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Zaujímavosti z histórie mesta Trenčín 

 

Trenčianske Gymnázium Ľ. Štúra sídli v rovnakej budove 

už 94 rokov 

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne patrí medzi 

najstaršie slovenské gymnáziá. Vzniklo v roku 1919, no 

budovu, v ktorej stále sídli, postavili ešte za Rakúsko -

Uhorska v roku 1907. Podľa riaditeľa školy Mgr. Štefana 

Marcineka, na Slovensku je podobných šesť budov, no iba v 

Trenčíne ju využívajú na pôvodné účely, pre ktorý bola 

postavená. 

Budovu gymnázia dostavali v roku 1907 uhorské úrady pre 

vyššiu dievčenskú kráľovskú školu. Až v roku 1919 po zániku 

Rakúsko - Uhorska a vzniku prvej Československej republiky, 

vzniklo v tejto budove Československé státní Gymnázium 

Ľudovíta Štúra. Škola mala vo svojej histórii 12 názvov. 

Súčasný názov Gymnázium Ľudovíta Štúra sa mu vrátil v roku 

1990, keď predtým nieslo meno prvého sovietskeho kozmo-

nauta Jurija Gagarina.  

V pôvodnej secesnej budove dievčenskej školy bol okrem 

učební aj internát študentov, byty pre riaditeľa školy a 

riaditeľku internátu, izby pre dozorkyne a ošetrovateľky, dva 

byty pre služobníctvo, ale aj štyri klavírne triedy. Budovu 

poznačil zub času a vyžiadala si niekoľko modernizácii. 

Posledná sa uskutočnila v roku 2004, keď bolo zrekon-

štruované podkrovie, kde vznikli nové učebné priestory 

a hosťovské izby pre ubytovanie zahraničných lektorov. Výz-

namným bol aj rok 1992, keď bolo odovzdaných 16 nových 

učební v bloku B. 

Gymnázium Ľ. Štúra je dnes modernou školou, ktorá sa 

môže okrem úspešných absolventov pochváliť telocvičňou, 

športovou halou, jedálňou, ale napríklad aj astronomickou 
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pozorovateľňou. Školu tvoria osemročné gymnázium, 

päťročné bilingválne gymnázium a klasické štvorročné 

gymnázium zamerané na všeobecno-vzdelávacie predmety s 

posilnením prírodovedných predmetov. 

V súčasnosti gymnázium navštevuje 822 študentov, o 

ktorých vzdelanie sa v 32 triedach stará 66 pedagógov. 

Absolventmi trenčianskeho gymnázia sú významné osobnosti, 

z ktorých možno spomenúť napríklad spisovateľov Dominika 

Tatarku, Rudolfa Dobiáša a Vojtecha Zamarovského, športo-

vého reportéra Gaba Zelenaya, umeleckého fotografa Karola 

Kállaya, banskobystrického diecézneho biskupa Mons. 

Mariána Chovanca, televíznu moderátorku Alenu Heribanovú, 

hokejistov Miroslava Šatana, Zdena Cháru, Róberta Petro-

vického, Richarda Lintnera a mnoho bývalých i súčasných 

osobností zo všetkých oblastí života. 

www.sme.sk 14.01.2013  

pomocná evidencia 27/1/2013 
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História krasokorčuľovania v Trenčíne 

Začiatok organizovaného krasokorčuľovania sa datuje  od 

roku 1957, keď prvý tréner pán Rehák zorganizoval skupinu 

nadšencov v Trenčíne. Až do januára 1960, keď došlo k ot-

voreniu umelej ľadovej plochy v Trenčíne, bola táto skupina 

odkázaná na prírodný ľad. 

Neboli to však prvé krasokorčuliarske kroky v Trenčíne, 

tieto urobil niekedy v roku 1938 pán Gonda, rodák z Tren-

čianskych Teplíc, neskôr krasokorčuliarsky tréner v Koši-

ciach. 

Medzi prvú generáciu organizovaných krasokorčuliarov TJ 

Trenčín patrili: Trlová – Kaščák, Vlhová – Knop (tanečné 

páry), Láneková, Žitňanská, Václavová, Malotová, Schle-

singer, Uhrovič, Hrobár, Reháková – Kaul (tanečné páry), 

sestry Kičkové. V rámci Slovenska sa uplatnili predovšetkým 

Václavová (Urvayová) a Uhrovič, Žideková. Uhrovič neskôr 

pokračoval v činnosti aj počas štúdia na vysokej škole v tan-

coch za Slovan Bratislava. 

Nedostatkom oddielu bol malý počet aktívnych trénerov. 

Postupne si tieto kurzy urobili Schlesingerová, Václavová, 

Olexová a ďalší. I to malo za následok zlepšenie výkonnosti 

pretekárov už v tzv. „druhej generácie“. Títo reprezentovali 

oddiel až do uzatvorenia umelej ľadovej plochy v roku 1975 

z dôvodu rekonštrukcie plochy a výstavby krytého zimného 

štadióna. Išlo predovšetkým o pretekárky Zajacovú, Ďuriná-

kovú (Haberovú), Olexovú, Csibovú, Čachovú. Tieto už boli 

schopné výkonnostne konkurovať pretekárom z Bratislavy 

a Košíc a na pretekoch, predovšetkým krajských, obsadzovali 

už aj medailové umiestnenia. 

Tretia generácia krasokorčuliarov vzišla z náboru pri otvo-

rení krytého zimného štadióna v Trenčíne v roku 1980. 

V niektorých sezónach, teraz už za Kraso Trenčín, aktívne 
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pretekalo až 20 detí. Veľkú zásluhu na tomto mali predo-

všetkým jeho predseda pán Čacho a tréneri Schlesingerová 

a Schlesinger, neskôr pani Miklánková. Medzi túto generáciu 

patrili predovšetkým: 

-    Súrodenci Michaela a Marcel Pečeňanskí. 

-    Sestry Eva, Beáta a Zuzana Vrábkové. Eva aktívne pracuje 

v paraolympijskom hnutí a aktivitou jej a jej matky Hany sa 

Trenčín môže pochváliť dvojnásobnou olympijskou víťaz-

kou v krasokorčuľovaní mentálne postihnutých (Aljaška 

2000 a Nagano 2004) Katarínou Poláškovou. Medzi túto 

kategóriu patrí aj Marcela Jančová, ktorá sa na Aljaške 

a tiež v Nagane umiestnila na medailových miestach. 

-    Sestry Saabové a Janíkové, Vavruš (bol aj majster Zápa-

slovenského kraja v tanečných pároch), Majanová Havie-

rová, Miklánová, Bonová, Nahodil, Mjartanová, Tvarož-

ková, Urbanovská. 

-  Špecialitou Trenčína bolo, že takmer vždy pretekali za 

oddiel aj chlapci. 

Štvrtá generácia krasokorčuliarov sa začala formovať nie-

kedy od roku 1992. Prvými z tejto generácie boli Omelinová 

a Gáboríková, trénované treťou generáciou trénerov odcho-

vancov z Trenčína (súrodenci Pečeňanskí). V tomto období 

medzi pretekárov patrili: súrodenci Snežana, Jasmína a Denis 

Karačoví, Bežová, Bežo, Machálková. 

Predsedovia oddielu boli postupne Rehák, Malatová, 

Čacho, Vavruš, Mjartan, Tvarožek, Schlesinger, Sikorčinová, 

Urbanovská, Karačová, Šereš, Omelinová, Málko a v sú-

časnosti Baláž. 

Obdobie od roku 1998 patrilo medzi najúspešnejšie. Pred-

sedom bola p. Omelinová. Oddiel zažil najväčší vzostup 

a trénovanie na profesionálnej úrovni pod vedením Vladimíra 

Dvojnikova, ktorý v tom čase pôsobil aj v Bratislave. K pre-

tekárkam Omelinovej, Gáboríkovej sa  pridali aj ďalší prete-
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kári, ku ktorým sa radili aj Machálková, Hebr, Kopsová, Koší-

ková, Hvizdáková, Žabárová, Baxová, Šerešová, a neskôr aj 

Kanaet. 

Veľmi úspešnými rokmi pre trenčiansky oddiel boli aj roky 

2005-2010. V tomto období prišli Katarína Brosková, Broni-

slava Dobiašová, Sabri Hassouna, Vanessa Bečárová, Ema 

Horná, Sabina a Nikola Drábové, Lucia Babulíková, Iva 

Novacká a ďalšie. Dievčatá K. Brosková a B. Dobiašová 

vybojovali pre Trenčín 4-krát titul Majsterky Slovenska, 4-

krát druhé a 2-krát tretie miesto na Majstrovstvách Slovenska 

a podobne aj v Slovenskom pohári. Medaily pre Trenčín 

získavali pod vedením trénera Vladimíra Dvojnikova a za 

pomoci trenčianskej odchovankyne Kataríny Gáboríkovej 

a neskôr aj Jany Omelinovej a to aj na medzinárodných 

súťažiach vo Viedni, Budapešti, Grazi a v Rige. V sezóne 

2008/2009 sa Trenčín umiestnil v Slovenskom pohári v súťaži 

oddielov na historickom treťom mieste a v sezóne 2009/2010 

získal trenčiansky oddiel v kategórii mladších žiačok vďake B. 

Dobiašovej, K. Broskovej a S. Drábovej všetky tri medaily aj 

na Majstrovstvách Slovenska aj v Slovenskom pohári. 

V súčasnosti dievčatá hosťujú v Piešťanoch, ale naďalej sú 

členkami trenčianskeho klubu. 

Z uvedených pretekárov sa trénerskej činnosti venujú Kata-

rína Gáboríková, ktorá na začiatku svojej trénerskej kariéry 

začala v Trenčíne a momentálne pôsobí v Bratislave. Ďalším 

trénerom bol Peter Hebr, ktorý vychovával malé talenty strie-

davo v Trenčíne a Púchove. A poslednou je Jana Omelinová, 

ktorá sa po skončení aktívnej pretekárskej činnosti pripojila 

k profesionálom a pôsobí vo svetovej ľadovej revue Holiday 

on Ice  a popri tom pomáha vychovávať nových korčuliarov 

v Trenčíne. Medzi jej najúspešnejšie pretekárky patrila Lucia 

Babulíková, ktorá sa umiestnila na druhom mieste v kategórií 

mladšie nádeje na Majstrovstvách Slovenska. 
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Dúfame, že nová generácia detí sa rozrastie o mnohých 

ďalších nadšencov, aby sme mohli vychovávať ďalšie talenty 

pre tak krásny šport ako je tento. 

www.krasotrencin.sk 

pomocná evidencia 57/1/2013 
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PhDr. Miroslav Řádek: 

Politická mapa v meste Trenčín (1923 – 2010) 

Úvod 

Problematika teórie politických strán je od vzniku parla-

mentarizmu a súťaživého politického systému medzi politic-

kými stranami relevantnou súčasťou politických vied. Rýchlo 

sa dejúce politické udalosti, ktorých aktérmi sú politické stra-

ny prinášajú nové impulzy pre sústreďovanie a hodnotenie 

množstva analytických údajov. Viac ako 20 rokov kompe-

tentívnej straníckej politiky na Slovensku je relevantným 

priestorom pre hlbšiu analýzu fungovania politických strán. 

Predmetom analýzy politických strán na Slovensku je pre-

važne skúmanie ich hodnotového zázemia, funkčná a štruk-

turálna analýza, hodnotenie politických strán vo vzťahu 

k politickému systému atď. Politické strany však z hľadiska 

vlastnej štruktúry majú viacero úrovní – miestnu, regionálnu 

a celoštátnu (vertikálne členenie štruktúry politických strán).  

Štátoprávne usporiadanie Slovenskej republiky definuje pôso-

benie miestnej a regionálnej samosprávy ako aj jej kreovanie. 

Základnou územnosprávnou jednotkou Slovenskej republiky 

je obec na čele ktorej pôsobia volení predstavitelia, pričom títo 

môžu byť aj členmi, sympatizantmi politických strán. Politic-

ká mapa v meste Trenčín z rokov 1923 až 2010 skúma 

podporu a pôsobenie politických strán v rámci samosprávy 

Mesta Trenčín od zavedenia demokratického volebného práva 

na úrovni obcí od prvej Československej republiky až po sú-

časnosť. 

Obecné voľby v Meste Trenčín 1923 – 1932 

Právnym rámcom pre organizáciu volieb do orgánov miestnej 

samosprávy v období prvej Československej republiky bol 

zákon zo dňa 31. januára 1919 č. 75 Sb. zák. a zákonov 
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doplňujúcich, ktorým sa vydal poriadok volenia v obciach 

republiky Československej. Zákon mal celkom jedenásť hláv 

a 77 paragrafov. Definoval: 

- aktívne 21 rokov a pasívne 26 rokov volebné právo;  

- počet členov zastupiteľstiev podľa počtu obyvateľov miest 

a obcí;  

- podmienky prípravy volieb;  

- vyhlasovanie výsledkov a opravné prostriedky volieb; 

- voľbu starostu, jeho zástupcov, obecnej rady a komisií 

zastupiteľstva  

- a obsahoval tiež trestné ustanovenia za jeho porušenie.  

Platili tieto zásadné ustanovenia: 

zákon obmedzoval členstvo v obecnej rade a komisiách 

zastupiteľstiev. Ich členmi súčasne nemohli byť manželia, 

rodičia a deti, svokrovci so zaťom a nevestou, súrodenci a ani 

manželia so súrodencom druhého manžela (švagrovci), ktorý 

v súčasnosti neplatí;  

- § 5 zakazoval voľbu kandidátov do zastupiteľstva, ktorí 

boli obecnými zamestnancami, taktiež verejní zamestnanci 

majúci kontrolnú právomoc nad samosprávami a tiež oso-

by, ktoré mali dlhy voči samospráve; 

- zásadným prvkom odlišujúcim vtedajší a súčasný právny 

rámec organizácie miestnych volieb spočíval vo volebnej 

povinnosti, z ktorej bolo možné vyňať len lekárov, osoby 

staršie viac ako 70 rokov a ďalšie osoby, ktoré sa voľby 

nemohli zúčastniť vzhľadom na zdravotný stav, alebo boli 

od miesta volieb vzdialené viac najmenej 25 km;  

- zákon zo dňa 31.01.1919 v § 8 definoval aj tzv. povinnosť 

prijatia voľby – „Každý volič jest povinen volbu za člena 

obecního zastupitelstva, obecní rady a komisí obecních 

přijmouti.“ Vyňaté z tejto zákonnej povinnosti boli ženy; 

osoby staršie viac ako 60 rokov; ďalej osoby, ktoré boli 

členmi zastupiteľstva alebo komisií dve posledné volebné 
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obdobia; osoby so zdravotným postihnutí;  ďalšie osoby, 

ktorým výkon uvedených funkcií zakazoval zákon a vojaci 

z povolania; 

Teória politiky v rámci volebných systémov rozlišuje tri 

základné spôsoby voľby – väčšinový, pomerný a zmiešaný. 

Spôsob voľby poslancov zastupiteľstiev nemožno úplne 

zaradiť medzi niektorý z teoretických modelov. Zákon o 

volení v obciach voľbu poslancov definoval v § 19 tak, že 

prebiehala buď pomerným alebo väčšinovým spôsobom. Po-

merný systém platil v obciach s viac ako 700 obyvateľmi, 

pričom na Slovensku to bolo až 1.000 obyvateľov. V obciach 

s menej ako 700 obyvateľmi – na Slovensku s 1.000 obyva-

teľmi platil systém relatívnej väčšiny. V obciach s väčšinovým 

spôsobom voľby zastupiteľov zákon umožňoval spôsob voľby 

na pomerný. Bolo k tomu ale minimálnych potrebných 10 % 

voličov, ktorí by do 8 dní po zverejnení voličských zoznamov 

o takúto zmenu požiadali na obecnom úrade. O konečnom 

rozhodnutí rozhodovala komisia tzv. dohliadaceho úradu. 

Obecné voľby v meste Trenčín 1923 

Mesto Trenčín, ktoré podľa sčítania ľudu z roku 1930 malo 

7.501 obyvateľov patrilo podľa volebného zákona k mestám, 

v ktorých sa volilo systémom pomerným. V obecných voľ-

bách v roku 1923 kandidovalo celkom 6 politických strán – 

Slovenská ľudová strana, Komunistická strana, Židovská 

strana, Republikánska strana poľnohospodárskeho a maloroľ-

níckeho ľudu agrárnici, Československá sociálnodemokratická 

strana robotnícka a Remeselnícko-obchodnícka strana stredo-

stavovská. Hlasy viac ako 4.500 voličom si politické strany 

rozdelili nasledovne: 
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Z oboch obrázkov je vidieť dominancia Slovenskej ľudovej 

strany, ktorá získala tretinu všetkých voličských hlasov a tomu 

zodpovedalo aj jej 12 poslancov v 36 člennom miestnom 

poslaneckom zbore. Nasledovala ju Komunistická strana 

s ôsmimi poslancami. Treťou najsilnejšou stranou sa stala 

Židovská strana so 6 zastupiteľmi. 

Obecné voľby v Meste Trenčín 1928 

Komunálne voľby v roku 1928 mali podstatne početnejšie 

politických strán, ktoré sa v Trenčíne uchádzali o dôveru vo-

ličov. Kandidovalo v nich 

až 12 politických strán. 

Pri pohľade na nižšie 

uvedený obrázok však 

môžeme konštatovať, že 

pomery politických  síl sa 

v mestskom zastupiteľ-

stve sa po piatich rokoch 

výrazne nezmenili. Naj-
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silnejšími stranami zostali ľudáci a komunisti. Na treťom 

a štvrtom mieste sa nachádzali dve židovské strany, ktoré na-

hradili pôvodnú Židovskú stranu. Spoločný počet hlasov 

Židovskej strany a Židovskej hospodárskej strany v roku 1928 

je ekvivalentný podpore Židovskej strany vo voľbách v roku 

1928. Stratu voličskej priazne zaznamenali agrárnici pred 

ktorých sa dostala Maďarská kresťansko-socialistická strana. 

Podobnú stratu hlasov zaznamenali aj sociálni demokrati 

a mierny pokles podpory zaznamenali aj remeselníci – Reme-

selnícko obchodnícka strana stredostavovská Oproti predchá-

dzajúcemu zastupiteľstvu (1923 – 1928), ktoré bolo okrem 

jedného klubu tvorené poslaneckými klubmi piatich politic-

kých strán minimálne so 4 poslancami, sa situácia značne 

zmenila a až 8 straníckych klubov malo maximálne troch 

zastupiteľov. Najsilnejšie politické strany si mierne pohoršili. 

Hlinkova slovenská ľudová strana získala desať poslancov 

Komunistická strana Československa mala sedem poslancov. 

Rozštiepením Židovskej strany došlo k rozdeleniu voličov 

medzi Židovskú stranu a Židovskú hospodársku stranu a po 

voľbách 1928 mala pôvodná Židovská strana štyroch a Ži-

dovská hospodárska strana troch poslancov. V dôsledku roz-

delenia Židovskej strany paradoxne došlo k zvýšeniu židov-

ských poslancov o jedného. Naopak o jedného poslanca prišli 

agrárnici a podobne remeselníci. O presnú polovicu si pohor-

šila Československá sociálno-demokratická strana robotnícka, 

ktorá v prvých komunálnych voľbách získala 4 poslancov, ale 

v roku 1928 stačil jej volebný výsledok len na 2 poslancov. 

Poslaneckými nováčikmi v obecnom zastupiteľstve Mesta 

Trenčín sa stali maďarskí kresťanskí socialisti a českoslo-

venskí ľudovci (Československá strana ľudová), ktorí na ko-

munálnej pôde Trenčína nepríjemne prijatou politickou kon-

kurenciou Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou. Menej 

úspešnú volebnú premiéru mali Národná strana práce a Čes-



753 

 

Počet zastupiteľov podľa politických strán

HSĽS; 10

KSČ; 7

ŽS; 4

ŽHS; 3

Agrárnici; 3

MKSS; 2

ČSSDR; 2

ČSĽ; 2

Remeselníci; 1 NSP; 1 ČSNSS; 1

koslovenská národnosocialistická strana, ktoré získali len po 

jednom volebnom mandáte. Okrem zmienených politických 

strán kandidovala tiež Československá národná demokracia, 

ktorá ale získala len 92 hlasov, a preto nemala žiadneho 

zastupiteľa.  

 

 

 

Obecné voľby v Meste Trenčín 1932 

Ďalšie komunálne voľby sa konali v roku 1932, kedy kan-

didovalo až pätnásť politických strán. So zvýšeným množ-

stvom kandidujúcich politických strán súčasne môžeme vidieť 

aj zvýšený počet neúspešných politických subjektov – teda 

tých, ktoré nezískali žiadny volebný mandát. Spomedzi pät-

nástich politických strán malo po voľbách 1932 zastúpenie 

dvanástich strán a tri boli neúspešné. Poradie politických strán 

v mestskom zastupiteľstve Trenčína sa radikálne nezmenil. 

Okrem novokandidujúcich židovských politických strán - 

Strana židovských voličov a Židovská občianska strana, voľby 

v roku 1932 priniesli aj kandidatúru špecifických straníckych 

subjektov ako Nepolitické združenie občanov a športovcov 

a Nepolitická občianska strana pre Pravdu. V týchto voľbách 

tiež zaznamenávame kandidatúru prvej širokej koalície Česko-

slovenská národná demokracia, Národné združenie robotníkov 
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a Mladá generácia, avšak bez významnejšieho politického 

úspechu.  

Miestne voľby v roku 1932 sa od predchádzajúcich volieb 

líšili kandidovaním „nepolitických“ subjektov ako Nepolitické 

združenie občanov a športovcov a Nepolitická občianska 

strana pre Pravdu, atď. Bližšie informácie o strane športovcov 

sa podarilo získať z brožúry vydanej v roku 1945 pri príleži-

tosti 40. výročia osláv vzniku Trenčianskeho telocvičného 

spolku (TTS). Z príspevku predsedu plaveckého odboru TTS 

JUDr. J. Nemšovského sme sa dozvedeli presnejšie okolnosti 

vzniku a motívov vzniku Nepolitického združenia občanov a 

športovcov: „Niekoľkí nadšenci plaveckého športu a verní 

Trenčania, ktorým osud ich spoluobčanov bol a je srdcu veľmi 

blízky, rozhodli sa postaviť čo najrýchlejšie peknú, modernú 

plaváreň s čistou vodou, kde by mohli nájsť všetci občania 

osvieženie a ktorá by im uspokojila ich požiadavky všetkých 

športovcov. Aj keď podmienky pre stavbu boli v Trenčíne 

veľmi priaznivé, pre dosť značný finančný náklad ťažko bolo 

stavbu plavárne hneď previesť. Stavebníkom mohlo byť len 

mesto Trenčín. Mesto však malo mnoho iných starostí a fi-

nančných zaviazaností a niekoľkých mestských otcov bolo 

treba aj dlhšie presviedčať, preto aj keď zásadne bolo pre 

stavbu, predsa s uskutočnením tejto sa odkladalo. Bolo to roku 

1932, keď pri voľbách do mestského výboru a rady vystúpila 

nová strana, úplne nepolitická – zvaná „športoví“, – s kandi-

dátkou číslo 8 hlásila sa k životu s hlavným programom bolo 

postaviť novú plaváreň. A skutočne, dostali hneď 2 mandáty. 

Títo zástupcovia v kreslách mesta mali možnosť pri každej 

príležitosti propagovať a žiadať postavenie plavárne. Argu-

mentovalo sa záchranou životov pred Váhom, športovou čin-

nosťou a tým reklamou a pokrokom mesta, hygienou, preven-

tívnym liečením a ozdravovaním atď. Konečne po odhlasovaní 

stavby začalo sa s prípravnými prácami a keď všetky prekážky 
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a námietky boli prekonané, v rokoch 1936–1937 bola naša 

plaváreň odovzdaná verejnosti. U nás športovcov radosť 

z toho bola veľká.“  

Presný zoznam a počet získaných hlasov uvádzame nižšie: 

Kandidujúce politické strany v obecných voľbách 1932: 

 strana hlasy 

Hlinkova slovenská ľudová strana 1347 

Komunistická strana Československa 611 

Československá sociálnodemokratická strana robotnícka 496 

Strana židovských voličov 465 

Československá strana ľudová 451 

Republikánska strana zemedelského a maloroľníckeho ľudu 354 

Židovská občianska strana 225 

Nepolitické združenie občanov a športovcov 217 

Československá národno socialistická strana 215 

Československá národná demokracia, Národné združenie robotníkov a Mladá 

Generácia 146 

Československá remeselnícka obchodná strana stredostavovská 127 

Krajinská kresťanská socialistická strana 127 

Strana Otto Knöpfelmachera 89 

Všeobecný hospodársky spolok 77 

Nepolitická občianska strana pre Pravdu 42 

Na grafickom znázornení je z prvého pohľadu zrejmá 

dominancia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ktorá si 

oproti voľbám z roku 1928 polepšila o viac ako o stovku 

hlasov. Ku Komunistickej strane Československa sa v týchto 

Voľby do obecného zastupiteľstva 1932 
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voľbách priblížila Československá sociálna demokracia, čo 

bol celoštátny trend. Tá na štvrté miesto odsunula Stranu 

židovských voličov. Hoci mohol Hlinkovej ľudovej strany 

potešiť výsledok komunálnych volieb, pri prevedení volič-

ských hlasov na zastupiteľské mandáty Hlinkovej ľudovej 

strany nezaznamenala úspech– počet jej poslancov zostal na 

čísle 10. 

V ďalšom rade zaujalo vyrovnanie počtu sociálno-

demokratických poslancov s poslancami komunistickými – 

oba kluby mali po 4 poslancoch.  

 

Relevantné politické strany v Meste Trenčín v období 

prvej Československej republiky 

Pri rekapitulácii všetkých obecných volieb v meste Trenčín 

môžeme vidieť päť základných politických strán, ktoré boli 

v komunálnom prostredí Trenčína etablované počas celého 

obdobia prvej Československej republiky. Boli nimi: 

- Hlinkova slovenská ľudová strana,  

- Komunistická strana Československa,  

- Československá sociálnodemokratická strana robotnícka,  

- židovské politické strany  

- a Republikánska strana zemědelského a maloroľníckeho 

ľudu. Hlinkova slovenská ľudová strana si počas viac ako 

15 rokoch udržala v rámci volebnej podpory dominanciu 

a jej podpora sa pohybovala okolo hranice tretiny všetkých 

voličských hlasov.  

Komunistická strana Československa na začiatku 20 rokov 

20. storočia bola druhou najsilnejšou politickou stranou, ale jej 

podpora kontinuálne klesala a takmer na polovicu z počtu 

hlasov z volieb 1923 pri voľbách 1932.  
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Počet zastupiteľov podľa politických strán

HSĽS; 10

KSČ; 4

ČSSDR; 4
Židovskí voliči; 4

ČSĽ; 3

Agrárnici; 3

Žid. občian.; 2

Občan./šport.; 2

ČSNSS; 1

ČSND/NZD/MG; 1
Remesel. 1

KKSS; 1

Zaujímavým elementom boli židovské politické strany. Tu 

je situácia komplikovanejšia vzhľadom na okolnosť, že 

jednotná Židovská strana kandidovala len v roku 1923. Vo 

voľbách 1928 kandidovali dve židovské politické strany – 

Židovská strana a Židovská hospodárska strana. Do tretice vo 

voľbách 1932 kandidovali Židovská občianska strana a Strana 

židovských voličov. Jednotná židovská strana získala v roku 

1923 vyše 800 hlasov, po rozštiepení získali židovské strany 

v roku 1928 kvantitatívne porovnateľný počet hlasov, ktorý 

oproti voľbám v roku 1923 vyniesol židovským stranám 

o jeden poslanecký mandát naviac. Vo voľbách 1932 ale došlo 

k poklesu volebnej priazne a židovské politické strany získali 

hlasov menej.  

Na celoštátnej úrovni jedna z najvýznamnejších politických 

strán - Republikánska strana zemědelského a maloroľníckeho 

ľudu mala v komunálnych voľbách v Trenčíne relatívne slabú 

podporu a čo do voličskej priazne, patrila medzi menšie 

strany.  

Podobné hodnotenie patrí ďalšej celoštátne významnej 

strane Československej sociálnodemokratickej strane robot-
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níckej. Obe sú porovnateľné čo do počtu hlasov a vývoja 

volebnej podpory medzi rokmi 1923 – 1932.  

 

Do významných geopolitických zmien v roku 1939, roz-

padu Československej republiky a druhej svetovej vojny sa 

konali ešte jedny voľby do obecných zastupiteľstiev. Žiaľ, 

bádanie v štátnom archíve, odkiaľ sme čerpali výsledky 

predchádzajúcich volieb, a ani v dobovej žurnalistike, 

prinieslo negatívny výsledok, nakoľko výsledky posledných 

slobodných komunálnych volieb sa tu nenachádzali a iný 

prameň sa nepodarilo nájsť. 

 

Voľby do orgánov miestnej samosprávy Mesta Trenčín 

1990 – 2010 

Volebný zákon, počty poslancov a obvody 

Volebný systém do orgánov miestnej samosprávy sa od 

roku 1990 riadi zákonom Slovenskej národnej rady                           

č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v 

znení neskorších predpisov, ktorý ustanovil voľbu poslancov 

obecných zastupiteľstiev a starostov a primátorov väčšinovým 
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spôsobom. Počas jeho viac ako 20 ročnej platnosti prešiel 

viacerými zmenami, medziiným tiež menil počty poslancov 

obecných zastupiteľstiev podľa počtu obyvateľov miest a obcí 

a diali sa aj zmeny počtu volebných obvodov. V závislosti od 

spomínaného zákona sa v podmienkach mesta Trenčín počet 

miestnych poslancov a volebných obvodom medzi rokmi 1990 

až 2002 vyvíjal nasledujúcim spôsobom: 

volebné obdobie počet poslancov počet obvodov 

1990 – 1994 60 13 

1994 – 1998 40 13 

1998 – 2002 40 9 

2002 – súčasnosť 25 4 

 

Voľby do orgánov samosprávy Mesta Trenčín 1990 

November 1990 bol termínom prvých slobodných komu-

nálnych volieb po viac ako pol storočí. Politické strany s rôz-

nou históriou a hodnotovou výbavou sa opäť dostali do poli-

tickej súťaže aj na miestnej úrovni. Zápisnica z volieb do 

orgánov miestnej samosprávy Mesta Trenčín nám sympatie 

k politickým stranám naznačuje len pri kandidátoch na 

primátora Mesta. Kandidáti na miesta 60 poslancov v 13 

obvodoch v zápisnici z volieb nemajú uvedenú stranícku 

identifikáciu a ďalšie podklady sa v archívoch nezachovali. 

Podobne sa straníckosť nedá presne vyčítať ani zo žurna-

listických zdrojov, nakoľko volebná kampaň pred viac ako                      

20 rokmi nemala súčasnú podobu. Výsledky priamej voľby 

primátora (a môžeme to vidieť aj pri voľbe poslancov) 

naznačili, že voliči svoju dôveru k budúcim miestnym 

zastupiteľom vyjadrovali skôr na základe známosti ako ich 

straníckej orientácie. Víťazom prvých slobodných miestnych 

volieb sa stal nezávislý kandidát Štefan Rehák, ktorý do 

týchto volieb vykonával funkciu predsedu Miestneho 

národného výboru v Trenčíne. Kandidát Verejnosti proti 

násiliu Mgr. Michal Papaďák skončil na druhom mieste. Pri 
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ďalších troch kandidátoch je zaujímavosťou, že ich môžeme 

považovať za národne a kresťansky orientovaných kandidátov. 

