevymedzená. Nie 

je ľahko rozlíšiť, 

kedy sa fotografia 

sa stáva osobitnou 

a jedinečnou vý-

poveďou a posol-

stvom pre dru-

hých. Práve príle-

žitosťou ako sa 

slepým uličkám 

zľava Ing. Ján Tluka, Mgr. Janka Masárová 
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vyhnúť sú konfrontácie vo fotografických kluboch a napokon 

aj v súťažiach. 

V tomto ročníku súťaže AMFO Trenčianskeho kraja porota 

podobne ako vlani vyberala z takmer 500 fotografií zaslaných 

do všetkých vekových kategórií. Pri takomto počte bolo veľa 

fotografií, ktoré boli technicky a kompozične nezvládnuté ne-

zvládnutých, ale aj tak po selekcii pre krajskú výstavu zostala 

kolekcia kvalitných fotografií. Dobrá kvalita vystavených prác 

v oboch mladších vekových 

kategóriách je potvrdením 

skutočnosti, aké dôležité je 

získať základné zručnosti 

a mať tvorivé zázemie. 

V tomto smere treba vy-

zdvihnúť prínos Junior Cen-

tra voľného času v Prievidzi 

a podiel prác študentov 

Strednej umeleckej školy 

v Trenčíne. Porota ocenila kvalitu farebnej fotografie, čo zvý-

raznila udelením dvoch mimoriadnych cien v kategórii do 21 

rokov kolekciám spracovaných príbehov „Návrat späť“ od 

Leontíny Berkovej a „Vianočný príbeh“ od Barbory Masá-

rovej.  

V kategórii autorov nad 21 

rokov možno nájsť v autor-

ských kolekciách pestrú paletu 

spracovaných tém – farebné 

výtvarné variácie spracovanú 

Zuzanou Baranovičovou – 

Janíčkovou, brilantnou makro-

fotografiou spracovanú Igo-

rom Oršulom a reportážou 

spracovanou Janou Hladkou. 
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V kategórii čiernobiela fotografia zaujala kompozícia „Para-

dox času“ od Tomáša Findicha. Objavom tohto ročníka bol 

Michal Záhornacký, ktorý získal ocenenia v čiernobielej aj 

farebnej fotografii. Osobitnou hodnotiacou kategóriou bola ka-

tegória „Multimediálna prezentácia“, v ktorej situácia bola 

celkom odlišná. Väčšina z desiatich prezentácií predstavoval 

len sled fotografií bez jasného scenára podfarbený neutrálnou 

hudbou. Výnimku tvorila ucelená prezentácia „Auschwitz - 

Birkenau“ od Petra Maděránka. Dynamickým prepojením 

hudby a obrazu zaujala prezentácia „U nebeských brán“ od 

Zdenka Štefánika. 

Záver vernisáže patril oceňovaniu najlepších fotografistov. 

Do súťaže 17. ročníka AMFO Trenčianskeho kraja bolo 

prihlásených celkom 98 autorov. Do všetkých kategórií bolo 

doručených 488 fotografií a 11 multimediálnych prezentácií. 

Odborná porota v zložení Mgr. František Tomík, Mgr. Pa-

vol Obst a Ing. Ján Tluka vyhodnotila prihlásené fotografie 

a odporučila vystaviť 222 fotografií a 11 multimediálnych 

prezentácií od 82 autorov. 

Ocenenia: 

1. skupina – autori vo veku do 16 rokov 

- kategória: farebná fotografia 

    Cena: Karolína Kvočíková, Fotoklub Junior Prievidza 

   Čestné uznanie: Kristína Hubová, Fotoklub Junior 

Prievidza 

- kategória: čiernobiela fotografia 

Cena: Róbert Fritz, Myjava 

Čestné uznanie: Tomáš Hradský, Myjava 

2. skupina – autori vo veku do 21 rokov 

- kategória: farebná fotografia  

Cena: Leontína Bernová, Melčice – Lieskové 

   Barbora Masárová, Stará Turá 

   Veronika Fabryová, Diviaky 
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Čestné uznanie: Vanda Samardžijovám, Partizánske 

       Martina Suváková, Fotoklub Junior   

                            Prievidza 

- kategória: čiernobiela fotografia 

Cena: Zuzana Šimáková, Bolešov 

Čestné uznanie: Vladimír Domen, Myjava  

3. skupina – autori vo veku nad 21 rokov 

kategória: farebná fotografia  

Cena: Zuzana Baranovič – Janíčková, Trenčín 

 Igor Orľšula, Zemianske Kostolany 

 Michal Zahornacký, Považská Bystrica 

Čestné uznanie: Július Kákoš, Trenčín 

       Elena Kubišová, Prievidza 

       Jaroslav Matejček, Trenčín 

       Pavol Melicherčík, Prievidza 

kategória: čiernobiela fotografia 

Cena: Tomáš Findrich, Myjava 

   Jana Hladká, Trenčín 

  Michal Zahornacký, Považská Bystrica 

Čestné uznanie: Martin Brojo, Myjava 

       Igor Hečko, Stará Turá 

          Milan Marko, Prievidza 

       Denisa Oškrdová, Horné Srnie 

4. Multimediálna prezentácia 

Cena: Peter Maděránek, Prievidza 

Čestné uznanie: Štefan Majtán, Trenčín 

       Zdenko Štefánik, Trenčín 

5. Tematická kategória: Európsky rok občanov s cieľom 

zvyšovať informovanosť o právach, ktoré z občianstva 

Európskej únie 

Cena:  Nikola Dobiašová, Dubnica nad Váhom  

Čestné uznanie: Štefan Majtán, Trenčín 
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6. Tematická kategória:  1150. výročie príchodu vierozves-

tcov Cyrila a Metódy na územie Veľkej Moravy 

 Cena: Eleonóra Žurková, Trenčín 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 243/1/2013, 244/1/2013 

 

Keď neprídu čitatelia do knižnice, musia vyjsť knihy medzi 

ľudí. Aj tak by sa dala parafrázovať premiéra „Noci literatú-

ry“ v Trenčíne, ktorá sa 

uskutočnila 15. mája 2013. 

Myšlienku verejného číta-

nia diel slovenských i eu-

rópskych autorov na netra-

dičných miestach pomohlo 

darom reči realizovať kvar-

teto osobnosti z kultúrneho 

života. 

Rodinu čítajúcich desti-

nácií počas tohtoročného podujatia „Noci literatúry“ po prvý-

krát rozšíril aj Trenčín. Spoluúčasť verejnosti na siedmom 

ročníku celoeurópskeho projektu, ktorého cieľom je upozorniť 

na význam čítania, bola situovaná do historického centra. Or-

ganizátori podujatia chceli návštevníkom sprostredkovať ne-

všedné zážitky na troch 

netradičných miestach a v 

netradičnom čase.  

Čítanie odštartoval his-

torik Pavel Dvořák na 

pešej zóne pred budovou 

verejnej knižnice. Lokali-

ta v područí Trenčianske-

ho hradu doslova nabáda-

la na diskusiu o kapito-
historička Daniela Dvořáková 
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lách z dejín mesta. Pôsobivú atmosféru pod holým nebom 

symbolicky dotvorilo vystúpenie Skupiny historického šermu 

Wagus. 

Druhou zástavkou bola mestská veža, v ktorej historička 

Daniela Dvořáková venovala pozornosť životnému príbehu 

Barbory Celjskej, ktorej dal jej manžel, cisár Žigmund Lu-

xemburský, postaviť na Trenčianskom hrade vlastný palác. V 

útrobách pôvodnej súčasti mestského opevnenia z 15. storočia 

však autorka nezabudla ani na dobové súvislosti. O tejto pos-

tave z histórie Daniela Dvořáková povedala, že „Barbora ma 

oslovila už dávnej-

šie. Zistila som, že 

jej obraz podávaný 

v literatúre sa veľmi 

odlišuje od toho, 

ktorý poskytujú 

pramene. Do rúk sa 

mi dostávali po-

stupne práce, ktoré 

Barboru vykresľo-

vali ako kráľovnú 

venujúcu sa mágii, zhýralú a nevernú manželovi, neveriacu 

agnostičku, ba dokonca lesbickú vampírku. Pritom opak je 

pravdou, lebo to bola výnimočne schopná kráľovná. Dokázala 

spravovať krajinu počas dlhej Žigmundovej neprítomnosti, bo-

la vynikajúci hospodár, vyznala sa v obchodoch, vládla, súdila 

i riadila. Výrazne zasiahla do dejín Slovenska aj Uhorska na-

príklad prestavaním mnohých hradov.“ Súčasne dodala, že 

Barborine miesto v historiografii plánuje uviesť na pravú mie-

ru ešte do konca roka 2013. Pripravovaná monografia bude 

mať názov „Čierna kráľovná“. Okrem literárno-historického 

zážitku čakal na čitateľov úchvatný panoramatický pohľad na 

farby Trenčína pri západe slnka.  

recituje Ing. Jozef Kohút 

historik Pavel Dvořák 
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Cesta za dielami súčasných európskych autorov mala cieľ v 

Galérii Vážka na Mierovom námestí, ktorý priblížil prednes 

hercov „Divadielka Dotyky“ Zuzany Starostovej a Jozefa 

Kohúta v závere „Noci literatúry“ harmonicky sprevádzali 

verše zhudobnenej poézie gitarového dua Ž + Ž. 

www.sme.sk 26.05.2013 

pomocná evidencia 281/1/2013 

 

Výstavisko Expo 

Center a. s. v Trenčíne 

pripravilo 2. ročník vý-

stavy cestovného ruchu 

regiónov Slovenskej a 

Českej republiky „Re-

gión Tour Expo“ a 1. 

ročník celoslovenskej 

cukrárskej výstavy 

„Torty & svet pečenia“, ktoré sa uskutočnili v dňoch 17. až 

19. mája 2013. Záštitu nad výstavou „Región Tour Expo“ pre-

vzal - minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slo-

venskej republiky Ing. Ján Počiatek. Odborným garantom 

podujatia bola Česká centrála cestovného ruchu – Czech Tou-

rism a part-

nermi výstavy 

boli Trenčian-

sky samo-

správny kraj a 

Zlínsky kraj. 

Cieľom or-

ganizátorov 

výstavy „Re-

gión Tour Ex-

po“ bolo vy-
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tvoriť vhodný priestor na prezentáciu destinácií a produktov 

cestovného ruchu v jednotlivých krajoch, s možnosťami akti-

vít, ubytovania, zaujímavostí, poznávaním pamiatok a gas-

tronómie, predstavili ponuku, ako a kde možno čo najpríjem-

nejšie stráviť voľný čas a dovolenku.  

Trenčiansky samosprávny kraj sa predstavil vo svojej ex-

pozícii s už tradičným označením „Kraj pohody“, v ktorej 

ponúkol hlavné atraktivity kraja a aktuálnu ponuku cestovného 

ruchu. Partnermi 

Trenčiansky samo-

správny kraj počas 

výstavy boli Tren-

čianska univerzita 

Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne a Ob-

čianske združenie 

Treum – Trenčín 

Európske mesto. 

Občianske združenie Treum bolo organizátorom seminára, 

ktorý sa uskutočnil pod záštitou predsedu Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH  na tému  

„Places of Peace Route Project Development of Tourist 

Routes in Europe – Projekt  Európskej cesty miest mieru - 

rozvoj turizmu v Európe“, na ktorom prednášala projektová 

koordinátorka ENPP - Medzinárodnej asociácie miest mieru 

Dr. Apolónia Rodrigues z Portugalska. 

V programe slávnostného otvorenia vystúpili s príhovormi: 

- predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 

Pavol Sedláček, MPH 
- hejtman Zlínskeho kraja MVDr. Stanislav Mišák 

- generálny riaditeľ Czech Tourismu Ing. Rostislav Von-

druška 



237 
 

- rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.  

- generálny riaditeľ spoločnosti Expo Center Ing. Emil 

Dobiáš 
Záver slávnostného otvorenia patril ocene-

niu víťazov súťaže Trenčianskeho samospráv-

neho kraja o „Najlepší podnikateľský zá-

mer“ predsedom Trenčianskeho samo-

správneho kraja MUDr. Pavlom Sedláčkom, 

MPH. Ten v príhovore konštatoval, že na základe zmluvy o 

spolupráci zorganizovali a zabezpečili Trenčiansky samo-

správny kraj, Nadácia Advance Investments, Slovenská ob-

chodná a priemyselná komora – Trenčianska regionálna ko-

mora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Krajské 

centrum voľného času súťaž žiakov Trenčianskeho samo-

správneho kraja „Najlepší podnikateľský zámer“, ktoré 

nadviazalo na 35. ročník súťaže Stredoškolskej odbornej čin-

nosti, vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky. Finále súťaže „Najlepší podnika-

teľský zámer“ sa konalo 30. apríla 2013, ktorého sa zúčastnili 

študenti z 19 škôl. 

Porota udelila prvenstvo Romane Líškovej z Obchodnej 

akadémie v 

Prievidzi za 

projekt zame-

raný na rozvoj 

cestovného 

ruchu „baTú-

lačky“, jej 

spoluautorkou 

bola Natália 

Nátonová, 

konzultant 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH 

http://www.kcvc.sk/
http://www.kcvc.sk/
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Mgr. Stanislav Malega. Na druhom mieste sa umiestnil Ju-

raj Kožúrik zo Strednej priemyselnej školy Dubnica nad Vá-

hom so spoluautorom Jozefom Opatom a konzultantom Ing. 

Jozefom Laščekom za prácu „Model signalizačného zaria-

denia napájaný fotovoltaickým panelom“. Tretie miesto si 

odniesol Ondrej Škopek z Gymnázia Myjava za projekt 

„Rozpoznávanie áut a výpočet rýchlosti jazdy (pc videnie)“ 
a konzultantom bol Peter Škopek. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 242/1/2013 

 

Počas podujatia Noc galérií a múzeí dňa 18. mája 2013 

navštívilo historické budovy Trenčiansky hrad, Katov dom 

a Karner sv. Michala v Trenčíne spolu 3667 návštevníkov. 

Podľa riaditeľky 

Trenčianskeho mú-

zea Kataríny Ba-

bičovej tohoročná 

ich návšteva v po-

rovnaní s minulým 

rokom mierne stúp-

la. Zaujímavé a 

veľmi potešiteľné 

bolo, že naše histo-

rické pamiatky si prišlo pozrieť veľmi veľa mladých ľudí a ro-

dičov s deťmi. V minulých rokoch to tak nebolo. Podľa mo-

jich informácií mladí návštevníci prevládali aj v ostatných kul-

túrnych zariadeniach, ktoré sa v Trenčíne do tejto akcie zapo-

jili, zdôraznila Katarína Babičová s tým, že výchova mladej 

generácie k úcte ku kultúrnym a historickým pamiatkam začí-

na prinášať svoje ovocie. O situácii návštevnosti Galérie M. A. 

Bazovského v Trenčíne počas sobotňajšieho dňa informoval 

Ľuboš Hamaj, keď povedal, že galériu navštívilo takmer tisíc 
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ľudí, čo je skoro o štvrtinu viac, ako počas minuloročnej „No-

ci múzeí a galérií“. Aj napriek nepriaznivému počasiu k nám 

chodili ľudia celý deň, vyvrcholilo to pochopiteľne vo večer-

ných hodinách, keď tu bol doslova nával. Do tohtoročnej „No-

ci múzeí a galérií“ sa v Trenčíne okrem spomínaných kultúr-

nych zariadení sa zapojila mestská veža, ktorá poskytla svoje 

priestory spolu s Art centrum synagóga na spoznanie matu-

ritných prác štu-

dentov Strednej 

umeleckej školy 

v Trenčíne a 

Piaristické gym-

názium poskytlo 

spoznanie prie-

story, kde žil 

a pracoval re-

gionálny spiso-

vateľ Jozef Bra-

necký a potom netradičné pohľady z vežičky na mesto Tren-

čín. 

www.sme.sk 19.05.2013 

pomocná evidencia 259/1/2013  

 

Družstvo Strednej umeleckej školy Trenčín vyhralo pre 

svoju školu 300-eurový 

grant v živej hre Člo-

viečik, nehnevaj sa!, 

ktorá sa hrala na Miero-

vom námestí dňa 18. 

mája 2013. 

Víťazom druhej živej 

hry, v ktorej sa predsta-

vili tri firemné tímy, 
prvý hod kockou vykonal primátor Mgr. R. Rybníček 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11762198&ids=6
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vyhrala spoločnosť Quo Vadis, ktorá 400-eurový grant daro-

vala usporiadateľovi podujatia Trenčianskej nadácii.  Infor-

movala o tom správkyňa Trenčianskej nadácie PhDr. Alena 

Karasová.  

Spočiatku návštevníkmi zaplnené Mierové námestie rozo-

hnal prudký lejak, ale ani to však ľudí z námestia celkom ne-

vyhnalo. Ani to 

však neodohnalo 

hráčov od hry. Aby 

však hráči nena-

chladli, tak celé 

hráčske pole bolo 

presunuté na pó-

dium a výtvarné 

dielne našli pred 

dažďom útočisko 

vo vojenskom stane. Deťom bolo rozdaných stovky sladkostí 

za rôzne súťaže. Odmenené boli aj dva najnápaditejšie kostý-

my zájazdom do Viedne a jazda na motokáre v motokárovej 

hale v Trenčíne. 

Organizácia Trenčianska nadácia je komunitnou nadáciou, 

ktorá vznikla, ako výsledok úsilia skupiny ľudí vybudovať sil-

né finančné i technické zázemie pre podporu lokálnych aktivít. 

Okrem vlastných 

projektov poskytuje 

granty ostatným 

mimovládnym orga-

nizáciám a aktívnym 

skupinám obyvate-

ľov. 

Podporuje predo-

všetkým regionálne 

aktivity a menšie 

a hra sa rozbehla 

vyhrali dva najnápaditejšie kostýmy 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11762197&ids=7
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projekty. Jej poslaním je rozvíjanie darcovstva a podpora bu-

dovania sociálneho kapitálu v trenčianskom regióne. Nadácia 

ponúka darcom možnosti ako realizovať ich vlastné nápady a 

zároveň podporiť zmysluplné aktivity, ktoré prinášajú zlepše-

nie životných podmienok pre celú komunitu. 

www.sme.sk 19.05.2013  

pomocná evidencia 260/1/2013  

 

Dňa 23. mája 2013 sa uskutočnila vo výstavných priesto-

roch Katovho domu vernisáž výstavy maďarských bábok 

v stredovekých a rene-

sančných odevoch pod 

názvom „Z kráľovských 

dvorov“, ktoré po No-

vých Zámkoch a Piešťa-

noch do Trenčína prinies-

la Maďarská spoločnosť 

hier a hračiek Árona Kis-

sa z Budapešti v spolu-

práci s Maďarským národným múzeom kráľa Mateja. Verni-

sáž výstavy otvorila riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarí-

na Babičová, ktorá privítala tvorcov výstavy Petra Grófa 

a Daniela Grotha z Vyšegradského múzea a tlmočníčku 

Mestského múzea 

v Komárne a kurá-

torku výstavy Zsu-

zsi Varga. Prítom-

ní páni pozdravili 

návštevníkov, po-

ďakovali sa pra-

covníkom Tren-

čianskeho múzea za 

spoluprácu pri in-

zľava – Zsuzsa Varga, Peter Gróf, Daniel Groth 

Kráľovská svadba kráľa Mateja Korvína s princeznou Beatrix 
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štalovaní jednotlivých vystavených bábok a hračiek 

a ich históriu priblížila kurátorka výstavy Zsuzsa Varga. Vo 

svojom príhovore uviedla, že pred 13 rokmi prišiel nápad na 

realizáciu tejto výstavy, ktorá mala oživiť prostredníctvom bá-

bok život významných osôb pôsobiacich na uhorskom kráľov-

skom dvore, ktoré zohrali významnú úlohu v stredovekých de-

jinách Uhorska. Jednotlivé postavičky sa začali tvoriť pro-

stredníctvom vyhlásených súťaží s námetom na postavu naprí-

klad kráľa Mateja Korvína, jeho svadby s princeznou Beatrix, 

kráľovnej Hedvigy a podobne, podporené finančným krytím 

napríklad aj Vyšegradského fondu. Do súťaže sa zapojilo veľa 

občanov Maďarska, ktorí do realizovaných bábok vložili svoje 

predstavy o ich oblečení a činnostiach na kráľovskom dvore 

v období stredoveku a renesancie. Výsledkom tejto tvorivej 

činnosti vznikla kolekcia bábok, ktorá sa predstavila aj na 

Slovensku. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 264/1/2013, 274/1/2013 

 

Minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič 

udelil dňa 22. mája 2013 na slávnostnom podujatí, uskutočne-

ného pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa múzeí odo-

vzdal Cenu Andreja Kmeťa a titul Galéria roka 2012.  

Minister vo svojom pohovore povedal, že tento rok bolo na 

Cenu Andreja Kmeťa nominovaných 12 významných osob-

ností, z ktorých deväťčlenná porota odporučila ministrovi ude-

liť cenu šiestim kandidátkam :  

- Kataríne Schnitzerovej, reštaurátorka maľby Galérie Mes-

ta Bratislavy za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kul-

túrneho dedičstva v oblasti reštaurovania;  

- Želmíre Šípkovej z Lesníckeho a drevárskeho múzea vo 

Zvolene za celoživotný prínos k ochrane a obnove kultúr-

neho dedičstva v oblasti múzejníctva a etnografie; 
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- Anne Ďurišovej z Prírodovedného múzea Slovenského ná-

rodného múzea za celoživotné dielo pri ochrane a obnove 

kultúrneho dedičstva v oblasti múzejníctva a prírodných 

vied; 

- Marte Janovíčkovej z Múzea mesta Bratislavy za celoži-

votné snahy pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v 

oblasti múzejníctva; 

- Zite Kostrovej z Turčianskej galérie v Martine za jej celo-

životné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v 

oblasti vedy o 

výtvarnom ume-

ní.  

- Danici Loviško-

vej z Galérie M. 

A. Bazovského v 

Trenčíne za 

ochranu a obno-

vu kultúrneho 

dedičstva v oblasti vedy o výtvarnom umení;  

Titul Galéria roka 2012 získala Galéria mesta Bratislavy 

za mimoriadne výsledky vo všetkých piatich predmetoch sú-

ťaže - akvizície významne zhodnocujúcej zbierkový fond, ve-

decko-výskumná činnosť, bezpečnosť a odbornú ochranu 

zbierkových predmetov, prezentácia a interpretácia zbierko-

vých predmetov a nové formy práce s verejnosťou, internetová 

a mediálna propagácia.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 275/1/2013 

„Deň detí“ v 

Trenčíne rodičia so 

svojimi ratolesťami 

oslávili na Miero-

vom námestí dňa 1. 
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júna 2013 od 10:00 h do 14:00 h, kde bol pre nich pripravený 

kultúrny program. Ten odštartovalo divadelným predstavením 

„Môj Macík“ Trenčianske hradné divadlo. Na toto predstave-

nie nadviazala hudobná schou „Baba Jaga Band“. Súčasťou 

programu bolo aj vystúpenie detského folklórneho súboru Ra-

dosť a tanečných skupín Goonies a Korzo.  

Počas celého programu boli na Mierovom námestí prista-

vené vozidlá a špeciálna technika hasičov, policajtov a zá-

chranárov. Deti budú 

môcť sledovať ukážky 

prvej pomoci, nacvičo-

vať resuscitácie mode-

loch, sledovať výcvik 

poslušnosti policajných 

psov. Hasiči zase pred-

viedli ukážku hasenia 

penou, policajti použi-

tie testerov na alkohol či nasadzovanie tzv. „papúč“. Program 

spestrilo maľovanie na tvár deťom, tvorivé dielne. Deti sa 

mohli povoziť na koni či zahrať si rôzne hry. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 292/1/2013 

Detský folklórny súbor „Kornička“ z Trenčína získal na 

24. ročníku celoštátnej prehliadky detských folklórnych súbo-

rov uskutočnenej v dňoch 1. až 2. júna 2013 v Likavke pri Ru-

žomberku ďalšie významné ocenenie. Sedemčlenná odborná 

porota po vzhliadnutí a ohodnotení súťažných vystúpení 15 

súborov z celého Slovenska rozhodla o tom, že držiteľom Zla-

tého pásma a zároveň Laureátom prehliadky sa stal Detský 

folklórny súbor „Kornička“, ktoré získal toto najvyššie 

ohodnotenie po tretíkrát za sebou. Tento obrovský úspech zvý-

razňuje skutočnosť, že doposiaľ sa žiadnemu súboru nepodari-

lo postúpiť z krajských kôl  na všetky tri posledné súťažné 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11804984&ids=6
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prehliadky (2009, 2011, 2013). Poslaním súťažnej prehliadky 

je podporovať a rozvíjať u detí lásku  k fol-klóru a umožniť im 

každé dva roky prezentovať výsledky svojej prác na verejnosti 

a konfrontovať ich z výsledkami iných súborov. Už učinkova-

nie Korničky pod Likavským hradom v roku 2009 malo ví-

ťaznú príchuť, keď deti získali titul Laureáta prehliadky 

s choreografiou Vladimíra Mišíka pod názvom „Trenčania“. 

Po dvoch rokoch v roku 2011 sa Kornička opäť dostala do Li-

kavky, keď porote a divákom predstavili pásmo „Veselie“ 

v choreografii 

Vladimíra Miší-

ka a Jozefa Ďu-

račiho, v ktorom 

sa deti hrajú na 

svadbu pričom ne-

chýbajú svadobné 

reči a spevy. 

V tomto ročníku 

udelila porota 

mimoriadne ocenenie sólistovi Jakubovi Ďuračimu, ktorý bol 

ženíchom, za štýlovú interpretáciu tanca.  

V tomto roku 2013 prišli Korničkári s hudobno-tanečným 

a spevným pásmom „Húščari“ v choreografii Vladimíra Mi-

šíka, v ktorom autor uplatnil svoje vlastné dlhodobé výskumy 

na kykulských kopaniciach. Kornička priniesla na javisko cel-

kom nový materiál, ktorý nebol doteraz spracovaný žiadnym 

súborom. Program charakterizovala predsedníčka poroty Len-

ka Šútorová, „ako kompaktný, dramaturgicky a choreo-

graficky vyvážený, a preto mu zásluhou patrí po zásluhe oce-

nenie Laureáta prehliadky“. 

Pardon 08.06.2013 

pomocná evidencia 317/1/2013 
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Trenčiansky hrad od nedele 2. júna 2013 do konca mesiaca 

ovládli rozprávkové bytosti, ktorú pre jeho návštevníkov pri-

pravila skupina historického šermu Wagus prostredníctvom 

rozprávky „Kocúr a Čarodejník“, ktorá bola vhodná pre 

všetky vekové kategórie. 

Rozprávkový dej bol umiestnený do priestorov paláca hor-

nej časti Trenčianskeho hradu tak a počas prechádzania  diváci 

si prezreli takmer všetky priestory hradu s hlavnými postava-

mi spolu s nimi v rozprávkovej atmosfére. Dej bol poprepleta-

ný šermiarskymi súbojmi i nebezpečnými príhodami u černo-

kňažníka.  

www.sme.sk 31.05.2013 

pomocná evidencia 365/1/2013 

 

Dňa 4. júna 2013 

sa uskutočnila vo 

Verejnej knižnici 

Michala Rešetku 

v Trenčíne beseda 

o špecifikách arab-

ského sveta s diplo-

matkou, preklada-

teľkou a spisova-

teľkou Emire Khi-

dayer pri prezentácii jej poslednej knihy pod názvom „Du-

bajské tajomstvá“.  

Besedu moderovala pracovníčka knižnice Mgr. Nora Hlu-

binová. Predstavila Emire Khidayer, ktorá je známa ako prvá 

diplomatka pre krajiny blízkeho východu v ére samostatnosti 

Slovenskej republiky. Vyštudovala na 

Univerzite Komenského v Bratislave 

arabčinu, islamistiku a anglický jazyk. 

