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Kultúrno – spoločenský život 

Tradičným „Trojkráľovým koncertom“ dňa 6. januára 2014 

v Piaristickom kostole sv. Františka Xaverského vstúpili do 

nového roka 2014 mladí trenčianski hudobníci, speváci a ich 

pedagógovia z Trenčianskeho komorného orchestra Základnej 

umeleckej školy v Trenčíne, Detského speváckeho zboru Zá-

kladnej umeleckej školy v Trenčíne a Školského speváckeho 

zboru Piarissimo z Piaristického gymnázia v Trenčíne. Už pol 

hodinu pred začiatkom koncertu boli všetky miesta na sedenie 

beznádejne obsadené a čím bližšie sa blížil začiatok koncertu, 

tým viac sa zapĺňali bočné lode kostola. 

Koncert otvorila orchestrálna skladba Jeana Sibelia „An-

dante festivo“ v podaní Komorného orchestra Základnej ume-

leckej školy v Trenčíne pod vedením Aleny Piatkovej. Popri 

starších žiakoch sa premiérovo predstavili aj nové mladé posi-

ly komorného telesa. Po orchestrálnom úvode patrili ďalšie 

dve skladby úpravám slovenských a poľských vianočných ko-

lied v podaní spojených speváckych, zborov v podaní ktorých 

sa odrazila práca dirigenta speváckeho zboru „Piarissimo“ 

Martina Holúbka. Poslucháči sa nechali uniesť speváckym 

výkonom dvoch mladých trenčianskych spevákov barytonistu 

Juliána Kupku a sopranistky Lucie Komorovskej a odmenili 

ich dlho trvajúcim aplauzom.  

Koledy a cirkevné skladby v sakrálnych priestoroch Piaris-

tického kostola vystriedala skladba E. Morriconeho „Vtedy na 

západe“. Pôvodný čisto orchestrálny aranžmán prešiel viace-

rými úpravami a ústredná melódia sa dostala do sopránového 

partu, čím vznikol priestor pre prezentáciu talentovanej Lucie 

Komorovskej. Publikum svojim potleskom si vynútilo prída-

vok, bez ktorého sa vianočné a novoročné koncerty nezaobídu. 

Kostolom zaznela pieseň „Tichá noc, svätá noc“, ktorú spieva-

li spoločne učinkujúci s publikom. 
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Keď dozneli posledné tóny najznámejšej vianočnej meló-

die, dirigent speváckeho zboru Piarissimo Martin Holúbek 

s dojatím v hlase poďakoval všetkým učinkujúcim a pedagó-

gom, ktorí sa podieľali na príprave „Trojkráľového koncertu“. 

Pardon 11.01.2014 

pomocná evidencia 14/1/2014 

 

Technický stav palubovky javiska v Kine Hviezda bol hna-

cím motorom, aby sa našli pro-

striedky na jej obnovenie, lebo 

hrozilo nebezpečenstvo úrazu 

pre osem tisíc hercov, osem tisíc 

nacvičujúcich. Keď bolo vyhlá-

sené grantové kolo „Prilož Top-

var k dielu“, vyhlásené Tren-

čianskou nadáciou v roku 2013 

podmienené internetovým hla-

sovaním vznikli optimálne 

podmienky na jej opravu. Pr-

vým krokom bolo podanie pri-

hlášky o grant vedúcou Tren-

čianskeho divadla Mgr. Zuza-

nou Mišákovou na Trenčiansku nadáciu, druhým krokom bo-

lo internetové hlasovanie 

občanov a priaznivcov di-

vadla, tretím krokom bolo 

radostné zoznámenie sa 

s výsledkami hlasovania, 

ktoré bolo úspešné, lebo 

zo všetkých 

24 prihlásených projektov 

získal projekt obnovy ja-

viska tretie miesto so 648 

stav pred rekonštrukciou palubovky 

prebiehajúca rekonštrukcia palubovky 
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hlasmi a tým aj získanie potrebných finančných prostriedkov 

na realizáciu projektu. 

Po získaní finančného krytia na realizáciu projektu bola 

práca zadaná stolárskej dielni Ľuba Kotrasa z Trenčína, ktorá 

vymenila starú palubovku za novú a natrela ju špeciálne zdra-

votne bezpečným lakom a bez nároku na honorár a darovala ju 

všetkým učinkujúcim z divadiel.  

  Nové divadelné dosky si po prvýkrát vyskúšalo Mestské 

divadlo Trenčín v sobotu 24. januára 2014, kedy uviedlo 

v Kine Hviezda najnovšie predstavenie zo svojej ponuky 

„Svadba“ A. P. Čechova. 

A tak zadreté triesky a iné nebezpečenstvo úrazu pre účin-

kujúcich sa stali minulosťou.  

Info Trenčín 31.01.2014 

pomocná evidencia 133/1/2014  

 

Dňa 31. januára 2014 predstavila historička a spisovateľka 

Daniela Dvořáková 
za prítomnosti jej 

manžela Pavla Dvo-

řáka svoju novú 

knihu „Stopy dávnej 

minulosti 6. diel – 

Čierna kráľovná 

Barbora Celjská“, 

ktorou priblížila ži-

votné osudy druhej 

manželky uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského. Podu-

jatie moderované Mgr. Petrom Martinákom sa uskutočnilo 

v Trenčianskom múzeu. Bližšie poznatky osobnosti Barbory 

Celjskej priblížila vo svojom vystúpení Daniela Dvořáková. 

„Barbora vstúpila ako jedna z mála historických postáv aj do 

povestí  a legiend. V slovinskom, chorvátskom  a maďarskom 
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 povedomí prežila s prívlastkom Čierna kráľovná, ako zlá že-

na, ktorá sa venovala čiernej mágii a svojím milencom, pričom 

sa nezastavila pred vraždením a násilím. Tento negatívny ob-

raz vytvorili historici. V skutočnosti to bola to bola výnimočná 

žena napriek tomu, že stredoveká spoločnosť bola nepriateľ-

ská voči ženám, presadila sa v spoločnosti dovtedy, kým ju 

chránil manžel.“  

V ďalšom štúdiu his-

torických prameňov mala 

možnosť detailne sledo-

vať jej osudy po smrti 

manžela a vzbudila vo 

mne ľútosť až hnev voči 

tým, ktorí je prenasledo-

vali.  

Hovorí sa všeobecne medzi ľudom, že Žigmund Luxem-

burský dal postaviť na Trenčianskom hrade palác. Skutočnosť 

je, ale taká, že všetky stavby, ktoré sa realizovali na Barbori-

ných majetkoch si 

organizovala a fi-

nancovala ona sama, 

lebo Žigmund bol 

večne zadĺžený 

a neprítomný.  Bar-

bora sa zdržiavala 

na Trenčianskom 

hrade dosť často 

a jej pobyt možno 

doložiť len listinou zo 6. mája 1434, ktorou darovala županovi 

Ladislavovi z Necpál Budatínsky zámok pri Žiline. 

Nová kniha o Barbore Celjskej charakterizuje medziľudské 

vzťahy v najvyššej spoločnosti vtedajšej doby, v ktorej domi-

novali sprisahania, intrigy a bratovraždy. Jej život možno pri-
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rovnať ku kolesu šťastia, alebo hojdačke, keď život obdivova-

nej, bohatej a mocnej kráľovnej sa intrigami zmenil na istý čas 

na zajatkyňu, ktorá nevedela či si zachráni aspoň život. 

Trenčianske noviny 10.02.2014 

pomocná evidencia 127/1/2014, 119/1/2014 

 

Dňa 3. februára 2014 sa uskutočnila vo výstavných priesto-

roch Trenčianskeho samosprávneho kraja vernisáž výstavy 

pod názvom „Maľba, kresba, grafika a batika“, ktorou sa 

prezentovala výtvarná tvorba dospelých občanov tvoriacich 

pri Súkromnej základnej umeleckej škole Trenčín, Gagarinova 

ul. Výtvarné diela svojich starších žiakov predstavil ich učiteľ 

a kurátor výstavy Mgr. Jozef Švikruha.  

Súkromná základná umelecká škola v Trenčíne na Gagari-

novej ulici vo svojej  organizačnej štruktúre vzdelávania má 

prípravný ročník 

pre deti od                

4 rokov, základné 

štúdium prvého 

stupňa pre 6-14 

ročné deti, zá-

kladné štúdium 

druhého stupňa pre 

žiakov od 14-18 

rokov a štúdium 

pre dospelých nad 

18 rokov bez obmedzenia veku. 

 V štúdiu pre dospelých sú dámy a  páni rôznych profesií 

a seniori, ktorí si svoje tvorivé umelecké ambície nemohli 

uskutočniť v detstve a mladosti, ktorí si chcú doplniť a rozšíriť 

svoje umelecké vzdelávanie, ktorí zo záľuby, kvôli sebareali-

zácii vo voľnom čase alebo kvôli náhrade nedostatku tvorivos-

ti v pracovnom zaradení chcú výtvarnou činnosťou kultivovať 

Eva Čankyová – Zimná krajina 
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svoju osobnosť. Časťou zo svojej tvorby na vyučovaní sa na 

dnešnej výstave predstavujú svojimi kresbami, maľbami, gra-

fikou a voskovou batikou osemnásti autori. Výtvarníci sú rôz-

neho veku od 35 do 87 rokov, z ktorých niekto z nich má rád 

maľbu, iný kresbu, iný inklinuje viac ku grafike či dekoratív-

nej tvorbe, iný zas k modelovaniu, niekto má pokojný rukopis, 

niekto zas expresívny, 

u niekoho dominuje lí-

nia, u iného je zas naj-

dôležitejšia farba, no 

všetci majú jedno spo-

ločné – tešia sa každému 

pondelku či každej stre-

de v týždni, kedy si rea-

lizujú svoje záľuby 

a kultivujú svoj výtvarný talent.  

Mgr. Jozef Švikruha a vlastné poznámky  

pomocná evidencia 104/1/2014, 83/1/2014 

 

Dňa 5. februára 2014 sa uskutočnila vo Verejnej knižnici 

Michala Rešetku v Trenčíne prezentácia knihy „Náš zápas 

o samostatnosť Slovenska“ približujúcej životné osudy býva-

lého politického väzňa 

Ivana Štelcera, žijú-

ceho v Trenčíne. Táto 

tristo stránková kniha 

vznikla v spolupráci 

jej hlavným protago-

nistom a historikom 

Ústavu pamäti národa 

Martinom Lackom.  

Memoáre sú sub-

jektívnou výpoveďou 
zľava – Ivan Štelcer, Martin Lacko 
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Ivana Štelcera, ktorý takmer celý život zápasil o samostatné 

Slovensko. Napriek tomu, že čitateľ publikácie sa možno ne-

stotožní s obsahom jeho myšlienok, ponúka mu zaujímavý 

prierez nezachyteného osudu známeho Trenčana. Čo povedať 

o Ivanovi Štelcerovi? Mal súkromné vydavateľstvo, publiko-

val knihy, ktoré boli pred 1989 rokom zakázané. 

Základ knihy tvoria memoáre, ktoré si Ivan Štelcer vytlačil 

pre vlastnú potrebu v počte jedenásť kusov. Za ilegálnu čin-

nosť bol odsúdený na doživotie. V 50. rokoch rozširoval letá-

ky, posielal memorandá ambasádam západných mocností 

s požiadavkou Slovenskej republiky nastolenia demokratické-

ho systému. Štátna bezpečnosť vyvíjala na neho tlak o spolu-

prácu, ale neuspela. Jeho život bol pestrý, v ktorom sa vystrie-

dalo prenasledovanie, skonfiškovanie majetku, strata strechy 

nad hlavou a trinásť ročné väznenie. Ani tieto útrapy nedoká-

zali v ňom zničiť vieru v samostatné Slovensko a odpor voči 

prenasledovaniu Slovákov v povojnovom Československu.  

Kniha je doplnená okrem písomných materiálov aj množ-

stvom fotografií zo súkromnej zbierky Ivana Štelcera. Zaují-

mavou časťou tejto knihy je opis väzníc v Československu, 

ktorých umocňuje 

pestrý menoslov väz-

ňov, s ktorými mal 

možnosť sa stretnúť. 

Spomína si na parti-

zánskeho veliteľa Jo-

zefa Brunovského, 

ľudáckeho funkcio-

nára  bývalého Slo-

venského štátu Ale-

xandra Macha, ko-

munistu Gustáva Husáka, katolíckych biskupov Gojdiča 

a Vojtaššáka a ďalších. Až rok 1968 znamenal koniec krutým 

gramiáda 
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výsluchom, šikanovaniu, kedy boli politickým väzňom odpus-

tené tresty v rámci amnestie. No ani amnestia nezmenila život 

Ivana Štelcera. Kádrový posudok ho dlho prenasledoval mno-

ho rokov na slobode. Ocenenia zo strany Slovenskej republiky 

sa nedostal, iba Ústav pamäti národa mu priznal v roku 2007 

štatút účastníka proti komunisstického odboja. 

Trenčianskeho noviny 03.02.2014 

pomocná evidencia 104/1/2014, 94/1/2014 

 

Dňa 3. februára 2014 predstavila rozhlasová a televízna 

moderátorka Adela Banášová v kníhkupectve „Panta Rey“ 

v obchodnom centre Laugarício svoju knižku pod názvom 

„Zabudnuté slovenské rozprávky“, ktorú venovala svojej 

mame pred desiatimi rokmi. Podujatie sa uskutočnilo za účasti 

detí.  

Zábavné príbehy pre deti 

vybavila presvedčivým rodo-

kmeňom a vlastnými ilustrá-

ciami. V starej slovenčine ma-

li príbehy názov „Poviedanky 

starjeho baču a jeho príhody“. 

Hlavnými hrdinami rozprávok 

boli traja bryndzovníci. Keďže 

sú z bryndze, tak sú mäkkí a majú aj mäkké srdce. Bryndzové 

postavičky stretávajú počas pú-

te po Slovensku rôzne a nielen 

rozprávkové bytosti. Príbehy 

boli uvoľnené a vtipne pouka-

zujú na viaceré spoločenské ne-

duhy. Napríklad v malej hor-

skej dedinke „Klebetné Kydy“, 

bryndzovníci zisťujú, že väčši-



241 
 

na ľudí celé dni klebetí a ohovára tých, ktorí práve nie sú 

v dosahu.  

Trenčianske noviny 10.02.2014 

pomocná evidencia 129/1/2014, 117/1/2014 

 

Obľúbená koncertná kapela  „Puding Pani Elvisovej“ vy-

stúpila na koncerte dňa 7. februára 2014 v Steps Clube v Tren-

číne. V koncerte ju 

podporili ďalší umelci - 

vibrafonista Stroon a 

streetartista Animo.   

Kapela získala tri 

roky po sebe cenu „Ra-

dio Head Awards“ ako 

Najlepšia koncertná 

kapela. Koncert pred-

skakoval multi inštrumentálny hudobník Stroon s live act na 

vibrafóne. Kapela „Puding Pani Elvisovej“ je kapela, ktorá u 

nás preslávila hudobný štýl takzvaného wonky-popu. Skupina, 

ktorá začínala v jednej košickej obývačke,  má za takmer dve 

desaťročia na konte viacero chytľavých hitov. V marci 2003 

nahrali svoj debutový dlhohrajúci album „Automati“, ku kto-

rému pridali ďalšie dva albumy „Play/Pause“ a „Eject“, ktoré 

boli ocenené a cenami „Radio_Head Awards“. Kapela „Pu-

ding Pani Elvisovej“ má za sebou vystúpenia na domácich i 

zahraničných festivaloch a desiatkach koncertov na Sloven-

sku, v Česku a v Maďarsku.  

www.sme.sk 28.01.2014 

pomocná evidencia 73/1/2014 
 

Výstavné prostory Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 

14. februára 2014 boli miestom vernisáže prehliadky súčasnej 

umeleckej tvorby v maliarstve  6. ročníka „Medzinárodného 
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bienále pastelu“, ktoré bolo najdôležitejšou udalosťou projek-

tu „Európsky Festival Malopoľska“. 

Po otvorení vý-

stavy 

vedú-

cou od-

boru 

kultúry 

Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja 

Ing. Martou Šaj-

bidorovou sa 

k prítomným návštevníkom prihovoril riaditeľ Malopoľského 

centra kultúry Sokol Antoni Malczak, ktorý 

uviedol, že Medzinárodné bienále je súťaž, 

ktorá sa organizuje od roku 1987 pre profesio-

nálnych umelcov Poľska i zo zahraničia, ktorej 

cieľom je ukázať širokej verejnosti možnosti 

súčasnej umeleckej tvorby v maliarstve a kon-

frontovať diela umelcov z rôznych krajín a kultúr. Tento roč-

ník súťaže prekonal očakávania organizátorov. Zúčastnilo sa 

ho rekordný počet 425 umelcov z 30 krajín, ktorí prezentovali 

viac ako 1.200 diel. To je absolútny rekord oproti minulým 

ročníkom. Pre organizáto-

rov bol jasným zname-

ním, že bienále pastelu 

má budúcnosť. Odbornú 

porotu tvorili významné 

osobnosti umenia z Poľ-

ska, Ukrajiny, Holandska, 

dokonca aj prof. Ľudovít 

Hološko prorektor Aka-

démie umení v Banskej 

zľava : V. Zvalený J. Masárová, M. Šajbidorová, A. Malczak, Krzysztof Kuliś 

Ing. M. Šajbidorová 

Antoni Malczak 
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Bystrici. 

Vďaka finančnej podpore Európskej únie bolo možné za-

bezpečiť celý rad veľmi zaujímavých podujatí. V hlavnom 

meste poľskej kultúry v Krakove organizátori predstavili ko-

lekciu súčasného poľského pastelu zo zbierok múzea Nowy 

Sącz. V meste Nowy Sącz sa konal aj dvojtýždňový plenér pre 

výtvarníkov – pastelistov i fotografov z Poľska a zahraničia. 

Vytvorené práce boli prezentované i na výstave diel z tohto-

ročnej súťaže. Ďalšími výstavami organizovanými v rámci 

podujatia boli: výstava „Stopy na papieri“, výstava „Majstrov-

ské diela pastelu“, výstava „Wyczolkowski – Wyspiariski – 

Weiss – Witkacy“ a „výstava „Marka Andału“, víťaza Grand 

Prix 5. ročníka „Medzinárodného bienále pastelu“. Ďalšie 

aktivity spojené s ďalším osudom bienále pastelu odzneli aj v 

uskutočnenej medzinárodnej diskusii o histórii pastelovej 

techniky na prelome 19. a 20. storočia a moderných úlohách 

tohto média maľby.  

Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou v 

rámci Regionálneho operačného programu Malopoľska na ob-

dobie 2007 – 2013. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 140/1/2014 

 

„Baby kino“ funguje v Trenčíne v kine Metro od konca 

minulého roku 2013, kedy ho zdigitalizovali a za dva mesiace 

ho navštívila viac ako stovka mamičiek s ratolesťami. Aktív-

nejšie trávenie voľného času mamičiek na materskej dovolen-

ke v dopoludňajších hodinách bol hlavným cieľom nového 

projektu Art kina Metro v Trenčíne.  

Podľa konateľa občianskeho združenia prevádzkujúceho 

Art kino Metro Mgr. Branislava Hollého, projekcie „Baby 

kina“ sú určené pre mamičky s malými deťmi, ktoré ešte nie 

sú schopné vnímať filmové predstavenia ani pre tých najmen-



244 
 

ších. Kým mamičky sledujú film, ich ratolesti sa hrajú buď 

priamo v kinosále, alebo v predsieni kina, kde sa im venuje 

babysitterka. K dispozícií je aj prebaľovací pult a hračky pre 

deti. Počas samotnej projekcie sa v kinosále čiastočne svieti, je 

tak pološero, aby sa deti nebáli, primerane bola aj znížená hla-

dina zvuku. Je to postavené aj na tolerancii mamičiek. Keď sa 

deti hrajú, pobehujú po sále, prípadne sú hlučnejšie, mamičky 

sú k ním zhovievavé. Tým, že „Baby kino“ premieta raz za 

dva týždne, každé predstavenie navštívi desať až pätnásť ma-

mičiek. 

Podľa Mgr. Branislava Hollého by zvládli aj väčší nápor 

návštevníkov, ale filmové predstavenie by však už nebolo také 

komfortné ako teraz. Vstupné je porovnateľné ako pri normál-

nych predstaveniach, zvýšené náklady sú na babysitterku, kto-

rú si mamičky hradia z vlastných prostriedkov, alebo využíva-

jú služby dobrovoľníkov. 

www.sme.sk 14.02.2014  

pomocná evidencia 142/1/2014 

 

Dňa 20. februára 2014 sa uskutočni-

la vo výstavných priestoroch Trenčian-

skeho múzea vernisáž výstavy fotogra-

fií „V krajine protikladov“. Prítom-

ných návštevníkov výstavy a autorky 

vystavených fotografií privítala riadi-

teľka Trenčianskeho múzea Katarína 

Babičová. Ako v úvode príhovoru povedala „táto výstava bola 

zostavená z fotografií, ktoré vznikli počas troch návštev Číny 

v priebehu troch rokov 2009 až 2011. Jednou z príležitostí na 

fotografovanie bola aj možnosť zúčastniť sa na 22. generálnej 

konferencii spolu s 25. generálnym zhromaždením ICOM 

v čínskom Šanghaji, ktorej sa zúčastnili pracovníčky Vlasti-

vedného múzea v Považskej Bystrici RNDr. Daniela Dúb-

zľava Katarína Babičová, Ing. Katarína 

Kačudová 
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ravková, PhD. a PhDr. Viera Praženicová, ktoré sa zúčast-

nili konferencie ako členky sekcie regionálnych múzeí. Stret-

nutie sa konalo v dňoch 7. – 11. novembra 2010. Ríša stredu – 

tak nazývajú Čínu jej obyvatelia. Je najľudnatejšou krajinou 

na svete, obrovská, prastará, neustále sa rozvíjajúca, plná pro-

tikladov a prekvapujúca na každom kroku. Pred vašimi očami 

sa prelína bohatá minulosť s modernou prítomnosťou. Z rý-

chlovlaku, ktorý premáva rýchlosťou 335 km/h pasažier sledu-

je roľníka pracujúceho na svojom políčku s vodným byvolom 

a dreveným pluhom. Vedľa moderného hotela sa krčia staré 

čínske štvrte „hutongy“ a pri luxusnej reštaurácii pouličný stá-

nok, kde vám na počkanie upečú čerstvú placku či inú lahôd-

ku. Celkom určite 

vás vyvedie z mie-

ry reč a elegantné 

písmo a nechá-

pavosť Číňanov, 

prečo im nerozu-

miete. S úžasom 

sa pozeráte na de-

duškov púšťajú-

cich si šarkanov 

v parku, skupinky 

hrajúce domino alebo karty na ulici, cvičiace babky a tan-

cujúce páriky na námestí, ku ktorým sa po chvíli prizerania 

pridáte aj vy. 

Počtom účastníkov a celkovou veľkoleposťou určite pred-

stihlo všetky predchádzajúce konferencie. Z vyše tritisícpäťsto 

účastníkov konferencie bolo asi tisíc účastníkov z Číny, takže 

i v jednotlivých sekciách tvorili čínski múzejníci podstatnú 

časť auditória. Pri tejto príležitosti v rámci sprievodného prog-

ramu navštívili Šanghajské múzeum, v ktorom moderná expo-

zícia vo veľkorysých priestoroch predstavovala jedinečné ex-
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ponáty z rôznych umeleckých odborov a materiálov ako sú ke-

ramika, sklo, textil, kaligrafia, drevorezby, nábytok atď. Mú-

zeum QingPu, ktoré sa nachádza v rovnomennom regióne 

provincie Šanghaj, mestečko Zhujiajiao a múzeum Suzhou, 

ktoré prekvapilo modernou architektúrou a vzácnymi expo-

nátmi – jedinečnými skvostami.  

So svojimi zážitkami z ciest po Číne sa podelila s prí-

tomnými návštevníkmi tiež pracovníčka Vlastivedného múzea 

v Považskej Bystrici Ing. Katarína Kočudáková, ktorá si 

zamilovala Čínu, keď ju 

navštívila v roku 2002, 

preto sa rozhodla navští-

viť znova. V roku 2009 to 

bolo hlavné mesto Pe-

king, Veľký čínsky múr, 

starobylý Sian s ohromu-

júcou Hlinenou armádou 

prvého cisára, jaskyne 

Luoyang, kláštor Šao-

lin, hory Huašan a Wutai-

šan. Pri ďalšej ceste 

v roku 2011 navštívila moderný Šanghaj s najvyššími čínsky-

mi budovami, kamenný les Šilin, staré mesto Lijiang a kmene 

žijúce v okolí, roklinu Tigrí skok, riečku Li ozdobenú vápen-

covými vežami a možno najobľúbenejšiu čínsku horu Huan-

gšan. 

V závere príhovoru Ing. Katarína Kočudáková konštatova-

la, že fotografie nemajú veľkú umeleckú hodnotu, ale pre 

účastníčky pobytu v Číne sú zdrojom obnovovania spomienok 

z ich návštev z veľkej krajiny. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 165/1/2014 
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Uskutočnenie fašiangov v netradičnom prostredí v areáli 

Trenčianskeho hradu prilákali v sobotu dňa 1. marca 2014 na 

Trenčiansky hrad veľa návštevníkov. Tomuto podujatiu pred-

chádzalo pozvanie v médiách a krátko pred desiatou hodinou 

dopoludnia v deň podujatia aj bubnovaním pozýval bubeník 

občanov k návšteve Trenčianskeho hradu. 

V amfiteátri Trenčianskeho hradu sa v programe predstavili 

so svojím umením šermiari zo skupiny historického šermu 

Wagus so sokoliarmi z Falconarie z Považskej Bystrice. No 

bolo tu však aj niečo nie-

len pre oči, ale aj pre 

brušká malých i veľ-

kých, keď dobová ku-

chyňa pripravila niekoľ-

ko jedál typických pre 

fašiangy ako napríklad 

žoldnierska kapustnica, 

fánky, alebo mäsový 

chlebík podľa receptu 

z doby Karola 4., v ktorom okrem mäska z prepelíc bolo suše-

né ovocie s orechmi a plnkou z prepeličích vajíčok. Základom 

fašiangových jedál však bolo najmä bravčové mäso.  

Okrem toho ľudia koštovali šišky i rôzne oškvarkové či 

bryndzové pagáče. Na otázku, či bol rozdiel medzi jedlami 

pánov a poddaných aj 

na fašiangy treba do-

dať, že poddaní jedli 

skôr rôzne kaše, plac-

ky, obilniny, lebo toho 

mäsa mali menej. Ale 

práve na fašiangy si aj 

chudobnejší dopriali 

mäso. Dlhé   rady  pred 
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dobovou kuchyňou potvrdilo skutočnosť, že uvarené jedlo bo-

lo dobré, že všetkým chutilo.   

Pri vystúpení sovy Ester, vyzvala mladá sokoliarka deti, 

aby si ju pohladkali, lebo sa hovorí, že kto ju pohladí, tak 

zmúdrie.  

www.sme.sk 02.03.2014  

pomocná evidencia 177/1/2014 

 

Vizuálna prednáška v Trenčianskom múzeu predstavila ľu-

ďom históriu Váhu, povodní v Trenčíne či vývoj budovania 

hrádzí.  

Prezentácia o histórii najdlhšej rieky na Slovensku dňa                

27. februára 2014 pritiahla pozornosť mnohých Trenčanov. 

Historička PhDr. Janka Karlíková z Trenčianskeho múzea 

ponúkla prierez nielen dejinami rozbúreného Váhu, no zaobe-

rala sa aj históriou budovania mostov a zaujímavosťami z his-

torického miestopisu.  

Spomienky na Váh začala v období stredoveku. „V roku 

1271 sa prvý raz spomína takzvané mokré mýto. Išlo o brod 

na Váhu pri hornej mestskej bráne,“ vysvetlila PhDr. Janka 

Karlíková. Tok rieky Váh menili povodne. Tie väčšie a niči-

vejšie sa objavovali s cyklickou pravidelnosťou každých 25 až 

30 rokov. Počas obrovskej povodne v roku 1813 Váh tiekol 

popod hradnú skalu a Trenčanov ohrozovala až päťstoročná 

voda. Na porovnanie, v súčasnosti preteká cez Váh približne 

142 m3/s, vtedy to bolo až takmer 4000 m3/s.. 

Ničivú povodeň pripomína aj pamätná tabuľa na Palackého 

ulici. Je tam latinský nápis „Potiaľto siahali osudné vlny Váhu 

25. augusta 1813. Táto hrozná udalosť sa viaže aj k príhode 

známeho historika Františka Palackého. Ten sa mal ubytovať 

pôvodne v hostinci na Sihoti, ktorý zmietol rozbúrený Váh. 

No ešte predtým našťastie sa stretol so spolužiakom ten ho po-

zval k ním, do domu na Farskej ulici, čo mu zachránilo život. 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12979732&ids=6
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Rozbúrený Váh zanechal veľa spúšte a búral aj mosty. Pre 

veľkú vodu boli drevené mosty prvou a najľahšou prekážkou. 

O ne sa celé stáročia v Trenčíne starali mlynári. Boli veľmi 

zručnými tesármi, preto ich mesto využívalo pri náročných op-

ravách. Prvý most s oceľovou konštrukciou bol postavený až v 

roku 1883 počas výstavby Považskej železnice a cestný most 

bol postavený o štrnásť rokov neskôr. Tento most už nezničili 

vody Váhu, ale až ustupujúce nemecké vojská. 

O vývoji toku Váhu, snahách o reguláciu rieky, vojenskom 

mapovaní, generálnom projekte na úpravu toku Váhu, budo-

vaní hrádzí, ako i o prítokoch rieky na území veľkého Trenčí-

na, prednášal geograf RNDr. Ján Hanušin. „Zaujímavé je 

napríklad to, ako sa Váh kedysi vetvil v severnej časti mesta. 

Teda v okolí Zamaroviec, Kubrej. V strede mesta, v priestore 

približne medzi dnešnými mostami, bol Váh v posledných sto-

ročiach pokojnejší,“ vysvetlil RNDr. Ján Hanušin. 