Posledný kandidát Emil Kucharovič bol pravdepodobne 

kandidátom Strany slobody.  

 

Voľby do orgánov samosprávy Mesta Trenčín 1994 

Ďalšie komunálne voľby, ktoré sa konali v roku 1994, 

v rámci ktorých sa volilo už len 40 poslancov v 13 obvodoch a 

kandidovalo 8 kandidátov na primátora. Primátorskí kandidáti 

mali spoločne širšiu stranícku podporu, ale prihlásili sa aj 

ďalší nezávislí kandidáti. Práve jeden z nezávislých kandi-

dátov v predchádzajúcom volebnom období poslanec mest-

ského zastupiteľstva) sa stal víťazom primátorských volieb. 

Bol ním Ing. Jozef Žiška s viac ako 5 000 hlasmi. Druhý 

v poradí kandidát pravicových strán Demokratickej únie 

a Kresťansko-demokratického hnutia Karol Dobiáš získal len 

polovicu hlasov oproti víťaznému kandidátovi. S miernym 

odstupom sa na treťom mieste umiestnil kandidát Hnutia za 
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Počet zastupiteľov politických strán

SDĽ; 3

SNS; 3

KDH; 7

SPŽSR; 2

DÚ; 5

DS; 5

HZDS; 14

NEKA; 1
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 Voľby primátora Mesta Trenčín 1994

demokratické Slovensko Ing. Ivan Kobelár. Štvrté miesto 

obsadil kandidát Strany demokratickej ľavice JUDr. Miroslav 

Laššo a kandidátka Slovenskej národnej strany Božena 

Kováčiková skončila až na 6. mieste.  

Inak dopa-

dla voľba pos-

lancov mest-

ského zastupi-

teľstva, do 

ktorého bolo 

zvolených naj-

viac kandidá-

tov Hnutia za 

demokratické 

Slovensko - 

14. Druhú najväčšiu podporu získalo Kresťansko-demokra-

tické hnutie – 7 poslancov. Demokratická strana a Demo-

kratická únia mali 

rovnako po 5 pos-

lancov. Po 3 pos-

lancov získali Stra-

na demokratickej 

ľavice a Sloven-

ská národná strana. 

Zastupiteľstvo ešte 

dopĺňali dvaja 

poslanci za Stranu 

podnikateľov a živnostníkov Slovenskej republiky a jeden 

nezávislý poslanec. 

Voľby do orgánov samosprávy Mesta Trenčín 1998 

Podobná situácia sa zopakovala aj v komunálnych voľbách 

v roku 1998. Primátorom sa stal opäť Ing. Jozef Žiška, ktorý 
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 Voľby primátora Mesta Trenčín 1998

ale v týchto voľbách kandidoval ako kandidát Strany 

občianskeho porozumenia. Oproti voľbám v roku 1994 si 

polepšil o rovných 999 hlasov. Hnutiu za demokratické 

Slovensko sa nepodarilo zvoliť svojho kandidáta za primátora 

Mesta napriek tomu, že Hnutie za demokratické Slovensko na 

komunálnej úrovni posilnilo. Pri voľbe primátora kandidát 

Hnutia za demokratické Slovensko Ing. Miloš Mažár získal 

o vyše 1.000 hlasov viac ako kandidát Hnutia za demokratické 

Slovensko v roku 1994.  

Hnutie za demokratické Slovensko potešil fakt, že svoj 

poslanecký klub rozšírilo o 8 poslancov, takže poslanecký 

klub Hnutia za demokratické Slovensko tvoril polovicu 

zastupiteľstva. Druhým najpočetnejším poslaneckým klubom 

sa stal pravicový klub Kresťansko-demokratického hnutia 

a Demokratickej strany s 8 poslancami. O dvoch menej sa 

podarilo presadiť Strane demokratickej ľavice. Slovenská 

národná strany pokračovala vo svojej samostatnej ére, 

nevstupovala do žiadnych predvolených koalícií a získala len 

3 poslancov. Rovnaký výsledok sa podaril aj širšej pred-

volebnej koalícií strán Strane občianskeho porozumenia, 

Demokratickej únie a slovenským sociálnym demokratom.  
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 Voľby primátora Mesta Trenčín 2002

Voľby do orgánov samosprávy Mesta Trenčín 2002 

Výsledky volieb v roku 2002 priniesli do miestnej 

samosprávy v Trenčíne výraznú zmenu – na mieste primátora 

ako aj v zastupiteľstve. Dvojnásobný primátor Mesta Trenčín 

Ing. Jozef Žiška opäť kandidoval s podporou Strany občian-

skeho porozumenia, jeho voličská podpora z roku 1998 sa 

zmenšila o viac ako polovicu. V rovnakom čase zjednotená 

pravica podporila nezávislého kandidáta z roku 1998 Ing. 

Juraja Lišku z Kresťansko-demokratického hnutia a podarilo 

sa mu získať dôveru takmer 5 000 voličov. Treba doplniť, že 

podobný pokus pravice v Trenčíne nedopadol dobre v miest-

nych voľbách v roku 1994, kedy jej kandidát získal takmer len 

3.000 hlasov. Tento výsledok bol možný aj vďaka pravicovým 

kandidátom do miestneho zastupiteľstva, ktorí hoci z viace-

rých politických strán, spoločne a jednotne podporovali svojho 

primátorského kandidáta. Naopak – to sa nepodarilo Hnutiu za 

demokratické Slovensko, ktoré pred voľbami opustil jej 

primátorský kandidát z roku 1998 Ing. Miloš Mažár. Podal 
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 Voľby primátora Mesta Trenčín 2004

svoju kandidatúru ako nezávislý kandidát a oslabil tak Hnutie 

za demokratické Slovensko. Získal viac ako 1.100 hlasov, 

pričom kandidát Hnutia za demokratické Slovensko skončil až 

na treťom mieste s viac ako 2.300 hlasmi.  

Jednota štyroch pravicových strán sa výrazne prejavila aj 

v mestskom zastupiteľstve, ktoré malo od tohto volebného 

obdobia len 25 poslancov v štyroch obvodoch. Pravica obsa-

dila celkom 22 miest. Hnutie za demokratické Slovensko malo 

len 2 poslancov a v celom zastupiteľstve bol len jeden nezá-

vislý poslanec. 

Doplňujúce voľby primátora Mesta Trenčín 2004 

Pravica svoj výrazný politický úspech potvrdila aj v do-

plňujúcich voľbách primátora na začiatku roka 2004, napriek 

tomu, že sa v týchto voľbách z pravicového bloku vyčlenilo 

Kresťansko-demokratické hnutie. Paradoxom volieb bolo, že 

v týchto doplňujúcich voľbách kandidovalo doteraz najviac 

kandidátov zo 

všetkých volieb 

– stalo sa tak 

najmä vďaka 

viacerým nezá-

vislým kandidá-

tom. Najväčším 

súperom pravi-

cového kandidá-

ta na primátora 

Ing. Branislava Cellera z Demokratická strany sa stal bývalý 

primátor Mesta Trenčín Ing. Jozef Žiška, ktorý v doplňujúcich 

voľbách kandidoval opäť ako nezávislý kandidát a v roku 

2004 sa mu podarilo získať o 200 hlasov viac ako v roku 

2002. 
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Žiška Jozef (ANO-HZD) Jánošík Fedor (S.O.S.) Franko Jozef (ZRS)

 Voľby primátora Mesta Trenčín 2006

Voľby do orgánov samosprávy Mesta Trenčín 2006 

Riadne komunálne voľby v roku 2006 priniesli pre úra-

dujúceho primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera, 

Slovenská demokratická únia – Demokratická strana najlepší 

výsledok v rámci všetkých volieb v ktorých na tento post 

kandidoval. Tento úspech bol možný aj vďaka návratu 

Kresťansko-demokratického hnutia do pravicového tábora. 

Proti kandidátovi pravice sa postavil národno-sociálny kandi-

dát doc. Ing. Oto Barborák, CSc., za Smer – Sociálna 

demokracia a Strana demokratickej ľavice kandidoval aj 

v roku 2002, ktorý zaostal len o 400 hlasov. Tretí v poradí 

nezávislý kandidát Ing. Jozef Žiška vo svojej piatej kandi-

datúre získal viac ako 2 500 hlasov, čo bol porovnateľný 

výsledok s rokmi 2002 a 2004. 

Hoci koalícia pravicových strán dokázala s tesným násko-

kom zvoliť svojho kandidáta za primátora mesta, výsledok 

volieb poslancov mestského zastupiteľstva pre pravicu úspech 

neznamenal. Do 25 členného zastupiteľstva prešlo len 9 pra-

vicových poslancov. Pravica vo voľbách 2006 čelila relatívne 
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 Voľby primátora Mesta Trenčín 2010

súdržnému táboru sociálnych a národných strán pod vedením 

najsilnejšej strany Smer – Sociálna demokracia. Okrem týchto 

dvoch širokých straníckych blokov sa do zastupiteľstva dostali 

už len 3 nezávislí poslanci.  

 

 

Voľby do orgánov samosprávy Mesta Trenčín 2010 

Posledné voľby do orgánov miestnej samosprávy v roku 

2010 priniesli po 20 rokoch súťaživej politiky na miestnej 

úrovni v Trenčíne viacero zmien, ktoré ale boli spôsobené 

overenými faktormi z predchádzajúceho obdobia:  

1. známosť kandidátov a ich hodnotenie verejnou mienkou, 

2. nejednota názorovo príbuzných strán a  

3. špecifická miestna okolnosť ľavicových strán – nes-

chopnosť presadiť svojho kandidáta na primátora Mesta 

Trenčín, čo je takmer rovnaká situácia ako v roku 1998, kedy 

Hnutie za demokratické Slovensko ako najsilnejšia politická 

strana nedokázala uspieť proti kandidátovi Strane občianskeho 

porozumenia  Ing. Jozefovi  Žiškovi.  
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Počet zastupiteľov politických strán

Paliho kapurková; 1
KDH; 1

ĽS-HZDS; 1

SNS; 1

SDKÚ-DS, 

MOST-HÍD; 

2

NEKA; 5

SMER-SD; 

13

SaS; 1

Víťazom volieb sa stal nezávislý kandidát Mgr. Richard 

Rybníček s podporou Smer – Sociálna demokracia a Strana 

Slobody a Solidarita, ktorého podpora vychádzala z jeho 

celoštátnej poznateľnosti ako riaditeľa verejnoprávnej televí-

zie. Získal rekordných 14.607 hlasov.  

Do tohto okamihu mal najlepší volebný výsledok Štefan 

Rehák v roku 1990, kedy tento kandidát získal viac ako 7.000 

hlasov, čo však predstavuje len polovicu hlasov Mgr. Richarda 

Rybníčka v roku 2010. Pravica doplatila opäť na nejednotnosť, 

nakoľko do volieb samostatne postavila dvoch kandidátov, 

ako v doplňujúcich voľbách v roku 2004. Paradoxom volieb 

bolo, že najsilnejšia politická strana Smer – Sociálna demo-

kracia, ktorá v zastupiteľstve získala tesnú nadpolovičnú väč-

šinu poslancov, nepresadila svojho straníckeho kandidáta, jeho 

kandidatúru stiahla a vyjadrila svoju podporu nezávislému 

kandidátovi Mgr. Richardovi Rybníčkovi.  

V súčasnom zastupiteľstve bola najpočetnejším poslanec-

kým klubom Strana Smer – Sociálna demokracia s 13 pos-

lancami. Strana Smer – Sociálna demokracia získala tesnú 

nadpolovičnú väčšinu (podobne ako Hnutie za demokratické 



768 

 

Slovensko v rokoch 1998 – 2002). Pravica bola vo voľbách 

takmer „vymazaná“ z politickej mapy, keď Slovenská demo-

kratická únia - Demokratická strana získala dvoch poslancov, 

Kresťansko-demokratické hnutie s liberálmi z Strany Sloboda 

a Solidarita (medzi rokmi 2002 – 2006 to bola strana ANO) 

získali po jednom poslancovi – celkom teda štyroch 

poslancov. Novinkou bolo 5 nezávislých poslancov, čo je 

najvyšší počet nezávisle zvolených poslancov za celé obdobie 

fungovania miestnej samosprávy. 

Neúspechy najvýznamnejších politických strán pri voľbách 

primátora Mesta Trenčín grafické znázornenie a tabuľka. 

rok 
strany 

HZDS SDĽ SMER-SD SNS KDH SDKÚ-DS 

1990       3721 3013   

1994 2629 1709   769 2918   

1998 3772     625     

2002 2347 1301   4993 

2004   2068     2475 3208 

2006 5481 5890 

2010         2491 2328 
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Mgr. Martin Karlík: Vladimír Chovan patril k 

osobnostiam Trenčína 

Koncom januára 2013 si členovia Sokola pripomenuli 

nedožité okrúhle narodeniny bývalého náčelníka Sokola, 

účastníka protifašistického odboja, povojnového tajomníka 

Revolučného národného výboru v Trenčíne, zanieteného 

filatelistu, numizmatika, ale aj všestranného športovca. 

Vladimír Chovan sa narodil 31. januára 1913 v Ružom-

berku v rodine obuvníckeho majstra. Jeho mamička Mária 

pochádzala z Podlužian, narodila sa v roku 1888 v mnoho-

početnej rodine evanjelického farára Júliusa Bučeka. 

„Doma som bol odmalička vychovávaný v národnom du-

chu,“ spomínal si pred 

svojou osemdesiatkou 

Vladimír  Chovan. Keď 

mal dva roky, Maďari 

mu popravili otca, 

údajného pansláva, 

preto, že sa vzoprel bo-

jovať za záujmy Ra-

kúsko - Uhorska. Zos-

tali po ňom dve polosiroty. Pre jeho život bol rozhodujúci rok 

1925. Vtedy sa presťahovala rodina z Ružomberka do 

Trenčína, kde Chovanova mamička, viedla kníhkupectvo. 

S predajom kníh mala skúsenosti, lebo predtým pracovala ako 

vedúca obchodu s náboženskou literatúrou Tranoscia v Lip-

tovskom Mikuláši. Láska ku knihám určila jeho profesionálne 

smerovanie, keď sa u nej vyučil a s láskou ku knihám jej 

výdatne pomáhal. 

Ich predajňa bola umiestnená v rožnej časti objektu medzi 

Vajanského ulicou a dnešnou Ulicou 1. mája, ktorý bol vlast-

níctvom evanjelickej fary a susedila s Gymnáziom Ľudovíta 

Štúra a Základnou školou na Ulici 1. mája a oproti evan-
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jelickým kostolom. Tento objekt bol v roku 1978 asanovaný, 

keď tento priestor bol uvoľnený pre novú cestnú komunikáciu 

smerom na cestný most. Hoci tento obchod nemal v sorti-

mente tovaru kancelárske potreby, predsa obchod   prospe-

roval. V tom období chodili do gymnázia známe literárne 

osobnosti ako Karol Rosenbaum, Dominik Tatarka, Alfonz 

Bednár. Keď sa chceli trochu uliať z vyučovania, alebo si 

tajne pofajčiť, prichádzali do tohto obchodíka. 

„A ja som to častokrát využil, lebo som im požičiaval nové 

knižky, aby si ich prečítali a napísali mi ich krátky obsah. 

Takto som mal prehľad o každej novej knihe a zákazníkov 

som mohol presne informovať o ich obsahu. Náš obchod bol 

obľúbený široko-ďaleko a pretože sme mali dobré meno, 

dostali sme vždy knižky aj na úver. Okrem známej literatúry 

sme vydávali i vlastné telovýchovné príručky, vychovávali 

sme ľudí k zdravovede a najbežnejším športom,“ spomínal 

Vladimír Chovan. 

Obchod vdovy Chovanovej bol aj miestom, kde sa počas 

druhej svetovej vojny stretávali neskorší významní odbojári 

ako učiteľ Milan Polák, Ján Golian a viacerí bratia Sokoli. 

Prvýkrát po vzniku Slovenskej republiky sa mladí trenčianski 

antifašisti stretli u Jána Kuldu v novembri 1939. Okrem 

Milana Poláka to boli Štefan Babiak, Vincent Bohuš, Miroslav 

Sázel, Július Chovan. Mladý Vlado Chovan bol v tomto 

období veľmi aktívny, keď zabezpečoval prechody českých 

vlastencov, najmä dôstojníkov z Čiech a Moravy na 

Slovensko, zariaďoval pre nich krátke ubytovanie, falošné 

doklady, vyrábal a rozmnožoval plagáty, staral sa o financie. 

Ku koncu 2. svetovej vojny sa Vladimír Chovan zúčastnil s 

vysokoškolským strážnym oddielom oslobodzovacích bojov 

Slovenska, bol priamym účastníkom Slovenského národného 

povstania. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11405631&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11405631&ids=6
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„Od roku 1949 do roku 1952 sme mali Matičné kníh-

kupectvo, obchod sme presťahovali do centra mesta na Mie-

rove námestie, kde predávali sme hlavne matičné knihy. Naj-

žiadanejšie boli slovenské básne, romány od Martina Kuku-

čína, knihy o Štefánikovi, ale aj Hovory s T. G. Masarykom. 

Zažil som na vlastnej koži dobu normalizácie, keď sa zaka-

zovalo predávať knihy významných spisovateľov," spomínal 

Vladimír Chovan. Za svojho činorodého života zakúsil veľa 

zlého, ale i dobrého. Byť svedomitým a poctivým ho naučila 

jeho mamička, ktorá zomrela v roku 1964 ako 76-ročná. 

Preukazoval to dlhoročnou prácou v kníhkupectve, ktoré sa 

stalo na dlhé roky spoločenskou oázou nielen Trenčanov, ale i 

intelektuálov z radov básnikov, spisovateľov, výtvarníkov zo 

širokého okolia. 

Vladimír Chovan so svojou manželkou starostlivo vyberali 

spolupracovníkov, ktorí boli zárukou dobrého prosperovania 

obchodu. Takými boli Gabriela Plachetková, Oľga Preis-

lerová, Júlia Malychová, Judita Jarábková a jeho nástupca 

Dušan Kožehuba, to neboli obyčajní predavači, lebo čo člo-

vek, tak to pojem. V ťažkých chvíľach pomocnú ruku podal 

nejednému z nich.  

Priestranný dom Chovanovcov na Moyzesovej ulici číslo 

tri bol vždy otvorený Sokolom, skautom, kamarátom vodá-

kom, turistom, matičiarom, historikom, numizmatikom či fila-

telistom. Vo svojej útulnej pracovni vystavoval svoje vzácne 

zbierky známok a exponátmi, ktorými obosielal desiatky 

výstav nielen na Slovensku, v Čechách, ale i v Havane, v Ber-

líne, Moskve, v Poľsku. 

Bohaté životné skúsenosti využil pri znovuobnovení čin-

nosti trenčianskeho Sokola po nežnej revolúcii v roku 1989. 

Pri príležitosti 80-teho výročia vzniku Telocvičnej jednoty 

Sokol v Trenčíne vydal vlastným nákladom brožúru o jeho 

histórii a Trenčianske múzeum pripravilo v roku 1999 ob-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11405633&ids=7
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11405633&ids=7
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siahlu výstavu Sokol v Trenčíne prevažne z jeho osobného 

materiálu. Na vernisáži sa s dojatím vyznal: 

„Na túto chvíľu som sa dlhé roky tešil, to je moje dieťa! 

Azda už môžem teraz i umrieť, lebo sen sa mi stal  

skutočnosťou!“. Jeho slová sa naplnili na jeseň v tom istom 

roku. Vladimír Chovan sa do konca života držal sokolských 

hesiel: „V zdravom tele, zdravý duch.“ 

Veď bol nielen vodák, lyžiar, ale i náruživý turista, podob-

ne ako jeho nezabudnuteľný kamarát PhMr. Ján Halaša, s 

ktorým prešiel nejeden malebný kút prekrásneho Slovenska. 

Spolu so svojimi priateľmi a ich rodinami sa pravidelne stre-

távali aj v lone krásnej prírody v Drietomskej doline, na Hol-

bovej. Aj vo vysokom veku bol výborným, výrečným spo-

ločníkom, všetok nadhľad a optimizmus, ktorý dnes tak veľmi 

ľuďom chýba, preniesol  spolu s milovanou  manželkou na 

svoje drahé dcéry a synov a tí zase na svoje deti. 

www.sme.sk 16.02.2013  

pomocná evidencia 71/1/2013 
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Mágia a veštenie 

Mágia, veštenie a nadprirodzené javy sa objavili v naj-

starších kultúrach. Hlavne v období stredoveku sa väčšina 

nevysvetliteľných úkazov pripisovala bosorkám, často aj 

neprávom. Bolo to tak jednoduchšie a pohodlnejšie. Masové 

šialenstvo krutosti a bezcitnosti vypuklo ku koncu 15. 

storočia, keď vieru v čarodejnice oficiálne potvrdil pápež 

Inocent 8. v roku 1484 bulou „Summis desiderantes“, ktorou 

bolo schválenie stíhanie čarodejníctva inkvizíciou. Obsaho-

vala text zlopovestného „Kladiva na čarodejnice“, teda knihy, 

ktorá vyšla v krajinách Európy od čias svojho zrodu v roku 

1487 po rok 1669 v 29 vydaniach! 

Podstatou obludnej viery v čarodejníctvo boli všeobecne 

rozšírené povery, že čarodejnice majú moc ovládať prírodné 

javy a „porobiť“ ľuďom alebo dobytku. Napríklad majú moc 

zblížiť či rozdeliť milencov a manželov, môžu počarovať 

kravám a ovciam, krupobitím zničiť úrodu obilia, viniča, 

ovocia a podobne. Bosorka sa musela zriecť Boha a zaviazať 

sa diablovi prísahou, za čo ju on poznačil na skrytom mieste 

tela svojím znakom. „Stigma diabolicum“ („Diabolská 

značka“), však mohla byť i obyčajným materským zna-

mienkom. „Beda tej žene, ktorej tvár bola takýmto zna-

mienkom ozdobená,“ napísal trenčiansky historik a spisovateľ 

páter Jozef Branecký. 

V zápiskoch jezuitov, z ktorých čerpal spisovateľ pater 

Jozef Branecký pre svoju literárnu tvorbu, nachádzal často 

zmienky o bosorkách, ktoré boli za hradbami mesta Trenčín 

upálené. V Trenčíne sa podľa tradície vraj bosorky nes-

tretávali na Brezine, ale medzi mostami, pri brehu Váhu. 

Hovorilo sa ,že večer sa každá bosorka potrela masťou z 

detského sadla, zvieracej a rastlinnej šťavy, vyšvihla sa na 

rúčku metly, ohrebla, vidly a odletela k Váhu, kde ich čakal 

satan, spolovice človek, spolovice cap, ktorý mal dlhý kravský 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11515982&ids=1
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chvost, konské nohy, na hlave rohy. Bosorky ho vítali ako 

svojho pána, bozkávali mu pravú ruku, sľúbiac, že v bu-

dúcnosti budú páchať ešte viac zla. Potom sa tancovalo až do 

polnoci v kruhu. 

Prvé správy o stíhaní čarodejníc v Trenčíne pochádzajú z 

druhej polovice 17. storočia, práve zásluhou zápiskov jezui-

tov, z ktorých sa z nich dozvedáme o upálení niekoľkých 

čarodejníc v roku 1665. Jedna z nich sa priznala, že sa 

zúčastnila na nočnom zhromaždení bosoriek pri Váhu medzi 

mostami a tam získala i svoju moc. Udala i päť ďalších žien z 

Trenčína, ktoré spolu s ňou odsúdili, iba jedinú, ktorá vydržala 

neľudské muky a popierala obvinenia, oslobodili. 

Upálenie bosoriek zaživa, tohto hrozného divadla, sa vždy 

v Trenčíne zúčastnili stovky zvedavých obyvateľov. Poprava 

sa konala za Dolnou bránou, hneď za múrmi mesta, ale, ako 

píše páter Jozef Branecký i tu boli výnimky, keď bosorky, 

ktoré boli urodzeného pôvodu, popravili na nádvorí hradu. 

K rozšíreniu čarodejníckych povier medzi ľudom prispeli 

najmä vojensko - politické udalosti a hospodársky výpadok 

Uhorska na začiatku 18. storočia. Medzi prvé prejavy 

vystupňovaného prenasledovania možno zaradiť udalosť z 

roku 1704, ktorá svedčí o tom, že ani mŕtva bosorka nesmela 

ujsť spravodlivosti. Na základe udania veliteľ Trenčianskeho 

hradu plukovník Edmund Hurly dal za vojenskej asistencie 

exhumovať telo istej vdovy Lipskej, ktorá bola už 5 mesiacov 

pochovaná, lebo nebohá vraj pobosorovala vojakom z hradnej 

posádky. Preto mestský kat musel verejne sťať mŕtvole hlavu 

a telo spáliť. Pri tejto príležitosti vyšetrovali i niekoľkých 

mešťanov, ktorí sa s nebohou stýkali. Zo začiatku 18. storočia, 

v rozpätí rokov 1716-1747, poznáme až 16 „bosoráckych“ 

procesov z Trenčína, v ktorých obvinili nevinné dievčatá a 

ženy. Niektoré ženy obvinené z bosoráctva aj oslobodili. Spo-

mína sa, že v roku 1740 sa mala istá Anna Lacovanová zo 
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Záriečia pri Kostolnej spojiť so zlým duchom a zapríčiniť 

smrť istého roľníka. Svedecké výpovede sa však veľmi 

rozchádzali, tak menovanú dlhší čas väznili na Trenčianskom 

hrade, kde ju aj mučili a neskôr prepustili. 

Súd ustúpil aj od potrestania Doroty Mašickej z osady Belá 

pri Trenčíne, o ktorej sa hovorilo, že s pomocou diabla liečila 

ľudí. Dokázalo sa však, že vlastne nikomu neuškodila, práve 

naopak, viacerým pomohla. Z bosoráctva neobviňovali iba 

meštianky a chudobné dievčatá, ale veľakrát sa do podozrenia 

dostali aj šľachtičné. Historické pramene spomínajú, že v roku 

1747 vypočúvali svedkov v Beckove, lebo sa povrávalo, že aj 

grófka Zuzana Eszterházyová má styky s diablom. Svedkovia 

jej však nepriťažili, preto ju súd oslobodil. Majetnejšie sa  

mohli tiež z väzenia dostať na kauciu, ktorú za ne zložili 

príbuzní a za dobré správanie sa zaručili svojím majetkom. 

Trenčín mal svoju väznicu v budove na prízemí starej 

radnice, ktorá bola spojená so strážnicou, kde mávali službu 

mestskí hajdúsi. V žalári pri Hornej bráne a na Trenčianskom 

hrade väznili mužov i ženy, ktorí spáchali trestné činy na 

území stolice a podliehali príslušnosti stoličného súdu alebo 

zemepanskej vrchnosti Ilešháziovcov. Podľa archívnych 

prameňov bolo prechodné väzenie aj v dome kata pod hradom.  

Hrozná smrť upálením zaživa skosila životy mnohých ne-

vinných žien. Keď sa nechceli priznať k hriechu, tak ich 

mučili. Horiacimi fakľami pálili obnažené telo alebo naťa-

hovali na škripec, až im žily a kosti praskali, na ruky i nohy 

dávali železné okovy, vyťahovali za zápästia na lane, mučili 

horúcou vodou. Často v hrozných bolestiach sa priznali i k 

tomu, čo nikdy neurobili. Uhorské právo od 12. storočia 

rozdeľovalo bosorky do dvoch skupín: 

- na takzvané nočné bosorky - strigy, ktoré údajne žili v 

intímnom pomere s čertom;  
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- a na obyčajné bosorky, ktorým sa pripisovalo travičstvo 

alebo veštenie.  

Súdy, ktoré vykonal mestský magistrát, boli veľmi prísne, 

lebo stačil údaj jedného zlomyseľného človeka, aby menovanú 

odsúdili na strašnú smrť ohňom. 

Koniec tomuto nezmyselnému  mučeniu,  ako prostriedku 

na vynútenie priznania bolo zrušené až v období osvietenstva. 

Osvietenská cisárovná Mária Terézia si uvedomila, že pri 

bosoráckych procesoch zohrala nemalú úlohu zaostalosť, 

náboženská hystéria či pomstychtivosť a zlomyseľnosť 

svedkov. V roku 1756 dala pokyn na revíziu bosoráckych 

procesov. Vrchnosti síce mohli v procesoch pokračovať, avšak 

rozsudky smrti museli preložiť miestodržiteľskej rade, ktorá 

ich postúpila panovníčke na konečné rozhodnutie. Viacerým 

stoliciam, medzi nimi aj Trenčianskej, sa takýto zásah do ich 

súdnej kompetencie nepozdával. Napokon zakázala všetkým 

súdnym vrchnostiam, aby bosorácke procesy vôbec uskutoč-

ňovali a súčasne zakázala aj mučenie osôb podozrivých z 

bosoráctva. V patente vyriekla Mária Terézia pamätné slová: 

„Kráľovstvo čarodejníc je tam, kde je nevedomosť kráľom“.   

Po stáročia trvajúce prenasledovanie bosoriek zaniklo na 

našom území až koncom 18. storočia najmä zásluhou „trestné-

ho kódexu“ z roku 1787, ktoré už čarodejníctvo nepokladalo 

za hrdelný čin. 

Bosorácke procesy boli justičné vraždy. Aj právne odô-

vodnenie bosoráckych rozsudkov bolo mylné. Muselo uplynúť 

niekoľko storočí, aby si ľudia uvedomili, že páchali neospra-

vedlniteľné príkoria na mnohých nešťastniciach. Niektoré boli 

síce presvedčené o svojej nadprirodzenej moci a strach, ktorý 

v ľuďoch vzbudzovali, ich v tejto viere utvrdzoval. 

Bosorkami boli obyčajne ženy, ktoré vedeli čítať, boli 

dôvtipnejšie a prefíkanejšie, vyznali sa v ľuďoch i v bylin-

kách. Dnes už zostane na nich pamiatka iba vo forme povier, 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11515983&ids=1
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povestí, zelinkárstva a receptov, ktoré sa dedia z generácie na 

generáciu.  

(Pramene: Viera Zemene: Proti čarodejnícke procesy z 

okolia Trenčína, Jozef Branecký: Zo starého Trenčína, 

Jozef Holák: Beda odsúdeným.)  

www.sme.sk 17.03.2013  

pomocná evidencia 121/1/2013 
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Mgr. Martin Pavlík: Dokončenie železnice pomohlo 

Trenčínu v rozvoji priemyslu 

Stavba Považskej železnice z Bratislavy do Žiliny v 

celkovej dĺžke viac ako 200 km bola poslednou veľkou želez-

ničnou akciou na Slovensku do roku 1918. Priemyselnému 

napredovaniu v Trenčíne dlho bránila práve zaostalosť do-

pravy. Výstavba ďalšieho úseku Považskej železnice z Trnavy 

do Žiliny sa začala po nekončiacich prieťahoch až v roku 

1875. Po vybudovaní železničného úseku do Nového Mesta 

nad Váhom v júni 1876 sa práce na trati pre nedostatok 

financií zastavili. Až o dva roky neskôr otvorili ďalší úsek po 

Istebník, teda dnešnú Zlatovskú stanicu, ktorá sa úradne volala 

Trencsén. 

Vtedy vznikla aj prvá mestská hromadná doprava, od 

hotela Zlatý baran na námestí odchádzali omnibusy ku 

každému vlaku do Istebníka. Spojenie zabezpečovali aj koče, 

tie však boli predražené. Pre veľkú vzdialenosť stanice od 

centra mesta Trenčín sa na magistráte začínali množiť 

sťažnosti. 