Narodila sa v dedinke Žlkovce pri 
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Piešťanoch v národnostnom zmiešanom manželstve, v ktorom 

matka bola Slovenska a otec Iračan. Vyrastala v Trnave. Jazy-

kové predpoklady jej umožnili vstúpiť do diplomatických slu-

žieb, a tak isto umožnilo jej hlbšie vniknúť do mentality arab-

ského sveta. Nová kniha pod názvom „Dubajské tajomstvá“ 

poodhaľuje čitateľovi život v arabskom svete, v ktorej spoz-

návame aj Slovákov, ktorý sa pri svojej práci dostali do exo-

tického sveta. Vyjadrila svoj názor, že chcela písať 

o arabskom svete, musela ho bližšie spoznať. Tento národ má 

veľa spoločného s európskymi národmi, pretože sa navzájom 

ovplyvňovali vzájomnou územnou expanziou. Záver patril 

gramiáde. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia  303/1/2013 

Dňa 4. júna 2013 sa uskutočnila vernisáž autorskej výstavy  

akademického maliara Rudolfa Moška v Galérii Vážka za 

početnej účasti návštevníkov. 
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Po otvorení a privítaní hostí výstavy správ-com Galérie 

Vážka  Ivanom Motyčkom sa ujal slova kurátor výstavy Pa-

edDr. Pavol Moško, ktorý konštatoval, že s Rudolfom Moš-

kom ho spája dlhodobé priateľstvo, keď spolu organizovali 

výstavy doma i v zahraničí. Naposledy sa tak stalo vo februári 

toho roku v Senici, kde vystavoval v Galérii prof. Jána Mud-

rocha, ktorý bol učiteľom na vysokoškolských štúdiách Rudol-

fa Moška. Neskôr chcel 

reprízovať túto výstavu 

v súkromnej galérii 

v Považskej Bystrici, 

ale výstavu neprijali 

pre naplnenosť prog-

ramu výstav. Ako to už 

býva, niekedy stávajú 

veci nevysvetliteľné 

tak sa stalo krátko po ponuke v Považskej Bystrici, keď prie-

story ponúkla galéria v Žiline. Medzi tým sa výstava Rudolfa 

Moška sa dostala do programu výstav v Galérii Vážka 

v Trenčíne, čo však problém nebol, lebo autor má diel veľa 

a na všetky sa dá pozerať. A tak bola 28. mája 2013 otvorená 

výstava v Žiline a dnes sa otvára výstava v Trenčíne. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 315/1/2013, 317/1/2013 

 

Dňa 4. júna 2013 sa vo výstavných priestoroch Galérie M. 

A. Bazovského v Trenčíne uskutočnila vernisáž výstavy prác 

žiakov Súkromnej 

základnej umelec-

kej školy v Tren-

číne na Gagaríno-

vej ulici pod ná-

zvom „Maľujeme 

Rudolf Moško 
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pre radosť“.  

Po privítaní prítomných návštevníkov  riaditeľkou školy 

Mgr. Teréziou Berecovou výstavou previedla kurátorka vý-

stavy PhDr. Elena Porubänová. V úvode príhovoru uviedla, 

že kým v minulom roku vystavovali súkromné školy spoločne, 

tak tento rok sa rozhodli vystavovať samostatne. Súčasne 

predstavila školu, ktorá má hudobný a výtvarný odbor. Vý-

tvarný odbor navštevuje 297 žiakov, z 5 so zdravotným pos-

tihnutím, ktorých vedie 11 vysokoškolských kvalifikovaných 

pedagógov a 2 odborne vzdelaní asistenti. žiaci výtvarného 

odboru sa zúčastňujú pravidelne významných celoslovenských 

a medzinárodných súťaží a výstav, na ktorých pravidelne zís-

kavajú ocenenia.  

vlastné poznámky 

 

Dňa 8. júna 2013 sa uskutočnil na Mierovom námestí 

v Trenčíne 23. ročník „Trenčianskych folklórnych slávnos-

tí“. 

Na začia-

tok programu 

vystúpil hosť 

slávností 

z Českej re-

publiky Det-

ský folklórny 

súbor „Lu-

činka“ z Pra-

hy, ktorý sa 

úspešne pre-

zentoval českými tancami a spevmi s mládežníckou a detskou 

skupinou. Potom na javisku sa predstavili mládežnícka dycho-

vá hudba „Drotár“ z Dolnej Súče a po jej vystúpení sa pred-
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stavili Detské folklórne súbory z Trenčína „Kornička“ a 

„Radosť“. 

Po otvorení „Trenčianskych folklórnych slávností“ predse-

dom Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavlom 

Sedláčkom, MPH a riaditeľom Trenčianskeho osvetového 

strediska Mgr. Vladimírom Zvaleným sa predstavili folklór-

ne skupiny v šty-

lizovanom pás-

me Súčanskú 

dolinu „Lato-

vec“ a „Latov-

ček“ z Dolnej 

Súče a mužská 

spevácka skupi-

na „Chotár“ 

a folklórny sú-

bor „Čajka“ z Hornej Súče. V pásme Spod Ostrého vrchu sa 

prezentovali svojím vystúpením ženská spevácky skupina 

„Dolinečka“ zo Soblahova, folklórne skupiny „Bysterec“ 

a „Trúfalci“ z Mníchovej Lehoty. V samostat-nom bloku 

programu vystúpil folklórny súbor „Kubran“, ktorý v tomto 

roku oslavuje významné jubileum  80. výročie svojej činnosti. 

Záverečný blok vystúpení patril trenčianskym folklórnym sú-

borom „Družba“, „Seniorklub Družba“, „Trenčan“, „Vé-

na“ a folklórnemu súboru „Brezová“ z Bre-zovej pod Brad-

lom.  

V sprievodnom programe si mohli návštevníci pozrieť pre-

zentácie ľudovo-umeleckých remesiel. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 313/1/2013, 327/1/2013 

Dňa 14. júna 2013 sa premietalo o 19. h trenčianske Artki-

no Metro pôsobivý taliansko-španielsky film „Príbeh môjho 

syna“ s Penelope Cruz v hlavnej úlohe. Táto skutočnosť je 



251 
 

spomínaná v súvislosti s otvorením digitálnej prevádzky 

v tomto kine. Túto príležitosť si nenechal újsť primátor Mesta 

Trenčín Mgr. Richard Rybníček, ktorý spolu s vedúcim kina 

Artkina Metro Mgr. Branislavom Hollým a riaditeľom Au-

diovizuálneho fondu doc. PhDr. Martinom Šmatlákom pre-

strihli symbolickú stuhu otvorenia. 

V skúšobnej digitálnej prevádzke bolo kino Metro od konca 

marca 2013, počas festivalu Febiofest. Po viac ako sedemde-

siatich rokoch začína Art kino Metro tak svoju novú etapu 

v histórii fungovania. 

S prechodom na di-

gitálnu technológiu 

premietania sa pod-

statne zvýšili jeho 

obrazové i zvukové 

parametre, otvorili sa 

mu väčšie možnosti 

výberu premietaných 

filmov.   

Dnes má kino Metro nový projektor s vysokým rozlíšením, 

výkonný server s pamäťou, nový zvukový procesor, repro-

dukčné zariadenia a zosilňovače, upravenú kino kabínu,  nové 

plátno a zmeny sú viditeľné aj v jeho interiéri. Celková inves-

tícia podľa informácií Mgr. Branislava Hollého z občian-

skeho združenia Lampart presiahla 110 tisíc eúr. Mesto Tren-

čín podporilo projekt digitalizácie Artkina Metro sumou 54 ti-

síc eúr, Audiovizuálny fond Slovenskej republiky prispel 

čiastkou 30 tisíc eúr. Ďalšie financie sa podarilo občianskemu 

združeniu Lampart, ktoré spravuje Artkino Metro, získať pro-

stredníctvom sponzorov, tiež vďaka európskemu fondu Media 

a prestížnej sieti európskych kín Europa Cinemas. 

zľava – doc. PhDr. M. Šmatlák, Mgr. R. Rybníček, Mgr. B. Hollý 
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Po generálnej oprave sú aj obe pôvodné premietačky, preto 

Artkino tak dokáže plnohodnotne premietať aj klasický filmo-

vý materiál. 

www.sme.sk 14.06.2013 

pomocná evidencia 352/1/2013 

 

Na umelecký ateliér sa od 17. júna 2013 zmenili dve opus-

tené výrobné haly bývalej textilnej továrne Merina v Trenčíne. 

Približne 30 účastníkov výtvarného sympózia zo Slovenskej a 

Českej republiky sa snažilo využiť potenciál priestoru a vytvo-

riť umelecké diela so zreteľom na 

atmosféru opustených hál, medzi 

nimi aj dve trenčianske výtvarníč-

ky Natália Okoličániová a Lucia 

Horňáková – Černayová. 

Ako informovala jedna z orga-

nizátoriek projektu „Hala 2013“ 

Natália Okoličányová, každý z 

výtvarníkov si nájde svoj priestor, 

kde nainštaluje svoje dielo, prí-

padne ho vytvorí priamo v hale 

počas sympózia. Téma nie je sta-

novená, tematicky aj žánrovo je to 

voľné. Sú tu výtvarné diela od 

maľby až po nové médiá, videoart, nejaké videoinštalácie, 

zvukové inštalácie, obrazy, sochy a ďalšie objekty v priestore, 

povedala Natália Okoličányová s tým, že sympózium vyvr-

cholila vernisážou vytvorených diel v sobotu dňa 22. júna 

2013. 

Podujatie bolo určené pre profesionálnych výtvarníkov a 

študentov vysokých umeleckých škôl, no napokon sa do pro-

jektu zapojili aj študenti Strednej umeleckej školy v Trenčíne. 

Pre umelcov sú priestory výrobných hál fascinujúce a dávajú 

http://www.sme.sk/
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im možnosť nového priestoru. Chceli sme využiť tieto priesto-

ry, kde sa už roky nič nedeje. Podobná akcia ba sa mala opa-

kovať každoročne. Ideálne by bolo, keby v týchto priestoroch 

vzniklo nové kultúrne centrum, doplnila Okoličányová s tým, 

že Trenčínu chýba napríklad divadlo. 

Trenčianska Merina bola známa finálnou výrobou, úpravou 

tkaniny a látok na obleky a šaty. Výroba v nej tu skončila kon-

com apríla 2009, dovtedy v podniku pracovalo viac ako 2500 

ľudí. V dvoch najväčších halách, ktoré sa stali miestom sym-

pózia, pracovalo v minulosti asi 180 ľudí. Do roku 2009 vyvá-

žala Merina svoje výrobky do 60 až 80 štátov celého sveta. 

Jednotliví umelci spolu so zaujímavými firmami a zdru-

ženiami  sa prezentovali v rámci „Pecha Kucha night“ , zastre-

šenou kultúrnou inštitúciou Železničná stanica Žilina – Zárie-

čie.  Vo večerných hodinách sa predstavili svojou svetelno - 

hudobnou performance VJ g_da so zoskupením Matwe 

a Hertz, známe DJské duo Ink Midget &amp; Pjoni a DJ Wy-

chitawacs. 

www.sme.sk 18.06.2013  

pomocná evidencia 360/1/2013 

 

Už po siedmykrát sa začiatkom leta stretli na Trenčianskom 

hrade milovníci divadla a hudby. V piatok 21. júna 2013 a so-

botu 22. júna 2013 ožila dominanta krajského mesta podujatím 

„NáHradný festival“. Po celý čas festivalu návštevníkov tak 

čakali viaceré hudobné a divadelné produkcie z dielne zná-

mych aj neznámych interpretov. 

Už v piatok večer 21. júna 2013 sa na nádvorí hradu pred-

stavilo domáce divadlo „Normálka“ so svojím najnovším 

predstavením pod názvom „Skupinová terapia“. V sobotu 

22. júna 2013 si diváci vychutnali vystúpenie známej českej 

herečky Anny Polívkovej v predstavení pod názvom „Ani by 

neřekla“. „Celkom malé divadlo“ prinieslo komédiu „Take 
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On Me – Nechaj to na mňa“. Divadlo Normálka si pripome-

nulo svoju divadelnú minulú činnosť krátkym filmom o hre 

„Zdenka z Maksu II.“ a na záver sa predstavilo „Túlavé di-

vadlo“ s komediálnym kabaretom In vino... O hudobnú pro-

dukciu sa tento rok postarali „Chanson Friends“ z Banskej 

Bystrice a „Fascination band“ z Trenčína. 

Všetci návštevníci, ktorí sa zúčastnili festivalu mali bonu-

sový vstup na prehliadku Trenčianskeho hradu. 

www.sme.sk 18.06.2013 

pomocná evidencia 361/1/2013 

 

Dňa 21. júna 2013 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazov-

ského v Trenčíne vernisáž výstavy pod názvom „Vodné hla-

diny – hladiny duše“, ktorá svojím spôsobom  zvýrazňuje, čo 

ponúka voda svojimi premenami, pohybom, zrkadlením a 

mnoho možností reálneho aj iluzívneho  zobrazovania. 

O vystavených obrazoch  hovorila v úvodnom slove kurátorka 

výstavy PaedDr. Ela Porubäno-

vá. Ako povedal výstava je zame-

raná na prezentáciu diel deviatich, 

generačne si blízkych autoriek, 

ktorých tvorba je úzko spojená s 

fenoménom vody. Ponúka zaují-

mavú a mnoho-rozmernú konfron-

táciu v kontexte rozmanitého vyu-

žitia vody nielen v procese ich  

umeleckej tvorby, ale aj vlastného 

vnímania tohto média. Významnú 

úlohu v spracovaní témy zohrá-

va aj ich konkrétna výtvarná profi-

lácia na jednotlivých  oddeleniach 

umeleckých vysokých škôl. Keďže viaceré z nich sa na slo-

venskej výtvarnej scéne úspešne prezentujú už dlhšie, ich vý-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11893122&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11893122&ids=6
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tvarné výpovede presvedčivo a jednoznačne charakterizujú 

umelecké smerovanie každej z predstavených autoriek.  Nie-

ktoré sa médiu vody venujú dlhodobo a programovo, ďalšie 

svojimi dielami, vytvorenými priamo pre túto výstavu, posu-

nuli problematiku do nových, nečakaných súvislostí. Aj spô-

soby prezentácie sú rôzne. Popri veľkorozmerných sú zastú-

pené aj komorné maľby, kresby, inštalácie i videoprojekcie. 

Každá z vystavujúcich auto-

riek má k vode iný vzťah. 

Každá z nich sa vydala vlast-

nou a jedinečnou umeleckou 

cestou, ktorou nám sprostred-

kováva svoj výtvarný a vý-

razne individuálny pohľad na 

svet. V jednej téme vody sa 

tak sústreďuje deväť umelec-

kých svetov, deväť výtvar-

ných štýlov. Raz je to meditatívne, kresliarske a maliarske 

hľadanie vodných prúdov spojené s intimitou a poetikou vý-

tvarného výrazu, inokedy sústredené skúmanie zrkadliacej sa a 

priezračnej vodnej hmoty, v ktorej odrazy sa stávajú obrazom 

našich predstáv, úvah zistení a snov. Tiež dlhoročné, trpezlivé 

detailné poznávanie vodnej fauny a flóry v kontexte metafo-

ricko-surreálneho vnímania, ale aj hlboké vnútorné ponory do 

vlastných pocitov vo vzťahu k pôsobeniu vody na dušu člove-

ka, prerozprávané v sugestívnych a intímnych príbehoch. Mo-

zaiku dopĺňajú melancholické scenérie írskeho morského po-

brežia a krajiny vodopádov zaznamenávajúce akúsi monumen-

tálnu nekonečnosť paradoxne v maľbách rozmermi neveľ-

kých. Iné je konceptuálne videnie sveta, kde sa voda stáva 

predovšetkým vizuálnou a skúmanou súčasťou autorského 

zámeru. Raz ako rozostrený odraz, alebo pragmatické hľada-

nie dokonalej maliarskej ilúzie priezračnosti vodnej kvapky s 

Jana Hlavenková, Prekopová – Ostrovy  

Julo Piaček – More spomienok 
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využitím fotografických predlôh. Konkrétne pre túto výstavu 

boli vytvorené inštalácie simulácie vodnej hladiny, pod ktorou 

sú ukryté osudy celých generácií rodín či maliarske koncepty 

tradičnej maľby, ironicky a sarkasticky komentujúce masívny 

duchovný aj materiálny úpadok súčasnej ľudskej spoločnosti.  

Voda na prvý pohľad evokuje ticho, meditáciu pokoja. Ale 

má aj iné, mnohoraké a mnohorozmerné pôsobenie a aj autor-

ky, ktoré sa na výstave predstavujú, prezentujú rôzne výtvarné 

asociácie a zaznamenávajú 

rozmanité vodné scenérie.  

Niekde je ich súčasťou človek 

a jeho pokora pred vodnou 

hladinou, alebo len tichý svet 

medúz a vodných rastlín. Inde 

je voda hmotou absorbujúcou 

vnútorné pocity a myšlienko-

vé smerovanie autoriek. U nie-

ktorých sa dostaneme pod hla-

dinu, iné zaznamenávajú  hla-

dinu i pobrežie okolo nej, ďalšie vodu  personifikujú, stáva sa 

metaforou ich pocitov, vnemov, snov a príbehov. Jemným 

vrstvením a prekrývaním lazúrnych farieb získavajú niekto-

ré maľby špecifickú priezračnú farebnosť, sugestívne  charak-

terizujúcu meditatívnu atmosféru  prezentovaného média. Z 

diel autoriek zaznieva subjektívne, jedinečné videnie sveta, 

akoby z podvedomia vlastných predstáv a snov, ktorého sú-

časťou je ale vždy voda, raz ako obrovská masa v moriach a 

oceánoch, inokedy možno len jedna životodarná kvapka na 

steble trávy.  

A tak sa z vodných hladín skutočne vynárajú hladiny duše 

každej z prezentovaných autoriek. Aj keď sa vo svojej tvorbe 

venujú rôznym projektom, k téme vody priniesla každá vlast-

ný originálny rozmer a poznanie, že voda vždy zostane fasci-

Jana Hýbalová, Ovšáková – Medúza v lese 
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nujúcou inšpiráciou, vnímanou reálne, ale aj pocitovo a filozo-

ficky. Napokon, aj toto vzájomné súznenie vody a ženy sa sta-

lo inšpiráciou pre spoločnú výstavnú prezentáciu, charakteri-

zovanú mnohými metamorfózami, filozofickými i duchovný-

mi asociáciami. Každá z autoriek tak zhmotňuje svoj vlastný 

osobný umelecký príbeh, ukrytý do pamäti vody 

www.gmab.sk 21.06.2013 

pomocná evidencia 365/1/2013 

 

Súborná výstava Ondreja Zimka inštalovaná v Galérii M. 

A. Bazovského v Trenčíne po prvý raz predstavila tvorbu 

mladého sochára Ondreja Zimka, (ročník 1975), absolventa 

bratislavskej Vysokej školy výtvar-

ných umení.  

Vernisáž výstavy sa uskutočnila 

dňa 21. júna 2013 a úvodné slovo 

k výstave predniesla PhDr. Alena 

Hejlová. Ako povedala, umelecký 

svet Ondreja Zimku je moderný svet 

techniky prepojený s aktuálnym sve-

tom ľudí. Je to svet mechanizmov 

a zbraní – dokonalý, exaktný, chlad-

ný a nebezpečný, ale zároveň i svet ľudí – svet vášní, lásky 

i nenávisti, ale i prostých ľudských citov. Svoje výtvarné pred-

stavy zhmotňuje sochár najčastejšie v bronze. Bravúrne pred-

vádza alchýmiu premeny myšlienky na hmotu, jednoducho 

a zrozumiteľne, jedinečne a čitateľne zároveň.  

www.gmab.sk 21.06.2013 

pomocná evidencia 366/1/2013 

 

Trenčianske múzeum pripravilo pre svojich priaznivcov vý-

stavu „Tmavomodrá krása“, ktorej vernisáž sa uskutočnila 

dňa 21. júna 2013. Výstavu otvorila riaditeľka Trenčianskeho 

Ondrej Zimka - Mierotvorca 

http://www.gmab.sk/
http://www.gmab.sk/
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múzea Mgr. Katarína Babičová privítaním prítomných náv-

števníkov a výstavou previedla Mgr. Eva Kiaci. Uviedla, že 

výstava je rozdelená do troch 

základných celkov.  

V prvej miestnosti je ve-

novaná pozornosť modrotla-

če, v ktorej sú vystavené 

rôzne formy používané pri 

výrobe ručne tlačených látok 

od najstarších celodrevených 

foriem po mladšie drôtové, prípadne kombinované 

a najmladšie klinčekové formy. Výstavné exponáty modrotla-

čových foriem boli používané od polovice 19. storočia do roku 

1969 rodinou Fojtíkovou z Bá-

noviec nad Bebravou.  

V druhej miestnosti boli 

umiestnené exponáty modrotla-

čovej dielne na Morave, ktorej 

majiteľmi bola od roku 1816 

rodina Danzinger. Rodina vyrá-

bala modrotlač podľa pôvod-

ných technológií bezo zmeny od roku 1849. Modrotlač dopl-

ňujú vystavené exponáty ako tkáčsky stav, nádoba s jamou na 

namáčanie látok v indigu a 

spôsob nanášania tlačia-

renskej rezervy papu na 

ľanové plátno. Miestnosť 

je doplnená trenčianskou 

keramikou od druhej polo-

vice 18. storočia a hrn-

čiarskym kruhom a polo-

tovarmi z hliny pred vypá-

lením. 

naparovací stroj 
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V tretej miestnosti je nainštalovaná dielňa na plisovanie lá-

tok z 50 rokov 20. storočia, ktorej majiteľom bola Edita Viš-

ňovská s manželom. Jej 

súčasťou bol valec na na-

parovanie  a valec na naví-

janie. Mgr. Eva Kiaci vy-

svetlila pracovný postup 

plisovania látok. Do valca 

fungujúceho na princípe 

tlakového valca sa vložila 

látka natočená spolu 

s vrchnou a spodnou plisovacou formou na navíjanom valci. 

Do valca sa naliala voda, varom sa premenila na paru a pri 

teplote 110 ◦ C sa forma naparovala 15 – 25 min. V miestnosti 

sa okrem iného nachádzajú práce Alojza Jankovského, detské 

hračky a bytové textílie z modrotlače. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 377/1/2013, 378/1/2013 

 

Posádkový klub v Trenčíne vo večerných hodinách sa stal 

dňa 21. júna 2013 miestom slávnostného otvorenia 21. ročníka 

filmového festivalu „Art Film Fest“. Otvorenia filmového fes-

tivalu „Art Film Fest“ sa 

zhostil na otvorenej scénu 

hľadiska prezident festivalu 

Milan Lasica, keď vyslovil 

vetu: ,,Som rád, že v čase, 

keď zúria povodne, horúča-

vy a keď v Česku stále zúria 

virózy, sme pripravili pre 

21. ročník „Art Film Festu“, ktorý týmto považujem za otvo-

rený.“ Na otvorení sa zúčastnili primátor Mesta Trenčín Mgr, 

Richard Rybníček, primátor kúpeľného mesta Trenčianske 

tkáčsky stav 
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Teplica Ing. Štefan Škultéty, vedenie „Art Filmu Fest“ 

s prezidentom Milanom Lasicom. Po červenom koberci pri-

chádzali do trenčianskeho Posádkového klubu hostia festivalu, 

členovia porôt medzinárodných súťaží hraných aj krátkych 

filmov. Po ôsmej hodine večer dlho tlieskali Martinovi Hu-

bovi, ktorého festivalový výbor ocenil „Hercovou misiou“ či 

Jurajovi Herzovi, ktorý bol od 22. júna 2013 nositeľom oce-

nenia „Zlatá kamera“. 

Viceprezident „Art Film Festu“ Peter Hledík povedal , že 

,,rozhodli sme sa – ako celý festival – venovať aj dve ceny –  

„Hercova misia“ a „Zlatá kamera“, čím narážal tak na fakt, že 

všetci ocenení včerajšieho večera sú Slováci. ,,Július Satinský 

je tu stále s nami, robí svoje čudá, svoje podivuhodnosti, a ja 

by som ho preto rád poprosil, aby teraz ved-

ľa mňa stála jeho dcéra Lucia Satinská,“ 

povedal Peter Hledík do tmy zhasnutej sály, 

než odovzdal poslednú z cien večera. Keď sa 

zažali reflektory, prebrala dcéra obľúbeného 

herca a komika pre svojho ,,tatu“ ocenenie 

„Hercova misia“. V odľahčenej atmosfére 

pripomenula, že ak by jej otec Július Satin-

ský prišiel na Art Film Fest, najprv by sa 

,,švacol“ do bazéna prvého hotela, na ktorý by narazil, potom 

by si obliekol smoking, obul ,,cugovky“ a... zabával by sa až 

do rána. Čo napokon ponúkla, ako návod hosťom slávnostné-

ho večera. 

„Po pár dňoch na veľkých festivaloch na nás padajú, ako by 

povedal môj kamarát, ťažoby mrchavé,“ zhodnotil program 

nejedného z filmových festivalov riaditeľ „Art Film Festu“ 

Peter Nágel. Ten ponúkol publiku komediálnu snímku „Gló-

ria“ čílskeho režiséra Sebastiána Lelia, ktorá bola uvedená 

v tomto na nemeckom filmovom festivale „Berlinále 2013“, 

na ktorom získala viacero ocenení, vrátane „Strieborného 

Lucia Satinská 
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medveďa“ pre najlepšiu herečku Paulínu Garcia. Herečka 

stvárnila hlavnú hrdinku Gloriu, staršiu rozvedenú ženu, ktorá 

nehodlá tráviť dni a noci sama. Preto vyhľadáva tanečné zába-

vy a večierky, na ktorých sa pokúša vzdorovať samote nadvä-

zovaní náhodných známostí.     

artfilmfest.sk 22.06.2013 

pomocná evidencia 372/1/2013 

 

Desiate výročie od úmrtia herca Júliusa Satinského  si 

pripomenul „Art Film Fest“ špeciálnou sekciou Július Satin-

ský s výberom Milana Lasicu. Z bohatého štyridsaťročného 

pôsobenia Júliusa Satinského na filmovom plátne vybral  jeho 

neodmysliteľný kolega sedem snímok – hraných aj dokumen-

tárnych filmov pod názvom „Július Satinský a film“, to je 

spomienka na našu dlhoročnú spolu-

prácu, povedal prezident „Art Film 

Festu“ Milan Lasica.  

Toto jubilejné výročie primälo zru-

šiť štatút „Hercovej misie“, aby sa 

mohla uctiť pamiatku človeka, ktorého 

sme mali radi, aby sme si zaspomínali s 

láskou, úctou, trochou nostalgie a 

smútku, ale aj s humorom a priateľmi,“ 

uviedol viceprezident festivalu Peter Hledík. Preto dňa 23. 

júna 2013 mosadznú tabuľku s menom zomrelého Júliusa Sa-

tinského prevzala a vo Festivalovom parku v Trenčianskych 

Tepliciach pripevnila jeho dcéra Lucia Satinská.  

artfilmfest.sk 22.06.2013 

pomocná evidencia 373/1/2013 
 

Slávnostným ceremoniálom a vyhlásením výsledkov sa 

v stredu 26. júna 2013 skončil 23. ročník „ArtFilm Festu“, 

Lucia Satinská pred upevnením tabuľky vo 

Festivalovom parku 
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ktorý sa konal v Trenčíne a v Trenčianskych Tepliciach od 21. 

do 26. júna 2013.  