Prednášky organizoval Ján Žovinec, ktorý za realizáciu 

myšlienky vďačí Jánovi Lacikovi, autorovi známych cestopis-

ných publikácií o Slovensku, ktorý prednášal pred časom aj v 

Trenčíne. 

www.sme.sk 09.03.2014 

pomocná evidencia 202/1/2014, 204/1/2014 

 

Dňa 4. marca 2014 sa uskutočnila v priestoroch Verejnej 

knižnice M. Rešetku v Trenčíne be-

seda s Branislavom Ladickým o 

histórii a súčasnosti Detského mes-

tečka Trenčín – Zlatovce, ktorá bo-

la spojená s prezentáciou knihy 

„Rodinné príbehy bez rodín“, 

zostavenej pri príležitosti 40. výro-

čia Detského mestečka na základe 

autentických výpovedí odchovan-
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cov, vychovávateľov a ďalších zainteresovaných ľudí. Poduja-

tie je organizované v rámci cyklu „Poznávame Trenčanov“. 

Kniha je výpoveďou detí o časti ich života, ktoré prežili v Det-

skom mestečku Zlatovce. Kniha o tom, čo všetko im do života 

dal tento pobyt, ale i o pocitoch krivdy, bolestiach i hneve, 

keď po „transformá-

cii“ zariadenia prišli 

o svoj domov a o 

svojich blízkych. Je 

to aj kniha o dvoch 

skupinách dospe-

lých. Na jednej stra-

ne o tých, ktorí tam 

s deťmi žili vo svo-

jich rodinách i o 

tých, ktorí s Detským mestečkom nejako spolupracovali. Na 

druhej strane nepriamo i o tých, ktorí sa rozhodli Detské mes-

tečko zrušiť. Na besede sa zúčastnili aj zaujímaví hostia ako 

napríklad doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD., ktorý viac ako 

20 rokov pracoval v oblasti inštitucionálnej náhradnej výcho-

vy ako liečebný pedagóg, vychovávateľ a riaditeľ., hudobný 

skladateľ a pedagóg prof. Juraj Hatrík, ktorý bol rokoch 

1976 - 2003 pravidelným hosťom v Detskom mestečku, kde 

viedol hudobný krúžok, organizoval a uvádzal koncerty mno-

hých významných interpretov, skladateľov, súborov i orches-

trov. V rokoch 1995 - 2003 pripravil a uviedol 8 veľkých hu-

dobno-dramatických projektov s deťmi, vychovávateľmi a pe-

dagógmi, ktoré každoročne vyvrcholili vystúpením v Posád-

kovom klube v Trenčíne; PaedDr. Eva Čunderlíková, PhD., 

ktorá pravidelne navštevovala Detské mestečko s Jurajom Hat-

rikom a bývalý riaditeľ Detského mestečka PhDr. Vladimír 

Vachalík, CSc. 

vkmr.sk 05.03.2014 
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pomocná evidencia 213/1/2014 

 

Dňa 11. marca 2014 sa uskutočnila vo výstavných priesto-

roch Trenčianskeho samosprávneho kraja vernisáž 29. ročníka 

výstavy  „Stretnutie – Setkání“. V jeho úvode vystúpili žiaci 

Základnej umeleckej školy 

Karola Pádivého v Tren-

číne Hana Vakošová  

s Mariánom Husličkom 

s interpretáciou skladby 

dueto huslí B. Handla „Vý-

berová suita“ a potom mo-

derátorka podujatia Mgr. 

Janka Masárová poďako-

vala interprétom za ich vystúpenie, privítala prítomných na 

vernisáži výstavy a požiadala vedúcu odboru kultúry Úradu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Martu Šajbidorovú 

o vystúpenie. V úvode svojho vystúpenia srdečne privítala 

všetkých prítomných na vernisáži, osobitne umelcov – výtvar-

níkov a fotografov vystavujúcich na vernisáži 29. ročníka vý-

stavy „Stretnutie – Setkání“. Ocenila početnú účasť priateľov 

z Uherského Hradišťa 

a poďakovala pracovní-

kom Trenčianskeho os-

vetového strediska, ktorí 

sa podieľali na inštalácii 

výtvarných diel vo vý-

stavnom priestore.  

Vystavujúcich umel-

cov a návštevníkov vý-

stavy pozdravil riaditeľ 

Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. Vladimír Zvalený 

a vyjadril spokojnosť, že výstava sa uskutočnila, lebo po via-

zľava –Ing. M. Šajbidorová, Mgr. V. Zvalený, Mgr. J. Masárová,                            

Mgr. Art P. Baroňová 
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cerých rokovaniach sa podarilo zjednotiť názor pre a proti jej 

uskutočneniu. 

Za spolu vystavovateľov z Uherského Hradišťa pozdravila 

prítomných Mgr. Art. Petra Baroňová, ktorá predstavila vý-

tvarníkov, ktorí vystavovali svoje umelecké diela na tohoroč-

nom 29. ročníku „Stretnutie – Setkání“, menovite Lenku Ju-

ríčkovú, Martu Koníčkovú, Arnošta Kafka, Janu Horákovú, 

Františka Pavlica, Mirka 

Bystřického, Jána Boteka 

a ďalších umelcov. Po-

ďakovala Trenčianskemu 

osvetovému stredisku, že 

moravskí umelci mohli 

ukázať Trenčanom svoje 

práce a zároveň pozvala 

všetkých prítomných na 

reprízu tejto výstavy 

v Uherskom Hradišti, ktorá sa uskutoční dňa 12. apríla 2014.  

Oficiálnu časť otvorenia výstavy uzavrelo vystúpenie Mgr. 

Janky Masárovej, ktorá predstavila vystavujúcich z Trenčína 

– Jozefa Švikruhu, Izabelu Bulkovú, Jána Tluku, Pavla Obsta, 

Janku Horňákovú, Igora Meška, Jána Meška, Lýdie Ivaňovej, 

Jozefa Syrového a ďalších umelcov. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 214/1/2014 

 

Rada Mesta Trenčín dňa 11. marca 2014 vzala na vedomie 

svojím uznesením č. 520 návrh na vykonanie zápisu do kroni-

ky Mesta Trenčín za rok 2013. 

pomocná evidencia 230/1/2014  

 

Vo výstavných priestoroch Galérie Miloša Alexandra Ba-

zovského dňa 15. marca 2014 sa uskutočnila vernisáž výstavy 
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diel výtvarníka Jozefa Bajusa „Vzdialené volania“. Náv-

števníkov vernisáže privítala riaditeľka Galérie M. A. Bazov-

ského PhDr. Danica Lovíšková, ktorá v úvode konštatovala, 

že dnešná výstava je prvou v roku 2014. Vyjadrila sa, že je ra-

da z ich prítomnosti, keď prijali pozvanie na výstavu. 

Ako povedala, že realizácii tejto výstavy predchádzala po-

nuka riaditeľa Galé-

rie Mesta Bratisla-

vy PhDr. Ivana 

Jančára, na pôde 

ktorej bola inštalo-

vaná výstava Jozefa 

Bajusa od 14. no-

vembra 2013 do 19. 

januára 2014 či by 

po reinštalácii vý-

stavy Jozefa Bajusa nechcela túto výstavu sprístupniť v Galérii 

M. A. Bazovského. Bola to zaujímavá ponuka najmä po tom, 

keď  dielo Jozefa Bajusa spoznala v roku 1997, keď vystavo-

val v Trenčíne so svojou manželkou a chcela vedieť, ako sa 

posunul jeho výtvarný program a umelecký príbeh. A ešte pri 

tejto autorskej výstave bolo zaujímavé, že sa uskutočňovala za 

podpory firmy  „Henkel Slo-

vensko” a po tretie celoživot-

ným programom Jozefa Baju-

sa je práce s papierom, ktorý 

je krehkým a zraniteľným ma-

teriálom a výrazovo veľmi čis-

tým a krásnym, s ktorým sa 

autor hrá.  

Po takomto úvode, v kto-

rom PhDr. Danica Lovíšková 

vyjadrila svoje pohnútky, prečo prijala ponuku uskutočniť vý-

zľava – PhDr. D. Lovíšková, prof. Jozef Bajus 
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stavu Jozefa Bajusa v Trenčíne. Medzi hosťami privítala aka-

demického maliara prof. Jozefa Bajusa, ktorý do Trenčína pri-

šiel z amerického Bufala, ďalej generálneho riaditeľa firmy 

„Henkel Slovensko” Mgr. Rudolfa Schwegera a riaditeľa 

Galérie Mesta Bratislavy PhDr. Ivana Jančára.  

V rámci ďalšieho programu 

vernisáže sa k prítomným prihovo-

ril generálny riaditeľ „Henkel Slo-

vensko” Mgr. Rudolf Shwenger, 

ktorý vyjadril radosť, že jeho firma 

mohla podporiť aktivity akademic-

kého maliara Jozefa Bajusa v pora-

dí už štrnásteho slovenského vý-

tvarníka. Na jeho slová nadviazal 

kurátor výstavy PhDr. Jozef Jančár, 

keď povedal, že Jozefa Bajusa pozná od roku 1985, teda od 

času kedy začalo akési oteplenie pri vystavovaní výtvarných 

diel. V tom čase vystupuje do popredia skupina mladých vý-

tvarníkov združených v Galéria 

mladých, medzi nimi aj Jozef Ba-

jus, ktorí hneď po ukončení štúdií 

bol jedným  popredných predstavi-

teľov postmoderny. V roku 1988 sa 

mu podarilo vyhral hlavnú cenu na 

Bienále v Budapešti, čo ho potom 

ďalej posunulo, lebo ho začali po-

zývať na medzinárodné výstavy 

mladých umelcov. V roku 2008 

získal cenu „Esprit de Corps“ v ka-

tegórii umelec (Burchfield – Pen-

ney Art Center Buffalo). Jozef Ba-

jus vystavuje po celom svete, stačí spomenúť Poľsko, Maďar-

sko, Írsko Veľká Británia, Japonsko, Kórea, USA a Kanada. 

Mgr. Rudolf Schwenger 

Modlitba za Oľgu 
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V tom istom roku sa predstavil v Collectors Galérii v Buffale 

samostatnou výstavou pod názvom „The Combing Wave – 

Recent Works“. Viedol textilné workschopy v roku 2001 

American Craft Museum 

v New Yorku a ďalších mes-

tách sveta. Pri organizovaní 

výstav nezabudol vystavovať 

na Slovensku a to v roku 2006 

v Galérii Kolomana Sokola 

v Liptovskom Mikuláši a dnes 

vystavuje v Trenčíne. 

Napokon sa k prítomným 

prihovoril vystavujúci Jozef 

Bajus. Poďakoval všetkým, že si prišli pozrieť jeho výstavu. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 216/1/2014 

 

Veľkonočný jarmok v Trenčíne, ktorý sa uskutočnil od 

stredy 9. apríla do soboty 12. apríla 2014 a ponúkol okrem 

remeselných vý-

robkov aj tradičné 

slovenské jedlá. V 

sobotu 12. apríla 

2014 jarmok vyvr-

cholil s malým kul-

túrnym programom, 

v ktorom o 10:00 h 

vystúpil „Detský 

folklórny súbor Ra-

dosť“ a o 11:30 h „Folklórna skupina Kubra“. 

Počas jarmoku svoje práce prezentovali drotári, výrobcovia 

kraslíc, keramikári, košikári. Návštevníci našli v stánkoch 

veľkonočné dekorácie, výrobky z dreva, voňavé bylinkové 
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vrecúška či liečivé vankúše plnené obilím. Stánok mali aj ob-

čianske združenia, ktoré prezentovali svoju činnosť a ponúkali 

výrobky svojich klientov. Novinkou jarmoku bola koliba, v 

ktorej sa podávali tradičné slovenské jedlá, ako napríklad stra-

pačky alebo živánska.  

Okrem toho treba spomenúť, že na jarmoku bola ponúkaná  

dobrá káva, tradičné domáce koláče ako napríklad štrúdle, 

medovníky či skalický trdelník. Nechýbali slané kysnuté pod-

plamenníky pečené v starodávnej peci a údeniny od dvoch 

slovenských výrobcov. V pracovné dni jarmok trval od 10:00 

do 18:00 h a v sobotu od 10:00 do 16:00 h. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 276/1/2014 

 

Dňa 1. apríla 2014 informoval Vladimír Kulíšek z Klubu 

priateľov vážnej hudby, ktorá podujatie spoluorganizuje, tento 

ročník „Trenčianskej hudobnej jari“ prepojili aj s hudobnou 

jeseňou. Tento rok sa urobil trochu iný model, ide o model 

dvojfestivalu, ktorý ma spoločný názov „Festival jarné kve-

ty, jesenné plody“. Trenčianska hudobná jar odštartovala                     

dňa 13. apríla 2014 koncertom detských virtuózov. Boli to ví-

ťazi všetkých možných detských súťaží z minulého obdobia. 

Počas piatich nedeľných koncertov vážnej hudby predstavia 

svoj talent najmä mladšie talenty.  

Na jar sa predstavili skôr mladí umelci, začínajúci a per-

spektívni a na jeseň sa predstavili tí, ktorí už majú niečo za se-

bou. 

Záverečný komorný koncert sa uskutočnil dňa 11. mája 

2014, v ktorom zaznela aj slovenská premiéra skladby Frede-

rika Chopina klavírny koncert e-mol, op. 11. 

Z celkovo piatich koncertov sa uskutočnia štyri koncerty v 

Galérií M. A. Bazovského, jeden vokálny koncert sa uskutoční  
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v Refektári Piaristického gymnázia. Začiatok každého koncer-

tu bol o 18:00. 

Organizátorom tradičného podujatia Trenčianskej hudobnej 

jari, zameraného na vážnu hudbu je Klub priateľov vážnej 

hudby v spolupráci s mestom Trenčín za podpory Ministerstvo 

kultúry Slovenskej republiky. 

 www.sme.sk 01.04.2014 

pomocná evidencia 258/1/2014 

 

Historická dominanta Trenčína i celého Považia Trenčian-

sky hrad ožila dňa 14. apríla 2014 džavotom detí. Pod záštitou 

predsedu Trenčian-

skeho samosprávne-

ho kraja Ing.  Jaro-

slava Bašku sa na 

Trenčianskom hrade 

konal Deň otvore-

ných dverí s pred-

stavením a uvede-

ním do života „Tu-

ristického denníč-

ka“. 

Na podujatie ok-

rem iných záujemcov zavítalo 1.385 detí základných škôl z ce-

lého Trenčianskeho kraja, ktoré privítalo ich divadielko „Du-

najka“ s dvoma roztopašnými šašami, hudobná skupina „Level 

Fun“ z trenčianskej Základnej umeleckej školy K. Pádivého a 

výbornú atmosféru navodila aj známa tanečná skupina „Goo-

nies Girls“. Slávnostná chvíľa nastala o 10,00 h, kedy predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška za 

prítomnosti autorov publikácie slávnostne uviedol do života 

nový propagačný materiál Trenčianskeho samosprávneho kra-

ja „Turistický denníček“ (alebo detský sprievodca po Tren-
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čianskom kraji), určený predovšetkým žiakom 4. a 5. ročníkov 

základných škôl. Pri tejto príležitosti predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška povedal, že „som 

veľmi rád, že tu medzi vami môžem „Turistický denníček“ 

uviesť do života s nálepkami, ktoré do neho budete postupne 

vlepovať pri potulkách po našom kraji“  a hneď deťom položil 

niekoľko otázok z histórie. Niekoľko šťastlivcov si za správne 

odpovede odnieslo pekné ceny. Žiaci si potom v skupinkách 

spolu so svojimi učiteľmi a sprievodcami prezreli Trenčiansky 

hrad, načerpali nové vedomosti i publikačné materiály v stán-

ku Trenčianskeho samosprávneho kraja, zakúpili si drobnosti 

od remeselníkov a spoznali tak jednu z krásnych pamiatok, 

ktorú skrýva „Tu-

ristický denní-

ček“. 

Novú propa-

gačnú publikáciu, 

ktorú Trenčiansky 

samosprávny kraj 

vydal začiatkom 

tohoročnej letnej 

turistickej sezóny, 

dostanú deti zdar-

ma. Nájdu v ňom 

28 zaujímavých 

a dôležitých miest v kraji. Každej pamiatke je určená v „Turis-

tickom denníčku“ dvojstrana. Prvá strana patrí fotografii zau-

jímavého miesta alebo historického objektu s jeho stručnou 

históriou a druhá strana má vyhradené miesto pre vlepenie ná-

lepky navštíveného zaujímavého miesta či historickej pamiat-

ky. Každá nálepka skrýva súťažnú otázku a odpoveď na ňu 

zapíšu deti do tajničky na konci „Turistického denníčka“. Vy-

plnenú tajničku možno zaslať na adresu Trenčianskeho samo-
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správneho kraja do 1. decembra 2014. Vyžrebovaní súťažiaci 

môžu vyhrať hodnotné ceny, ako napríklad: 

- celodenný ski pas na Fačkovské sedlo,  

- wellness pobyt pre celú rodinu v Park hoteli Baračka či v 

Hoteli Flóra,  

- čestná vstupenka pre celú rodinu na podujatie v Bojnickom 

zámku,  

- voľný vstup celej triedy na prehliadku Bojnického zámku, 

- voľný vstup na pre-

hliadku na Trenčian-

skeho hradu,  

- obed pre celú rodinu 

na salaši Kľak  

- a ďalšie zaujímavé 

ceny.  

Žrebovanie sa usku-

toční dňa 8. decembra 

2014.  

Prvé „Turistické denníčky“ si deti prevzali na „Dni otvore-

ných dverí“ Trenčianskeho hradu a pre ostatné školy Tren-

čiansky samosprávny kraj zabezpečí distribúciu po Veľkonoč-

ných sviatkoch, kedy budú k dispozícii aj nálepky na jednotli-

vých pamiatkach. 

www.tsk.sk 14.04.2014 

pomocná evidencia 291/1/2014 

 

Amatérsky výtvarník Ľubomír Ježo vystavoval v mestskej 

veži v Trenčíne svoje výtvarné diela, ktorých vernisáž sa 

uskutočnila dňa 14. apríla 2014. Vystavujúceho umelca pred-

stavila pracovníčka Útvaru kultúrnych a informačných služieb 

Mestského úradu v Trenčíne Jarka Blašková. Výtvarník po-

chádza z obce Ladce. Je amatérskym výtvarníkom, často insit-

ným, ktorý tvorí zo srdca a pre radosť. Kráse kameňa a príro-

http://www.tsk.sk/
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dy sa venuje viac než 20 rokov, ale až v roku 2011 sa rozhodol 

predstaviť svoje diela verejnosti. Na báze kameňa sú vytvore-

né všetky obrazy, ktoré sú v 3D verzii vhodné aj pre divákov 

používajúcich Braillovo písmo. O svojej tvorbe Ľubomír Ježo 

hovorí, že svojej tvorbe dáva do kontrastu, ale i porovnávam 

dielo stvorené s dielom dotvoreným ľudskými rukami. Väčšia 

časť práce, celý materiál je k dispozícii v prírode. Menšia časť 

ľudskej práce spočíva v jeho opracovaní, vytriedení, uložení a 

upevnení tak, aby to bolo vkusné, estetické, či aspoň zaujíma-

vé.“ 

V jeho takmer stovke diel maľovaných „kameňom na ka-

meň“ je paleta farieb desiatok krásnych polodrahokamov, 

napr. achátu, citrínu, krištáľu, ruženínu, ktoré sú vo forme tzv. 

tromlovaných kameňov v rôznych veľkostiach a tvaroch. Plát-

nom umelca sa stáva vysokoleštený ónyx, práve ten je v Biblii 

spomínaný ako obradný kameň, a jeho dekoratívna hodnota sa 

využíva i v dnešných časoch pre jeho osobitú štruktúru. Té-

mou autorových výtvorov je výlučne tematika spojená s vý-

javmi zo Starého i Nového zákona, a vystavované diela majú 

spravidla nielen svoju myšlienku, ale tvoria celý príbeh a roz-

právajú o udalostiach pre mnohých ľudí už dávno zabudnu-

tých. 

Zaujímavé sú tiež použité inovatívne techniky tvorby obra-

zov. Jednou z nich je kryštalizácia, kedy sa tvoria čiary a plo-

chy na obraze, ďalej tvorba obrazov drveným dekoratívnym 

prírodným materiálom na monofrakcie. Tretím netradičným 

materiálom sú viaceré druhy fosílií, ktoré tvoria obrazové ko-

láže s biblickou tematikou. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 304/1/2014 

 

Dňa 23. apríla  2014 sa uskutočnila vo výstavných priesto-

roch Trenčianskeho samosprávneho kraja vernisáž výstavy 
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krajskej postupovej súťaže amatérskej fotografie Amfo 2014 

Trenčianskeho kraja. 

Hostí a súťažiacich privítala pracovníčka Trenčianskeho 

osvetového strediska Mgr. Janka Masárová a potom vyzvala 

riaditeľa Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. Vladimíra 

Zvaleného o slávnostné otvorenie vernisáže výstavy, v ktorej 

osobitne privítal 

členov odbornej po-

roty v čele s jej 

predsedom Mgr. 

Františkom Tomí-

kom a člena kultúr-

nej komisie Tren-

čianskeho samo-

správneho kraja Ing. 

Júliusa Homolu. 

Mgr. Janka Masárová konštatovala, že súťaž amatérskej 

fotografickej súťaže „Amfo“ je jednou z najstarších súťaží, 

ktoré má svoje postupové kolá od regionálneho a krajského 

kola a ich víťazi postúpia do celoštátneho kola, ktoré sa 

v tomto roku uskutoční v Leviciach. Potom vyzvala predsedu 

odbornej poroty Mgr. Františka Tomíka, ktorá hodnotila sú-

ťažné fotografie, aby zhodnotil úroveň súťaže. Úvodné slovo 

začal citátom z ka-

talógu fotografickej 

súťaže trenčianskej 

skupiny Méta z roku 

1980, ktorej autor te-

oretik fotografie, his-

torika, publicista 

a historik PhDr. Ma-

rián Pauer konšta-

toval, že „dobrý ob-

zľava – Mgr. Janka Masárová, Mgr. František Tomík, Mgr, Vladimír Zvalený 

zľava – Mgr. Vladimír Zvalený blahoželá Štefanovi Majtánovi 
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raz je permanentná premiéra“. 

Dnešná výstava „Amfo 2014“ je permanentne dobrým ob-

razom trenčianskej fotografie. Od doby spomínaného citátu 

v roku 198 aj dnes tu vystavujú viacerí autori. Svojimi práca-

mi nezaostávajú za nastupujúcou strednou a najmladšou gene-

ráciou, ktorá je pokračovateľkou tradície trenčianskych foto-

grafov. Inak sa to dá povedať, ako generačnej premene 

v plynutí času. Kvalitné fotografie zostávajú a menia sa len 

mená. Čas priniesol aj ďalšiu premenu, t.j. technickú 

a vyjadrovaciu. Klasická fotografia založená na princípe nega-

tív-pozitív sa zmenila na digitálnu fotografiu, čo prinieslo so 

sebou nové postupy a výraz tvorby. Fotograf a objekt jeho zá-

ujmu postupujú ruka k ruke pri uplatňovaní moderných tech-

nických a a technologických postupov. Trenčín bol a je rodi-

skom významných slovenských fotografov. Bol a je Mekkou 

fotografie. Cennou skúsenosťou je zá-

ujem mladých autorov o fotografiu, 

ktorí sú študentmi stredných umelec-

kých škôl. To všetko cítiť 

z vystavených fotografií. 

Mgr. Janka Masárová predniesla 

štatistické údaje o uplynulom ročníku 

súťaže 18. ročníka „Amfo Trenčian-

skeho kraja“, do ktorého sa prihlásilo 

97 autorov a do všetkých kategórií bolo doručených 406 foto-

grafií a 4 multimediálne prezentácie 

Odborná porota pod vedením Mgr. Františka Tomíka odpo-

ručila vystaviť 201 fotografií a 4 multimediálne prezentácie od 

87 autorov a navrhla 14 cien a 19 čestných uznaní. 

Skupina 1. – autori  vo veku do 16 rokov: 

- Kategória – čiernobiela fotografia 

Cena   Viktória Witkovská, Nitrianske Pravno, 

Čestné uznanie neudelené 
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- Kategória – farebná fotografia 

Cena   Beata Svedková, Horné Srnie 

Čestné uznanie Lucia Heráková, Nové Mesto n/V., 

    Marcus Oliver Obert, Prievidza 

Skupina 2. – autori  vo veku do 21 rokov: 

- Kategória – čiernobiela fotografia 

Cena   Lucia Kšiňanová, Bánovce n/B. 

Čestné uznanie Ivan Kadlečík, Cigeľ 

    Ivana Kanianská, Handlová 

    Dominika Nagyová, Kanianka 

- Kategória – farebná fotografia 

Cena   Nina Nagyová, Partizánske 

Čestné uznanie Karolína Kvočíková, Kanianka 

    Ján Nemec, Trenčianska Teplá 

- Kategória – čiernobiela fotografia 

1. cena – Mária Melicherčíková, Prievidza 

2. cena – doc. Ing. Jozef Poláček, PhD., Trenčín 

3. cena – Mgr. Tomáš Fidrich, Myjava  

Čestné uznanie Martin Brojo, Považská Bystrica 

 Igor Gašparík, Trenčín 

 Rastislav Hustý, Chvojnica 

 Jana Pagáčová, Pruské 

- Kategória – farebná fotografia 

Cena bez  Rastislav Hustý, Chvojnica 

určenia poradia Dušan Madaj, Prievidza 

    Jana Pagáčová, Pruské 

- Kategória – multimediálna prezentácia 

Cena   JUDr. Štefan Majtán, Trenčín 

- Tematická kategória – Voda 

Cena bez Nikola Kotrasová, Trenčín 

určenia poradia JUDr. Štefan Majtán, Trenčín 

 Jana Pagáčová, Pruské 
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Čestné uznanie doc. Ing. Jozef Poláček, Trenčín 

 Jana Veresová, Trenčín 

 MUDr. Eleonóra Žurková, Trenčín 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 316/1/2014  

 

S ambíciou založiť novú tradíciu farmárskych trhov na 

Mierovom námestí v Trenčíne oslovilo mesto farmárov z ce-

lého Slovenska, aby prišli do Trenčína ponúknuť svoju pro-

dukciu. Farmári sa budú môcť rozložiť na námestí v tomto ro-

ku 2014 celkom šesťkrát. Prvý ročník „Farmárskeho jarmo-

ku“ sa uskutočnil dňa 1. mája 2014, ako súčasť „Tren-

čianskeho  majálesu“. Farmári  poskytli  návštevníkom nakú- 

piť priesady kvetín a zeleniny do ich záhrad a kvalitné produk-

ty zo slovenských fariem. Okrem celodenného programu ich 

bude čakala aj ponuka dobrého jedla a nápojov od 10.00 do 

18.00 h.  

Ďalšie farmár-

ske jarmoky sa 

uskutočnili každú 

prvú sobotu v me-

siaci až do mesiaca 

október 2014 v ča-

se od 8.00 do 12.00 

h. Farmársky jar-

mok, ktorý bol dňa 

13. septembra 2014  

bol súčasťou festivalu „Pri trenčianskej bráne“.  

Mesto Trenčín 16.04.2014 

pomocná evidencia 302/1/2014 

 

Vernisáž 18. ročníka súťaže „Výtvarné spektrum Tren-

čianskeho kraja“ sa uskutočnila dňa 1. mája 2014 v trenčian- 
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skej synagóge. Do súťaže sa prihlásilo 91 autorov, ktorí zaslali 

268 prác. Odborná porota v zložení – Mgr. art. Miriam Kas-

perkevičová, výtvarníčka a pedagogička, Bojnice; PaedDr. 

Elena Porubänová – kurátorka, Galéria M. A. Bazovského 

Trenčín; Ing. Jozef Vydrnák – výtvarník, Dubnica nad Vá-

hom odporučila zaradiť 

do výstavnej kolekcie 

165 diel od 87 autorov. 

Odborná komora na-

vrhla udeliť nasledovné 

ocenenia: 

Hlavnú cenu udelila po-

rota Veronike Mikovej 

z Ilavy  

Kategória A) – ocenení autori vo veku do 25 rokov  

Ceny bez určenia poradia: 

- Jana Ficová, Prievidza  

- Ivana Paučeková, Pažiť 

- Sandra Popaďáková, Trenčín 

 Čestné uznanie: neudelené 

 Kategória B) – autori vo veku od 25 do 60 rokov 

Ceny bez určenia poradia: 

- Juraj Ferianec, Oslany  

- Marcel Mušák (Elian Rof), Pú-

chov  

- Anita Šebíková, Dubnica n/V.   

 Čestné uznanie: 

- Ján Balaj, Mníchova Lehota  

- Michal Barta, Bystričany 

- Katarína  Kubicová, Považská 

Bystrica  

- Eva Kulhánková, Trenčín  

hlavnú cenu udelila porota Veronike Mikovej z Ilavy 
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- Katarína Markovičová, Dolná 

Mariková 

Kategória C) – autori vo veku nad 60 rokov 

Ceny bez určenia poradia: 

- Jana Kazičková, Brezová p/B. 

Edita Škárová, Trenčín 

Čestné uznanie: 

- Anna Balajová, Trenčín  

- Izabela Bulková, Trenčín  

- Mária Duhárová, Trenčín  

- Mária Milanovič, Dubnica n/V. 

 

Kategória D) – insita 

Cena:  

- Jaroslav Svetlík, Trenčín 

Čestné uznanie: 

- Ján Nedorost, Trenčín  

- Kamil Znamenák, Poluvsie 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 326/1/2014 

 

Výstavou pod názvom „VL“ na vernisáži dňa 2. mája 2014 

sa predstavil akademický maliar Marek Ormandík v Galérii 

Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. „Marek Ormandík 

patrí k najvýraznejším maliarom súčasnej slovenskej výtvarnej 

scény. Je veľký provokatér, ktorý netradične a smelo stvárňuje 

klasické témy. Je bravúrny v tom, ako dokáže farbou a ener-

gickým maliarskym gestom vyjadriť vášne, zápasy a premeny 

človeka. Prináša nám strhujúcu drámu na plátne,” zhodnotila 

jeho tvorbu kurátorka výstavy PhDr. Danica Lovišková. 