Otázka ďalšieho priebehu výstavby Považskej železnice aj 

s umiestením novej stanice bola v nasledujúcich rokoch 

predmetom mnohých diskusií, sporov, riešení najvyhovu-

júcejšieho variantu. Váh totiž predstavoval pre výstavbu trate 

veľkú prekážku, začalo sa preto uvažovať o tom, že by mohla 

železnica pokračovať od Istebníka po pravej strane rieky ďalej 

cez Zamarovce. V mestskom zastupiteľstve mal „pravý va-

riant“ na schválenie dostatok stúpencov. Po búrlivom hlaso-

vaní 14. januára 1883 sa na radnici rozhodlo, že zvíťazil „ľavý 

variant“. 

Keď po prieťahoch, spôsobených finančnými problémami 

súkromných akcionárov, prevzal stavbu ďalšieho úseku Po-

važskej železnice štát a mohlo sa prikročiť k výstavbe. Stavbu 

zadali firme Rüger a Sager, ktorá už postavila železnicu z 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11543069&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11543070&ids=7
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Temešváru do Oršovy. Podľa zmluvy sa zaviazali dokončiť 

trať z Istebníka do Žiliny za obdivuhodných desať mesiacov. 

Práce na železničnom moste cez Váh v Trenčíne boli síce vo 

februári 1883 krátkodobo prerušené pre silné mrazy, ale keďže 

sa pracovalo s veľkým množstvom robotníkov a nasadením, 

pokračovalo sa podľa plánu. Prvý vlak s materiálom po novom 

moste mohol prejsť už 22. augusta 1883. Oceľový jedno-

koľajový štvoroblúkový most mal dĺžku 256 metrov, hmot-

nosť 500 ton, každý oblúk mal rozpätie 60 metrov. 

V októbri 1883 bola trať hotová a 28. októbra 1883 prešiel 

prvý slávnostne vyzdobený vlak cez Trenčín do Žiliny. V 

osemdesiatych rokoch postavili i budovu železničnej stanice 

na okraji parku, Mesto Trenčín na jej výstavbu vyčlenilo                    

13 jutár pasienkov a rolí. Stanicu viackrát rozširovali, pres-

tavali ju aj po zdvojkoľajnení trate v roku 1907. Pôvodná 

budova s typizovanou architektúrou charakteristickou pre 

všetky stanice spoločnosti StEG (Ősterreichische Staats 

Eisenbahn Gesellschaft), stála vtedy 80 tisíc zlatých. V 

podkroví staničnej budovy bol byt prednostu, na pravej strane 

bola zasklená drevená čakáreň. Koľajisko malo tri koľaje, až 

do roku 1907 slúžilo iba na osobnú dopravu. Nákladná stanica 

Trenčín zostala v Istebníku do roku 1909. Koľajisko pôvodnej 

železničnej stanice, nachádzajúcej sa dnes v parku, možno 

rozoznať podľa terénneho násypu. 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne ešte pred prvou sveto-

vou vojnou rozhodovalo o postavení novej staničnej budovy 

približne v priestoroch, kde stojí dnes. Od plánov až k ich 

uskutočneniu uplynulo ďalších tridsať rokov, nová stanica 

bola schválená v roku 1936 a o rok neskôr sa začalo s 

vyvlastňovaním pozemkov za parkom. Vybudovaniu želez-

ničnej stanice predchádzala stavba podchodu na Sihoť. Projekt 

inžiniera Čistiakova z Riaditeľstva slovenských železníc v 
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Bratislave realizoval staviteľ Emanuel Adamec nákladom štyri 

milióny korún. Podjazd slávnostne odovzdali 1. mája 1941. 

Na vyrovnanie a upravenie plochy novej stanice, kde bolo z 

väčšej časti močarisko s vrbinou a vegetáciou, naviezli do 90-

tisíc m3 štrku z blízkeho Váhu. Po zadaní stavby architektovi 

Romanovi Jozefčíkovi 16. júla 1939, sa v auguste 1939 začalo 

s prvými prácami na stavbe. Etapovitú výstavbu budovy i 

nástupíšť narúšali oneskorené dodávky materiálu, nedostatok 

pracovných síl a nežičlivé vojnové roky. Novú stanicu, zatiaľ 

bez krytých perónov, sa podarilo napriek ťažkostiam odovzdať 

verejnosti 23. mája 1944. Pre Trenčín to bol veľkolepý, sláv-

nostný deň. 

Početné zvedavé obecenstvo a predstavitelia župy a mesta 

Trenčín (župan Vojtech Kállay, monsignor Andrej Marsina, 

mešťanosta Ján Zaťko, provinciál piaristov Jozef Branecký, 

predseda Krajského súdu Gerhard Šebák a mnohí ďalší), sa 

konečne o dvanástej hodine dočkali motorového ovenčeného 

vlaku z Bratislavy, ktorý priviezol ministra dopravy a 

verejných prác Slovenského štátu Júliusa Stanu so sprie-

vodom. 

Miestna tlač vychvaľovala novú stanicu. V superlatívoch sa 

vyjadrovala o čakárňach, ktoré sú pekné, aj novota je tu. 

Čakáreň pre žiactvo, hostinské miestnosti dobre upravené, 

novinová a tabaková predajňa, moderne prevedené. Po 

prehliadke i ostatných súčiastok stanice sa hostia utiahli do 

hotela Tatra na priateľský rozhovor.“ 

Železničná stanica v Trenčíne bola po Bratislave druhou na 

Slovensku, ktorá mala vybudovaný podzemný podchod. Na 

vtedajšie ťažké vojnové pomery to bol nezvyčajný stavebný 

úspech. Dnes ju čaká rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia. 

www.sme.sk 23.03.2013 

pomocná evidencia 164/1/2013 
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Mgr. Martin Karlík: Trenčianske mosty veľakrát ničili 

rozsiahle povodne a ľad 

Cestný most zničili na konci druhej svetovej vojny odchá-

dzajúce nemecké vojská. Do polovice minulého storočia platili 

prechádzajúci občania mýtne.  

História trenčianskych mostov je neodmysliteľne spojená s 

dejinami Váhu. Vo svojich premenách bývala blúdiaca rieka 

častokrát nevyspytateľná, ničila všetko, čo jej prišlo do cesty, 

aj to najcennejšie - ľudské životy. Počas veľkých povodní 

trpeli najviac mosty, spájajúce odľahlé brehy, pretože boli 

vybudované výlučne z dreva. 

Aj v okolí Trenčína Váh doslova blúdil a hľadal si svoje 

koryto, ktoré sa menilo takmer po každej povodni. Prvý údaj o 

vyberaní mostného mokrého mýta, ktorý potvrdzuje existenciu 

najbližšieho brodu cez Váh, je z roku 1271 v súpise majetkov 

Nitrianskej kapituly. 

Z doložených písomností sa dozvedáme nielen o vyberaní 

mýta, ale i o oprave mostov, ktoré poškodila povodeň. Takou 

je aj správa o povodni v Trenčíne, ktorá súvisí s nariadením 

panovníka Ľudovíta I. z roku 1379, aby Trenčania mohli 

slobodne ťažiť drevo, ktoré potrebujú na opravu mosta cez 

Váh silne poškodeného ľadom a povodňou. Opravy mostov sa 

spomínajú takmer každoročne v mestských výdavkoch, naprí-

klad roku 1556 muselo 

mesto vyplatiť až 100 

florénov na opravu poško-

deného mosta. 

Na najstaršom vyobra-

zení Trenčína z roku 1580, 

ktorého originál sa nachá-

dza v Archíve dvorskej 

komory vo Viedni, sa Váh 

rozlieva od brehu po breh, 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11654947&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11654945&ids=7
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voľne tečúca rieka sa dotýkala hradného brala a mestského 

opevnenia, kde ju približne v priestoroch dnešnej Štefánikovej 

ulice pri hoteli Elizabeth pretínal jeden z viacerých mostov. 

Nasledujúce povodne boli príčinou radikálnej zmeny koryta 

Váhu aj umiestnenia nových mostov. Ku krátkemu mostu cez 

jedno z ramien Váhu pribudol oveľa dlhší nový most spájajúci 

mesto s pravobrežnými obcami pravdepodobne už v roku 

1584. Druhý dlhý most spája dve ramená Váhu tak, aby ústil 

na území Zamaroviec. Ide o most, ktorý mesto vystavalo na-

priek neutíchajúcim protestom obyvateľov Zamaroviec, ktorí 

sa sťažovali, že hlava nového mosta bola umiestnená v ich 

chotári. 

Zamarovčania spolu s obyvateľmi Zlatoviec, Orechového a 

Hanzlíkovej platili najvyššie mýto v peniazoch. Stávalo sa, že 

zaplatili i koláčmi alebo obilím. Príjem z mostného mýta patril 

v stredoveku k najstálejším mestským platbám, oslobodení od 

neho boli iba šľachtici, ich sluhovia a slobodní obyvatelia. 

Keď sa po ďalšej veľkej povodni v roku 1662 zmenil tok 

Váhu, bol „veliký“ most dokončený až v auguste o rok neskôr. 

Opravovali i „malý mostek za baštu“, teda pred hornou mest-

skou bránou. Jeho poloha, ako i podoba Váhu so slepým rame-

nom zostáva rovnaká až do veľkých povodní v roku 1675 a 

1683. 

Po poslednej povodni, ktorá spôsobila rozsiahle zmeny, 

tiekol Váh znova približne v starom koryte, teda popod hradné 

bralo v línii dnešnej Štefánikovej ulice a zotrval tak až do 

katastrofálnej povodne v roku 1813. Veľký most bol znova 

posunutý nižšie po toku Váhu na stred mestského opevnenia. 

Koniec, alebo hlava mosta bola umiestnená na územie 

Žabinca. 

Časté letné povodne, ktoré od začiatku 18. storočia 

prekvapovali obyvateľov Trenčína s cyklickou pravidel-

nosťou, striedali povodne ľadové, ktoré rovnakou silou ničili 
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drevené mosty na Váhu. Takéto boli vo februári 1703, ale i 

1715, keď vzali ľady na Váhu dlhý most a dlhší čas sa chodilo 

na pravú stranu Váhu len kompou. V roku 1764 opäť strhli 

ľady časť trenčianskych mostov a o jedenásť rokov zničil 

rozvodnený Váh mosty v Trenčíne celkom. Mlynári tak mali 

stále o robotu postarané. Oni boli totiž stálymi udržiavateľmi 

dôležitých prechodov cez Váh. Mlynári boli povinní za nízku 

odmenu alebo iba za naturálie po celý stredovek pomáhať pri 

oprave mostov, hrádzí, hatí, pretože boli zručnými tesármi. 

Konštrukcia drevených mostov bola jednoduchá, i napriek 

tomu však pôsobili masívnym dojmom. Mosty stáli na jedno-

duchých pilotniach, nazývaných aj kríže alebo kozy z pevného 

dubového dreva, ktorých počet kolísal podľa šírky Váhu. 

Spolu s pomostinami tvorili podobu jarma, alebo „klietok“. 

Hlavy mosta bývali spevnené klinmi a ukončené „war-

tovkami“, v ktorých mal „mostnár“ v prípade potreby uložené 

najnutnejšie náradie, baranov, dosky, ale i celé plte. Veľká 

povodeň 25. augusta 1813 zničila vtedajšie tri mosty vedúce 

cez Váh. Opravy mosta trvali ešte aj v nasledujúcom roku, ale 

v roku 1823 nová povodeň mosty zničila znovu. Najdlhší 

trenčiansky most v mieste najširšieho toku Váhu opisuje barón 

Alojz Medňanský, ako jeden z najdlhších v celom Uhorsku. 

Bol postavený na drevených pilótoch, celý drevený a jeho 

opravy zabezpečovalo mesto. 

Na litografiách a dobových záberoch Trenčína s panorámou 

hradu a pokojne tečúcim Váhom je vyobrazený posledný 

drevený most. Do prevádzky bol odovzdaný 1. septembra 

1876, postavila ho trenčianska firma Jozef Scheibner a 

synovia. Most bol majetkom mesta, dlhý bol približne 243 

metrov a ročný výnos z mýta bol vyše 11-tisíc zlatých. 

Po veľkej povodni sa už neoplatilo opravovať ho, pretože 

bol celý ohnutý, postupne doslúžil. Nahradil ho oceľový 

cestný most postavený nórskou firmou Gregersen a synovia. 
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Mal štyri oblúky výšky osem metrov, dlhý bol 258 metrov a 

široký šesť metrov. 

Chodníkom z drevených dosiek mohol prejsť nanajvýš 

jeden chodec. Na začiatku mosta boli na prvom oblúku tabule 

s názvom „Alžbetin most“ v maďarčine, s rokom dokončenia a 

oznamom pre pohoničov, „krokom hnať,“ ktorí chodievali z 

okolitých obcí na trhy do Trenčína s povozom. Po tomto mos-

te už prešli aj prvé autá slávnej rallye Adria - Tatry v máji 

1913, pochodovali ním vojaci i zástup Sokolov s náčelníkmi z 

Čiech, prechádzajúci z neďalekej Tyršovej (Bratislavskej) 

ulice na Sihoť, kde sa konal Všesokolský zlet v roku 1926. 

Tento mohutný cestný most nevydržal do konca druhej 

svetovej vojny, keď ho ustupujúca nemecká armáda zničila 

početnými náložami v noci z 9. na 10. apríla 1945. 

Výbuch zabil aj niekoľko ustupujúcich nemeckých voja-

kov, ktorí sa v tom čase zdržiavali na moste. Už o tri dni 

začala sovietska armáda s náhradným premostením Váhu - o 

pár metrov vyššie po toku rieky postavili provizórny drevený 

vojenský most na pilótach. Odovzdaný do prevádzky bol 11. 

mája 1945. Onedlho začali stavať na pevnejších základoch 

novú spojnicu s oboma brehmi Váhu. Trenčín tak mal vedľa 

seba takmer jeden rok dva mosty. Dokončili ho v marci 1946. 

Dnešný cestný most má už 57 rokov 

V lete 1953 pristúpili k výstavbe nového železobetónového 

cestného mosta, ktorý sa používa doteraz. Doprastav dokončil 

jeho výstavbu v novembri 1956. Náklady na vtedy najväčší 

most na Slovensku, dlhý 346 a široký 15 metrov, boli 27 

miliónov korún. Váh je pod ním široký približne 205 metrov. 

Vtedy bol na ľavom brehu rieky, vedľa konca mosta, 

asanovaný domček železničiara, ktorý obsluhoval rampy 

bánoveckej železnice i neďalekú mýtnicu pri ceste. 
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Posledným mýtnikom, na ktorého si ešte mnohí Trenčania 

pamätajú, bol legionár Štefan Komorovský, ktorý vyberal 

mýto ešte v období 1. Slovenskej republiky. 

www.sme.sk 21.04.2013 

pomocná evidencia 181/1/2013 
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Mgr. Martin Karlík: Mesto Trenčín bolo oddávna sídlom 

známych vojenských posádok 

Vojaci, Trenčiansky hrad a mesto Trenčín patrili oddávna k 

sebe. Trenčiansky hrad ako hospodársko-správne centrum 

rozsiahlej oblasti mal po celý stredovek strategickú, politicko-

vojenskú funkciu. 

Stála vojenská posádka strážila Trenčiansky hrad pred ne-

priateľom či to boli Tatári, kráľovskí žoldnieri, za Žigmunda 

Luxemburského zase husiti. Počas hrozby a zvýšeného nebez-

pečenstva muselo mesto i s poddanskými obcami už v roku 

1241 dodať za každých šesť dvorov hradnému kapitánovi 

jedného bojovníka s úplnou výzbrojou a výstrojom. 

Aj mocný Matúš Čák mal svoje vlastné vojsko, o ktorom sa 

pisateľ viedenskej maľovanej kroniky zmienil, že „sa bilo ako 

lev, ktorého má ich pán v rodovom znaku, ak nechceš 

zomrieť, radšej sa s ním nestretni!“ 

V roku 1528 doplatil Trenčín na to, že bol významným 

oporným bodom Jána Zápoľského. V boji o uhorskú korunu 

vojská jeho súpera, Ferdinanda Habsburského, vedené gene-

rálom Katzianerom, Trenčiansky hrad i mesto Trenčín zapálili 

a na hrad dosadili nemeckú posádku. Keď v roku 1600 kúpili 

trenčianske hradné pan-

stvo Ilešháziovci, hlavné 

velenie cisárskej armády 

premiestnilo nemeckých 

vojakov v dôsledku hro-

ziaceho tureckého ne-

bezpečenstva z Bánoviec 

nad Bebravou do dolnej 

časti Trenčianskeho hra-

du. Gašpar Ilešházi písal 

v roku 1655 bratovi 

Jurajovi, že nie je veru 

http://trencin.sme.sk/c/6798033/mesto-trencin-bolo-oddavna-sidlom-znamych-vojenskych-posadok.html
http://trencin.sme.sk/c/6798033/mesto-trencin-bolo-oddavna-sidlom-znamych-vojenskych-posadok.html
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príjemné tiesniť sa na hrade s cudzím národom, ktorý si nepo-

trpí na disciplínu. S Nemcami boli stále nepríjemnosti, posád-

ka pálila krovy na strechách bášt, vykradli mlyn, škody spô-

sobovali aj v meste. 

Na hrade zotrvala nemecká posádka až do roku 1779. 

Vtedy začal platiť prípis panovníčky Márie Terézie o odchode 

vojakov z hradu i mesta. Čo nestihol zničiť vnútorný nepria-

teľ, dokonal obrovský požiar. Roku 1790 Trenčiansky hrad 

vyhorel a to bol koniec jeho slávy a vojenského významu. 

V roku 1874 sa stal Trenčín posádkovým mestom pre                 

15. honvédsky (domobranecký) pluk. Ako ozbrojená zložka sa 

sformoval počas revolúcie v roku 1848. 

Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní pôsobil ako oficiálna do-

mobrana až do roku 1918. V Trenčíne boli od začiatku pro-

blémy s ubytovaním honvédov. Staré, takzvané transportné 

kasárne, stáli na námestí vedľa budovy dnešnej Všeobecnej 

úverovej banky, oproti Trenčianskemu múzeu. Erár ich 

prevzal od mesta, aby sa vyhovelo podmienke ministerstva 

vojny na dočasné ubytovanie honvédskeho práporu dovtedy, 

kým mesto Trenčín na vlastné náklady nezačne stavať nové 

kasárne v Humnách na Legionárskej (Rákociho) ulici. Stavba 

sa oddialila, začala až na jar 1890, honvédi boli dovtedy roz-

miestnení po celom meste. Cvičiť chodievali na pravý breh 

Váhu, hneď za dreveným mostom, približne do priestoru dneš-

nej Odevy. Honvédske kasárne premenovali v roku 1924 na 

Masarykove. 

V roku 1882 sa stal Trenčín stálym sídlom veliteľstva                    

71. pešieho pluku, dvoch poľných práporov a náhradného 

práporu. Počiatky vojenských tradícií „Kaiserlicher und 

königlicher Infanterieregiment Nr.71“, tak znel jeho oficiálny 

názov, siahajú do polovice 19. storočia. 71. peší pluk hab-

sburskej armády zriadili v roku 1860 z častí radových peších 

plukov v Brne, Komárne a Olomouci, ktoré zostali po bojoch 
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v severnom Taliansku značne zdecimované. Oficiálnym mies-

tom vzniku boli Benátky. V Trenčíne tak boli umiestnené dva 

pluky vojska, patriace k inému zoskupeniu ozbrojených síl. 

Drotársky 71. pluk patril k takzvanej spoločnej armáde, mal 

nemecké velenie, honvédi maďarské komando. Vojaci                    

71. pluku boli spočiatku ubytovaní v bývalom piaristickom 

kláštore na námestí, pravidelne využívali aj kostol, súčasť 

rehoľného domu na rôzne slávnostné ceremónie, vysviacky 

práporu, zádušné omše. 

Ubytovacie kapacity však nestačili, vojaci boli roztrúsení 

po celom meste a tak erár prenajal bývalé jezuitské kolégium - 

Collegium nobile, budovu, ktorá stála na mieste dnešnej 

sporiteľne. Tu zriadili v roku 1824 aj miestne posádkové 

veliteľstvo. Cvičiskom 71. pluku bola Horná Sihoť, tam si 

vojaci postavili aj baraky pre rezervistov. Agátmi bola 

vysadená cesta na vtedy nezastavanej Sihoti zostala po nich 

pamiatkou. 

Odvelením dvoch práporov 71. pluku v rokoch 1897 a 1898 

z Trenčína do Viedne sa miestna vojenská posádka značne 

oslabila. Ako náhradu za tieto dva prápory preložili do 

Trenčína prvý prápor bratislavského pešieho pluku 72, ktorý 

bol národnostne zmiešaný zo Slovákov, Nemcov, Maďarov a 

Chorvátov. Tento už bol ubytovaný v kasárňach arcikniežaťa 

Fridricha pod hradom, ktoré sa začali stavať v roku 1886 a 

ihneď si zriadil novú strelnicu pod svahmi dnešného sídliska 

Juh. 

V čase pred vypuknutím prvej svetovej vojny mal pluk za 

sebou viaceré vojenské úspechy a bojové zásluhy, ocenil ho i 

samotný cisár František Jozef 1. ako jednu z najlepších jed-

notiek spoločnej cisárskej a kráľovskej armády. Vojenskú 

funkciu si mesto Trenčín udržalo dodnes. 

Pramene: Štefan Androvič: Z vojenských dejín Trenčína, 

Petr Švanda: C. a K.71. peší pluk, prednáška, Juraj Fojtík: 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11736524&ids=7
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Hrad a mesto Trenčín v archíve Ilešháziovcov v 17.-18. 

storočí In: Trenčín remeslá tlačiarne architektúra. 

www.sme.sk 13.05.2013  

pomocná evidencia 245/1/2013 
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Mgr. Jozef Čery: Relikvie sv. Cyrila - Konštantína 

Telo sv. Cyrila – Konštantína, ktorý zomrel 14. februára 

869, bolo pochované po pravej strane oltára v rímskej bazilike 

sv. Klementa. Dobové kroniky uvádzajú mnohé zázraky, ktoré 

sa udiali pri Cyrilovom hrobe. Po prestavbe baziliky boli 

relikvie prenesené do jej novej časti, kde sa nachádzali až do 

konca 18. storočia. 

Počas nepriaznivých 

časov za Rímskej re-

publiky, ktorá vznikla 

ako dôsledok Napo-

leonovej okupácie 

Ríma, boli relikvie 

prenesené do chrámu 

Chiesa Nuova a ulo-

žené k hrobu sv. Fi-

lipa Neriho.  

Začiatkom 19. storočia sa relikvie dostávajú do vlastníctva 

šľachtickej rodiny Mattei. Rodina sa neskôr i so svojimi cen-

nosťami, medzi ktorými sa nachádzal aj relikviár sv. Cyrila, 

presťahovala z Ríma do mesta Recanti pri Jadranskom mori. 

Relikvie boli naspäť odovzdané do Ríma 14. novembra 1963 

účasti Mons. Andreja Grutku, Mons. Štefana Nahálku, teraj-

šieho kardinála Jozefa Tomku, kňažnej Antici Mattei z Re-

cante a iných osobností. Relikvie boli uložené za prí-tomnosti 

pápeža Pavla 6. v bazilike sv. Klementa, v kaplnke sv. Cyrila 

a Metoda dňa 17. novembra 1963. V roku 1964 bola časť 

relikvií darovaná katedrále sv. Emerána v Nitre. 

pomocná evidencia 324/1/2013 

 

 

 

 

relikvie sv. Cyrila - Konštantína 
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 Mgr. Martin Karlík : Mária Holoubková, významná 

fotografka, žila v troch storočiach 

Jediná žena - fotografka, ktorá sa permanentne venovala 

nielen veľkovýrobe pohľadníc, ale i natáčaniu pôvodných 

dokumentárnych a reportážnych filmov bola Mária Ho-

loubková - Urbasiówna. 

 Hoci Mária Holoubková - Urbasiówna pochádzala 

z Poľska, narodila sa 3. apríla 1898 na predmestí Cieszyna, 

celý svoj pracovný život zasvätila Slovensku a Trenčínu. 

Začínala v Trenčianskych Tepliciach, kam prišla po roku 1918 

s mamou a bratom. Licenciu na vedenie ateliéru a výrobu 

pohľadníc dostala ako 21-ročná o rok neskôr. 

Mladučká Poľka zapadla do národnostne zmiešaného pros-

tredia kúpeľov, rozbehla živnosť pre ženu v tých časoch nie 

celkom bežnú. Zoznámila sa tu s 

mnohými významnými ľuďmi, 

osobne sa poznala s Vavrom Šro-

bárom, Antonínom Čapkom, kúpeľ-

ným lekárom. 

Ateliér Foto Tatra mala totiž 

hneď vedľa domu Poniatowski, kde 

Čapkovci bývali. Spisovateľ Karel 

Čapek jej neskôr sprostredkoval nezvyčajné fotografovanie - 

prezidenta Tomáša Garrigue Masaryka v Topoľčiankach. Bola 

fotografka - samouk, najskôr sa venovala národopisným 

témam, postupne pribúdali panorámy miest, obcí, krajiny, 

zábery na slovenské hrady. Nebolo kúta Slovenska, ktoré by 

nenavštívila so svojím objektívom. 

Jej takzvané „dopisnice“ boli prvými pohľadnicami vyrá-

banými fotografickou cestou, nie tlačené ako dovtedy. 

Pracovala výlučne so sklenými platňami negatívov, ktoré sú 

dnes cenným zbierkovým fondom a majetkom Trenčianskeho 

múzea. Našťastie sa toto, doslova krehké svedectvo usilovnej 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11856435&ids=1
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práce, zachovalo pre ďalšie generácie. Z viac ako 800 kusov (z 

rokov 1921-1950) je i dnes čo objavovať aký bol v tom čase 

starý Trenčín, kúpele Trenčianske Teplice, hrady Považia, 

mestá Bratislava, Trnava, Kremnica, Banská Štiavnica, Ru-

žomberok, Vysoké Tatry, ďaleký Užhorod, ale i moravský 

Brumov, Štramberk, Rožnov pod Radhoštem, Luhačovice a 

Olomouc. 

Zachovali sa i sklené platne zo sekvencií filmov Tatrafilmu 

pod názvom „Valašský rok“, „Kremnická mincovňa“. Za 

firemnou značkou Foto Tatra sa ukrývala mladá pracovitá 

žena, ktorá nepoznala oddych. Denne sa v jej výrobni sušili 

stovky fotopohľadníc, ktoré balili do sérií a posielali na predaj 

do všetkých trafík na Slovensku. Od roku 1919 spolupracovala 

s Cyrilom Kašparom, kameramanom i režisérom, ktorého 

zaujímalo filmovanie. Spoločne, už nielen ako obchodní 

partneri, rozšírili firmu po presťahovaní do Trenčína o 

výrobňu filmov. Jej sídlom bola dnešná Farská ulica. Za 

necelých desať rokov fungovania Tatrafilmu natočili, ak 

počítame aj krátke reklamné filmy, do 40 diel rozličnej dĺžky. 

Každý rok dal progresívny kinematografický podnik po 

scenzurovaní do kín aspoň dva filmy s českými a slovenskými 

titulkami. Prvé, takzvané dodatky, premietali v trenčianskom 

kine Bio Zora na dnešnom Mierovom námestí už v roku 1921. 

Jedným z prvých filmov, ktoré natáčala spolu s Kašparom, 

bolo dielo o Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi, pár dní pred 

smrťou básnika (zomrel 8. novembra 1921). 

Ďalšie filmy Tatrafilmu boli: „Pán prezident“ z roku 1928, 

o T. G. Masarykovi v Topoľčiankach, „Od Tatier k Dunaju“, 

„Tvorba bratov Jaroňkovcov“, „Valašský rok“ z roku 1925, 

„Kremnická mincovňa“, „Automobilka Tatra v Kopřivnici“, 

„Gobelínová škola“ a iné. Niektoré tituly Tatrafilmu zachránil 

pred skazou režisér, známy filmový kritik, Ivan Rumanovský, 

osudy väčšiny z nich sa mu však nepodarilo zistiť. 
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Po roku 1928 Cyril Kašpar odišiel z Trenčína do Olomouca 

a Mária Urbasiówna sa naďalej venovala výrobe pohľadníc a 

viedla fotoateliér. V roku 1932 sa vydala za akademického 

maliara Josefa Holoubka, s ktorým žila v spokojnom a vzácne 

sa doplňujúcom, hoci bezdetnom manželstve. 

V roku 1936 presťahovala ateliér na Mierove námestie, 

vedľa dnešnej Slovenskej sporiteľne, do domu, kde bol na 

prízemí známy obchod Cellerovcov. Vo firme „Foto Holoub-

ková“ pracovala nepretržite až do roku 1955, keď jej živnosť 

ako prežitok kapitalizmu zrušili. Do socialistického komunálu 

už ako 57-ročná odmietla vstúpiť. 

Popri svojej práci bola obdivuhodne činná v rôznych orga-

nizáciách, ako napríklad v Živene. V decembri 1933 stála pri 

zrode Jednoty slovanských žien v Trenčíne, patrila k zakla-

dajúcim členkám Zväzu žien, po roku 1945 pracovala v Rade 

Mestského národného výboru v Trenčíne spoločne s matkou 

Alexandra Dubčeka vo viacerých funkciách. Prvé jej foto-

grafie uverejnil už v roku 1921 časopis „Slovenský svet“. V 

roku 1939 publikovala v časopise „Nový svet“. Venovala sa i 

reportážnej fotografii, keď fotografovala významné osobnosti 

ako prezidenta T. G. Masaryka po príchode na železničnú 

stanicu, ale na pozvanie jeho dcéry Alice v roku 1928 i v jeho 

obľúbenom letnom sídle v Topoľčiankach. 

Vo svojom ateliéri zvečnila Andreja Hlinku, generála Jána 

Goliana i mnohé významné osobnosti spoločenského života. 

Počas návštevy v Trenčianskych Tepliciach a prijatia na 

námestí v Trenčíne v roku 1936 fotografovala prezidenta 

Eduarda Beneša s manželkou, aj Jozefa Tisa rečniaceho na 

provizórnej tribúne v roku 1939. 

Mária Urbasiówna Holoubková sa rada chválila raritou, že 

málokto žil vlastne v troch storočiach - narodila sa na konci 

19. storočia, v 20. storočí pracovala nepretržite 35 rokov vo 

svojej firme a dožila sa v relatívnom zdraví i storočia 
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dvadsiateho prvého. Na svojej jubilejnej výstave v Tren-

čianskom múzeu v roku 1998 poznala všetkých prítomných 

gratulantov a pospomínala si na zlaté časy ako 100-ročná. 

Pamäť jej slúžila, ale sily a zrak, zničený rokmi strávenými 

vo fotokomore, ju opúšťali. Posledné roky prežila v Domove 

opatrovateľskej služby v Trenčíne, zomrela 24. mája 2004 vo 

veku úctyhodných 106 rokov. 

www.sme.sk 09.06.2013  

pomocná evidencia 326/1/2013 
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Motív baránka v erbe mesta Trenčín 

Počiatky motívu baránka v mestskom erbe siahajú do 

začiatku 13. storočia, kedy tento motív do Trenčína priniesol 

rytiersky rád Johanitov, ktorý pred hradbami mesta postavil 

kláštor sv. Ducha. Jeho základy boli objavené pri výstavbe 

Československej obchodnej banky. Frag-

menty základov sú v súčasnej dobe prekryté 

sklom, nachádzajúce sa v uličke oproti 

hlavnému vchodu do Obchodného domu 

Prior. 