V súťažnej kategórii hraných filmov sa súťažilo o hlavnú 

cenu „Modrý anjel“ jedenásť filmov z celého sveta. Päťčlen-

ná odborná porota v čele s maďarským producentom Andrá-

som Muhim rozhodla, že hlavná cena za vynikajúci estetický 

príspevok k súčasnej kinematografii patrí filmu „Hodiny 

harmónie“ kazašského režiséra Emira Bajgazina. „Modrý 

anjel“ pre tento film bol ďalším ocenením, ktorý získal po zis-

ku „Strieborného medveďa“ na „Berlinale 2013“. Do Gruzín-

ska putovala cena „Modrý anjel“ za najlepšiu réžiu pre tandem 

gruzínskej režisérky Nany Jekvtimišvili a nemeckého režiséra 

Simona Grossa za film „V rozpuku“. Herečka Lika Bablu-

ani, ktorá hrala v tomto filme si odniesla cenu „Modrý anjel“ 

za najlepší herecký výkon. Cenu „Modrý anjel“ za najlepší 

mužský výkon si odniesol turecký herec Ercan Kesal za zo-

sobnenie zložitej dramatickej postavy vo filme „Pieseň“ od 

režiséra Aliho aydina. 

Porota v hlavnej súťaži udelila niekoľko zvláštnych ocene-

ní. Jedno z nich získal rakúsky film „Vojačka Jana“ od debu-

tujúceho režiséra Daniela Hoesla. Tento film získal aj „Cenu 

primátora Mesta Trenčín“. Do hlavnej súťažnej kategórie sa 

po prvý raz prebojoval slovenský celovečerný film pod ná-

zvom „Môj pes Killer“ režisérky Miry Fornay. Tento film 

už predtým zabodoval na festivale v Rotterdame keď získal 

„Tigra“ na „ArtFilm Fest 2013“ si odniesol „Cenu multime-

diálnej spoločnosti Film Europe“ 

Silné zastúpenie mala aj druhá súťažná kategória – „Me-

dzinárodná súťaž krátkych filmov“. Do šiestich premieta-

cích blokov bolo na festivale zaradených 38 krátkych filmov. 

„Modrého anjela“ si vybojoval animovaný film „Realita 2.0“ 

mexického režiséra Victora Orozca Ramireza.  
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Okrem oceňovania filmov sa tento rok oceňovali významné 

herecké osobnosti ocenením „Hercová misia“. Mosadznú 

plaketu so svojím menom na „Moste slávy“ v Kúpeľnom par-

ku v Trenčianskych Tepliciach pripevnil slovenský herec 

Martin Huba. Ocenenie „Hercová misia in memoriam“ bola 

udelená nezabudnuteľnému Júliusovi Satinskému pri príleži-

tosti desiateho výročia jeho smrti. Mosadznú plaketu s jeho 

menom pripevnila v Kúpeľnom parku v Trenčianskych Tepli-

ciach jeho dcéra Lucia Satinská. Treťou laureátkou „Hercová 

misia“ sa stala talianska herečka slovenského pôvodu, rodáčke 

z Martina Barbora Bobulová. 

Pardon 06.06.2013 

pomocná evidencia 395/1/2013 

 

Pre najmenších návštevníkov Trenčianskeho hradu na záver 

školského roka pripravila skupina historického šermu Wagus 

na Trenčianskom hrade inscenáciu hry s názvom „Kocúr 

a čarodejník“. Malých návštevníkov čakala miestami až stra-

šidelná cesta lapidáriom. To nie je bežne prístupné počas pre-

hliadok hradu. Známe postavy z rozprávky dostali aj svoje no-

vé mená. Princez-

ná, ktorú uniesol 

zlý černokňažník, 

dostala meno Sed-

mikráska. Na jej 

záchrane sa podieľa 

Jakub, ktorý síce 

najprv rieši, kde 

vezme peniaze na 

nové ponožky, no 

napokon so svojím 

kocúrom ide do sveta a zachráni princeznú. 
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Zlý černokňažník menom Čierňak dostal svoje meno zau-

jímavým spôsobom, ktorý vymysleli moje deti. Kedysi hrávali 

hru Čierny Peter a nemali ho radi, volali ho Čierňak (zod-

povedal pojmu odporný), tak som si povedal, že toto je vhod-

ný názov pre čarodejníka, ktorý bude znieť dosť smiešne, zá-

bavne ale i strašidelne,“ vysvetlil Miloš Križan, predstaviteľ 

zbojníka. Na túto rozprávku má pekné spomienky z detstva, 

lebo keď mal desať rokov, mama mu kúpila platňu „Kocúr 

v čižmách“. A to bola jediná vec, ktorá ma udržala vtedy v 

posteli. Príbeh bol zážitkom, na hromového černokňažníka či 

milého kocúra, ktorý si chce splniť svoje sny a získať čižmy, 

na čo deti tak skoro určite nezabudnú. „Toto predstavenie je 

pre deti, a preto sa ho snažíme podať spôsobom, aby z neho 

mali čo najlepší zážitok. Či už zo strachu, alebo si zapamätajú, 

že dobro zvíťazilo nad zlom,“ povedal Juraj Hrubý, predsta-

viteľ černokňažníka Čierňaka. 

Rozprávka sa nám páčila, a myslím si, že aj deti veľmi zau-

jala. Báli sa a práve sme s kolegyňami konštatovali, že najviac 

sa v lapidáriu báli tí najväčší beťári. „Je to taká netradičná 

forma rozprávky, zároveň je autentická vďaka dobovým kos-

týmom,“ povedala jedna z učiteliek. Najväčším prekvapením 

bolo, že deti napriek tomu, že sú živé a na všetko sa pýtajú, 

tak počas predstavenia ani nemukli. Celý hrad sme prešli a de-

ti nevnímali záťaž ísť po schodoch, pretože sa stále tešili, čo 

bude ďalej. Niektoré deti sa báli, chytali nás za ruky. Pri poze-

raní rozprávky v televízore sa zvyčajne vrtia. Tu ich pohltil dej 

príbehu. 

www.sme.sk 23.06.2013  

pomocná evidencia 430/1/2013 

 

Dňa 2. júla 2013 sa uskutočnila v Galérii a kaviarni Vážka 

vernisáž výstavy obrazov Rada Jarábka z Nového Mesta 
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n/Váhom pod názvom „PoPoToPe“. Vzletné motívy sú od-

ľahčením reality, ktoré hľadajú aj odpoveď.  

Rado Jarábek rád tvorí hravé detské motívy. Sám hovorí, že 

má rád detský svet, ktorý funguje v pestrých farbách. Preto 

tvorí radostné obrázky, ktorými chce zobudiť deti, čo sú v nás. 

Má rád, keď sa ľudia na jeho obrázkoch usmievajú, pre mňa je 

to veľmi motivačné.  

Čo znamená pomeno-

vanie výstavy „PoPoTo-

Pe“? Áno, to je tá myš-

lienka, čo sa mi páči. 

Mám pocit, že tento svet 

sa niekam rúti, všetci sme 

„very busy“, nemáme sa 

čas radovať ani tešiť. Pre-

to si myslím, že musí 

prísť potopa a potom bude opäť svet iný. Budeme sa znova 

voziť na bicykloch, dávať si kvety a tešiť sa z toho, čo máme. 

Podľa mňa mnohí ľudia túžia po zmene.  

Moja tvorba je pre mňa takým odreagovaním sa od môjho 

zamestnania. Prídem domov, vypnem a tvorím. Tvorbe sa ve-

nujem už desať rokov, maľujem občas aj na plátno, ale drevo 

mi asi najviac učarovalo. Veľmi sa mi páči, keď sú moje ob-

rázky triptychy. Keďže sú zatváracie, je v nich cítiť prekvape-

nie. Obrázky sú zabaliteľné, dajú sa odniesť pod pazuchou a 

potom znova rozbaliť. Milujem ten moment, keď niekto otvorí 

moje diela a ostane prekvapený a nadšený. Také to „wau“ 

mám veľmi rád. Tvorím zo všetkého, čo príde, čo ma napadne. 

Rád mám vodu, stromy, kopce a mix všetkého. Drevo kupu-

jem v obchode, ale opracovávam ho potom sám. Ja som kutil, 

rád si vyrábam aj doplnky. Vždy sa teším, keď opracovávam 

drevo. Namorím ho a človek vidí za hodinu výsledok. Je to 

veľmi činorodé, kde vidieť výsledok.  

zľava – Ivan Motyčka, Rado Jarábek 
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Na otázku, kto ho inšpiroval k tvorbe, povedal dedo Dionýz 

Chajma. Je to dedo mojej manželky. Ja som si ho osvojil a on 

my kúpil prvé farby. Pred dvomi rokmi sme vystavovali ešte 

spoločne. Keď som bol dieťa, tak som kreslil stále. V prostre-

dí, kde som žil, tak tam chlapi nekreslia, ale chodia na pivo a 

sú policajti. Keď som sa oženil, tak mi náš dedo Dino mi uká-

zal tento svet a vtiahol ma doň.  

www.sme.sk 19.07.2013  

pomocná evidencia 491/1/2013 

 

Necelý týždeň od začiatku ďalšieho ročníka festivalu „Ba-

žant – Pohoda“ dňa 3. júla 2013 sa uskutočnila v mestskej 

veži v Trenčíne autorská výstava fotografií Eda Gensereka. 

Na vernisáži sa v nezvyklej pozícii kurátora ocitol známy slo-

venský fotograf  Ctibor Bachratý, keď priblížil vstup Eda 

Gensereka do fotosve-

ta festivalu „Bažant – 

Pohoda“. Prizval som 

ho na festival „Bažant 

- Pohoda“, lebo vede-

nie festivalu ma jemne 

začalo nútiť do kvanti-

ty a nielen do kvality. 

Bolo to vykonané po-

tajomky, o čom orga-

nizátori festivalu ani nevedeli. Oboch fotografov charakterizo-

val Michal Kaščák, že kým Ctibor Bachratý okolo seba šíri 

optimizmus a jeho prítomnosťou bol celý stan „Bažant – Po-

hody, tak Edo Genserek bol nenápadný, o ktorom sme dlho 

nevedeli, že je na Pohode. Gensereka prezradili až fotografie, 

s príchodom ktorého sa zvýšila nielen kvantita záberov 

z festivalu, ale najmä ich kvalita. Edo Genserek je dravým fo-

tografom, ktorý sa výborne orientuje a zachytáva dynamiku 

zľava – C. Bachratý, E. Genserek, M. Kaščák, J. Sedláčková 
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udalostí. Nie je to však len o technickej dokonalosti, ale v jeho 

fotografiách je niečo viac ako len samotná udalosť. Výstava 

„Foto – Pohoda – Festival“ sa stal tak prierezom diania na fes-

tivale pohľadom oficiálneho festivalového fotografa, ktorý 

nimi chce vyjadriť svoje pocity, prostredníctvom ktorých chce 

v ľuďoch vyvolávať radosť. Na výstave ponúkol autor Edo 

Geneserek návštevníkom 36 veľkoformátových fotografií 

s rozmermi 50 x 70 cm. Edo Genserek vyjadril svoje poznám-

ky k výberu vystavených fotografií, že „sa mu veľmi ťažko 

rozhodovalo, ktoré fotografie ponúknuť výstave. Snažil som 

sa komplexne pokryť atmosféru, hudobnú produkciu, ale aj 

ostatné aktivity, ktoré sa na festivale uskutočňovali.“ 

Na záver svojho vystúpenia pozval všetkých účastníkov 

výstavy, aby sa prišli pozrieť na festival „Bažant – Pohoda“. 

Pardon – inzertný a informačný týždenník 06.07.2013 

pomocná evidencia 434/1/2013 

 

Dňa 4. júla 2013 sa uskutočnila v Katovom dome 

v Trenčíne vernisáž výstavy akademického maliara Blažeja 

Mikuša a akademického sochára Mareka Žitňana. 

Po úvodnom slove 

riaditeľky Trenčianske-

ho múzea Kataríny Ba-

bičovej, ktorá privítala 

návštevníkov a vystavu-

júcich umelcov sa k prí-

tomným prihovoril ku-

rátor výstavy doc. 

PhDr. Ľubomír Podu-

šel, CSc., ktorý zoznámil s tvorbou oboch umelcov. Akade-

mický maliar Blažej Mikuš je absolventom oddelenia kraji-

nárskeho a figurálneho maliarstva u prof. Jána Želibského 

a doc. Františka Stoklasa Vysokej školy výtvarných umení 

zľava – K. Babičová, Ľ. Podušel, M. Žitňan, B. Mikušs 
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v Bratislave. Má za sebou veľa autorských a kolektívnych vý-

stav doma a v zahraničí. Akademický sochár Marek Žitňan je 

absolventom Strednej školy umeleckého priemyslu v Bra-

tislave u prof. Ladislava Korkoša. Potom študoval na Vysokej 

škole výtvarných umení u prof. Ladislava Snopeka a prof.                

V. Kautmana. Venuje sa tvorbe mestského a parkového dizaj-

nu, voľnej a komornej plastike. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 432/1/2013, 433/1/2013 

 

Výstavné priestory „Art Synagóga“ v Trenčíne boli mies-

tom vernisáže výstavy „Misia“ dňa 4. júla 2013, ktorá bola 

výsledkom práce neprofesionálnych výtvarníkov z celého Slo-

venska vo vyhlásenej súťaži tematicky zameranej na 1150. vý-

ročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na 

územie Veľkej Moravy. 

Začiatok vernisáže patril vystúpeniu 

skupiny spevákov z gréckokatolíckej 

cirkvi v Trenčíne pod vedením otca 

Cingeľa a privítaním hostí a výtvarní-

kov, ktorí sa na súťaži zúčastnili mode-

rátorkou Evou Mišovičovou. Všetkých 

prítomných pozdravil predseda Tren-

čianskeho samosprávneho kraja 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Za od-

bornú porotu vystúpil jej člen Ing. Jo-

zef Vydrnák, ktorý okrem iného konštatoval, že zúčastnení 

výtvarníci použili vo svojich dielach všetky povolené techniky 

v kresbe, grafike, maľbe, úžitkovej tvorbe a v prácach inter-

mediálneho charakteru. Kresba ceruzou, ako základnej vý-

tvarnej disciplíny bola veľmi zvládnutá v prácach Jána Bala-

ja, ale aj v intímnej výpovedi Janka Lojekovej. Najbohatšie 

zastúpenou technikou bola maľba. V tejto klasickej disciplíne 

Erteľlová- Dedičstvo 
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možno zhodnotiť ako najlepšie zvládnuté prác „Oltárny obraz“ 

Dany Erteľovej, triptych Petra Hargaša, alebo obraz Jána 

Gálla „Patróni Európy“ a figurálnu nehu obraze Veroniky 

Mikovej. Zaujali práce aj v alternatívnych technikách, 

z ktorých treba spomenúť koláže Matúša Szeghö, Štefana 

Packa, kombinované techniky Františka Tótha, batika Mi-

chaely Surgentovej, osobitá práca Janky Lojekovej s pou-

žitím silikónu. Toto platí aj o sérii kaligrafických textov 

a keramickej plastike Lýdie Ivaňovej. 

Po tomto hodnotení súťaže Ing. Jozefom Vydrnákom boli 

vyhlásené najlepšie práce 

v dvoch kategóriách takto: 

A) kategória autorov od 15 do 

30 rokov 

- Janka Lojeková, Trenčín 

- Veronika Miková, Ilava 

- Michaela Surgentová, 

Humenné 

Cena riaditeľa Trenčianskeho osvetového strediska 

Ján Gáll, Rozhanovce 

Cena primátora Mesta Trenčín 

Matúš Szeghö, Prievidza 

B) kategória autorov nad 30 rokov 

Ján Balaj, Mníchova Lehota 

Cena predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Dana Erteľová, Trenčín 

Cena predsedu poroty 

Lýdia Ivaňová, Trenčín 

Čestné uznanie 

Štefan Packa, Liptovský Mikuláš 

František Tóth, Šaľa 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 438/1/2013 
Cenu primátora Mesta Trenčín prevzal Matúš Szeghö 

z rúk Mgr. Hany Gallovej 
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Úplný záver festivalu „Bažant Pohoda“ prišiel v  nedeľu 

14. júla 2013 o 16,00 hod. v centre Trenčína, na zaplnenom 

Mierovom námestí, kde sa uskutočnil divoký a veselý koncert 

15-člennej kanadskej skupiny z festivalu „Bažant Pohoda“ 

„Lemon Bucket Orkestra“. Pred koncertom sa k návštev-

níkom koncertu prihovoril primátor Mesta 

Trenčín Mgr. Richard Rybníček. V prí-

hovore konštatoval, že podujatím „Bažant 

Pohoda“ za sedemnásť rokov jeho trvania, 

sa Trenčín stal jedným zo štyroch miest na 

svete, ktoré si zásluhou svojej dramaturgie dostal do čela po-

pulárnosti hudobných festivalov. 

Úvod koncertu bol netradičný, 

keď skupina sa rozdelila do 

dvoch častí. Jedna časť hrala na 

mestskej veži a druhá časť v am-

fiteátri na Mierovom námestí 

a potom sa spojili do jedného 

celku v amfiteátri na Mierovom námestí a spríjemnili svojím 

hodinovým koncertom nedeľné popoludnie. 

Kanadskú skupinu „The Lemon Bucket Orkestra“ objavili 

organizátori Bažant Pohody na festivale „Taksirat“ v mace-

dónskom Skopje. 

Každý ich koncert je 

výnimočným hudob-

ným zážitkom a ne-

bolo tomu inak aj v 

Trenčíne. Hrali skve-

lý mix divokých hu-

dobných štýlov od 

balkánu po klezmer, 

išla z nich energia, 

ako keby sa spojili Gogol Bordello a Boban Markovič Orkes-
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tar.  The Lemon Bucket Orkestra sami o sebe hovoria ako 

o skupine Balkan – Klezmer – Gypsy – Punk – Super - Party“. 

Aj keď na hudobnej scéne pôsobia len necelé tri roky, majú za 

sebou množstvo vypredaných koncertov a skvelé ohlasy hu-

dobných kritikov. Kapela hrá v zložení pätnástich členov, kto-

rí hrajú na rôznych nástrojoch – používajú gitary, husle, har-

moniku, trúbku, saxofón, klarinet, trombón, lesný roh, tradič-

nú ukrajinskú píšťalu sopilku, perkusie, bubny darbuky či 

tamburínu. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 455/1/2013, 457/1/2013 

 

V bratislavskom kníhkupectve Martinus 16. júla 2013 bol 

pokrstený slovensky debut Marty Gergelyovej románom 

„Most nad riekou Liffey“.  

Recenziu na obálku napísala spisovateľka Daniela Kapita-

nová, krstnou mamou bola riaditeľka Miestnej knižnice Petr-

žalka Katarina Bergerová a podujatie moderoval bol redak-

tor Slovenského rozhlasu Martin Jurčo. 

Marta Gergelyová konštatovala pri tejto príležitosti, že bola  

v kontakte s Verejnou knižnicou Michala Resetku v Trenčíne, 

kde sa mala uskutočniť beseda s čitateľmi, ale pre obmedzenie 

pobytu na Slovensku som toto stretnutie musela zrušiť.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 534/1/2013 

 

Diela vystavujúceho Marcela Kubínskeho si dňa 19. júla 

2013 mohli príležitostní návštevníci pozrieť 

v mestskej veži v Trenčíne. Výstava bola 

určená predovšetkým deťom, lebo autor sa 

sústreďuje na tvorbu drobných dielok, 

zväčša znázorňujúcich postavičky z rozprá-

vok a dáva im život, keď pomocou motú-
Marcel Kubínsky 
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zov možno pohybovať s ich  rukami i nohami. Sú to viacme-

nej dvojrozmerné výtvarné dielka, ktoré umelec najprv si zho-

toví z dreva a potom im dáva farebnú nadstavbu. Je výtvarní-

kom  amatérom.  

Dozvedeli sme, že sa narodil 

dňa 4. júla 1969 v Poprade - 

Spišskej Sobote. Výtvarne sa 

začal prejavovať už počas náv-

števy základnej školy, kde mu 

za realizáciu výtvarného  „do-

tvorenia“ učebnice dejepisu 

hrozila dvojka zo správania. 

Základnú umeleckú školu za 

neho absolvovali jeho dve sestry. Študoval na Pedagogickej 

fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas desaťroč-

ného pobytu v Bratislave pomáhal výtvarníkovi Ferovi Liptá-

kovi pri stvárnení rôznych  interiérov.  

V súčasnosti pracuje v Súkromnom centre špeciálno – pe-

dagogického poradenstva Vysoké Tatry, kde je špeciálny pe-

dagóg. Okrem toho sa realizuje ako horský sprievodca 

a dobrovoľný horský záchranár. Vo 

voľnom čase vyrezáva a maľuje po-

hyblivých panákov a obrázky, ktoré 

si mohli návštevníci na tejto výstave 

potrieť. Jeho tvorbu sa mohli náv-

števníci zoznámiť predovšetkým v mestách v regióne Vyso-

kých Tatier – Poprad, Levoča, Vysoké Tatry, Levoča, Kežma-

rok, ale v 2008 vystavoval v Paríži na vianočnej výstave „Les 

enfants du Danube“. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 493/1/2013 
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Dňa 20. júla 2013 sa uskutočnila v priestoroch kláštora 

Skalky slávnostná vernisáž už 6. ročníka výtvarno-literárneho 

sympózia „Ora Et Ars“. Výtvarníci, literáti a hudobní umelci 

prišli načerpať inšpirá-

ciu pre svoju tvorbu. 

Vernisáž splnila svoje 

poslanie, lebo sa stala 

povzbudením pre všet-

kých návštevníkov, kto-

rí prišli nájsť niečo ti-

ché, odlišné od bežného 

života. Najlepšie vysti-

hol odkaz pustovníkov svätých Ondreja a Benedikta benedik-

tínsky mních z nemeckého Münsterschwarzachu páter Anselm 

Grün, keď povedal, že „Skalka sa stala miestom, kde pustov-

níci sv. Andrej a sv. Benedikt žili utiahnutým životom, aby sa 

v tichosti otvorili Bohu a dali tak príležitosť zamyslieť sa nad 

tichom a mlčaním. Ticho existuje nezávisle od nás. Sotva 

vstúpime na toto miesto obklopí nás ticho. Nie je to len ticho 

krajiny, ale aj ticho vytvorené obidvomi pustovníkmi. Je lieči-

vé a môžeme sa doň 

ponoriť. A zatiaľ, či 

si užívame ticho 

okolo nás, prichá-

dzame k miestu, 

keď sa stretneme 

s vnútorným prie-

storom ticha, ktoré 

je v každom z nás. 

Práve Skalka nás 

pozýva odkrývať naše vnútorné miesto ticha. Sväté je to, čo sa 

vzdialilo svetu. Najvnútornejší priestor v nás, miesto ticha, sa 

vzdialilo nielen hluku sveta, ale aj jeho nárokom 

gréckokatolícky katedrálny miešaný spevácky zbor  Kyrillomethodeon 
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a očakávaniam. Tam sa môžeme nadýchnuť, tam sme úplne 

sami so sebou. A to je liečivá skúsenosť, ktorú v našom ruš-

nejšom svete potrebujeme.“ 

Organizátori slávnostnej vernisáže diel „Ora Et Ars“ pri-

pravili pre návštevníkov v malebnom prostredí prírody nezvy-

čajný zážitok, aby pre svoje bolesti a radosti vyprosili silu na 

prekonanie. Už 

úvodnú slávnostnú 

atmosféru navodil 

gréckokatolícky kat-

edrálny miešaný spe-

vácky zbor  Kyril-

lomethodeon  z Bra-

tislavy skladbami 

v staroslovenčine, na 

ktorý naviazalo vy-

stúpenie predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, ktorý zvýraznil význam misie 

solúnskych bratov na územie Veľkej Moravy, ktorú ďalej roz-

víjali sv. Andrej-Svorad a sv. Benedikt v kláštore na Veľkej 

Skalke a potom vystúpenie primátora Mesta Trenčín Mgr. Ri-

charda Rybníčka, ktorý sa vyznal z toho, ako na neho pôsobí 

návšteva benediktínskeho 

kláštora – „Mám pocit, ako-

by z každodenného života 

plného stresu, rôznych prob-

lémov a napätia som prišiel 

do krajiny pokoja, vnútornej 

radosti a lásky. Miesto, ktoré 

bolo v minulosti zabudnuté, 

začalo aj vďaka sympóziu „Ora Et Ars“ ožívať a odkrývať 

nám svoju rokmi ukrývanú nevídanú príťažlivosť.  



275 
 

Tohoročný 6. ročník „Ora Et Ars“ zhodnotil v neprí-

tomnosti kurátora PhDr. Mariána Kvasničku garant skupiny 

kurátorov Ing. Jozef Vydrnák. Konštatoval, že sympózia sa 

zúčastnilo 12 výtvarných umelcov z piatich krajín, 5 spisova-

teľov, zväčša básnikov a jeden hudobný skladateľ. Vo výtvar-

nej sekcii boli evidované tri významové a výrazné okruhy. 

Viac ako po iné roky pribudli abstraktné, znakové 

a symbolicko-metaforické koncepty, ktoré oveľa lepšie než 

konvenčný realizmus korešpondujú s jedinečnosťou duchov-

ného miesta – P. Rusko, J. Uhel, O. Štěpánek a S. Lubina. 

Druhú oblasť za-

stupujú autori, kto-

rí sa inšpirovali 

magickou urbanis-

tikou, ruinami a ar-

chitektúrou miesta 

a v tomto zmysle 

slova tvoria voľne 

modifikovaný žá-

ner, tzv. veduty, 

teda akejsi výtvarnej pohľadnice, ktorá môže mať viac doku-

mentárnu podobu – J. Brúna, alebo výtvarne emancipovanej-

šiu podobu – L. Lonovics, P. Baroňová, I. Cvacho. Tretia sku-

pina prác sa vyznačuje esteticky, existenciálne či spirituálne 

vypätou figuráciou. Tu sa objavujú témy biblické, anjelské, 

mariánske, kristologické, legendové od piktoriálnej znakovej 

štylizácie – E. Molski cez metafyzický realizmus 

a misticizmus – M.J. Rivera až po staromajstrovský expresív-

ny historizmus – V. Zábel. A konečne Jozef Vydrnák predsta-

vuje vzácnu syntézu medzi kresbou, harmonizujúcou maľbou 

a písmom, ktoré nemá len orna-mentálnu povahu. 

V literárnej sekcii sa ako básnici predstavili autori narodení 

v druhej polovici 50. rokov minulého storočia, ktorí empírii 

Simona Martausová 
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totalitného režimu nestratili senzibilitu na duchovné, medzi-

ľudské, vzťahové, mestské a rurálne témy, nevynímajúc obdiv 

k prírode a zmysel pre sacrum – R. Jurolek, J. Kuniak, E.J. 

Groch a D. Havier. Hagiografickým rozprávačstvom sa vy-

značujú pustovnícke prózy R. Dobiáša. V hudobno-literárnej 

sekcii sa výborne etabloval V. Dufek SJ, ktorý počas sym-

pózia zložil na texty D. Heviera nábožensky a múzicky silné 

piesne. 

Autorov literárnej sekcie predstavil jej garant spisovateľ 

Rudolf Dobiáš. 

Potom predstúpili pred auditóriom na sympóziu zúčastnení 

autori a dokladovali svojím vyjadrením svoje pocity, ako na 

ich tvorbu za-

pôsobilo toto 

neobyčajné 

miesto. 

Záver sláv-

nostnej verni-

sáže vyšiel or-

ganizátorom 

veľmi dobre, 

keď do prog-

ramu zara-dili 

vystúpenie mladej gospelovej speváčky Simony Martauso-

vej, ktorá svojimi precítenými skladbami a textami priniesla 

niečo nové, keď povzniesla toto starobylé miesto, za čo si vy-

slúžila dlhý potlesk. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 493/1/2013 

 

Od polovice júla 2013 môžu čitateľom Verejnej knižnice 

Michala Rešetku vrátiť knihy požičané z pracoviska na Jasel-
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skej ulici bez časového obmedzenia. Mimo otváracích hodín 

knižnice službu zabezpečí špeciálne zariadenie – bibliobox. 