 Jeho  maľby  sú vyzývavé, provokujúce, strhujúce. Vkladá 
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 do nich humor a iróniu, hoci skúma temné zákutia ľudskej 

duše a rúca biblické mýty. Vystavené mal obrazy, ktoré vytvo-

ril za posledných päť rokov a nimi bilancoval svoju tvorbu, 

ktorú vystihuje aj jej názov - rímska číslica VL totiž slúži ako 

symbol autorovho veku. Na veľkých i komor-ných plátnach 

Marek Ormandík svojim nezameniteľným rukopisom farieb 

objavuje, skúma a premieňa kresťanské i mytologické výjavy. 

Na trenčianskej 

výstave predstavil 

diela z cyklov 

Klietka, Očistec, 

Svätí za dedinou, 

Čierne duše, Ma-

donna a pieta, 

Láska k blížnemu 

či Kalvária. 

Z jeho obrazov sa 

na novo vynárajú 

Madona s dieťaťom, Minotaurus kúpajúci sa vo vani, modliaci 

sa ľudkovia, svätci s čiernou aurou či anjeli pribití na kríži. 

Rúca klasické ikony, sníma ich z piedestálu a dáva im súčasný 

význam. Ale blízke sú mu aj svetské motívy lásky, erotiky či 

vzťahových labyrintov, ktoré nás sprevádzajú životom.  

Vystavujúci autor Marek Ormandík hovorí, že nemá rád 

trendy a módy v maľbe. Mojou hlavnou témou je mix biblie a 

mýtov hlavne pre pokus o nadčasovosť. Napríklad v sérii ma-

lieb Očistec sa nechal inšpiroval Danteho Božskou komédiou 

a otázkami sebaspytovania, v cykle Svätí za dedinou pridal 

kľačiacemu mužovi čiernu svätožiaru. „Pokora, prosba, ospra-

vedlnenie, poddajnosť, otroctvo, odovzdanie, vzývanie, zbož-

ňovanie, žiadosť, očistenie..., to všetko som tam cítil. Neskôr 

som pridal čiernu auru, ktorá má spochybniť jednoznačnosť 

výkladu motívu. Je to svätý a možno je to úplný darebák,“ vy-
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svetľuje Marek Ormandík. V sérii „ikonických“ hláv s otvo-

renými ústami Chorus zas nie je jasné, či ide o bolestný výkrik 

alebo zborový spev. A na obrazoch z cyklu Klietka divák ne-

tuší, kto je za a kto pred mrežami. „Bavia ma veľké emócie, 

hlavne v momente, keď sú také vypäté, že nie je jasné, či sú 

kladné, alebo záporné,“ dodáva maliar.  

„Odvážne nastoľuje aj otázky smrti, trestu, nenávisti a ľud-

skej zvrátenosti. Nelichotí, nezakrýva, ba skôr odkrýva temné 

zákutia našej duše, aby upozornil a vyprovokoval naše svedo-

mie a aby narušil bariéry našej mlčanlivosti a pokrytectva,” 

dodáva kurátorka.  

Prostredníctvom monumentálnej dva a pol metrovej plasti-

ky Slávo Poprosič je na výstave zastúpená aj autorova sochár-

ska tvorba. 

Marek Ormandík (1968) absolvoval v rokoch 1987-1993 

štúdium na Vysokej škole vý-

tvarných umení v Bratislave  

- odbor voľná grafika 

a knižná tvorba. Jeho tvorba 

siaha od veľkorozmerných a 

komorných malieb, cez ilu-

stráciu, kresbu, grafický di-

zajn až po sochárske diela. Na 

konte má viaceré významné 

ocenenia, jeho diela sa za dve 

desaťročia aktívnej umeleckej 

práce dostali na desiatky samostatných výstav. Okrem sused-

ných krajín už vystavoval aj v Nórsku, Francúzsku, Taliansku, 

Nemecku, Rusku či Slovinsku. Výber z tvorby posledných 

piatich rokov odprezentuje Marek Ormandík paralelne s Tren-

čínom aj v chorvátskej Rijeke na vernisáži v galérii Kortil na 

výstave s rovnomenným názvom, dňa 20. mája 2014.  

Galéria M. A. Bazovského 02.05.2014 
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pomocná evidencia 338/1/2014 

 

Výstava pod názvom „5 minút za mestom“ ponúka  tema-

ticky ucelený, ale neustále o nové diela dopĺňaný  projekt 

mladých výtvarných umelcov  Jany Hlavenkovej Prekopo-

vej a Tomáša Hlavenku. Obaja autori, zároveň životní part-

neri, ktorí žijú a tvoria v Brne, sa v trenčianskej galérii pred-

stavili na vernisáži dňa 2. mája 2014.  Na výstave nevážnou, 

ľahko humornou a odľahčenou formou, ale často s ironickým 

podtextom grotesky, predstavujú nielen  maľby, ale aj fotogra-

fie a priestorové objekty. V akejsi kaleidoskopickej rôznoro-

dosti a až surreálno-iluzívnej autentičnosti tak vytvárajú neča-

kane  podivný priestor, zložený z mozaiky recyklovaných zá-

žitkov z potuliek prírodou i z obdobia špecifickej ľudovej 

tvorby 60. – 80. rokov 20. storočia z prostredia záhradkár-

skych a chatárskych kolónií. V nových asociáciách a netradič-

ných spojeniach  umeleckého videnia  autori tlmočia svoje 

tvorivé ambície, ale predovšetkým  intenzívny záujem o prí-

rodu a krajinu, nachádzajúcu sa často len niekoľko minút za 

mestom. 

Jana Hlavenková Prekopová, absolventka Ateliéru maľby 

na Fakulty výtvarného umenia Vysokého učení technického 

v Brne, je maliarkou s výbornou pozorovacou schopnosťou 

a nápaditými postupmi svojho umeleckého vyjadrenia. V jej 

tvorbe nájdeme ironické citácie   na svetovo známe obrazy, 

diela parodujúce témy socialistického realizmu  (jedno z jej 

veľkoformátových diel sa stalo aj majetkom Národnej galérie 

v Prahe), ale aj industriálne motívy komponované do orna-

mentálnej rytmiky. V projekte v priestore trenčianskej galérie 

sa sústredila na zážitky, ktoré v nej rezonujú a s ktorými bola 

osobne konfrontovaná v minulosti. Sú to spomienky  na det-

stvo neďaleko Trenčína, ale i na chalupárčenie, záhradníčenie 

i ľudovú tvorbu súvisiacu s týmto fenoménom. V jej farebne 
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výrazných maľbách sa objavujú ako kolážovité fragmenty, ako 

záblesky spomienok, súvisiace s týmto obdobím. Na zväčša 

veľkoformátových plátnach ich niekedy sarkasticky konfron-

tuje so súčasnou realitou, kde sa v pozadí mihajú útržky nápi-

sov všadeprítomných  reklamných plôch či akési balansovanie 

zobrazovaných objektov na hrane neistoty dnešnej doby. V jej 

výtvarnom programe tak banálne, vyprázdnené a dokonca až 

gýčovité námety získavajú punc nového zaujímavého spraco-

vania, hodného pozornosti. 

Maliarsky priestor dopĺňa Tomáš Hlavenka o vlastné maľ-

by, fotografie, ale predovšetkým sochársky často iluzívne ver-

ne  vytvorené  objekty, inšpirované   zážitkami  z tichého pu-

tovania krajinou. Ako absolvent Ateliéru  konceptuálnych ten-

dencií a enviromentu na Fakulty výtvarného umenia Vysokého 

učení technického v Brne sa prírodným témam venuje prog-

ramovo a dlhodobo. Krajina ho už od detstva fascinuje  svojou 

 atmosférou, ale aj vzrušujúcou možnosťou  hľadania a nachá-

dzania v nej - nielen námetov pre svoju tvorbu, ale tiež   húb, 

konárov, kostí a ďalších zaujímavých objektov, ktoré potom 

ďalej spracováva, recykluje a vdychuje im nové významy 

a ďalšiu výpovednú hodnotu. Vo svojich dielach upozorňuje 

na hlboké súvislosti medzi človekom a prírodou, ale i na ľud-

ské hľadačstvo a zberačstvo. Výraznými znakmi jeho umelec-

kého vyjadrenia  je hravosť, irónia, často až úsmevná recyklá-

cia gýča. Popri iných objektoch predstavuje na výstave najmä 

sériu húb z kameňov, kostí, ale i spáleného dreva, ktoré pre-

cíznym opracovaním evokujú ilúziu skutočnej reality nachá-

dzajúcej sa v prírode. Podobne v jeho tvorbe nájdeme z liatiny 

odliate stromy, kríky či korene, ktoré, osadené v reálnej kraji-

ne vyvolali  živú, kontroverznú reakciu. A tak Hlavenka 

z prírody nielen čerpá, ale svojím osobitým humorom do nej aj 

pridáva  a „vylepšuje“ ju po svojom, napr. zámenou organic-

kej a anorganickej hmoty, čím vyjadruje symboliku nikdy ne-
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končiaceho rastu a zániku. Spoločná autorská prezentácia tak 

vytvára podivne záhadný zväzok, v akomsi odľahčenom ka-

leidoskopickom panoptiku absurdnosti, nadhľadu a humoru, 

ktoré ponúka aj  iný, ako len vážny pohľad na vizualizáciu a 

prezentáciu výtvarných objektov. 

Galéria M. A. Bazovského 02.05.2014 

pomocná evidencia 340/1/2014 
 

Trenčín opäť zasvietil na nočnej mape literárnych miest. 

Známe osobnosti tu aj tento rok tradične upozornili na význam 

čítania. Pointa podujatia spočívala v netradičných miestach ich 

uskutočnenia.  

Po vlaňajšej premiére prilákala „Noc literatúry“ do Tren-

čína ďalšiu zohratú dvojicu Jozefa Banáša a Rasťa Piška. 

Ôsmy ročník tohto 

medzinárodného pro-

jektu začal v ich spo-

ločnosti ešte pred zá-

padom slnka dňa              

14. mája 2014 a ne-

typická literárna noc 

ani na chvíľu nestratila 

zvláštnu moc.  

Organizátorom na-

rušilo pôvodný scenár nepriaznivé počasie, keď Trenčianska 

knižnica s mestom Trenčín upustili z čítania na balkóne Po-

sádkového klubu, resp. pri morovom stĺpe na Mierovom ná-

mestí a program presunuli do snack baru bývalého Posádko-

vého klubu.  

Čítajúce osobnosti najprv publikum zoznámili so závereč-

nou časťou denníkov Ali Rachmanovovej „Mliekarka z Otta-

kringu“ a potom s knihou Víťa Staviarskeho „Kale topánky“.  

Okrem čítania úryvkov z textov kolegov spisovateľov zos-

tal literárnym hosťom priestor i na prezentáciu vlastnej tvorby. 

zľava – Jozef Banáš, Rasťo Piško 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13309653&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13309651&ids=6
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Známy slovenský humorista a herec Rasťo Piško v armádnom 

objekte symbolicky predstavil svoj debutový román „Hača-

va“, v ktorom priblížil spomienky na základnú vojenskú služ-

bu medzi príslušníkmi pohraničnej stráže. Hačava bolo územie 

na bývalom československo-rakúskom pomedzí, na mieste, 

kde sa končil socialistický svet a začínal kapitalistický, ohra-

ničený vysokým plotom nabitý elektrickým prúdom. V okolí 

žili vojaci, roľníci, drevorubači a prekvapujúco aj ženy, ktoré 

patrili k vojakom. 

Podľa neho knižka vystihuje reálny život vtedajšej doby. 

Úsmevné príhody vojenského života sa v nej striedajú s tragé-

diami. Vojenský život v oblasti Hačavy mu vniesol pochyb-

nosti o socializme a snažil sa hľadať odpoveď na otázku, pre-

čo ľudia zo socialistického raja utekajú a naopak k nám zo zlej 

kapitalistickej cudziny nikto. 

V tejto súvislosti spomenul jednu príhodu, keď na hranici 

chytili jedného človeka, ktorý sa pokúšal dostať z Rakúska do 

Československa. Zakrátko pri vyšetrovaní sa zistilo, že to bol 

pacient z neďalekej psychiatrickej kliniky, ktorý odtiaľ utekal 

pravidelne na jar. 

Celovečerné podujatie popretkávané skladbami pesničkára 

Igora Cvacha zavŕšila beseda o jednej z najdiskutovanejších 

slovenských kníh súčasnosti Jozefa Banáša „Kód 1“, ktorý 

lámal rekordy v predajnosti od prvých mesiacov po vydaní. 

Podľa autora jednotka v názve symbolizuje jednotu a dokona-

losť, pričom v kresťanskej civilizácii je najlepšie personifiko-

vaná Ježišom Kristom. „Ježiša som v príbehu takpovediac sňal 

z imaginárnych nebies medzi nás, pretože tu ho potrebujeme 

viac. My ľudia síce máme radi morálne vzory, ale pokiaľ sú 

ďalej od nás,“ načrtol Jozef Banáš a vzápätí odmietol názor, že 

rúca dogmy katolíckej cirkvi. 

Dogmatická teológia postavila jeho učenie na hlavu. Som 

hlboko veriaci, človek hľadajúci pravdu, ktorý nikomu svoje 
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názory nevnucuje, len sa pýta, ako je možné, že Ježiš Kristus v 

evanjeliách hovorí, rozdaj svoj majetok chudobným a nasleduj 

ma, ale pre cirkev to neplatí. Prečo sú slovenské kostoly za-

tvorené mimo času liturgií? Odpoveď je veľmi jednoduchá, 

lebo sa tu kradne. 

Ale v tejto súvislosti sa zamýšľa autor či potrebujú kresťa-

nia na komunikáciu s Bohom v kostole zlaté monštrancie a 

drahé obrazy? Za príklad uvádza islamské mešity, ktoré sú 

otvorené nonstop, kde sa nemá čo ukradnúť . 

www.sme.sk 25.05.2014 

pomocná evidencia 382/1/2014 

 

Dňa 15. mája 2014 zavítal do Tren-

čína slávny švajčiarsky spisovateľ a 

záhadológ Erich von Däniken v rám-

ci tohtoročného československého tur-

né. Pred zaplnenou Posádkového klu-

bu v Trenčíne vystúpil s prednáškou 

„Tajomný Egypt a iné záhady staro-

veku“. Po prednáške sa rozprúdila živá debata s návštevníkmi. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 338/1/2014 

 

V Galérii M. A. Bazovského sa dňa 15. mája 2014 usku-

točnil 14. ročník umeleckého slova a koncertu mladých umel-

cov Trenčianskeho kraja pod 

názvom „Vyznanie jari“, 

ktoré tradične poriada Únia 

žien Slovenska v spolupráci 

s Trenčianskym osvetovým 

strediskom a Základnými 

umeleckými školami v Tren-

číne a v Bánovciach n/B. 
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V úvode vystúpila žiačka Základnej umeleckej školy 

v Bánovciach n/B. Katarína Košťálová so skladbou pre kla-

vír „Prebúdzanie jari“ od F. E. Bacha. 

Potom vystúpila moderátorka podujatia Mgr. Zuzana Mi-

šáková, prítomným povedala, že dnešný koncert hudby 

a slova je venovaný Dňu matiek, medzinárodnému dňu rodiny             

a 100. výročiu Pavla Horova. Na jej vystúpenie nadviazala só-

lovým spevom študentka Konzervatória v Banskej Bystrici 

Adriana Pružincová zaspievaním upravených ľudových 

skladieb „Oliva, oliva“ a „Hore Hronom“. 

Program pokračoval vystú-

pením Janky Polákovej, ktorá 

predniesla „Nočné úvahy“ od 

Pavla Horova. Potom opäť 

prišla rada na upravené ľudo-

vé piesne „Nesedaj slavíček“ 

od M. S. Trnavského a „A 

okolo Prešova“ v úprave B. 

Urbanca v interpretácii Adriany Pružincovej. 

Osobnosť a tvorbu Pavla Horova priblížila vo svojom vy-

stúpení PhDr. Mária Jana Jablonská.  

Po živom slove vystúpila žiačka Základnej umeleckej školy 

K. Pádivého v Trenčíne Viktória Lukáčová skladby „Habane-

ra“ od Borna, Janka Poláková predniesla ukážku z novej 

zbierky PhDr. Márie Jany Jablonskej „Dimenzie slobody“ 

a vystúpenie zakončil žiak Základnej umeleckej školy K. Pá-

divého v Trenčíne Michal Záhradníček skladbu „Ave Mária“ 

od G. Cacciniho. 

Dnešný koncert sa konal aj v slávnostnej atmosfére, keď 

predsedníčka Slovenskej únie žien MUDr. Irena Belohorská, 

PhD. ocenila PhDr. Rudolfu Novotnú za jej aktívnu prácu 

v regióne Bánoviec n/B., ako aj v Krajskej organizácii Únie 

žien. 

Katarína Košťálová 

Adriana Pružincová  
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Posledné slovo 

vydareného koncer-

tu patrilo vystúpe-

niu žiačke Základ-

nej umeleckej ško-

ly K. Pádivého 

v Trenčíne Katarí-

ne Činčalovej, 

ktorá na vysokej 

umeleckej úrovni 

zahrala skladbu Ch. A. de Bériota „Koncert č. 9 – časť Ron-

do“. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 349/1/2014 

 

Podujatie „Noc múzeí a galérií“ v Galérii Miloša Alexan-

dra Bazovského a na Trenčianskom hrade dňa 17. mája 2014 

prelomila rekord v návštevnosti. Kým pred rokom chýbali Ga-

lérii M. A. Bazov-

ského k magickej 

tisícke len traja 

návštevníci, tak v 

tomto roku prešlo v 

sobotu bránou galé-

rie spolu 1072 náv-

števníkov. Tren-

čiansky hrad, Kar-

ner sv. Michala 

a Katov dom navštívilo cca 6000 návštevníkov, čo je približne 

rovnako ako v minulom roku. 

Podobne ako v minulých rokoch si mohli návštevníci mohli 

prezrieť za vstupné jedno euro okrem Galérie M. A. Bazov-

ského, Trenčianskeho hradu, Katovho domu, Karnera sv. Mi-

ocenenie PhDr. Rudolfy Novotnej 

odovzdanie ocenenia PhDr. Rudolfe Novotnej 
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chala aj Mestskú vežu a priestory Piaristického gymnázia Jo-

zefa Braneckého. Priestory spomenutých inštitúcií boli pre ve-

rejnosť otvorené do neskorých večerných hodín. „Bol to pre 

nás veľký zážitok, vyjsť si za kultúrou takto večer,“ komento-

val svoje dojmy jeden z večerných návštevníkov. Trenčianska 

galéria sa v tento deň premenila na multikultúrne centrum. Vo 

výstavných priestoroch sa predstavili Marek Ormandík 

a Tomáš a Jana Hlavenkovci. Svoj priestor si tu našiel film, 

hudba i bábkové divadlo Teatro Galerio hrou „O troch prasiat-

kach“, z ktorého mali radosť najmä deti. Dospelí návštevníci 

dali prednosť sledovaniu študentských filmov či večernému 

koncertu meditačnej hudby.  

Na Trenčianskom hrade sa návštevníci zaujímali o nový 

objekt hradných kasární a o nové vystavené exponáty. 

V Piaristickom 

gymnáziu sa záujem 

návštevníkov sústre-

dil na prehliadku 

pamätnej izby spiso-

vateľa pátra Jozefa 

Braneckého, refektár 

Kolegia piaristov 

a pohľady na Tren-

čín z veže gymnázia. 

V mestskej veži si návštevníci prezreli výstavu Jany Vozá-

rikovej a z jej balkóna si prezreli mesto.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 385/1/2014 

 

Vyše tristo spoločenských hier a vedomostná hra s piatimi 

stanovišťami v historickom centra mesta Trenčín prilákali 

v sobotu 24. mája 2014 stovky nadšencov zábavy. Historické 

miesta patrili priaznivcom logiky, inteligencie, dobrých nápa-
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dov, súťaživého ducha a permanentného úsmevu. O víťazstvo 

vo „Veľkej hre“ sa bojovalo pri Katovom dome, na nádvorí 

Trenčianskeho hradu pri Mórovom stĺpe a v Art Centre syna-

góga. 

Päť stanovíšť s množstvom vedomostných otázok a požia-

davkami na umelecké či manuálne schopnosti  museli absol-

vovať účastníci Veľkej hry. Náročné otázky z histórie, zeme-

pisu či schopnosť preložiť texty do rôznych jazykov dali za-

brať viac ako 150 súťažiacim všetkých vekových kategórií. 

Centrom spoločenských hier bola ArtCentrum synagóga, 

kde sa vystriedalo na stovky záujemcov z celého kraja. Najpo-

četnejšiu kategóriu hrajúcich tvorili deti. Za jedným stolom sa 

mohli sledovať deti, starí rodičia i prastarí rodičia. No skrátka 

celé podujatie sprevádzala priaznivá atmosféra. 

Trenčianske noviny 02.06.2014 

pomocná evidencia 403/1/2014 

 

Dňa 28. mája 

2014 v kongreso-

vej sále Trenčian-

skeho samospráv-

neho kraja usku-

točnilo Trenčian-

ske osvetové stre-

disko a Verejná 

knižnica Michala 

Rešetku v spolu-

práci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska predsta-

venie ďalšej publikácie spisovateľa Rudolfa Dobiáša 

„Triedni nepriatelia –  4. diel“. Úvod podujatia patril vystú-

peniu gitaristu Daniela Paleníka so skladbou „Sonáta“ od              

J. S. Bacha a privítaním spisovateľa Rudolfa Dobiáša a jeho 

hostí Gabriely Smolíkovej z vydavateľstva Michala Vašku, 

zľava R. Dobiáš, F. Mikloško, G. Smolíková, M. Cipár, J. Poláková 
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akademic kého maliara Miroslava Cipára a politika  Fran-

tiška Mikloška a riaditeľa Trenčianskeho osvetového stredi-

ska Mgr. Vladimíra Zvaleného.  

Podujatie moderovala Janka Poláková, ktorá priblížila 

prierez literárnej tvorby a zoznámila s najvyššími oceneniami 

za literárnu tvorbu spisovateľa Rudolfa Dobiaša. Potom vy-

zvala pozvaných hostí, ktorí prispeli každý svojím spôsobom 

k vydaniu najnovšieho literárneho diela svojím slovom. 

Ako prvý vystúpil akademický maliar Miroslav Cipár 

a poďakoval spisovateľovi Rudolfovi Dobiášovi za pozvanie 

na dnešné podujatie. Vo svojom vystúpení vyjadril svoj oso-

bitný vzťah k mestu Trenčín, lebo ako povedal viažu s k nemu 

osobné spomienky, keď jeho otecko robil na finančnej správe, 

on v kasárňach slú-

žil dva roky zá-

kladnú vojenskú 

službu a počas nej 

bol členom združe-

nia „Kontra“ a na 

okruhovom kole 

Armádnej súťaže 

armádnej tvorivosti 

sa stretol s hercom 

Ivanom Krajíčkom. Počas pobytu v Trenčíne sa zoznámil so 

sestrou Kornela Földváriho (za vydata Lifkovou), ktorá praco-

vala v kníhkupectve. Konštatoval, že jeho účasť pri vydaní 

diela Rudolfa Dobiáša bola veľmi malá a spočívala skôr 

v odborných radách Gabriele Smolíkovej. O vydavateľstve 

Gabriely Smolíkovej citoval slová Františka Mikloška, že to 

nie je „vydavateľstvo, ale kultúrny stánok.“ 

Na príhovor Miroslava Cipára nadviazala Gabriela Smolí-

ková z vydavateľstva Michala Vaška. Prv než sa dostala 

k slovu  Janka Poláková s konštatovala, že toto  vydavateľstvo   

krst novej knihy Rudolfa Dobiaša 
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 bolo ocenené „Cenou Dominika Tatarka“ za vydanie knihy 

„Zločiny Komunizmu na Slovensku“ v roku 2002. Vydavateľ-

stvo Michala Vaška veľmi aktívne spolupracovalo za odbornej 

pomoci výtvarníka Miroslava Cipára.  

Veľmi emotívne bolo vystúpenie Františka Mikloška, ktorý 

ocenil všetkých ľudí, ako je Rudolf Dobiáš, ktorí svoje zážitky 

minulého obdobia pretavili do literárnej podoby a z ktorej mô-

že čerpať najmä mladá generácia. 

Na záver poduja-

tia vystúpil spisova-

teľ Rudolf Dobiáš, 

ktorý poďakoval 

najmä Gabriele 

Smolíkovej, ale aj 

ostatným prizvaným 

hosťom, že prispeli 

svojou aktivitou 

k vydaniu knihy. 

vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 02.06.2014 

pomocná evidencia 391/1/2014, 404/1/2014 

 

V predposledný májový deň 30. mája 2014 bol vyhodnote-

ný 12. ročník literárnej súťaže žiakov základných škôl a osem-

ročných gymnázií Trenčianskeho kraja s názvom „Píšem, pí-

šeš, píšeme“. Trojčlenná porota v zložení Silvia Havelková, 

Beatrice Kolatková, Nora Hlubinová zhodnotila 300 prác z 

37 prihlásených škôl. 

Petra Motyčková z úseku literatúry pre deti a mládež Ve-

rejnej knižnice M. Rešetku konštatovala, že záujem o súťaž 

každým rokom rastie. Je to úspechom učiteľov, ktorí vedú 

svojich žiakov k tomu, aby pokúšali svoju fantáziu,“ povedala.  
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Súťažiaci boli rozdelení do dvoch vekových kategórií. Žia-

ci prvého stupňa mohli posielať aj kolektívne práce. V tejto 

vekovej kategórii zvíťazila Základná škola v Selci. Predsed-

níčka poroty spisovateľka Silvia Havelková po vyhodnotení 

konštatovala, že má rada číta detské práce, lebo sa z nich veľa 

naučí a zoznamuje so svetom, ktorý je jej trošku vzdialený i 

napriek tomu, 

že má doma 

štvrtáčku a 

šiestaka. V po-

rovnaní s mi-

nulosťou boli 

tohtoročné prá-

ce originálnej-

šie. Prekážali 

jej však zásahy 

učiteliek a rodičov do písania detí. Detská tvorba tak strácala 

zmysel.  

V tomto roku sa objavil jeden mimoriadny talent, ktorý nás 

doslova dostal do vytrženia, keď povedala Havelková. Bol 

ním piatak Janko Plachý z Prievidze, ktorý suverénne ovlá-

dol poéziu aj prózu v kategórii mladších žiakov. Hlavnú úlohu 

v jeho príspevkoch hrali mačky. Janko okrem pozitívnej témy 

upútal fantastickými slovnými spojeniami a vymýšľaním no-

vých názvov, ako napríklad „Chvostobus“, „Loď Mačko polo 

11“, „Myšiar von Dezorientovaný“, či „Planéta Fúzania“, do-

plnila uznanlivo Havelková. 

Ocenení žiaci v literárnej súťaži Trenčianskeho „Píšem, pí-

šeš, píšeme 2014“: 

Poézia  

-  kategória mladších žiakov 
1.  Ján Plachý – „Básne o mačkách“, Základná škola Ma-

riánska ul., Prievidza (5.A)  
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2. Romana Vašková – „Autobus“, Základná škola Brezová 

pod Bradlom (5.A)  

3. Adriana Havlíčková – „Čudná zima“, Základná škola 

Brezová pod Bradlom (5.A)  

-  kategória starších žiakov  
1.  Simona Čaklošová – „Slovenská reč“, Základná škola 

s Materskou školou Melčice-Lieskové (7. ročník)  

2. Terézia Babirádová – „Život“, Základná škola Veľko-

moravská , Trenčín (8. ročník)  

3. Alexandra Hoštáková – „Neplač Adelka“, Základná ško-

la Novomeského, Trenčín (9. ročník)  

Próza  

kategória mladší žiaci  
1.  Ján Plachý – „V ústrety fúzanii“, Základná škola Ma-

riánska, Prievidza (5.A)  

2.  Mikuláš Krátky – „Z Dušanovho denníka“, Základná 

škola s Materskou školou Soblahov (5. ročník)  

3.  Martina Kostolná – „Moje neobyčajné dobrodružstvo 

v Trenčíne“, Základná škola Trenčianske. Teplice (5. 

ročník)  

kategória starší žiaci  
1.  Viktória Karvačková – „O žralokovi vegetariánovi“, Zá-

kladná škola s Materskou školou Ráztočno  

2.  Natália Kobydová – „Náramky“, Základná škola Goraz-

dova, Bánovce nad Bebravou  

3. Dominik Lehotský – „Mesačný muž“, Základná škola 

s Materskou školou Drietoma (9. ročník)  

3. Tereza Šinská – „Sestry a čo viac chceš od života“, Zá-

kladná škola Gorazdova, Bánovce n/B. (9. ročník)  

víťazná kolektívna práca:  

Základná škola s Materskou školou Selec  

-  
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špeciálna cena 

- Ivana Fodorová – „Pavúk“, Základná škola Trenčianske 

Teplice  

- Mária Lučanská – „Farebné baby“   

- Simona Breznická – „Kniha poznania“, Základná škola 

s Materskou školou Drietoma (9. ročník) 

Trenčianske noviny 02.06.2014 

pomocná evidencia 406/1/2014 

 
Orchester L´Unie musicale de Cran – Gevrier je amatérske 

hudobné združenie hráčov na dychové nástroje z partnerského 

Mesta Trenčín vo Francúzsku, ktoré v roku 2012 zorganizova-

lo sériu spoločných koncertov s Komorným orchestrom Tren-

čín v Cran Gevrier, Annecy, Chamonix a inde. 

V dňoch 29. mája až 1. júna 2014 navštívili Francúzi Mesto 

Trenčín, aby spoločne nacvičený repertoár s Trenčanmi pred-

viedli divákom v Tren-

číne a jeho okolí. V deň 

príchodu do Trenčína 

bol hosťujúci orchester 

prijatý primátorom 

Mgr. Richardom 

Rybníčkom a v po-

obedňajších hodinách 

po spoločnom nácviku 

bol spoločný koncert 

v Trenčianskych Tepliciach. V sobotu 31. mája 2014 vyvrcho-

lil pobyt partnerského komorného orchestra koncertom na 

Mierovom námestí a spoločenským večerom v Kultúrnom 

stredisku v Trenčín - Kubra. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 395/1/2014 
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Výstavné priestory „Art Centra synagóga“ v Trenčíne boli 

dňa 1. júna 2014 miestom vernisáže súťažnej prehliadky vý-

tvarníkov 18. ročníka „Výtvarné spektrum Trenčianskeho 

kraja 2014“. Do súťaže sa prihlásilo 91 autorov, ktorí zaslali 

268 prác. Odborná porota v zložení Mgr. art. Miriam Kas-

perkevičová, výtvarníčka a pedagogička, z Bojníc, PaedDr. 