Rád Johanitov bol z Trenčína vyhnaní 

Matúšom Čákom Trenčianskym, pretože sa 

stal spojencom jeho protivníka uhorského 

kráľa Karola Róberta z Anjou. 

- Baránok v erbe mesta Trenčín je symbolom 

Ježiša Krista. 

- Stuha, na ktorej je šesťcípa hviezda symbolizuje 

Betlehemskú hviezdu oznamujúcou narodenie Krista.  

- Kríž na tyčke je symbolom ukrižovania Krista a zástava je 

symbolom zmŕtvychvstania Krista. 

pomocná evidencia 333/1/2013  
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Mgr. Martin Karlík: „Sternova fotografia predstavuje 

historický dokument doby“ 

Návraty do minulosti bývajú stále zaujímavé a poučné. Aj 

stretnutie s fotografiou staršou viac ako sto rokov je v dneš-

nom modernom svete malým zázrakom.  

Tak, ako mala Bratislava v druhej polovici 19. storočia 

fotografa Eduarda Koziča, tak aj Prešov mal Karola Divalda a 

Trenčín preslávila po celej monarchii firma Max Stern a syn. 

Max Stern sa narodil v roku 1836 v Drietome v rodine 

obchodníka so sklom. O jeho živote vieme pomerne málo, 

približuje nám ho viac-menej až jeho fotografická tvorba, v 

ktorej sa verne odrážal vývoj nového epochálneho objavu. 

Začínal najskôr ako pomocník u otca, vynález fotografie ho 

však čoskoro zaujal natoľko, že sa mu postupne začal ako 

samouk venovať.   

Prvý ateliér si zariadil na konci 60. rokov 19. storočia v 

Trenčíne, kam sa presťahoval s rodinou. Prízemná tmavá 

budova nebola 

najlepším mies-

tom na jeho ex-

perimentovanie 

preto, aby využil 

denné svetlo, si v 

záhrade zariadil 

v roku 1879 prís-

tavbu so sklene-

nou strechou.  

Táto nízka bu-

dova, kde boli kancelárie Povodia Váhu, stojí dodnes na 

Palackého ulici. Tu vznikali najstaršie vizitkové navštíven-

kové fotografie miniatúrnych rozmerov. Podnikavý Stern si 

onedlho rozšíril firmu o filiálku v kúpeľoch Trenčianske 

Teplice. Sídlo mala v jeho vile „Edit“, ktorej sklenený salónik 

pôvodný rodinný dom Maxa Šterna na Palackého ulici, kde je dnes lekáreň 
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bolo vidieť z parku, neďaleko domu Bošányho, vedľa vily 

„Bartl“. V kúpeľoch mal nielen svoj ateliér, ale aj obchod, v 

ktorom predával pohľadnice Trenčianskych Teplíc najskôr s 

národopisnými, postupne krajinárskymi motívmi. 

Na odbyt išli aj albumy fotografií považských hradov. 

Vyrábal tu nielen drobné portréty na kartóne, ale i väčšie 

kabinetky. Kúpele zabezpečovali Sternovi dostatok práce v 

jeho fotosalóne od mája do septembra, teda počas kúpeľnej 

sezóny. 

Fotografovanie začalo byť v móde, a tak firma Max Stern a 

syn prosperovala. Primeranými cenami a precíznou fotogra-

fickou prácou sa vyrovnala najlepším ateliérom v monarchii. 

 V jeho rodinnom podniku sa vystriedalo mnoho osobností, 

ktoré sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj kúpeľov. 

Takými boli kúpeľní lekári Štefan Filipkiewicz, Oskar 

Krammer a Rudolf Gallia, pôsobiaci v Tepliciach od roku 

1882, spoluzakladateľ Uhorského balneologického spolku. 

Obľúbeným bol i Fridolín Krepler, ktorý bol od roku 1890 

riaditeľ kúpeľov.  

Počas štvordňo-

vej návštevy Považia 

v auguste 1879 ho 

navštívil aj roman-

tický spisovateľ Mó-

ric Jókai. Nadšený 

bol nielen fotogra-

fiami, ale i pobytom 

v kúpeľoch, ktoré 

nazval perlou Kar-

pát. 

Max Stern, jediný župný profesionálny fotografista, zachy-

til kúpele v období najväčšieho stavebného rozmachu. Zvečnil 

ich v čase, keď skúsený balneológ Ján Nepomuk Heinrich 

Predstavitelia mesta Trenčín – v strede starosta Ernest Ucsnay 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11947849&ids=1
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začal v roku 1885 s výstavbou vodovodu, kanalizácie a 

dláždením ulíc.  V jeho snahe vytvoriť príťažlivé kúpeľné 

mesto pokračoval oživením stavebnej činnosti aj jeho zať, 

spomínaný Fridolín Krepler. 

 Sternov objektív nechýbal pri týchto stavebných zmenách - 

detailne zachytil upravené okolie pri hoteli „Teplitz“, 

neďaleký hotel „Garni“ (Pro Salute), od roku 1892 kúpeľnú 

dvoranu (Kursalón), ktorá sa stala jeho častým námetom na 

kolorovaných pohľadniciach. Stern fotografoval nielen liečeb-

né domy, nové vily a hotely, interiér synagógy, ale aj anglický 

park s labutím jazierkom, štrandové kúpalisko, člnkujúcich sa 

hostí. Nadovšetko vzácne sú dnes pre nás tie fotografie a 

pohľadnice Trenčína a Trenčianskych Teplíc, ktoré upozor-

ňujú na zbúrané stavby. Len zásluhou Sterna vieme, ako vyze-

rali predstavitelia župy, mesta, úradníci, obchodníci, majitelia 

okolitých panstiev. 

Max Stern zachytil svojím objektívom aj budovanie Považ-

skej železnice v roku 1883, stavbu mostov, úpravu hrádzí, to-

ku Váhu až po Žilinu. 

Na zadnej reklamnej strane Sternových kabinetiek postupne 

pribúdali vyznamenania s vyobrazením medailí, ktoré dostal 

na svetových umeleckých výstavách. 

 Prvé ocenenie dostal ešte ako málo známy umelec v roku 

1873 vo Viedni, ale o päť rokov neskôr patril v Paríži už 

medzi najúspešnejších vystavovateľov. V roku 1890 získal v 

Budapešti striebornú medailu a doživotný titul cisársko - 

kráľovský dvorný fotografista, vystavoval tam v jednej sieni 

spoločne s Viktorom Angererom z Viedne a Karolom 

Divaldom z Prešova. 

 Okrem ateliéru v Trenčíne a Trenčianskych Tepliciach 

mala firma filiálky aj v Nitre, Piešťanoch a vo Viedni. Max 

Stern sa dožil iba 65 rokov, zomrel na srdečnú slabosť vo 

svojich obľúbených kúpeľoch v roku 1901 uprostred práce. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11947852&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11947851&ids=7
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11947853&ids=7
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11947854&ids=6
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V jeho práci pokračoval spoločník, syn Jozef, absolvent 

prestížnej umeleckej školy v Paríži. V roku 1912 si zmenil 

priezvisko na Selle, znenie firmy Max Stern a syn však 

ponechal až do násilnej arizácie v roku 1941. Pracoval vo 

Viedni, kde sa viac venoval portrétnej tvorbe. V Trenčíne 

a v Trenčianskych Tepliciach boli iba jeho filiálky. 

 V zobrazení prírodných krás kúpeľov a stavebnej činnosti 

po vzniku prvej republiky pokračovala mladá Poľka, Mária 

Urbasiówna, ktorá sa s Jozefom Sternom – Selle osobne 

poznala. 

 Pramene a literatúra:  

- Osobnosti trenčianskej fotografie, in: monografia Trenčín, 

1.diel;  

- Karlíková Jana: Kúpele Trenčianske Teplice na 

fotografiách a pohľadniciach Maxa Sterna in: Pamiatky a 

múzeá 1/2001  

www.sme.sk 01.07.2013  

pomocná evidencia 415/1/2013 
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Vývoj udalostí okolo modernizácie železničnej trate 
 

Modernizácia železničnej trate v úseku Nové Mesto n/Vá-

hom – Púchov na rýchlosť do 160 km/h sa stala súčasťou 

medzinárodných dohôd ako verejnoprospešná stavba. Vývoj 

udalostí v jednotlivých rokoch je uvedené nižšie: 

Rok 2002: 

Železnice Slovenskej republiky predložili mestu štúdiu 

modernizácie železničnej trate - tzv. variant 1). Mesto Trenčín 

ju odmietlo. 

Po zmene vedenia mesta sa znova začala preverovať  mož-

nosť realizácie variantu 1), ktorý uvažoval s novým pre-

mostením rieky, asanáciou letnej plavárne, asanáciou rodin-

ných domov a podobne.  

Rok 2003: 

V mesiaci máj 2003 bola Mestu Trenčín doručená petícia 

občanov proti tranzitnej rýchlodráhe.  

V mesiaci september 2003 bolo vydané územné rozhod-

nutie na modernizáciu a to aj na základe záväzného stanoviska 

mesta z 24. júla 2003.  

V mesiaci december 2003 zriadilo Mestské zastupiteľstvo 

v Trenčíne Komisiu pre posúdenie postupov modernizácie 

železnice.  

Rok 2004: 

V mesiaci jún Komisia pre posúdenie postupov moderni-

zácie železnice odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 

variant 1). 

Rok 2005: 

V mesiaci september 2005 bolo vydané územné 

rozhodnutie na novú plaváreň. 

V mesiaci december 2005 bola vydaná zmena územného 

rozhodnutia na trase v úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá. 
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Rok 2009: 

V mesiaci jún 2009 bola vydaná zmena územného roz-

hodnutia na uzol Vlárska - podjazd pri Old Herolde a v me-

siaci november 2009 bola vydaná zmena územného rozhod-

nutia v uzle Brnianska. 

Rok 2010: 

V mesiaci jún 2010 odoslalo Mesto Trenčín Železniciam 

Slovenskej republiky stanovisko, v ktorom zadefinovalo  

nedoriešené otázky ohľadom tzv. Malej stavby. Začína pra-

covať špeciálna komisia zložená zo zástupcov Reming 

Consult, a.s., Mesta Trenčín a Železnice Slovenskej republiky.  

V mesiaci december bola vydaná Záverečná správa, že po-

žiadavky Mesta Trenčín nie sú riešené v projektovej doku-

mentácii, a preto nie je možné ich financovať v rámci mo-

dernizácie a sú považované za neoprávnené.  

Rok 2011: 

Od mesiaca február do mesiaca máj 2011 pracovala primá-

torom zriadená pracovná skupina, ktorú tvorila odborná verej-

nosť a zástupcovia mestského úradu, vrátane primátora.  

Sformulovala požiadavky na úpravu projektu modernizácie 

trate - tzv. Rybníčkov balíček. Ten obsahoval osem požia-

daviek: 

-  rozšírenie podjazdu Mládežnícka,  

-  úprava technického riešenia Mládežnícka,  

-   estakáda, podchod pod Chynoranskú trať v mieste súčasné-

ho podchodu,  

-  priecestie cez Chynoranskú trať k starému železničnému 

mostu,  

-  predĺženie tzv. čierneho mosteka aj pod novú trať – 

Žabinská,  

-   predĺženie oporného múru na Chynoranskej trati,  

-   úprava výškového vedenia Chynoranskej trate. 
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Pokračovali rokovania primátora so Železnicami Sloven-

skej republiky a Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky 

hľadaním riešenia, ktorým by bolo možné stavbu moder-

nizácie železničnej trate upraviť. Pre zmenu vlády k tomu 

nedošlo. Po predčasných voľbách nové vedenie Minister-

stva dopravy Slovenskej republiky vylúčilo akúkoľvek zmenu 

veľkej stavby.  

Rok 2013: 

Výsledkom takmer dvojročných rokovaní bol podpis 

zmluvy, ktorú 13. júna 2013 schválili poslanci Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne. 

Info Trenčíne 05.07.2013 

pomocná evidencia 446/1/2013 
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Jaroslava Ványiová: Trenčín spravuje mestské lesy už 20 

rokov 

Na prelome rokov 2012 a 2013 uplynuli dve desaťročia od 

času, kedy sa Mesto Trenčín rozhodlo prevziať svoj takmer 

700 hektárový lesný majetok po štyridsiatich rokoch užívania 

štátom opäť do svojho užívania.  

Zriadilo vtedy organizáciu Správu mestských lesov, ktorá 

napriek niekoľkým transformáciám je dnes súčasťou Mest-

ského hospodárstva a správy lesov, m. r. o. Trenčín a našťastie 

stále spravuje lesný majetok mesta Trenčín.   

V roku 1993 Správa mestských lesov pod vedením Ing. 

Jaroslava Baláža začínala v skromných podmienkach. Počas 

pätnástich rokov existencie sa podarilo vybudovať a najmä  

udržiavať 200 hektárový 

lesopark, aký nám závi-

delo nejedno mesto na 

Slovensku. Bola zrekon-

štruovaná lesná cestná 

sieť, areál horárne v So-

blahove a udržiavané prí-

rodné prostredie pre roz-

voj rekreačných aktivít 

občanov mesta Trenčín 

a priľahlých obcí nielen v lesoparku Brezina, ale aj v Sobla-

hove. 

Okrem toho sa mestskí lesníci podieľali na zachovávaní 

technických pamiatok, ako bol most v Dolinách v Soblahove 

na trase bývalej lesnej železnice Selec - Trenčín a tiež na za-

chovávaní tradičných zvyklostí v obci Soblahov. Vo výchove 

detí a mládeže boli priekopníkmi lesnej pedagogiky na Slo-

vensku.  
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Úlohu informovania návštevníkov lesa plnili dva náučné 

chodníky a infotabule, ktoré správa mestských lesov osádzala 

v spolupráci s inými odbornými organizáciami. V réžii správy 

mestských lesov bola aj starostlivosť o pamätníky na Brezine, 

budovanie a údržba ohnísk a ich pravidelné zásobovanie 

drevom, a tiež údržba kyseliek v Kubre, Záblatí, Zlatovciach a 

Orechovom.  

Správa v roku 1997 

usporiadala celoslovne-

skú konferenciu o re-

kreačných lesoch a na 

pôde Správy mestských 

lesov boli prijímané do-

máce aj zahraničné dele-

gácie, ktoré uznanlivo 

hodnotili ich záslužnú 

činnosť.  

Žiaľ, mestské lesy počas svojej existencie museli čeliť sna-

hám o „ukrajovanie“ lesa, snahám o ich predaj, hospodárskej 

kríze a v istom období aj nevôli vedenia mesta ďalej ich 

zveľaďovať. Verme, že sa aj z takýchto silných rán spamätajú 

a budú slúžiť pre radosť a oddych nás všetkých.  

Info Trenčín 05.07.2013 

pomocná evidencia 447/1/2013 
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Peter Martinák: Jubilant Vojtech Masný – 75. rokov 

Keď prišiel na prvý tréning do Trenčína, spoluhráči sa 

čudovali, čo to chlapča medzi nimi chce. Napriek útlej postave 

vyrástla z Vojtecha Masného výrazná osobnosť slovenského 

futbalu. Starší z dvoch slávnych futbalových bratov Masných 

si cestu na vrchol prešliapal tŕnistým chodníkom. Patril ku ge-

nerácii, pre ktorú športovanie na vidieku od detstva znamenalo 

viac ako únik pred pracovnými povinnosťami. Škola života ho 

vyzbrojila vôľou a charakterom. Kariéru mu vyplnila odda-

nosť trenčianskym farbám. Nepodľahol sláve ani peniazom. 

Zostal človekom s nohami na zemi. Skromne tvrdí, že za 

úspechy vďačí spoluhráčom, lebo futbal je kolektívna hra. 

Mladý Béla spoznával futbalovú abecedu v rodných Chy-

noranoch. Videl sa v Gejzovi Šimanskom, nízkom, avšak 

rýchlom ľavom krídle ŠK Bratislava, prvom Slovákovi s ka-

pitánskou páskou v československom mužstve. Zlom vo 

Vojtovom živote nastal na prahu dospelosti. Talentovaného 

študenta štvrtého ročníka strojníckej priemyslovky v Parti-

zánskom objavil v chynorianskom doraste vtedajší hráč Me-

riny Trenčín Tibor Michalík. Dobrý chýr zakrátko prilákal do 

dediny na Hornej Nitre zástupcov obnoveného klubu TTS. 

Keď trojica funkcionárov TTS Trenčín Blanár – Polák – Laco 

vstúpila do mlynice, prekvapený otec odvetil, že syna nájdu 

v kuchyni písať domáce úlohy. „Tajomník Jozef Blanár ma 

pozdravil a spýtal sa, kde mám brata Vojtecha. Odpovedal 

som, že to som ja. Neverili vlastným očiam, mal som 18 

rokov, no vážil som sotva 55 kg. Prezentovali vysoké ambície, 

tak sme podpísali prestup,“ spomína s úsmevom čerstvý ju-

bilant.    

Prvé dotyky s veľkým futbalom si zapamätal do detailov. 

Pod hradom Matúša Čáka sa hlásil na začiatku zimnej prí-

pravy dňa 1. februára 1957. Ako priznal, vzhľadom ku kom-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11999884&ids=6
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plikovanému dopravnému spojeniu zmeškal lebo v Trenčíne 

bol dovtedy hádam len dvakrát.  

„Keď som prišiel na škvarové ihrisko Pod Sokolicami pri 

Merine trénovalo na ňom asi päťdesiat hráčov z bývalej 

Meriny a Spartaka. Skúšali ma, ako viem žonglovať, pri-

hrávať, spracovať, hlavičkovať. Boli spokojní. Ja ako nová 

posila, som kvôli vyučovaniu najprv dochádzal na tréningy len 

raz týždenne. No po-

vesť strelca sa potvr-

dila hneď v mojej pre-

miére proti Uherskému 

Hradišťu, v ktorom 

Trenčania vyhrali 15:0 

a Vojtech Masný vsie-

til šesť gólov. Okam-

žite si získal všetkých 

spoluhráčov, ktorí 

o ňom na základe subtílnej telesnej konštrukcie spočiatku 

pochybovali. 

V nadchádzajúcej sezóne došlo v Československu k zmene 

hracieho systému na model jeseň – jar. V tom období nastala 

aj nová situácia, keď Bélovi Masnému doručili povolávací 

rozkaz. Šikovným funkcionárom sa však podarilo vybaviť 

odklad nástupu na vojenčinu. Útočné duo Fako – Masný 

následne pre TTS Trenčín vystrieľalo vytúžený postup 

z divízie do druhej ligy.   

Maturitu z futbalu zložil v drese Dukly Pardubice po boku 

Vengloša či Jarábka. Gólom okorenil aj debut v najvyššej 

súťaži. V meste perníkov potom pridal ešte ďalších päť. Po 

návrate do civilu odolal ponuke Slovana a vrátil sa do 

Trenčína, kde po svadbe z rozumu začali mestskí rivali TTS 

s Odevou spoločne písať prvoligovú históriu Jednoty Trenčín. 

Béla Masný patril k miláčikom publika. Na trávniku nechával 

zľava – Pavol Malík, Vojtech Masný, MUDr. Jozef Piaček                                                      

pri oslavách 75. narodenín 
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srdce a žiadna lopta pre neho nebola stratená. Defenzívu 

súpera privádzal do zúfalstva rýchlosťou, predvídavosťou 

a technickou vyspelosťou. Vyžíval sa v osobných súbojoch. 

Mal čuch na góly. Prispel k najväčším úspechom tren-

čianskeho futbalu. Zaujímavosťou je, že sa mu vyhýbali 

zranenia. Leví podiel na jeho vynikajúcej telesnej kondícii mal 

atletický tréner Dušan Čikel, ktorý svojich zverencov upú-

taval hravou formou: „Hráč Miro Kluka raz vymyslel súťaž na 

tri kilometre, aby trojica najrýchlejších hráčov bežala 

kilometrovú štafetu a ja sám celú trať. Keďže Béla bol za 

každú srandu, hneď sa pridal a vyhecoval kolektív. V cieli 

som myslel, že odpadnem.“   

Vojtech Masný zaznamenal v najvyššej československej 

súťaži 255 štartov a 71 presných zásahov. Na sklonku kariéry 

okúsil legionársky chlebík v klube First Vienna Viedeň. Ko-

pačky zavesil na klinec po pôsobení v Považane Nové Mesto 

nad Váhom v roku 1977. Okrem Nového Mesta nad Váhom 

trénoval v Považskej Bystrici a trikrát v Trenčíne.  

Béla Masný žiaril aj na medzinárodnej scéne. Mal šťastie 

najmä na Brazílčanov. Prvýkrát sa im pripomenul v júni 1963, 

keď vicemajster z Trenčína privítal na štadióne Za mostami 

brazílsky hviezdny tím Flamengo Rio de Janeiro. Pracovitá 

ľavá spojka pripravila hosťom exportnou strelou jedinú prehru 

v rámci ich európskeho turné. O tri roky neskôr sa jej meno 

skloňovalo priamo v Brazílii. Československí reprezentanti 

tam síce prehrali 1:2, ale trenčiansky útočník majstrom sveta 

opäť strelil gól. Slovami chvály po zápase nešetril ani legen-

dárny Pelé. 

V najcennejšom drese odohral Vojtech Masný deväť  stret-

nutí a strelil tri góly, najviac zo všetkých Trenčanov repre-

zentujúcich Československú republiku. Vrchol dosiahol 

v mužstve olympionikov, v ktorom odohral šestnásť zápasov 

a dal šesť gólov. V roku 1964 získal na Olympijských hrách 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11999883&ids=7
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v Tokiu striebornú medailu. Tréner Vytlačil vtedy nominoval 

do 17-členného kádra deviatich Slovákov a Béla Masný 

nechýbal v zostave ani raz. Za mimoriadny úspech bol 

ocenený titulom majstra športu.  Po vzore prvého držiteľa 

„Zlatej lopty“ Angličana sir Stanley Matthewsa dostal 

futbalový džentlmen prezývku „slovenský Matthews“.    

www.sme.sk 15.07.2013  

pomocná evidencia 476/1/2013 
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Mgr. Martina Babičová, Ing. Peter Papp:  

                                       Zbierka obrazov rodu Ilešháziovcov 

Jeden z najmocnejších a najslávnejších rodov Uhorska 

vlastnil Trenčiansky hrad 241 rodov. Zakladateľ trenčianskej 

vetvy bol Štefan 1. Ilešházi, od roku 1594 dedičný liptovský 

a trenčiansky hlavný župan. Rod ovládal trenčianske panstvo 

spolu s hradom po sedem generácií až do vymretia po meči. 

Posledný príslušník rodu, tiež Štefan 2. Ilešházi predal panstvo 

i s hradom v roku 1836 viedenskému bankárovi a podnika-

teľovi barónovi Jurajovi Sinovi. 

Ilešháziovci vytvorili vzácnu obrazovú zbierku obrazov, 

v ktorej sú okrem portrétov príslušníkov rodu zastúpené i diela 

viacerých žánrov. Nájdeme tu krajinky, zátišia, sakrálne 

obrazy, batália, mytologické  a bukolické scény a ojedinelý 

súbor obrazov s marinistickými námetmi, medzi ktorými 

vyniká monumentálna scéna námornej bitky medzi anglickým 

a holandským loďstvom z druhej polovice 17. storočia. Veľ-

koformátové ilešháziovské portréty napr. Gašpara, Juraja, 

Františka, Jozefa či Evy, Alžbety a Márie dopĺňajú menšie 

portréty členov rodu i niekoľko osobností rodiny Čakiovcov, 

Erdödyovcov či von Abensberg und Trau. Kolekcia portrétov 

členov vládnuceho Habsburgského rodu patrila tak povediac 

k povinnej výbave domácnosti uhorského šľachtica. Medzi 

najvzácnejšie diela nielen v Ilešháziovskej zbierke, ale prav-

depodobne na našom území vôbec, patrí portrét krupinského 

kapitána, bojovníka proti Turkom, Jána Krušica z Lipoglavy. 

Bol vytvorený v roku 1580 a jeho autorom je pravdepodobne 

dvorný maliar cisára Rudolfa 2. Giuseppe Arcimboldo. 

Reprezentačný portrét Jozefa Ilešháziho v slávnostnom odeve 

namaľoval významný bratislavský umelec Daniel Schmidelli 

v roku 1764. Rakúsky maliar Daniel Michorn je autorom 

dvoch zátiší s kvetmi a vtákmi, ktoré patria k tomu najlep-

šiemu, čo sa v danom žánri nachádza. 
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Takpovediac povinné boli v šľachtických zbierkach aj bata-

listické scény poukazujúc na bojové tradície rodu a jeho zás-

luhy o obranu vlasti. Diela tohto žánru v iležháziovskej zbier-

ke sú zväčša ovplyvnené tvorbou G. Ph. Rugendasa a jeho 

nasledovníkov, predovšetkým Augusta Querfurta. Námety čer-

pajú hlavne z obdobia protitureckých vojen, stavovských pov-

staní a bojov Tridsaťročnej vojny. Pre niektorý z ilešhá-

ziovských kaštieľov vzniklo i veľkoformátové plátno „Lov 

kalydonského kanca“ inšpirované Rubensovým cyklom pre 

lovecký zámok Filipa 4. „Torre dela Parada“. 

Na začiatku bola zbierka umiestnená na Trenčianskom 

hrade. Po polovici 17. storočia boli obrazy prevezané do 

nového kaštieľa v Dubnici nad Váhom. Odtiaľ sa v rokoch 

1942/1943 dostali do Trenčianskeho múzea. V súčasnosti je 

celá zbierka takmer kompletne zreštaurovaná a jej podstatná 

časť je sprístupnená verejnosti v Paláci Zápoľských a v Ľu-

dovítovom paláci Trenčianskeho hradu. 

Ilešháziovská obrazová zbierka tvorí základ zbierkového 

fondu výtvarného umenia Trenčianskeho múzea a cennú 

súčasť umelecko-historického dedičstva našej krajiny. Vyt-

váralo ju sedem generácií príslušníkov jedného z najmoc-

nejších šľachtických rodov po viac ako dve storočia. Svojou 

skladbou predstavuje typický príklad reprezentatívnych ko-

lekcií uhorskej šľachty i keď poznačený istou provincionalitou 

a osobným naturelom jednotlivých majiteľov. Verne odráža 

politické, kultúrne a náboženské prostredie svojej epochy, voj-

nové zvraty i všedný život. Je dokumentom vývoja umeleckej 

tvorby na našom území. Je dokladom európskych umeleckých 

a kultúrnych vplyvov na vývoj slovenskej kultúry a umenia. 

Vo svojej dobe isto predstavovala i zdroj inšpirácie pre do-

mácich tvorcov a stala sa zdrojom poučenia i príkladom 

súdobých umeleckých trendov. Vývoj od portrétnej galérie 

predkov k žánrovo štruktúrovanému súboru, od rodovej hr-
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dosti k poteche z umeleckej krásy a dokonalosti, od monu-

mentálnych tém k civilným drobným žánrom je pre dané 

obdobie charakteristický. 

pomocná evidencia 486/1/2013 
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Mgr. Viera Bernáthová: Písomné pamiatky Trenčína 

Písmo patrí medzi najcennejšie vynálezy ľudstva. Prinieslo 

do našej doby pamäť dávnych vekov. Zachováva históriu i 

našich miest. Prostredníctvom starých zápisov robí z dávno 

pominutých bytostí živých ľudí, ktorí mali svoju prácu, 

povinnosti, zvyky, radosti aj starosti. Predstavujeme čitateľovi 

niektoré zo skvostov písomných pamiatok, ktoré zachytili 

históriu Trenčína. 

Rímsky nápis 

Trenčín sa dostal do histórie v roku 179 n. l. , keď rímski 

vojaci vytesali do hradnej skaly nápis o tom, že rímske vojsko 

pod vedením legáta (veliteľa) Maximiána, prezimovalo 

v dnešnom Trenčíne, vtedy nazývaného Laugaríciom. Bolo to 

po víťazstve nad Kvádmi, vtedajšími obyvateľmi tohto 

územia. 

Obrázková kronika 

Najstaršia písomná správa o Trenčíne pod jeho terajším 

názvom je v Obrázkovej kronike, kde sa hovorí, že české 

vojsko vpadlo k Trenčínu a odviedlo si odtiaľ veľa zajatcov 

i dobytka. Historici datujú túto udalosť do roku 1067. 

Zoborská listina 

Medzi významné zmienky o Trenčíne patrí aj Zoborská 

listina z roku 1111, v ktorej kráľ Koloman potvrdil výsadu 

udelenú kláštoru sv. Hypolita na Zobore kráľom Štefanom. 

Podľa nej, tretina všetkých mýt v Nitre, Trenčíne a po celom 

Váhu patrí tomuto kláštoru. 

Tieto i ďalšie zmienky z 11. a 12. storočia o Trenčíne 

svedčia o jeho dôležitom postavení. Hrad bol významnou 

pohraničnou pevnosťou, ale od najstarších čias existovala 

v jeho blízkosti podhradská osada, kde sa pravidelne usku-

točňovali trhy. Spočiatku bola podriadená hradu. Výsadami, 

ktoré boli osade a neskôr mestu Trenčín kráľmi postupne 
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udeľované, sa posilňovala jeho samospráva a časom sa vyma-

nila zo závisti hradu. 

Listina kráľa Žigmunda potvrdzujúca výsadu Trenčína 

voliť si farára 

V roku 1434 kráľ Žigmund Luxemburský udelil mestu 

Trenčín výsadu voliť si farára a po jeho smrti disponovať 

s majetkom fary. Touto výsadou mesto Trenčín prebralo 

zodpovednosť za vydržiavanie farára a hmotné zabezpečenie 

za chod fary a kostola. 

Najstaršia pečať mesta Trenčín 

Už v roku 1324 vystupuje mesto Trenčín ako rozvinutá 

mestská komunita, ktorá používala pečať. Overila ňou aj 

listinu vydanú starostom a prísažnými mešťanmi. Mesto 

Trenčín v nej dosvedčovalo majetkové pokonanie zemanov. 

Na tejto listine sa pečať nezachovala, hoci po nej zostali stopy. 

Zrejme to bola tá istá pečať, ktorá je zachovaná na svadobnej 

zmluve dcéry uhorského kráľa Ľudovíta 1. z roku 1381, 

uloženej v Štátnom archíve vo Viedni. Viaceré významné 

uhorské mestá odtlačili na túto zmluvu svoje pečate ako 

hodnoverní svedkovia jej uzatvorenia, čím potvrdili jej 

platnosť. K vtedajším mestám Uhorska, ako boli Budín, 

Vyšehrad, Košice, Záhreb, Trnava, Bratislava, Šoproň pri-

pojilo svoju pečať aj mesto Trenčín. Aj keď sa svadba nako-

niec nekonala a každý zo snúbencov si zobral iného man-

želského partnera, zachovaná listina dokazuje význam a pos-

tavenie mesta Trenčín, keď bolo kráľom prizvaný k takejto 

udalosti celoštátneho významu. 