Novinka je umiestnená vonku pred pracoviskom na Jasel-

skej ulici. Náklady na zefektívnenie služieb čitateľskej verej-

nosti formou biblioboxu predstavujú 4.940 eúr. Väčšinu fi-

nančných prostriedkov sa knižnici podarilo získať prostredníc-

tvom projektu v rámci Dotačného systému Ministerstva kultú-

ry Slovenskej republiky. Povinnú 5 % spoluúčasť uhradil 

zriaďovateľ – Trenčiansky samosprávny kraj.  

Inštalovanie biblioboxu pre budovou 

knižnice treba charakterizovať ako ús-

tretovosť čitateľom a umožniť im vrá-

tenie požičaných kníh z oddelení na Ja-

selskej ulici mimo otváracích hodín 

alebo v prípadoch, keď sú priestory z 

technických príčin zatvorené. Knihy 

stačí vhodiť do vyznačeného otvoru a 

ich odpis sa vykoná v nasledujúci pra-

covný deň. Od inštalácie biblioboxu 

zároveň očakáva zvýšenie cirkulácie 

požičiavaných dokumentov, ako aj ne-

násilnú reklamu v podobe zaujímavého 

doplnku exteriéru budovy.  

Pre úplnosť informácie treba dodať, že na Slovensku je v 

súčasnosti osadených pätnásť biblioboxov. Do konca roka by 

malo pribudnúť ešte ďalších osem. Biblioboxy vyrába brati-

slavská firma LSE Integration. Prvý bibliobox na území Slo-

venska si v roku 2008 zakúpila Štátna vedecká knižnica v 

Banskej Bystrici. Počet takto vrátených kníh sa tam počas pr-

vých 36 mesiacov strojnásobil. Zariadenie nevyžaduje náročnú 

obsluhu a vďaka dôvtipnej konštrukcii je prakticky bezúdrž-

bové, čím odpadajú výdavky spojené s jeho prevádzkou. Vrá-

tené dokumenty sú vnútri ako v bavlnke. Dopadajú do vozíka 
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s posuvným dnom, ktoré tvorí mäkká, elastická podložka. 

Priestor na vhadzovanie je vybavený mechanizmom znemož-

ňujúcim vliatie tekutín priamo na knihy, prípadne vhodenie 

drobných predmetov. Bibliobox je upevnený k zemi a zámok 

hlavných dverí chráni rozperný mechanizmus, ktorý zabraňuje 

ich vypáčeniu. 

 Verejná knižnica M. Rešetku 

v Trenčíne pri výbere grafickej úpravy 

vsadila na predvolenú ponuku v súla-

de s farbou fasády vlastnej budovy. Za 

sedem rokov ich užívania neboli za-

znamenané žiadne negatívne skúse-

nosti zo Slovenska ani z Českej repub-

liky. Navyše, priestor je monitorovaný 

kamerovým systémom. Problém môže 

nastať, keď budú čitatelia tvrdiť, že knihy vrátili cez biblio-

box, hoci ich tam nevhodili. Ak biblioboxu čitateľ nedôveruje, 

môže vrátiť knihy klasickým spôsobom cez výpožičný pult. 

To znamená, že nikto ho nenúti vracať knihy cez bibliobox. 

Knižnica sa tak vyhne možným problémom s konfliktnými 

používateľmi. 

www.vkmrtn 23.07.2013 

pomocná evidencia 507/1/2013 
 

     Jedinečné bratislavské hudobné zoskupenie „Preßburger 

Klezmer Band“ svojím koncertom 

dňa 23. júla 2013 s lídrom najzná-

mejšej klezmerovej skupiny na svete 

Lorinom Sklambergom z USA  

v Trenčíne, členom slávnych „The 

Klezmatics“ a držiteľom ocenenia 

„Grammy“ vystupovalo v rámci 

Kultúrneho leta v amfiteátri Tren-

čianskeho hradu.  
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Preßburger Klezmer Band  inšpirovaný emotívnou a taneč-

nou hudbou zo strednej a východnej Európy, známou 

ako klezmer, trenčianskym divákom namiešalo ener-gický hu-

dobný „kokteil“ zložený zo židovskej, balkánskej a orientálnej 

hudby, ako aj zo slovenského a cigánskeho folklóru – to všet-

ko s originálnou esenciou súčasných moderných štýlov, ako 

jazz, rock, reggae a latino.   

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 489/1/2013 

 

Historický sprievod mestom Trenčín otvoril v pondelok 

o 18,00 h dňa 29. júla 2013 na Mierovom námestí v Trenčíne 

už 8. ročník „Trenčianskych 

historických slávností“, v kto-

rom ožila rozprávka o boji dobra 

a zla v príbehu o troch bratoch a 

drakovi.. Stred Mierového ná-

mestia bolo kolbisko vysypané 

s 90 tonami piesku. Spolu s člen-

mi skupiny Wagus sa v programe 

predstavili rytieri na koňoch zo 

skupiny „Normani“ z Trenčína 

a skupina „Memento Mori“ z Uherského Ostrohu. Slávnostné-

ho otvorenia „Trenčianskych historických slávností“ sa zú-

častnil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 

Pavol Sedláček, MPH a primátor mesta Trenčín Mgr. Ri-

chard Rybníček.  

Hlavný program sa začal o 17 h histo-

rickým sprievodom, po ktorom sa začal 

odvíjať pred očami hostí a návštevníkov 

päťdielny rozprávkový príbeh, plný šer-

mu, rytierskych súbojov, divadla a pyro-

technických efektov. Od pondelka do 
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piatka 2. augusta 2013 súčasťou slávností remeselný jarmok s 

ukážkami remesiel a od utorka do štvrtka na Mierovom ná-

mestí súťažili deti i dospelí o vstupenky na víkendové 

„Trenčianske hradné slávnosti“. Výnimkou bola streda, kedy 

sa dej posunul k dobytiu dračej jaskyne. V tento deň sa stretli 

návštevníci s drakom v životnej veľkosti a množstvom pyro-

technických efektov.  

www.tsk.sk 31.07.2013 

pomocná evidencia 442/1/2013, 532/1/2013 

foto: Pavol Karell 

 

Výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja 

stali sa dňa 2. augusta 2013 prehliadkou diel troch tren-

čianskych výtvarníkov Jozefa Syrového, Mgr. Jozefa Švik-

ruhu a Ing. Vojtecha Tichého pri príležitosti ich životných 

jubileí. 

Vernisáž sa začala interpretáciou hudobných skladieb uči-

teľov Základnej ume-

leckej školy K. Pádivé-

ho v Trenčíne  Mgr. 

art. Samuelom Bánov-

com a Ludvíkom Sou-

kupom. Podujatie mo-

derovala Mgr. Janka 

Masárová, ktorá v úvo-

de privítala predsedu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 

MUDr. Pavla Sedláčka, MPH a požia-

dala o pár slov. Ten zablahoželal výtvar-

níkom k ich životnému jubileu a zároveň 

poďakoval, že i oni pomohli svojimi die-

lami vylepšiť obraz tejto administratívnej 

budovy.  

http://www.muzeumtn.sk/podujatia/trencianske-hradne-slavnosti-3.-4.-8.-2013.html?page_id=830
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Potom slovne predstavili svoju tvorbu vystavujúci jubilanti. 

Mgr. Jozef Švikruha pozdravil všetkých svojich priaznivcov, 

priateľov a žiakov a poďakoval im, že v tomto horúcom počasí 

vážili svoju cestu na vernisáž výstavy. Treba dodať, že zákla-

dom jeho tvorby je reálna krajina. Na svojich potulkách po 

Slovensku, najmä rázovitých oblastiach Považia, Liptova 

a Oravy nachádza motívy, ktoré sa pomaly vytrácajú ako ba-

ladické a typické prvky slovenskej krajiny. Vrchárske lúky, 

pod-horské osady, dvory samôt, 

osamelé stromy, kopy sena, to oni 

vytvárajú oázu pokoja v celkovej 

harmonickej kompozícii. Iným 

žánrom jeho umeleckej činnosti 

sú zátišia. V porovnaní s krajinou 

sú takmer bez štylizácie, v ktorej 

sa zameriava na vecnosť usporia-

dania predmetov, u ktorých prís-

ne dodržiava farebnosť. Výstava 

jeho diel predstavuje najdôležitejšie a najaktuálnejšie diela 

z jeho tvorby.  

Jozef Syrový, o ktorého tvorbe napísal Ing. Jozef Tluka, že 

je v nej poézia a radosť zakliata do kovu. Jeho veľmi osobite 

spracované objekty, ktoré prinášajú prekvapujúce, ale vždy 

poetické kombinácie, keď dáva predmetom, ktoré boli niekde 

vyhodené ako nepotrebné, nový život. Spoji-

la u neho remesel-

ná zručnosť ná-

strojára s citom 

pre materiál 

a hravosťou pre 

objavovanie netušených súvislostí. 

Od hľadania materiálu na tepané ob-

razy bol len krok k objaveniu det-

Mgr. Jozef Švikruha – Na kopci 

Jozef Syrový - Ryba 



282 
 

ských skladačiek, ktoré pod čarovnou lampou do seba zázrač-

ne zapadajú, aby ho priviedli k novému dielu. Nepotrebné veci 

vyhodené na šrotovisku sú pre neho veci, ktoré sa dajú estetic-

ky zhodnotiť. Jeho tvorba je niečo neobyčajného, keď zo sta-

rej žehličky vytvorí parník, alebo vytvára podivné bytosti, ale-

bo celý plechový zverinec. Jozef Syrový patrí k ľuďom, ktorí 

vedia dávať všetkým radosť zo svojej tvorby. 

Ing. Vojtech Tichý patrí medzi umelcov, ktorým učarovala 

fotografia už od detstva. Vážnejšie sa začal 

fotografovaniu venovať v roku 1980, kedy 

založil fotoskupinu Kontakt, ktorá splynula 

do fotoskupiny Méta. Vo svojich fotogra-

fiách sa snaží zachytiť súvislosti a intimitu 

vzťahov v krajine 

a vo svojom najbliž-

šom okolí. Vyhýba sa módnym trendom 

vo fotografovaní. V posledných rokoch 

zaznamenáva krásnu časť prírody Špa-

nej doliny, ktorá sa stala po Trenčíne 

pre jeho srdcu najdrahšia. Tomuto prí-

ťažlivému kútiku slovenskej prírody na 

tejto výstave je venovaný súbor fotogra-

fií „Vyznanie Španej doline“. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 542/1/2013  

 

Dňa 3. augusta 2013 si občania Kubry pripomenuli 80. vý-

ročie svojho vzniku Folklórného súboru „Kubra“ najprv 

slávnostnou svätou omšou v miestnom kostole celebrovanú 

miestnym farárom Jánom Vicianom, potom sprievodom od 

kostola do kultúrneho strediska, ktorý tvorili muzikanti a čle-

novia Folklórnej skupiny „Kubra“, občania a verejným zhro-

maždením na voľnom priestore za Kultúrnym strediskom 

Ing. Vojtech Tichý - Kopanice 
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v Kubre, kde sa uskutočnilo odovzdanie ocenenia Folklórne-

mu súboru „Kubra“ za folklorizmus a etnografiu členmi Pre-

zídia Európskej únie umenia, kultúrny program vyplnený vy-

stúpením Folklórneho súboru „Kopaničiar“ zo Starého Hro-

zenkova a Folklórneho súboru „Kubra“, ktoré bolo zavŕšené 

voľnou zábavou. 

Podujatie moderovala Jarka Kohútová, ktorá privítala ju-

bilujúci folklórny súbor a vzácnych hostí – vedúcu odboru 

kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Martu Šaj-

bidorovú, primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníč-

ka, prezidenta Petra Vašíčka Európskej únie umenia a vice-

prezidentov Európskej únie umenia Bernarda Lojza Marte-

na a Bohumila Eichlera 

a nového farára Jána Vi-

ciana. Ako prvý vystúpil 

primátor Mesta Trenčín 

Mgr. Richard Rybníček, 

ktorý predniesol sláv-

nostný príhovor, v kto-

rom na začiatku konšta-

toval, že „osemdesiat ro-

kov je dlhá doba, ktorej životnosť vždy overí kvalita. A vy 

členovia súboru túto denne potvrdzujete, ktorou robíte radosť 

Kubre, mestu Trenčín, sebe 

a celému Slovensku. Tých 

osemdesiat rokov Folklór-

neho súboru Kubran vyús-

tilo do získania „Ceny Eu-

rópskej únie umenia“. 

Treba i z tohto miesta po-

ďakovať Európskej únii za 

tento prejav uznania a sa-

motnému Folklórnemu sú-
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boru za úžasnú reklamu Kubry a Trenčína veľmi pekne ďaku-

jem. Dnes svojou činnosťou potvrdzujete to, čo tvorí históriu 

mesta, že sú to ľudia, zanietení jednotlivci a skupiny.  

Folklórny súbor „Kubran“ predstavil jeho člen Stanislav 

Liška. V roku 1933 otvorili sa srdcia Kubranov slovám uči-

teľky Štefánie Hajdukovej, zažiarilo v našej obci slnko. Nieže 

by nás predtým halila 

tma, veď jas dychovky 

nás osvecoval už od roku 

1888.  Duch divadla pre-

žaroval od roku 1919. Ale 

až tento pamätný rok sme 

sa akoby znova zrodili 

a rozvili do nevšednej 

krásy. Čo ovplyvnilo uči-

teľku Štefániu Hajdukovú keď sa v roku 1931 sa dostala za 

učiteľku do obce Kubra pri Trenčíne. Napísala, že obyvatelia 

žili podľa starej tradície svojich predkov. Taká svadba 

u Harárov s chýrnymi muzikantmi pod vedením Jána Ševčíka 

bola sviatkom celej dediny. Mladucha, mladý zať, družičky, 

družbovia, starý svat, krstné matky, to bolo všetko oblečené 

v tom najkrajšom odeve s prekrásnymi vý-

šivkami. Bola to krása nevídaná. K tomu 

tie krásne spevy a zvyky, to bolo všetko 

ako v rozprávke. Z tohto ľudového bohat-

stva ľudovej klenotnice zatúžila som vy-

tvoriť skupinu, ktorá by reprezentovala ce-

lú obec a bola by pýchou Slovenska. Po 

namáhavej práci sa to podarilo vytvoriť 

skupinu v roku 1933, ktorá mala 70 čle-

nov. Nácvik skupiny sa konal vo štvrtok a v sobotu niekedy až 

do jednej hodiny po polnoci. Tetky ukazovali tance s takou 

bystrosťou, že ťažko bolo mladým ich napodobniť. Chuť bola 

Folklórny súbor Kubra predstavil Stanislav Liška 
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i odvaha. Dňa 21. mája 1934 bola v obci posviacka zvonov 

a z tejto príležitosti aj prvé vystúpenie. Slávnosť sa vydarila 

a celá obec mala z toho veľkú radosť. Rozletel sa o nás chýr. 

Vystupovali sme vo Valašskom Mezeřičí, v Trenčianskych 

Tepliciach, v Martine, vo Frýdku – Místku a aj päťdesiat - 

členný detský súbor v Prahe. Boli to krásne časy. Toľko 

v skratke z poznámok p. učiteľky.  

Hoci v rokoch vojnových či pohnutých päťdesiatych vatra 

zhasla, ale sta-

čilo dúchnuť 

do pahreby 

a na národopis-

ných slávnos-

tiach v Strážni-

ci v roku 1946 

slávila skupina 

veľký úspe-

choch. Noviny 

o tom napísali 

– „Kubrania svojimi originálnymi zvykmi už nejeden raz udi-

vili divákov, a preto neprekvapilo, že z tridsiatich národopis-

ných skupín vyhrali prvé miesto. Známy etnograf dr. Ján Hú-

sok o tom povedal – „Svojrázna krojovaná skupina z Veľkej 

Kubry dobila svojimi zvykovými výjavmi víťazstvo nad va-

lašskými skupinami 

preto, že u Kubrancov 

je to nielen naučená 

vec, ale tí ľudia to ma-

jú v sebe. Keďže u va-

lachov to boli obnove-

né zvyky, ktorým chý-

bal vnútorný vzťah 

a podklad.“ 
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O veľkom umení Kubranov sa zmienil aj MUDr. Konštan-

tín Čársky v článku „Osvetový ústav kriesi“ napísal . „Videl 

som krásu, tanec, počul spev a hudbu v Krakovanoch, publiku 

aj mne učarovali dve dievčence z Kubry pri Trenčíne. Okúzlili 

nás krásou, vášnivým a nevinným temperamentom, tancovali 

ako diablice, úspech nežali ako kráľovné krásy, ani erotikou 

v pohyboch ako daktoré profesionálne baletky. Ich svojrázny 

výkon umocňoval tradičný kroj. V umeleckom stvárnení nám 

ukázali ako Bedřich Smetana Čechom v „Predanej neveste“, 

čo je naše, čo je nám slovenské, čo nemá vymrieť ani byť na-

hradené cudzím. Kubrania presvedčili našu mládež, že jej túž-

ba po speve a práci sa nesmie strhnúť cudzími. Na záver vy-

stúpenia pochovávali basu. Išlo o umelecky prednesenú paró-

diu aké zriedka vídame na profesionálnych scénach.“ 

Od roku 1981 je súčasťou súboru ženská spevácka skupina, 

ktorá každý piatok vo večerných hodinách sa schádza 

v kultúrnom stredisku a rozdúchavajú plamienok, aby folklór 

v obci nevyhasol. Zásluhou vedúcej súboru Janky Liškovej 

organizačnej vedúcej Tinky Brezanovej znejú ďurské piesne 

spod hájika 

a na prie-

stranstve 

pred kosto-

lom sa pre-

skakujú ján-

ske ohne zo 

slamy, neza-

búda sa na 

čepčenie 

mladuchy, fašiangovú muziku s pochovávaním basy, alebo 

májové spevy pod postaveným májom. Za všetky tieto aktivity 

Folklórneho súboru „Kubran“ po zásluhe ocenilo prezídium 

Európskeho umenia jeho prínos na zachovaní kultúrneho de-
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dičstva pre ďalšie generácie. Záverom Stanislav Liška konšta-

toval, že súbor predstavuje požehnanie krásou krojov, hudbou, 

spevom a tancov. Osemdesiat rokov prinášame ako plodonos-

ný vinič ušľachtilé víno pre osvieženie srdca a s pokolenia na 

pokolenie prebúdzané tie najvzácnejšie city. Nech je prejavom 

našej vďačnosti úcty všet-

kým, ktorí v tomto mlyne 

nezištne mleli a melú čistú 

múku na chlieb dobra, krá-

sy a života. Máme byť na 

čo hrdí. Máme na čom sta-

vať. Chráňme si náš zlatý 

fond, túto radosť slovan-

skej duše. Buďme naďalej 

svetlom i cestou, ktorá 

i budúcim zachová tento 

náš jedinečný dar. 

Po prejave Stanislava Lišku slávnostné fanfáry pozvali zá-

stupcov „Európskej únie umenia“ na pódium, aby odovzdali 

Cenu Folklórnej skupine „Kubran“. Ako prvý zo vzácnych 

hostí si vzal slovo prezident „Európskej únie umenia“ Peter 

Vašíček, ktorý pozdravil všetkých prítomných hostí a občanov 

a priblížil poslanie „Európskej únie umenia“. Táto inštitúcia 

vznikla v roku 1999 so sídlom v Prahe. V roku 2013 budú 

udelené tri ceny a to „Cena za umeleckú a kultúrnu činnosť“, 

„Cena za podporu umenia a kultúry“ a „Cena Leva Nikolaje-

viča Tolstého“. Zo Slovenska v minulosti získali ocenenie 

„Európskej únie umenia“ hokejista Jozef Golonka za jeho ne-

bojácne a teatrálne vystúpenie a ukážky národnej hrdosti pri 

stretnutiach s hokejistami Sovietskeho zväzu v minulom roku 

cenu získalo Mesto Žilina pri príležitosti 700. výročia udelenia 

mestských práv. Dnes chceme za prítomnosti hostí a občanov 

navliecť medzi drahokamy umenia a kultúry perlu na náhrdel-
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ník európskej kultúry a tá perla nesie meno „Folklórny súbor 

Kubra“. V celej histórii Európskej únie umenia je to po prvý-

krát, keď táto sa rozhodla odovzdať „Cenu z oblasti národopi-

su, etnografie a folklorizmu“ Folklórnemu súboru Kubra, 

k čomu im budeme všetci blahoželať. Toto významné ocene-

nie si vynútilo účasť čelných funkcionárov Prezídia Európskej 

únie umenia. Týmto ocenením chceme vyslať jasný signál, eu-

rópska tradičná ľudová kultúra má vysokú hodnotu. Chceme 

vyslať signál  vyznávačom salónnej kultúry, salónneho ume-

nia, ako aj showbiznisu, že oblasť ľudovej kultúry a v tomto 

prípade autentického folklóru má svoje hodnoty, že ľudový 

folklór je plnohodnotným umeleckým prejavom, ktorý opra-

vdivým kultúrnym hodnotám Európy patrí. Zrejme aj vy si 

dávate otázku, prečo práve Folklór-

ny súbor Kubra a nie Lúčnica, ko-

šický železiar? Otázku vysvetlil Pe-

ter Vašíček, jednoduchou odpove-

ďou, keď povedal, že Európu a jej 

kultúru možno prirovnať k pestrej 

lúke, na ktorej vyrastá mnoho kve-

tín. Niektoré sú vidieť hodne vyso-

ko, obdarovávajú nás vôňou, rastú medzi burinou a preč-

nievajú. Jedna z tých najkrajších kvetín rastie uprostred Euró-

py a do diaľky žiari nádhernými farbami. Je to skutočne kveti-

na slovenského národopisu a folklóru. Avšak každý kvet naj-

krajší a najvoňavejší, ten najviditeľnejší sám od seba nevy-

kvitne. K tomu potrebuje stonku, listy, ale predovšetkým ko-

rene. A túto koreňovú sústavu obohacuje i súbor Kubra. Tieto 

korene nie sú vidieť, ale nám sa ich podarilo objaviť, a preto si 

Kubra cenu zaslúži.  

Janka lišková preberá Cenu od Bernarda Lojza Martena 
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Milí priatelia! Prišli sme k vám vysloviť svoje uznanie, že 

za obdobie uplynulých osemdesiat rokov usilovnej práce 

zachovávate a pestujete historický odkaz vašich otcov, praro-

dičov a prapradedov. Chceme vám týmto vyjadriť svoje naše 

uznanie za vašu vytrvalú prácu a mne nezostáva nič iné len 

k udeleniu „Ceny za ume-

leckú a kultúrnu činnosť“ 

úprimne zablahoželať a za-

želať ďalšie desiatky rokov 

v pokračovaní nadšenej 

práci. 

Potom z rúk viceprezi-

denta „Európskej únie ume-

nia“ Bernarda Lojza Mar-

tena prevzala vedúca Folk-

lórneho súboru Kubra vec-

nú cenu Janka Lišková a z rúk prezidenta „Európskej únie 

umenia“ Petra Vašíčka prevzala certifikát, ktorý potvrdzuje, 

že Folklórny súbor Kubra je prvým laureátom, ktorým získava 

túto európsku cenu za folklorizmus a etnografiu.  

Vedúca súboru Folklórneho súboru Kubra Janka Lišková 

poďakovala predstaviteľom „Európskej únie umenia“ za oce-

nenie osemdesiatročnej činnosti súboru a na pamiatku dnešné-

ho slávnostného dňa odovzdala prezidentovi Petrovi Vašíčko-

vi bábiku oblečenú v tradičnom kubranskom kroji. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 551/1/2013 

 

Extrémne horúčavy pritiahli do trenčianskeho letného kú-

paliska rekordný počet ľudí. Za mesiac júl 2013 predstavovali 

tržby letnej plavárne šesťdesiattisíc eúr. Doteraz bolo kúpali-

sko zavreté pre nepriazeň počasia iba dva dni, informovala 

Eva Mišovičová z kancelárie primátora. 

Janka Lišková preberá certifikát ceny od Petra Vašíčka 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=12098953&ids=6
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Kapacita letného kúpaliska je približne 2 800 osôb a počas 

extrémnych horúčav bolo plné. Potvrdil sa väčší záujem 

o kúpanie. Kúpalisko síce zažíva úspešnú sezónu, je to však 

ale posledné leto, kedy sa v nej mohli Trenčania okúpať, lebo 

letná plaváreň bude pre modernizáciu železničnej trate asano-

vaná. Ako pred časom informoval primátor Trenčína Mgr. Ri-

chard Rybníček, že budúci rok 2014 zostane krajské mesto bez 

plavárne a v roku 2015 už by mala začať fungovať nová letná 

plaváreň na Ostrove dobudovaním inžinierskych sietí. Tej 

momentálne chýbajú akékoľvek siete. Letné  kúpalisko posta-

vené v roku 1934 bude odovzdané mesto zhotoviteľovi stavby 

začiatkom septembra 2013. 

www.sme.sk 11.08.2013  

pomocná evidencia 555/1/2013 

 

Dňa 6. augusta 2013 sa uskutočnilo v Kaviarni a galérii 

Vážka výtvarno-literárne popoludnie počas horúcich augusto-

vých dní, na ktorom sa stretli výtvarník Ján Mikuška 

a spisovateľ Rudolf Dobiaš. Stretnutie zrelých umelcov vý-

tvarníka Jána Mikušku a jeho literárneho kolegu Rudolfa Do-

biáša priniesla jedinečné spojenie ume-

nia. Výtvarnú tvorbu lyrickej krajiny vo 

svojich dielach predstavil výtvarník Ján 

Mikuška na vernisáži v Kaviarni a galérií 

Vážka. Niektoré z jeho diel boli aj ilu-

stráciami do najnovšej zbierky básní spi-

sovateľa Rudolfa Dobiaša.  

Výtvarník Ján Mikuška sa venuje 

tvorbe už viac ako štyridsať rokov. Prináša lyriku krajiny, kto-

ré je štylizovaná. „Nie je to krajina od Trenčína po Nové Mes-

to. Je to niečo ako môj súbor poznatkov,“ vysvetlil výtvarník. 

Inšpiráciu získal už počas vysokej školy, kedy navštívil Ora-

vu. Stala sa súčasťou jeho tvorby. V začiatkoch bola krajina 
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viac konkrétnejšia, postupne prešiel do abstraktnej roviny. Te-

raz dokonca aj viac farbí. Kým v mladosti používal tmavšie 

odtiene, tak teraz používa sviežejšie farby i zlatú. 

Kurátorka výstavy PhDr. Ela Porubänová opisuje pútavo 

jeho tvorbu slovami: „Jeho tvorba je taká poézia, sen a veľmi 

korešponduje s osobou umelca. Každý kto ho pozná vie, že je 

to taký romantik, ktorý dáva dušu do svojich diel. Jeho tvorba 

je monumentálna.“ Porubänová poukazuje aj na symbolické 

prvky v Mikuškovej tvorbe. Objavujú sa kríže, vtáčie krídla, 

ale i éterické ženské siluety, ktoré vyjadrujú symbiózu v 

umelcovej krajine. Žena v opare, éterická bytosť sa v jeho die-

lach vyskytuje už dlhodobo. 

Inšpiráciu získal Ján Mikuška od výtvarníka Petra Matejku, 

ktorého tvorbu obdivuje dodnes. Nie všetky ženy na jeho ob-

razoch sú iba symbolikou. „Je to určite múza, ale musím pri-

znať, že v jeho tvorbe nájdeme aj konkrétnu ženu, jeho man-

želku. Tá je jeho skutočnou múzou, ktorá ho podporuje a je 

jeho radkyňou,“ vysvetlila kurátorka. Autor dostal do svojich 

obrazov aj určité charakteristické novomestské šifry, ktorými 

zachytáva históriu mesta z blízkej a dávnej minulosti, čím do-

stávajú jeho diela faktografické poznania. Napríklad na jed-

nom obraze zachytáva už dnes neexistujúcu temnú uličku z 

Nového Mesta nad Váhom, alebo výtvarné spracovanie stre-

chy barokového kostola Nového Mesta nad Váhom. 