Elena Porubänová – kurátorka, z Galérie M. A. Bazovského 

Trenčín; Jozef Vydrnák – výtvarník z Dubnice nad Váhom 

odporučila zaradiť do výstavnej kolekcie 165 diel od 87 auto-

rov. 

V jednotlivých kategóriách navrhla udeliť nasledovné oce-

nenia: 

- hlavnú cenu získala Veronika Miková, Ilava  

- kategória A) – autori vo veku do 25 rokov  

bez určenia poradia: 

- Jana Ficová, Prievidza 

- Ivana Paučeková, Pažiť 

- Sandra Popaďáková, Trenčín 

- kategória B) – autori vo veku od 25 do 60 rokov  

  bez určenia poradia: 

- Juraj Ferianec, Oslany 

- Marcel Mušák (Elian Rof), Púchov  

- Anita Šebíková, Dubnica nad Váhom       

čestné uznanie: 

- Ján Balaj, Mníchova Lehota 

- Michal Barta, Bystričany 

- Katarína  Kubicová, Považská Bystrica 

- Eva Kulhánková, Trenčín 

- Katarína Markovičová, Dolná Mariková 

- kategória C) – autori vo veku nad 60 rokov  

 bez určenia poradia: 

- Jana Kazičková, Brezová pod Bradlom 
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- Edita Škárová, Trenčín 

čestné uznanie: 

- Anna Balajová, Trenčín 

- Izabela Bulková, Trenčín 

- Mária Duhárová, Trenčín 

- Mária Milanovič, Dubnica nad Váhom 

- kategória D) – insita 

cena   

- Jaroslav Svetlík, Trenčín 

čestné uznanie 

- Ján Nedorost, Trenčín 

- Kamil Znamenák, Poluvsie 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 398/1/2014 

 

„Týždeň súčasného umenia“ začal dňa 2. júna 2014 

v priestoroch bývalej trenčianskej textilnej továrne Merina 

a vyvrcholil sobotným multižánrovým podujatím, ktorý sa 

niesol v duchu hudobných tanečno-divadelných, módnych  

a iných kreácií za účasti viac ako 700 návštevníkov. 

Mladí tvorcovia prezentovali svoju tvorbu v bývalej výrob-

nej hale známej trenčianskej textilky už po druhý raz. Táto ak-

cia je  spravidla určená všetkým umelcom, ale prihlásených 

bolo omnoho viac, preto sa musel z vystavujúcich urobiť vý-

ber. Miesto vo výstavnom priestore však dostali okrem etablo-

vaných umelcov aj študenti Strednej umeleckej školy 

v Trenčíne a študenti umeleckých vysokých škôl, konštatovala 

organizátorka podujatia.  

Ideovou témou  sympózia bolo využitie daného priestoru 

a spojenia tradičného s moderným. Organizátorom išlo o pred-

stavenie súčasných tendencií v umení v spojení s indus-

triálnym charakterom a históriou bývalého textilného komple-
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xu, ktorí sa dnes už nevyužíva na pôvodné účely a jednotlivé 

objekty sa postupne vytrácajú. 

Mnohí návštevníci galérií majú pochyby či sa dá v dnešnej 

dobe výtvarným umením vôbec vyživiť. Reálny život potvr-

dzuje, že sa dá, ale veľmi ťažko. Existuje už veľa fondov 

a dotácií pre výtvarníkov, prostredníctvom nich sa umelci mô-

žu venovať svojej práci. Možnosť prezentovať svoju tvorbu 

v rámci „Hala 2014“ dostal mladý výtvarník Branislav Kris-

tín z Nemšovej. Pri príprave svojej prezentácie pracoval pre-

dovšetkým s materiálom, voľne dostupným v hale Meriny. 

www.našenovinky.sk 19.06.2014 

pomocná evidencia 439/1/2014 

 

Rodáčka z českého Chomutova, spisovateľka Táňa Keleo-

vá – Vasilková žijúca v Bratislave zavítala 3. júna 2014 do 

Verejnej knižnice Michala Rešetku, kde predstavila nový ro-

mán „Julinkina pekáreň“. Jeho názov výnimočne vznikol 

skôr, než začala písať. 

V poradí dvadsiata siedma kniha obľúbenej autorky nevybo-

čuje z nastaveného kurzu. Téma je aktuálna, príbeh opäť zo-

hľadňuje vrtkavosť šťastia. S hrdinkou z do-

máckeho prostredia sa zaručene stotožní 

množstvo čitateliek. Klára na vlastnej koži po-

cíti, že nikdy nie je neskoro. Túži po Francúz-

sku, túži po chlebe aj napriek tomu, že nikdy 

žiadny neupiekla. 

„Keďže som doteraz stále rozoberala partnerskú lásku, či už 

vydarenú alebo nevydarenú, zažiadala sa mi zmena. Julinkina 

pekáreň je o sile rodinných vzťahov i priateľstva, ale aj o sní-

vaní. A tiež o pečení chleba. Jej stránky sú doslova prevoňané. 

Občas, inšpirovaná vlastnými riadkami, som nejaký chlieb 

upiekla aj ja,“ zhrnula Táňa Keleová-Vasilková. Julinka je 

http://www.našenovinky.sk/
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podľa nej krásne meno a zároveň meno bývalej synovej pria-

teľky. Tá románová má však sedem rokov.  

Predstaviteľka tzv. ženskej literatúry detailne pozná svoju 

cieľovú skupinu. Príbehy zo života obsadzuje domácimi pos-

tavami s každodennými radosťami i problémami. Často býva 

označovaná za slovenskú Danielle Steelovú. „V minulosti som 

sa na to strašne čertila, lebo nemám rada prirovnávanie, bola 

to taká moja prvá detinská odmietavá reakcia. Navyše si mys-

lím, že každý je svojský, originálny, úžasný a jedinečný. Ak si 

to o sebe náhodou niekto nemyslí, tak nech to rýchlo napraví. 

Prirovnanie k Steelovej mi nesedelo aj preto, že ona píše o 

inom svete, ktorý je nám trošku vzdialený,“ ozrejmila Keleo-

vá-Vasilková. Následne sa nechala počuť, že vlastné knihy 

odporúča aj mužom, aby konečne zistili, aké ženy naozaj sú a 

vedeli sa k nim lepšie správať. Z milióna predaných kníh by 

bývalá redaktorka časopisu „Osvetová práca“ mohla vytvoriť 

dvestokilometrový rad. Ako poznamenala, tvorí spontánne, 

nedodržuje žiadnu časovú ani rozsahovú normu a počas písa-

nia dlho nevie, ako sa dej skončí.  

Prvou čitateľkou rukopisov bola kamarátka a vydavateľka 

Gabriela Belopotocká. Na ich premiérové stretnutie spred 

šestnástich rokov dodnes nezabudla.„Bolo to v období, keď 

Slovensko zavalila prekladová literatúra. Gabika na mňa pô-

sobila veľmi prísne, mala som z nej strašný rešpekt, no záro-

veň som chcela zaujať. Od trémy sa mi popísané papiere roz-

sypali na zem. Pri zbieraní hárkov som jej kolenačky opakova-

la, aby si to iba prečítala,“ zaspomínala s úsmevom Táňa Ke-

leová Vasilková. „Táňa pre nás znamená veľa. Je jednou z 

najžiadanejších slovenských spisovateliek, hlad po jej romá-

noch neklesá ani po rokoch, práve naopak. Sme pyšní a radi, 

že nám je stále verná“, ocenila PR manažérka vydavateľstva 

Ikar Mária Lešková. 

www.sme.sk 15.06.2014 
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pomocná evidencia 421/1/2014 

 

Posádkový klub v Trenčíne dňa 5. júna 2014 bol miestom 

vernisáže výstavy pod názvom „100 rokov veľkej vojny“, na 

otvorení ktorej sa zú-

častnila početná skupina 

vojenských veteránov 

druhej svetovej vojny 

a členov klubov združe-

ných v Posádkovom klu-

be Trenčín. 

Po úvodnom vystú-

pení Trenčianskeho spe-

váckeho zboru za dirigovania PaedDr. Jozefa Vakoša verni-

sáž výstavy otvoril riaditeľ Posádkového klubu Trenčín Stani-

slav Martinák, ktorý privítal veliteľa Výcviku síl a podpory 

Armády Slovenskej republiky a veliteľa Posádky Trenčín plu-

kovníka generálneho štábu Ing. Martina Stoklasu, poslanca 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Ing. Petra Gašparoviča, 

prezidenta Zväzu vojakov Ozbrojených síl Slovenskej repub-

liky plk. v.v. Ing. To-

máša Šveca a ďalších 

hostí. 

V ďalšej časti prog-

ramu vystúpil historik 

PhDr. Vlastimil Hábl, 

ktorý priblížil prvú sve-

tovú vojnu, ktorá svojím 

charakterom zasiahla 

všetky kontinenty, prebiehala na súši, na vode, ale aj vo vzdu-

chu a pod vodou. Vojna ovplyvnila vedenie vojenských operá-

cií. Zrodilo sa vojenské letectvo, ktoré vyspelo na údernú silu, 

bez ktorého si vojenské operácie nevieme dnes predstaviť. 
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V rozvoji pozemného boja sa objavil nový fenomén ničenia 

živej sily nepriatelia – tank, ktoré tvoria dnes súčasť moder-

ných armád. Do boja na mori zasiahli okrem lodí aj podmor-

ské plavidlá – ponorky. Všetky bojové operácie približovala 

vojenská propaganda. 

Dôsledky prvej svetovej 

vojny sa pociťujú dodnes. 

Početné pamätníky s me-

nami zomrelých vo vojne 

vyrástli v každej obci 

spontánne. Prvá svetová 

vojna na Slovensku zane-

chala omnoho väčšie stra-

ta na životoch ako druhá svetová vojna. S prvou svetovou voj-

nou prednášateľ spomenul aj hlavné etapy histórie 71. pešieho 

pluku „drotárskeho“ so sídlom v Trenčíne, osobitne vzbury 

v srbskom Kragujevaci. 

Na predchádzajúceho rečníka nadviazal kurátor výstavy 

pplk. v.v. Karol Milan, kto-

rý konštatoval, že dnešná 

otvorená výstava v Trenčíne 

je svojím obsahom a rozsa-

hom najväčšia na Slovensku 

dokumentujúcou obdobie pr-

vej svetovej vojny. Poďako-

val všetkým tým občanom 

Trenčína a blízkeho okolia, ktorí prispeli exponátmi do výsta-

vy, čím tak prispeli, že táto sa stala veľmi zaujímavou.  

Pred záverom vernisáže odovzdal veliteľ Výcviku síl 

a podpory Armády Slovenskej republiky plukovník Ing. 

Martin Stoklasa pamätnú medailu Veliteľstva výcviku síl 

a podpory Armády Slovenskej republiky tajomníkovi Klubu 

filatelistov pri Posádkovom klube v Trenčíne pplk. v.v. Karo-
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lovi Milanovi za dlhoročnú angažovanú činnosť pri organizo-

vaní vystavovania historických dokumentov dokumentujúcich 

historické výročia 

a súčasnú činnosť 

Ozbrojených síl 

Slovenskej republi-

ky. Záver patril vy-

stúpeniu Trenčian-

skeho speváckeho 

zboru, ktorý sa nie-

sol v spomienke na 

obete  prvej svetovej 

vojny.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 411/1/2014 

 

 

 

Dňa 6. júna 2014 sa uskutočnila vernisáž autorskej výstavy 

obrazov pod názvom „Moje ženy“ amatérskeho výtvarníka 

Ing. Milana Petríka vo výstavných priestoroch Trenčianske-

ho samosprávneho kraja. 

Výstavu otvorila a prítomných návštevníkov privítala Mgr. 

Janka Masárová. V úvo-

de výstavy v kultúrnom 

programe vystúpila Sláv-

ka Meravá za doprovodu 

Zdenka Štefánika. Vý-

stavené diela priblížila vo 

svojom príhovore výtvar-

níčka Eva Mišáková – 

Ábelová. Na záver verni-

ocenenie pplk.v.v. Karolovi Milanovi 
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sáže vystúpil vystavujúci autor Ing. Milan Petrík, ktorý poďa-

koval všetkým, že sa zúčastnili na výstave. 

vlastné poznámky 

 

Živá spoločenská hra Trenčianskej nadácie „Človiečik, 

nehnevaj sa!“ na Mierovom námestí si zapísala dňa 7. júna 

2014 svoj štvrtý ročník. Pracovalo na nej viac ako 80 dobro-

voľníkov. Finančne, vecnými cenami, materiálnou pomocou 

i radou ju podporilo 

67 darcov a partne-

rov. Do všetkých 

súťaží sa podarilo 

získať do 200 úžas-

ných cien pre deti 

i dospelých a viac 

ako 1000 sladkých 

odmien pre deti. Sú-

ťažiacich pozdravil 

primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, ktorý aj 

symbolicky hodením červenej plyšovej kocky so čiernymi 

bodkami otvoril súťaž. 

Vďaka živej hre ôsmich firemných tímov získala nadácia 

800 eúr na podporu aktivít dvoch organizácií - Mestského di-

vadla Trenčín, ktoré sa rozhodla podporiť víťaza prvého kola 

Súkromnú materskú školu Slimáčik a Piaristické gymná-

zium Jozefa Braneckého v Trenčíne s podporou víťaza dru-

hého kola spoločnosti Quo Vadis, s.r.o.  víťaza minulého 

upršaného ročníka.  

Ešte čarovnejšie bolo víťazstvo v živej hre rodinných druž-

stiev, kde po troch rokoch vytrvalého presvedčenia, že raz to 

musí vyjsť, zvíťazila rodina Lenky Brezanovej.  

Najväčšie ceny – let balónom od Klubu balónového lieta-

nia, osobné auto  Mercedes na  víkend od spoločnosti  Motor - 
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 Car Trenčín, s.r.o. a dovolenka v Taliansku od cestovnej kan-

celárie Pegas Tour boli venované do novej súťaže „Súboj su-

sedia, priatelia, rodina“, klasickej spoločenskej hry na malých 

hracích plochách 32x32 cm určenej pre dvanásť štvorčlenných 

tímov. 

Kúpou štartovného v podobe „Srdca zo skla“ a drevených 

hracích figúrok s kockou získali návštevníci akcie nielen vstup 

do hier a dôležité kredity na výhry v hode šťastnou kockou, 

ale podporovali zároveň srdečnú kampaň Trenčianskej nadácie 

na pomoc núdz-

nym, ktorú nadácia 

prvýkrát predstavi-

la v roku 2013 prá-

ve na akcii „Člo-

viečik na Korze 

2013“. Odvtedy ju 

otvorila dvakrát – 

na Benefičnej auk-

cii vzácnych vín 

v no-vembri 2013 a Dobrom bazáre v decembri 2013. Výťaž-

ky z oboch akcií priamo darovala príjemcom – Centru sociál-

nych služieb DEMY v Trenčíne 1000 eúr, Lenke Lacovej 

370 eúr  a Nadačnému fondu Dr. Klaun pre deti choré, hen-

dikepované a dlhodobo odlúčené 875 eúr.  

Výťažok z tohtoročnej živej hry na Mierovom námestí 

v Trenčíne vo výške 135 eúr vložila do nadačného fondu 

„Otvorený grantový program“, v ktorom k dnešnému dňu evi-

duje spolu 488 eúr určených na pomoc v núdzi.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 426/1/2014 

 

V dňoch 11. do 15. júna 2014 sa v rímskom divadle Teatro 

Sala Uno konal jubilejný 10. ročník medzinárodného festivalu 
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divadelných škôl „Roma Teatro Festival 2014“, na ktorom 

Trenčan Pavol Seriš reprezentoval svoju domovskú vysokú 

školu - Janáčkovu akadémiu múzických umení v Brne.  

Bol piatok 13. júna 2014 a v centre Ríma 10 minút pešo od 

Kolosea asi sto ľudí v divadelnej 

sále s vysokými stropmi buráca-

lo smiechom. „Publikum bolo 

veľmi živelné a temperamentné, 

chytili sa od začiatku a smiali sa 

pomerne búrlivo, musel som dá-

vať oveľa dlhšie pauzy, než na 

Slovensku a v Česku, aby sa do-

smiali a dotlieskali,“ spomína 

mladý herec s tým, že mu publi-

kum umožnilo veľmi dobré hra-

nie a príležitosť na improvizáciu. 

Predviedol im svoju najhranejšiu 

komédiu „Chutilo vám, páni?”, 

ktorú preložil do anglicko-

talianskej verzie. Hra z prostredia reštaurácií mala premiéru 

v roku 2011 a doteraz mala 43 repríz pred divákmi od Chebu 

až po Košice. Mimo bývalého Československa sa ocitla 

v Ríme po prvý raz. Ide o komédiu charakterov, v ktorej hrá 

jeden herec viac ako 20 postáv, pričom potrebuje iba štyri rek-

vizity - stôl, dve stoličky a jednu utierku. „V prvej polovici 

predstavím 17 rôznych čašníkov, jeden je pomalý, druhý in-

fantilný, ďalší negatívny, každý je nejakým spôsobom zvlášt-

ny a v druhej polovici prídu do reštaurácie exprezidenti Česka 

a Slovenska,“ opisuje svoje autorské dielo Pavol Seriš. Okrem 

ceny „Sofia Amendolea“ nazvanej po zakladateľke rímskej 

divadelnej akadémie, určenej hercovi, ktorý vďaka svojej 

energii vynikol interpretačnými schopnosťami, si Pavol Seriš 

Pavol Seriš s víťaznom trofejov z Ríma 
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z Ríma priniesol aj pozvanie na divadelné festivaly v maroc-

kom Agadire a iránskom Teheráne. Jeho najbližšími plánmi je 

účasť na „Festivale Sám na javisku“ v Trenčíne, kde uvedie 

autorské predstavenie „Naostro!“ a potom by chcel napísať 

novú hru, ktorá by mala mať premiéru v mesiaci november 

2014 v Trenčíne.  

Info Trenčín 04.07.2014 

pomocná evidencia 481/1/2014 

 

Čitáreň je neoddeliteľnou súčasťou knižnično-informač-

ných služieb v Trenčíne od januára 1937. V polovici júna 

2014 otvorila Verejná knižnica Michala Rešetku aj jej letný 

variant. 

Verejná knižnica Michala Rešetku spustila jedinečný pro-

jekt v historickom centre Trenčína. Po vzore viacerých európ-

skych i slovenských miest rozšírila svoje portfólio o letnú čitá-

reň. Oáza pokoja obklopená okrasnou zeleňou čaká na náv-

števníkov vo dvore knižnice na Jaselskej ulici. Jej najväčšia 

prednosť spočíva v bezbariérovom prístupe. Nemenej dôležitý 

je tiež fakt, že atraktívne zákutie bude dostupné bezplatne a 

pre širokú verejnosť. Keďže čítanie a leto tvoria spojené ná-

doby, popri registrovaných čitateľoch ponúkame možnosť 
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harmonického posedenia pri knihách, novinách a časopisoch 

v knižnici pod holým nebom všetkým, ktorí túžia po nových 

informáciách, hľadajú miesto na oddych počas prechádzky 

mestom, alebo len napríklad potrebujú niekde zmysluplne vy-

užiť voľný čas do odchodu autobusu. 

Letná čitáreň bola otvorená od 16. júna do 4. septembra 

2014, dvakrát týždenne – v pondelok a štvrtok. Výdatné čita-

teľské menu obsahovalo desiatky kníh z burzy a takmer tridsať 

priebežne aktualizovaných titulov periodík, vrátane denníkov. 

Ponuka bola koncipovaná tak, aby si z nej vybral naozaj každý 

čitateľ – od detí, cez mamičky, záhradkárov, cestovateľov, 

motoristov až po milovníkov histórie. Samostatnú kapitolu 

predstavovali materiály propagujúce trenčiansky región. Mate-

riálno-technické vybavenie projektu knižnica zabezpečila 

vlastnými kapacitami, sponzorskými darmi i prostredníctvom 

marketingovej spolupráce s viacerými slovenskými vydava-

teľstvami a partnermi. Zámer podporilo aj Mesto Trenčín 

z grantu v oblasti kultúry. Snahou pracovníkov knižnice bolo 

zharmonizovať pešiu zónu, poskytnúť priestor na realizáciu 

všetkým generáciám, vytvoriť zdroj na načerpanie energie 

a v neposlednom rade originálne posilniť ducha tohto miesta 

otvorením knižnice smerom k obyvateľom a návštevníkom 

Trenčína i Trenčianskeho kraja. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 402/1/2014 

 

Dňa 16. júna 2014 sa začal 7. ročník medzinárodného vý-

tvarno-literárneho sympózia „Ora Et Ars Skalka 2014“, kto-

ré vzniklo k úcte a podpore najstaršieho pútnického miesta na 

Slovensku Skalky pri Trenčíne a jeho neopakovateľného „ge-

nius loci“. Je tiež venované odkazu benediktínskych mníchov 

a pustovníkov zo Skalky a hlavných patrónov Nitrianskej die-

cézy sv. Andrejovi-Svoradovi a sv. Beňadikovi. Účastníkov 
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sympózia v tento deň prijal primátor Mesta Trenčín Mgr. Ri-

chard Rybníček v obradnej miestnosti Mestského úradu v 

Trenčíne a vo svojom príhovore im zaželal veľa tvorivého du-

cha pri tvorbe výtvarných a literárnych diel. 

Sympózium 

bolo slávnostne 

otvorené svätou 

omšou celebro-

vanou správcom 

farnosti Skalka 

n/Váh. Mgr. 

Stanislavom 

Strapkom v jas-

kynnej kaplnke 

kláštora na Veľ-

kej Skalke  o 15.00 h dňa 16. júna 2014. 

Podujatie „Ora Et Ars Skalka 2014“ trvalo do 22. júna 

2014. Výtvarníci a literáti tradične tvorili v areáli Malej a 

Veľkej Skalky pri Trenčíne.  

Zoznam účastníkov 7. ročníka medzinárodného výtvarno-

literárneho sympózia „Ora Et Ars Skalka 2014“: 

Výtvarná sekcia:  

- z  Českej republiky 

•    Marek Trizuljak, Senice na Hané  

•    Miroslava Trizuljaková, Senice na Hané 

- z  Poľska 

•    Bernadetta Stępień, Krakow 

-  zo Slovenskej republiky 

•    Branislav Kristín, Nemšová 

•    Veronika Miková, Ilava 

•    Eva Mišáková Abelová,Trenčín 

•    Martin Kellenberger, Bratislava 
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•    Daniela Krajčová, Žilina 

•    Pavol Rusko, Ružomberok  

•    Jozef Vydrnák, Dubnica nad Váhom, koordinátor sek-

cie 

Literárna sekcia:  

- zo Slovenskej republiky 

•    Katarína Džunková, Košice 

•    Ľubomír Feldek, Bratislava  

•    Ľuba Miháliková, Modra 

•    Erik Ondrejička, Bratislava 

     •    Rudolf Dobiáš, Trenčianska Teplá, koordinátor sekcie 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 431/1/2014 

 

Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne predstavila vo svo-

jich výstavných priestoroch na vernisáži dňa 20. júna 2014 

diela Melity Gwerkovej, Mariana Vidu a Petra Orieška. 

Tvorbu umeleckej dvojice Mariana Vidu a Melity Gwerkovej 

priblížila výstava v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v 

Trenčíne s názvom „Paralelné svety“. Autori na nej predsta-

vili svoje najnovšie diela a prierez tvorby z posledných rokov.  

Manželia sa delia o 

čas a priestor v maliar-

skej tvorbe i v rodin-

nom živote. Žijú v 

ňom v aktívnom vzá-

jomnom obohacu-

júcom spojení. Ich ob-

raznosť siahajúca po 

súčasnosti i histórii, po 

udalostiach dávno minulých i aktuálne prežívaných, s ľahkos-

ťou zoskupuje bájnosť s realitou, s parafrázami aj symbolmi,“ 

povedala kurátorka výstavy PhDr. Alena Hejlová. 
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Výstava s názvom „Paralelné svety“ predstavuje poslednú 

tvorbu oboch autorov. Jej názov v sebe zároveň ukrýva viace-

ré odkazy: paralelné svety „ona verzus on“, paralely reálneho 

a fantazijného sveta, súčasnosť verzus minulosť. „Autorka  

vďaka  svojmu  introvertnému založeniu  vníma  obraz  pre-

dovšetkým  ako  kúsok  

svojho  sveta, prostrie-

dok  komunikácie  so  

sebou  i  okolím. Odha-

ľuje  tajomný svet, roz-

práva príbehy, záhadné 

a krehké, plné vzrušujú-

cej poetiky a imaginá-

cie,“ dodáva kurátorka. 

 Tvorbu Mariana Vidu približuje kurátorka výstavy nasledov-

ne:  „Cesta  od  myšlienky  k  obrazu  je  vzrušujúcim dobro-

družstvom. Očarený históriou, lapidárnosťou a  nadčasovos-

ťou  fragmentov  starých  civilizácií,  autor  nastupuje cestu od 

poznania starých kultúr, Sumerov, Perzie, Slovanov, cez ďal-

šie  míľniky  histórie až po súčasnosť.“ 

Obaja autori sú lau-

reátmi viacerých zahra-

ničných cien a majú za 

sebou už mnohé výsta-

vy doma, ako i v zahra-

ničí. Naposledy ich in-

špirovala história sta-

rých Slovanov, ktorú 

pretvorili do obrazovej 

podoby na ich poslednej výstave „Slovanské orákulum“. 

Peter Oriešek, rodák z Dolnej Súče patrí k popredným 

osobnostiam súčasného českého sochárstva a kresby. Do po-

vedomia kultúrnej verejnosti sa zapísal ako brilantný kresliar a 

zľava – Peter Oriešek, PhDr. Alena Hejlová, Melina Gwerková, Marián Vidy 

Melita Gwerková a Marian Vida 



298 
 

zdatný modelár, umelec patriaci do rodu figuratívne oriento-

vaných sochárov, nesúci vo svojom expresívno – dramatickom 

umení odozvu neskororenesančnej dramatickej hybnosti. 

Svoje diela predstavil na výstave s názvom „Súkromná my-

tológia“. 

Vyvážená monumentalita majúca 

korene v gréckej a rímskej antike sa u 

Orieška snúbi so starostlivo tvarova-

nými figurálnymi výjavmi, aké po-

známe od talianskych renesančných 

majstrov, u ktorých aj kreslená figúra 

pôsobí plasticky ako vymodelovaná 

bytosť. Z jeho tvorby vyžaruje úcta k tradičným hodnotám, 

zmysel pre sochárske remeslo a jeho podriadenie vlastným 

predstavám. Premieta sa do nich postupne dozrievajúci život-

ný aj umelecký názor , ktorý sa zlieva v jednoliaty celok, tok 

myšlienok, nápadov a vízií. Aby následne otvoril stavidlá ne-

vyčerpateľného rezer-

voáru svojej výtvarnej 

predstavivosti.  

Výsledkom tejto so-

chárskej podvojnej 

skúsenosti je nepreko-

nateľné a mnohovrs-

tevné napätie a ambiva-

lencie, ktorá dáva jeho 

sochám život niečoho znepokojujúceho, vyzývajúceho, burcu-

júceho. Sformulovanie a definovanie od intuitívneho začiatku 

až po konečnú vizuálnu definíciu má podobu kompozície zlo-

žitého, výlučného a myšlienkovo mnohoznačného. Peter Orie-

šek má dar videnia a cit, v ktorom v pravý okamih nájde pat-

ričnú mieru a váhu tak, aby jednotlivé sochy mali svoj správny 

vnútorný rytmus, tektoniku a skladbu hmôt. Na domácu vý-

Peter Oriešek 

zľava – Peter Oriešek, Melina Gwerková, Marián Vida 
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tvarnú scénu Peter Oriešek vstúpil v dobe, kedy končila nad-

vláda abstraktného umenia a nastupujúca generácia sa formo-

vala v širokom rámci pop - artu, hyperrealizmu ale predovšet-

kým novej figurácie. Už počiatočná tvorba Petra Orieška od 

polovice 60. rokov 20. storočia je inšpirovaná jeho záujmom o 

telesnosť človeka či zvieraťa. Oriešková obraznosť, siahajúca 

po gréckej mytológii s ľahkosťou zoskupuje bájnosť s realitou 

a parafrázami aj sym-

bolmi. Zachytáva a de-

finuje veci a udalosti, 

ktoré sa mu vynárajú z 

pamäti. Vychádza z 

realistického tvaroslo-

via, či z pohybu ľud-

ského tela, prípadne sa 

prikláňa k inotajovým 

alegóriám a náznakom, kde účinkuje stále rovnaký nahý člo-

vek. Svojich vízií, variovaných ľudskou figúrou sa Peter Orie-

šek zmocňuje v chvate tvorivej spontaneity , ktoré odkrývajú 

hĺbky jeho duše. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 450/1/2014 

 

Sedem dní plných najčerstvejších filmových noviniek, kto-

ré zarezonovali na svetových festivaloch a stretnutí s osobnos-

ťami strieborného plátna prináša „Art Film Fest“, ktorý sa 

začal v sobotu 21. júna 2014 a trval do piatka 27. júna 2014 v 

Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne.  

„Art Film Fest“ otvorila snímka „Jimmyho tančia-

reň/Jimmy’s Hall“ slávneho britského režiséra Kena Loa-

cha, ktorá mala svetovú premiéru na filmovom festivale 

v Cannes a osobne ho uviedli počas otváracieho ceremoniálu 
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hlavní protagonisti snímky herci Barry Ward a Simone Kir-

by.  

Programová kolekcia 22. ročníka „Art Film Festu“ ponúkla 

v koncepcii dvoch súťažných a desiatich výberových sekcií v 

drvivej väčšine absolútne kino premiéry na území Slovenskej 

republiky.  