Mestská kniha mesta Trenčín 

Najstaršia Mestská kniha Trenčína bola založená v roku 

1476, ktorá vznikla zviazaním rukopisných záznamov vyho-

tovených pisármi. Do Mestskej knihy sa zapisovali zasadnutí 

samosprávy a požiadavky, ktoré kládli mešťania na richtára 
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a mestskú radu. Napríklad, že richtár nemá byť vo svojom 

úrade voči ľuďom neochotný a nevľúdny, násilný a lakomý, 

lebo násilie je nepriateľom zákona a prijímanie darov je 

porušením spravodlivosti. Prísažnými sa majú stať takí, čo sa 

všetkými svojimi silami usilujú o verejný prospech, lebo 

osobné prospechárčenie vedie k záhube miest. Kniha tiež 

obsahuje text prísahy richtára a členov mestskej rady pri 

nástupe do funkcie: „My prisaháme pánu bohu i tejto obci, 

chceme pravdu viesť a velebiť, krivdu tupiť, a tak dobre 

chudobnému ako bohatému, sirotám a vdovám spravodlivosť 

udeliť a to ani pre priazeň, ani pre závisť, ani pre dary 

neopustiť,“ 

Listina kráľa Žigmunda o povýšení Trenčína na slobodné 

kráľovské mesto 

Najvýznamnejšou udalosťou v živote stredovekého Tren-

čína bola zaznamenaná v roku 1412, keď kráľ Žigmund 

Luxemburský povýšil mesto Trenčín na slobodné kráľovské 

mesto a Trenčín sa zaradil medzi mestá prvej kategórie. 

Týmto rozhodnutím podliehal priamo kráľovi, dane platil 

jedine kráľovskej pokladnice, právne sa stal nezávislým od 

akéhokoľvek zemepána a bol vyňatý spod právomoci kaste-

lána hradu. Bol to veľmi dôležitý akt, lebo nimi obmedzil 

právomoci hradných pánov. Dovtedy hradní páni zasahovali 

do života mesta, obmedzovali jeho slobody a mali z neho 

finančný prospech. Vynucovali si poplatky, akoby bol Trenčín 

zemepanským mestom, mali snahu prisvojiť si majetky meš-

ťanov, keď zomreli bez potomkov. Z histórie je známe, že keď 

vlastnil Trenčiansky hrad vojvoda Stibor, zasahoval do súdnej 

právomoci richtára. Páni chceli tiež rozhodovať o voľbe farára 

mesta, zriaďovali si v meste krčmy, mytnice, zasahovali aj do 

slobodných trhov. Kráľ Žigmund Luxemburský povýšením 

mesta Trenčín na slobodné kráľovské mesto zakázal miešať sa 
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do právomoci mesta a mestu udelil také výsady, aké dostali 

Budapešť a Stoličný Belehrad. 

Listina kráľa Žigmunda povoľujúca konať dva výročné 

jarmoky 

Udelením štatútu slobodného kráľovského mesta mesto 

získalo viacero výsad, aby mohlo prosperovať. Mesto Trenčín 

malo právo usporiadať deväť jarmokov do roka. Okrem nich 

mohol vo Veľkom pôste každý pondelok dobytčí jarmok 

a nasledujúci deň výstavný trh. Od kráľa dostal Trenčín právo 

skladu na tovar, ktorý obchodníci prenášali do iných krajín 

a prednostne ho ponúknuť na predaj. Udelené právo poria-

dania trhov podporilo čulý obchodný ruch. Remeselníkom sa 

darilo a práve vďaka nim rástla hospodárska sila celého mesta. 

Do mestskej pokladnice plynuli poplatky z trhov, za predajné 

stánky, za používanie mestských váh aj z pokút za porušenie 

pravidiel pri obchodovaní. 

Listina Jána Huňadyho priznal Trenčínu výsadu práva 

meča 

Vzrastajúci pohyb cudzincov v meste prinášal aj krimi-

nalitu. Trenčiansky richtár spolu s prísažnými mal aj súdnu 

právomoc nad mešťanmi, alebo tými, ktorý spáchali na území 

mesta nejaký zločin. Už od 14. storočia mali právo vynášať 

trest smrti. Túto výsadu „právo meča“ im potvrdil v roku 1454 

aj krajinský kapitán Uhorska Ján Huňady, ktorý zastupoval 

kráľa Ladislava Pohrobka. V týchto nepokojných časoch sa 

potulovalo po krajine veľa zbojníkov a lupičov, ktorí prepa-

dávali mešťanov a spôsobovali im nemalé škody, dokonca aj 

kasteláni hradu im mali pri dodržiavaní poriadku. Aby Trenčín 

mohol túto spravodlivosť vykonávať, vydržiaval si kata. V 

Mestských knihách sú záznamy o vykonaných popravách zlo-

dejov, podpaľačov, neverných žien či čarodejníc. 
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Listina kráľa Ferdinanda 1. s výsadou varenia 

a predávania piva 

V roku 1546 mešťania Trenčíne predniesli kráľovi Ferdi-

nandovi 1. návrh získania financií na opravu opevnenia 

mestských hradieb varením a predajom piva. Náklady na opra-

vu mestských hradieb znášala kráľovská pokladnica. Tento 

návrh sa panovníkovi zapáčil a mu vyhovel. Trenčianske pivo 

malo veľmi dobrú povesť, lebo mestskí úradníci, keď išli nie-

čo vybavovať v Uhorskej kancelárii a Uhorskej komore písali, 

že úradníkov treba pivom podmastiť, aby sa vec správne a 

rýchlo vybavila.  

pomocná evidencia 506/1/2013 
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Mgr. Martin Karlík:  Filoména Trefná konkurovala 

najznámejším ateliérom v meste 

Máloktoré mesto na Slovensku sa môže pochváliť toľkými 

fotografmi ako Trenčín. Od počiatku 20. storočia sa objavilo 

niekoľko nových živnostníkov, ktorí skúšali zdokonaliť epo-

chálny vynález kreslenia svetlom, niektorým chýbal kapitál, 

iným nadšenie a trpezlivosť, a tak väčšina z nich zanikla. 

Fotografovanie bolo náročným remeslom, vyžadovalo si 

okrem podnikateľského ducha aj talent, znásobený vytrva-

losťou a pracovitosťou. Popri osvedčených ateliéroch, rodin-

ných podnikoch, kde vládli muži, fungovali v Trenčíne v ob-

dobí medzi dvoma vojnami aj salóny, ktoré viedli ženy. 

Mária Urbasiówna-Holoubková začínala na Farskej ulici, 

Illy Jásayová-Drličková pôsobila krátko na Masarykovom 

námestí číslo štyri a na predmestí fungovala od roku 1934 

Filoména Horáčková. Vo svojom remesle sa zdokonalila a 

konkurovala starším trenčianskym ateliérom Alexandra 

Schwartza a Jozefa Sterna. Postupne si mladá fotografka, jed-

na z mála vyučených vo svojom odbore, získala rešpekt a uz-

nanie Trenčanov, firma prosperovala a neustále sa rozširovala. 

Filoména Horáčková sa narodila 28.12.1908 v Prahe-Libni. 

V rokoch 1923 - 27 navštevovala s výborným prospechom v 

Kutnej Hore Všeobecnú živnostenskú školu pokračovaciu - 

odbor portrétna fotografia u profesora Josefa Vokouna. 

Po zložení učňovskej skúšky v roku 1927 jej bol spoločen-

stvom fotografov a všetkých odvetví tvorby tlače fotome-

chanickej v Prahe vydaný výučný list. 

Krátko zotrvala ako vyučená umelecká fotografka v Če-

chách a v roku 1934 prišla do Trenčína. Na námestí sv. Anny 

č. 6 si otvorila fotoateliér, ktorý Trenčania poznali pod 

názvom „Foto Horáčková“ a po vydaji „Foto Trefná – Ho-

ráčková“. V začiatkoch spolupracovala so synom Maxa 

Sterna, Jozefom, u ktorého sa zdokonaľoval jej pomocník. Po 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=12046685&ids=7
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obnovení živnosti a rozšírení firmy v roku 1946 na „Foto-

grafický odborný obchod a ateliér“, pracovala so zdravotnými 

problémami a neustálym obmedzovaním zo strany daňových 

úradníkov až do zrušenia jej živnosti v roku 1950. 

Po príchode do Trenčína pokračovala hlavne v portrétnej 

umeleckej fotografii, venovala sa rodinnému, detskému, dám-

skemu portrétu. Takmer v každej domácnosti viseli svadobné 

snímky, označené charakteristickým podpisom autorky. Pos-

tupne však dokumentovala všetky spoločensko-politické uda-

losti v Trenčíne v období 1. Slovenskej republiky, návštevu 

Alexandra Macha, Ferdinanda Ďurčanského, portrétovala 

predstaviteľov mesta, všetkých jeho predvojnových zamest-

nancov, vrátane mešťanostu Zaťka. 

Z jej tvorby sa 

zachovali zábery 

na stavbu katolíc-

keho kultúrneho 

domu, budovanie 

Sihote, ale i defilé 

vojakov na hlav-

nom námestí. Pra-

covala so sklenými 

platňami, častým 

motívom na nich 

boli vojaci nielen v ateliéri, ale i v miestnych kasárňach, na 

cvičisku na Sihoti, pod hradom. 

Obľubovala okolie Trenčína, Brezinu, hrad, pre známych 

fotografovala rôzne žánrové motívy. Filoména Trefná 

zdokumentovala spoločensko-politické udalosti mesta v 

období, keď sa načas odmlčala pani Holoubková, obávajúca sa 

vysídlenia zo Slovenska. 

„Fotoslužba a ateliér Trefná“ bola ako prežitok kapitalizmu 

v roku 1950 zlikvidovaná. Pani Trefná vstúpila do 

záber z budovania katolíckeho domu 
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socialistického podniku Komunálnych služieb mesta Trenčín s 

celým svojím fotografickým zariadením, ktoré musela do 

detailov spísať, už 7. júla 1950. 

Menej známe sú jej politické aktivity v čase Slovenského 

národného povstania a pred ním. Od 15. januára 1945 praco-

vala ako hlavný spravodajca, donášala správy o presunoch 

Nemcov, a výčinoch gardistov v okolí Trenčína, Trenčianskej 

Teplej a Nemšovej. 

Správami pre paradesantnú partizánsku skupinu „V tyl 

vraga“ napomohla k zisťovaniu pohybu Nemcov, konkrétne v 

okolí Nového Mesta nad Váhom, pod Inovcom, pri Váhu a 

prispela vlastne k oslobodeniu Trenčína. Poskytla svoj byt 

vedľa ateliéru na námestí Svätej Anny na pozorovaciu 

základňu Nemcov, podieľala sa na zisťovaní počtu transportov 

a presunov nemeckých divízií, bola odvážna a smelá, 

hazardovala častokrát so životom svojím i svojich blízkych. 

Na sklonku života žila v Domove dôchodcov v Trenčíne, 

zomrela 10. novembra 1988 vo veku nedožitých 80 rokov. 

www.sme.sk 28.07.2013  

pomocná evidencia 514/1/2013 
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Mgr. Martin Karlík: Symbol rosy a tŕnia preniká životom 

a dielom Vladimíra Roya 

Trenčín i jeho okolie je bohaté na osobnosti, ktoré sa 

podieľali na rozvoji národnej kultúry. Jedným z tých, ktorý 

presahovali rámec nášho regiónu, bol i Vladimír Roy. 

Vladimír Roy sa narodil 17. apríla 1885 v neďalekých Ko-

chanovciach, kde od roku 1874 pôsobil plných tridsať rokov 

jeho otec, evanjelický farár Peter Pavol Roy. 

 Jeho matka bola dcérou Jozefa Miloslava Hurbana. Keď 

Hurban v roku 1871 vydával svoju najstaršiu dcéru Boženu do 

Púchova tamojšiemu farárovi, mal na jednej strane radosť, že 

sa hurbanovská rodina spojí s rodinou Royovcov, ktorú 

významným spôsobom prezentoval Pavlov starší brat Augus-

tín Roy, horlivý národovec, ale i samotný zať Pavol, činný v 

národno-výchovnej práci. Na druhej strane však mal obavu, či 

príliš pedantné spôsoby v správaní jeho zaťa nebudú prekážať 

pri výchove detí. 

Z manželstva vzišiel napokon iba jediný syn, Vladimír, až 

po 14 rokoch po sobáši rodičov. Vtedy už jeho otec nepôsobil 

v Púchove, ale bol váženým a všeobecne obľúbeným 

evanjelickým kňazom v Kochanovciach, (dnes Adamovské 

Kochanovce). Mal už 46 rokov, a tak, ako sa dalo očakávať, 

že bol na svojho jediného syna prísny. 

O to láskavejšia a citlivejšia pri výchove bola jeho matka 

Božena. Tento kontrast dvoch autorít pri výchove nezostal bez 

vplyvu na formovanie povahy Vladimíra, vnuka Jozefa 

Miloslava Hurbana. 

Ľudové školy navštevoval v Kochanovciach a pokračoval v 

Modre. V roku 1900 odišiel do Skalice na tamojšie nižšie 

gymnázium. Bol veľmi nadaným a usilovným žiakom. Roz-

tržky mával iba s profesorom maďarčiny pre svoje slovenské 

presvedčenie.   

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=12118858&ids=6
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Hrával divadlo, veľa čítal domácu a svetovú literatúru, sám 

sa pokúšal o vlastnú literárnu tvorbu, mal všestranné záujmy - 

maľbu, hudbu, svetové jazyky. V Skalici sa dostáva do styku s 

hlasistami. Vyššie triedy gymnázia navštevoval v Bratislave, 

kde sa začal učiť nemecky, rusky, anglicky aj francúzsky. 

Mladého Roya lákali prírodné vedy, chcel sa stať lekárom, 

no rodinná výchova a tradícia ho predurčovali na štúdium 

teológie. No ešte viac ako teológia ho zaujímala literatúra, už 

ako vysokoškolák sa stal spoluzakladateľom a redaktorom 

časopisu „Prúdy“ a „Dennica“. Píše pod vlastným menom i 

pod viacerými pseudonymami do časopisu „Slovenské pohľa-

dy, Národné noviny a Cirkevné listy. 

Cez prázdniny pravidelne chodieval k bratovi svojej matky, 

strýkovi Svetozárovi Hurbanovi Vajanskému do Martina, čo 

zanechalo veľký vplyv 

na jeho literárne ambície 

a literárny vývin. 

Po štúdiách bol krátko 

kaplánom v Liptovskom 

Mikuláši. Na novom pô-

sobisku sa mu cnelo za 

študentským i spolkovým 

životom, prežíval chvíle 

plné nespokojnosti, ktoré sa prejavili aj v jeho veršoch, plných 

melanchólie. Z Mikuláša odišiel na Starú Turú a istý čas 

potom pôsobil aj v Pešti. V roku 1910 až 1911 pokračoval v 

štúdiách v Anglicku, žil v Edinburgu, Glasgowe a v Londýne. 

Pobyt v slobodnejšom Anglicku na neho vplýval doslova 

obrodne, vzniklo tu niekoľko jeho veršov. Pred prvou sveto-

vou vojnou stihol navštíviť Francúzsko, Holandsko, Nemecko 

i škandinávske štáty. V roku 1912 sa stal farárom v Púchove, 

tu si v lete vzal za manželku Vieru Švehlovú. 

Vladimír Roy s rodinou 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=12118855&ids=7
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Po vypuknutí prvej svetovej vojny sa stal jej priamym 

účastníkom, bojoval na ruskom i talianskom fronte, čo sa v 

neskoršom veku podpísalo i na jeho chatrnom zdraví. 

V roku 1915 pôsobil krátko v Krajnom ako kaplán u Mi-

chala Bodického. Po skončení vojny organizoval v Juhoslávii 

československé vojsko, s ktorým prišiel v roku 1919 ako veli-

teľ do Prahy. 

Od roku 1919 pôsobil opäť ako farár v Púchove, získal si tu 

prirodzenú autoritu a medzi ľudom bol veľmi obľúbený. 

Venoval sa intenzívne literatúre, bol agilným osvetovým a 

telovýchovným pracovníkom, písal články, prednášal, zapájal 

sa do spoločensko-politického života prvej republiky, bol 

redaktorom „Slovenského týždenníka“. Sklamaný z praxe 

vtedajších politických strán však túžil po pokojnom, tvorivom 

živote, preto prechodne zanechal svoj farský úrad, aby sa mo-

hol venovať iba literárnej a lepšie platenej prekladateľskej 

práci. 

Z existenčných dôvodov sa však onedlho vrátil opäť ku 

svojmu kňazskému úradu a v roku 1927 dostal miesto farára v 

Bukovci, ktorý bol jeho posledným pôsobiskom. Unavujúca 

práca, chudobné pomery i celkové sklamanie podlomili jeho 

zdravie natoľko, že bol napokon predčasne penzionovaný. 

V roku 1934 sa s manželkou a deťmi, 14-ročnou Zorkou a 

o dva roky mladším Ivanom, presťahoval do Martina, aby bol 

bližšie liečebni vo Vysokých Tatrách. Veľmi zle na jeho 

psychiku i zdravotný stav vplývali zhoršujúce sa hospodárske 

i politické pomery i hroziaci fašizmus. 

Zomiera predčasne, iba 51-ročný, 6. februára 1936 v No-

vom Smokovci, nezmierený so sebou a svetom, skôr, ako by 

mohol vo svojej básnickej zrelosti účinnejšie bojovať proti 

fašizmu, ktorý z hĺbky duše nenávidel. Pochovaný je na 

Národnom cintoríne v Martine. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=12118847&ids=7
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Jeho básnická tvorba má tri vývinové obdobia, kryjúce sa 

zhruba rokmi 1907 - 1918, 1918 - 1927, 1927 - 1936. Všetky 

sú viac-menej poznačené prvkami symbolizmu a impre-

sionizmu, ktoré charakterizujú i ostatných básnikov slovenskej 

moderny. 

Spočiatku ho silne ovplyvňovala tvorba Pavla Országha 

Hviezdoslava, Svetozára Hurbana Vajanského, neskôr Janka 

Jesenského a Ivana Kraska. Najznámejšie sú jeho básnické 

zbierky z roku 1921 „Rosou a tŕním“ či „Peruťou sudba má-

va“, vydaná v roku 1927. 

V neskoršej tvorbe sa venoval najmä národnej lyrike, 

typické sú motívy vzbury a odboja, zamerané proti spoločnosti 

i sociálnym pomerom. Keďže ovládal šesť cudzích jazykov, 

venoval sa i prekladom poézie, prózy, drámy svetových 

autorov: Georga Byrona, Edgara Allan Poea (báseň Havran), 

W. Shakespeara, Oscara Wilda, Waltera Scotta, Charlesa 

Dickensa, z francúzštiny Alexandra Dumasa staršieho, Rai-

nera Maria Rilkeho, z nemčiny prekladal Heinrich Heineho, 

Johanna Wolfganga Goetheho i Mora Jokaiho. Bol autorom 

libreta k prvej slovenskej opere Jána Levoslava Bellu Kováč 

Wieland. 

O Vladimírovi Royovi vznikol v roku 1993 i dokumentárny 

film s príznačným názvom „Raz príde čas“, od autora a 

režiséra Fedora Bartku. Royove básnické dielo je torzovité a 

rozporné, no hlboko ľudské, vo svojom celku významné a na 

svoju dobu progresívne. Pri vytrvalom úsilí po zmene 

spoločenských pomerov malo v rokoch pred národným 

oslobodením i v období medzi dvoma vojnami významnú 

spoločenskú i estetickú funkciu. 

Pramene: Dokumentačný materiál Podjavorinského múzea 

v Novom Meste nad Váhom. 

www.sme.sk 16.08.2013 

pomocná evidencia 568/1/2013 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=12118857&ids=1
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=12118846&ids=1
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Ing. Ján Dibala: „História vzniku a zániku súsošia 

                      M. R. Štefánika v Trenčíne 

 Jednou z najvýznamnejších osobností našich novodobých 

dejín je bezo sporu Milan Rastislav Štefánik, ktorý mal roz-

hodujúcu zásluhu na vzniku spoločného štátu Čechov a Slo-

vákov, ako aj na modelovaní slovenského štátotvorného náro-

da v Československu. Bez jeho zástoja, ako to potvrdzujú aj 

najnovšie objavené dokumenty, by Československá republika 

nebola vznikla. Zohral rozhodujúcu úlohu pri uvádzaní T. G. 

Masaryka a E. Beneša do francúzskych vládnych kruhov, kde 

on osobne mal vždy otvorenú cestu. Asi najväčšou zásluhou 

M. R. Štefánika bolo budovanie dobrovoľníckeho vojska v 

zahraničí - Československých légií. Nie neposlednou jeho 

zásluhou bol aj lobing pre podporu cieľov československého 

odboja u vlád Dohody a najmä u amerických Slovákov, ktorí 

zohrali veľkú úlohu v podpore snáh o spoločnú republiku s 

Čechmi. 

V máji 1916 vznikol v Paríži na návrh E. Beneša a M. R. 

Štefánika ústredný politický a vojenský orgán zahraničného 

odboja Čechov a Slovákov - Národní rada zemí českých ( 

Coseil National des Pays Tchéques ). Jej predsedom sa stal T. 

G. Masaryk, tajomníkom E. Beneš a podpredsedom J. Dürich, 

ktorého po vylúčení nahradil M. R. Štefánik. Na sklonku 

vojny bola oficiálne premenovaná na Česko-Slovenskú 

národnú radu, ktorú 29. júna 1918 uznali dohodové mocnosti 

za politického predstaviteľa budúceho československého 

štátu. 

M. R. Štefánik ako francúzsky občan a vojak, generál 

francúzskeho letectva požíval vysokú dôveru vo francúzskych 

vládnych kruhoch. Od prvopočiatku mu preto pripadla úloha 

na vojensko-diplomatickom poli. Ujal sa organizovania Čes-

koslovenských légií, ktoré zohrávali významnú úlohu v boji 

po boku armád dohodových krajín a po vzniku Česko-
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slovenskej republiky pri obsadzovaní hraníc stanovených 

mierovou konferenciou. 

 
 
 

Dvanásť rokov po smrti M. R. Štefánika bola na Sloven-

sku, konkrétne v Trenčíne, založená „Štefánikova spoloč-

nosť“, ktorá mala svoje pobočky aj na Morave. Jej cieľom 

bolo pestovanie idei československej jednoty a bratského 

spolunažívania Čechov a Slovákov v duchu myšlienok a od-

kazu M. R. Štefánika. V roku 1937 bolo je sídlo premiestnené 

do Bratislavy. V roku 1938 bola jej činnosť prerušená. 

M. R. Štefánik patril k osobnostiam slovenského národa, s 

ktorým si osud už za jeho života, ale aj po smrti 4. mája 1919 

kruto zahral. Po vzniku Československa bol uctievaný ako 

hrdina, no vzápätí bol zatracovaný. Najskôr mu boli stavané 

pomníky a busty, pomenovávané po ňom boli ulice, ústavy a 

námestia, aby boli onedlho búrané, premenovávané a bolo 

ľuďom prikazované, aby sa na neho zabudlo. 

Ivo Veliký v roku 2007 zozbieral mnohé atribúty, súvisiace 

s mestom Trenčín a M. R. 

Štefáni- kom, ktorých väč-

šina z nich do tej doby zapadla 

prachom zabudnutia. Popí-

sal ich v publikácii „Štefá-

nikovské atribúty v Trenčí-

ne“, ktorá je známa iba v 

niekoľkých výtlačkoch. Kde sa nachádzajú ostatné, to vie asi 

iba jeden človek a ten bohužiaľ na otázky neodpovedá... 

Stavba súsošia M. R. Štefánika a jeho zborenie 

súčasný pamätník M.R.Štefánika je v parku pod                                    

hradnou skalou 

http://www.klubvtn.info/info_132_soubory/09132a.jpg
http://www.klubvtn.info/info_132_soubory/09132b.jpg
http://www.klubvtn.info/info_132_soubory/09132c.jpg
http://www.klubvtn.info/info_132_soubory/09132e.jpg
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Myšlienka postaviť v Trenčíne sochu M. R. Štefánika vzni-

kla už v tridsiatich rokoch so zámerom dôstojne osláviť 20. 

výročie samostatnosti Československej republiky, vyjadriť 

boj slovenského národa za slobodu, uctiť si pamiatku padlých 

v prvej svetovej vojne a pripomenúť význam zahraničného 

odboja a jeho predstaviteľov. Autor súsošia, akad. sochár 

Jozef Pospíšil sa zaviazal dielo dokončiť do 15. októbra 1938, 

aby mohlo byť slávnostne otvorené 28. októbra 1938. Pod 

vplyvom vojensko-politických udalostí tej doby však dielo 

nebolo dokončené a ani oficiálne odovzdané – aspoň niet o 

tom konkrétnych dokladov. Až po druhej svetovej vojne sa 

objavujú informácie o slávnosti pri súsoší dňa 4. mája 1946 a 

jeho odovzdaní predstaviteľom mesta Trenčín. 

Za krátku dobu však prišiel čas zatracovania pamiatok a 

mena M. R. Štefánika aj do Trenčína. Okresní funkcionári 

Komunistickej strany Slovenska a Mestského národného vý-

boru v Trenčíne sa postarali, aby súsošie „zmizlo z očí“ Tren-

čanov. V noci na 4. apríla 1953 nechali súsošie zdemolovať, 

keď socha M. R. Štefánika bola roztavená a torzá kamenných 

sôch boli uložené na nádvorí Trenčianskeho múzea... 

Bratia Hrnčiarovci z Mníchovej lehoty, zamestnanci Kovo-

šrotu, oddelili hlavu sochy M. R. Štefánika a uschovávali ju 

až do roku 1990. Kópia torza uchovanej hlavy bola použitá 

pre nový pamätník M. R. Štefánika od akademického sochára 

Juraja Oravca, ktorý bol odhalený 1. septembra 1990 v mest-

skom parku, neďaleko od miesta pôvodného súsošia. 

pomocná evidencia 578/1/2013 
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Mgr. Peter Martinák: „Objavu pomohla vyššia moc“ 

Ľudovít Stárek patrí k osobnostiam. ktoré pohli trenčian-

skymi dejinami. Zaslúžil sa o objavenie rímskeho nápisu na 

hradnej skale, zalesnenie Breziny a rekonštrukciu kostolíka 

Veľkej Skalky. K pamiatke katolíckeho farára, archivára, pe-

dagóga, numizmatika a reštaurátora, ktorý prijal rehoľné meno 

Bonaventúra, sa v roku 2013 viaže s jeho menom viacero 

významných udalostí. Je zaujímavé, že pri jeho najdôle-

žitejších životných medzníkoch stála na konci letopočtu 

„trojka“. 

Ľudovít Stárek sa narodil 29. marca 1803 v Bratislave. 

V Trenčíne sa po prvýkrát objavil ako žiak nižšieho piaris-

tického gymnázia. V štúdiu pokračoval v Nitre, kde po absol-

vovaní teológie v roku 1826 bol vysvätený za kňaza. Začínal 

v kancelárii diecéznej samosprávy. Prechodným domovom sa 

mu stala Žilina. Spočiatku vykonával funkciu kaplána, neskôr 

bol vymenovaný za riaditeľa biskupského sirotinca a povýšili 

na titulárneho opáta v Žiline. Súbežne s výkonom funkcie učil 

na žilinskom nižšom gymnáziu. Popri pastoračných povin-

nostiach venoval pozornosť dejepisu. V Žiline dal do poriadku 

mestský archív a spracoval prvé syntetické dejiny mesta. 

Ľudovít Stárek v roku 1845 prišiel do Trenčína natrvalo. 

Zaujal uvoľnené miesto farára po prepoštovi Štefanovi Va-

ďonovi. Stal sa riaditeľom gymnázia a zároveň rozvíjal svoju 

bádateľskú činnosť. Usporiadal najstaršiu časť dejín Trenčína, 

spísal zoznam najstarších a najdôležitejších listín (Elench – 

katalóg) a v nemčine vydal „Sprievodcu po trenčianskej hrad-

nej zrúcanine a obrysy kráľovského slobodného mesta a hradu 

Trenčín“. Pestrú paletu publikačnej činnosti dopĺňali práce 

venované obnovenej „Mariánskej kongregácii“, pustovníkom 

s. Andrejovi – Svoradovi, Beňadikovi, majiteľom Košeckého 

hradu alebo Matúšovi Čákovi. Spracované materiály uverejňo-
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val v časopisoch „Lumir“, resp. Cyrill a Method. Prispieval aj 

do Palárikových „Katolíckych novín“. 

Okrem duchovnej renesancie veriacich Ľudovít Stárek ov-

plyvnil aj architektonický ráz Trenčína. Najprv prikročil 

k oprave kostola a prestavbe farskej budovy. Nad mestom 

začal postupne zalesňovať holé kopce v okolí Trenčianskeho 

hradu. Keďže sa na nich pásavali kozy, najvyšší bod masívu sa 

dodnes volá Kozí vrch. Lesný park dostal pomenovanie podľa 

svojho zakladateľa „Ľudovítov“. Súčasné pomenovanie „Bre-

zina“ bolo odvodené od prvých stromov, ktoré sa tam ujali. 

S menom Ľudovíta Stárka je spojené aj založenie župného 

špitála. S jeho menom je spojená myšlienka vybudovania 

mestského parku, ktoré bolo zaplavované riekou Váh. 

Najväčší ohlas v oblasti historického výskumu zaznamenal 

trenčiansky opát v súvislosti s objavom rímskeho nápisu na 

hradnej skale z roku 179. Bol známy už v stredoveku, časom 

však upadol do zabudnutia, pretože ho zakrývali stromy. 

Dilemu Ľudovíta Stárka o presnej lokalizácii rímskeho nápisu 

pomohla vyriešiť silná víchrica. Odpis odkrytého nálezu 

rímskeho nápisu poslal na rozlúštenie epigrafovi Theodorovi 

Mommsenovi. Pre nesprávnu interpretáciu nemecký špecia-

lista  označil rímsky nápis za falzifikát. Dlhotrvajúce polemiky 

o pravosti antickej pamiatky pomohli rozlúsknuť maďarskí 

historici, ktorí Mommsenovi zasiali sadrový odliatok. 

Súbežne s krokmi, ktorými Ľudovít Stárek aktivizoval život 

v niekdajšom Laugariciu, rozvíril hladinu aj na druhej strane 

Váhu. Prostredníctvom finančnej zbierky sa rozhodol opraviť 

zdevastovaný kostolík v areáli bývalého kláštora na Veľkej 

Skalke. Priebeh rekonštrukcie podrobne dokumentuje katalóg 

s menoslovom darcov na rekonštrukciu Skalky a spisy toho 

týkajúce. Rukopis ležal desaťročia nepovšimnutý v škatuli 

v priestoroch  Farského úradu v Trenčíne. K jeho objaveniu 

prispelo v rámci grantového projektu zameraného na sprís-
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tupnenie historickej knižnice farnosti Trenčín. Spomínaná 

zbierka oslovila širokú verejnosť a prispeli do nej veriaci 

z okolitých obcí, trenčianski piaristi, nitrianski kanonici a pro-

fesorský zbor teológie v Nitre. 

Rozsiahle rekonštrukčné práce prebiehali od júla 1852 do 

júla 1853. Celkové náklady si vyžiadali 715 zlatých a 5 graj-

ciarov. Drevený materiál zdarma doviezli a spracovali sedliaci 

z Kubry. Ruky k dielu priložili aj murári, nábytkári, sklenári, 

maliari, klampiari a tesári. 

Ľudovít Stárek pôsobil v Trenčíne až do svojej smrti dňa 

22. marca 1863. Jeho život a dielo pripomínajú v Trenčíne dve 

pamätné tabule a ulica nesúca jeho meno. 

Trenčianske noviny 26.08.2013 

pomocná evidencia 594/1/2013 
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Mgr. Martin Karlík: „Ani výnimočnosť lokality stavby 

nezabránila koncu letnej plavárne 

Posledná sezóna v lete 2013 na letnom kúpalisku v Tren-

číne bola veľmi úspešná. Prišlo sem počas letných mesiacov o 

desaťtisíc ľudí viac ako v roku 2012. Od 2. do 7. septembra 

2013 sa uskutočnil proces odovzdania plavárne Mestom 

Trenčín zhotoviteľovi stavby modernizácie železničnej trate, 

aby mohli pokračovať v modernizácii železničnej trate.  