Vernisáž spestrili aj pútavé básne Rudolfa Dobiáša. Spoje-

nie umelcov však nebolo náhodné, pretože sa našli už dávnej-

šie, ako úsmevne priznáva Rudolf Dobiáš, je to už niekoľko 

desaťročí. 

O svojom vzťahu k spisovateľovi sa Ján Mikuška vyjadruje 

veľmi pozitívne, keď hovorí, že „rád sa s ním stretávam, lebo 

je to dobrý človek.“ Poznajú sa už viac rokov, nakoľko Rudol-

fovi Dobiášovi podľa vlastných slov v začiatkoch chýbal kon-

takt s umelcami, a tak sa dostal do kruhu novomestských vý-
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tvarníkov. Spoznal sa so sochárom Milanom Struhárikom a 

výtvarníkom Jánom Mikuškom. „Rudkovi sa páčili moje kres-

by, tak ma oslovil na ilustrácie,“ dopĺňa výtvarník Mikuška. 

Rudolf Dobiáš predstavil čiastočne svoju novú zbierku 

básní „Rozhovory s Rút“, ktorej krst prebehne v mesiaci sep-

tember 2013 v trenčianskej knižnici. Kniha má podľa autora 

svoje časti, sú to také vrstvy, ktoré sú vedľa seba a dominant-

nou vrstvou je láska. Na otázku, ako vníma tvorbu Jána Mi-

kuška, dodáva: „Je to taká lyrika a to je moja parketa, to mám 

rád.“ 

www.sme.sk 10.08.2013 

pomocná evidencia 563/1/2013 

 

Desiaty ročník medzinárodnej výstavy „Kôň 2013“ a                

7. ročník výstavy potrieb pre deti, detskej módy, hračiek, det-

skej literatúry a školských potrieb „Detský svet & Intertoys“ 

otvorili 17. augusta 2013 na výstavisku Expo Center, a. s. 

Trenčín. Hlavným poslaním výstavy „Kôň 2013“, nad ktorou 

prevzalo záštitu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vi-

dieka Slovenskej republiky bola podpora a popularizácia cho-

vu koní na Slovensku. Organizátori výstavy „Kôň 2013“  ve-

ria, že aj toto podujatie prispelo k rastúcemu záujmu verejnosti 

o kone. V spolupráci s odborným garantom výstavy, Zväzom 

chovateľov koní na Slovensku, keď opäť pripravili atraktívny 

sprievodný program ako chovateľské prehliadky plemien Fu-

rioso, plnokrvný Arab, Shagya Arab, Norik, Norik muránsky, 

Lipican, Hafling, chladnokrvné žrebce, Pony, Shetland pony, 

Frízke kone, Írsky cob a westernové plemená, prehliadku 

šampiónov, ukážku chladnokrvných koní, parkúrové a wester-

nové preteky. 

Vyvrcholením prvého dňa bola Konská schow, počas ktorej 

návštevníci uvideli voltížne vystúpenie TJ Slávia Stredného 

odborného učilišťa poľnohospodárskeho v Šale, jazdnej polí-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=12124048&ids=6
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cie a ukážku drezúry. Deti určite potešilo maľovanie na tvár, 

jazda na poníkoch či lesná pedagogika, ktorá ich nielen učí 

poznávať prírodu a les. Ale mohli si vlastnoručne vyrobiť vtá-

čiu búdku a zahrať sa. Popri rozsiahlom sprievodnom progra-

me si návštevníci mohli zakúpiť jazdecké a chovateľské po-

treby. 

Výstava „Detský svet & Intertoys“ ponúkla deťom množ-

stvo súťaží ako prekážkový beh, studňu šťastia, fúkanie baló-

nov, popolušku, vodopád, hádanky či pexeso. Organizátori 

pripravili pre malých návštevníkov kolobežkovú zábavnú drá-

hu, nafukovacie skákacie atrakcie, detský drevený kolotoč, 

šlapacie autíčka, vodné bubliny, Aqua Boat lodičky, zónu hra-

nia sa spoločenských hier, moderných hlavolamov a magne-

tického futbalu a hokeja. Materské centrum srdiečko, odborný 

garant výstavy „Detský svet & Intertoys“, počas celej výstavy 

prezentovalo svoje aktivity a kurzy, poskytovalo vo svojej ex-

pozícii priestor na prebalenie, nakŕmenie a dojčenie detí, det-

ský kútik na oddych a hru, cvičenie na fitloptách a činnosti v 

tvorivých dielňach. 

www.sme.sk 17.08.2013 

pomocná evidencia 571/1/2013 

 

Je nezvratné, že každý človek viac miluje to, čo dôverne 

pozná, a poznané potom môže ďalej odovzdávať. Naša prí-

tomnosť je podmienená existenciou minulého a náš dnešok sa 

zajtra stáva históriou. Je dobre stavať na už poznaných sku-

točnostiach, ktoré nám uchovali predchádzajúce generácie. 

Inak by sme začínali vždy od nuly. Preto musíme pestovať 

vzťah a úctu k našim dejinám, z poznania ktorých sa môžeme 

poučiť a vyvarovať sa prípadných chýb v budúcnosti.  

Jednou z rozmanitých foriem historicko-vzdelávacej a kul-

túrno-výchovnej činnosti, ktorá vytvára základňu pre šírenie 

nových poznatkov vedeckého bádania nielen medzi svojimi 
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členmi, ale aj vo vzťahu k širokej verejnosti, je aj práca Slo-

venskej numizmatickej spoločnosti. Peniaze v akejkoľvek 

forme boli, sú a zrejme ešte dlho zostanú všeobecným ekviva-

lentom hodnoty, preto hrajú významnú úlohu v spoločnosti. 

Sú to vlastne dejiny danej spoločnosti v kove alebo v obraze a 

zberateľ cez ne poznáva úroveň vyspelosti danej spoločnosti.  

Štúdium a zbieranie mincí má u nás dlhoročnú tradíciu, 

ktorá siaha do 14. až 16. storočia. Masovejší charakter sa za-

znamenal až v 18. a 19., ale najmä v 20. storočí. V 19. storočí 

numizmatické zbierky vlastnili na našom území viaceré školy, 

mestské múzeá a cirkevné organizácie. Organizované zbera-

teľstvo mincí na Slovensku sa zaznamenalo ku koncu prvej 

svetovej vojny.  

Najväčší význam pre rozvoj slovenskej numizmatiky v 

druhej polovici 19. storočia malo založenie Matice slovenskej 

a Muzeálnej slovenskej spoločnosti v Turčianskom Svätom 

Martine. Obidve tieto organizácie sústreďovali aj slovenských 

numizmatikov až do polovice roka 1919. Už 4. januára 1919 

sa stala hlavným mestom Slovenska Bratislava, a tak vznikla 

potreba zriadiť tiež celoslovenské kultúrne inštitúcie. Stredi-

skom numizmatiky na Slovensku sa stal Turčiansky Svätý 

Martin, kde boli uložené aj zbierky numizmatického charakte-

ru v Matici slovenskej a v Andrejom Kmeťom založenej Mu-

zeálnej slovenskej spoločnosti.  

Slovenská numizmatická spoločnosť – člen Slovenskej 

akadémie vied dnes zastrešuje 12 pobočiek, kde sú organizo-

vaní profesionálni numizmatici, historici zaujímajúci sa touto 

problematikou, výtvarníci alebo len zberatelia.  

Ich úlohou okrem štúdia je záchrana numizmatických pa-

miatok pred zničením, odlivom do zahraničia a sprístupňova-

nie pre vedecké spracovanie. Jednou z činností Slovenskej 

numizmatickej spoločnosti v spolupráci s ďalšími spoločen-

skými organizáciami je aj pripomínanie si významných uda-
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lostí, výročí, jubileí celoštátneho alebo regionálneho významu, 

ku ktorým organizujú prednášky, výstavy alebo vydávajú pa-

mätné medaily či publikácie, ktoré sú aj pre ich nízky náklad 

veľmi vyhľadávané. Na ich príprave sa okrem amatérov po-

dieľajú často najznámejší výtvarníci a umelci.  

Takouto pobočkou Slovenskej numizmatickej spoločnosti 

je aj pobočka v Trenčíne, ktorá patrí medzi najaktívnejšie na 

Slovensku. Za svoju 40-ročnú existenciu zorganizovala viac 

než 420 prednášok rôzneho zamerania, pripravila a vydala 18 

rôznych pamätných medailí k významným výročiam, zorgani-

zovala 55 aukcií numizmatického materiálu, sama alebo s 

inými organizáciami vydala 12 rôznych publikácií a pre svo-

jich členov pripravila 18 zájazdov na významné miesta našej 

histórie a 4 konferencie. Pobočka sama zorganizovala 7 samo-

statných výstav a podieľala sa na viac než 30 výstavách expo-

nátmi svojich členov. Bola iniciatívna pri postavení pamätníka 

kurucko-cisárskej bitky z roku 1708 v Hámroch pri Trenčíne a 

štyroch pamätných tabúľ významným osobnostiam regiónu. 

Práve z osemnástich vydaných pamätných medailí pobočkou, 

bola venovaná ich polovica významným osobnostiam 

a udalostiam našich národných dejín.  

Rok 2013 bol rokom, v ktorom sme si pripomenuli 1150. 

výročie príchodu Cyrila a Metoda na naše územie a 150. výro-

čie založenia Matice slovenskej a obe najväčšie výročia Slo-

vákov v tomto roku sa pretavili vydaním poslednej medaily 

pobočkou Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Trenčíne.   

Základné údaje o medaile:  

- priemer medaily: 50 milimetrov  

- hmotnosť medaily: 70 gramov  

- materiál medaily:  

- rýdze striebro 40 kusov,  

- matované striebro 10 kusov,  

- bronz (tombak) 50 kusov  
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- čistá meď 20 kusov  

- autor návrhu: Ján Dibala 

- umelecké spracovanie: Štefan Novotný  

Okrem tejto medaily vydala pobočka Slovenskej numizma-

tickej spoločnosti aj jednu z najstarších medailí Matice slo-

venskej, tzv. Cyrilo-metodský kríž, vydaný v roku 1863 k tisí-

cemu výročiu prijatia kresťanstva starými Slovákmi, ktorý sa 

nachádza v zbierkach členov pobočky v Trenčíne.  

Slovenské národné noviny 17.08.2013 

pomocná evidencia 576/1/2013  

 

Ucelený pohľad na dvadsaťročnú cestu samostatnosti Slo-

venskej republiky priniesla kniha, v ktorej rezonovali dve kľú-

čové otázky – odkiaľ a kam. Prezentáciu 632 - stranovej pub-

likácie „Quo vadis Slovensko alebo Dvadsať rokov samo-

statnosti“ odštartovalo v Trenčíne dňa 4. septembra 2013 čes-

koslovenské diskusné 

turné vo Verejnej knižni-

ci Michala Rešetku, kde 

kolektív autorov na be-

sede zastupovali všetci 

štyria editori knihy, ana-

lytici Inštitútu pre verej-

né otázky Martin Búto-

ra, Grigorij Mesežni-

kov, Zora Bútorová 

a Miroslav Kollár.  

Pre Martina Bútoru mal začiatok série stretnutí s čitateľmi 

v Trenčianskom kraji osobitnú príchuť, lebo jeho otec sa naro-

dil v Nemšovej a jeho strýko tam bol kedysi dvojnásobným 

starostom. „Keď sme rozmýšľali, ako si uctiť výročie vzniku 

Slovenskej republiky, povedali sme si, že má zmysel ponúk-

nuť ľuďom vekovo aj profesionálne pestrú, komponovanú vý-



297 
 

poveď rozmanitých osobností o tom, odkiaľ prichádzame 

a kam ideme. Myslíme si, že nespokojnosť medzi ľuďmi je 

oprávnená, ale zároveň sme presvedčení, že Slovensko má 

úžasný potenciál. Kniha „Odkiaľ a Kam“ sa pokúša pomeno-

vať, prečo sa nám nie vždy darí ten potenciál využiť a posunúť 

sa ďalej. Domnievame sa, že na otázku kam sa nedá dosť dob-

re odpovedať bez toho, ak nemáme zmapované a pomenované 

základné piliere za uplynulých dvadsať rokov,“ povedal býva-

lý poradca prezidenta Václava Václava Havla a veľvyslanca 

Slovenska v USA. 

Kniha pozostáva zo siedmich kapitol, do ktorých prispelo 

dovedna šesťdesiatjeden autorov rôznych generácií a rozlič-

ných profesií. Každý sa v nej zamýšľa nad vývojom sloven-

skej a českej spoločnosti od rozdelenia spoločnej republiky. 

Počnúc historikmi, cez politológov, právnikov, sociológov, 

ekonómov, psychológov, antropológov, pedagógov, teológov, 

spisovateľov, publicistov, občianskych aktivistov až po bloge-

rov. 

Medzi príspevkami nechýbajú svedectvá Toma Nicholso-

na o korupcii, Jiřího Přibáňa o problémoch právneho štátu 

a ústavnosti, či Antona Srholca o kultúre života. Priestor je 

tiež venovaný problematike menšín, vplyvu internetu, envi-

ronmentálnemu hnutiu i pál-

čivým ekonomickým otáz-

kam. 

„Z pozície editorky som 

mala možnosť spoznávať 

texty medzi prvými. Veľmi 

záležalo na autoroch, aby 

v knihe hovorili jazykom, 

ktorý je príťažlivý. Aby sa prihovárali nielen suchými faktami, 

ale aj pocitmi, zážitkami a skúsenosťami,“ pripomenula socio-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=12210009&ids=5
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logička Zora Bútorová, ktorá v knihe rozoberá tému česko-

slovenských vzťahov. 

Ako doplnil Grigorij Mesežnikov, pre odborníkov a širokú 

verejnosť zaujímavo vyznieva porovnanie vývoja spoločen-

ského usporiadania z pohľadu človeka, ktorý sa narodil 

v Rusku a na Slovensku žije tridsať rokov. „Pri všetkej kritic-

kosti voči našej demokracii, keď porovnáme vývoj slovenskej 

demokracie s vývojom krajín, ktoré ešte pred 24 rokmi patrili 

do toho istého socialistického tábora, vidíme, že žijeme podľa 

absolútne iných pravidiel. Napriek problémom dnes na Slo-

vensku nikto nepociťuje reálnu hrozbu zániku demokracie. 

Chcel som čitateľom pripomenúť, že keď hovoríme odkiaľ, 

tak cesta Slovenska bola aj odtiaľ.“ 

Zaujímavými postrehmi obohatil diskusiu Miroslav Kol-

lár, ktorý sa dlhodobo venuje médiám a ich podielu na nálade 

spoločnosti.  

Záverečné slovo však patrilo opäť Martinovi Bútorovi, že 

„odpoveď na otázku, kam len tak ľahko od nikoho nedosta-

neme. Z každodennej skúsenosti a pozorovania života na Slo-

vensku cítime, že slovíčko kam by si mal každý definovať 

v súvislosti s tým, čo pre cieľ urobil. Vyznieva to paradoxne, 

možno až nepríjemne, pretože sme si mysleli, že načo sa treba 

o všetko starať, keď máme inštitúcie, zvolených ľudí, ktorí to 

za nás urobia. Nie, nik to za nás neurobí. To je jedno zo zistení 

tejto knihy.“ 

www.sme.sk 08.09.2013  

pomocná evidencia 609/1/2013 

 

O úvod vernisáže výstavy 50. ročníka celoštátnej postupo-

vej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby „Výtvarné spek-

trum 2013“ dňa 6. septembra 2013 sa postarali členovia Ko-

morného orchestra Mesta Trenčín. Potom už patrilo úvodné 

slovo moderátorke podujatia Evke Mišovičovej, ktoré privíta-
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la hostí osobitne – riaditeľa sekcie osvetovej činnosti Národ-

ného osvetového ústavu Mgr. Jozefa Buriča, predsedu Tren-

čianskeho samo-správneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, 

MPH, predsedu odbornej poroty prodekana Pedagogickej fa-

kulty Univerzity 

Mateja Bella v Ban-

skej Bystrici doc.                

PaedDr. Jaroslava 

Uhela, ArtD., ve-

dúcu odboru kultúry 

Úradu Trenčianske-

ho samosprávneho 

kraja Ing. Martu 

Šajbidorovú, ko-

misára výstavy Ing. Jozefa Vydrnáka, členov odbornej poro-

ty, zúčastnených výtvarníkov a ďalších hostí. 

Prítomných podľa programu pozdravil predseda Trenčian-

skeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, 

ktorý poďakoval pracovníkom Národného osvetového ústavu 

v Bratislave, pra-

covníkom Trenčian-

skeho osvetového 

strediska, že pripra-

vili dôstojne túto 

výstavu pri príleži-

tosti jubilejného vý-

ročia jej trvania. 

Poďakovanie patrí 

aj všetkým tým, 

ktorí sa v tomto roku zúčastnili do súťaže a vložili do svojich 

výtvarných diel prežitých pocitov. Všetkým ocenením zabla-

hoželal k úspechu. Na jeho vystúpenie nadviazal riaditeľ sek-

cie osvetovej činnosti Národného osvetového ústavu Mgr. Jo-
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zef Burič. Vyjadril radosť, že taký veľký počet amatérskych 

výtvarníkov sa zapojil do súťaže. Posledné slovo patrilo pred-

sedovi odbornej poroty prodekanovi Pedagogickej fakulty 

Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici doc. PaedDr. Ja-

roslavovi Uhelovi, ArtD. Skladba tohoročných diel v súťaž-

nej prehliadke bola charakterizovaná kompozíciou, okolnos-

ťami a podmienkami vzniku práce a obsahovým posolstvom. 

Všetky ocenené diela boli poznačené zbieraním skúseností au-

torov – Mariána Sokola, Milana Bandurčina, Tibora Gurína, 

Rastislava Friča 

a Tibora Lešša. Pri 

udelení hlavnej ceny 

súťaže za mimoriad-

ny umelecký prínos 

dielom „Každý má 

svoj kríž“ Zuzane 

Smatanovej bol pri-

márne ocenený výraz 

artefaktu. Vo všet-

kých prípadoch ocenených autorov na tohoročnom Spektre je 

potrebné zvýrazniť výraznú koncentráciu ich pozornosti na 

dielo, umeleckú inšpiráciu, silu tvorivosti a smerovanie 

k vzniku umeleckého tvorivého zámeru. Dnes, keď vrcholí 

päťdesiat rokov, bohatej 

etapy amatérskej výtvarnej 

tvorby na Slovensku treba 

poďakovať tým, ktorých 

nebolo vidieť v popredí na 

výstavách – organizátorov, 

metodikov, manažérov, 

prevádzkovým a technic-

kým pracovníkom.  
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Moderátorka podujatia Eva Mišovičová z dostupných pra-

meňov odbornej poroty priblížila tohoročný priebeh 50. roční-

ka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej 

výtvarnej tvorby – „Výtvarné spektrum 2013“. Najskôr to boli 

okresné a regionálne 

súťaže, po ktorých 

nasledovali súťaže 

v krajoch. Z týchto 

súťaží do celoštátneho 

kola súťaže v Trenčí-

ne postúpilo 433 prác 

od 222 autorov, z kto-

rých odborná porota 

odporučila vystaviť 

200 prác od 141 autorov. Túto kolekciu tvorili diela všetkých 

žánrov, predovšetkým maľba, menej kresba, grafika, plastika 

a umelecké predmety úžitkového umenia. Najsilnejšou a naj-

početnejšou bola kategória A-1 s 205 prácami od 107 autorov 

a najmenej zastúpenou bola kategória A s 26 prácami od 18 

autorov. Najúspešnejším krajom bol Trenčiansky samospráv-

ny kraj, ktorý získal osem ocenení, potom nasledovali Košický 

samosprávny kraj, 

a Žilinský samospráv-

ny kraj, ktorí získali 

po päť ocenení. 

Záver oficiálnej 

časti vernisáže výsta-

vy patril oceňovaniu 

úspešných výtvarní-

kov riaditeľom sekcie 

osvetovej činnosti Ná-

rodného osvetového ústavu Mgr. Jozefom Buričom, predse-

dom Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavlom Se-

Ján Nedorost z Trenčína preberá čestné uznanie v kategóriui  

Vladislav Malast z Trenčína preberá čestné uznanie v kategórii A-1 
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dláčkom, MPH, predsedom odbornej poroty prodekanom Pe-

dagogickej fakulty Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici 

doc. PaedDr. Jaroslavom Uhelom, ArtD. 

Výsledky súťaže: 

- Hlavná cena: 

Zuzana Samelová, Banská Bystrica, „Každý má svoj kríž“ 

- kategória A – autori do 25 rokov bez výtvarného vzde-

lania: 

Cena bez určenia poradia: 

Laura Fiľáková, Košice, „Vodca, Hlava“ 

Miloslava Tupková, Humenné, „V tráve“ 

- kategória B – autori do 25 rokov s výtvarným vzdela-

ním: 

Cena bez určenia poradia: 

Michal Gáfrik, Žiar n/Hronom, „Orol“ 

Lucia Oleňová, Bratislava, „V tieni“ 

Adam Siekel, Dubnica n/Váhom, „Feťák“ 

Katarína Syrová, Horné Srnie, „Inkvizícia“, „Tri jazyky 

liturgie“, „Cirhóza pečene“, „Hlaholika“ 

Čestné uznanie: 

Nikola Gáboríková, Považská Bystrica, „Akt“ 

Jakub Meričko, Humenné, „Temná polovička mňa“ 

- kategória A/1 – autori nad 25 rokov bez výtvarného 

vzdelania: 

Cena bez určenia poradia: 

Ľubomír Hajdučík, Hybe, „Trh l., 2.“ 

Ľubica Maliariková, Prievidza, „Drahuška“ 

Marcel Mušák, Púchov, „Myšlienka 1., 2.“ 

Čestné uznanie: 

Mária Gajdošová, Banská Bystrica, „Bez názvu“ 

Vladislav Malast, Trenčín, „Mix-Max“, Pokušenie sv. An-

tona“, „In live“ 
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Daniel Novotný, Šurany, „Most v Port Grimaud“, „Za 

mestskými hradbami“ 

Štefan Packa, Liptovský Mikuláš, „Zvedavý pohľad“, 

„Pocta M. Martinčekovi“ 

Ján Vytýkač, Poráč, „Otec a syn“, „Na drevo“ 

- kategória B/1 – autori nad 25 rokov s výtvarným vzde-

laním: 

Cena bez určenia poradia: 

Marián Chochol, Gemerská Poloma, „Ukrižovaná, „Báb-

kár“ 

Veronika Miková, Ilava, „Bez názvu 2., 3.“ 

Kristína Šuhajová, Fiľakovo, „(p)Otrava 1. – 3.“ 

Čestné uznanie: 

Milan Bandurčin, Košice, „V rannom svetle 2.“ 

Jana Kazičková, Brezová p/Bradlom, „Ave Eva“, „Téma 

rozhovoru“ 

Alena Pajkošová, Nižný Mirošov, „Ilustrácie k básňam Jil-

jovského“ 

- kategória C – insita 

Cena bez určenia poradia: 

Rastislav Frič, Ružomberok, „Niekde“ 

Tibor Gurín, Spišská Nová Ves, „Veštica, Prielom Horná-

du“ 

Tibor Lešš, Močenok, „Dievča s koňom“, „Hospodár“ 

Čestné uznanie: 

Ján Nedorost, Trenčín, „Pri trenčianskej bráne“ 

Ján Špuler, Bobrov, Detičky moje“ 

Vlastné poznámky 

pomocná 623/1/2013 

 

Dňa 6. septembra 2013 Galéria M. A. Bazovského predsta-

vila vo svojich priestoroch výstavu slovenského výtvarníka 

Erika Šilleho. Výstavu otvorila a prítomných hostí privítala 
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riaditeľka Galérie M. A. Bazovského PhDr. Danica Lovíško-

vá a umeleckú činnosť vystavujúceho umelca zhodnotila pra-

covníčka Galérie M. A. Bazovského PhDr. Alena Hejlová. 

Slovenský výtvarník Erik Šille je jedným z najvýraznejších 

predstaviteľov mladej generácie, ktorá vstúpila na scénu po 

roku 2000 a invenčným spôsobom rozvírila hladinu slovenskej 

maľby. V tradičnom médiu závesného obrazu Erik Šille pracu-

je so súčasnými výrazovými prostriedkami populárnej kultúry, 

buduje si vlastnú ikonografiu, ale aj remixuje, cituje a osvojuje 

si už existujúce vizuálne formy a touto cestou sa vyjadruje 

k aktuálnym témam.  

Erik Šille sa narodil v roku 1978 v Rožňave. Študoval na 

Vysokej škole výtvarných umení, na katedre maľby 4. ateliéru 

profesora Ivana Csudaia. Školu absolvoval v roku 2006, kde 

následne pôsobil ako odborný asistent do roku 2010. Venuje 

sa maľbe, grafike a tvorbe objektov. Je držiteľom: 

-  ceny „Mladý tvorca 2010“ od Nadácie Tatrabanky,  

-  ceny „Maľby 2009“ od Nadácie VÚB a   

-  ceny „Igora Kalného za rok 2006“, na Zlínskom salóne mla-

dých autorov za Slovenskú republiku.  

Šilleho diela sú zastúpené v zbierkach domácich ako aj za-

hraničných galerijných inštitúcií napríklad v Slovenskej ná-

rodnej galériia, Nitrianskej galérii, Wannieck Gallery Brno, 

Zlínskej galérii v Zlíne a podobne. Autor žije a tvorí v Brati-

slave. 

Trenčianske noviny 23.09.2013 

 

 

Dňa 10. septembra 2013 si kultúrna verejnosť mesta Tren-

čín pripomenula 105. výročie narodenia hudobného skladateľa 

Karola Pádivého. Túto všestrannú osobnosť sme si pripome-

nuli samostatnými koncertmi na Mierovom námestí. Z histórie 

je známe, že pochádzal z Čiech, ale väčšinu svojho života pre-
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žil v Trenčíne, kam ho zavial osud a láska. Autor viac ako 120 

vynikajúcich skladieb pre dychové orchestre vo svojej tvorbe 

využíval námety z bohatej folklórnej tradície slovenských re-

giónov, najmä z okolia Trenčína. Bol nielen veľmi schopným 

skladateľom, ale predovšetkým úspešným pedagógom, orga-

nizátorom a propagátorom dychovej hudby. Zakladal orches-

tre, písal príručky, organizoval vzdelávacie semináre. Veľa 

svojej energie venoval 

mladým ľuďom. V roku 

1999 bolo jeho meno 

zapísané do Zlatej kni-

hy Slovenského ochran-

ného zväzu autorského. 

V roku 2004 mu slo-

venský prezident Ru-

dolf Šuster udelil „Kríž 

prezidenta Slovenskej 

republiky 2. stupňa“ za významné zásluhy o rozvoj kultúry 

a umenia in memoriam. Karol Pádivý zomrel 25. septembra 

1965 v Trenčíne.  

V odborných kruhoch je považovaný Karol Pádivý za za-

kladateľa modernej slovenskej dychovej hudby. Jeho diela od-

zneli na Spomienkovom koncerte pri príležitosti 105. výročia 

jeho narodenia v interpretácii Vojenskej hudby z Banskej 

Bystrice v sobotu 14. septembra 2013 na Mierovom námestí.  

Skladby Karola Pádivého sú súčasťou repertoáru mnohých 

dychových orchestrov po celom svete. Dôkazom toho je veľký 

dychový orchester „Hammar Music Orchestra“ z nórske-

ho Hammaru, ktorý bol hosťom tohto ročníka mestského fes-

tivalu ľudovej zábavy a kultúry „Pri Trenčianskej bráne 

2013“ a koncertoval v sobotu 21. septembra 2013 na Miero-

vom námestí. 

vlastné poznámky 
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pomocná evidencia 626/1/2013 

 

Po dvojmesačnej rekonštrukcii bola otvorená v Klube Lúč 

dňa 12. septembra 2013 prvá stála komorná divadelná scéna v 

Trenčíne.  