Na festivalové plátna počas festivalu bolo premietnutých 

132 filmov zo 49 krajín, vrátane tých, ktoré získali ocenenia 

na najznámejších zahraničných festivaloch v Berlíne,  Benát-

kach, Rotterdame, San Sebastiane či Sundance. V ponuke ne-

bude chýbať ani sedmička najhorúcejších titulov z Fran-

cúzskej riviéry, ktoré sa programovému tímu podarilo priniesť 

na plátna „Art Film Festu“ ako jednému z prvých festivalov na 

svete vôbec – doslova po pár týždňoch po ich svetovej premié-

re v Cannes. 

Návštevníci festivalu mohli vzhliadnuť na „Art Film Feste“ 

sugestívnu snímku Biely Boh/White God maďarského režiséra 

Kornéla Mundruczóa, ktorý zvíťazil v Cannes v súťažnej 

sekcii „Un Certain Regard“.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 433/1/2014 

 

Jeho tvár je známa každému slovenskému a českému divá-

kovi. Ak by sa ceny dávali za každú dobrú úlohu, mal by Ivan 

Trojan v trenčianskoteplickom Festivalovom parku „Art Film 

Festu“ aspoň 20 tabuliek, povedal na včerajšom úvodnom ga-

lavečere viceprezident „Art Film Festu“ a riaditeľ  cien „Her-

cova misia“ a „Zlatá kamera“ Peter Hledík. Jedna z naj-

známejších tvárí českého filmu Ivan Trojan, si dnes na „Art 

Film Feste“ prevzal ocenenie „Hercova misia“ a vtipnou scén-

kou pripevnil tabuľku so svojím menom hneď vedľa tabuľky 

oscarového herca Bena Kingleyho.  
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„Vaše rozhodnutie venovať mi ocenenie prijímam s ra-

dosťou a rešpektom,“ povedal charizmatický herec pred stov-

kami fanúšikov, ktorým pred aj po ceremoniáli ochotne 

a s úsmevom rozdával autogramy. A mosadznú tabuľku potom 

s tancom i malým divadielkom pripevnil, za čo si vyslúžil 

veľký potlesk. „Prvýkrát to niekto v histórii „Art Film Festu“ 

dotiahol do konca,“ zavtipkoval Peter Hledík, keďže Ivan Tro-

jan sám zatiahol všetky štyri skrutky na tabuľke.  

„Pred dvadsia-

timi rokmi som vo 

Divadle na Vino-

hradech videl zau-

jímavého herca, 

ktorý hral epizód-

nu postavu. Ale on 

z tej epizódnej 

postavy urobil 

hlavnú. Až po ro-

koch som sa dozvedel, že je to Ivan Trojan,“ povedal prezi-

dent „Art Film Fest“ Milan Lasica na tlačovej konferencii.    

Ivan Trojan, ktorý exceloval vo filmoch ako napríklad 

„Samotáři“, „Jedna ruka netleská“, „Želary“, „Hoříci ker“ či 

„V tieni“, ak aj v  

slovenskej snímke  

„Viditeľný svet“, 

a doteraz hral 

v tak-mer stovke 

televíznych a fil-

mových projek-

toch, však nemal 

cestu ku sláve jed-

noduchú. „Myslím 

si, že moja kariéra je poctivá a že sa v nej odráža aj fakt, že 

Ivan Trojan 



302 
 

cesta k nej bola tŕnistá a nezískal som ju zadarmo,“ povedal 

český herec, ktorý vyše desaťročie v hereckej profesii hral 

takmer výhradne na divadelných doskách. Pre film ho objavil 

až režisér David Ondříček a po dlhom konkurze ho obsadil 

do filmu „Samotáři z roku 2000“, v ktorom stvárnil legendár-

neho čudáckeho chirurga. Diváci si ho dobre pamätajú aj zo 

seriálu „Četnické humoresky“. S ponukami na filmové role 

pre Ivana Trojana sa potom roztrhlo vrece a v krátkom čase 

získal tri České levy („Smradi“, „Musím tě svést „– za rok 

2002, „Jedna ruka netleská“ – za rok 2003). Spolu ich má na 

konte už päť a patrí medzi najobsadzovanejších českých her-

cov.  

A to sa pritom v mladosti túžil stať basketbalistom. „Ak by 

som bol býval mal viac ako 178 centimetrov, stal by som sa 

asi basketbalistom. Ale práve moja nevýhoda vo výške bola 

vlastne mojou výhodou a vďaka nej robím toto pekné povola-

nie. A asi som nebol až taký dobrý basketbalista...,“ povedal 

Ivan Trojan, ktorý sa napokon vydal v stopách svojho otca, 

herca Ladislava Trojana. Ten ho však pred výberom hereckej 

dráhy varoval. „Otec vedel, čo táto profesia obnáša. Je to pro-

fesia, ktorá v mnohom závisí od šťasteny. Či stretnete správ-

neho režiséra či ho stretnete v  správny čas. Mne sa to stalo až 

v 35-ke. Čo bolo pomerne neskoro. No stálo to za to,“ vyjadril 

sa Ivan Trojan. 

Priznal, že najťažšia postava, ktorú vytvoril, bola titulná rola 

vo filme „Václav“, ktorý na „Art Film Feste“ osobne uviedol. 

Majstrovsky stvárnil dedinského outsidera, psychicky naruše-

ného chlapca, ktorý je pre dedinu synonymom problémov, 

skrýva sa však v ňom citlivý dobrák s chlapčenskou dušou. 

Art Film Fest 23.06.2014 

pomocná evidencia 440/1/2014 
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Nová slovenská rozprávka „Láska na vlásku“ sa do kín 

dostane v októbri tohto roka. Jej tvorcovia a predstavitelia 

dvoch úloh ju prišli v predstihu predstaviť v predpremiére na 

tohtoročný „Art Film Fest“ do Trenčianskych Teplíc spolu 

českým hercom Tomášom Hanákom a mladým slovenským 

talentom Samuelom Spišákom, ktorý si v pripravovanom 

filme zahral dokonca dvojrolu.  

Príbeh filmu sa odohráva v druhej polovici 15. storočia a je 

inšpirovaný jedným z najkrajších príbehov svetovej literatúry 

– románom Marka Twaina „Princ a Bedár“. S nápadom pri-

praviť po mnohých rokoch slovenskú hranú rozprávku prišla 

Slovenská televízia, povedala na tlačovej konferencii režisérka 

Mariana Čengel Solčanská, ktorá celé nakrúcanie označila 

za veľmi náročné, pretože nakrúcal v historických exteriéroch 

na niekoľkých slovenských hradoch. Režisérka  okrem réžie 

zabezpečovala každú dekoráciu a detailne určovala rozmies-

tnenie všetkých rekvizít i nábytku, ktoré predstavujú zbierko-

vé predmety múzeí. Jednu z úloh si v pripravovanej rozprávke 

zahrala aj populárna 

speváčka Celeste 

Buckingham, ktorá 

k filmu naspievala aj 

titulnú pieseň. Naša 

princezná prichádza 

zo zahraničia, takže 

nie úplne dokona-

lá slovenčina Celeste 

bola priam vítaná, 

povedala na tlačovej konferencii Solčanská.  

 Mladý slovenský herec Samuel Spišák musel absolvovať 

kvôli svojej úlohe kurzy šermu a jazdy na koni. Kaskadérske 

kúsky absolvoval väčšinou sám a ako na tlačovej konferencii 

uviedol, celkom si ich užíval. „Vďaka tomuto nakrúcaniu som 
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sa zamiloval aj do jazdy na koňoch. Myslím, že sa tejto záľube 

budem venovať aj v budúcnosti,“ povedal Samuel Spišák. 

Český herec Tomáš Hanák si v rozprávke „Láska na vlá-

sku“ zahral kráľa a podľa tvorcov prijal túto postavu preto, le-

bo je vždy rád, keď môže prísť na Slovensko. Ja som žiadne 

kaskadérske kúsky trénovať nemusel, ale kráľovský plášť, kto-

rý mal 12 kg mi dal skutočne zabrať, prezradil na tlačovej 

konferencii herec a ako s úsmevom dodal, jeho postava kráľa 

je podobná postave súčasných zaneprázdnených mužov, ktorí 

často na rodinu nemajú čas.  

Film reálne nakrúcali 35 dní a producentsky sa na ňom po-

dieľali Rozhlas a televízia Slovenska a JMB Film and TV 

Production. Film finančne podporil aj Audiovizuálny fond. 

Nakrúcalo sa na Oravskom hrade, v Múzeu Oravskej dediny 

v Zuberci, Kostolíku sv. Michala v Drážovciach, na Nitrian-

skom hrade a v štúdiách Rádia a Televízie Slovenska. 

Art Film Fest 24.06.2014 

pomocná evidencia 442/1/2014 

 

„Art Film Fest“ oceňoval hneď pri svojom tohoročnom 

otvorení. Ocenenie „Zlatá kamera“ si prebral oscarový ma-

ďarský režisér, ale aj herec István Szabó. Celý slávnostný ve-

čer  23. júna 2014 bol vystavaný ako titulky, ktoré otvárajú 

každý film. Tie 

najdlhšie mal pod-

ľa moderátora 

film „Vtedy na 

západe“. István 

Szabó pri prebera-

ní „Zlatej kamery“ 

zohral humornú 

scénku, keď pove-

dal, že je veľmi 
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rád, keď môže byť na na „Art Film Feste“. Vo svojich filmoch 

sa snaží liečiť. Zlatá kamera je pre neho ocenením za jeho prá-

cu. Text čítal maďarský režisér z ťaháku, ktorý mal Peter 

Hledík pripevnený na chrbte. A potom po anglicky dodal, že 

ťahák naposledy použil, keď mal 17 rokov na skúške z mate-

matiky. Vtedy som nerozumel matematike, podobne ako dnes 

ani slovo z toho, čo som čítal,“ rozosmial publikum nositeľ 

Oscara. Ocenenie Akadémie filmových umení a vied získal za 

film „Mefisto“ z roku 1981. 

Art Film Fest 23.06.2014 

pomocná evidencia 443/1/2014 

 

Davy filmových fanúšikov v Trenčianskych Tepliciach si 

nenechali ujsť osobné stretnutie s hviezdou svetového filmu 

Claudiou Cardinale, ktorá na „Art Film Feste“ dňa 27. júna 

2014 si odniesla v poradí 55. cenu „Hercova misia“ udeľova-

nú za mimoriadny prínos do hereckého umenia. 

Po Gine Lollobrigide a Sophii Loren je poslednou z tria 

najkrajších talianskych herečiek, ktoré si z Trenčianskych 

Teplíc túto cenu odniesli. Od postáv, v ktorých uplatňovala 

svoj nádherný zjav 

a taliansky temperament, 

sa prepracovala k cha-

rakterovým úlohám sil-

ných žien. 

Táto legenda svetovej 

kinematografie, ktorá sa 

objavila v 141 filmoch, 

očarila počas svojho po-

bytu v Trenčianskych Tepliciach svojich fanúšikov srdečnos-

ťou, bezprostrednosťou a ľudskosťou. Ochotne rozdala stovky 

autogramov, fotografovala sa s priaznivcami a zaobišla sa bez 

bodyguardov. Do kúpeľov dorazila v utajení už v podvečer 26. 
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júna 2014 a takmer inkognito si prezrela kúpeľný park. 

V nasledujúci deň si už naplno vychutnávala stretnutia 

s množstvom fanúšikov, ktorí ju privítali na Moste slávy. Pri 

rozhovore bola Claudia Cardinale veľmi zhovorčivá, a vyznala 

sa, že je stále na cestách, v poslednom čase som bola v New 

Yorku  i Turecku. Stále  chodím  aj do Tuniska, v  ktorom žilo 

 niekoľko generácií mojej rodiny. Hoci je môj pôvod sicílsky, 

Tunisko je krajinou 

mojich koreňov. Le-

genda svetovej ki-

nematografie stále 

natáča a snaží sa 

pomáhať aj mladým 

debutujúcim režisé-

rom v Taliansku. 

Okrem filmu je dnes 

aktívna aj v huma-

nitárnej oblasti – ochraňuje ženské práva, deti v Kam-bodži 

a snaží sa pomáhať v boji proti AIDS. 

Napriek tomu, že Claudia Cardinale nechcela byť herečkou, 

dnes ju pozná celý svet. Aj počas divácky atraktívneho mon-

tovania mosadznej tabuľky so svojim menom na Moste slávy 

jej meno aplaudovalo obrovské množstvo priaznivcov. 

„Bola som v roku 1957 zvolená za najkrajšiu Talianku 

v Tunise. Prišli za mnou, aby som robila vo filme. Čím viac 

oni chceli, tým viac som ja nechcela točiť filmy. Začali posie-

lať telegramy aj môjmu otcovi,“ zaspomínala si. Za víťazstvo 

dostala zájazd na filmový festival v Benátkach, ktorý rozhodol 

o jej životnej ceste. Natáčala so slávnymi režisérmi Federicom 

Fellinim, Luchinom Viscontim, či Sergiom Leonem. Debuto-

vala v roku 1958 a dodnes je nezabudnuteľná z filmov „Rocco 

a jej bratia“, „Gepard, 8 ½“, či „Vtedy na Západe“ a v mno-

hých iných. Hrala postavy od prostitútky, cez princezné až po 
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vidiecku ženu. 

Tragické roly, 

komické roly. 

Rada hrám a ra-

da žijem iné ži-

voty, nielen je-

den,“ pokračo-

vala. V tomto 

roku by sa mala 

objaviť v hlav-

nej postave vo 

filme bulharského režiséra Borisa Despodova „Vtedy vo wes-

terne“.  

Claudia Cardinale bola desaťročia idolom mužov. Filmo-

vým láskam však odolávala. Claudia Cardinale sa stala sym-

bolom ženskej príťažlivosti a počas celej kariéry jej dvorili 

slávni muži. Ten, čo jej dvoril najviac a najdlhšie bol Marcello 

Mastroianni. Nikdy som mu nepodľahla. Viceprezident festi-

valu Peter Hledík podotkol, že on vydržal určite viac, len 

Claudia o tom nevedela.  

www.sme.sk 29.06.2014  

pomocná evidencia 454/1/2014 

 

Slávnostným ceremoniálom dňa 27. júna 2014 sa skončil 

22. ročník „Art Film Festu“, ktorý sa konal od 21. do 27. júna 

2014 v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne. Tvorcovia ví-

ťazných snímok si na ňom prebrali ocenenia. Hlavnú cenu 

„Art Film Festu“, „Modrého anjela“ za najlepší film, získal 

českofrancúzsky film „Cesta ven“ Petra Václava. Je trpkým 

príbehom mladej rómskej ženy, ktorá bojuje o obyčajný šťast- 
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 ný a dôstojný život. „Film zachytáva silnú realitu, s ktorou sa 

musíme všetci vysporiadať. Oceňujeme dôležitosť témy, prav-

divé detaily, prácu s nehercami a zobrazenie mikro situácií,“ 

zdôvodnila medzinárodná porota hraných filmov na čele 

s predsedom, rumunským hercom Razvanom Vasilescom. Ju-

ry rozhodla o víťaznom filme spomedzi jedenástich snímok 

z celého sveta.  

Česko-francúz-

ska koprodukcia 

bola ocenená aj 

„Modrým anje-

lom“ za najlepší 

ženský herecký 

výkon, z ktorého sa 

teší Klaudia Du-

dová za „veľmi 

prirodzené a autentické stvárnenie postavy“. Režisérovi padla 

do oka na rómskej zábave a hoci nemala herecké ambície a vo 

filme sa objavila po prvýkrát, vytvorila autentickú hrdinku. 

Práve s filmom „Cesta ven“ sa česká ki-

nematografia po 16 rokoch vrátila na scénu 

prestížneho festivalu v Cannes, kde ho vo 

svetovej premiére uviedli v sekcii nezávislých 

filmov L´ACID v Cannes, kam sa dostalo len 

9 titulov zo stoviek snímok z celého sveta. Na 

„Art Film Feste“ mal film oficiálnu slovenskú 

premiéru a od 26. júna 2014 je v slovenskej 

kinodistribúcii.  

Päťčlenná medzinárodná porota udelila 

„Modrého anjela za najlepšiu réžiu“ me-

xickému tvorcovi Fernandovi Eimbckemu za snímke „Klub 

Sandvich“, ktorý je jednoduchým príbehom, v ktorom sleduje 

Palomu s 15-ročným synom Hectorom, ktorí spolu trávia 

Klaudia Dudová 
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prázdniny v prímorskom letovisku. Syn tam stretáva dievča, 

čo naruší jeho zvláštny vzťah s matkou. „Iba s troma postava-

mi na jednom mieste sa Fernandovi Eimbckemu podarila dob-

rá minimalistická snímka, ktorá je inteligentnou a emotívnou 

sondou do ľudského života,“ odôvodnila porota. Za tento svoj 

tretí hraný film získal režisér aj „Striebornú mušľu“ pre naj-

lepšieho režiséra v San Sebastiane. 

„Modrého anjela za najlepší ženský herecký výkon“ si 

odniesla z „Art Film Festu María Renée Prudencio za film 

„Klub Sandvich“. „Pri jej hereckom výkone človek pochopí, 

čo pre dieťa znamená dokonalá matka,“ povedala porota.  

„Modrý anjel za najlepší mužský herecký výkon putuje 

z „Art Film Festu“ britskému hercovi Eddiemu Marsanovi, 

ktorý stvárnil hlavnú postavu vo filme „Tichý život“ režiséra 

Uberta Pasoliniho. „Eddie Marsan je vo svojom stvárnení 

dokonalosti dokonalý a nenahraditeľný,“ okomentovala po-

rota.  

Zvláštne uznanie dostala nórska snímka „List kráľovi“ 

režiséra Hishama Zamana. Porota ocenila „neidealizované 

a zároveň humorné spracovanie závažnej témy a nesmierne 

otvorený, dojímavo tragický pohľad na ľudský život.“ Film 

súčasne získal aj „Cenu primátora mesta Trenčianske Teplice“ 

za „pôsobivé zobrazenie piatich ľudských mikropríbehov, kto-

ré presvedčivo vyjadrujú dramatickú dejovú líniu, rozprávač-

skú úspornosť a pozorovací talent. Najlepší škandinávsky film 

roka 2014 ukazuje v mozaikovitom príbehu skupinu niekoľ-

kých utečencov na výlete do Osla. Talentovaný nórsky tvorca 

sa ocitol v súťaži „Art Film Festu“ po druhýkrát, minulý rok 

festival uviedol jeho debut „Pred snežením“. 

Zvláštne uznanie získal aj čílsko-francúzsky film „Zabiť 

človeka“ režiséra Alejandra Fernándeza Almendrasa. Poro-

ta ho odmenila za „inšpiratívnu úvahu o tom, čoho by bol člo-
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vek schopný v extrémnej situácii a za to, že preniká do hlbín 

ľudskej mysle.“  

„Cenu primátora mesta Trenčín si odniesol ukrajinský 

film „Klan“ režiséra Myroslava Slaboshpytskiyho. Film vý-

razne zaujal na nedávnom festivale v Cannes, kde bol vybratý 

do „Týždňa kritiky“ a získal tri ocenenia vrátane „Grand 

Prix“. Ocenenie z „Art Film Festu“ si odnáša „za šokujúcu 

poctu nemému filmu a mrazivo prenikavému odkrytiu pre 

bežných ľudí skrytého sveta hluchonemej komunity“. 

Spoločné ocenenie Film Europe Award a Art Film Festu 

získali slovenskí tvorcovia Peter Begányi a Andrej Kolenčík 

za krátkometrážnu parodickú komédiu „Výstava“ , s ktorou sa 

zúčastnili mnohých zahraničných festivalov, kde získali viace-

ro uznaní, vrátane hlavnej ceny na srbskom festivale Kusten-

dorf v januári 2014, ktorý organizuje slávny režisér Emir Kus-

turica. Ich film sa presadil v konkurencii 400 prihlásených 

filmov. 

„Modrého anjela za najlepší krátky film“ si „vybojoval“ 

kanadský hraný film „So sklonenou hlavou“ režiséra Maxi-

ma Girouxa. Porota krátkych filmov pod vedením mexického 

filmára Victora Orozco Ramireza ocenila film za „podmaňu-

júco nádherný filmový výraz, poetiku ženskosti, s tichou ná-

stojčivosťou odhaľujúce emócie“.  

Zvláštne uznanie udelila nórskemu hranému filmu „Penia-

ze späť, prosím!“ režiséra Evena Hafnora. „Oceňujeme film 

za výrazovú strohosť s riadenou dávkou humoru,“ okomento-

vala porota, ktorá vybrala víťazov spomedzi 35 krátkych fil-

mov z celého sveta. Na 22. ročníku „Art Film Festu“ sa pre-

mietlo počas sedemdňového filmového maratónu 133 filmov 

zo 49 krajín. 

www.sme.sk 27.06.2014 

pomocná evidencia 455/1/2014 

 

http://www.sme.sk/
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Od 16. júna 2014 ožili priestory starobylej Skalky pätnás-

timi výtvarníkmi a literátmi zo Slovenska, Čiech a Poľska, aby 

hľadali inšpiráciu pre svoju tvorbu na 7. ročníku medzinárod-

ného výtvarno – literárneho sympózia „Ora Et Ars“.  

Prv však, než začali umelci tvoriť zastavili sa v obradnej 

miestnosti Mestského úradu v Trenčíne, kde ich osobne priví-

tal primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček a zaželal 

im veľa úspechov v umeleckej tvorbe. Záver úvodného dňa 

stretnutia umelcov patrila slávnostnej svätej omši v jaskynnej 

kaplnke  na Veľkej Skalke, ktorú celebroval farár zo Skaly 

dekan Mgr. Stanislav Strapko. 

Súčasťou seminára „Ora Et Ars“ bol v refektári Kolégia 

piaristov kultúrno – historický seminár pod názvom „Kláš-

torná medicína“. 

Tvorba výtvarníkov a literátov vyvrcholila pracovnou ver-

nisážou v kostole na Malej Skalke dňa 21. júna 2014, ktorú 

zhodnotil kurátor PhDr. Marián Kvasnička slovami, že „aj 

od tohto miesta, ktoré je preduchovnelé sa očakáva akási zvý-

šená nápadov“. V kultúrnom programe vystúpilo hudobné 

združenie „Muzicanica Slovaca“ z Mojmíroviec. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 483/1/2014 

 

Povesť o láske a hrdinstve vodníka Valentína v multi-

žánrovom prevedení pod holým nebom vylákalo 27. júna 2014 

do centra mesta Trenčín davy ľudí. Podujatie otvorilo Tren-

čianske kultúrne leto 2014.  

Kombinácia atraktívnej akrobatickej šou, príjemného poča-

sia a posledného školského dňa pritiahla do centra mesta veľa 

ľudí. Tí všetci vedno s príbehom putovali z Parku M. R. Šte-

fánika až na Štúrovo námestie. „Prišlo ich možno troška viac, 

ako sme očakávali, takže niektorí mali problém vidieť všetky 

javiská. Ale celkovo bola v meste úžasná atmosféra a som rád, 
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že som k tomu mohol prispieť,“ povedal predstaviteľ vodníka 

a jeden z organizátorov podujatia Vlado Kulíšek. Pred očami 

divákov sa na 10 zastávkach odohrávali obrazy z vodníkovho 

života. Predstavenie spojilo mnohé žánre: virtuózny husľový 

part Maroša Didyho, talenty z trenčianskych umeleckých 

škôl, ľudový spev a tanec súboru Kontulka a moderný tanec 

dievčat zo súboru  Goonies. Najviac pozornosti na seba strhli 

členovia skupiny Argolla. Ich vzdušná akrobacia na visiacom 

hodvábe, žonglova-

nie so svietiacimi 

kockami, balanso-

vanie na hrane gra-

vitácie na oceľo-

vých kruhoch, vod-

ný tanec v priesvit-

nom bazéne, ale aj 

ohňová show, to 

všetko boli čísla, 

ktoré sme ešte v Trenčíne nevideli. Večer dotvorili aj nie cel-

kom bežné detaily. Cestou cez Mierové námestie diváci dvíha-

li hlavy na Mestskú vežu, ktorú na diaľku pokrýval pohybli-

vými obrazmi Pavol Soukal. Záverečný vodný gejzír sa poda-

rilo vyčariť s pomocou hasičskej techniky.  

Podujatie ľudí nadchlo a splnilo očakávania aj samotného 

autora Vladimíra Kulíška, ktorý sa už dnes začal zamýšľať 

nad oživením novej legendy a jej následným spracovaním. 

Ako prezradil, láka ho postava trenčianskeho kata.  

Útlu knižku s príbehom „Valentín, vodník z Tren-

čína“, ktorá slúžila ako predloha k predstaveniu, si mohli 

záujemcovia kúpiť v Kultúrno-informačnom centre v Tren-

číne.  

Info Trenčín 04.07.2014 

pomocná evidencia 465/1/2014 
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Dňa 30. júna 2014 sa uskutočnila vo výstavných priesto-

roch Art Synagóga v Trenčíne vernisáž výstavy pod názvom 

„Pravdivosť, Súcit, 

Znášanlivosť“, 

v ktorej vystavujú-

cimi boli umelci, kto-

rí sa venujú tradič-

ným cvičeniam Falun 

Gong, ktoré boli 

v roku 1999 zakáza-

né v krajine svojho 

pôvodu, v Číne. Zá-

kladnými princípmi Falun Gongu sú pravdivosť, súcit a zná-

šanlivosť, ktoré predstavujú priamy opak nátlaku a násilia 

komunistickej strany. Vtedajší čínsky vodca Ťiang Cemin pos-

tavil túto meditačnú prax mimo zákon v čase, keď počet prak-

tizujúcich občanov pre obrovskú popularitu prekročil počet 

členov komunistickej strany. Niektorí z umelcov zažili na 

vlastnej koži mučenie, 

nútené pracovné tábory 

a útlak. Títo umelci si 

uvedomili, že najčistej-

šiu a najkrajšiu formu 

umeleckého vyjadrenia 

sprostredkúva tradičné 

umenie. Veria, že týmto 

spôsobom vyjadria nád-

heru Falun Gongu a odhalia brutalitu prenasledovania. 

Výstava bola inštalovaná v mestách v USA a Kanade a te-

raz prichádza do Európy. Jej cieľom je ukázať na zločiny proti 

ľudským právam, ktoré sa dnes dejú v Číne. Zároveň ukazuje 

krásu kultivácie vo Falun Dafa, v ktorom je návrat 

k pravdivosti a dobrote je skutočným zmyslom života. Vysta-
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vené obrazy pripomínajú, že keď sa prenasledovanie stretne 

s princípmi pravdivosti, súcitu a znášanlivosti sa z obyčajných 

ľudí stávajú ľudia neobyčajní. 

Dodnes sa zozbieralo 48 umeleckých diel. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 457/1/2014 

 

V termíne 2. - 7. júna 2014 sa už po druhýkrát v opustenej 

hale bývalej textil-

nej továrne Merina 

konal týždeň súčas-

ného umenia „Hala 

2014“. Organizačne 

sa na ňom podieľalo 

občianskej združe-

nie Hala o.z. s part-

nerskou spoluprácou 

Galérie M. A. Ba-

zovského v Trenčíne. Toto podujatie pozostávalo z päťdňové-

ho umeleckého sympózia a jednodňového multižánrového fes-

tivalu súčasnej hudby, módy a umenia. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 480/1/2014  

 

Najväčší hudobný 

festival „Pohoda“ uspo-

riadaný v dňoch 11. až 

13. júla 2014 v Trenčíne 

prilákal opäť množstvo 

návštevníkov z rôznych 

kútov Európy. Účastní-

kov tento rok na festiva-

le spájal boj za ľudské 
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práva i lepšiu budúcnosť.  Festival „Pohoda“ nie je len hudob-

ným kultúrnym podujatím, ale jeho odkazom bola v tento rok 

aj spolupatričnosť a vzájomná pomoc ľudí.  Tento odkaz sa 

prejavil napríklad v predstavení Ukrajinskej národnej fil-

harmónie, keď na koncerte sa objavilo množstvo ukrajin-

ských vlajok na znamenie podpory ľudí, ktorí konfliktom na 

Ukrajine trpia.  Symbolicky k vývoju situácie na Ukrajine za-

hral orchester pod vedením skvelého Mykolu Dycadyuru 

dramatické die-

lo „Obrázky  výsta-

vy“ ruského autora 

Modesta  Musorg-

ského a „Huculský 

triptych“  svojho 

krajana Myroslava 

Skoryka. Koncert 

uzavrela záverečná 

časť Musorgského 

diela – „Veľká brána Kyjevská“. Klasická hudba má na Ba-

žant stage už roky svoje pevné miesto, no teraz to bolo prvý-

krát, čo znela v hlavnom večernom čase. Dve ukrajinské zá-

stavy vlajúce pod pódiom a na ňom neuveriteľné emócie, hĺb-

ka, smútok, ale aj odhodlanie a nádej, ktoré dojali návštevní-

kov festivalu. Nie všetci síce odolali nutkaniu rozprávať sa či 

ťukať do svojich smartfónov, no aj tak išlo o zážitok a atmo-

sféru, aká sa na openair festivale, zameranom prevažne na sú-

časnú hudbu, len tak nevidí. Slová Michala Kaščáka „že hudba 

je mocná čarodejka“ pred prídavkom to absolútne vystihli. 

Tému boja za ľudské práva prezentovala aj výstava „Život  

v kontajneri“, ktorý organizovala humanitárna organizácia 

„Magna“ – deti v núdzi. Návštevníci festivalu si mohli po-

zrieť portréty utečencov z Južného Sudánu priamo na špeciál-

nom  pódiu  zvanom „Visegrad Stage“. Na veľkých  preprav- 
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 ných kontajneroch viseli fotografie afrických rodín. zverejne-

né portréty vznikli pri jednej z návštev fotografa Martina 

Bandžáka v hlavnom meste Južného Sudánu. Vtedy si vši-

mol opustené kontajnery, do ktorých sa utečenci nasťahovali. 

Na ploche niekoľkých metrov štvorcových žijú často celé ro-

diny, so všetkým majetkom, ktorý majú. V jednom kontajneri 

žije niekedy aj viac ako desať ľudí,“ povedala Hana Schvar-

cová z humanitárnej organizácie „Magna“.  