Po tomto vážnom kroku sa musia Trenčania a návštevníci 

mesta budúcu letnú sezónu v roku 2014 zaobísť bez existencie 

letnej plavárne, lebo najbližšie obdobie dvoch rokov sa 

sústredí na dobudovanie nových inžinierskych sietí k novej 

letnej plavárni Železnicami Slovenskej republiky, ktoré 

zároveň zrekonštruujú i most na Ostrov. Železnice Slovenskej 

republiky sa zaviazali zabezpečiť dopravný prístup do 

mestských častí Záblatie a Zlatovce, vybudovať infraštruktúru 

k novej letnej plavárni, vrátane sietí a rekonštrukcie mosta na 

Ostrov. Primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček považuje 

skutočnosť, že sa železnice zmluvne zaviazali, uvoľniť zo 

štátneho rozpočtu 6,5 milióna eúr na takzvanú malú stavbu v 

meste, za silný záväzok. S rekonštrukciou sa začne už na jeseň 

tohto roka. Dôkaz, že nejde v rámci Slovenska o bežnú 

plaváreň, potvrdzuje jej rozmanitá história.  

Váh už na začiatku 20. storočia využíval takzvaný „Regata 

klub“ a svoju prvú plaváreň založili priaznivci tohto športu 

poniže pešieho mosta na pravej strane Váhu. Boli to iba 

obyčajné dosky, tvoriace pri brehu akúsi ohradu, v ktorej sa 

mohli menej zdatní okúpať, skúsenejší plavci využívali hlbšiu 

vodu Váhu. Táto plaváreň mala i primitívnu kabínku na 

prezliekanie, zbitú z obyčajných dosák.  

Za prvej Československej republiky stála ďalšia plaváreň 

na voľnom priestore ľavého brehu Váhu, poniže dnešného 

železničného mosta, postavila ju v roku 1924 stavebná firma 
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Materna. Plaváreň mal v správe činorodý Klub českosloven-

ských turistov. Drevené kabíny stáli vyvýšené na koloch, 

prístup k nim bol od rieky po schodíkoch, neďaleko sa poži-

čiavali i člny. Kúpajúci využívali vody Váhu až do postavenia 

novej modernej plavárne, ktorá sa stala pýchou Trenčína.  

Od roku 1932 sa predstavitelia Mesta Trenčín snažili o 

vybudovanie novej letnej plavárne. Priestor na Hornej Sihoti, 

kde malo vyrásť letné kúpalisko, bol dlho nezastavaný. Do 

regulačného plánu Mesta Trenčín bolo zakomponované vybu-

dovanie novej plavárne do najjužnejšieho cípu Hornej Sihote, 

ohraničeného železničným mostom, železničnou traťou a rie-

kou Váh. Pretože staré drevené kabíny ľudovej plavárne na 

ľavej strane Váhu poniže lodenice dosluhovali, starosta Jozef 

Reihel vypísal na apríl 1936 verejnú súťaž na výstavbu 

nového letného kúpaliska. Na túto súťaž prišlo 51 ponúk od 

rozličných stavebných firiem z celého Slovenska i Čiech, 

napríklad od firmy Fischmann a spol. z Brna, Pittl a Brau-

sewetter z Trnavy, Wiener Žilina, ale i trenčianskych podni-

kateľov Berta a Kováč či staviteľa Čevelu s Ing. Gustávom 

Dohnánym.  

Medzi jeden z najlepších a finančne výhodných projektov 

patril návrh „štrandového mestského kúpaliska“ staviteľa 

Dominika Filippa, s presnou kalkuláciou na železobetónový 

bazén, vežu s vodojemom a šachtou, na budovu kabínok na 

prezliekanie, prívod i odvedenie vody. Napokon firma vybu-

dovala iba násyp okolo kúpaliska.  

Technický referát Mesta Trenčín však vybral návrh iného 

kandidáta, ktorého meno sa však medzi návrhmi, došlými na 

mestskú radnicu, nespomína. Išlo o známeho bratislavského 

Ing. Jána Černocha, ktorý mal stavebný dozor aj na pieš-

ťanskom kúpalisku Eva. Budovu kabín na prezliekanie 

projektovala a stavala firma trenčianskeho staviteľa Alexandra 

Marákyho a s výstavbou potrubia, vedeného z Tiberghienky, 
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sa popasoval šikovný mladý trenčiansky staviteľ František 

Kopecký. Továreň sa ponúkla dodávať teplú vodu na kúpanie 

do plavárne bezplatne. Výhodou bolo, že sa nemusela čistiť.  

Výstavba novej letnej plavárne sa začala podľa plánu dňa          

1. augusta 1936. Stavba bazéna, veže s vodojemom a 

rezervoárom, stavebné práce vodovodu a kanalizácie, bez 

budovy šatní a bufetu, stáli mesto 650.717 korún. Prieťahy 

spôsobila výstavba potrubia, lebo sa muselo čakať na povo-

lenie aj od ministerstva železníc. Otvorenie plavárne sa neus-

tále odkladalo a po Trenčíne sa šírili zaručené správy, že pri 

skúškach začalo praskať chybné a neodborne uložené 

potrubie, tak hľadali vinníka stavby. Pravda však bola iná. 

Problémy so sprístupnením plavárne nastali vinou slabého 

tlaku vody a presakovania teplovodného vodovodu po celej 

trase. Tá viedla od šachty a vlečky továrne Tiberghien a 

synovia, popod celú Štefánikovu ulicu, poza železničnú 

stanicu a železničnú trať, rovnobežne s Kubranským potokom, 

až do plavárne. Potrubie tlak vody nevydržalo, prepustilo na 

viacerých miestach vodu a tá sa vytlačila na povrch. Vinu 

pripisovali staviteľovi Františkovi Kopeckému, ktorý však s 

mestským vodomajstrom Ostrovským včas upozorňovali, že 

pôvodné kameninové potrubie nevyhovuje a má byť nahra-

dené železoliatinovým. Súdnoznalecký posudok, ktorý dal vy-

pracovať staviteľ, potvrdilo že za vykonané práce nezod-

povedal v plnom rozsahu, ba práve naopak, upozorňoval na 

riziko priesaku vody vedenej z továrne, preto žiadal okrem 

očistenie svojho mena,  

Obyvatelia Trenčína boli veľmi netrpezliví, lebo sa neve-

deli dočkať otvorenia novej plavárne. V miestnych novinách 

sa dokonca objavili vtipy o tom, že nové kúpalisko by malo 

mať nápis „Trenčianska mestská blamážeň“ s podtitulom – 

„Kto sa chcete kúpať, doneste si kýbeľ vody“. Istý predplatiteľ 

novín vyčítal kompetentným, že keď 9. júla 1937 navštívil 
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mesto plný autobus turistov z Viedne, zastavili sa na plavárni 

a nemohli sa okúpať. Čo by Trenčín získal na dobrom chýre!  

Aké bolo ich prekvapenie, keď sa tam oni nemohli 

„občerstviť“. O pár dní na túto udalosť dňa 15. júla 1937 sa 

Trenčania konečne dočkali otvorenia kúpaliska. Dodatočná 

kolaudácia a odovzdanie Mestu Trenčín bez stavebných zmien 

bolo až 8. februára 1938. Čoskoro po otvorení kúpaliska 

začala využívať plaváreň nielen verejnosť, ale i športovci z 

plaveckého oddielu TTS Trenčín. Bazén mal mieru podľa 

medzinárodných predpisov, bol 50 m dlhý a 20 m široký, s 

ôsmimi plavebnými dráhami, schválený i na vodné pólo, 

ktorému vyhovovala i hĺbka do 3,10 metrov.  Pre neplavcov 

boli určené dve bočné krídla bazéna, kde bola najnižšia voda, 

necelý meter.  

Okolo bazéna bolo vybudované brodiská, vodný žľab pre 

oplachovanie nôh pred vstupom do bazénu. Materiál na 

výstavbu bazéna dovážali firmy z Trenčína i blízkeho okolia, 

napríklad cementáreň v Hornom Srní dodala až 48 vagónov 

cementu. Pre nedostatočný tlak vody vedenej potrubím museli 

pre zlepšenie prítoku do dvanástich spŕch vybudovať ďalší 

vodojem, ktorý zaistil stály a dostatočný prísun vody.  

Problémy s vodou nastali vždy v sobotu popoludní, keď sa 

brány továrne zatvorili a nepracovalo sa, až do pondelňajšieho 

predpoludnia, keď bol prítok vody potrubím prerušený. Aj 

doba napúšťania bazéna bola spočiatku príliš dlhá, keď trvala 

neskutočných 16 hodín. Pôvodný bazén návalu oddychujúcich 

Trenčanov aj početných turistov cez sezónu v posledných 

rokoch nepostačoval. Na ploche kúpaliska pribudol nový 

antikorový bazén, rekonštrukciou sa pamätalo i na deti.  

Trenčianske noviny 09.09.2013 

pomocná evidencia 613/1/2013 
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Mgr. Martin Karlík: Archív vystavil vzácne listiny o 

vpáde Turkov 

Výstava o vpáde Turkov do Trenčína predstavila záujem-

com o históriu aj známych tureckých panovníkov. Pri príle-

žitosti 350. výročia vpádu tureckých vojsk na Považie uspo-

riadala pobočka Štátneho archívu Bratislava v Trenčíne výsta-

vu spojenú s prednáškou o útoku tureckej armády. „Vpád 

vojsk z roku 1663 zachytávajú vzácne archívne dokumenty 

uložené v našom depozite archívu, ktoré si záujemcovia mohli 

pozrieť vo výstavnej miestnosti,“ povedala riaditeľka pobočky 

archívu v Trenčíne Jana Štefaničáková.  

Všetky listiny však pracovníci archívu vystaviť nemohli. 

„Máme tých dokumentov viac, ale vybrali sme z nich tie 

najzaujímavejšie,“ povedala kurátorka výstavy Mgr. Viera 

Bernátová.  

Pri vstupe do výstavných priestorov sa mohli návštevníci 

oboznámiť s historickým prehľadom aj so samotnými panov-

níkmi. Zoznámili sa s údajmi o tureckej ríši, organizácii turec-

kého vojska na území podrobenom Turkami, o významných 

tureckých vojvodcoch ako napríklad Sulejman 1. či Mehmed 

4., za ktorého panovania vpadli Turci na naše územie. Vpád 

samotných vojsk cez priesmyk Jarky pri Mníchovej Lehote 

zachytila aj vystavená kronika. Mestský notár v nej píše, ako 

Turci po vstupe cez priesmyk pobili tristo pešiakov. Jezuitská 

kronika zas doplňuje opisom vyčíňanie Turkov, v ktorom 

vypálili sedemnásť dedín, podpálili okolité majere či uniesli 

ľudí do zajatia. Na výstave nechýbali ani originály doku-

mentov týkajúce sa mestskej obrany proti Turkom. Išlo 

o organizovanie a zvolávanie snemov, vyhlásenie šľachtickej 

pohotovosti a následné vysielanie vojsk. Kráľ v tejto dobe 

podporoval aj výstavbu opevnení hradov a miest. Na to pouka-

zuje listina o pive, kde sa uvádza, že výťažok z predaja piva sa 

môže použiť na budovanie opevnenia Trenčína.  
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Návštevníkov zaujali aj exponáty strelných a rezných zbra-

ní, používané tureckými aj uhorskými vojakmi, ktoré zapoži-

čalo Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom. 

Výstavu navštívili aj žiaci Základnej školy Trenčín, Ulica 

Dlhé Hony, ktorých najviac zaujali zbrane, staré listiny a niek-

toré historické obrázky a mapy.  

Opakovaný vpád osmanských vojsk postihol stredné Pova-

žie v roku 1663. Obyvatelia Trenčína, aby zabránili vstupu 

nepriateľa na územie mesta, pomáhali budovať obranné valy. 

Magistrát rozhodol 13. júla 1663, ako a kde by bolo vhodné 

vybudovať šiance, ktoré už koncom septembra boli hotové. Na 

južných predmestiach boli dva vybudované a spájali Brezinu a 

ramená Váhu. Prácu viedol Daniel Lipský a Štefan Demjan, 

ktorý vyplácal robotníkov. Každý Trenčan a cudzinec, hľada-

júci v meste ochranu, musel platiť na tento účel týždenne po 

jednom groši. Dodnes tieto protiturecké ochranné valy pripo-

mínajú názvy ulíc Horný a Dolný Šianec.  

V jeden deň pred takzvaným čiernym 2. októbrom 1663 sa 

Turci presúvali z Myjavy cez Hlohovec a vrátili sa do pevnosti 

v Nových Zámkoch. Trenčania boli o tomto pohybe vojsk 

informovaní, ale zle vyhodnotili situáciu, pretože sa domnie-

vali sa, že Turci žiadnym výpadom nehrozia. Všetko sa však 

zmenilo nasledujúci deň, keď v sile približne päťtisíc mužov 

prešli Turci cez priesmyk Jarky pri Mníchovej Lehote a dostali 

sa do bezprostrednej blízkosti Trenčína.  

Pri útoku Turci na mesto Trenčín a Trenčiansky  hrad tieto 

nedobyli, ale zapálili predmestia, spôsobili materiálne škody a 

pri obrane mesta padlo viac ako tristo pešiakov. Mnohých ľudí 

pracujúcich na poliach pozabíjali a ďalších odvliekli do 

otroctva. Na okolí vypálili 17 dedín, prakticky všetky obce 

medzi Beckovom a Trenčínom.  

Trenčianske noviny 07.10.2013 

pomocná evidencia 724/1/2013  



836 

 

Mgr. Martin Karlík: Od vysvätenia a otvorenia 

     synagógy v Trenčíne uplynulo sto rokov 

 

Pred sto rokmi dňa 23. septembra 1913, sa početná tren-

čianska židovská komunita dočkala otvorenia novej synagógy. 

Neologická budova synagógy dodnes patrí k najkrajším ar-

chitektonicko-historickým pamiatkam svojho druhu na 

Slovensku. Dnešnú synagógu postavili čiastočne na mieste, 

kde bola predtým pôvodná modlitebňa, slúžiaca početnému 

židovskému obyvateľstvu mesta Trenčín.  

Dnešné Štúrove námestie, kde bývali v minulosti obilné tr-

hy, malo remesel-

nícko-obchodníc-

ky charakter. Sús-

tredenie prevažne 

židovských ob-

chodníkov v tejto 

časti predmestia 

podmienil charak-

ter jeho zástavby. Práve v tejto časti predmestia mali židia už 

v roku 1720 svoju modlitebňu v jednej z miestností židov-

ského domu.  

V roku 1747 si zriadili modlitebňu v dome bývalej záso-

bárne. O štyridsať rokov neskôr si židovská komunita posta-

vila novú drevenú synagógu tesne pri západných hradbách, 

neďaleko Dolnej brány mesta.  

Po rozsiahlom požiari mesta Trenčín v roku 1790 museli 

synagógu postaviť nanovo, pretože pôvodná drevená zhorela i 

s mnohými historicky cennými dokladmi. K synagóge pribu-

dla v roku 1862 aj židovská ľudová škola, najskôr prízemná, 

neskôr nadstavaná o jedno poschodie. Pred druhou svetovou 

vojnou ju navštevovali aj deti z nežidovských rodín, pretože 

mala veľmi dobré meno. V roku 1873 pôvodne drevenú mo-
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dlitebňu rozšírili, aby mohla slúžiť svojmu účelu až do 

postavenia novej synagógy v roku 1913.  

Priestorovo už stará modlitebňa nevyhovovala, preto sa 

rozhodli predstavitelia tunajšej neologickej náboženskej obce 

na svojom zasadnutí v októbri 1905 postaviť novú reprezen-

tačnú synagógu. Projektová príprava bola zadaná trenčianskej 

firme Scholz a Materna. Výbor, ktorého členom bol aj vtedajší 

predseda židovskej obce Alexander Schlessinger a rabín Moriz 

Diamant, sa mal postarať aj o financovanie stavby.  Projekt sa 

napokon z nedostatku peňazí neuskutočnil.  

Až o päť rokov neskôr v roku 1910 nový stavebný výbor 

zabezpečil finančné krytie celého projektu. Posledné boho-

služby v starej trenčianskej synagóge boli 9. apríla 1912. Po 

nich pôvodnú syna-

gógu asanovali a 

čiastočne na jej 

mieste a na sused-

nom pozemku Šte-

fana Langeho pos-

tavili za 18 mesia-

cov nový židovský 

svätostánok podľa 

návrhu  projektan-

ta, trenčianskeho 

rodáka Richarda Scheibnera z berlínskeho ateliéru a Pála 

Huga a tento vybrali ako najlepší. Náklady na výstavbu stáli 

160-tisíc korún. Uskutočnila ho trenčianska stavebná firma 

Niegreisz a Fuchs. Plány židovského svätostánku z apríla a 

mája 1912 sú dodnes uložené v tunajšom Štátnom archíve v 

Trenčíne.  

Synagóga v Trenčíne patrí k najkrajším a najzaujímavejším 

architektonickým dielam svojho druhu na Slovensku. Histo-

rizujúcu stavbu s byzantskými a maurskoorientálnymi prv-
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kami so štvorcovým pôdorysom autori preklenuli dominan-

tnou kupolou na tambure a pendantívoch. Akoby sa projek-

tanti inšpirovali kupolou známeho chrámu Hagia Sophia v 

Istanbule, pravdaže, v jednoduchšom a menšom meradle. Do 

tohto priestoru sú z troch strán, vstupnej a oboch bočných, 

vstavané stupňovité empory - ezrat našim.  

Nad centrálny priestor sa v pozdĺžnej osi napája trojloďová 

predsieň s hlavným vstupom a za záverom obdĺžniková prís-

tavba miestnosti pre kancelára. Centrálna stavba na štvor-

covom pôdoryse má štandardnú architektonickú výbavu, 

zvyčajnú pri vtedajších synagógach - tvaroslovie orientálnej 

proveniencie. Na budove, ktorá bola dlho skladiskom, sa 

nedochovalo viacero vnútorných prvkov, pôvodnú výmaľbu 

niekoľkokrát prekryli bielou farbou, až pri poslednom pa-

miatkovom výskume odborníci objavili vzácnu pôvodnú 

omietku interiéru. Obnovili výmaľbu kupoly s orientálnymi 

ornamentami. 

Pôvodná fareb-

nosť bola tmav-

šia, sýtomodrá.  

Almemor, vyvý-

šené miesto s 

pultom pre pred-

čítanie Tóry, bol 

umiestnený oproti 

hlavnému vcho-

du a nechýbali 

menory - sedemramenné svietniky. Celému interiéru synagógy 

dodnes dominuje mohutný, bohato zdobený luster zavesený na 

reťazi z vrcholu kupoly.  

Modré steny synagógy oživili farebné vitráže okien, prevlá-

dala žltá, zelená, modrá a červená farba. Vitráže pôvodne 

vypĺňali celé okno a neboli iba na jednej strane synagógy, kde 
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ich môžeme obdivovať dnes. Fasády sú komponované s 

dôrazom na čelný severný a bočný západný pohľad, pretože z 

ostatných strán je synagóga súčasťou staršej zástavby, hlavný 

vchod umiestnili zo strany židovskej školy.  

Synagógu, umelecko-historicky hodnotnú stavbu, postavili 

už s využitím modernej technológie železobetónových kon-

štrukcií s uplatnením dobového štýlu. Zábradlia, mreže, výpl-

ne okien a dverí, svietidlá, boli blízke viedenskej secesii a 

moderne, ktorá aj do najmenšieho detailu vnášala nové formy.  

V období prvej Československej republiky mala trenčian-

ska židovská náboženská obec takmer 2.000 členov a pries-

trannú synagógu využívalo židovské obyvateľstvo do druhej 

svetovej vojny.  V roku 1941 prežila bombový útok, ale v tom 

istom roku ju poškodili a znesvätili aj príslušníci trenčianskej 

nacistickej organizácie Freiwilligeschutzstaffel a Hlinkovej 

gardy, pričom zničili aj jej vnútorné zariadenie.  

Podľa pamätníkov počas vojny vtrhli do synagógy vojaci 

na koňoch. Počas holokaustu bola trenčianska židovská 

komunita takmer 

vyhladená a po 

skončení druhej 

svetovej vojny sa 

do Trenčína vrátilo 

veľmi málo židov-

ských občanov. Po 

opätovnom vysvä-

tení synagógy v 

júni 1948 osadili 

na budove pamätné tabule s menami vyše 1500 zavraždených 

v koncentračných táboroch a padlých židovských obyvateľov 

Trenčína v národnooslobodzovacích bojoch.  

Keď synagógu prevzal do vlastníctva štát a po generálnej 

oprave kompetentní rozhodli o jej využití na sklad odevov a 
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od roku 1951 slúžil jej rozsiahly interiér dlhé roky ako sklad 

odevov vyrobených v Odevných závodoch Trenčín. Málopo-

četná židovská komunita z mesta a blízkeho okolia sa stre-

távali iba v malej modlitebni v bývalej miestnosti kancelára.  

Od roku 1974, kedy sa sklad odevov v synagóge zrušil 

Mesto Trenčín pristúpilo k ďalšej rozsiahlej obnove, pri ktorej 

sa v prvom rade opravila strecha medenou strechou, vymenila 

sa drevená dlažba za kamennú, obnovenie lustra v hlavnej 

miestnosti modlitebne a odstránenie miest s narušenou stati-

kou budovy. Tieto práce sa konali do roku 1984. Konečným 

cieľom mala byť komplexná revitalizácia tak, aby sa zabez-

pečilo vhodné využitie a udržanie funkčnosti objektu syna-

gógy. Náročný projekt Mestského kultúrno-spoločenského 

centra, v ktorom sa uvažovalo i s divadlom, sa nezrealizoval. 

Synagóga bola napokon obnovená ako výstavná sieň a na tieto 

účely sa využíva dodnes.  

V roku 1990 v zadnej časti objektu opäť obnovili aj malú 

modlitebňu, kde sa príležitostne stretávajú židovskí veriaci. Na 

budove synagógy bola osadená pamätná tabuľa na počesť 

umučeným obetiam 

holokaustu.  

Pri príležitosti 100. 

výročia otvorenia 

trenčianskej synagógy 

sa z iniciatívy pred-

sedníčky Židovskej 

náboženskej obce 

Trenčín PhDr. Oľgy 

Hodálovej, uskutoč-

nené dňa 11. októbra 2013 v jej priestoroch spomienkové 

stretnutie, ktorého sa zúčastnili domáci i zahraniční hostia. 

Trenčianske noviny 14.10.2013 

pomocná evidencia 746/1/2013 
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Vláda presadzuje obnovu električkovej trate 

Železničný úsek medzi Trenčianskou Teplou a Tren-

čianskymi Teplicami by mal podľa zámeru vlády Slovenskej 

republiky zo dňa 10. októbra 2013 obnoviť pravidelnú pre-

vádzku. Samosprávy však hovoria o nedostatku peňazí. 

Trenčianska elektrická železnica má podľa vlády potenciál 

na obnovu pravidelnej prevádzky. Vláda Slovenskej republiky 

odporučila predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

aby predložil rezortu dopravy projekt jej financovania. Projekt 

predpokladá 

spoluprácu štátu 

a obcí Trenčian-

ska Teplá a Tren-

čianske Teplice. 

Električka pravi-

delne nepremáva 

od konca roka 

2011. V uznese-

ní vlády Slovenskej republiky sa konštatovalo, že „naším cie-

ľom nie je trate rušiť, ale umožniť na nich prevádzku všade 

tam, kde to má potenciál. Navrhujeme, aby sa našiel model, 

keď na prevádzke tratí sa bude podieľať aj samospráva. Fun-

govať by to mohlo napríklad tak, že štát si ponechá zodpo-

vednosť za údržbu trate a samospráva sa postará o to, aby na 

trati jazdil dostatočný počet vlakov,“ povedal Martin Kóňa, 

hovorca Ministerstva dopravy Slovenskej republiky. 

Trenčiansky samosprávny kraj zatiaľ jednoznačný postup 

nenavrhol. Peter Toman z Trenčianskeho samosprávneho 

kraja konštatoval, že „tento návrh Trenčiansky samosprávny 

kraj neinicioval a táto úloha je pre nás úplne nová. Budeme sa 

ňou spolu s ostatnými zainteresovanými partnermi zaoberať“. 

Ľuďom pravidelná prevádzka na tejto trati chýba. Elek-

trička medzi týmito mestami bola vždy našou pýchou a ako 
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povedal Dominik Durdík z Trenčianskych Teplíc, keď jej 

premávku obmedzili, zasiahlo to najmä starších ľudí, ktorí ju 

používali namiesto autobusovej dopravy.“ 

Obec Trenčianska Teplá vlastní depo a železničné vozidlá a 

na financovanie pravidelnej prepravy nemá peniaze. „Príspev-

ky na prevádzkovanie trate nám zatiaľ nikto neposkytol. 

Budeme sa však snažiť o spoluprácu,“ povedal starosta Tren-

čianskej Teplej Milan Berec. 

Primátora Trenčianskych Teplíc Ing. Štefana Škultétyho 

teší záujem  o zachovanie električky, no taktiež vidí problém v 

jej financovaní. „Ur-

čite potrebujeme 

spolufinancovanie 

zo strany kraja a 

štátu, no sme pripra-

vení o tom rokovať. 

Odkedy pravidelne 

nepremáva električ-

ka, železničná sta-

nica v Trenčian-

skych Tepliciach chátra a často tam prespávajú bezdomovci. 

Snažíme sa ju získať do dlhodobého prenájmu od železníc, 

aby sme tam mohli začať niečo robiť ako mesto. Chceli by 

sme tieto priestory nejakým spôsobom zútulniť, urobiť naprí-

klad malé múzeum tejto historickej elektrickej trate, no želez-

nice zatiaľ na náš podnet nereagujú.“  

Premávku od februára tohto roka na tejto trati zabezpečuje 

nezisková organizácia Trenčianska elektrická železnica. „Raz 

za mesiac organizujeme mimoriadne jazdy, ako fotojazdy, 

svadobné jazdy či výlety a rodinné oslavy,“ povedal riaditeľ 

neziskovej organizácie Trenčianska elektrická železnica Du-

šan Nosál.  

pomocná evidencia 733/1/2013  
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Odevná tradícia v Ozete prežila viac ako šesť dekád 

Dnes zo známeho odevného závodu, ktorý niesol pome-

novanie najprv po svojom zakladateľovi Nehera, po znárod-

není Odeva a po privatizácii naposledy Ozeta, zostali iba chá-

trajúce budovy. Priemyselný podnik vyrábal odevy nepretržite 

od roku 1940 až do roku 2007.   

  Z viac ako šesť desaťročí trvajúca činnosť toho podniku zos-

tala len spomienka na slávne časy. Nemými svedkami tejto 

úspešnej doby pripomínajú len opustené budovy. V súčasnosti 

celý areál vlastní momentálne niekoľko firiem. V niektorých 

častiach pracovný život naďalej pokračuje s inou náplňou prá-

ce. Zlaté časy závodu sú však už dávno minulosťou. 

Spoločnosť Konzulta kúpila pred piatimi rokmi šesť  hál vo 

vnútri areálu,  ktoré postupne revitalizovali a postupne opravili 

všetky strechy, vybudovali nový vodovod, rozvod plynu 

a ďalšie opravy. V súčasnej dobe využíva objekty viac ako 30 

nájomníkov, v ktorých pracuje približne 100 zamestnancov.  

Najvážnejším problémom v súčasnej dobe je vznik dvoch 

čiernych skládok vo vnútri  areálu na pozemkoch dvoch 

firiem, ktoré sú v konkurze.  

Ďalším problémom je, že v opustenej administratívnej bu-

dove sa zdržiavajú bezdomovci, ktorí sa dopúšťajú drobných 

krádeží. Toto je súčasnosť areálu Ozety.  

Donedávna však, tento v Trenčíne už neexistujúci podnik, 

vyvážal tisíce  kvalitných,  prvotriedne ušitých oblekov, 

nohavíc  a kabátov do celej Európy, aj zámoria. Odevný závod 

patril k nosným priemyselným podnikom  v bývalom Česko-

slovensku, vyrábal nepretržite od roku 1940  až do  roku 2007, 

keď bola zastavená výrobu aj v poslednej prevádzke v Tornali. 

Históriu Odevného závodu v Trenčíne začal písať pros-

tějovský podnikateľ Ján Nehera, ktorý si Trenčín pre sídlo 

svojej firmy nevybral náhodne, predovšetkým mu vyhovovala 

výhodná poloha blízkosti Moravy, dobré dopravné spojenie so 
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sídlom jeho firmy v Prostějove,  dostatok pracovitých rúk, 

výroba základného materiálu v prosperujúcej trenčianskej Thi-

berghienke i v žilinskej Slovene. Po celom Slovensku mal už 

v roku 1931 sieť  predajní, chýbal iba výrobný podnik. 

Od roku 1939 si Nehera prenajal budovu na Palackého ulici 

č. 15, ktorá niesla názov Nehera - odevná služba, spol. s r. o. 

Zaoberala sa spočiatku výrobou a predajom nielen pánskej, ale 

i dámskej a detskej konfekcie a prádla všetkého druhu. Vo 

februári 1940 začínala firma s 33 zamestnancami,  denne ušili 

do 200 kusov nohavíc, niektoré šičky prijal aj z trenčianskych  

krajčírskych salónov. O dva mesiace už boli v meste, aj na 

Hornej Sihoti, tri dielne spoločnosti a výroba zahŕňala aj 

pánske saká a športové odevy. 

Ešte v roku 

1939 začal Ján 

Nehera rokova-

nie s predsta-

viteľmi mesta 

Trenčín o odkú-

pení pozemkov 

na pravej strane 

Váhu v dnešnej 

mestskej časti 

Zámostie. Hneď 

za hrádzou, 

priamo na zele-

nej lúke, začala vyrastať nová fabrika. Do výrobných hál sa 

postupne presťahovali zamestnanci i výroba z prenajatých 

priestorov. Slávnostné otvorenie a vysviacka novej továrne s 

následným spoločným obedom v hoteli Tatra sa konala 24. 

augusta 1940. Skoro ráno sa zúčastnili všetci svätej omše vo 

farskom kostole.  Ján Nehera vymenoval za prvého riaditeľa 

svojho spoločníka Ľudovíta Podivínskeho. Vtedy firma za-

závod Nehera vznikol na zelenej lúke za mostami 
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mestnávala 176 ľudí. V roku 1941 sa stal riaditeľom podniku 

František Tvrdý.  

Stará garda bývalých zamestnancov postupne odchádza. Tí, 

ktorí bývajú v bytovkách neďaleko svojej fabriky sú smutní z 

dnešnej situácie, nie je im veľmi do reči. Napokon sa predsa 

len rozhovorili. „Nehera zriadil školu mladých mužov a 

mladých žien, a všestranne sa staral o ich pracovný i osob-

nostný rozvoj. Športovali, venovali sa atletike, čítaním a 

štúdiom si rozširova-

li obzor. Preto zriadil 

knižnicu a podnietil 

vznik viacerých 

krúžkov. Mladí Ne-

heráci boli výborná 

partia, mali radi prí-

rodu, turistiku v Ta-

trách vedeli spojiť 

s pomocou pri budovaní chaty  na Oraviciach či známej 

Brnčalke. 