Prvé rekonštrukčné práce v interiéri budovy boli zamerané 

na špeciálnu svetelnú a javiskovú techniku. „Základom bolo 

vybudovanie svetelnej rampy, ktorá je kompletne nová. V 

rámci javiskovej techno-

lógie boli tu umiestnené 

tri mobilné rampy, ktoré 

sa dajú zvesiť a posúvať 

po bokoch, smerom do 

vnútra či von,“ povedal 

Kamil Bystrický z ob-

čianskeho združenia 

„Kolomaž“. Komornú 

divadelnú atmosféru umocňujú špeciálne divadelné závesy, 

teda výkryty z textílie zvanej moltón.  Možno teda tento prie-

stor zavrieť a zatemniť, keďže výkryty neprepúšťajú svetlo 

a hluk. Na rekonštrukciu občianske združenie použilo pro-

striedky z vlastných zdrojov a z dobrovoľnej zbierky.  

No spomínanými rekonštrukčnými prácami sa rekonštruk-

cia nekončí, pretože s budovaním novej scény nesúvisí len 

technológia, ale aj úprava priľahlých priestorov, prechodových 

chodieb a vonkajšiu fasádu objektu. Takže práce je ešte dosť. 

O tom aká bude činnosť spresňuje Kamil Bystrický“ „Zo 

začiatku pripravujeme len asi tri až štyri predstavenia za me-

siac, s kapacitou maximálne 90 divákov. Organizátori podujatí 

sa chcú venovať všetkým žánrom. Okrem toho sa ponúkajú 

nové priestory aj na divadelné skúšky a naše priestory budú 

môcť využiť aj ochotnícki herci či tanečníci na komornejšie 

vystúpenia. 
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Mesto Trenčín vznik prvej stálej komornej divadelnej scé-

ny víta a verí, že úspešne zapadne do mozaiky  pestrého diva-

delného života v meste.  Pre hladký nábeh činnosti v nových 

priestoroch organizátorovi odpustilo aj prenájom priestorov, v 

ktorých sa predstavenia budú konať. Mesto Trenčín pred ne-

dávnom zrekonštruovalo sociálne zariadenia v kine Hviez-

da, niektoré z nich slúžia výhradne len pre návštevníkov Klu-

bu Lúč, teda kde sídli prvá stále komorná divadelná scéna.  

www.sme.sk 12.09.2013 

pomocná evidencia 631/1/2013 
 

Na československé inscenácie a multižánrový sprievodný 

program bol zameraný tohtoročný festival jedného herca pod 

názvom „Sám na javisku 2013“, sa uskutočnil v dňoch 12. až 

15. septembra 2013 v Klube Lúč v Trenčíne.  

Počas štyroch dní mali diváci možnosť vidieť predovšet-

kým klasické činoherné monodrámy, no v netradičnom preve-

dení. Medzinárodný festival „Sám na javisku 2013“ ponúkol 

výber z toho najlepšieho, čo sa v divadle jedného herca v sú-

časnosti deje.  

Počas festivalu „Sám na javisku 2013“ začala svoju činnosť 

Prvá komorná divadelná scéna. Program festivalu dňa 12. sep-

tembra 2013 otvorilo predstavenie pod názvom „Hotovo, 

Schlusss...“ v podaní známeho herca a komika Mira Nogu.  

Dňa 13. septembra 2013 pokračoval festival vystúpením 

Jána Jankovského netradičným spracovaním známeho romá-

nu J. W. Goetheho „Utrpenie mladého Werthera“. Piatkový 

večer sa uzavrel živým koncertom formácie „Dekadent Fab-

rik“. 

Vyvrcholením festivalu bolo dňa 14. septembra 2013 vy-

stúpenie známeho divadelného a filmového herca Karla Ro-

dena predstavením pod názvom „Sam“ a sobotný večer sa 

uzavrel recitálom „Ikony pražského undergroundu J. H. Kr-

chovského“.  

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=12134194&ids=7
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Nedeľa 15. septembra 2013 patrila otvoreniu novej sezóny 

divadiel pre najmenších v rámci Detského divadelného klubu 

predstavením Romana Federa „O poštárovi Vincovi“. Festi-

val sa ukončil pútavým spracovaním klasickej shakespearov-

skej tragédie „Macbeth“  Petrom Čižmárom. 

 Počas celého festivalu budú v priestoroch divadla vystave-

né fotografie Rada Stoklasu, ktoré mapujú históriu festivalu. 

www.sme.sk 21.08.2013 

pomocná evidencia 584/1/2013 

 

Osobnosť významného slovenského bibliografa, básnika, 

pedagóga a publicistu Ľudovíta Vladimíra Riznera si pripo-

menuli dňa 25. septembra 

2013 v kongresovej sále 

Trenčianskeho samo-

správneho kraja účastníci 

spomienkovej slávnosti 

pri príležitosti 100. výro-

čia jeho úmrtia a 165. vý-

ročia jeho narodenia. 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pa-

vol Sedláček, MPH v úvode pripomenul, že náš kraj dal Slo-

vensku viacero významných rodákov a Ľudovít Vladimír Riz-

ner je jedným z nich. Životný príbeh tohto rodáka 

zo Zemianskeho Podhradia je dôkazom, že aj ľu-

dia zo skromnejších pomerov môžu dokázať veľ-

ké veci, ak idú vytrvalo za svojím cieľom. 

Predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč, PhD. oso-

bitne uvítal, že medzi poslucháčmi je veľa mladých ľudí. Vy-

zval ich, aby sa nehanbili za to, že sa narodili na 

Slovensku. Ing. Marián Tkáč potom odovzdal 

medailu a pamätné listy Matice slovenskej viace-

rým významným osobnostiam z Trenčianskeho 
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samosprávneho kraja. Ten potom odovzdal pamätné medaily 

jednotlivcom i inštitúciám, ktoré v praktickom kultúrnom ži-

vote v Trenčianskeho samosprávneho kraja napĺňajú odkaz ju-

bilanta Ľudovíta Vladimíra Riznera. 

Riznerov odkaz pre súčasnú bibliografiu pripomenula   

Mgr. Eva Augustínova, CSc. Prínos jubilanta pre slovenskú 

vedu pripomenul vedecký tajomník Matice slovenskej  doc. 

PaedDr. Pavol Parenička, CSc a literárnu tvorbu Ľudovíta 

Vladimíra Riznera analy-

zoval tajomník Matice 

slovenskej Mgr. Peter 

Cabadaj. 

Podujatie vyvrcholilo 

pietnou spomienkou pri 

pomníku Ľudovíta Vla-

dimíra Riznera v Parku 

Milana Rastislava Štefá-

nika v Trenčíne, kde zástupcovia Matice slovenskej položili 

kyticu kvetov. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 677/1/2013 

 
V dňoch 27. a 28. septembra 2013 sa uskutočnilo jubilejné 

20. výročie Trenčianskeho jazzového festivalu, ktorý fi-

nančne podporilo 

Mesto Trenčín a firma 

Siemens. 

Úvod festivalu sa 

uskutočnil poobede 

vystúpeniam skupín 

na otvorenej scéne na 

Mierového námestia 

za pekného, ale stude-



310 
 

ného počasia, na ktorom sa prezentovali tri kapely „Patra 

Jazz Band“ pod vedením Patrície Paleníčkovej. Hudba „Patra 

bandu“ vhodne zapadla do ešte stále čulého ruchu „Bio-

jarmoku“. Čistá, prívetivá, zbytočne nedráždivá, prizdobená 

príjemným Patiným spevom. Keď slnko pomaly zachádzalo za 

kostolnú vežu, do tejto nálady nastúpil trenčiansky džezový 

poter „Jazzvec“, ktorý formuje Jakub Šedivý. Popri štúdiu gi-

tary na Konzervatóriu Jaroslava Ježka v Prahe stíha organizo-

vať aktivity kapely s názvom „Jazzvec“. Už toto vtipné slovné 

spojenie prezrádza rozihranosť a pestrosť hudobného výrazu 

kapely v zložení Tomáš Martinek - klávesy, Peter Vasko - gi-

tara, Samuel Barcík - basová gitara, Lukáš Chovanec - bicie 

a speváčka Petra Reháková. 

Keď sa zmrákalo a citeľne sa ochladilo, keď prišiel na pó-

dium „Jazz Band“ pod vedením Róberta Babála a s ním zná-

me osobnosti, džezové i trenčianske. Dušan Húščava tu má 

priateľov a obdivovateľov z čias jeho pôsobenia vo vojenskej 

hudbe. Ján Babič, osoba známa nielen za bicími, ale aj z ob-

čianskeho diania v meste. 

Kontrabasista Andrej Šebo 

chodí do Trenčína roky ro-

kúce z rôznymi kapelami a 

vedie svoju basovú linku asi 

najlepšie na Slovensku. Pe-

ter Jankech, hoci teraz kla-

virista, stretáva v Trenčíne 

spoluhráčov zo symfonického orchestra, kde hral na lesný roh. 

Vlado Vizár to tu pozná od čias Traditional Clubu a mesto je 

aj pre neho stálou hudobnou destináciou. Je namieste pripo-

menúť, že ho zdobí čerstvo získané ocenenie „Jazzmen roka 

2013“, nielen pre jeho výbornú hru na trombón, ale práve pre 

jeho neúnavnú organizačnú a publicistickú činnosť. Zuzana 

speváčka Petra Reháková 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12315412&ids=7
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Zuzana Vlčeková 

Vlčeková zohriala už do tmy ponorené námestie parádnym 

prednesom ťažkých džezových štandardov.  

Kapela hrala skvele a podporila miestami pani Ellu pripo-

mínajúci hlas momentálne asi najlepšej džezovej speváčky na 

Slovensku. To bol prvý deň festivalu na Mierovom námestí. 

Na druhý deň sa sťa-

hovala džezová karavána 

do kina Hviezda. Večer 

sa začal v kine Hviezda 

vernisážou výstavy 

„Jazz a karikatúra“, 

ktorú pripravil Ing. Bobo 

Pernecký a potom už 

zostatok večera patril koncertu troch kapiel – „Level Funk“, 

„Blázni z Chelmu“ a „Aurélius Q s hosťami“. 

Koncert sa začal do prívetivo naplnenej sály. Publikum s 

hrdosťou očakávalo koncert ďalšej mladej trenčianskej formá-

cie „Level Funk“. Pravdou je, že sa zopakovali niektoré tváre 

z predchádzajúceho dňa, ale to na veci nič nemenilo, že Tren-

čín má silné džezové zázemie v mladých adeptoch tohto kum-

štu. Suverénna Katarína Ambrosová spievala i konferovala, na 

gitaru hral Daniel Páleník, na bicie Dominik Krasuľa, a for-

máciu dotvorili spomínané známe tváre z koncertu na námestí 

Peter Vasko - gitara, 

Samuel Barčík a To-

máš Martinek. Uhla-

dený, precízny výkon, 

postavený na solídnej 

technike ovládania ná-

strojov, dynamike a 

džezovom cítení na-

vádzala k myšlienke, 
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že za takýmto prejavom musí byť skúsená ruka. Kapela hrala 

pod kuratelou učiteľa gitaristu Jaroslava Oliša zo Základnej 

umeleckej školy v Trenčíne. 

Druhým hudobným aktom večera bol projekt Erika Rot-

hensteina „Blázni z Chelmu“. Vynikajúci koncert zaujal aj 

mladších vyznávačov džezu. Tak, ako to už býva, oproti al-

bumu s rovnomenným názvom bol aj včerajší koncert skúse-

nej formácie v znamení „byť pri tom“ a byť súčasťou tvorivé-

ho diania. Majstrovské sóla „chetbakerského“ trumpetistu 

Maťka Ďurdinu, spoľahlivého kontrabasistu Vlada Máčaja, 

expresívne bicie Mariana Ševčíka, posúval do špecifickej ro-

viny vynikajúci flamenco štýl gitaristu Paľa Berezu. Erik Rot-

henstein to celé potvrdil perfektným klarinetom a nezvyklým 

baritonsaxofónom. 

Záver jubilejného festivalu patril, celkom oprávnene tren-

čianskej formácii „Aurélius Q“. Členovia tejto kapely, ktorá 

vlani oslávila 20 rokov trvania a aktívnej činnosti, boli aj pri 

vzniku Trenčianskeho jazzového festivalu Jazz pod hradom. 

Atmosféra a oddanosť všetkých zúčastnených, na pódiu i v 

hľadisku, potvrdila správnosť a hodnoty festivalu. Tie sú v je-

ho tradícii, ale hlavne v jeho budúcnosti. 

vlastné poznámky 

www.sme.sk 01.10.2013  

pomocná evidencia 657/1/2013, 675/1/2013 

 

Dňa 28. septembra 2013 uskutočnilo v Trenčíne „Občian-

ske združenie pre prírodu“ podujatie určené predovšetkým ro-

dinám s malými deťmi a priateľom prírody pod názvom „Ze-

lený bazár“ naplnený bohatým športovým a zábavným prog-

ramom spojený s predajom a kúpou prebytočných vecí z do-

mácností v čase od 11,00 do 20,00 h. Výťažok z celej akcie 

bude použitý z 90 % na realizáciu prvej etapy budovania 

„Prírodného parku pri Váhu“ a 10 % na charitatívne účely. 
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Priaznivé klimatické podmienky vytvorené jesenným sl-

niečkom umožnili 

všetkým deťom prežiť 

tento deň v pohode. 

V pripravenom nafu-

kovacom bazéne mali 

možnosť vyskúšať si 

svoje schopnosti povo-

ziť sa na nafukovacích 

lodičkách, vyskúšať si 

jazdu na ozajstnom živom koni, povoziť sa na trixi mobile, z 

výšky vystúpeného teplo-

vzdušného balóna pozrieť 

sa na zem, povoziť sa na 

dračích lodiach, vyskúšať si 

prechod lanovou dráhou, 

hodiť udicu do vody a chy-

tiť živú rybičku, pozrieť si 

vystúpenia cvičených koní. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 676/1/2013 

 

Slovenské umelecké hviezdy žiaria v priestoroch trenčian-

skeho hotela Elizabeth. Na koho sa podobajú, odhalila známa 

fotografka Kristína Schreiberová. 

Tajomstvo odhalí už pri prvom 

stretnutí, pretože tváre študuje už 

desať rokov. Hľadá podobnosti, kto-

ré možno na prvý pohľad ani nie sú 

zrejmé. Kristína Schreiberová je fo-

tografkou, ktorá prekvapí skutočne nezvyčajným štýlom foto-

grafie. Výstava jej diel potrvá v priestoroch hotela Elizabeth 

celý mesiac október 2013. 

Katarína Schreiberová 
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Sama o sebe hovorí, že sa venuje fotografovaniu zaujíma-

vých ľudí, osobností. Snažím sa ich stvárňovať cez svoju pri-

zmu. Je to najmä insce-

novaná fotografia. Náv-

števníci majú možnosť 

vidieť kolekciu osobnos-

tí, kde sa snažím o pre-

pojenie Slovenska so 

svetom prostredníctvom 

fotografie. Na čiernobie-

lej fotografii je svetová 

osobnosť a tá farebná je 

moja fotografia známej osobnosti zo Slovenska. Snažím sa ná-

jsť odpovede na otázky, kto je to osobnosť, ako súvisí vonkaj-

šok osobnosti s jej vnútrom, nakoľko ovplyvňuje to vonkajšie 

charakterové, či povahové vlastnosti človeka. Ako sa vpíšu do 

mimiky, do vonkajšieho vystupovania. Je to taký môj súkrom-

ný prieskum. Fotografií na výstave je okolo sedemnásť, aj keď 

v skutočnosti je ich okolo sedemdesiat. 

Asi 90 % jej fotografií je profesionálne prepojených. Asi na 

tom niečo bude. Samozrejme, že je to aj jej hre, uhlu pohľadu, 

v správnej mimike zachytiť človeka. Napríklad pri Kataríne 

Hasprovej to bolo veľmi 

ľahké. Ona aj v skutoč-

nosti vyzerá ako Maria 

Callas, aspoň na mňa tak 

pôsobí, čiže to fotenie 

nebolo náročné. Ale na-

príklad pri Lucii Šipošo-

vej to bolo zložitejšie. 

Ona mi pripomínala tri 

herečky naraz. Nakoniec 

som rozhodla, že bude ako Susan Sarandov. Potom som ju šty-

Victoria Beckham a Ivica Sláviková 

Maria Callas a Katarína Hasprová 
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lizovala do tejto polohy, aby sa čo najviac podobala. V tomto 

prípade to bolo skôr o tom správnom  uhle pohľadu a o tej 

správnej mimike. 

Stretávam sa s pozitívnymi reakciami, pretože ľudia, ku 

ktorým ich prirovnám, sú 

ľudia, za ktorých sa ne-

treba hanbiť, sú to sveto-

vé osobnosti. Čiže je tam 

také prepojenie toho sve-

tového a slovenského. 

Prostredníctvom tejto ko-

lekcie vystavujem zaují-

mavých ľudí, ktorí robia 

dobré meno Slovensku vo 

svete. Postupne zisťujem, že všetci, čo tu žijeme, sme si po-

dobní. Slovensko nie je teda až také malé, máme veľa zaují-

mavých ľudí, ktorých treba podporovať. 

Nafotili ste aj seba ako Fridu, ktorú stvárnila vo filme Sal-

ma Hayek. Zachytili ste ten moment aj cez taký vnútorný po-

hľad, ktorý sa výrazne odráža na fotografii? Je to fotografia, 

ktorá zachytáva trojpodobnosť. Čiže je to taká Frida cez Sal-

mu Hayek. Proste 

veľa ľudí mi pove-

dalo, že im pripo-

mínam Salmu Hay-

ek. Mala som pocit, 

žeby som mala byť 

súčasťou tejto ko-

lekcie. Keďže ja 

som výtvarníčka, 

tak sa mi zdalo zau-

jímavé stvárniť seba 

ako Fridu. Ona bola maliarka, ale mala aj taký komplikovaný 

Eva Mendez a Lucia Hurajová 

 

Salma Hayek a Kristína Schreiberová 

 

Eva Mendez a Lucia Hurajová 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12304439&ids=1
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život a hľadala únik. Ja podobne hľadám únik pred obyčajnou 

šedou realitou a vytváram si farebnejší svet. 

Kristína Schreiberová sa venuje dizajnu, prepája fotografie 

aj s inými oblasťami alebo kombinuje s inými plochami, ako 

je zrkadlo a striebro. Šije na mieru aj štýl osobnostiam, naprí-

klad časť tela, alebo ženský akt osobnosti aplikuje na šaty. 

Mala určité ambície zachytávať aj politikov, ale má pocit, 

že by to bolo skôr kontraproduktívne. Radšej sa sústreďuje na 

umelcov. 

Túto kolekciu začala tvoriť už pred desiatimi rokmi  a bude 

to robiť zrejme celý život, je to taká neustále aktualizovaná zá-

ležitosť. Tých podobností je strašne veľa. Teraz pracuje na 

knihe, čo sú také rozhovory medzi jednotlivými osobnosťami. 

Vystavovala v Šanghaji, v New Yorku a v Bejrúte. 

www.sme.sk 28.09.2013  

pomocná evidencia 687/1/2013 
 

Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne spolu s ďalšími galé-

riami na Slovensku pristúpila k digitalizácii svojich zbierok. 

Garantom národného projektu je Slovenská národná galéria 

v Bratislave. 

Cieľom digitalizácie bolo sprístupnenie, priblíženie zbier-

kových predmetov, ktoré sú sústredené v depozitároch jednot-

livých galérií širokej verejnosti, povedal riaditeľka Galérie M. 

A. Bazovského v Tren-

číne PhDr. Danica 

Lovíšková. Podľa jej 

slov digitalizácia zbie-

rok umožní prezentá-

ciu a reprezentáciu ga-

lerijných zbierok a to 

prostredníctvom vý-

stav, kníh, katalógov 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12304441&ids=7
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a iných médií a bude vysoko kvalitná a profesionálna. Na digi-

talizáciu sa Galéria M. A. Bazovského pripravovala dva roky.  

„Pracovníci externej firmy digitalizujú zbierkové predmety 

v galérii (obrazy, kresby, grafiky a plastiky). Obrazy sú digita-

lizované priamo v galérii a kresby s grafikami sa digitalizujú 

v digitalizačnom centre vo Zvolene,“ povedala správkyňa 

zbierok Galérie M. A. Bazovského Blanka Špačková. Cel-

kom sa bude digitalizovať 3008 predmetov. Práca na digitali-

zácii bude trvať do konca roka 2013.  

„Výsledkom digitalizácie sú vysoko kvalitné digitálne 

snímky“ konštatoval projektový manažér zabezpečujúcej digi-

talizáciu zbierok Galérie M. A. Bazovského Ľubomír Pry-

pon. Digitálny výstup zo skenovaného je archivovaný. 

Do projektu „Digitálna audiovízia“ prostredníctvom zmlúv 

o poskytovaní zbierkových predmetov na digitalizáciu bolo 

zapojených ďalších 17 slovenských galérií. Celkovo sa digita-

lizuje jednosto galérií a kultúrnych objektov. Na realizáciu 

projektu sa uvažuje čiastka 14.222.218 eúr, povedal hovorca 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Jozef Bednár. 

Trenčianske noviny 23.09.2013 

pomocná evidencia 653/1/2013, 706/1/2013 

 

Dňa 3. októbra 2013 sa v Kongresovej sále Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 

uskutočnil seminár pri 

príležitosti 145. výročia 

narodenia zakladateľa 

modernej slovenskej ar-

chitektúry Ing. arch. 

Dušana Samuela Jur-

koviča.  

Jurkovič sa narodil 

23. augusta 1868 v obci 
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Turá Lúka, ktorá je dnes súčasťou mesta Myjava. Vďaka mi-

moriadnemu talentu, kvalitnému štúdiu, hlbokej láske k príro-

de, k tomu, čo vytvorili naši predkovia z kameňa dreva, hliny 

a vďaka úcte k princípom humanity, vypracoval na výz-

namného architekta a komplexného, univerzálneho človeka. 

Vynikal technickým koncepčným myslením, citlivo a správne 

vyhodnocoval spoločenské a politické dianie, bol schopným 

podnikateľom. Na Slovensku a v Čechách zanechal diela, kto-

ré sú doteraz obdivuhodné, funkčné, estetické a inšpirujúce. 

Seminár otvoril predseda Trenčianskeho samosprávneho 

kraja MUDr. Pavol Sedláček a účastníkom sa prihovorili aj 

prezident Spolku architektov Slovenska prof. Ján Bahna a 

zástupca hejtmana Juhomoravského kraja Bc. Roman Celý, 

Dis. 

V pracovnej časti vystúpili špičkoví odborníci, ktorí sa za-

oberajú tvorbou Dušana Jurkoviča – doc. PhDr. Dana Bořu-

tová, CSc. z Katedry dejín výtvarného umenia Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského a na Ústave dejín umenia 

Slovenskej akadémie vied, Mgr. Ladislava Horňáková, kurá-

torka zbierky archi-

tektúry Krajskej galé-

rie výtvarného ume-

nia v Zlíne, PhDr. 

Blanka Petráková, 

kurátorka zbierky 

kúpeľníctva a Centra 

pre spravcovanie od-

kazu Dušana Jurko-

viča v pobočke Lu-

hačovice Múzea juhovýchodnej Moravy v Zlíne, Ing. arch. 

Ivan Jamnický zo Spolku architektov Slovenska, Ing. Milan 

Gesierich, technický námestník riaditeľa Valašského múzea v 

prírode v Rožnově pod Radhoštěm a Mgr. Tatiana Horešová 
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– Lazarová, manažérka projektu „Osobnosti našej histórie“ v 

miestnej akčnej skupine Kopaničiarsky región. V rámci disku-

sie vystúpil historik Matúš Valihora s príspevkom o súčas-

nom stave diel, ktoré vytvoril Dušan Jurkovič v Brezovej pod 

Bradlom. 

Účastníkmi seminára boli zástupcovia Spolku architektov 

Slovenska, inžinieri architekti z Úradu Trenčianskeho samo-

správneho kraja, Trenčína a Trenčianskeho kraja, zástupcovia 

miestnej samosprávy, ria-

ditelia a pracovníci kul-

túrnych zariadení a vy-

braných škôl v zriaďova-

teľskej pôsobnosti Tren-

čianskeho samosprávneho 

kraja, pracovníci Krajské-

ho pamiatkového úradu v 

Trenčíne, zástupcovia 

spoločenských organizácií – Slovenská numizmatická spoloč-

nosť, Spoločnosť M. R. Štefánika, Matice slovenská, historici, 

študenti a podobne. 

Z partnerského Zlínskeho kraja zavítala na seminár delegá-

cia pod vedením riaditeľa Valašského múzea v prírode v Rož-

nově pod Radhoštěm Ing. Jindřicha Ondruša, a delegácia 

Juhomoravského kraja 

pod vedením zástupca 

hejtmana Bc. Romana 

Celého, DiS. 

Príspevky na vysokej 

odbornej úrovni obohatili 

účastníkov po vedomost-

nej stránke. Osobitný spo-

ločensko – ľudský rozmer 

pridala semináru účasť 
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troch vnučiek slávneho architekta pani Eva a Tatiana Jurko-

vičové, dcéry najstaršieho syna Dušana Jurkoviča Juraja a pani 

Katarína Salayová – Jurkovičová, dcéra najmladšieho syna 

Pavla. 

V priestore pred Kongresovou sálou bola sprístupnená vý-

stava, ktorá približuje základné údaje zo života Dušana Jurko-

viča a diela charakteristické pre jeho tvorbu. Po prezentácii v 

sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja bude výstava zapo-

žičaná ďalším záujemcom. 

www.tsk.sk 07.10.2013 

pomocná evidencia 717/1/2013 

 

V piatok 4. októbra 2013 pripravila Verejná knižnica Mi-

chala Rešetku podujatie „Papučková noc“ plná hier a prekva-

pení mala tradične bohatý sprievodný program. Jedinou pod-

mienkou pre účasť na podujatí bolo priniesť čo najoriginálnej-

šie papučky, ktoré boli aj súčasťou súťaže o tie najkrajšie.  

K vrcholom podujatia patrila 

beseda s hudobníkom Branis-

lavom Jobusom,  diskusia 

o zaujímavostiach zo sveta kri-

minalistiky s Mgr. Dankou 

Adamíkovou, písanie želaní 

vodníkovi Valentínovi, večerná 

detektívna prechádzka mestom 

spojená s hľadaním skrytých in-

dícií, ktoré sa dali nájsť po uhádnutí tajného kódu ukrytého vo 

verši. Veľkou zábavou boli detektívne hry. Deti si mohli vy-

skúšať odtlačky prstov aj identikit. 

Trenčianske noviny 14.10.2013 

pomocná evidencia 741/1/2013 
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Pamiatke československých vojakov, ktorí počas druhej 

svetovej vojny bojovali na severoafrickom fronte, bola veno-

vaná unikátna výstava vo výstavných priestoroch Posádkové-

ho klubu v Trenčíne s vernisážou 4. októbra 2013 pod názvom 

„Československé vojsko na Strednom východe a v severnej 

Afrike 1940 – 1943“. Výstava nadviazala na expozíciu o za-

čiatkoch zahraničného vojenského odboja v období druhej 

svetovej vojny. Na príprave sa podieľal Klub vojenskej histó-

rie protifašistického odboja pri Posádkovom klube Trenčín 

Vojenský historický archív v Bratislave aj Vojenský ústredný 

archív v Prahe. 

Ako uviedol predseda klubu vojenskej histórie Ing. Miro-

slav Ondráš, cieľom výstavy bolo pripomenúť, že národ, kto-

rý si plánuje cestu do budúcnosti, by mal poznať cesty, ktoré 

ho priviedli do súčasnosti. Termín výstavy súvisí so 75. výro-

čím podpisu Mníchovskej dohody.  