Výstavu fo-

tografií už orga-

nizácia prezen-

tovala v Bratis-

lave. Na festiva-

le dostala inú 

podobu, ktorá 

oslovila množ-

stvo ľu-

dí. „Zasiahne 

vás to priamo do 

srdca. Všetky moje problémy sa mi zrazu zdajú byť malicher-

né. Keď v tomto prostredí hrali rôzne  kapely malo to úplne 

inú atmosféru,“ povedala Mirka Lesajová z Banskej Bystri-

ce.  

Ľudia na festivale mohli utečencom vyjadriť svoju morálnu 

podporu.  „A to tým spôsobom, že sa na výstave vyfotografo-

vali s nápisom „Môžem to byť ja“ a fotku si zverejnili na svo-

jom profile na sociálnej sieti,“ dodala Hana Schwarzová.  

Organizátori tohtoročného festivalu opäť mysleli aj na ži-

votné prostredie. Tento rok je ešte ekologickejší. Festival „Po-

hoda“ sa pýši prepracovaným systémom separácie odpadu, 

používaním recyklovaných materiálov či solárnej energie.  Pr-

vý krát sa použili aj vratné poháre na všetky čapované nápoje. 

 Ľudia si poháre kúpili za dve eurá a peniaze návštevníci do-
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stali spať pri vrátení pohára na odberných miestach. „Na tento 

krok som mal od ľudí zatiaľ len pozitívne ohlasy,“ povedal 

riaditeľ festivalu Michal Kaščák. Podľa jeho slov je festival 

v separovaní odpadu najlepší na Slovensku. Okrem separácie 

sa na festivale zbierajú aj plechovky, z ktorých sa priamo na 

mieste vyrábajú rôzne predmety. „Za šetrnú k prírode považu-

jeme aj špeciálnu autobusovú dopravu. Je to ekologická akti-

vita  keďže namiesto 15 áut príde do areálu len jeden auto-

bus,“ povedal PR manažér „Pohody“ Mário Gešvantner.  

Festival „Pohoda“ bol ale predovšetkým o hudbe 

a hudobných osobnostiach. Organizátori často pozývajú inter-

pretov, ktorí sú 

svojrázni a od iných 

hudobníkov sa odli-

šujú. Jedným z nich 

bol aj americký gi-

tarista a spevák Se-

asick Steve. Nebe-

rie si servítku pred 

ústa, no hrá 

s neopakovateľným 

zanietením. „Hrám pre ľudí a riadim sa inštinktmi. Niektorí 

mladí hudobníci si myslia, že publikum je tu pre nás, ale opak 

je pravdou. Ľudia sú moji páni a mojou hudbou im slúžim,“ 

povedal skúsený spevák. Steve je známy tým, že hráva na rôz-

nych gitarách, ktoré si sám vyrobil, napríklad aj z automo-

bilových súčiastok. Priznáva, že nie sú v najlepšom stave. 

„Môže sa stať, že mi gitara zlyhá aj uprostred piesne a v tom 

je ten adrenalín, ktorý milujem,“ dodal 73 ročný Steve, ktorý 

hrá na gitare už od svojich ôsmich rokov.  

„Pohoda“ priniesla návštevníkom aj iný ako hudobný záži-

tok. Organizátori potešili ľudí so športovým srdcom, keď toh-

toročný víťaz Stanleyho pohára Marián Gáborík, presne tak 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13387089&ids=6
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ako sľúbil, priniesol najcennejšiu hokejovú trofej pre víťaza 

NHL na hlavné pódium, lebo chcel, aby pohár uvidelo čo naj-

viac Slovákov. 

„Keď som sa dozvedel, že pohár bude v Trenčíne presne 

v čase konania tohto festivalu, tak sme aj s Michalom Kaščá-

kom prišli na nápad spojiť tieto dve podujatia,“ povedal Ma-

rián Gáborík.  

Príchod hoke-

jistu niektorí ľu-

dia vnímali spo-

čiatku rozpačito, 

boli predsa len na 

pódiu viac zvyk-

nutí vídať hu-

dobných interpre-

tov. Potom však prevládlo nadšenie. „Je to opäť niečo nové 

a nezvyčajné. Bol to kontrast, keď sa na pódiu objavil po gita-

rovom virtuózovi, no mne sa to veľmi páčilo,“ povedal Ján 

Sivák.  

Aj tento rok nechýbalo na Pohode množstvo zaujímavých 

atrakcií. Priestor dostali opäť milovníci korčuľovania v špe-

ciálnej hale či adrenalínoví športovci pri bungee jumpingu. 

Návštevníci si v rôznych stanoch napríklad mohli pozrieť vo-

jenskú výstavu, zmerať si krvný tlak, alebo spoznať čínske 

meditačné cvičenie s názvom Falung dong. Vo vedľajšom sta-

ne zas unaveným či smutným ľuďom rozdávali. 

 „Vo štvrtok o 15,00 uviedol Michal Kaščák na hlavnom 

pódiu legendu, ktorá na Pohode odohrala svoj koncert v roku 

2000, keď sa festival organizoval ešte na Výstavisku v Trenčí-

ne. Populárne piesne Ivana Mládka sprevádzaného Banjo 

Bandom si prišli zaspievať mladší aj starší, spočiatku sa však 

priestor pod pódiom zapĺňal pomalšie. Napokon sa pri noto-
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ricky známom „Jožinovi z bažin“ nad areálom obloha sa za-

tiahla a spustil sa prudký lejak.  

V sobotňajší večer americká speváčka Kelis roztancovala 

dav krátko po 

19:00. I keď 34-

ročná interpretka 

pôsobila chvíľami 

rozpačito, ľudia si 

jej skladby užívali 

naplno. Ďalším 

silným momentom 

sobotňajšieho ve-

čera bolo vystúpe-

nie slovenskej speváčky Jany Kirschner, ktorá spolu 

s kapelou predviedla výborný koncert plný rozličných hudob-

ných motívov. Atmosféru večera dotváralo zapadajúce slnko, 

ktoré sa postaralo o krásne zore.  

O slávnostné otvorenie festivalu na hlavnom pódiu sa po 

21:00 h postarala Ukrajinská národná filharmónia a išlo o 

jednoznačne najsilnejší koncert z doterajšieho priebehu Poho-

dy. Orange stage 

ponúkol aj ďalšiu 

skvelú šou, ktorú 

predviedli anglic-

kí Goldfrapp. 

Formácia sa pred-

stavila hneď po 

headlinerovi, sku-

pine „Suede“. 

Kapelu spolu s divákmi hnal vpred poskakujúci spevák Brett 

Anderson. Štyridsaťšesťročný líder sa k publiku niekoľko ráz 

prihovoril aj slovenským „ďakujem“ a v závere odspieval pie-

seň na bezpečnostných zábranách. Muzikanti týmto energic-
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kým vystúpením s výborným zvukom len potvrdili, že 

na hlavné pódium právom patria. „Suede“ mali v sobotu naj-

väčšiu návštevnosť, pričom v rámci Bažant stageu platí opak 

pre kapelu „Mogwai“, ktorá vystúpila o 21:00 h. Koncert 

škótskej skupiny, pre ktorú sú typické dlhé inštrumentálne pa-

sáže, aké si ľudia mohli vychutnať aj na Pohode, si prišiel vy-

počuť a pozrieť aj primátor Trenčína Mgr. Richard Rybní-

ček. „Mogwai“ tiež venovali jednu skladbu nedávno zosnulé-

mu hudobníkovi Tommymu Ramonovi. Voľné miesta na sede-

nie a státie boli aj v Európa stagei, kde v tom istom čase vy-

stupovali slovenskí „Autumnist“. Naopak, „Modré hory“ 

prilákali pod Red Bull Tour Bus množstvo verných priazniv-

cov. 

Britský rapper 

Tricky si pred 

koncom tajom-

ného vystúpenia 

pozval na pó-

dium niekoľkých 

fanúšikov, ktorí 

si tieto vzácne 

chvíle patrične 

užívali.  

Pohoda tento 

rok ponúkla široký priestor pre sprievodné akcie, workshopy, 

diskusie, divadlá či literatúru. Organizátori zabezpečili dosta-

tok záchodov či spŕch. Dlhé rady sa netvorili ani pri množstve 

stánkoch s občerstvením či s iným tovarom. Problémy ľuďom 

nerobili ani vratné plastové poháre, ktoré boli na festivale no-

vinkou. 

Na Pohode sa separoval odpad a na osvetlenie areálu sa vy-

užívala aj solárna energia. Aj počasie festivalu prevažne 

prialo. Pršalo len v piatok, pričom ostatné dni boli slnečné. 
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K najvydarenejším hudobným číslam patril aj koncert škót-

skej kapely „Travis“, ktorá v piatok odohrala dvojhodinové 

vystúpenie s hitmi ako „Why Does It Always Rain On Me?“, 

„Sing“ alebo „Closer“. Skvelé koncerty predviedli aj americký 

bluesman Seasick Steve či nemecká formácia „Kraftwerk“ 

s ich 3D šou. 

Mnohých tiež po-

tešil slovenský hoke-

jista Marián Gábo-

rík, ktorý ukázal 

v piatok 11. júla 

2014 na  hlavnom 

pódiu „Stanleyho 

pohár“. Pozvanie 

na festival prijal aj 

prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.  

Riaditeľ festivalu Michal Kaščák po jeho ukončení 

na tlačovej konferencii prezradil, že je s 18. ročníkom spokoj-

ný. „Som šťastný, že máme za sebou také tri dni, aké boli,“ 

uviedol a pokračoval, že „podľa doterajších odhadov bola 

návštevnosť oproti minulému roku nižšia o tisíc či dvetisíc ľu-

dí. Vidím to tak, že sa vraciame do slovenského normálu. Pri-

znal, že „dôležitým faktorom pri kúpe vstupeniek bola nie 

práve najlepšia predpoveď počasia“. Podľa Kaščáka bolo 

v areáli najviac návštevníkov a návštevníčok v sobotu večer. 

Riaditeľ festivalu tiež prezradil, že na tohtoročnom festiva-

le „Pohoda“ sa mu najviac páčilo nedeľné vítanie slnka 

so spomínaným „Zakarpatským národným zborom“, úvodné 

vystúpenie „Ukrajinskej národnej filharmónie“ a  koncert for-

mácie „Travis“, ktorú označil za „ideálnu festivalovú kapelu“. 

Bola to obrovská sila. „V istých chvíľach som bol dojatý,“ vy-

jadril sa Michal Kaščák. 
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Trenčianske letisko sa vyprázdňovalo, festival opúšťali 

spokojné skupinky ľudí. Skončil sa 18. ročník Pohody, ktorý 

podľa jej riaditeľa Michala Kaščáka prebehol veľmi dobre a 

pokojne - či už z pohľadu zdravotníkov, organizátorov, ale aj z 

pohľadu návštevníkov. V úvode tradičnej záverečnej tlačovky 

Michal Kaščák zhodnotil priebeh festivalu slovami „Mám ra-

dosť z toho, aký festival bol. Veľkou témou sa stalo počasie, 

ktoré k nám bolo mimoriadne milosrdné oproti predpovediam, 

takže za toto sme vďační. No a zažili sme veľmi veľa silných 

momentov.“   

Tohtoročná 

návštevnosť 

festivalu bola 

nižšia, ako po 

minulé roky, 

hrubým odha-

dom o tisíc až 

dvetisíc ľudí 

menej. Podľa 

Michala Kaš-

čáka „za to 

môže najmä predpoveď počasia, ktorá sa niekoľko dní pred 

festivalom zdala ako nepriaznivá, a preto sa spomalil aj predaj 

lístkov.  

Bolo zaujímavé sledovať návštevnosti jednotlivých dní 

podľa prognózy počasia. Tým, že sobota bola avizovaná ako 

pekná, tak bol festival najzaplnenejší, pričom si myslím, že 

rovnako silné boli prvé dva večery. Ale ľudia sa tešia hlavne, 

keď je pekne, aj keď ja si myslím, že tie prvé dva dni napriek 

pár prehánkam bolo úplne ideálne festivalové počasie,“ dodal.  

Sklamaní určite nezostali všetci tí, ktorým sa podarilo do-

stať do preplneného Európa stageu, v ktorom s moderátorom  

Štefanom Hríbom prišiel diskutovať prezident Slovenskej re-
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publiky Andrej Kiska, ktorého Pohoda vítala obrovskými 

ováciami a potlesk znel po takmer každej odpovedi úradujúcej 

hlavy štátu. Napriek tomu, že sa ozývajú kritické hlasy na té-

mu "Pohoda a politika", aj toto na festival, ktorý je známy 

svojou otvorenosťou a opakom ľahostajnosti vo verejných 

otázkach, v istej miere patrí. 

Multižánrový festival „Bažant Pohoda 2014“ sa v nedeľu 

ráno dňa 13. júla 2014 skončil, keď oficiálnu bodku za poduja-

tím, ktoré sa konalo od štvrtka 10. júla na letisku v Trenčíne, 

dala ekumenická bohoslužba. V rámci obradu vystúpili Zakar-

patský národný zbor a uznávaný slovenský hudobník Marián 

Varga, ktorý na záver zahral skladbu „Ľalia poľná“. Návštev-

níkom a návštevníčkam spríjemňovalo nedeľňajšie dopoludnie 

a odchod domov aj pekné letné a slnečné počasie.   

www.sme.sk 12.07.2014 

www.pohoda.sk 11. - 13.07.2014 

pomocná evidencia 485/1/2014 

 

Mesto Trenčín bude mať nové maľované názvy ulíc. Ich 

umelecké stvárnenie 

má teraz ulica Vojte-

cha Zamarovského, 

Marka Aurélia a Ma-

túšova. Zhostil sa ich 

známy trenčiansky 

umelec a architekt 

Ing. arch. Július 

Bruna, ktorý ich na-

vrhol a realizoval v rámci mestských zásahov v Trenčíne.  

Podľa autora projektu mestského zásahu, Ing. arch. Júliusa 

Brunu bol jeho zámer vybrať ulice v podhradí. „Tieto ulice 

majú totiž veľmi dobre umelecky uchopiteľné historické ná-

zvy,“ povedal Ing. arch. Júliusa Bruna. Názov ulice Marca 

umelecké stvárnenie názvu Matúšovej ulice 

http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=3558&pr=0.1&w_id=198&tstamp=1405338671&pid=540&cd=9bf8e5cd67daeb1ec33104cf3f158f8a&f=1
http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=76&pr=0.11&w_id=474&tstamp=1405338671&pid=540&cd=ef278a2a8344b75341a7e2046e3710fd&f=1
http://www.sme/
http://www.pohoda.sk/
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Aurélia vyhotovil Bruna ako prvý. „Hlavným výtvarným mo-

tívom bola jedna zo zachovaných rímskych mincí, ktorá sa 

viaže s Trenčínom a je na nej tento panovník vyobrazený,“ 

povedal Ing. arch. Július Bruna. Ďalšie dva historické názvy 

ulíc pribudli len nedávno. Podľa autora sa často diskutovalo o 

ich umiestnení.  

„Na dvoch pilieroch sú vlastne zobrazené dva rôzne názvy 

ulíc. Pre lepší prehľad je však namaľovaná schéma, aby bolo 

jasné, ktorá ulica je Matúšova a ktorá ulica Zamarovského. Pri 

prvom názve spomínanej ulice autor vyhotovil erb Matúša 

Čáka, ktorý je jeden z najvernejších erbov, ktoré sa výtvarne 

najviac používajú,“ povedal Bruna. Pri názve ulice po Vojte-

chovi Zamarovskom vy-

tvoril autor symboliku py-

ramídy, v ktorej je výber z 

jeho najznámejších kníh.  

Podľa Ing. Richarda 

Ščepka, organizátora 

mestských zásahov, sú 

maľované názvy ulíc dô-

kazom, že spolupráca me-

dzi aktívnymi obyvateľmi, mestskou samosprávou a úradník-

mi môže v Trenčíne fungovať. „Ide o pomerne jednoduchý 

mestský zásah, pri ktorom nebola potreba konzultácie s do-

pravnými policajtmi, ani nutnosť čakať na vyjadrenia niekoľ-

kých inštitúcií. Z môjho pohľadu ide o zásah, ktorý oživil da-

ný priestor a zároveň zvýraznil historické súvislosti tejto loka-

lity. A to vkusne, esteticky a za málo peňazí,“ povedal Ing. 

Richard Ščepko.  

Okrem maľovaných názvov ulíc sa pripravujú v Trenčíne aj 

ďalšie mestské zásahy, jedným z nich je aj múrik pri Synagó-

ge, ktorý je pred dokončením. „Pri tomto návrhu sa vysadia 

Ulica Marca Aurélia 

umelecké stvárnenie názvuUlicca Marca Aurélia 
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popínavé rastliny tak, aby takzvane poľudštili surový betón,“ 

ozrejmil Ing. Ščepko. 

Najrozsiahlejší z pripravovaných návrhov je priestor pred 

evanjelickým kostolom. K projektu sa musia ešte vyjadriť do-

pravní policajti. „Rokovania smerujúce k uskutočneniu tohto 

zásahu budú v najbližších dňoch pokračovať stretnutím so zá-

stupcami trenčianskeho dopravného inšpektorátu,“ povedala 

hovorkyňa Trenčína Erika Ságová. 

www.sme.sk 16.07.2014 

pomocná evidencia 488/1/2014 

 

V sobotu dňa 19. júla 2014  sa uskutočnila slávnostná ver-

nisáž už 7. ročníka me-

dzinárodného výtvar-

no-literárneho sympó-

zia „Ora Et Ars Skal-

ka 2014“.  Podujatie 

vzniklo k úcte a podpo-

re najstaršieho pútnic-

kého miesta na Sloven-

sku  - Skalky pri Tren-

číne, uctievania si svätých Svorada – Andreja a Beňadika, ich 

neopakovateľného „genius loci“.  

Vernisáž sa uskutočnila v historickom areáli bývalého kláš-

tora na Veľkej Skalke pri Trenčíne, pričom samotné sympó-

zium sa uskutočnilo v treťom júnovom týždni. Začiatok verni-

sáže patril Trenčianskemu komornému orchestru, ktorý  in-

terpretoval dielo Antónia Vivaldiho „Koncert a-mol pre husle 

a orchester“ a potom sa ujala slova moderátorka podujatia Eva 

Mišovičová, ktorá privítala účastníkov vernisáže a požiadala 

kurátora sympózia PhDr. Marián Kvasničku o pár slov. 

V úvode príhovore konštatoval, že nultý ročník „Ora Et Ars“ 

sa začínal v jaskynnej kaplnke starodávneho benediktínskeho 
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kláštora na Skalke liturgický  slávením svätej omše. Vtedy v 

homílii svätej omše pripomenul miestny farár Mgr. Stanislav 

Strapko, ako sa vtedy pred siedmymi rokmi nadchol oživením 

pútnického miesta Skalka. V ďalšej časti venoval rečník po-

zornosť dielam jednotlivých výtvarníkov. Potom predstúpil 

podpredseda Trenčianskeho sa-mosprávneho kraja Ing. Jozef 

Trstenský. Vo svojom príhovore sa vyznal, že toto historické 

miesto, na ktorom sa ocitol po prvýkrát má úžasnú atmosféru 

a je rád, že i Tren-

čianske osvetové 

stredisko prispelo 

svojou aktivitou 

na povznesení 

tohto podujatia. 

Potom vystriedal 

predchádzajúceho 

rečníka primátor 

Mesta Trenčín 

Mgr. Richard Rybníček, ktorý pripomenul, že Skalka 

v tomto roku už po siedmy raz privítala umelcov a nechala ich 

vnímať, počúvať, prežívať a v ich tvorbe spracovávať svoj 

dar. My všetci tu prítomní máme to šťastie, že môžeme byť 

obdarovaní tejto úrady, že s plnými dúš-

kami môžeme nabrať potravy pre svoju du-

šu. Nechať ju tu v tichu odpočinúť skôr, 

ako zídeme zo Skalky dolu do každoden-

ného virvaru povinností. Ďakujem všet-

kým, ktorí neváhali priložiť ruku k dielu, 

aby toto najstaršie pútnické miesto na Slo-

vensku sa tešilo veľkej pozornosti a úcty.  

Nakoniec zhodnotil činnosť výtvarníkov, výtvarník a koor-

dinátor výtvarnej sekcie Ing. Jozef Vydrnák, keď povedal, že 
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 „sympoziálne diela, ktoré vznikajú v takejto špecifickej tvori-

vej atmosfére sa budú ďalej prezentovať na spoločnej vernisá-

ži.“  V literárnej časti  si návštevníci mohli  vypočuť lyrizova-

nú prózu a poéziu prednášanú samotnými autormi.  Básnici 

Rudolf  Dobiáš 
a Erik Ondrejička 

opäť dokázali, že sú 

skutočne nielen 

majstrami slova, ale 

i veršov a svojimi 

dielami presvedčili 

o tom všetkých prí-

tomných, ktorí so 

zatajeným dychom 

počúvali prednesy ich diel. Na záver podujatia vystúpil Tren-

čiansky komorný orchester 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 496/1/2014 

 

Pri príležitosti 115. výročie narodenia jedného zo zaklada-

teľov slovenskej výtvarnej moderny – Mi-

loša Alexandra Bazovského pripravila tren-

čianska galéria v spolupráci so Slováckym 

múzeom v Uherskom Hradišti výstavu zos-

tavenú z diel tohto umelca. Miloš Alexan-

der Bazovský prežil istú časť svojho života 

aj v Prahe. K jeho pobytu na území Čiech 

sa viažu roky 1919 – 1924, kedy študoval 

na pražskej Akadémii výtvarných umení. 

Teraz s odstupom rokov sa jeho diela opäť 

vrátili do Čiech, aby ich od 17. júla 2014 

mohli obdivovať návštevníci Galérie Slo-

váckeho múzea v Uherskom Hradišti.  
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„Obe kultúrne inštitúcie v minulosti spájala vzájomná spo-

lupráca, na ktorú chceme nadviazať i teraz, keď nás už rozde-

ľuje štátna hranica,“ uviedol Mgr. Ľuboš Hamaj, poverený 

riadením Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. 

Trenčianska galéria zapožičala na túto výstavu reprezentatívny 

súbor Bazovského diel. V kolekcii, ktorú pripravila PhDr. 

Danica Lovíšková, bývalá riaditeľka Galérie M. A. Bazov-

ského v Trenčíne sa nachádza dovedna 113 diel (57 malieb a 

56 kresieb). „Bazovského nezameniteľné diela sa stali pilie-

rom slovenskej výtvarnej moderny 20. storočia a je stále oce-

ňovaným autorom v širokom kontexte stredoeurópskeho ume-

nia,“ doplnila Marie Martykánová z Galérie Slováckeho mú-

zea v Uherskom Hradišti. Výstava bola v priestoroch múzea 

prístupná verejnosti od 17. júla do 14. septembra 2014. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 519/1/2014 

 

„Turistický denníček“, propagačnú detskú publikáciu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, získalo k 10. júlu 2014 

už takmer 2000 detí. Určená bola deťom základných škôl a jej 

úlohou je spropagovať krásy Trenčianskeho kraja. 

Vďaka publikácii dostali malí turisti spolu so svojimi ro-

dičmi možnosť spoznať 28 krásnych miest Trenčianskeho kra-

ja. Každé z nich má v denníčku svoju dvojstranu vrátane mies-

ta na nálepku, ktorú chlapci a dievčatá zdarma dostanú pri 

svojich výletoch na určených pamiatkach. Na každej nálepke 

nájdu súťažnú otázku. Ak 28 odpovedí vyplnia do tajničky na 

konci denníčka a pošlú na adresu Trenčianskeho samospráv-

neho kraja do 1. decembra 2014, môžu vyhrať hodnotné ceny. 

Tie sú veľmi zaujímavé, ako napríklad napríklad: 

- celodenný „ski pas“ na Fačkovské sedlo,  

- wellness pobyt pre celú rodinu v Park hoteli Baračka, či v 

hoteli Flóra v Trenčianskych Tepliciach,  
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- čestná vstupenka pre celú rodinu na podujatie v Bojnickom 

zámku,  

- voľný vstup pre celú triedu na prehliadku Bojnického zám-

ku,  

- vstup na Trenčiansky hrad,  

- obed pre celú rodinu na salaši Kľak  

- a ďalším zaujímavým cenám.  

Žrebovanie sa uskutoční 8. decembra 2014. 

www.sme.sk 05.08.2014  

Trenčianske noviny 11.08.2014 

pomocná evidencia 531/1/2014 

 

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Trenčian-

skym múzeom, vyhlásil koncom júla 2014 súťaž „Trenčian-

sky hrad je Wiffi Free, urobte si selfie, zdieľajte 

a vyhrajte!“ V týždni od 27. júla do 4. augusta 2014 mali sú-

ťažiaci možnosť odfotiť sa s Trenčianskym hradom, zverejniť 

selfie na facebooku Trenčianskeho múzea a získať atraktívne 

ceny vhodné na rodinnú dovolenku. 

Vzhľadom na nepriaznivé a neustále sa meniace počasie, 

ktorým bol poznačený súťažný týždeň, sa vyhlasovateľ rozho-

dol súťaž predĺžiť. Záujemcovia sa teda môžu až do 30. sep-

tembra 2014 fotiť s Trenčianskym hradom či už priamo na ná-

dvorí alebo z iných lokalít, z ktorých je táto dominanta vidi-

teľná. Svoje „selfie“ treba zavesiť na facebook stránku Tren-

čianskeho múzea. Súťaží sa o zaujímavé ceny od Slovenskej 

agentúry pre cestovný ruch ako napr.  termosky, lietajúce dis-

ky, hracie karty, hrnčeky, kľúčenky, šnúrky na kľúče, rapkáče 

a pod. Odmenených bude desať najlepších a najoriginálnejších 

selfie, ktoré získajú najviac klikov „páči sa“ alebo „like“. 

www.tsk.sk 05.08.2014 

pomocná evidencia 517/1/2014 
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V nedeľu 27. júla 2014 si mohli návštevníci Trenčianskeho 

hradu po prvý raz vychutnať nielen surfovanie po internete 

zadarmo, ale aj výhľadom do okolia pod Trenčianskym hra-

dom z obnovenej Veľkej bašty, zapojiť sa do súťaže „selfie“ 

alebo sa stretnúť na pikniku na Trenčianskom hrade.  

Veľká bašta bola pre nevyhovujúci technický stav zatvore-

ná viac ako desať rokov. Tento objekt je súčasťou Palácu Zá-

poľských a vstupuje sa do neho z koniarne. „Pri prvej ob-

hliadke hradu som si povedal, že je škoda, aby bolo toto mies-

to s pekným výhľadom na mesto zatvorené. Opravili sa zá-

bradlia, odstránila náletová zeleň a z Veľkej bašty sa spravilo 

miesto bezpečné pre návštevníkov. Náklady na jej znovuotvo-

renie boli cca 800 eúr a teší nás, že objekt je prístupný aj me-

nej mobilným návštevníkom, ktorí sa nemôžu dostať až na 

hradnú vežu,“ priblížil Mgr. Peter Martinisko, poverený ria-

dením Trenčianskeho múzea, pod ktoré patrí aj Trenčiansky 

hrad.  

Trenčiansky hrad ešte zatraktívnilo v jeho lokalite inštalo-

vanie wifi siete, ktoré umožní byť na hrade on-line približne 

osemdesiatim návštevníkom súčasne. „Týmto sa návštevní-

kom sprístupnia informácie o hrade, najbližších podujatiach či 

rôznych novotách. Do budúcoročnej sezóny plánujeme spra-

covať aj elektronického audio sprievodcu po objektoch Tren-

čianskeho hradu pre jeho návštevníkov,“ dodal Mgr. Peter 

Martinisko.  

Súčasťou programu, ktorým v nedeľu 27. júla 2014 bola 

prednáška v Delovej bašte o poslednej majiteľke Trenčianske-

ho hradu grófke Iphigenii De Castris D´Harcourt, v podaní 

pracovníčky Trenčianskeho múzea PhDr. Janky Karlíkovej, 

ktorá ho v roku 1905 venovala Mestu Trenčín a ešte predtým 

svätou omšou vo farskom kostole si návštevníci pripomenuli 

100. výročie jej úmrtia.  

www.tsk.sk 24.07.2014 

http://www.tsk.sk/
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pomocná evidencia 503/1/2014, 504/1/2014 

 

Na Trenčianskom hrade po desiatich rokoch sprístupnili 

dňa 27. júla 2014 obnovenú Veľkú baštu. Vyhliadková bašta 

je súčasťou Paláca Zápoľských, do ktorej sa vystupuje z ko-

niarne. Sprístupnenie možno pripísať na vrub nového povere-

ného riaditeľa Trenčianskeho múzea Mgr. Petra Martiniska, 

ktorý pri svojej prvej obhliadke Trenčianskeho hradu zistil 

peknú vyhliadku na mesto. Opravilo sa zábradlie, odstránila sa 

náletová zeleň tak, aby sa zabezpečila bezpečnosť návštevní-

kov. Tento deň sa zapísal do histórie Trenčianskeho hradu, le-

bo návštevníci mohli vychutnať bezplatné surfovanie po inter-

nete prostredníctvom wifi, ktoré im poskytne základné infor-

mácie o hrade, najbližších podujatiach či nivinkách. 

Trenčianske noviny 04.08.2014 

pomocná evidencia 524/1/2014 

 

Na pondelok 28. júla 2014 pripravovalo Mesto Trenčín 

s Trenčianskym sa-

mosprávnym krajom 

tradičné podujatie               

9. ročník „Tren-

čianske historické 

slávnosti“ na Mie-

rovom námestí. 

Čierne mraky nad 

mestom v poobed-

ňajších hodinách 

a následná búrka 

v tento deň v čase začiatku slávností organizátorom riadne 

zamiešali karty. Nepomohlo ani oddialenie začiatku podujatia 

o jednu hodinu, lebo dážď neprestával a tak organizátori po 

prvý raz pristúpili k improvizácii. Pre skalných divákov vy-
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strelili päť rán z dela na počesť netradičného začiatku a mohlo 

sa začať s programom. Na premočenom piesku aréne sa pred-

stavili šermiari z Uherského Ostrohu, ktorí tvrdili, že sú vo 

svojich odevoch nepremokaví. Potom sa k prítomným divá-

kom prihovorila posledná majiteľka Trenčianskeho hradu 

grófka Ifigénia, ktorá ho darovala v roku 1905 Mestu Trenčín 

a neskôr sa dostal do správy Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. Vyjadrila sa, že „som rada, že som tak spravila, lebo 

som takmer po 110 rokoch  našla hrad zušľachtený a krásne 

upravený“. 