V roku 1943 firma investovala do výstavby internátu pre 

svojich mladých zamestnancov. Na prízemí mali svoju jedáleň 

aj kuchyňu, na poschodí boli izby. Neďaleko, vo vedľajšej 

ulici vyrástla aj prvá štvorbytovka, vedľa  rozľahlý  dom 

Františka Tvrdého ďalej vila prvého riaditeľa Ľudovíta 

Podivínskeho. Postupne pribúdali bytovky pre rodiny zamest-

nancov na  Piešťanskej ulici. Po odkúpení ďalších pozemkov 

od mesta dal Nehera postaviť budovu modelárne, ktorá slúžila 

i ako sklad hotových výrobkov.Za štyri roky sa závod rozšíril 

na štyri haly. 

Nehera vedel, tak ako Baťa,  vychovávať a vzdelávať svoj 

robotnícky a technický dorast, podchytil a formoval v nich 

dobrých odborníkov, precíznych, pracovitých krajčírov, mode-

lárov, zodpovedných a hrdých na svoje povolanie a predo-
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všetkým na svoj podnik. Učilište bolo liahňou schopných 

kádrov pre odevný priemysel. Mnohí pokračovali v ďalšom 

štúdiu, iní sa stali po znárodnení  riaditeľmi novovzniknutých 

podnikov. Nikdy nezabudli, odkiaľ vzišli. Učňov, dvadsať-

ročných chlapov, zaúčali starší, skúsení krajčíri“. Andrej Do-

branský spomína, ako v roku 1945, po skončení vojny, vys-

trojil Nehera svadbu ôsmim párom z fabriky,  ktorí sa sobášili 

spoločne  vo farskom kostole. Bola to udalosť pre celý Tren-

čín, biele vyzdobené koče ťahali biele kone, zamestnávateľ 

zaplatil aj slávnostný obed v  spoločenskom dome, ktorý stav-

bári dokončovali. 

Prvým povojnovým zákazníkom podniku bola Sovietska i 

Československá armáda, pre ktoré sa šili padáky i uniformy. 

Po znárodnení v roku 1948 národný podnik Odeva ustanovili 

ako vedúci odevný podnik na Slovensku a do jeho majetku 

začlenili 22 súkromných závodov. Prešiel viacerými organi-

začnými zmenami a 

dostal i nový názov, 

„Odevné závody Vi-

liama Širokého“. V 

roku 1990 sa stal 

podnik jednou z pr-

vých dvoch sloven-

ských akciových 

spoločností s náz-

vom „Ozeta“. V tom 

období  uzavrelo vedenie podniku zmluvu s firmou Marzotto, 

ktorá mu zaručila odbyt výrobkov. Po kupónovej privatizácii v 

decembri 2002 nastala radikálna zmena. 

Závod vyrábal takmer 90 % výroby iba pre zahraničný trh. 

Okrem hlavnej prevádzky v Trenčíne boli výrobné závody aj v 

Topoľčanoch, Hlohovci, Skalici a Tornali. Banky, aby neprišli 

o svoje financie, vyhlásili konkurz. Vlastníkom Ozety sa stala 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12557546&ids=6
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spoločnost Maxitex. Zmena nastala i v názve firmy – „Ozeta 

Neo“. Od 1. novembra 2003 sa stala členom investičnej a 

finančnej skupiny Penta, výroba sa nedala porovnať  s rokmi 

prosperity. O štyri roky neskôr nastalo hromadné prepúšťanie 

zamestnancov a zatvorenie závodu. 

Použitá literatúra: 60 rokov priemyselnej odevnej výroby  v 

Trenčíne 1940-2000, Pamätnica k 30. výročiu Odevných 

závodov v Trenčíne, spomienky starých zamestnancov  firmy 

Nehera, z rozprávania konateľa Pavla Horala. 

www.sme.sk 24.11.2013  

pomocná evidencia 977/1/2013 
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Tomáš Janura: Kaštieľ v Trenčíne – Záblatí 

Aristokratická rezidencia príslušníkov rodu Serényi na 

území bývalej Trenčianskej stolice síce vznikla až v polovici 

17. storočia, ale nadviazala na tradíciu staršieho stredovekého 

sídla. V Trenčíne – Záblatí totiž od druhej polovice 15. 

storočia existovala kúria, ktoré prešla rukami mnohých 

majiteľov, až kým ju Serényovci nedali rozobrať a postavili si 

nový kaštieľ na nezastavanom priestranstve. Túto skutočnosť 

potvrdil v roku 2008 architektonicko-historický výskum Mgr. 

Petra Horanského a PhDr. Zuzany Zvarovej, ktorý vylúčil v 

literatúre uvádzaný údaj. že kaštieľ vznikol prestavbou staršej 

stredovekej kúrie.  

Stredoveká kúria bola v niekdajšej samostatnej dedine 

Veľké Záblatie vybudovaná po príchode jej nového majiteľa, 

sedmohradského šľachtica z Koložváru Vavrinca st. Saltzera 

(doložený 1455 až 1463). Vavrinec st. nechal podľa môjho 

názoru pravdepodobne po príchode do Trenčianskej stolice 

postaviť prvý sídelný objekt – bližšie stavebne neznámu 

gotickú kuriu. Syn Vavrinca st. Vavrinec ml. Trenčiansky zo 

Záblatia, zomrel 1525, významne povzniesol rodovú slávu. 

Hodnostný vzostup začal v roku 1492 na poste trenčianske ho 

tridsiatnika, neskôr vstúpil do služieb Bánffyovcov, ako ka-

pitán hradu Beckov. Vrchol Vavrincovej kariéry predsta-

vovalo zvolenie do funkcie trenčianskeho podžupana, ktorú 

zastával od roku 1491 až do svojej smrti. 

Za čias trenčianskeho podžupana Vavrinca ml. Tren-

čianskeho zo Záblatia už kúria musela existovať. Podľa môjho 

názoru, ak postavil kuriu Vavrinec st. Saltzer. tak jeho syn 

nechal určite urobiť výraznú prestavbu a zväčšenie gotickej 

kurie tak, aby zodpovedala postaveniu trenčianskeho po- 

džupana a zároveň uhorského baróna. Túto moju mienku 

podporuje i situácia v Liptovskej stolici, kde aj pamiatkový 

výskum dokázal, že kúria v Parížovciach prešla koncom                 
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15. storočia významnou reprezentačnou stavebnou zmenou. 

Za touto premenou nestál tradovaný nemanželský syn 

uhorského kráľa Mateja Korvína, Ján Korvín, ale liptovský 

podžupan Štefan Parížovský, ktorý upravil staršiu kuriu zo       

14. storočia. Z potomstva Vavrinca ml. Trenčianskeho zo 

Záblatia sa medzi významné ženské osobnosti doby zaradila 

jeho dcéra Žofia Záblathyová. Prvým Žofiiným manželom bol 

krajinský sudca Ambróz Šarkan, ktorý zomrel 1526. Žofia sa 

po moháčskej katastrofe opäť vydala a ešte výhodnejšie. Jej 

druhým manželom sa stal Wolfgang Groff zo Svätého Jura 

a Pezinka, ktorý zomrel 1534, čím sa vyšvihla do radov naj-

vplyvnejšej uhorskej aristokracie, úzko spriaznenej s novou 

panovníckou dynastiou Habsburgovcov, čo mohla Žofia vyu-

žiť pri svojich majetkových sporoch. 

Mužské potomstvo baróna Vavrinca ml Trenčianskeho zo 

Záblatia vlastnilo stredoveku kúriu do polovice 16. storočia. 

Posledným mužským majiteľom z pôvodného rodu Saltzer bol 

Michal Hrussóy zo Záblatia, pravnuk Vavrinca ml. Na prahu 

novoveku panstvo Záblatie tvorili dediny Rybáre a Záblatie, 

neskoršie obce Malé a Velké Záblatie. Michal Hrussóy 

nakoniec kúriu a panstvo predal majiteľovi Lednického hradu 

Štefanovi Thelekessymu. Z prameňov nebolo možné presne 

určiť dátum jej predaja. Bolo to však pred rokom 1570, keď 

Štefan získal za 500 zlatých ďalšie podiely v Záblatí. Po 

Štefanovi Thelekessym zdedil majetok jeho syn Michal 

Thelekessy, ktorý sa preslávil ako veľký lúpežník. Kúria v 

Záblatí sa po zatknutí a poprave Michala Thelekessyho nestala 

konfiškátom, pretože ju Michal ešte v roku 1597 spolu s 

panstvom predal Krištofovi ml. Kubínyimu, ktorý zomrel 

1603 za 7.000 zlatých. Kúpnopredajná zmluva bola uzavretá v 

thelekessyovskom sídle v Rovniach, dnes Lednické Rovne. Pri 

podpise kontraktu asistovala aj Michalova manželka Juliana 

Szunyoghová, pretože manželia nesplodili potomstvo a jedine 
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Juliana mala žijúcich bratov, ktorí sa v zmluve zriekli nárokov 

na Záblatia v prípade úmrtia manželov. Predaj potvrdili aj 

v kancelárii cisára Rudolfa 2. v Prahe 10. júna 1598. 

Krištof ml. Kubínyi si po odchode z rodnej Liptovskej sto-

lice do Trenčianskej kúpil dom v slobodnom kráľovskom  

Meste Trenčín. V roku 1591 sa stal trenčianskym podžupanom 

a od roku 1595 bol až do svojej smrti uhorským viceta-

verníkom. Tento post pri správe štátnych financií mu otvoril 

dvere k nevídaným možnostiam majetkového vzostupu. 

Postupne si kupoval a bral do zálohu uhorské panstvá a 

majetky. Zisk panstva Záblatie bol z hľadiska príjmov okra-

jový, pretože sa mu podarilo dostať od komory do zálohy 

panstvo hradu Krásna Hôrka. Krištof ml. získal do zálohu aj 

dedinu Čičmany, ktorá sa následne stala trvalou súčasťou 

panstva Záblatie. Manželia Krištof ml. Kubinyi a Barbora 

Rakovská nemali spoločné potomstvo, I preto 28. februára 

1599 zástupcovia ostrihomskej kapituly štatuovali do vlast-

níctva panstva Záblatie a; Krištofovho brala Štefana Kubí-

nyiho doložený 1588 až 1624. Statúcia porušila staršie Kriš-

tofovo rozhodnutie z roku 1597, že po jeho smrti malo panstvo 

prejsť do rúk deti jeho sestry Kataríny Kubínyiovej a jej 

manžela Mikuláša Orlaya. Krištofov testament z roku 1603 

nerešpektoval dovtedajšie nástupnícke práva a za jedinú 

dedičku majetkov v Zablatí, Rybároch. Trenčíne, Hnúšti, 

Klenovci a Tisovci ustanovil svoju manželku Barboru. Uve-

dené zmeny spôsobili množstvo sporov, ktoré sa vyriešili až 

po príchode Serényiovcov..  

Barbora Rakovská patrila medzi vzdelané ženy, na čo mala 

aj rodinné predpoklady. Jej otec bol komorský radca a 

vynikajúci humanistický vzdelanec Martin Rakovský. Barbora 

zostala po smrti manžela vdovou asi 8 rokov. Bola to zbožná 

žena a podľa súpisu fár v Trenčianskej stolici bola až do smrti 

pannou. Stala sa dedičnou vlastníčkou panstva a z časti 
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šľachtických pozemkov vytvorila cirkevnú fundáciu ako prí-

jem trenčianskeho farára, kedže Záblatie cirkevno-právne 

spadalo pod trenčiansku farnosť. Barbora Rakovská počas 

svojho vdovstva musela neustále čeliť oprávneným majet-

kovým nárokom na Záblatie zo strany rodov Kubínyi a Orlay. 

Na súdne rozhodnutia potrebovala finančnú hotovosť, a tak 

bola nútená zadlžovať  sa. Pôžičky si brala od viedenského 

dvorana cisára Ferdinanda 2. – Václava Dobrašovského, ktorý 

Barboru zastupoval aj pri pojednávaniach súdov. Z vïačnosti si 

Václava niekedy medzi rokmi 1620 až 1622 zobrala za 

manžela, aby mal väčšie šance získať  do svojich rúk panstvo 

Záblatie. Barbora zomrela v roku 1622 a v testamente odká-

zala svoje majetky v Záblatí, Rybaroch, Cičmanoch a dva 

domy v Trenčíne svojmu manželovi. V priebehu roku 1622 sa 

v Záblatí konali dve štatúcie – jedna pre Václava a druhá pre 

súrodencov Štefana a Jána Orlayovcov, synov Kataríny Kubí-

nyovej Mikuláša Orlaya. Ani jedna zo strán sa nemienila 

svojich nárokov vzdať a za ďalších majiteľov sa považovali aj 

Ladislav Kubínyi a jeho manželka Katarína Daróczyová. či 

deti spomínaného Štefana Kubínyiho - Štefan Kubínyi a 

František Kubinyi. Kubínyiovci, ale neuvažovali o tom, že by 

sa v kúrii usadili. Kvôli zvýšeniu ceny majetku pri predaji 

opravili kúriu v Záblatí, ktorá sa v prameňoch vyslovene 

označovala ako kúria zo stredovekých čias. 

Vlastnícke pomery skomplikoval aj Václav Dobrašovský, 

keď v roku 1627 predal Záblatie za 7.000 zlatých podpala-

tínovi Uhorského kráľovstva Gašparovi Trsťanskému. V 

kúpno-predajnej zmluve bolo stanovené, že po Gašparovi 

môžu tento majetok dediť všetci jeho pokrvní potomkovia bez 

rozdielu pohlavia. Gašpar patril medzi popredné osobnosti 

uhorského verejného života. V roku 1628 bol nielen 

podpalatínom, ale aj cisárskym radcom a úradníkom Uhorskej 

miestodržiteľskej rady v právnych záležitostiach. Gašpar 
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odkázal zakúpený majetok svojej manželke Irigite Bosnya-

kovej, ktorá ho v testamente z roku 1633 zanechala dcére 

Márii Kláre Irsťanskej. Mária Klára bola už v tom čase vydatá 

za Pavla Serénya, s ktorým sa za života svojho otca usadila v 

záblatskej kúrii. Napriek týmto testamentárnym odkazom 

musel Serény doriešiť vlastnícke spory s rodmi Kubínyi a 

Orlay.  

Rodoví predkovia Pavla Serénya pochádzali z Čanádskej 

stolice na juhu Uhorského kráľovstva. Postup Osmanov do 

strednej Európy a Uhorska výrazne poznačil i osudy tohto 

rodu. Jeho členovia postupne odišli na bezpečnejšie územie 

Sedmohradska alebo Uhorska. Pavol bol spoločne so svojím 

bratom Gašparom Serényom v roku 1638 povýšený do 

barónskeho stavu. Pavol sa stal zakladateľom záblatskej vetvy 

rodu a Gašpar moravskej vetvy. Pavol Serény spolu s man-

želkou postupne odkúpili záblatské podiely od Kubínyiovcov. 

Ladislav Kubínyi a jeho manželka Kataría Daróczyová, a 

bratia Štefan a František Kubínyi uzatvorili prvú kúpnu 

zmluvu na panstvo Záblatie s Pavlom Serényom a jeho man-

želkou 18. septembra 1633. Obe strany sa stretli v Byt-

čianskom kaštieli v prítomnosti uhorského palatína Mikuláša 

Esterházyho a dohodli sa, že Pavol vyplatí Kubínyiovcom 

7.000 zlatých. Napriek tomu bola v roku 1634 hodnota kúpnej 

zmluvy zvýšená o 2.000 zlatých pre Štefana a Františka 

Kubínyiho za to, že opravovali starú stredovekú kúriu v 

Záblatí. Definitívne vyrovnanie s Kubínyiovcami znamenal až 

rok 1641, keď sa stanovila konečná kúpna cena panstva aj s 

podielmi na Morave a v iných uhorských stoliciach na 14.100 

uhorských zlatých, čo sa slávnostne potvrdilo pred Ostri-

homskou kapitulou. Rozhodnutie o predaji panstva ovplyvnila 

skutočnosť , že súrodenci Štefan a František nemali žiadne 

žijúce potomstvo a Ladislav  mal len dcéry. Pavol Serény sa v 

druhej tretine 17. storočia zúčastňoval protiosmanských a 
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protipovstaleckých bojov, čo mu vynieslo priazeň habsbur-

govských vládcov. Od roku 1646 do roku 1658 zastával 

funkciu novozámockého podkapitána a neskôr mu cisár Leo-

pold 1. udelil titul radcu. Blízkosť k cisárskemu dvoru nako-

niec znamenala v roku 1656 povýšenie Pavlovho brata 

Gašpara Serénya a Pavlovho syna Andreja Serénya do stavu 

česko-moravských grófov. 

Stará kúria nezodpovedala nárokom novo povýšeného 

uhorského baróna, a tak bola niekedy po roku 1641 rozobratá 

alebo zborená a na zelenej lúke postavili nový kaštieľ. Barón 

Pavol Serény výstavbou kaštieľa nesledoval len primeranú 

stavovskú reprezentáciu, ale aj umlčanie stále sa vynárajúcich 

nárokov Kubínyiovcov na panstvo. Prvý zachovaný protest 

proti výstavbe kaštieľa spísali v roku 1652. Trenčianska 

stolica z podnetu Kubínyiovcov nariadila barónovmu proví-

zorovi Gašparovi Keczerovi, aby zastavil pokračujúce staveb-

né práce, na ktoré mal z rozkazu svojho pána dohliadať. V 

roku 1655 už bola hrubá stavba hotová, čo je zrejmé z 

ďalšieho protestu Kubínyiovcov. Kubínyiovci svoje protesty 

odôvodňovali tým, že budovanie kaštieľa prebiehalo na 

nezastavanom pozemku, o ktorom tvrdili, že im stále patri. Z 

ich protestov jasne vyplynulo, že stavebníkmi kaštieľa bol 

nielen barón Pavol, ale aj jeho manželka Mária Klára 

Trsťanská a ich syn barón Andrej Serény. 

Od počiatku budovania kaštieľa sa počítalo s vytvorením 

sakrálneho priestoru, ktorý by slúžil nielen majiteľom novej 

aristokratickej rezidencie, ale aj obyvateľom okolitých dedín, 

pre ktorých bolo jednoduchšie prísť na bohoslužby do 

Záblatía, ako chodiť do sídla farnosti v Trenčíne za riekou 

Váh. Rieka sa v čase povodní stávala neprekonateľnou 

prírodnou bariérou. Pavol Serény nechal v priestoroch kaštieľa 

zriadiť posvätný priestor, ktorý bol označovaný v prameňoch 

ako kostol a nie ako súkromná kaplnka. Kaštieľsky kostol po 
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dokončení začlenili do trenčianskej rímskokatolíckej farnosti. 

Po smrti Pavla Serénya panstvo zdedil jeho syn gróf Andrej 

Serény, ktorý svojou svadbou s grófkou Barborou Orlayovou 

hodlal definitívne vyriešiť nároky rodu Orlay na Záblatie. To 

sa podarilo až po skončení povstania Imricha Thökölyho, 

pretože mužskí príbuzní Barbory sa zúčastnili rebélie a všetky 

ich majetky skonfiškovali. Barbora a Andrej zostali verní 

cisárovi, a tak majetky po Orlayovcoch pripadli Barbore.  

Po smrti cisárskeho komorníka Andreja Serénya niekedy 

medzi rokmi 1686 a 1688 sa majetkov dočasne ujala grófka 

Barbora Orlayová a spravovala ich v mene svojich dvoch 

grófskych detí: Andreja Wolfganga a Anny Márie. Grófka 

Barbora sa po smrti prvého manžela druhýkrát vydala za 

baróna Petra Andrássyho. Ona rozhodla sa svoje majetky 

odkázať deťom z prvého manželstva. V roku 1695 sa pred-

bežne ustanovila deľba majetku medzi súrodencami Andrejom 

Wolfgangom a Annou Máriou. Grófke Anne Márii, manželke 

grófa Žigmunda Csákyho, pripadol kaštieľ a panstvo vo 

veľkom Bieli v Bratislavskej stolici. Grófovi Andrejovi Wolf-

gangovi, ktorý bol v tom čase ešte chlapcom, pripadol kaštieľ 

a panstvo Záblatie. K definitívnemu rozdeleniu matkinho 

majetku došlo po jej smrti v roku 1720. Grófka Barbora totiž 

vo svojom testamente z 12. apríla 1720 poručila spomínané 

panstvá do rúk svojich detí, podľa dohody z roku 1695. Podľa 

testamentu patrili k panstvu Záblatie obce Malé a Veľké Zá-

blatie, Rybáre, Čičmany, Savčtna, majetkové časti v Mnícho-

vej Lehote, dve vinice v Svätom Jure a po jednej v Pezinku a 

Grinave.  

Po dosiahnutí dospelosti sa gróf Andrej Wolfgang Serényi 

oženil s grófkou Kristínou Balassovou. Andrej Wolfgang v 

rokoch 1714 až 1744 zastával post hlavného župana Gemer-

skej stolice, a v roku 1736 ho za verné služby vymenovali me-

dzi cisárskych tajných radcov. Za povstania Františka 2. 
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Rákócziho bol kaštieľsky kostol a možno aj samotný kaštieľ  

vypálený. Andrej Wolfgang dal po roku 1711 opraviť nielen 

kostol, ale aj kaštieľ.  Do kaštieľskeho kostola nechal Andrej 

Wolfgang Serényi a jeho manželka Kristína zaobstarať nový 

hlavný oltár Narodenia Kráľovnej anjelov. V roku 1730 tento 

oltár pozlátili, postriebrili a vymaľovali rôznymi farbami. Na 

oltári sa nachádzal obraz Narodenia Kráľovnej anjelov a po 

bokoch stáli sochy sv. Františka Xaverského, Františka Sera-

finskeho a Ducha Svätého. Menší oltár sv. Jána Nepomuckého 

umiestnili na epištolovej strane a na evanjeliovej strane situo-

vali kazateľnicu so strieškou. Pre pospolitý ľud boli určené 

lavice na prízemí kostola a pre majiteľov kaštieľa poslúžil 

počas bohoslužby chór. 

Po smrti manžela spísala grófka Kristína Balassová                   

4. novembra 1744 svoj prvý testament. Druhý testament bol 

doplnkom k prvému a grófka ho spísala 13. marca 1750 a 

niekedy po tomto roku zomrela. Jej prvý testament spísali v 

Trenčíne v prítomnosti samotného trenčianskeho hlavného 

župana Jozefa Illéshazyho. Grófka Kristína odkázala všetky 

majetky záblatského panstva svojej dcére grófke Alžbete Seré-

nyiovej, manželke grófa Amanda Serényiho. Svoje telo si 

želala pochovať do krypty františkánskeho kláštora v Prus-

kom, vedľa hrobu jej manžela grófa Andreja Wolfganga 

Serényiho. 

Po smrti Kristíny Balassovej sa panstva ujala jej dcéra 

grófka Alžbeta Serényiová a jej manžel gróf Amand Serényi. 

Amand pochádzal z moravskej vetvy rodu a na Morave mu 

patril kaštieľ a panstvo Luhačovice, ktoré sa tak na určitý čas 

spojilo so záblatským panstvom. Gróf Amand zaopatril 

kaštieľsky kostol aj ďalším barokovým zariadením. Pozem- 

ky panstva, ktoré sa kedysi stali súčasťou fundácie Barbory 

Rakovskej, dal do árendy trenčianskemu farárovi, ktorý za 

tieto pozemky každoročne vyplácal 40 zlatých. Po smrti 
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manžela spravovala panstvá Záblatie a Putnok vdova Alžbeta 

Serénylová až do svojej smrti pred rokom 1818. Dňa 12. júna 

1825 bol urobený definitívny súpis všetkých majetkov po 

grófke Alžbete, aby mohla byt uskutočnená deľba majetku 

medzi pozostalými príbuznými Jedinou dedič- kou panstiev 

Záblatie a Putnok sa stala Alžbetina dcéra grófka Františka 

Serényiová. Františka bola v tom čase vdovou po ríšskom 

grófovi Samuelovi Telekym. Samuel patril k významným stú-

pencom Jozefa 2., ktorý ho 18. marca 1785, ako svojho 

terajšieho komorníka vymenoval za administrátora funkcií 

hlavných županov Sabolčskej, Békešskej, Varadínskej, Čanád-

skej a Čongrádskej stolice. V rovnaký deň potvrdil panovník 

Samuelovi dovtedajší titul biharského hlavného župana. 

V spomenutom dokumente z roku 1825 popísali okrem 

iného aj kaštieľ v Záblatí. Ku kaštieľu viedla od kráľovskej 

cesty cesta od panského hostinca cez stred dediny, okolo 

ktorej vysadili obyvatelia Veľkého Záblatia stromy. Cesta 

pokračovala až k samotnému kaštieľu, dookola obklopenému 

záhradou. Kaštieľ postavili v štýle starej architektúry, mal 

zaklenuté miestnosti na prízemí i poschodí a zakryli ho 

šindľovou strechou, Šľachtická rezidencia bola v dobrom 

stave. Vstup do objektu situovali v jeho strednej časti, na 

južnej strane. Cez dvere sa po troch schodoch vošlo do 

veľkého zaklenutého pitvora. Napravo od pitvora obýval tri 

izby panský inšpektor. Z týchto troch izieb bola prvá izba 

naľavo veľmi dobre zabezpečená, pretože sa v nej nachádzal 

archív. Z pitvora, zo strany hlavných dverí kaplnky, sa 

rozprestierala kuchyňa. Napravo od kuchyne bola komora pre 

panského úradníka (provízora). Naľavo od tejto komory 

existovala väčšia komora určená pre kastelána. Pod klenbou sa 

zostupovalo po trinástich schodoch do pivnice, nad ktorou 

stála kaplnka situovaná v západnej časti kaštieľa, do ktorej sa 

vstupovalo i z hospodárskeho areálu kaštieľa. Zo spomínaného 
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veľkého zaklenutého pitvora sa vystupovalo po 27 schodoch 

do horného pitvora, v strednej časti kaštieľa. Z horného pit-

vora bolo na pravej strane prístupných päť dostatočne a ele-

gantne zariadených panských obytných izieb. Na ľavej strane 

od paloty (najväčšia a najreprezentatívnejšia miestnosť 

budovy) sa nachádzali dve susediace izby, a odtiaľto sa 

vchádzalo aj na chór kaplnky. Nad schodmi v strednej časti 

kaštieľa sa dalo vojsť do veže opatrenej zvonmi. Pri kaštieli sa 

rozprestieral areál s viacerými hospodárskymi stavbami  ku-

chyňou, kanceláriou, komôrkou, izbičkou pre zamestnancov 

panstva. Na menšom dvore bolo švajčiarske ubytovanie, bu- 

dova s mliečnou pivnicou, maštale, vozovňa a na konci majer-

ského areálu stáli stodoly. Hospodárske a prevádzkové budovy 

tvorilo obydlie pre drábov, priestor pre ovce, v susedstve ma-

lého dvorčeka maštale a obydlie záhradníka, pivovar, kôlňa na 

drevo. Všetky spomenuté hospodárske stavby vznikli v roku 

1813. V hospodárskom areáli nechýbali dve studne, jedna za 

konskou maštaľou a druhá za pivovarom. 

Po smrti grófky Františky Serényiovej sa v kaštieli usadil 

jej syn František Teleky spolu s manželkou grófkou Leopol-

dínou Szapáryovou. Manželia nechali po smrti grófky Fran-

tišky urobiť úpravy celého kaštieľa a priľahlých hospodár-

skych budov. Ocenenie vykonaných stavebných prác na pan-

stve spísali 16. júna 1835. Celková vyplatená suma murárom, 

tesárom, stolárom a zámočníkom za opravy kaštieľa bez 

kostola bola 19.226 zlatých. Murári okrem iného dostali za 

zastavanie múrov 14.120 zlatých, za dlážky 128 zlatých, za 

zrušenie 10 dverných otvorov 250 zlatých. Tesárom vyplatili 

za celý krov 2 350 zlatých, za rebríky 50 zlatých a za osadenie 

rámov dverí 40 zlatých. Stolárov odmenili za debnenie povaly 

ôsmimi zlatými, za zábradlie 289 zlatými, za dvere 331 zla-

tými, za dlážky 605 zlatými a všetky okná a osadenie skiel 

341 zlatými. Zámočníci okrem iného dostali za kovania dverí 
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133 zlatých, za obločné kovania 49 zlatých, za obločné mreže 

330 zlatých 45 denárov. Manželstvo grófa Františka Telekyho 

a grófky Leopoldíny Szapáryovej zostalo bezdetné. Dedičia po 

manželoch kaštieľ a panstvo nevyužívali ako stále sídlo, 

pretože tieto majetky v rokoch 1858 až 1863 spravoval kurátor 

gróf Ľudovít Serényi. V roku 1873 boli majiteľmi kaštieľa 

nasledovní aristokrati: gróf Berchtold, grófka Kristína Tele-

kyová a súrodenci gróf Eduard a grófka Karolína Telekyovci. 

Posledným aristokratickým majiteľom kaštieľa bol gróf Ele-

mír Teleky, ktorý v roku 1896 predal panstvo poslancovi 

uhorského parlamentu Vojtechovi Polyákovi. V roku 

1897 došlo k dohode medzi poslancom a grófom o archíve 

uloženom v kaštieli. Archív bol rozdelený na dve časti. Väčšia 

časť, ktorá sa dotýkala gemerských majetkov, sa dostala do 

Budapešti, a menšia časť vzťahujúca sa na Záblatíe zo- 

stala majetkom poslanca Vojtecha, ktorý ho nechal naďalej v 

kaštieli. 

Vojtech Polyák patril medzi významných predstaviteľov 

meštianskej a priemyselníckej vrstvy konca 19. storočia, ktoré 

sa snažila polepšiť si svoje postavenie získaním šľachtického 

titulu. Vojtechove vyhliadky na nobilitáciu sa polepšili po 

uzavretí manželstva s barónkou Klárou Eichlerovou. František 

Jozef 1. povýšil Vojtecha Polyáka do šľachtického stavu                   

4. augusta 1895 a zároveň mu udelil erb, čo sa vzťahovalo aj 

na jeho dve deti Štefana a Máriu Polyákovcov. V uvedenom 

roku Vojtech zastával funkcie prezidenta Všeobecného 

majetkovo-pôžičkového družstva a viceprezidenta Medziná-

rodnej majetkovo-pôžičkovej akciovej spoločnosti. Po smrti 

Vojtecha Polyáka sa majiteľom panstva stal jeho syn Štefan 

Polyák (1882 - 1946). Štefan sa narodil v Budapešti a 

vyštudoval právnické školy vo Viedni a Budapešti. Podnikol 

študijné cesty po krajinách západnej Európy a južnej Ameri- 

ky. Svoju politickú kariéru odštartoval ešte pred rokom 1918 v 
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správe Trenčianskej župy ako hlavný notár. Po vzniku 

Československa začal hospodáriť na panstve Záblatie. Vstúpil 

do strany Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, za ktorú sa stal 

jej poslancom i senátorom. Po vzniku prvej Slovenskej 

republiky bol naďalej poslancom snemu. Patril medzi 

prominentných slovenských politikov v oblasti hospodárstva. 

V roku 1945 emigroval do Švajčiarska a zomrel v Baden-

Badene. 

pomocná evidencia 986/1/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



860 

 

Mgr. Martin Karlík: Oprava piaristického kostola oživuje                            

jeho barokový pôvod 

Práce na reštaurovaní nástenných malieb piaristického 

kostola zrejme prejdú do poslednej etapy v priebehu ďalšieho 

roka 2014. Kostol je jednou z najvýznamnejších barokových 

sakrálnych pamiatok na Slovensku. Kostol svätého Františka 

Xaverského v Trenčíne na Mierovom námestí prechádza re-

konštruovaním malieb v juhozápadnom oratóriu. Ich technický 

stav bol pred reštaurovaním havarijný. „K veľkým deštruk-

ciám maliarskej výzdoby prispeli najmä dva faktory, a to za-

tekanie do pries-

toru pred obnovou 

strechy kostola a 

nešťastné riešenie 

elektroinštalácie 

pred niekoľkými 

rokmi. Kvôli tým-

to zásahom došlo, 

žiaľ, aj k už nez-

vrátiteľným stra-

tám maliarskej 

vrstvy,“ povedala Mária Vdovičíková z Krajského pamiat-

kového úradu v Trenčíne.  