Desať výstavných panelov dokumentuje nasadenie česko-

slovenských vojakov na mimoeurópskom fronte. Ich cesta 

viedla z Palestíny cez Sýriu, Libanon, Egypt do Líbye. Vyme-

dzený priestor je ohraničený rokmi 1940 až 1943.  Českoslo-

venskí vojaci strážili zajatcov v Egypte, železničné mosty v 

Sýrii, prístav v Bejrúte aj rafinériu v Haife. Najslávnejšou ka-

pitolou ich pôsobenia bola obrana líbyjského mesta Tobruk.  

Boje na tomto fronte sa začali útokom talianskych vojsk z 

územia Líbye na Egypt 13. 9. 1940. Na strane Osi sa ich zú-

častnili vojská Talianska, Nemecka a Francúzska. V radoch 

spojencov bojovali britskí, americkí, francúzski, indickí, aus-

trálski, novozélandskí, juhoafrickí, poľskí a československí 

vojaci. Po striedavých ofenzívach bojujúcich strán sa skončili 

v Tunise kapituláciou nemeckých a talianskych vojsk 

13.5.1943, vysvetlil autor sprievodných textov Jozef Bystric-

ký z Vojenského historického ústavu. Popri bojoch v severnej 
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Afrike spojenecké vojská uskutočnili aj ťaženie na Strednom 

východe.  

Podľa Jozefa Bystrického na Strednom východe nastúpilo 

na službu v československom vojsku dovedna 2.489 osôb. Z 

toho 572 prišlo z Balkánu (väčšinou emigranti z Protektorátu a 

zo Slovenska), 461 zo Sovietskeho zväzu (bývalí príslušníci 

Českej a slovenskej légie vytvorenej v Poľsku), 1.113 mužov 

pochádzalo z Palestíny (predvojnoví a vojnoví emigranti) a 

343 mužov prišlo z iných krajín.  

Výstava sa stal jedinou svojho druhu na Slovensku. Pozos-

távala zo vzácnych historických prameňov, medzi ktorými ne-

chýbali mapy, dobová tlač, fotografie z bojovej línie, nákresy, 

obrázky jednotlivých uniforiem či štedrovečerný jedálny lístok 

mínometnej čaty v Tobruku z roku 1941. Mnohé vystavené 

exponáty boli zverejnené po prvýkrát.  

Trenčianske noviny 21.10.2013  

pomocná evidencia 770/1/2013 

 

Vo štvrtok 10. októbra 2013 sa už po desiatykrát stretli čle-

novia Klubu darcov Trenčianskej nadácie na svojom pravidel-

nom hodnotiacom 

stretnutí. Desiaty ročník 

bol výnimočný a tak 

priniesol viaceré zme-

ny. V krátkom progra-

me sa predstavila vo-

kálna skupina VOX, ta-

nečná skupina Goonies, 

v troch pútavých scén-

kach Trenčianske hradné divadlo a tanečnice z tanečnej skupi-

ny Džamál. Nie je nezaujímavé, že všetky štyri súbory boli už 

v minulosti úspešne podporené grantmi práve Klubom darcov. 
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V programe tohto ročníka sa vynechali tradičné „zúčtova-

nia“ minuloročných úspešných žiadateľov, takže ich výsledky 

stručne prezentovala 

moderátorka večera 

Eva Mišovičová. O to 

viac priestoru mali po-

tom jedenásti tohtoroč-

ní žiadatelia. Prezentá-

cie boli veľmi pekne 

pripravené a profesio-

nálne predstavené a po-

dľa slov členov Klubu darcov bolo veľmi ťažké prideliť 

správne body tým správnym projektom, len škoda, že zdroje 

Klubu darcov sú obmedzené. Najväčší počet hlasov získal pro-

jekt Benefičný beh Pro Autis a hneď za ním sa umiestnili dva 

známe trenčianske divadelné súbory Trenčianske hradné di-

vadlo s hrou Antona Pavloviča Čechova „Svadba“ a Divadlo 

Normálka s divadelným predstavením „Čínska stena“. 

Do desiateho ročníka Klubu darcov darovali jeho členovia 

spolu 1700 eúr a po dohode rozdelili túto sumu v pomere                 

700 eúr : 500 eúr : 500 eúr.  

Nielen, že sa jubilejný desiaty ročník tohto jedinečného 

darcovského programu 

uskutočnil 10. októbra 

2013, ale tiež desať sku-

točne desaťročných čle-

nov bolo ocenených ce-

nou „Filantrop“. Verí-

me, že táto cena bude 

inšpiráciou pre nových 

záujemcov o darovanie 

a podporovanie úžasných vecí, ktoré sa dejú denne okolo nás. 
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Alena Karasová, správkyňa Trenčianskej nadácie, 

10.10.2013 

pomocná evidencia 727/1/2013 
 

Trenčianska mestská veža od 14. do 28. októbra 2013 pri-

blížila dielo na výstave výtvarníka, karikaturistu a filmára 

Igora Ševčíka pod názvom „Igor Ševčík: Maľba, kresba, 

grafika“ s vernisážou  dňa 14. októbra 2013 pri príležitosti 

desiateho výročia úmrtia výtvarníka. 

Igor Ševčík bol rodák 

z Trenčianskych Mitíc, vý-

tvarník, ktorého ľudia po-

znali aj ako filmára. Vytvoril 

niekoľko animovaných fil-

mov a animovaných pasáží v 

hraných filmoch, okrem iné-

ho aj vo filme „Tisícročná 

včela“.  Na život a dielo Igora Ševčíka sme sa spýtali spisova-

teľa Kornela Földváriho. 

„Naturalizovaný Pražák od Trenčína Igor Ševčík (1951 – 

2003) sa bez akejkoľvek výtvarnej prípravy stal výrazným re-

prezentantom predovšetkým českého, ale i slovenského ani-

movaného filmu. Za film „Sonda“ (1986) získal zlato na festi-

vale v Bilbau a v hranom filme stopu svojho výtvarného ruko-

pisu zanechal na Jakubiskovej „Tisícročnej včele“ (1984). Bol 

zároveň ojedinelým prí-

padom, ktorý sa na roz-

diel od väčšiny karikatu-

ristov pobral (bez toho, 

že by opustil film) pres-

ne opačným smerom – 

od animácie k výtvar-

nému humoru. Tvrdo-

hlavo dôsledný šiel ešte 
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ďalej vďaka priateľstvu s Dušanom Polakovičom, až ku gra-

fickým technikám. A odtiaľ išiel k maľbe a odvážnym inte-

riérovým riešeniam, ktoré vyvrcholili neodolateľnou výzdo-

bou svojráznych pražských krčmičiek. Ak Igorovi Ševčíkovi 

čosi nikdy nechýbalo, tak to bola nespútaná fantázia, schop-

nosť vidieť bizarné svety a chápať ich zákonitosti. Scenáre, 

ktoré si písal k vlastným filmom, prekypovali imaginatívnos-

ťou, po samý okraj naplnené voľnými asociáciami so surrea-

listickým nádychom. V ostrom tempe sa vedeli prestupovať a 

oslňovať výbuchmi žiarivých farieb ako v hašišovom opojení. 

V grafikách, kresbách i obrazoch pohyb nahrádzali prudké 

strihy tvarov a ich nová symbióza. Igor Ševčík sa bez okolkov 

pohrával s prírodou i s ľuďmi, no zároveň nikdy neopustil pô-

du jednoduchého ľudského porozumenia.“ 

www.sme.sk 12.10.2013 

pomocná evidencia 732/1/2013  

 

     Eleonóra Kubalová a Ferdinand Kubala vychovali ce-

lé generácie tanečníkov, spevákov a hudobníkov. Tí sa podu-

jali zmapovať ich celoživotné dielo 

a v piatok 18. októbra 2013 ponúkli 

verejnosti prvý diel – nezabudnu-

teľné spomienky najstaršej generá-

cie. Manželský pár Eleonóra a Fer-

dinand Kubalovci založili v roku 

1949 na trenčianskom gymnáziu 

Folklórny súbor „Trenčan“. On bol 

organizačným vedúcim súboru 

a hral v ľudovej hudbe na kontra-

bas, ona umeleckou vedúcou a cho-

reografkou. Vďaka ich neúnavné-

mu pôsobeniu dosiahol Folklórny 

súbor „Trenčan“ množstvo úspe-

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12368813&ids=7
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chov. Doteraz sa v ňom vystriedalo vyše 1200 členov, pričom 

prví členovia sú dnes už na dôchodku. Mnoho tanečníkov pô-

sobilo a pôsobí vo folklórnom hnutí na Slovensku v popred-

ných súboroch. 

Vzdať hold mimoriadnemu manželskému páru dnes už ne-

žijúcich stredoškolských profesorov sa ich nasledovníci roz-

hodli prostredníctvom scénických audiovizuálnych progra-

mov. Prvé dva uviedli v piatok 18. októbra 2013 v divadelnej 

sále Posádkového klubu v Trenčíne. Po obede o 16. h išlo 

o program venovaný nielen staršej generácii s názvom „Nikdy 

nezabudni na poďakovanie“. O 19. hodine sa začal kompono-

vaný program „Nezabudnuteľné stopy Kubalovcov“. V oboch 

programoch nechýbali na pódiu Folklórny súbor Trenčan, 

Detský folklórny súbor „Radosť“, Detský folklórny súbor 

„Dolina“, Detský folklórny súbor „Čečinka“, Detský folklórny 

súbor „Kremienok“, Folklórny súbor „Véna“, Tanečnice 

z „Lúčnice“, Folklórny súbor „Hajíček“, Senior klub „Druž-

ba“, Folklórny súbor „Nadšenci“. Večerný program bol navy-

še obohatený o vyznania a spomienky mnohých významných 

slovenských osobností. Oba programy moderovali Ida Rapai-

čová a Štefan Sádovský. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 744/1/2013 

 

Regionálna súťaž „Miss Trenčín 

2013“ už desiaty krát privítala všet-

kých nadšencov ženskej krásy 

v priestoroch Posádkového klubu 

v Trenčíne dňa 19. októbra 2013. 

Program spestrili nielen krásne fina-

listky, tradične britký humor mode-

rátora večera Petra „Pinďa“ Lengye-

la, ale i tóny jemného a precíteného 
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spevu mladého Tomáša Buranovského a Mária „Kuly“ Kol-

lára z Desmodu. Obaja speváci si aj spoločne zaspievali.  

Počas troch hodín predviedlo 12 finalistiek krásne modely 

v niekoľkých disciplínach. S náročnými otázkami ich poriadne 

potrápil moderátor Pinďo. Finalistky prekvapili aj svojimi zá-

ujmami, niektoré netypickými ženskými aktivitami ako zápa-

senie či futbal.         . 

Na hlasovaní za Miss MY sa 

podieľali čitatelia regionálnych 

Trenčianskych novín, ktorí pod-

porili svojimi hlasmi viacero fi-

nalistiek. Víťazkou čitateľského 

hlasovania sa napokon stala Na-

tália Dúbravková z Novej Dub-

nice, ktorá získala až 432 hlasov. 

„Je to pre mňa neuveriteľná poc-

ta. Som šťastná, že mi ľudia verili,“ povedala Dúbravková, 

ktorá by rada využila do budúcna aj príležitosti v modelingu. 

Momentálne študuje na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka. 

K víťazstvu v čitateľskom hlasovaní jej pomohla najmä rodi-

na.  

„Najviac hlasov som určite získala od rodiny a od priateľov,“ 

vysvetlila Dúbravková. Celkové prvé miesto si odniesla mla-

dučká Ivona Ďuračková z Bánoviec nad Bebravou, ktorú do 

súťaže prihlásila 

mama. Chcela, 

aby získala nové 

skúsenosti, keď-

že modelingu sa 

venuje už dlhšie. 

„Študujem na 

strednej odbor-

nej škole v Tren-

Tomáš Buranovský 

Ivona Ďuračková v odvážnom modeli 

vyhlasovanie víťaziek 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12400257&ids=6
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číne a tak isto sa venujem modelingu. Predvádzala som mode-

ly v Bratislave, Banskej Bystrici, po celom Slovensku. Bola 

som aj na predkastingu „Miss Slovenska“  a odporučili mi, 

aby som prišla aj na oficiálny kasting v januári 2014. To mo-

mentálne plánujem,“ objasnila svoje zámery Ivona Ďuračková, 

ktorá podľa vlastných slov pri otázkach moderátora nepociťo-

vala stres. 

Prvou vicemiss sa stala Bibiána Reháková zo Soblahova, 

ktorá mala k súťaži blízko aj vďaka svojej kamarátke. Na sú-

ťaž ma nahovorila minuloročná miska. Nad modelingom mo-

mentálne neuvažuje a plánuje sa venovať skôr marketingu, 

ktorý študuje na Ob-

chodnej akadémií v 

Trenčíne. 

Druhá vicemiss 

Adriana Zagrapano-

vá z Trenčína počas 

rozhovoru s moderáto-

rom večera prezradila 

svoj záujem o súťaže miss. Prezradila, že súťaž sledovala od 

malička, ale vždy som si myslela, že budem stáť na tej druhej 

strane za oponou. Teraz som bola na pódiu a bol to zážitok,“ 

prezradila Zagrapanová, ktorá momentálne pracuje ako re-

cepčná v hoteli a v prípade ponúk z modelingu by určite nevá-

hala. 

Prezradila, že na súťaž je nahovorili dve staršie sestry. Pre-

hovárali ma už dlhšie, ale predtým som nemala odvahu.“  

www.sme.sk 20.10.2013  

pomocná evidencia 758/1/2013 
 

V Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne sa dňa 18. októbra 

2013 na prvej samostatnej prezentácii výstave prezentoval Pe-

ter Grísa absolvent bratislavskej Vysokej školy výtvarných 

prvá vicemiss Bibiána Reháková 
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umení, oddelenia voľnej grafiky a knižnej ilustrácie, pôsobia-

ceho  v Trenčíne.  Tvorba tohto autora je výrazne vyprofilova-

ná a presahuje svojim významom a kvalitou  rámec Trenčian-

skeho kraja – uveďme napr. jeho desaťročné pôsobenie vo  

vydavateľstve Modrý Peter, pre ktoré vytváral ilustrácie 

a dizajn.  Výstava približuje rozsah a charakter jeho tvorby  od 

knižného dizajnu (ilustrácií a prebalov) až po voľnú tvorbu di-

gitálnu grafiku, ako médium, poskytu-

júce iné a nové výrazové možnosti ako 

klasické techniky a umožňujúce rých-

lejší prenos a zaznamenanie myšlienok. 

Grísove diela sú nabité skrytou symbo-

likou, vytvára si vlastnú originálnu ná-

metovú ikonografiu, pozostávajúcu 

z fantazijných novotvarov, z prvkov 

osobitej rastlinnej a živočíšnej ríše i z oblasti technických vy-

nálezov. Originálny je umelcov zmysel pre detail, minucióznu 

linku, ktorou majstrovsky vykresľuje detaily a diktuje rytmus 

kompozície, plnej  dynamiky, energie, farby a svetla. 

Druhým vystavujúcim v tento deň bol umelecký fotograf 

Jan Pohribný, ktorý predstavil verejnosti neznáme  magické 

a snové krajiny v ktorých dominantnú úlohu zohráva svetlo. 

Originálnou svetelnou hrou autor vo svojich fotografiách ob-

javuje nové svety, tvorí snové príbehy, ktoré nachádza a insce-

nuje v reálnej krajine.  Veľko-

formátové farebné fotografie 

zaujmú originálnou optikou 

videnia umelca,  poetickou at-

mosférou a novoobjaveným, 

nádhernými  rajmi vo všednos-

ti sveta okolo nás. Narodil sa v 

roku 1961 v Prahe, kde aj vy-

študoval na Filmovú a tele-
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víznu fakultu Akadémie muzických umení v Prahe. Od  roku 

1986 pracuje ako samostatný fotograf – výtvarník. Popri svo-

jej voľnej tvorbe sa venuje prevažne reklamnej a ilustračnej 

výtvarnej fotografii. Spolupracuje s mnohými poprednými 

agentúrami, firmami, vydavateľstvami a časopismi v Českej 

republike i v zahraničí. Je členom Asociácie profesionálnych 

fotografov a Pražského domu fotografie - dnes FotoForum 

Praha. Od roku 1995 je zakladajúcim členom a prezidentom 

Spolku pre obnovu únetickej kultúry. V rokoch 1998 – 2013 

bol pedagógom na Inštitúte tvorivej fotografie pri Slezskej 

univerzite v Opave. Viedol mnoho workshopov doma i 

v zahraničí. Za posledných desať rokov pravidelne prednášal 

vo Fínsku a  Nórsku. Popri množstve publikácií, na ktorých sa 

autorsky podieľal, vyšla v roku 2007 kniha pod názvom „Ma-

gic Stones“ v Merrell Publishers v Londýne a v roku 2011 v 

nakladateľstve Zoner Press jeho učebnica „Kreatívne svetlo vo 

fotografii“. Mal viac ako 50 samostatných výstav doma  i v 

zahraničí a zúčastnil sa viac ako stovky skupinových výstav. 

Jeho fotografie sú zastúpené vo významných zbierkach v 

USA, Francúzsku, Švajčiarsku, Číne a Českej republike. 

www.gmab.sk 18.10.2013 

pomocná evidencia 762/1/2013 

 

V stredu 23. októbra 

2013 v Primaciálnom pa-

láci v Bratislave odmeni-

li úspešných autorov 

druhého ročníka fotogra-

fickej súťaže „Slovak 

Press Photo“, v ktorej 

druhé miesto získala 

Trenčianka, v súčasnosti 

študentka Vysokej školy výtvarných umení Katarína Babá-

http://www.gmab.sk/
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lová v kategórii portrét so snímkou: „Rybárik riečny“. Do sú-

ťaže sa zapojilo 139 autorov, ktorí zaslali 797 fotografií. Oce-

nené a ďalšie vybrané fotografie si mohli návštevníci pozrieť 

vo výstavnom priestore Múzea mesta Bratislavy od 24. októb-

ra do 27. novembra 2013. 

Ceny odovzdal primátor mesta Bratislavy Milan Ftáčnik.  

Nad 2. ročníkom Slovak Press Photo prevzali záštitu podpred-

seda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záleži-

tosti Slovenskej republiky Miroslav Lajčák a minister kultúry 

Slovenskej republiky Marek Maďarič. 

Katarína 

Babálová sa 

do súťaže za-

pojila prvý-

krát. Fotogra-

fia nie je jej 

hlavným štu-

dijným odborom. Táto fotografia vznikla na katedre „Fotogra-

fie a nové médiá“ v ateliéri „Kreatívnej fotografie“, kde  bola  

na študijnej stáži, ktorá bola súčasťou jej záverečného semes-

trálneho projektu  s názvom „Kamalásky,“ povedal otec oce-

nenej Katky Bohuš Babál s tým, že jeho dcéra už aj samostat-

ne vystavovala v trenčianskej galérii v  roku 2009. Jej prvá au-

torská výstava mala názov „Prerušenie ticha“, čo je aj symbo-

lické, nakoľko autorka má sluchový hendikep.   

Katku Babálovú v tomto roku čaká diplomovka, štátnice 

a záverečná práca v jej domovskom ateliéri  na  katedre „Vi-

zuálna komunikácia - grafický dizajn“. 

www.sme.sk 27.10.2013  

pomocná evidencia 779/1/2013 

 

V Trenčíne, Banskej Bystrici, Starej Ľubovni a v obciach 

Jarabiná a Rišňovce sa od piatku 25. októbra 2013 do stredy 

víťazná fotografia Kataríny Babálovej „Rybárik riečny 
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30. októbra 2013 konalo podujatie 1. ročníka „Festivalu rus-

kých filmov“. Na podujatí sa zúčastnil renomovovaný ruský 

scenárista Vladislav Romanov. Festival bol originálnym prí-

spevkom a príležitosťou porozprávať sa o súčasnej filmovej 

tvorbe v Ruskej federácii, uviedol organizátor festivalu Štefan 

Dlugolinský. Vyzdvihol prítomnosť Vladislava Romanova na 

festivale, spoluautora 24 celovečerných filmov, medzi ktorými 

je aj veľkofilm „Admirál“. Festival bol aj príležitosťou dozve-

dieť sa o štúdiu na slávnej moskovskej filmovej škole VGIK, 

kde profesor Vladislav Romanov vedie magisterské štúdium, 

dodal Štefan Dlugolinský.  

Podľa jeho ďalších slov zámerom organizátorov bolo festi-

val mal vniesť odborné načretie do histórie i pripomenutie 

významných historických okamihov. Aj preto bude v kolekcii 

filmov dokument o úspešnom ruskom vojvodcovi M. I. Kutu-

zovovi či retrospektíva do čias tesne po druhej svetovej vojne, 

uviedol Štefan Dlugolinský. Festival ruských filmov na Slo-

vensku sa bude konať pravidelne, raz ročne. Načrtol, že v roku 

2014 má za cieľ pripraviť aj sprievodné podujatia so špičko-

vými ruskými umelcami.  

Festival organizovalo filmové štúdio STUDIO D3 v spolu-

práci s Ruským fondom na rozvoj ruskej kinematografie, Rus-

kým centrom vedy a kultúry v Bratislave, Banskobystrickým 

samosprávnym krajom a Strednou odbornou školou podnika-

nia v Trenčíne.    

 www.pravda.sk 27.10.2013 

pomocná evidencia 784/1/2013 

 

Dňa 30. novembra 2013 sa uskutočnila v priestoroch mest-

skej veže vernisáž výstavy fotografií bývalého hovorcu 

a tlačového tajomníka primátora Ing. Jozefa Žišku Ferdinan-

da Rybníčka „Trenčín, moje mesto“ pri príležitosti jeho ne-

dožitých 70. narodenín. 

http://www.pravda.sk/
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Výstavu otvorila vedúca odboru kultúrno - informačných 

služieb Mesta Trenčín Ing. Janka Sedláčková, ktorá privítala 

všetkých prítomných a odovzdala slovo jeho bývalému kole-

govi a priateľovi Mgr. Petrovi Kocnárovi. Vo svojom prího-

vore povedal, že miesto to-

ho, aby sme dnes všetci sa 

tešili z jeho životného jubi-

lea a blahoželali mu, zastavi-

li sme sa dnes pri výsled-

koch práce, čo v priebehu 

času vytvoril. Bol fotogra-

fom, ktorý mal nekonečne 

rád svoje mesto, v ktorom sa narodil a s ľuďmi s ktorými vy-

rastal. Bol skrátka Trenčan, lokálpatriot. Vyslovil svoj názor, 

že keby každý občan mal taký správny vzťah k svojmu mestu, 

že mesto Trenčín by bolo úplne iné. 

Vyzdvihol skutočnosť, že mohol trinásť rokov vedľa neho 

pracovať a tým ho bližšie poznať. Veľmi rád rozprával 

o svojom učinkovaní kapely ako bubeník a veľmi rád, že syn 

Richard si osvojil tento hudobný nástroj. Ferdo Rybníček bol 

skvelý rozprávač a svo-

jím rozprávaním vedel 

nakaziť všetkých okolo 

seba.  

Vyzdvihol jeho 

vrúcny vzťah k svokre 

a opätovanie jej lásky k 

nemu.  

Na záver oficiálnej 

časti vernisáže vystúpil primátor Mesta Trenčín Mgr. Ri-

chard Rybníček, poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na 

príprave a organizácii výstavy a porovnával život otca so svo-

jím životom a životom brata. Prišiel k uzáveru, že otec rozdá-
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val radosť a lásku okolo seba a tým menil všetkým život. Nám 

svojím synom vložil do vienka pocit čestnosti a spravodlivosti, 

ktoré vo svojom živote sa snažíme vnášať. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 793/1/2013, 819/1/2013 

 

V roku životného jubilea 70. rokov výtvarníka Petra Mar-

čeka sa dominantnou jeho umeleckej činnosti stala príroda a 

žena v nej. Pri retrospektívnom pohľade sa vracia do minulos-

ti, keď hovorí, že pred piatimi rokmi dostal dve šťastné injek-

cie do života v podobe mojich vnukov, dvojičiek Patrika 

a Kristiána prezradil dňa 5. novembra 2013 počas svojej ver-

nisáže známy výtvarník, čerstvý sedemdesiatnik Peter Marček 

v príjemnom komornom prostredí Galérie Vážka. V aktuálnej 

jesennej prírode sú zdrojom inšpirácie i staré stromy, vyschnu-

té konáre či kvety.  

Vernisáž okrem gitarového dua obohatila známa herečka a 

recitátorka Ida Rapaičová úryvkom z básnickej sklady „Óda 

na radosť“ od Milana Rúfusa. Peter Marček sa naposledy 

predstavil trenčianskej 

verejnosti pred desiati-

mi rokmi svojou tvor-

bou v Katovho domu. 

Na výstave sa autor 

predstavil dvadsaťtri 

nad reálnymi fantazij-

nými originálmi, ktoré 

tvoria súčasť slovenskej 

maliarskej scény imaginatívnymi predstavami autora. Ako 

v príhovore  uviedol kurátor výstavy PhDr. Ľubomír Podu-

šel, tento trend má hlboké korene v dejinách moderného slo-

venského výtvarného umenia. Stačí si spomenúť na výz-

namných slovenských výtvarníkov Mikuláša Galandu, Miloša 
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Bazovského, Imra Kráľa, Albína Brunovského. Práve po nich 

prevzal štafetu Peter Marček. 

Karnevalové, fašiangové motívy na plátne autor nekladie 

do mystického priestoru, ale naopak, scény obrazov farebnos-

ťou kladie do reality na zem. Presne tak, ako to vidí on vlast-

nými očami. Tento okamih sa zaradil do tajomnej trinástej 

komnaty maliara preto, lebo sa vyníma v niekoľkých súvislos-

tiach. Autor dokázal pretransformovať schopnosť drobnopis-

nej kresby do maľby štetcom a v tvorbe si dokázal vytvoriť 

svoj vlastný výtvarný kolorit. Výtvarník odbornej i laickej ve-

rejnosti ponúka filozofický pohľad na matnosť farebných spo-

jov v diele. Charakteristickými sú olejomaľby Benátske hry 

II., Tajné stretnutie, Dámy z vernisáže, Jesenné zátišie, v kto-

rých dominuje žena ako autorov ústredný motív, inšpiračný 

zdroj. Melodická, až nostalgická farebnosť diel dodáva obra-

zom poetickú interpretáciu. Po zmene spoločenského systému 

sa začal venovať viacerým výtvarným technikám. 

Peter Marček dodáva, že prvú samostatnú výstavu mal až 

po šesťdesiatke. Od roku 2005 som členom Združenia sloven-

ských výtvarníkov, pričom sa každoročne prezentujem na rôz-

nych celoštátnych kolektívnych výstavách na Slovensku. Veľa 

ľudí, ktorí sa zúčastnili dnešnej výstavy tvorbu Petra Marčeka 

nepoznalo, pretože nie je takým rýchlym maliarom. Vzhľa-

dom na techniku tvorby sa jemu vlastným stal precízny dlhší 

tvorivý čas. Aj preto sa v tvorbe vracia do obdobia renesancie. 

Poslaním výstavy v galérii je predstaviť iný drobný neologic-

ký výtvarný štýl. 

Žena v dávnejších časoch bola, je a aj zostane večným ob-

jektom, ktorý aj on objavil v spojení s témou hudby, záhad-

nosti, ktorú v mojich obrazoch stvárňujem, formuloval svoju 

myšlienku. 

Peter Marček používa olejomaľbu. V nedávnej minulosti 

začal s kombináciou olej - tempera. Túto techniku používali 
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starí výtvarní majstri vo svojich umeleckých dielach. V pod-

state mi táto technika pomáha osviežiť obraz do potrebnej fa-

rebnosti. Gravitačným centrom autora sa stala žena, symbol 

života, odhalená len čiastočne, do pol pása. 

Treba spomenúť, že autor sa úspešne zhostil návrhu  me-

daily Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a insígnií 

akademických funkcionárov. 