Na druhý deň 29. júla 2014 už v priaznivejšom počasí sa 

Mierove námestie premenilo na remeselný jarmok, na ktorom 

si mohli návštevníci kúpiť najrôznejšie keramické, drevené, 

drôtené a iné výrob-

ky či pochutiny 

a pečené dobroty. 

Počas celého týždňa, 

čo trvali slávnosti sa 

bolo na čo pozerať 

a ochutnať. Divákov 

čakali šermiarske 

súboje, hry pre deti 

a dospelých, množ-

stvo atrakcií a prek-

vapení. Všetko najdôležitejšie sa nieslo v priblížení príbehu 

Turkov so Zápoľského vojskami.  

vlastné poznámky 

 

Dňa 1. augusta 2014 sa uskutočnila vo výstavných priesto-

roch Art Synagóga vernisáž súťažnej výstavy 19. ročníka 

„Výtvarný salón Trenčianskeho kraja“, na ktorej výstavu 

zhodnotil kurátor Mgr. Jozef Švikruha. Vo svojom príhovore 

uviedol, že už od prvého ročníka bol salón pozoruhodným a 
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významným podujatím Trenčianskeho kraja, ako aj hodnot-

ným spestrením kultúrno-spoločenských aktivít počas letnej 

turistickej sezóny. V prvej desiatke ročníkov salónu boli za-

stúpení výtvarníci zo všetkých okresov Trenčianskeho kraja. 

No tým, že vznikli nové výstavné priestory v Prievidzi, Považ-

skej Bystrici, Ilave, Dubnici nad Váhom a v Novom Meste 

nad Váhom vznikol priestor na prezentáciu výtvarníkov vo 

svojich okresoch. Po výstavách v okresnom kole, krajskom 

kole postupujú výtvarníci do celoslovenského kola, ktoré bude 

tiež po tomto salóne v Trenčíne. 

V tomto krajskom kole sa prezentovalo osemnásť výtvarní-

kov z Trenčína, štyria výtvarníci z Trenčianskeho okresu, 

z okresu Bánovce nad Bebravou sa prezentoval Viktor Mo-

tus, z okresu Ilava Miroslav Gregor a ako hosť sa prezentoval 

Vladimír Morávek z Bratislavy. Výstavy sa zúčastnilo 25 au-

torov, ktorí vystavovali 68 výtvarných diel. Vo výstavnej ko-

lekcii bola najviac zastúpená maľba olejom, akrylom a tem-

perou. Okrem toho boli zastúpené kombinované techniky 

asambláže, koláže, kresby tušom, keramické výrobky, drevené 

a kovové plastiky a výtvarné fotografie. Žáner vystavovanej 

kolekcie obsahovala krajinomaľbu, zátišia, abstraktné kompo-

zície, figuratívne variácie, imaginácie, realitu a abstrakty reál-

neho sveta.  

Systematická práca výtvarníkov sa zdokonaľuje, ktorá 

v konfrontácii s tvorbou iných autorov poskytuje nové pozna-

nia, možnosti experimentovania a dáva možnosti širšej vý-

tvarnej komunikácie všetkých vekovo rozdielnych výtvarní-

kov. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 564/1/2014 

 

Týždeň plný stredovekej histórie vyvrcholil v dňoch 2. a 3. 

augusta  21. ročníkom „Trenčianskych hradných slávností“. 
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Tie otvoril na slávnostnom galaprograme otvoril riaditeľ 

Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Mgr. Juraj Ger-

lici. Vo svojom príhovore povedal, že „Trenčianske hradné 

slávnosti“ si získali pevné miesto medzi kultúrnymi poduja-

tiami nášho kraja, ktoré 

svojím príťažlivým 

programom oslovuje ti-

síce milovníkov histó-

rie“. Na hradnom ná-

dvorí sa potom predsta-

vili umeleckí remesel-

níci so svojimi výrob-

kami, svojimi vystúpe-

niami sokoliari, šermia-

ri, rytieri, divadelníci, brušné tanečnice, a najväčšia atrakcia 

hradných slávností – dve ťavy, dovezené z českého mesta Tá-

bor. Návštevníci na hrade privítali poslednú majiteľku Tren-

čianskeho hradu grófku Ifigéniu, ktorá vyrozprávala orientálny 

príbeh o Fatime a Omarovi. Rozprávkovú atmosféru znásobili 

púštne zvieratá – ťavy s ďalšími bytosťami a historickými pos-

tavami. Veľkým lákadlom bol sobotňajší galaprogram, ktorý 

v neskorých večer-

ných hodinách  po 

veľkolepej ohňovej 

show ukončil fa-

rebný ohňostroj. 

Atmosféru „Tren-

čianskych historic-

kých slávností“ 

a „Trenčianskych 

 hradných slávnos-

tí“  zhodnotil  La-
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dislav Sekerka, riaditeľ skupiny historického šermu Wagus 

a hlavný organizátor podujatia, keď povedal, že „z pomerne 

komorného podujatia s dvadsiatimi účinkujúcimi sa  slávnosti  

počas  dvoch  desaťročí rozvinuli  do akcie s 200 

 účinkujúcimi a veľkou priazňou verejnosti. Návštevnosť tohto 

ročníka určite ovplyvnilo počasie s každodennými prehánkami 

a búrkami, celkom priaznivé bolo iba v sobotu. Ale príjemne 

ma prekvapilo, že nielen účinkujúci, ale aj  diváci ho zvládali 

a zotrvali s nami aj v daždi. Celkovo hradné a historické sláv-

nosti navštívilo viac ako 10 tisíc ľudí.“ 

www.nasenoviny.sk 07.08.2014 

pomocná evidencia 518/1/2014 

 

Počas sobotného popoludnia 16. augusta  2014 netradičné 

plavidlá opäť obsadili 

 Váh v Trenčíne. Po 

ročnej prestávke sa na 

Ostrove konal celkovo 

už 33. ročník obľúbe-

ného podujatia „Spla-

nekor  2014 – splav 

netradičných korá-

bov“ z Čiech, Moravy 

a zo Slovenska. Usku-

točnil sa v spolupráci 

s Mestom Trenčín a pod 

záštitou Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, kto-

rý akciu podporil finanč-

nou dotáciou 2.800 eúr. 

Posádky opäť predsta-

vili doma vyrobené pláva-

júce koráby  s rozprávko-

http://www.nasenoviny.sk/
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vými, filmovými a inými motívmi. Fantázia autorov tradične 

zapracovala na plné obrátky a tisícky divákov mohlo sledovať 

atraktívne, humorné, precízne vypracované plavidlá  s posád-

kami v perfektne doladených maskách a kostýmoch. Každé 

z nich splnilo podmienky – všetky plávali, čím zaujali a rozdá-

vali radosť, zábavu  a dobrú náladu. 

Organizátori podujatie opäť obohatili o  bohatý sprievodný 

program, v ktorom nechýbali nafukovacie skákadlá pre deti, 

vyhliadkové plavby po 

Váhu, ukážky historic-

kej vojenskej techniky, 

vozenie sa na ťažkých 

motocykloch, jazdy na 

kovových tátošoch, 

vznášanie sa na teplo-

vzdušnom balóne, 

ukážky techniky a čin-

nosti Hasičského a zá-

chranného zboru a ďalšie atrakcie. Nechýbala ani súťaž 

v hľadaní pokladu vo vode a príležitosť dostali aj odvážlivci, 

ktorí si  mohli vyskúšať svoju šikovnosť a koordináciu tela na 

kladine, položenej na vodnej hladine. A ak si moderátor podu-

jatia  redaktor Televízie Markíza Michal Bujna myslel, že 

trenčianskeho župana 

vyprovokuje a ten skon-

čí tak, ako väčšina sú-

ťažiacich  vo vode, tak 

sa mýlil. Ing. Jaroslav 

Baška jeho verejnú vý-

zvu prijal, ale balanso-

vanie na kladine ustál. 

Spokojne tak mohol 

v suchom odeve pokra-
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čovať na svojej ceste za ďalšími spoločenskými povinnosťa-

mi. 

Posádky boli mimoriadne vyrovnané a práca poroty sku-

točne ťažká. Ceny na pódiu napokon prevzali z rúk predsedu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku 

a hlavného organizátora Ing. Jozefa Čermáka všetky posád-

ky, ale absolútnym víťazom sa stala len jedna – „Trijo bum-

bum“. 

Potešiteľné boli aj županove slová pri oceňovaní 

a uzatváraní podujatia: „Vidím tu spokojné tváre nielen orga-

nizátorov,  obetavých dobrovoľníkov a súťažiacich, ale aj vás, 

divákov. Je dôležité, aby sme sa stretávali tiež pri zábavných 

podujatiach s troškou 

recesie, lebo aj toto 

obohacuje  náš život. 

 Oceňujem zároveň sna-

hu všetkých, ktorí pri-

speli k príprave skutoč-

ne zaujímavého sprie-

vodného programu, čím 

sa Splanekor stal ešte 

atraktívnejším. Mrzí ma 

však, že v tomto roku prišlo pomenej súťažných korábov. Pre-

to dávam prísľub, že na budúci rok bude medzi posádkami aj 

plavidlo Trenčianskeho samosprávneho kraja,“ dodal na záver 

a všetci sa utekali skryť pred obrovským lejakom, ktorý urobil 

bodku za podujatím. 

www.tsk.sk 19.08.2014 

pomocná evidencia 549/1/2014 

 

Vo štvrtok dňa 28. augusta 2014 sa uskutočnila vo výstav-

ných priestoroch Posádkového klubu Trenčín vernisáž filate-

listickej výstavy pod názvom „Slovenské národné povstanie 
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v kontexte druhej svetovej vojny“, ktoré pripravil Klub fila-

telistov 52-19 pri Posádkovom klube Trenčín, Klub vojenskej 

histórie Okresného výboru Slovenského zväzu proti fašistic-

kých bojovníkov a Klub vojenských veteránov Zväzu vojakov 

Slovenskej republiky Trenčín k jubilejnému výročiu 70. rokov 

vypuknutia Slovenského národného povstania. 

Slávnostnému otvoreniu predchádzal kultúrny program, 

v ktorom vystúpila dievčenská spevácka skupina s ľudovými 

a partizánskymi piesňami. Po jej vystúpení, prítomných účast-

níkov privítal riaditeľ Posádkového klubu Stanislav Marti-

nák, osobitne veliteľa výcviku, síl a podpory a veliteľa Posád-

ky Trenčín plukovníka Generálneho štábu Ing. Martina Stok-

lasu, zástupcu veliteľa pozemných síl Slovenskej republiky 

brigádneho generála Ing. Juraja Krištofoviča a plukovníka 

vo výslužbe Ing. Otakara Veselého z Příbramy, Česká repub-

lika, nositeľa čestného odznaku Slovenských filatelistov.  

Výstavu priblížil kurátor výstavy Jozef Korený. Vyslovil 

myšlienku, že Slovenské národné povstanie sa stalo najsláv-

nejšou etapou histórie slovenského národa. Svojím rozsahom 

patrilo k najmohutnejším protifašistickým hnutiam v Európe. 

V Juhoslávii v roku 1941 uskutočnili povstania v jednotlivých 

častiach krajiny – Srbsko, Čierna Hora, Macedonsko, Bosne 

a Hercegovine, Chorvátsku a Slovinsku Nasledovalo povstanie 

židov vo varšavskom gete v roku 1943. Povstanie vo Varšave 

začalo mesiac pre Slovenským národným povstaním v roku 

1944. Povstanie v Taliansku, Čechách koncentračných tábo-

roch Treblinka, Buchenwald v roku 1945. Poštové dokumenty 

približujú udalosti, ktoré sa odohrali od nástupu Hitlera k moci 

v roku 1933 až do roku ukončenia druhej svetovej vojny 1945. 

Na záver svojho vystúpenia poďakoval za pomoc všetkým, 

ktorí sa podieľali na inštalácii vystavených dokumentov. 

Pred prehliadkou vystavených dokumentov veliteľ výcviku, 

síl a podpory a veliteľ Posádky Trenčín plukovník Generálne-
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ho štábu Ing. Martin Stoklasa odovzdal ocenenie „Medailu 

Milana Rastislava Štefánika – 3. stupňa“ dlhoročné aktivity pri 

prezentovaní československého vojenského  zahraničného od-

boja Ing. Jurajovi Nedorostovi.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 566/1/2014 

 

Dňa 31. augusta 2014 sa uskutočnila v priestoroch kláštora 

starej Skalky slovenská 

premiéra výstavnej pre-

zentácie veľkoformáto-

vých reprodukcií origi-

nálnych ilustrácií a sprie-

vodných textov známych 

a menej známych kultúr-

nohistorických objektov, 

ktoré sa nachádzajú v pri-

hraničných lokalitách re-

giónov Slovenskej republiky a Českej republiky spojených 

s cyrilometodskou misiou a počiatkami kresťanstva nazvanú 

„Misia v kontextoch a súvislostiach“.  

V úvode vystúpil súbor starej hudby „Musica poetica“ 

z Trenčína a Folklórny súbor „Kopaničiar“ zo Starého Hro-

zenkov. „V dnešný deň 

nás privítali“, povedala 

moderátorka Eva Mišo-

vičová, „tieto dva súbo-

ry dnešného unikátneho 

podujatia, kedy v kláš-

tore Skalka boli vysta-

vené umelecké ilustrácie 

18 kostolov a kaplniek 

spojených so začiatkami 

moderátorka Eva Mišovičová 
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kresťanstva nachádzajúcich sa po oboch stranách českosloven-

skej hranice. Niektoré z nich sú verejnosti známe, iné vďaka 

dnešnému podujatiu ich ľudia ešte len objavia. Treba si uve-

domiť, že všetky sú pre nás vzácne. Stačí spomenúť Skalku 

pri Trenčíne, najstaršiu legendu Uhorského kráľovstva, alebo 

doteraz stojaci skvost veľkomoravskej architektúry kostol 

v Kopčanoch či kolísku cyrilometodskej tradície bazilika na 

Velehrade, alebo pozostatky kláštorného kresťanského 

komplexu v mestskej 

časti Uherského Hra-

dišťa – Sady. Všetky 

tieto objekty spája prí-

buzná minulosť, na kaž-

dej z nich nachádzame 

stopy cyrilometodskej 

misie“. 

Moderátorka Eva Mi-

šovičová ďalej konštatovala, že vďaka práci na projekte vznik-

la aj obrazovo-textová bibliofília a propagačný materiál pre 

potreby cestovného ruchu. Autormi jej textovej časti sú histo-

rici PaedDr. Jíří Jílek a Mgr. Igor Zmeták, PhD. Autorom 

ilustrácií a jej grafickej úpravy je výtvarník Ing. Jozef Vydr-

nák.  

Bibliofília bola uvede-

ná do života hrsťou zeme 

zo Skalky presnejšie z vy-

výšeniny nazývanej Cho-

hel v kostole malej Skal-

ky patriaca medzi najvý-

znamnejšie kultúrno-his-

torické lokality v okolí 

Trenčína vyššie spomína-

nými autormi a trojicou manažeriek projektu Mgr. Jankou 

vystúpenie folkovej speváčky Simony Martausovej 



341 
 

Masárovou, Mgr. Hanou Gallovou a Mgr. Annou Vraždo-

vou. Na jej území sa našli nálezy z obdobia staršej doby bron-

zovej a bolo tu aj keltské sídlo ľudí púchovskej kultúry. 

Záver podujatia patril vystúpeniu Školskému speváckemu 

zboru Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého „Piarissi-

mo“ a folkovej speváčke Simone Martausovej. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 567/1/2014 

 

Katov dom na Matúšovej ulici v Trenčíne bol dňa 3. sep-

tembra 2014 miestom vernisáže výstavy dlhoročného spolu-

pracovníka Klubu kultúry v Uherskom Hradišti pri príležitosti 

životného jubilea 70. rokov, ktorú pomenoval „Fotozáznamy 

– folklór, osobnosti a divadlo“. 

Po celú dobu činnosti v kultúre spo-

lupracoval s organizátormi folklórnych 

festivalov a slávností na moravskom 

Slovácku a tiež spolupracoval folklór-

nymi súbormi a cimbalovými muzikami 

v regióne. K fotografovaniu sa dostal 

v rámci svojich pracovných povinností 

pri zdokumentovaní uskutočňovaných akciách.  

Sám sa nepovažuje za profesionálneho fotografa, a preto 

ani nepoužíva žiadne ich dodatočné úpravy prostredníctvom 

špeciálnych programov ako sú 

photoschop, infraview, 

viewNX2, Picasso a ďalšie. Zo 

svojich fotografií pripravil 

v minulosti niekoľko stolných 

a nástenný kalendárov a tiež 

plagáty pre známe folklórne 

podujatia ako „Kopaničiarske 

slávnosti“ „Slávnosti na Javorine“ a podobne. Jeho fotografie 

vystavujúci autor Mirko Potyka 
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boli použité na obaly gramoplatní, CD a DVD regionálnych 

cimbalových muzík a tiež na ilustráciu vydaných kníh a obra-

zových publikácií Mesta Uherské Hradište. 

Autorskú výstavu Mirka Potyku otvorila pracovníčka Tren-

čianskeho osvetového strediska Mgr. Janka Masárová, ktorá 

privítala prítomných návštevníkov, osobitne poverenú riadi-

teľku Trenčianskeho osvetového strediska Ing. Mgr. Žanetu 

Matúšovú a riaditeľa Trenčianskeho múzea Mgr. Petra Mar-

tiniska.  

Za Klub kultúry Mesta Uherské Hradište prítomných náv-

števníkov pozdravil vedúca oddelenia výstavnej činnosti Mgr. 

Mgr. Art. Petra Baroňová a poďakovala Trenčianskemu 

múzeu za poskytnutie výstavného priestoru Mirkovi Potykovi 

pri príležitosti jeho životného jubilea 70. narodenín. 

Svoje myšlienky vo svojom vystúpení venoval jubilantovi 

aj výtvarník Jozef Vi-

drnák, ktorý vyzdvihol 

vitalitu jubilanta v kul-

túrnej činnosti, osobitne 

pri zdokumentovaní re-

gionálneho folklóru 

a divadla vo fotografii. 

Záver vernisáže sa 

niesol v príjemnej spo-

ločenskej atmosfére pri 

ochutnávke moravského vínka. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 569/1/2014 

 

Dňa 5. septembra 2014 sa uskutočnila vernisáž výstavy 51. 

ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej vý-

tvarnej tvorby „Výtvarné spektrum 2014“. 

 Výstavu   moderovala   Evka  Mišovičová, ktorá  privítala 

výtvarník Jozef Vidrnák (vpravo) blahoželá Mirko Potykovi 
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všetkých prítomných, osobitne doc. PaedDr. Jaroslava Uleh-

la, ArtD.. Mgr. Markétu Ježíkovú z Národno-osvetového 

centra Bratislava a riaditeľku Trenčianskeho osvetového stre-

diska v Trenčíne Ing. Mgr. Žanetu Matúšovú. 

Ako prvá sa k prítomným prihovorila Mgr. Markéta Ježí-

ková z Národného osvetového centra 

v Bratislave, keď povedala, že pri hod-

notení obrazov sa zamyslela nad tradič-

nou otázkou, kam sa posúvajú kritéria 

hodnotenia umeleckej výtvarnej výpo-

vede? Možno hľadať len cit, úprimnosť 

výkrikov  pohladení umelca. Vďaka Vý-

tvarnému spektru som precítila vašu po-

slednú tvorbu a vás v nej. Boli to vaše malé i veľké diela, bol 

to váš úprimný svet, váš život. Vo vašich dielach som pocítila 

vaše radosti a smútky, často až depresie ukryté v divokej kres-

be, v prudkých a jemných ťahoch štetca, v zhlukoch farebných 

škvŕn abstraktnej maľby. U mnohých au-

torov však vytryskli čisto, spontánne 

a slobodne. Do celoslovenského kola v 

Trenčína postúpili výtvarné práce, ktoré 

odporučili krajské poroty. Treba poďa-

kovať všetkým výtvarníkom, rovnako aj 

metodikov a organizátorom, nadšeným 

propagátorom neprofesionálnych vý-

tvarníkov a výtvarného života na Slovensku. 

Na jej príhovor naviazala riaditeľka Trenčianskeho osveto-

vého strediska Ing. Mgr. Žaneta Matúšová, ktoré predniesla 

pozdravný list zúčastneným neprofesionálnym výtvarníkom 

predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava 

Bašku.  

Vystúpenie hostí uzavrel doc. PaedDr. Jaroslav Ulehl, 

ArtD. Výrazne ho v tomto ročníku  oslovili  maľby, ktoré sa 

Mgr. Markéta Ježíková 

Ing. Mgr. Žaneta Matúšová 
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spájajú  s povrchom, ktorý obklopujú  imanentné autorské po-

solstvá. Ide o fyzický priestor farba, fyzi-

kálny stav alebo dej. Farba je vnímaná ako 

médium, sprostredkujúci činiteľ, prostrie-

dok. Maľby, v ktorých dominuje kompozí-

cia ako prostriedok, pomocou  ktorého au-

tor odovzdáva veľkému množstvu príjem-

cov súbor svojich právd, nezávisle od očakávaní. Zaujali prá-

ce, v ktorých dominuje vedomé transponovanie vzťahov, prí-

tomný okamih, presila eufórie aj vnútro autora. Zaujali aj prá-

ce s intenzívnou prítomnosťou farby, umocnené koloristickým 

katalyzátorom, práce plné veľkorysej kompozičnej harmónie 

a v sebe nesúcich vlastných protikladoch, ktoré sú vystavujú-

cim autorom nepochybne na úžitok. Prinajmenšom sa vďaka 

ním do budúcnosti vytvára priestorov pre konkurenciu. 

Hlavnú cenu získal - Ján Nedorost z Trenčína za dielo „Pur-

gatorium“. 

Súčasne odborná porota vyhodnotila zaslané práce 

v štyroch súťažných kategóriách  takto: 

Kategória A) – autori vo veku do 25 rokov  

Ceny boli udelené bez určenia poradia: 

- Zuzana Bačišinová z Humenného, „Po prebdenej noci“, 

batika; 

- Michaela Krkošková z Čadce, „Levitujúce mesto“, kom-

binovaná technika;  

- Andrea Rošková z Bratislavy, „Predčítač“, kombinovaná 

technika; 

Čestné uznanie: 

- Gabriela Gažová zo Žiliny, „Myšlienky 1.“ grafika; 

- Ivana Paučeková, Pažite, „Abstrakcia 1. – 3.“, akryl; 

- Bibiana Tóthová z Bratislavy, „Ex libris B. 5.“, čiarkový 

lept; 
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Kategória B) – autori vo veku od 25 do 60 rokov 

Ceny boli udelené bez určenia poradia: 

- Marta Gajdošová z Banskej Bystrice, „Čaro starých mú-

rov“, akryl;  

- Jozef Onduš z Prešova, „Labyrint“, olej;  

- Verner Scheibenreif z Hlohovca, „Krátky farebný príbeh 

o opustenej básni 1.– 5.“, olej;  

- Anita Šebíková z Novej Dubnice, „Úspech uránu“, kom-

binovaná technika;  

- Michal Ševčík z Popradu, „Ikarus“, akryl; 

- Zuzana Uhrínová-Hegesyová z Košíc, „Toto som chcela“, 

olej, akryl; 

Čestné uznanie: 

- Ján Gáll z Rozhanoviec, „Smutná rozprávka“, kombinova-

ná technika;  

- Tatiana Karvayová z Topoľčian, „Čajová súprava“, kera-

mika;  

- Ján Kováč zo Sobraniec „Alter Ego“, kombinovaná tech-

nika ;  

- Martin Maruniak z Tekovskej Breznice, „Smejko“, 

„Dievča“, plastika;  

- Iveta Mečiarová z Banskej Bystrice, „Cestou domov 1., 

2.“, kombinovaná technika;  

- Veronika Miková z Ilavy, „Koncert“, kombinovaná tech-

nika;  

- Ľubomír Vidiščák zo Stropkova, „Galaxy“, ceruza; 

Kategória  C) – autori vo veku nad 60 rokov 

Ceny boli udelené bez určenia poradia:   

- Irena Bohunická zo Žiliny, „Pred siedmym vrcholom“; 

„Po lete“, kombinovaná  technika;  

- Zdeno Hrašný z Brezna, „Horehronec“; „Dievča“, akryl;  

- Imrich Szalai z Brezna, „Strom“; „Dvojica“, drevorez; 
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Čestné uznanie:  

- Matej Antol z Bobrovca, „Petrovo videnie“; „Spomienka 

na budúcnosť“, olej;  

- Stanislav Luhový z Kysuckého Nového Mesta, „Zlaté 

šesťdesiate 1., 2.“, olej;  

- Estera Luptáková z Banskej Bystrice, „Absurdita 2., 3.“, 

kombinovaná technika;  

- Pavol Mochnacký zo Svidníka, „Z cyklu Akt 2., 3.“, olej; 

Kategória D) – insita 

Ceny boli udelené bez určenia poradia: 

- Ľubomír Hajdučík  z, Hybe  „Dieťa 1., 2.“, akryl;  

- Milan Kostur z Betliara, „Terezka s prababičkou na hu-

bách v Betliari na Strakovej; Betliar – Hrušovské jazerá“, 

akryl;  

- Ján Krlička z Prešova, „Daidalos a Ikaros“, kameň, kov, 

drevo; 

Čestné uznanie: 

- Adela Balázsová z Lučenca, „Lučenec 1. 2.“, olej;  

- Emília Brezinová z Klokočova, „Tajomný úsvit“; „Čarov-

né zátišie“, akryl 

- Rastislav Frič z Ružomberka, „Niekde 2.“; „Kriptidiglus“, 

olej;  

- Tibor Gurin zo Spišskej Novej Vsi, „Víťazstvo nad dra-

kom“; „Ochranca bezdomovca“; „Torzo Matky Zeme“, 

kamenná plastika;  

- Róbert Lovás z Močenku, „Trpaslík“, drevorezba;  

- Elena Varšaviková z Čadce – Podzávozu, „Motýlia je-

seň“; „Jar“, akryl; 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 564/1/2014, 572/1/2014 

 

Trenčiansky džezový život si vo svojej periodicite zvykol 

na zvýšenú aktivitu v jesennej, džezu prajnej melanchólii. 
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Dvadsaťjeden ročníkov „Jazzového festivalu pod hradom“ 

v nepretržitej rade koncertov svetovej, európskej a domácej 

špičkovej úrovne je dôvodom na spokojnosť, ak nie na hrdosť 

usporiadateľov i trenčianskej džezovej verejnosti. 

Tohoročný festival bol rozdelený do štyroch večerov, na 

ktorých zaznelo osem koncertov. V sobotu 6. septembra 2014 

pod názvom „Blues pod 

hradom“ zahrali dve 

zoskupenia. Najprv sa 

predstavili skúsení borci 

z orchestra „Revival and 

Traditional Band Vlada 

Vizára“, ktorého vizuál-

ny a zvukový vnem vy-

zdobila gitaristka 

a speváčka Patrícia Pá-

leničková. Lajo Horský na trúbku, Dušan Huščava na saxafón, 

Vlado Vizár na trombón, Andrej Šebo na kontrabas, Peter 

Jankech na klavír a Jano Babič na bicie prezentovali dokonalú 

súhru, interpretačnú istotu a suverénny pódiový prejav, čo 

s uznaním ocenilo obecenstvo na Mierovom námestí. Do tejto 

príjemnej atmosféry nastúpili odhodlane trenčianski muzikanti 

„Blues Brothers Band“, ktorí boli tak poskladaní, aby mohli 

do kapely zaskočiť rôzni muzikanti v štýle „jamsession“. 

Vo štvrtok 18. septembra 2014 sa hralo pod strechou kina 

Hviezda. Na programe bola kombinácia súčasnej aktuálnej 

hudobnej tvorby s mierne nostalogickou spomienkou na spo-

luprácu dvoch úspešných interpretov - kapely „Aurelius Q“ 

a speváčky Miriam Bayle. Muzikanti tejto kapely dali tradič-

ne kvalitný, hudobnými nápadmi vyplnený podklad, na kto-

rom lietala vo výšinách virtuózneho ovládania svojho nástroja 

a invenčnej bravúrnosti huslistka Kristína Hlistová. Treba sa 

pozastaviť pri speváčke Miriam Bayle, ktorá bola pred pár 

Urszula Dudziak 
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rokmi častým hosťom kapely „Aurelius Q“. Dnes napĺňa so 

svojou kapelou džezové kluby v Čechách a je jednou 

z najžiadanejších sólistiek v Čechách a na medzinárodných 

festivaloch. Do Trenčína si priviezla kapelu, v ktorej na hrá na 

kontrabas jeden z najlepších predstaviteľov českej basovej 

školy Peter Dvorský. 

V piatok 26. septembra 2014 zaznel na Mierovom námestí 

po dlhom čase zvuk 

swingového big 

bandu. Mladí muzi-

kanti a tri muzikant-

ky z Nitry stavajú na 

pätnásťročnej tradí-

cii a umeleckom 

majstrovstve vedú-

ceho orchestra Mar-

tina Štouráka. Mla-

dá speváčka tejto kapely Jana Pavlovičová spievala 

s intonačnou istotou ťažké skladby svetového formátu, čo na-

šlo miesto jej ocenením v súťaži mladých talentov „Jazz Start 

Up 2013“. 

Sála kina Hviezda pritúlila v sobotu večer 27. septembra 

2014 tri kapely záverečného koncertu festivalu. Bola to tren-

čianska kapela „Erbetes Quartet“ pod vedením skúseného sa-

xofonistu a pedagóga Ludvika Soukupa hrá džezové štandar-

dy v zaujímavých úpravách klavíristu Samuela Bánovca, kto-

rých dopĺňali na bicie Karol Repa a na basovú gitaru Jaro-

slav Machač.  Veľmi príjemne v tomto repertoárovom i pred-

nesovom prostredí pôsobil zamatový a čistý hlas Ivety Liško-

vej. Jej spev vychádzal zo skúsenosti a šírky žánrov.  