Reštaurovania nástenných malieb sa ujali reštaurátori Ivan 

Havasi a Marek Holomaň, ktorí sa už v minulosti podieľali 

na záchrane a reštaurovaní freskovej výzdoby klenby lode a 

bočných kaplniek. „Na maľbách došlo k veľkým deštrukciám 

aj čo sa týka omietok. V prvej etape sme sa sústredili na upev-

nenie omietky a farebných vrstiev,“ povedal Havasi.  

Potom pracovníci odstránili staré nefunkčné elektroinšta-

lácie. Použili sme nové trasovanie a tým sa vyriešilo aj celé 

osvetlenie v tejto časti kostola. V ďalšej etape prác budú reš-

taurátori používať umeleckú retuš. „Budeme dopĺňať minima-
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listickým spôsobom farebné úbytky na klenbách,“ vysvetlil 

Havasi.  

Reštaurovanie si pochvaľuje aj správca kostola Stanislav 

Bujdák, SChP. „Práce pokračujú dobrým tempom a 

pracovníci odstránili aj niektoré prvky, ktoré sa do výzdoby 

nehodili a ostalo tam vlastne pôvodné baroko. Určite chceme, 

aby sa pokračovalo v reštaurovaní ďalej, aby kostol dostal 

takú podobu, akú si zaslúži,“ povedal Stanislav Bujdák. 

Pomocou výskumu mohli odborníci zhodnotiť reštaurované 

nástenné maľby aj po umelecko-historickej stránke. „Dve 

miestnosti oratória s rovnakou formou maliarskej výzdoby sú 

datované do obdobia medzi rokmi 1712 – 1715 a spojené tak 

s maliarskou výzdobou lode kostola Christophom Tauschom a 

jeho spolupracovníkmi,“ povedala Vdovičíková. Tretia miest-

nosť oratória bola maliarsky vyzdobená až v druhej polovici 

18. storočia. „Cha-

rakter jej maliar-

skej výzdoby je 

odlišný od zvyš-

ných dvoch. Odliš-

ná je aj jej tech-

nologická výstav-

ba. V tejto miest-

nosti sa najlepšie 

zachovala maľba 

na klenbe znázorňujúca oslávenie svätého Floriána. Práce na 

interiéri kostola pre tento rok už skončili z finančných dôvo-

dov, nakoľko investor a samotní reštaurátori nepredpokladali, 

že po technologickej stránke bude posledná fáza reštaurovania 

taká náročná. Na ďalšiu etapu v roku 2014 vlastník požiadal o 

grant Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.  

Výstavbu kostola, ktorá sa začala v roku 1653, podporil 

ostrihomský arcibiskup Juraj Lippai. Jeho erb možno nájsť na 
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viacerých miestach v kostole, pričom najnápadnejší sa nachá-

dza nad hlavným vchodom. Ranobarokový Kostol sv. Fran-

tiška Xaverského vysvätili v roku 1657. Dispozične vychádzal 

z predlohy stredoeurópskeho jezuitského chrámu, ktorého 

vzorom je Kostol svätého Františka Xaverského vo Viedni - 

jednoloďový kostol s vedľajšími nepriechodnými kaplnkami. 

Priečelie kostola je symetrické s dvoma vežami ukončenými 

barokovými cibuľami. Vo výklenkoch vedľa vchodu sú sochy 

svätého Petra a Pavla. Do dnešnej podoby bol kostol pres-

tavaný po požiari v roku 1708. Po zrušení rehole jezuitov kos-

tol a kláštor v roku 1776 prevzali piaristi, ktorí tu v tom istom 

roku zriadili gymnázium.  

Pri prestavbe najväčšími zmenami prešiel interiér kostola. 

V rokoch 1711 až 1713 ho Christoph Tausch, žiak talianskeho 

maliara Andreasa Pozzu, vymaľoval freskami, ktoré patria k 

najvýznamnejším iluzívnym dielam vrcholného baroka na 

Slovensku. Najpozoruhodnejšie sú fresky na klenbe hlavnej 

lode. Viažu sa k legende o patrónovi kostola, svätému Fran-

tiškovi Xaverskému. Dokladom vrcholného iluzívneho umenia 

je kupola vo vrchole s postavami evanjelistov, na fresku v 

kupole je treba pozerať z čierneho trojuholníka umiestneného 

na podlahe pod chórom.  

Ostatné časti fresky na klenbe hlavnej lode znázorňujú 

svätého Františka Xaverského, ako kľačí na oblaku obklopený 

anjelmi. Medený, bohato zlatený hlavný oltár pochádza z roku 

1767. Po jeho stranách sú korintské stĺpy, priestor nad oltárom 

vypĺňa obraz svätého Františka Xaverského. Bohato zdobe-

ných je aj šesť oltárov z rokov 1723 až 1735 v bočných ka-

plnkách. Zaujímavosťou Kaplnky svätého Jozefa je obraz 

svätého Františka Xaverského z roku 1710, v ktorého spodnej 

časti je zachytená veduta Trenčína. Umelecky hodnotné sú aj 

ostatné časti kostola: kazateľnica, spovednice, vyrezávané 

lavice.  
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Pod kostolom sú vybudované krypty (bežne nie sú prís-

tupné), do ktorých pochovali významné cirkevné a svetské 

osobnosti Trenčína zo 17. až 19. storočia. Okrem iných tu 

uložili pozostatky Juraja Ilésházyho, veliteľov Trenčianskeho 

hradu a šľachticov z okolia. Zo severovýchodnej strany k 

objektu kostola prilieha trojposchodová baroková budova 

kláštora piaristov, ktorí v roku 1776 nahradili zrušený rád 

jezuitov.  

Základy kláštora a prvé kláštorné budovy postavili jezuiti v 

rokoch 1653 až 1662. Celý komplex prešiel postupným 

stavebným vývojom, počas ktorého pristavovali jednotlivé 

krídla tak, že sa rozšíril až k Palackého ulici. Posledné výz-

namné stavebné zásahy do kláštorného komplexu, v ktorom 

dnes sídli Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, sa usku-

točnili začiatkom 20. storočia. Počas modernistickej prestavby 

pribudla vyhliadková veža, ktorá nie je prístupná verejnosti. 

Zaujímavosťou kláštora je rajská záhrada, zdobený refektár 

(pôvodne jedáleň) a miestnosť lekárne. V bývalej lekárni je v 

súčasnosti predajňa náboženskej literatúry, takže návštevníci 

mesta si zaujímavú štukovú výzdobu môžu prezrieť zblízka.  

Trenčianske noviny 16.12.2013  

pomocná evidencia 1046/1/2013 
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Športový klub 1. FBC Trenčín sa prepracoval do 

Európy 

Pred pár rokmi, keď išiel po meste chlapec s plastovou ho-

kejkou, väčšina Trenčanov nevedela, akým športom sa zao-

berá. Dnes je samozrejmosťou, že už vedia, že je to florbal, 

rýchlo rozvíjajúci sa šport podobný pozemnému hokeju, ktorý 

sa už aj na Slovensku začína tešiť čoraz väčšej obľube.  

V Trenčíne tento šport zviditeľňuje najväčší florbalový 

klub v meste  - ŠK 1.FBC Trenčín. Tento šport dáva šancu 

mladým ľuďom. Je finančne málo náročný a dáva príležitosť 

sa deťom dostať z ulice do sveta. Aktuálne je florbal už 

zaradený aj medzi čakateľské športy na letnú olympiádu, kde 

by sa mal po prvýkrát objaviť buď v roku 2020 alebo 2024. 

Začiatky florbalu v Trenčíne boli založené v lete 2005 

bývalým hokejistom Dukly Trenčín Miroslavom Ságom v spo-

lupráci  a za podpory hráčov  Mária Matušinca, Františka Jurí-

ka, Martina Šedivého a Viktora Pagáčika.  

ŠK 1. FBC Trenčín sa stal prvým trenčianskym florbalo-

vým klubom, ktorý začal hrávať slovenskú extraligu. Klub má 

svoj  domovský stánok v Mestskej športovej hale v Trenčíne. 

Vďaka náboru na jeseň v roku 2005 rýchlo rozšíril svoju 

členskú základňu o nádejných mladých športovcov. Okrem 

extraligového seniorského mužstva vznikli postupne družstva 

v kategórii juniorov, dorastencov, starších a mladších žiakov a 

aj prípravky. Okrem toho má aj ženské družstvo.  V klube sa 

vystriedalo od jeho začiatkov takmer  400 hráčov. V aktuálnej 

sezóne v klube evidujú približne 150 členov. Klub si stanovil 

hneď od svojho vzniku svoje ciele, predovšetkým vytvoriť 

 priestor mládeži so záujmom o florbal, úspešne reprezentovať 

klub a mesto Trenčín, zvýšiť popularitu nového športu u nás, 

vychovať úspešných florbalových reprezentantov, zabezpečiť 

profesionálny tréningový proces pre hráčov a mládež, orga-

nizovať podporné podujatia na propagáciu športu a florbalu na 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12668492&ids=6
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Slovensku, dať šancu mládeži z ekonomicky slabších rodín, 

bojovať proti drogám, vychovávať mládež k vzťahu k hod-

notám,  zdravému životnému štýlu a prilákať širokú verejnosť 

k podpore klubu a florbalu v Trenčíne. 

Vo svojej premiérovej sezóne 2005/2006 sa muži ŠK 

1.FBC umiestnili v štrnásťčlennej extralige na výbornom 

šiestom mieste, pričom takmer okamžite si zabezpečili aj 

pozornosť fanúšikov. Na víťazný zápas proti úradujúcemu 

majstrovi HKL-MJM Petržalka (6:4) sa prišlo pozrieť takmer 

1000 divákov, čo bol v tej dobe historický rekord v počte 

divákov na jeden zápas. Úvodná sezóna znamenala pre klub 

okrem iného aj historicky prvý cenný kov v rámci Slovenska, 

keď juniori ŠK 1.FBC Trenčín pri svojej premiére na Maj-

strovstvách Slovenska juniorov v Nitre získali bronzové me-

daily. V tej dobe neznámy tím, považovaný za outsidera 

dokázal šokovať slovenskú florbalovú verejnosť postupom do 

semifinále a svoju spanilú jazdu turnajom zakončil víťazstvom 

2:1 po samostatných nájazdoch nad domácou Nitrou v súboji 

o tretie miesto. Sezóna 2006/2007 znamenala pre trenčian-

skych mužov konečné 7. miesto. Premiérovo sa v ženskej ex-

tralige predstavilo aj družstvo dievčat ŠK 1. FBC, ktoré skon-

čili rovnako na 7. mieste. Úspechy priniesli opäť mládežnícke 

kategórie, kde dorastenci na Majstrovstvách Slovenska brali 

striebro a juniori obhájili bronz. 

Pre ŠK 1. FBC Trenčín bola prelomová sezóna 2007/2008. 

Už počas dvoch sezón skúsená partia okolo prirodzeného lídra 

a kapitána Branislava Kovalčíka, doplnená mladou krvou 

z juniorky a dorastu vytvorila veľmi dobre pracujúci stroj na 

víťazstvá. Predchádzajúcu sezónu siedmy tím odrazu išiel ako 

švajčiarske hodinky. Počas základnej časti z 22 zápasov pre-

hral iba dva zápasy a suverénne ovládol základnú časť. 

V play-off sa následne dostal až do finále, kde však po smol-

ných prehrách o jeden gól (4:5 a 6:7) obsadil striebornú prieč-
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ku za Hurikánom Bratislava. Bola to prvá medaila z extraligy 

mužov pre Trenčín. Napriek finálovému zlyhaniu to bola prvá 

z mnohých úspešných sezón klubu. Odvtedy brali  Trenčania 

vždy medailu. 

Všetko si však florbalisti ŠK 1.FBC vynahradili hneď 

v nasledujúcej sezóne 2008/2009. Tím skončil po základnej 

časti na druhom mieste a v jej závere mal neuveriteľnú formu. 

Tá vyvrcholila v play-off, v ktorom Trenčania neprehrali ani 

jeden zápas, keď 2:0 na zápasy porazili vo štvrťfinále Novú 

Dubnicu, rovnako sa v semifinále revanšovali bratislavskému 

Hurikánu a vo finále zdolali taktiež 2:0 na zápasy Florko 

Košice. Dosiahli tak historicky prvý extraligový titul. 

Sezóna 2009/2010 toľko radosti Trenčanom už nepriniesla. 

Extraligový titul dal  1.FBC možnosť zahrať si v auguste 

v lotyšskej Valmiere kvalifikáciu na Eurofloorball cup, druhú 

najprestížnejšiu európsku florbalovú súťaž. Trenčín pri svojej 

premiére nesklamal, no nedokázal sa kvalifikovať po víťaz-

stvách nad maďarským a gruzínskym majstrom. Prišli porážky 

s ruským a estónskym majstrom a Trenčania obsadili v ta-

buľke konečné tretie miesto. Bola to prvá medzinárodná 

konfrontácia trenčianskych florbalistov na európskej scéne. 

V slovenskej extralige sa ŠK 1.FBC taktiež veľmi nedarilo. 

Dokázal síce vyhrať základnú časť, no v semifinále stroskotal 

na Florku Košice po napínavej sérii 2:3 na zápasy a bral „iba“ 

bronzové medaily. 

Nasledujúce tri roky však už patrili výlučne 1.FBC Trenčín. 

Vo všetkých z nich dokázal vyhrať zlaté medaily a titul maj-

stra Slovenska, keď v každom finále porazil iný klub (Hurikán 

Bratislava, Florko Košice a Grasshoppers Žilina). Aj v súčas-

nej sezóne je úradujúcim majstrom. 

ŠK 1.FBC Trenčín zásluhou štyroch extraligových titulov 

mal možnosť viackrát sa predstaviť na európskych súťažiach. 

V Európe sa ŠK 1.FBC až tak veľmi nedarí. Po prvom neús-

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12668491&ids=6
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pešnom pokuse prejsť predkolom mal aj druhú možnosť, no 

v kvalifikácii v slovinskej Vrhnike skončil na nepostupovom 

druhom mieste iba nešťastným skóre. Napriek tomu, že počas 

kvalifikácie stratil iba jediný bod po remíze 7:7 s ruskou 

Naukou. V nasledujúcich dvoch rokoch bol už klub priamo 

nasadený do hlavnej finálovej časti. V roku 2012 v Košiciach 

skončil v konkurencií šiestich tímov v semifinále. 

V roku 2013 zaznamenal trenčiansky florbal úspech aj na 

diplomatickom poli, keď mu bolo pridelené právo organizovať 

druhú najvýznamnejšiu európsku pohárovú súťaž v Mestskej 

športovej hale na Sihoti. Organizáciu si pochvaľovali aj 

najvyšší predstavitelia Medzinárodnej florbalovej federácie. 

Turnaj bol atraktívny aj pre verejnosť, keď si na zápasy 

domáceho celku našlo cestu takmer 1000 divákov. Samotné 

výkony Trenčanov ich však veľmi nepotešili. S favorizo-

vaným nórskym tímom Slevik IBK, Trenčín prehral 3:9 

a ruský Pomor dokázal 1.FBC zdolať po vyrovnanom zápase 

5:4 po trestných strieľaniach. Slabou náplasťou bola výhra 

v súboji o 5. miesto s Grasshoppers Žilina v pomere 9:7. 

ŠK 1.FBC Trenčín má šesť mládežníckych družstiev v 

kategóriach, od prípravky až po juniorov. Na majstrovstvách 

Slovenska tieto tímy pravidelne obsadzujú medailové pozície. 

Najúspešnejšou kategóriou sú juniori, ktorí od prvého bronzu 

v roku 2006 brali ako jediný klub na Slovensku vždy medailu. 

Aktuálne vyhrali majstrovstvá Slovenska štyrikrát za sebou. 

 Dorastenci získali ďalšie dva tituly Majstra Slovenska vo 

florbale. V tejto sezóne sa vytvorila celoštátna juniorská extra-

liga a regionálne súťaže pre mladšie kategórie. ŠK 1.FBC 

Trenčín má aktuálne členskú základňu 150 športovcov a je 

stále otvorená pre širokú verejnosť. Organizuje pravidelne 

rôzne florbalové turnaje pre žiakov základných a stredných 

škôl aj pre neregistrovaných hráčov v spolupráci s Mestom 

Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom. V roku 2009 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12668487&ids=6
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florbalový klub organizoval aj Majstrovstvá sveta stredných 

škôl vo florbale v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu, 

Krajského centra voľného času  Trenčín a Ministerstvom 

školstva Slovenskej republiky. 

1. FBC Trenčín vďaka poctivej práci a podmienkam na 

trénovanie vychoval množstvo reprezentantov, ktorí nastu-

povali za národný tím Slovenska už od roku 2006 – Kovalčík, 

Šedivý, Bielik V., Straka, Magdolen, Filadelfi, Pavlus, 

Lamačka. Na posledných majstrovstvách sveta v r. 2012 vo 

Švajčiarsku, kde malo Slovensko svoju premiéru bolo 

v dvadsaťčlennom kádri až sedem hráčov z 1.FBC Trenčín. 

Všetci  reprezentanti Mészáros, Klapita, Bulko, Žák, Pavol 

Heleš, Peter Heleš, Lajčiak svojimi výkonmi pomohli 

Slovensku dosiahnuť postup do štvrťfinále. Aktuálne sú 

v širšom reprezentačnom výbere trénera slovenského tímu 

Miroslava Ságu - Branislav Straka, Marek Bulko, Jakub 

Klobučník, Roman Zeliezka, Martin Kiačik, Gabriel Mézsá-

ros, Lukáš Poruban. 

Okrem iného, trenčianski juniorskí reprezentanti Vitek, 

Mézsáros, Seriš pomohli ešte v roku 2007 národnému 

družstvu k postupu medzi svetovú elitu A- kategórie. Na 

nasledujúcich Majstrovstvách sveta juniorov vo Fínsku v roku 

2009 obsadili Slováci 7. miesto, kde vo výbere boli Vitek, 

Mézsáros, Seriš, Heleš Peter, Mitucha. V Nemecku na maj-

strovstvách sveta sa v roku 2011 pri 6. mieste predstavili Ze-

liezka, Heleš Pe., Seriš, Ondrášik, Klobučník, Žák a Bulko. Pri 

repríze v Nemecku v roku 2013 pri udržaní elitnej skupiny 

juniorov sa majstrovstiev sveta zúčastnili Klobučník a Ma-

chara.  Florbal je na Slovensku ešte mladý šport, no napriek 

tomu sa v krátkom čase dokázal zaradiť medzi širšiu svetovú 

špičku, stále  však musí doháňať deficit oproti top svetovým 

florbalovým krajinám. 
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Tak, ako v každom zdravom športovom klube, k tejto 

obmene dochádza aj tento rok v Trenčíne. Po Eurofloorball 

cupe v októbri 2012 skončila s aktívnou hrou najväčšia hráč-

ska osobnosť klubu a dlhoročný kapitán Branislav Kovalčík. 

Spolu s ním ešte niekoľko starších hráčov. Tých nahrádzajú 

juniori a káder sa buduje odznova. Tento rok ŠK 1.FBC 

Trenčín nebude patriť medzi top favoritov na titul, no kvalitu 

na to, aby potrápil a možno i prekvapil, určite má.  

ŠK 1. FBC Trenčín sa teší záujem širokej verejnosti o jeho 

majstrovské zápasy. Návštevnosť na domáce zápasy, kde je 

vstup voľný, patrí dlhodobo k najvyšším v extralige. Na play-

off sa  niekedy organizujú výjazdy s tímom, či už do 

Bratislavy, Žiliny alebo Košíc. Zápasy finále 2013 proti 

Grasshoppersu Žilina sledovalo v Trenčíne 900 divákov, 

stovka absolvovala aj výjazd do Žiliny, kde vytvorili našim 

chlapcom domáce prostredie. Napokon verní fanúšikovia 

oslávili s nimi aj majstrovský titul.  Trenčianskych florbalistov 

na domáce zápasy podporili primátor mesta Mgr. Richard 

Rybníček, župan Ing. Jaroslav Baška či bývalý primátor Ing. 

Branislav Celler alebo predchádzajúci predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH či viacerí 

poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Predstavitelia 

klubu i hráči  si vážia podporu halových športov zo strany 

Mesta Trenčín, Trenčianskeho samosprávneho kraja, reklam-

ných partnerov, ktorým ďakujú za podporu športovania mlá-

deže v našom meste. 

www.sme.sk 20.12.2013 

pomocná evidencia 1055/1/2013  
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PhDr. Milan Kráľ: „Postaviť výťah v Studni lásky. 

Pokrok či barbarstvo?“ 

 

Zámer, podľa ktorého by sa mal do legendárnej „Studne 

lásky“ na Trenčianskom hrade namontovať výťah, ktorý by 

vozil ľudí na Trenčiansky hrad, rozhýbal verejnú mienku. 

Niektorým ľuďom sa tento zámer pozdáva, iní o takomto 

riešení nechcú ani počuť. Investor je presvedčený, že výťah by 

priniesol prospech nielen hradu, ale aj obyvateľom mesta. 

Odborníci hovoria o devastácii kultúrnej pamiatky.  

Túto víziu Trenčanom predstavila spoločnosť SIRS zo 

Žiliny, ktorá plánuje na budúci rok začať s rekonštrukciou 

tunajšej železničnej stanice a s výstavbou nového autobuso-

vého nádražia. Vznikol by terminál podobný letiskovej hale. 

Odtiaľ by mohol človek - ak sa vízia výťahu v hradnej studni 

naplní - prejsť suchou nohou zo stanice až na hrad. Do 

hradného brala by navŕtali tunel, ktorý by sa napojil na 80 

metrov hlbokú studňu vysekanú v 16. storočí. Návštevník by 

vystúpil zo studne priamo na hradnom nádvorí.  

„Jednoznačne je to zásah do národnej kultúrnej pamiatky a 

niečo také by sa nemalo robiť. Podľa mňa je to nezmyselné 

velikášstvo. Neviem si predstaviť, že by sme takto zasahovali 

do kultúrnych pamiatok, ktoré sú svedkami minulosti. 

Pokladám to za devastáciu nášho historického dedičstva. 

Nepoznám takýto prípad nikde vo svete. Na Slovensku je 

možné všetko, ale myslím si, že takýto drastický zásah do 

kultúrnej pamiatky sa ešte neudial," povedal Slavomír 

Michálek, riaditeľ Historického ústavu Slovenskej akadémie 

vied.  

Svoj zámer investor spomenul v informačnom bulletine, 

ktorý dal rozniesť do schránok obyvateľom Trenčína v me-

siaci december 2013. Hovoril o ňom aj vo štvrtok 19. de-

cembra 2013 na stretnutí s Trenčanmi v Športovej hale. „Keď 
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ľudia vyjdú hore výťahom, je to akoby vyšli na najvyššie 

poschodie 25-podlažnej budovy. Koľko ľudí na Slovensku to 

zažilo? Tá studňa je vyššia, ako najvyššie budovy na 

Slovensku. Aká sila lásky to musela byť, keď Omar vykopal 

takúto hlbokú studňu? Tento emocionálny zážitok by sa 

umocnil cestou v presklenej kabíne výťahu, kde by si 

návštevník vypočul legendu. Z Trenčína by mohla byť druhá 

Verona, ktorá dnes žije z príbehu lásky Rómea a Júlie. 

Rozvíjal by sa turizmus, ľudia by si tu mohli žiť a 

prosperovať. Hrad by vedel zarábať sám na seba, aby sa 

mohol rekonštruovať a opravovať," hovorí o svojej predstave 

George Trabelssie, predseda predstavenstva spoločnosti 

SIRS.  

Kompetentné inštitúcie sa zatiaľ k zámeru nevyjadrujú. 

Majetkové vzťahy k Trenčianskemu hradu sú komplikované. 

Hradná skala je majetkom mesta, samotný hrad však patrí 

župe. Obe samosprávy sa zhodli na tom, že zatiaľ nie je čo 

riešiť, pretože prvoradé je stanovisko pamiatkárov. „Oficiálne 

nemáme predloženú žiadnu žiadosť, takže sa nebudeme k 

tomuto zámeru vyjadrovať,“ povedala PhDr. Eva Gazdíková, 

riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne.  

George Trabelssie tvrdí, že zatiaľ nepredloží žiadnu 

oficiálnu požiadavku, v prvom rade chce rokovať. Predpo-

kladá, že sa vytvorí komisia, v ktorej budú odborníci na 

problematiku hradu, architekti aj pamiatkári a tá povie či má 

tento zámer zmysel, alebo nie.  Technicky si toto riešenie vie 

predstaviť, predpokladá, že by to stálo 4 až 5 miliónov eúr. To 

je ochotný zaplatiť, ale nemieni investovať do lanovky alebo 

výťahu popri hradnej skale, pretože to by nebolo takým 

lákadlom pre turistov, ako výťah v Omarovej studni.  

Názory oslovených obyvateľov a návštevníkov Trenčína sa 

rôznia. Ján Krištof, 36-ročný Trenčan, hovorí, že by to bol 

prvý krok k Disneylandu na Trenčianskom hrade. Je to hlú-
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posť, myslí si 25-ročný Trnavčan Július Kardoš, keď má 

niekto záujem pozrieť si hrad alebo studňu, tak sa tam prejde, 

v tom je to čaro. S predstavou výťahu alebo nejakej lanovky 

na hrad sa dokážem zmieriť. Ale nedokážem sa zmieriť s 

víziou urobiť zo studne v hradnej skale výťahovú šachtu, veď 

je to naša národná pamiatka, krútil hlavou 50-ročný Jozef 

Králik z Trenčína.  

Opačný názor má 60-ročná Elena Gabajová z Trenčína, 

bola by to určite veľká atrakcia pre turistov. Na hrade sa aj 

sobáši, takže by výťah bol veľmi, veľmi využívaný.  

Pravda 28.12.2013 

pomocná evidencia 1061/1/2013 
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Trenčianski richtári 

- 18.06.1324 richtár Michal 

- 30.08.1370 richtár Ondrej  

- 19.02.1412 richtár Jakub  

- 23.04.1421 richtár Mikuláš Lang  

- 07.05.1437  richtár Jakub Hodna  

- 22.06.1453 richtár Ján Potešík 

- 14.04.1461  richtár Osvald Zamarovský 

- 1463 richtár Ján Potešík  

- 20.05.1464 richtár Osvald Zamarovský 

- pred r. 1476   richtár Filip Švorc 

- 24.04.1476    richtár Matej Kochnáč 

- 02.05.1476    richtár Bartolomej mladší 

- 14.05.1479 richtár Bartolomej starší 

- 18.05.1481 richtár Bartolomej starší 

- 1487 richtár Martin Gavina 

- 1488 richtár Martin Gavina 

- 11.01.1492 richtár Matej Junák 

- 06.09.1493  richtár Martin Gavina 

- 30.05.1494 richtár Martin Gavina 

- 1495 richtár Matej Junák 

- 25.07.1496 richtár Jakub Zlatovský  

- 11.03.1499 richtár Leonard Korpona, Krupinský 

- 15.01.1500 richtár Leonard Korpona, Krupinský 

- 18.04.1504  richtár Tomáš Karol 

- 12.12.1509  richtár Tomáš Karol  

- 18.05.1511 richtár Blažej Junák  

- 1512 richtár Michal Šomodi 

- 1513 richtár Blažej Hrdý  
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- 1514 richtár Štefan Súkenník 

- 1515 richtár Tomáš Karol 

- 17.07.1517 richtár Ján Zlatník  

- 10.2.1518 richtár Ján Magold 

- 09.07.1524 richtár Tomáš Mudroň  

- 15.03.1525 richtár  Tomáš Mudroň 

- 02.02.1526 richtár Blažej Hrdý 

- 27.03.1527 richtár Blažej Hrdý 

Monografia Mesta Trenčín 1. diel, str. 69 
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Jozef Korený – „Nikto nebude zabudnutý!“ 

Klub filatelistov 52-19 pri Posádkovom klube Trenčíne 

v spolupráci s Klubom vojenských výsadkárov a Klubom 

vojenskej histórie Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov si pripomenuli 13. novembra 2013 nedožité 90. 

výročie narodenia npor. in memoriam Oldřicha Dvořáka, 

rodáka Trenčína. Narodil sa 13. novembra 1923 v Trenčíne 

v rodine železničiara. Ľudovú školu absolvoval v Žiline, ako 

aj časť gymnázia. Po vzniku Slovenského štátu v roku 1939 sa 

rodina musela vysťahovať. V Brne pokračoval v štúdiu na 

gymnáziu.  

Dňa 24. januára 1940 odišiel cez Slovensko, Maďarsko, 

Juhosláviu, Bejrút a loďou do Fran-

cúzska prišiel 4. apríla 1940. V Agde 

absolvoval základný kurz v telegrafnej 

rote. Bojov vo Francúzsku sa nezú-

častnil. Do Anglie evakuoval 7. júla 

1940. V Anglii bol zaradený k 2. pe-

šiemu pluku k spojovacej čate a od                 

1. januára 1941 k veliteľskej čate. Tam 

bol vybratý do výcviku pre plnenie 

zvláštnych úloh. Od 15. augusta do 13. 

septembra absolvoval základný sabotážny kurz a následne 

výsadková kurz. Od 27. februára do 18. apríla 1942 

absolvoval telegrafný kurz. Po jeho absolvovaní bol zaradený 

na rádiovú ústredňu. Dňa 22. apríla 1922 mu bolo oznámené, 

že je zaradený do výsadku Sttel a zároveň bol oboznámený 

s operačnou úlohou. Dňa 28. apríla 1942 bol vysadený 

v protektoráte Čechy a Morava u obce Požáry na Křivoklát-

sku. Spojovací materiál ukryl a odišiel na záchytné adresy 

Kúpeľoch Bělohrad a Pardubiciach. Kpt. Bartoš ho pridelil ku 

skupine Úvod ako radistu. v období heydrichiády sa presunul 

na Slovensko, kde sa chcel schovať u svojej vydatej sestry. 



876 

 

Zastavil sa v obci Radošovce, aby miestnemu notárovi 

Andelovi Pinkasovi odovzdal pozdrav od jeho syna z Anglie. 

Notár o jeho návšteve informoval žandársku stanicu a pri 

prenasledovaní bol zastrelený miestnym poľným strážcom. 

Telesné pozostatky boli pochované 11. júla 1942 

v Radošovciach pri Skalici. V marci 1948 boli jeho pozostatky 

exhumované a s vojenskými poctami pochované na ústrednom 

cintoríne v Brne. V roku 1944 bol vyznamenaný Pamätnou 

medailou čs. armády v cudzine so štítkami Francúzska 

a Veľkej Británie  a v roku 1945 Československým vojnovým 

krížom z roku 1939. Dňa 17. júla 1948 bol povýšený na 

nadpor. pechoty v zálohe in memoriam.  

Klub filatelistov v Trenčíne vydal pri tejto príležitosti 

príležitostný poštový lístok s prítlačou portrétu Oldřicha Dvo-

řáka a predseda Klubu vojenských výsadkárov plk. v.v. Ing. 

Jozef Krajčír priblížil prednáškou život Oldřicha Dvořáka. 

Spravodajca ZSF č. 4/2013 

pomocná evidencia 42/1/2014 

 