Peter Marček zdedil výtvarný talent od svojej mamičky, 

ktorá sa zaoberala kresbou ženských figúr. Neskôr sa postupne 

zdokonaľoval u profesora Antala, neskôr navštevoval ateliér 

akademických maliarov Štefana Scherhaufera a Ireny Schidla-

yová Slavínskej. 

www.sme.sk 16. 11.2013 

pomocná evidencia 849/1/2013 

 

V benediktínskom kláštore na Veľkej Skalke pri Trenčíne 

sa začal v roku 2012 archeologický výskum. Pre problémy 

s ohrozením života návštevníkov a archeológov statik nariadil 

zapaženie múru, aby 

práce pokračovali. Vý-

skum pokračoval v au-

guste 2013 a nadväzoval 

na ten predošlý. V sú-

časnosti vznikol opäť 

problém, tentoraz kvôli 

statike dvoch výčnel-

kov.  

 „Biskupský úrad 

v Nitre začal rokovať so statikom o postupe pri zabezpečení 

dvoch stĺpov nad stredovým múrom či ich bude treba asano-

vať alebo rekonštruovať. Podľa výsledku sa bude pokračovať 

podľa rozhodnutia archeológov a pamiatkového úradu,“ ob-

jasnil situáciu dobrovoľník Pavol Plško, ktorý spolupracuje na 

Minulý rok bolo treba "zapažiť" múr 
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projekte Nitrianskeho biskupstva. Úlohou projektu je dokončiť 

archeologický výskum a zhodnotiť objekt kláštora po všetkých 

stránkach.  

V tretí novembrový týždeň 2013 boli na obhliadke kláštora 

Bolo dohodnuté, že v jednej časti priestorov môžu práce naďa-

lej pokračovať, v druhej časti však potrebujeme statický posu-

dok, aby nevzniklo 

ohrozenie archeoló-

gov, robotníkov, ale 

i prípadných náv-

števníkov, vysvetlila 

pamiatkarka Mária 

Vdovičíková z Kraj-

ského pamiatkového 

úradu v Trenčíne. 

Na obhliadke pa-

miatkari skonštatovali pokrok na výskumných prácach. „Urči-

te chceme, aby výskum pokračoval, pokiaľ dovolí počasie,“ 

dopĺňa Mária Vdovičíková.  

Výskum pre vlastníka pamiatky Nitrianske biskupstvo, za-

bezpečuje Slovenská archeologická spoločnosť. Pod sutinou 

boli odkryté zaujímavé 

nálezy. „Doteraz sme 

preskúmali tri obytné 

priestory jezuitského 

konventu s tehlovou 

dlažbou a základmi pe-

ce,“ objasnil výsledky 

výskumu hlavný arche-

ológ Milan Horňák. 

Najdôležitejšími nálezmi z kláštora sú zatiaľ kachlice zdobené 

girlandami, ktoré umožnili archeológom zaradiť skúmané 

výskum ešte neskončil 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12542185&ids=6
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priestory do obdobia baroka. Po ukončení archeologického 

výskumu bude nasledovať stavebno-historický výskum.  

www.sme.sk 20.11.2013  

pomocná evidencia 958/1/2013 

 

Za súbor prozaických a rozhlasovo-

dramatických diel, v ktorých sugestívnym 

spôsobom ochraňuje jedinečné citové i 

mravné hodnoty detského sveta ocenili dňa 

6. novembra 2013 v Bratislave spisovateľa 

Rudolfa Dobiáša cenou „Trojruža 2013“. 

Túto cenu udeľuje od roku 1991 Literárny 

fond, Slovenská sekcia IBBY a Bibiana – Medzinárodný dom 

umenia pre deti v Bratislave autorom za vynikajúce literárne 

alebo literárnovedné dielo, ktoré významne prispelo k rozvoju 

slovenskej literatúry pre deti a mládež. 

Info Trenčín 29.11.2013 

pomocná evidencia  959/1/2013 

 

Divadelná akcia „Herci nespia“ priniesla minulý víkend 

16. novembra 2013 zážitok všetkým, ktorí divadlu v meste 

Trenčín naozaj „fandia.“ S množstvom predstavení  prišlo via-

cero divadelných súbo-

rov.  

V tento deň po obede 

maratón  divadelných 

predstavení sa začal vy-

stúpením Záhoráckeho 

divadla v evanjelickom 

kostole autobiografickou 

hrou evanjelického farára Štefana Pilárika „Podivuhodný voz 

Boží“. 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12559466&ids=6
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Na túto hru nadviazali predstavenia v divadelnej sále kina 

Hviezda, kde sa predstavilo Divadlo Fortissimo pantomimic-

kým predstavením Vladimíra Kulíška „Etudy z kufra“. Na toto 

predstavenie časovo nadviazalo Trenčianske divadlo detským 

predstavením „Môj Macík“. Posledným predstavením v tomto 

priestore bolo humorné predstavenie Divadla Normálka hrou 

„Výlet“. 

V Zrkadlovej sále 

kina Hviezda si dali 

stretnutie milovníci  

pantomímy s Vladom 

Kulíškom. 

Vo foyer kina 

Hviezda sa v podve-

čer predstavila šer-

movačkou skupina historického šermu Wagus „Baladou o víne 

a ženách“. 

Záver tohto divadelného dňa vyplnili predstavenia „Inu, 

nevidno pevninu“ v podaní Emy Krížovej a Pavla Seriša 

a Divadla Kolomaž hrou „Europeana“ 

wwww.sme.sk 24.11.2013 

pomocná evidencia 975/1/2013 

 

21. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Branec-

kého „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“ dňa 22. novem-

bra 2013 spoznal ocenených autorov. Ich mená organizátori 

zverejnili počas slávnostného vyhodnotenia výsledkov za 

účasti odborných porotcov – spisovateľov Jaroslava Rezní-

ka, Margity Ivaničkovej a Jána Maršálka.  

Absolútnym víťazom sa stala Ľudmila Zimmermannová 

z Topoľčian, ktorá vo svojej kategórii dominovala v poézii aj 

próze.  
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Zoznam ocenených v poézii 

1) miesto Ľudmila Zimmermannová, Topoľčany 

1)  miesto Viktória Laurent Škrabalová, Paríž 

2)  miesto Evan Šanta, Poprad 

2)  miesto Andrea Trusková, Trenčín 

3)  miesto Veronika Černáková, Trenčín 

3) miesto  Mariana Schmieder, Oravská Poruba 

3) miesto Pavol Fekete, Košice 

Kolektívna cena Matice slovenskej v Trenčíne  

Žiaci Základnej umeleckej školy Melkoviča v Starej Ľubovni 

(Veronika Grešová, Barbora Plutová, Mariana Vislocká, Rená-

ta Stričová, Erika Virostková, Dominik Jozefík, Adam Kollár, 

Jana Biganičová, Emina Tomková, Miroslava ŠČigulinská) 

Cena Matice slovenskej v Trenčíne 

Janka Fabová, Trenčín 

Jaroslav Júzek, Hel'pa 

Emília Filipova, Dudince 

Cena primátora Mesta Trenčín 

Kamil Weiner, Senkvice 

 

Zoznam ocenených v próze 

1) miesto: Ľudmila Zimmermannová, Topoľčany 

1) miesto: Zuzana Martišková, Topoľčany 

2)   miesto: Silvia Zápotočná, Trenčín 

2) miesto: Tomáš Gerbery, Plešivec 

3) miesto: Diana Piešťanská, Trenčín 

3)  miesto: Miloš Hronec, Bratislava 

3) miesto: Oľga Nemcová - Košecká, Trenčín 

Cena Matice slovenskej v Trenčíne 

Sabina Štefulová, Trenčín 

Zuzana Vargová, Trenčín 

Lýdia Šimková, Trenčín 
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Martin Lančarič, Bardejov 

Ivana Lešičková, Trenčín 

Zoznam ocenených v próze 

1) miesto: Ľudmila Zimmermannová, Topoľčany 

1)  miesto: Zuzana Martišková, Topoľčany 

2)  miesto: Silvia Zápotočná, Trenčín 

2)  miesto: Tomáš Gerbery, Plešivec 

3)  miesto: Diana Piešťanská, Trenčín 

3)  miesto: Miloš Hronec, Bratislava 

3)  miesto: Oľga Nemcová-KoŠecká, Trenčín 

Cena Matice slovenskej v Trenčíne 

Sabina Stefulová, Trenčín 

Zuzana Vargová, Trenčín 

Lýdia Šimková, Trenčín 

Martin Lančarič, Bardejov 

Ivana Lešičková, Trenčín 

Cena riaditeľky Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne 

Jaroslav Janečka, Trenčín 

Cena vedúcej odboru kultúry TSK 

Ružena Viskupičová, Trenčín 

Cena primátora Mesta Trenčín  

Jana Judínyová, Trnava 

Cena európskej asociácie miest mieru 

Jozef Páleník  Svinná 

pomocná evidencia 46/1/2014 

Karikatúra a džez sú dve výrazové umelecké témy, ktoré 

majú na prvý pohľad zainteresovaného človeka veľa spoloč-

ného. Expresivita výrazu, improvizácia a výrazová skratka sú 

vlastnosti, ktoré spájajú obe sféry, hoci hovoríme o rozličných 

umeleckých pojmoch - hudobnom a výtvarnom.  V Trenčíne 

od 26. novembra 2013 v Galérii Vážka sa predstavil s výsta-
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vou „Karikatúra a džez“ známy karikaturista, inak uznávaný 

architekt a urbanista Bobo Pernecký s dielami 21 autorov zo 

šiestich krajín, ktorý o výstave povedal: „Keď sme pred šies-

timi rokmi v Piešťanoch pripravovali prvý ročník tejto výsta-

vy, hovorili sme o tom, ako tieto dve oblasti spolu súvisia. Pri-

šli sme na zaujímavé súvislosti, ktoré oba tieto žánre spája. Je 

to jednak silný moment improvizácie, ktorý je charakteristický 

pre džez i karikatúru, potom je to svojský rukopis každého au-

tora, keď jednu tému stvárnia piati autori, ktorí ju vyjadria pia-

timi rozličnými spôsobmi. Toto je podľa mňa typické pre džez 

aj karikatúru. A čo je najvýraznejší moment, ktorý spája tieto 

dve veci, je nonverbálna komunikácia. Tak ako sa dá džezom 

komunikovať v každej krajine, tak aj karikatúrou sa človek vy-

jadrí a dohovorí všade na svete. Táto výstava má za sebou už 

päť ročníkov. V každom novom ročníku oslovíme piatich až 

ôsmich karikaturistovi, u ktorých džez je výsostná téma, v 

podstate sa pohybujú stále okolo džezu vo svojich prácach, 

napríklad taký Jiří Slíva je v tejto oblasti asi svetová jednotka 

a džez je jeho silný tematický okruh. Radek Steska sa zaoberá 

džezovou karikatúrou, ale aj hudbou v najširšom zmysle slova. 

Neskôr sme sa spojili s autormi, pre ktorých džez nebol hlav-

nou témou, ale radi sa nechali džezom nadchnúť a inšpirovať. 

Takto sa dalo dokopy dodnes 21 autorov, ktorých diela dnes tu 

v Trenčíne vystavujeme.“  

Poriadateľmi výstavy bola Trenčianska jazzová spoločnosť 

a Mesto Trenčín, ktorý túto výstavu uskutočnili v kontexte s 

dlhodobou tradíciou džezových podujatí. Veď priaznivci dže-

zu v Trenčíne mali možnosť navštíviť toho roku už dvadsiaty 

ročník festivalu „Jazz pod hradom“.  

V súvislosti s touto výstavou zarezonoval návrh na uspo-

riadanie „Považského džezového festivalu“, ktorý by spojil tri 

významné podujatia v regióne – „Piešťanský džezový festival 

Doda Šošoku“, „Openair Fest v Novom Meste nad Váhom“ a 
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„Trenčiansky džezový festival“. Takto by vznikol silný a prí-

ťažlivý produkt európskeho významu.  

Veľmi príjemným hudobným sprievodom výstavy bol dže-

zový kvartet v zložení Peter Belák gitara, Erich Vladár klavír, 

Jozef Brindzák kontrabas a Ján Babič bicie, ktorého kvalitný 

výkon a záujem prítomných navodil atmosféru džezového 

koncertu.   

Trenčianske noviny 02.12.2013 

pomocná evidencia 1001/1/2013 

 

Trenčania si mohli vy-

chutnať predvianočnú atmo-

sféru v meste od 5. decembra 

2013, kedy začali „Vianoč-

né trhy“, ktoré v tomto roku 

mali niekoľko noviniek. Sve-

telná sviatočná výzdoba 

mesta ožila v sobotu 30. no-

vembra 2013 večer. Centrum mesta zažiarilo obnovenou via-

nočnou výzdobou. Dekory boli z veľkej časti obnovené. Mik-

rožiarovkové svetelné vodiče sa vymenili za LED svetelné 

vodiče. Mesto zakúpilo aj girlandy v dĺžke 480 metrov, ktoré 

sa použili na doplnenie výzdoby. Zakúpené boli girlandy 

v LED prevedení, informoval Róbert Buchel riaditeľ Mest-

ského hospodárstva a 

správy lesov Trenčín. 

Do vianočného šatu 

sa odela i mestská ve-

ža, ktorú zdobili sve-

telné panely s motí-

vom snehových vlo-

čiek. Dominantným 

objektom Mierového 
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námestia bol vianočný strom asi 13 metrov vysoký smrek 

pichľavý, ktorý rástol pri mestskej športovej hale na Sihoti. 

Jeho výzdoba bola doplnená o nový svetelný prvok s efektom 

sneženia, tzv. snowfall. Vianočný strom sa rozsvietil podvečer 

na Mikuláša dňa 5. decembra 2013.  

Atmosféru predvianočného času spríjemnili „Vianočné tr-

hy“, ktoré hneď na prvý pohľad upútali pozornosť občanov 

a návštevníkov mesta. Boli to predo-

všetkým umiestnené 40 nové predajné 

stánky v počte 40 kusov na Mierovom 

námestí, na ktoré mesto vynaložilo len 

1 euro na základe kúpno-predajnej 

zmluvy so spoločnosťou Marius Peder-

sen.  Ďalšie nóvum boli trhy so spot-

rebným tovarom, ktoré sa konali od 9. 

do 23. decembra 2013 na Jaselského 

ulici pred Posádkovým domom. Atmo-

sféru predvianočného obdobia spríjem-

nil aj „Vianočný bazár“ Trenčianskej nadácie za prítomnosti 

Adely Banášovej.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 982/1/2013 

 
 

Dňa 3. decembra 2013 uskutočnila Trenčianska regionálna 

obchodná a priemyselná komora v Trenčíne v Posádkovom 

klube v Trenčíne pre svojich členov 

v poradí už tretí ročník „Art Clubu“, 

v programe ktorého bol pôvodný slo-

venský muzikál o legendárnej taneč-

nici, kurtizáne a špiónke „Mata Ha-

ri“, v réžii Martina Kákoša, v ktorom 

sa predstavila v hlavnej úlohe operná 

speváčka, výnimočná Sisa Sklovská. 
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Silný príbeh, efektné hudobné spracovanie, pôsobivé ta-

nečné scény a spevácke kvality takej hviezdy akou je Sisa 

Sklovská ponúkli strhujúci zážitok, ktorý odmenili diváci dl-

hotrvajúcim potleskom. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 1016/1/2013 

 

Útvar kultúry a informácií Mestského úradu v Trenčíne 

pripravil pred Vianočnými sviatkami od 5. decembra 2013 sé-

riu podujatí pod názvom „Čaro Vianoc pod Trenčianskym 

hradom“. Začiatok 

podujatiam patril spo-

mienkovej svätej om-

ši na patróna Mesta 

Trenčín sv. Františka 

Xaverského dňa 3. 

decembra 2013, ktorej 

sa zúčastnil aj primá-

tor Mesta Trenčín 

Mgr. Richard Rybníček. 

Od tohto 3. decembra až do 26. decembra 2013 sa vystrie-

dalo na pódiu Mierového námestia desiatky folklórnych súbo-

rov, speváckych 

zborov, hudobných 

skupín, ktoré spes-

trili predvianočnú 

náladu obyvateľov. 

Osobitne v tomto 

smere treba spome-

núť tradičný prí-

chod Mikuláša s 

nebeským sprievo-

dom, ktorého privítalo veľa detí so svojimi rodičmi. Ïalej sa 
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páčil „Zimný umelecký jarmok“ v priestore „Art Synagógy“, v 

ktorom sa prezentovali so svojimi dielami trenčianski výtvar-

níci. Vyvrcholením predvianočných podujatí bolo priblíženie 

biblického najstaršieho príbehu v živom prevedení hercov 

a zvieratiek viažuceho sa Vianociam „Živý Betlehem“. Po-

slednou bodkou za Vianočnými sviatkami dal koncert „Ko-

morného orchestra Mesta Trenčín“ a Speváckeho zboru „Pia-

rissimo“ dňa 26. decembra 2013. 

vlastné poznámky 

 

Vstupná hala do Kultúrneho informač-

ného strediska v Trenčíne patrila dňa                    

6. decembra 2013 výstave najnovšej tvor-

by Mgr. Jozefa Švikruhu pri príležitosti 

jeho 70. narodenín pod názvom „Inšpirá-

cie“. Pri tejto príležitosti sa stretli priatelia 

a známi jubilanta, aby mu zablahoželali 

k životnému jubileu a jeho tvorbe.  

O úvod vernisáže výstavy sa postarala 

hudobná skupina pána Hulína a potom už prítomných privíta-

la a pozdravila referentka Kultúrneho informačného strediska 

v Trenčíne Jarmila Blašková. Na vernisáži výstavy vystúpilo 

viacero osobností, ktoré zhodnotili život jubilanta. 

Ako prvá vy-

stúpila Jarka Ti-

chá, ktorá prítom-

ným priblížila ži-

vot jubilanta za dl-

hých 70 rokov. Na-

rodil sa dňa 2. de-

cembra 1943 v de-

dinke Trebichava 

pri Bánovciach 
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n/B. Po ukončení strednej školy vyštudoval Pedagogickú fa-

kultu v Nitre v aprobácii výtvarná výchova - ruský jazyk a stal 

sa učiteľom. Po ukončení vysokej školy v roku 1964 absolvo-

val vojenskú základnú školu a potom od roku 1965 začalo je-

ho učiteľovanie. Prvým pôsobiskom bol Hlohovec, potom na-

sledovali Sládečkovce, Močenok a Devínska Nová Ves. 

V roku 1980 ďalšou zástavkou v jeho profesionálnej praxi bo-

lo mesto Trenčín, v ktorom našiel živnú pôdu pre ďalšie 

úspešné rozvíjanie vlastnej výtvarnej tvorby a pedagogického 

učinkovania. Šesť rokov zastával funkcie vedúceho propagač-

ného oddelenia v Mestskom kultúrnom stredisku v Trenčíne. 

Potom štyri roky učil na Základnej škole v Trenčianskej Tur-

nej a od roku 1990 začal odovzdávať vedomosti žiakom Zá-

kladnej umeleckej škole v Trenčíne. Po odchode na dôchodok 

učil žiakov na Súkromnej základnej umeleckej škole 

v Trenčíne, kde neskôr malých žiakov vystriedali dospeláci. 

Svoju tvorbu vystavoval v Trenčíne, ale i v zahraničí. Za svoju 

výtvarnú činnosť bol ocenený vysokým 

štátnym vyznamenaním sv. Gorazda, ktoré 

mu v roku 2003 udelilo Ministerstvo škol-

stva Slovenskej republiky.  

Svojími básňami pozdravila jubilanta 

jeho dlhoročná kolegyňa Mgr. Izabela 

Bulková.  

Posledným rečníkom bol historik umenia Martin Šugár, 

ktorý zhodnotil výstavu Mgr. Jozefa Švikruhu. Komorná vý-

stava Mgr. Jozefa Švikruhu predstavuje výber jeho poslednej 

tvorby. Pri prehliadke jeho tvorby sme svedkami malého pre-

kvapenia. Autor odvodil svoju tvorbu od prác svojich pedagó-

gov a ten ďalej rozvíjal. Výsledkom sú krajinárske kompozície 

najčastejšie v tónoch jesennej palety najčastejšie v baladickej 

atmosfére. Maliara a milovníkov jeho diel spája nostalgická 

spomienka na intímne zákutia remízií, lúk či pasienkov. Výber 
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najnovších malieb je neočakávaní. Medzi nimi nájdeme také 

obrazy, ktoré sa vzďaľujú od dôverne zná-

mych kompozícií rukopisu a farebnej škály 

a nechávajú sa zvábiť svetlom a svetom 

stredomorských ostrovov. Tam autor trávi 

nemálo času hľadaním cesty ako novú skú-

senosť nechať preniknúť do svojho videnia.  

Na záver oficiálnej časti jubilant poďa-

koval všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali 

na príprave osláv a vernisáže výstavy. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 1018/1/2013 

 

Mestská veža bola dňa 10. decembra 2013 miestom verni-

sáže výstavy fotografií Dana Veselského pod názvom „Tem-

pus Fugip“, ktorá dokumentuje architektúru religióznych ob-

jektov predovšetkým na území Českej republiky. 

Vystavujúci Dano 

Veselský je tren-

čiansky rodák, ktorý 

sa venuje fotogra-

fovaniu od roku 

1990. Počas svojej 

dvadsať ročnej karié-

ry sa venoval repor-

tážnej a športovej fo-

tografií v denníkoch 

Denný telegraf, Sme a TASR. 

Počas týchto rokov hľadal svoju identitu v portrétovaní 

niekoľko známych a významných osobností, v reklamnej 

a módnej fotografii, ale i divadelnej fotografii. V poslednom 

čase sa zaoberá fotografovaniu starej architektúry religióznych 
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objektov v Čechách, ktoré vystavuje v mestskej veži v Tren-

číne. Je to jeho štvrtá samostatná autorská výstava. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 1030/1/2013 
 

Dňa 10. decembra 2013 sa uskutočnil v Posádkovom klube 

Trenčín 8. ročník speváckej súťaže „MY Popstar Trenčian-

skeho kraja“ určenej pre mladých spevákov vo veku od jede-

násť do osemnásť rokov. Do finále tejto súťaže sa nominovalo 

osemnásť spevákov, ktorý sa prebojovali cez okresné a semi-

finálové kolo. Súťažiaci nebrali účasť vo finále na ľahkú váhu, 

čo bolo vidieť na ich zlepšených výkonoch oproti semifinálo-

vej súťaži, k čomu prispelo aj obecenstvo, v ktorom sa tiesnilo 

veľa priateľov zúčastnených spevákov. 

Speváci mali ťažkú úlohu, ale ťažšiu mala odborná porota, 

ktorá musela rozhodnúť o troch najlepších v každej kategórii 

a tiež o laureátovi súťaže. Porota v záverečnom verdikte kon-

štatoval, že speváci si zvolili správny výber piesní pre svoje 

krásne hlasy, čo ocenilo obecenstvo dlhotrvajúcim potleskom.  

V mladšej kategórii si víťazstvo odniesla Jana Viktória 

Kováčiková z Dubnice nad Váhom. Na druhom mieste sa 

umiestnil jediný zástupca mužského pokolenia v súťaži Filip 

Valach z Partizánskeho. Tretie miesto získala Dominika Mi-

čudová z Púchova. 

V staršej kategórii si víťazstvo odniesla Barbora Lénčešo-

vá z Považskej Bystrice. Na druhom mieste sa umiestnila Ka-

rin Riljaková z Púchova. Tretie miesto získala Veronika 

Piačková z Považskej Bystrice. 

Laureátkou 8. ročníka sa stala Denisa Ovseníková 

z Považskej Bystrice. 

Záverom treba dodať, že podujatie bolo okrášlené bohatým 

sprievodným programom o ktorý sa postarali deti zo Súkrom-

nej základnej umeleckej školy Stella v Považskej Bystrici, 
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centier voľného času z Prievidze, Bojníc a Trenčianskej Tur-

nej. 

Trenčianske noviny 16.12.2013 

pomocná evidencia 1043/1/2013 

 

Knižné darčeky za takmer 2500 eúr dostalo dňa 19. decem-

bra 2013 od Trenčianskej nadácie 237 trenčianskych detí, kto-

rých rodičia sú v sociálnej 

núdzi. Do deviateho roč-

níka projektu Otvor srdce, 

daruj knihu sa tento rok 

zapojilo päť trenčianskych 

kníhkupectiev, v ktorých 

mohli anonymní darcovia 

kúpiť odkázaným deťom 

knihu. Knihy deťom ich 

kúpili anonymní darcovia. 

Trenčianska nadácia ich 

slávnostne odovzdala za 

pomoci rozprávkových bytostí anjela a čerta vo Verejnej kniž-

nici Michala Rešteku v Trenčíne. Vyvrcholil tak deviaty roč-

ník predvianočného charitatívneho projektu „Otvor srdce, 

daruj knihu“. Tento rok sa do projektu zapojilo 11 mater-

ských a 10 základných škôl z Trenčína. „Tento projekt má ne-

uveriteľnú silu spolupatričnosti. Deväť rokov v predvia-

nočnom období stavia most vzťahov tých, ktorí potrebujú 

a tých, ktorí zo srdca darujú,“ povedala koordinátorka projektu 

Danka Adamusová.  Vyjadrila poďakovanie všetkým šted-

rým darcom jednotlivcom a firmám, ktorí nezištne pomohli k 

naplneniu myšlienky projektu v plnej miere. Deti prichádzali 

v sprievode svojich rodičov, starých rodičov a pedagógov, aby 

knihu dostali priamo do svojich rúk. Verejná knižnica Michala 



351 
 

Rešetku sa tak na jedno dopoludnie zmenila na inštitúciu spl-

nených prianí detí z rodín v sociálnej núdzi. 

Počas doterajších deviatich ročníkov projektu „Otvor srdce, 

daruj knihu“ sa Trenčianskej nadácii podarilo sprostredkovať 

knihy pod stromček pre 1817 detí. 

Mesto Trenčín 19.12.2013 

pomocná evidencia 1049/1/2013  

 

Trenčianske hradné divadlo zmenilo v mesiaci november 

2013 svoj názov na „Mestské divadlo Trenčín“. Podľa vedú-

cej súboru Mgr. Zuzany Mišákovej názov „hradné“ divadlu 

pred odbornými porotami skôr škodil, ako zlepšoval imidž. 

Pri svojom vzniku pred 12 rokmi hľadalo divadlo podľa 

Mišákovej názov podľa niečoho, čo charakterizuje Trenčín. 

Vybrali si teda hrad, no na hrade funguje aj skupina historic-

kého šermu, ktorá robí úplne iný druh zábavy. „My chceme ísť 

cestou divadelného umenia, ktorou sme sa vydali pred rokmi. 

Zamieňali si nás s rôznymi zoskupeniami, ktoré vystupujú na 

námestiach a robia iný druh zábavy. My ponúkame divákom 

svetovú dramatiku, snažíme sa robiť umelecké divadlo, teda 

to, čo robia mestské divadlá po celom Slovensku,“ zdôvodnila 

zmenu názvu šéfka súboru. Ako dodala, s mestom Trenčín ako 

subjektom nemajú spoločné žiadne rozpočtové záležitosti, ide 

o iniciatívu tretieho sektora. „Myslím si, že tretí sektor má 

suplovať tam, kde samospráva nemôže, nechce, alebo nemá 

možnosti. Meníme sa na Mestské divadlo Trenčín, aby aj 

Trenčín mal svoje mestské divadlo,“ priblížila Mgr. Zuzana 

Mišáková. Dodala, že s mestom majú dobré vzťahy, no jeho 

finančná situácia údajne neumožňuje vo väčšej miere podpo-

rovať divadlo. 

Asi 40-členné divadlo pôsobí v bývalom kine Hviezda v 

Trenčíne, ročne urobia okolo 30 predstavení, ktoré vidí asi 

4000 divákov. Momentálne vystupujú s premiérou hry „Svad-

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12686109&ids=6
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ba“ od A. P. Čechova, v repertoári majú ďalších niekoľko hier 

renomovaných autorov a detské predstavenia. 

www.sme.sk 27.12.2013  

pomocná evidencia 1064/1/2013 

 

 

 