Festival „Jazz pod hradom“ dáva od svojho vzniku priestor 

mladým kapelám. Aj toho roku angažoval, okrem mladého 

„Swingless Jazz Ensemble“, aj bratislavskú omladinu pod 

Jana Pavlivičová 
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značkou „A. T. L. Quintet“. Túto neznáma formácia v obsade-

ní Peter Letanovec trúbka, Andrej Krippel gitara, Tibor Fe-

ledi klavír, Patrik Gömöri basgitara a Marek Vaňa bicie, 

hrali veľmi nápaditý groove so správnym cítením, predstavou 

a zmyslom pre súhru. Záverečný koncert festivalu obstaral 

Štěpán Markovič a „Gipsy Groove“. Aktéri poznajú atmosfé-

ru trenčianskeho festivalu a radi sa sem vracajú. 

Štěpán Markovič hral na trenčianskom festivale v roku 

2007 s kvartetom Josefa Vejvodu a členovia „Gipsy Groove“ 

zahrali jeden, azda najstrhujúcejší funky koncert v histórii fes-

tivalu na jeho 13. ročníku v roku 2006 s Irenkou Horvátho-

vou v legendárnej formácii „Gulo Čar“.  

Organizátori festivalu – Trenčianska džezová spoločnosť a 

Mesto Trenčín, navliekli ďalší kamienok pestrého festivalové-

ho náhrdelníka. Kvalitný ročník vyzýva k väčšej pozornosti 

tomuto podujatiu. Potešiteľná je skutočnosť, že festival ovládli 

ženy. Mali hlavné slovo počas jeho koncertov a stali sa aj no-

siteľmi ocenení: objav festivalu „Swingless Jazz Ensemble“ s 

Jankou Pavlovičovou, najlepšou sólistkou Kristínou Hlisto-

vou a osobnosťou festivalu Miriam Bayle. Skončil sa festival 

veľký výkonmi a umeleckou úrovňou.  

www.sme.sk 12.10.2014  

pomocná evidencia 657/1/2014 

 

Štvrtý ročník celodenných eventov – JOJ ka v meste – 

štartovala symbolicky v Trenčíne na Mierovom námestí dňa  

7. septembra 2014.  Program určený pre celú rodinu začal 

o 14.00 hod. Jeho súčasťou boli aj koncerty známych interpre-

tov „King Shaolin“, „Nocadeň“, „Zuzana Smatanová“ či 

„Desmod“. Na Mierovom námestí vystúpili i „Zoči Voči“ 

a „Never Back“. Pre Trenčanov a návštevníkov mesta boli 

pripravené autogramiády osobností televízie JOJ, hercov 

z relácie „Panelák“ a „Súdna sieň“, hokejistov Dukly Trenčín 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13503958&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7433982
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a legiend trenčianskeho hokeja. Na veľkom pódiu pred mest-

ským úradom si zahrali aj výborné mladé trenčianske skupiny 

„No Pulse“,  „Mortimor“ a „Insane Ride“ a „Andrew May“ 

z Dubnice nad Váhom. Programom budú sprevádzali Michal 

Hudák a Vlado Voštinár.  

Návštevníci si mohli pozrieť úplne prvýkrát naživo reláciu 

„Súdna sieň“. Veľké televízne noviny v Trenčíne o 19,30 h 

odmoderovali Adriana Kmotríková a Ján Mečiar. Súčasťou 

spravodajského bloku bola aj špeciálna relácia „Najlepšie po-

časie“ s Petrom Jurčovičom, ktorý na námestí zahlásil pred-

poveď počasia pre Mesto Trenčín.  

Atraktívnou súčasťou programu JOJky v meste boli štyri 

živé vstupy do televízneho vysielania a  naživo vysielaný špe-

ciál „Dobrý deň“ s „Dobrým ránom“ na JOJ PLUS o 17.20 

hod. s hokejistami Dukly Trenčín a primátorom a spoluorga-

nizátorom eventu Mgr. Richardom Rybníčkom.  

Mesto Trenčín 07.09.2014  

pomocná evidencia 578/1/2014 

 

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďova-

teľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja rozší-

rila počas tohoročného leta svoje portfólio o letnú čitáreň po 

vzore viacerých európskych i slovenských miest.  

Čitáreň je neoddeliteľnou súčasťou knižnično-infor-

mačných služieb v Trenčíne od januára 1937. V polovici júna 

2014 Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne však otvo-

rila jej letný variant. Vonku, bezplatne a pre všetkých. „Oázu 

pokoja“  situovala do  svojho dvora  na Jaselskej ulici.  V prí-

pade priaznivého počasia bola otvorená dva dni v týždni - v 

pondelok a štvrtok, celkovo 21-krát. Od 16. júna do 4. sep-

tembra 2014 ju navštívilo 299 záujemcov, ktorí zaznamenali 

448 výpožičiek. V predposledný deň sa stala dejiskom besedy 
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so spisovateľom, cestovateľom a hudobníkom Pavlom „Hira-

xom“ Baričákom. 

Projekt „Knižnica pod holým nebom“ v centre Trenčína 

mal zámer zharmonizovať pešiu zónu, poskytnúť priestor na 

realizáciu všetkým generáciám, vytvoriť zdroj na načerpanie 

energie a originálne posilniť ducha miesta obyvateľov, náv-

števníkov Trenčína a Trenčianskeho kraja.  

Prednosťou projektu 

bol hlavne bezbariérový 

prístup, potom atraktív-

ne zákutie v historickom 

centre Trenčína obklo-

pené okrasnou zeleňou a 

bezplatný prístup všet-

kým návštevníkom. Po-

pri registrovaných čita-

teľoch knižnicou ponúkali všetkým možnosť harmonického 

posedenia pri knihách, novinách a časopisoch v knižnici pod 

holým nebom, ktorí túžia po nových informáciách, hľadajú 

miesto na oddych počas prechádzky mestom alebo len naprí-

klad potrebovali niekde zmysluplne využiť voľný čas. Výdat-

né čitateľské menu obsahovalo desiatky kníh z burzy a takmer 

tridsať priebežne aktualizovaných titulov periodík, vrátane 

denníkov. Ponuka bola koncipovaná tak, aby si z nej vybral 

každý čitateľ – od detí, cez mamičky, záhradkárov, cestovate-

ľov, motoristov až po milovníkov histórie. Samostatnú kapito-

lu predstavovali materiály propagujúce trenčiansky región. 

Materiálno-technické vybavenie projektu knižnica zabezpeči-

la vlastnými kapacitami, sponzorskými darmi i prostredníc-

tvom marketingovej spolupráce s viacerými slovenskými vy-

davateľstvami a partnermi. Zámer podporilo aj Mesto Trenčín 

z grantu v oblasti kultúry. 

vlastné poznámky 
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pomocná evidencia 580/1/2014 

 

Dňa 11. septembra 2014 sa uskutočnil vo veľkej sále Po-

sádkového klubu 15. ročník Celoslovenskej prehliadky spe-

váckych zborov seniorov za účasti deviatich 

speváckych zborov z celého Slovenska. 

Zúčastnené spevácke zbory a prítomných 

hostí privítali člen organi-

začného výboru prehliadky 

speváckych zborov                 

PaedDr. Jozef Farkašovský a predsedníčka 

Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov 

v Trenčíne Mgr. Anna Prokešová.  Poduja-

tie moderoval PaedDr. Jozef Farkašovský, 

ktorý v úvode konštatoval, že podujatie sa uskutočnilo pod 

gestorstvom Ústredia Jednoty dôchodcov na Slovensku za fi-

nančnej podpory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a Mesta Trenčín. Potom 

predsedníčka Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov 

v Trenčíne Mgr. Anna Prokešová osobitne privítala riaditeľa 

Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Mgr. Juraja Gerli-

ciho, primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka, pod-

predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jozefa Trs-

tenského, prednostov okresných úradov Trenčianskeho kraja, 

predstaviteľov štátnej správy a samosprávy a funkcionárov 

okresných a základných organizácií Jednoty dôchodcov Slo-

venska. 

Po tomto predstavení hostí sa 

k prítomným prihovoril riaditeľ Úradu Tren-

čianskeho samosprávneho kraja Mgr. Juraj 

Gerlici, ktorý v ňom všetkým prítomným 

spevákov odovzdal pozdrav od predsedu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Ja-

PaedDr. Jozef Farkašovský 

Mgr. Anna Prokešová 

Mgr. Juraj Gerlici 
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roslava Bašku. Konštatoval, že hudba a spev je umenie, pro-

stredníctvom ktorých človek vyjadruje svoje pocity radosti, 

smútku. Z poverenia predsedu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja odovzdal do rúk Mgr. Anny Prokešovej odovzdal sym-

bolický šek na sumu 2.500 eúr, ktorou podporil Trenčiansky 

samosprávny kraj toto podujatie.  

Na vystúpenie predchádzajúceho rečníka nadviazal primá-

tor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, ktorý vyjadril po-

tešenie nad tým, že Jednota dôchodcov Slovenska sa rozhodla 

uskutočniť jubilejný 15. ročník Celoslovenskej prehliadky 

zborového spevu seniorov v Trenčíne. Mesto 

Trenčín je známe tým, že má blízko 

k folklóru, ktorý pestuje veľa dospelých 

a detí. Z tejto liahne vyšlo veľa známych 

a menej známych interpretov ľudových pies-

ní. Verím, že sa vám bude v našom meste bu-

de páčiť a že si z nášho mesta prinesiete veľa milých spomie-

nok. Prítomné súbory pozdravil Folklórny súbor „Trenčan“, 

ktorý v tomto roku oslavuje 35. výročia založenia. 

Po týchto príhovoroch sa prikročilo k vystúpeniu spevác-

kych zborov v tomto vylosovanom poradí: 

1) Folklórna skupiny „Teplanka“, 

2) Senior Detva 

3) Vajnorský okrášľovací spolok 

4) Humenskí seniori 

5) Folklórna skupina „Cerianka“ 

6) Ženská spevácka skupina „Senková“ 

7) Folklórna skupina „Kapustár“ 

8) Folklórny súbor „Harihovčan“ 

9) Spevokol „Brodzany“ 

Po štyroch hodinách prehliadky súborov, členovia organi-

začného výboru odovzdali vecné dary a diplomy za účasť. 

vlastné poznámky 

Mgr. Richard Rybníšek 
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pomocná evidencia 594/1/2014 

 

Dňa 12. septembra 2014 sa v Galérii M. A. Bazovského 

uskutočnili dve autorské výstavy – Kataríny Vávrovej 

a Petry Neméthovej, ktoré predstavila PhDr. Danica Lovíš-

ková. 

Katarínu Vavrovú, významnú a výraznú predstaviteľku 

generácie vstupujúcej na slovenskú výtvarnú scénu začiatkom 

deväťdesiatych rokov 20. storočia,  sa  v Galérii 

Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne pred-

stavila svojou maľbou a grafikou. Hlavnými ak-

térmi väčšiny maliarskych príbehov Kataríny 

Vavrovej sú ženy. Krehké, zranené i zraniteľné.  

Snívajúce svoj sen o tajomstvách života. Bez-

branne schúlené do ulity mlčania i smelo sa týčiace ako gotic-

ké katedrály, priťahujúce pohľady nás všetkých. Fascinuje nás 

až renesančná krása,  týchto melancholických, smutno-

vrúcnych solitérnych ženských postáv, záhadných, príťažli-

vých madon 21. storočia, introvertne zahĺbených do svojich 

snov a predstáv, ukrytých za hradbami intenzívnych pocitov. 

Petra Némethová, pedagogicky pôsobí na Strednej ume-

leckej škole v Trenčíne, venuje sa kresbe, serigrafii a kombi-

novaným technikám, vytvoreným zaujímavým spojením kres-

by a koláže. Prvotným impulzom a inšpiráciou je fotografia – 

jej detail či fragment, ktorý musí mať svoj jedinečný výraz, 

aby ho potom kresliarsky rozvíjala. V epicentre jej záujmu je 

človek – zachytený v celku, v detailoch či fragmentoch, nalie-

havo vypovedajúci o svojich snoch, túžbach i bolestiach. Bra-

vúrnou a istou linkou ľahko, len v náznaku, splieta pavučiny 

svojich vnútorných pocitov, aby nám priblížila široké spek-

trum reflexií o ľudskej existencii. Jej pocity, to sú vlastne še-

poty a výkriky, zhmotňujúce nám silu osudu, znamení i taju-

plných esencií života. 
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www.galeriamabazovského 14.09.2014 

pomocná evidencia 628/1/2014 

 

Dňa 18. septembra 2014 sa uskutočnila vo výstavných prie-

storoch Posádkového klubu Trenčín slávnostne otvorená po-

sádková prehliadka „Club aktivity 2014“.  

Prítomných pozdravil riaditeľ Posádkového klubu Stani-

slav Martinák, 

ktorý vo svojom 

úvodnom príhovo-

re uviedol, že  

hlavným cieľom a 

zámerom tejto po-

sádkovej prehliad-

ky  je ukázať širo-

kej vojenskej, ako 

aj civilnej  verej-

nosti  čím žije Posádkový klub v Trenčíne a aké aktivity sa 

uskutočňujú v jeho priestoroch.  

Na túto prehliadku bolo vybraných desať záujmových  klu-

bov (sekcia záhradkárov, sekcia včelárov, sekcia plastikových 

modelárov, sekcia výtvarníkov, sekcia čipkáriek, sekcia nu-

mizmatikov, sekcia fotografov a sekcia zberateľov pivných 

kuriozít), z ktorých 

činnosti vidieť tvori-

vú prácu jej členov. 

Najlepšie vystavova-

né práce budú repre-

zentovať Posádkový 

klub Trenčín na celo-

rezortnej súťažnej  

prehliadke, ktorú v 

novembri 2014 orga-

http://www.galeriamabazovského/
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nizuje oddelenie výchovných a kultúrnych činností Personál-

neho úradu Ozbrojených síl Slovenskej republiky.   

Posádkovú prehliadku  obohatilo vystúpenie Detského folk-

lórneho súboru Radosť, hudobnej skupiny posádkového klubu 

a žiaci Základnej umeleckej školy K. Pádivého Trenčín.  

Otvorenia výstavy sa zúčastnil veliteľ Pozemných síl  brigád-

ny generál Ing. Ondřej Novosad, veliteľ Síl výcviku a pod-

pory plk. gšt. Ing. Martin Stoklasa a  náčelník oddelenia me-

todiky, výchovy a kultúry Personálneho úradu Ozbrojených síl 

Slovenskej Ing. František Matyáš, PhD. a ďalší významní 

hostia.  

www.domarmady.sk 18.09.2014 

pomocná evidencia 620/1/2014 

 

Priatelia Zeme – SPZ vyhlásili v piatok 26. septembra 2014 

víťazov súťaže „Miss Kompost 2014“ na BIO jarmoku v 

Trenčíne. Miss Kompost nie je súťaž o najkrajšiu ženu s kom-

postoviskom, ale o najlepší kompost. 

Zmyslom súťaže organizovanej Pria-

teľmi Zeme – Slovenskí priatelia zeme 

a Centrom environmentálnych aktivít 

bolo zvýšiť záujem o kompostovanie a 

tvorivosť ľudí pri využívaní biologic-

kého odpadu.  

Do súťaže sa mohol zapojiť každý, 

kto kompostuje pre vlastnú radosť a potešenie. Nezáleží na 

tom či býva v rodinnom dome alebo v paneláku. Súťažiaci sa 

prihlasovali tým, že posielali fotografie, „miery“ (výšku, šírku 

a dĺžku) svojho kompostoviska a „jedálny lístok“ svojho kom-

postu. Vítané boli aj zaujímavé zážitky, ktoré súťažiaci pri 

kompostovaní zažili. Odborná porota vybrala z prihlásených 

tento ráz až šiestich najlepších, ktorí postúpili do finále. 

http://www.domarmady.sk/
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Konečné poradie finalistov určili návštevníci BIO jarmoku, 

ktorí osobne hodnotili kvalitu vyrobených kompostov. Niekto-

rí dali na vzhľad, iní na vôňu a alebo originálny príbeh vzniku 

kompostu.. Hlasy návštevníkov sa potom spočítali a určili po-

radie. Na prvom mieste sa umiestnil Štefan Choma z Micha-

loviec s tradičným dreveným kompostoviskom, v ktorom pri-

pravil jemný a kvalitný kompost. Získal vďaka tomu záhradný 

drvič konárov od spon-

zora súťaže kompos-

tér.sk. Na druhom mies-

te sa umiestnil dlhoroč-

ný súťažiaci Ladislav 

Brtáň z Košece a od-

niesol si plastový kom-

postér „prémiovej“ rady 

od sponzora kompos-

tér.sk. Tretie miesto obsadil Stanislav Kompán z Hornej Le-

hoty a odniesol si plastový kompostér „profi“ rady od sponzo-

ra kompostér.sk. Všetci traja tiež získali tričko, knihu a po-

hánkový vankúš od Priateľov Zeme – Slovenskí priatelia ze-

me. Na štvrtom mieste skončila Katarína Banyaiová z Brati-

slavy, na piatom mieste Dana Krupová tiež z Bratislavy a na 

poslednom hodnotenom šiestom mieste sa umiestnil Róbert 

Lipták zo Zvolena. Všetci traja získali kompostovací set od 

sponzora komposter.sk, tričko, knihu a ručne robený košík od 

Priateľov Zeme – Slovenskí priatelia zeme a tašku biopotravín 

od Centra environmentálnych aktivít.  

Mimoriadne uznanie  poroty, udeľované  po prvýkrát v his- 

tórii súťaže a získal ho Ladislav Brtáň z Košece za svoje 

dlhoročné výsledky v kompostovaní.  

príspevok R. Medála dňa 26.09.2014  

pomocná evidencia 647/1/2014 
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Výstavu technológií na likvidáciu nástražných výbušných 

systémov „NATO  EOD Demonstrations & Trials 2014“ 

otvorili dňa 30. septembra 2014 na výstavisku Expo Center 

v Trenčíne, ktorej sa zúčastnilo 44 vystavovateľov zo 16 kra-

jín. 

Organizátorom tretieho ročníka výstavy, ktorá sa koná kaž-

dé dva roky, bolo Medzinárodné 

centrum výnimočnosti pre ob-

lasť zneškodňovania nevybuch-

nutej munície so sídlom v Tren-

číne. „Hlavným cieľom poduja-

tia bolo ponúknuť platformu pre 

spoločnosti, výskumné a vývo-

jové inštitúcie a výcvikové cen-

trá na likvidáciu nevybuchnutej 

munície, kde môžu predstaviť 

operačnej komunite a komunite 

zbrojárskeho a obranného prie-

myslu potreby a posledné technologické riešenia v oblasti jej 

detekcie a zneškodňovania,“ uviedla Anna Farkašová 

z Medzinárodného centra výnimočnosti pre oblasť EOD v 

Trenčíne. Doplnila, že aktivita, sponzorovaná Divíziou NATO 

pre nové bezpečnostné hrozby, ponúka hmatateľný príklad 

mnohonárodnej spolupráce pri súčasnom zvyšovaní interope-

rability, ako i príležitosť oboznámiť sa a otestovať nové inova-

tívne technológie. 

„NATO je na prahu novej éry, ktorá bude znamenať jeho 

transformáciu na alianciu pripravenú čeliť poznatkom a skú-

senostiam získaným z misie ISAF so súčasným prihliadnutím 

na obmedzené finančné prostriedky,“ uviedol vo svojom prí-

hovore riaditeľ Medzinárodnej centra výnimočnosti EOD v 

Trenčíne Ľubomír Mrváň. 

Preto i tento ročník s podtitulom  názvom „Nové technoló- 
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gie, pomoc a obmedzenia v oblasti zneškodňovania nevy-

buchnutej munície v období po ukončení misie ISAF´ je vý-

zvou pre odborníkov v oblasti zneškodňovania nevybuchnutej 

munície a improvizovaných výbušných prostriedkov, vedcov i 

výrobcov zaangažovaných v boji proti terorizmu, skonštatova-

la Anna Farkašová. 

Súčasťou výstavy „NATO EOD Demostrations and Trials 

2014“ boli okrem statických ukážok i praktické ukážky zaria-

dení priamo v teréne. Sprievodnými podujatiami boli konfe-

rencie a semináre.  

www.sme.sk 30.09.2014  

pomocná evidencia 643/1/2014 

 

Koncom mesiaca august 2014 začal svoje turné po Sloven-

sku maďarský cirkus „Eötvös“, ktorý po svojich vystúpeniach 

v Dunajskej Strede, Nitre a Trnave sa rozložil so svojim šapi-

tom v dňoch 1. až 5. októbra 2014 pri Obchodnom centre 

Laugaricio. Cirkus potešil zaujímavými číslami najmä deti 

svojimi atrakciami. Pobavila ich pirátska show, v ktorej sa 

predstavili piráti s pirátskou princeznou a karibskými papa-

gájmi a podobne nechýbali piráti – ekvilibristi na delových gu-

liach a pirátski žongléri Stewen a klaun Mr. Gerard. Ako 

v každom správnom cirkuse nechýbala akrobacia na koňoch, 

ľadová kráľovná s desiatimi bielymi vlkmi  španielsky vzduš-

ný trapéz. Čerešničkou na torte bola drezúra troch obrovských 

slonov. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 641/1/2014 

 

Októbrové podujatia vo Verejnej knižnici v Trenčíne nesú 

pečať jubileí regionálnych osobností celospoločenského roz-

meru. Už vo štvrtok dňa 2. októbra 2014 oslávil jubilejných 

osemdesiat rokov spisovateľ, publicista Rudolf Dobiáš. Býva-
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lý politický väzeň, nositeľ Pribinovho kríža 2. triedy pri tejto 

príležitosti vyprevadil na cestu k čitateľom nový zborník čle-

nov Literárneho klubu Omega s názvom „Slovobranie“, ktorý 

pred 18 rokmi založil. Vydanie zborníka podporilo Mesto 

Trenčín z grantu z oblasti kultúry. 

Podujatie otvori-

la riaditeľka Verej-

nej knižnice Micha-

la Rešetku Ing. 

Gabriela Krokvič-

ková a privítala prí-

tomných na tomto 

podujatí. Potom sa 

ujala slova moderá-

torka podujatia 

Janka Poláková, ktorá priblížila osemdesiatročnú cestu živo-

tom jubilanta Rudolfa Dobiaša ako občana i ako literáta. 

Podujatie vyplnili recitácie z nového zborníka Rudolfa Dobia-

ša a interpretácie skladieb kapelou „3 D band“. 

O svojom vstupe do Klu-

bu Omega jubilant povedal, 

že keď bol do knižnice vstup 

voľný, tak som vstúpil s ra-

dosťou aj do jej filiálky. A 

doteraz som z neho nevystú-

pil, veď by som prišiel o 

priateľov,“ uviedol Rudolf 

Dobiáš, ktorému svojho času 

vystrúhal výtvarník Jozef 

Vydrnák epiteton „Dobrý Dobran z Dobrej“. Na sláv-nostnom 

podujatí nechýbal ani osobný priateľ autora salezián Anton 

Srholec, ktorý na adresu jubilanta a dlhoročného priateľa po-
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znamenal, že básnici a svätci sú svedkovia doby, vidia tam, 

kam iní nedokážu.  

www.sme.sk 28.09.2014  

pomocná evidencia 646/1/2014 

 

Dňa 2. októbra 2014 bola otvorená výstava v pobočke Štát-

neho archívu v Trenčíne venovaná prvej svetovej vojne pri 

príležitosti 100. výročia jej začiatku a prezentovali sa ňou 

vzácne archívne dokumenty, ako napríklad pohľadnice, listy, 

fotografie ako i dobové 

pešie zbrane z prvej sve-

tovej vojny. To všetko 

mohli vidieť návštevníci 

pobočky trenčianskeho 

archívu.  

Ako povedala kurá-

torka výstavy Patrícia 

Pastrnáková táto výsta-

va bola doplnená o pohľadnice, listy slovenských vojakov za-

sielaných prostredníctvom vojenskej poľnej pošty či exponáty 

zbraní z obdobia prvej svetovej vojny zapožičaných z depozitu 

Trenčianskeho múzea. Zaujímavosťou boli aj ukážky dobovej 

tlače. Treba spomenúť  napríklad vydanie Trenčianskych no-

vín, ktoré podrobne informujú o takzvaných prevratových 

udalostiach. Ide o unikátny dokument, keďže podáva správu o 

udalostiach spojených s preberaním štátnej či mestskej admi-

nistratívy z maďarských do slovenských rúk, o ktorých sa ne-

zachovali takmer žiadne iné záznamy.  

Podstatnú časť výstavy tvorili i vybrané ukážky zahraničnej 

tlače s početnými fotografiami, ktoré sú veľmi dobrým doku-

mentačným materiálom o priebehu vojny na všetkých fron-

toch. Návštevníci mohli uvidieť aj dve dobové mapy. 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13494177&ids=1&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7419755
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V našom regióne síce k bojom prvej svetovej vojny nedo-

chádzalo, ale vojna však poznačila i život ľudí na Považí. Išlo 

predovšetkým o kolabujúce hospodárstvo, nedostatok tovaru 

rôzneho druhu, ako napríklad uhlia, dreva, petroleja. Najciteľ-

nejšie sa prejavoval nedostatok jedla. Mäso sa napríklad stalo 

priam luxusným tovarom. Ľudia veľmi citlivo vnímali naprí-

klad nariadenie o rekvirácii kostolných zvonov, ktoré boli ná-

sledne roztavené pre potreby vojska na výrobu ťažkých zbraní. 

Z tohto dôvodu prebiehali i rekvirácie medeného či niklového 

riadu, príborov, svietnikov. Obmedziť výrobu museli i veľké 

podniky či už z nedostatku surovín, alebo pracovných síl. 

„Vojna krutým spôsobom zasiahla do života mnohých rodín. 

Veľa žien na jej frontoch stratilo manželov, otcov, synov, bra-

tov či kamarátov. Z nejednej rodiny zomreli štyria či piati mu-

ži. Mnohí z tých, ktorí narukovali, sa vrátili ako vojnoví inva-

lidi, ktorí boli naďalej odkázaní na štátne príspevky a nedoká-

zali svoje rodiny uživiť,“ dodala Pastrnáková. 

Výstavy sa zúčastnilo aj žiaci zo základných škôl. Tých 

vojnová história veľmi zaujala. „Najviac sa mi páčili vystavo-

vané zbrane,“ povedal Šimon Bačík zo Základnej školy sv. 

Andreja Svorada a Benedikta v Trenčíne. Učiteľka dejepisu 

Jana Galková záujem žiakov o prvú svetovú vojnu potvrdila. 

Podľa jej slov je znalosť tohto obdobia pre študentov dôležitá. 

„Žiaci by mali konkrétne vedieť o prvej svetovej vojne to, čo 

sa týka našich dejín. Teda, ako sa zapájali Slováci do konflik-

tu, prečo nechceli bojovať na strane Rakúsko-Uhorska.“ Dôle-

žité sú aj regionálne dejiny. V tejto súvislosti žiaci musia ve-

dieť aj o konflikte v Kragujevaci a zdôvodniť tak napríklad, 

prečo je u nás v parku pamätník s touto tematikou,“ dodala 

Galková. 

www.sme.sk 04.10.2014 

pomocná evidencia 650/1/2014 
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Dňa 3. októbra 2014 sa uskutočnila vo výstavných priesto-

roch Trenčianskeho samosprávneho kraja už 51. výročná vý-

stava vernisáž tvorivej skupiny Méta.  

V úvode vernisáže výstavy vystúpilo 

dueto gitaristov Základnej umeleckej školy 

K. Pádivého v Trenčíne Daniel Páleník 

a Samuel Barcík a po nich prítomných 

návštevníkov pozdravila a privítala riadi-

teľka Trenčianskeho osvetového strediska 

Ing. Mgr. Žaneta Matúšová. 

Vystavené exponáty zhodnotil predseda fotoskupiny „Mé-

ta“ a kurátor výstavy Ing. Július Kákoš. Uviedol, že tvorivá 

skupina „Méta“ pracuje od roku 1963 pri Okresnom osveto-

vom stredisku v Trenčíne a je najdlhšie pra-

videlne vystavujúcou fotoskupinou na Slo-

vensku. Z jej radov vyrástlo viacero profe-

sionálnych výtvarníkov – fotografov. Za 

uplynulé päťdesiatročné obdobie pracovalo 

v tejto skupine 36 fotoamatérov z trenčian-

skeho regiónu, ktorí zúčastňovali v priebehu rokov viacerých 

regionálnych, národných a medzinárodných fotografických sa-

lónov, z ktorých si viacerí členovi odniesli ocenenia. V ďalšej 

časti príhovoru zhodnotil jednotlivých vystavujúcich členov 

takto: 

- Štefan Majtán sa prezentuje zaujímavými snímkami 

z architektúry; 

- Janka Verešová priniesla farebný svet tónov a tvarov; 

- Anka Marušincová prekvapila nevšednými pohľadmi na 

Trenčiansky hrad; 

- Vladimír Hrnčár presedlal z makrosveta kvetov na kraji-

nársku fotografiu; 

Ing. Mgr. Žaneta Matúšová 

Ing. Július Kákoš 
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- Jirka Tomis, Igor Hečko, Ján Valenta zastávajú svojimi 

fotografiami krajinárskej fotografii a životu spod Veľkej 

Javoriny; 

- Ing. Ján Tluka svojimi fotografiami pokračuje vo vykres-

ľovaní makrosveta, ktorý si na škodu nevšímame; 

- Jaroslav Matejček si svoj makrosvet vyrába sám a dotvára 

ho dogitalizáciou v počítači; 

- Jirko Foldyna sa prezentuje krajinárskou fotografiou 

a nádhernými kaktusovými kvetmi; 

- Jozef Poláček sa prezentuje fotografiami zábermi zo za-

hraničných ciest; 

- Ing. Július Kákoš sa prezentuje cyklom „Blúsnenie“. 

V závere svojho príhovoru zablahoželal k životným jubile-

ám členke skupiny MÉTA Janke Verešovej a metodičke 

Okresného osvetového strediska Mgr. Janke Masárovej. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 665/1/2014 

vystavujúci členovia skupiny META 
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Jedno z ocenení, ktoré 3. októbra 2014 odovzdali v praž-

skom divadle „Na zábradlí“ počas 21. ročníka festivalu alter-

natívneho umenia s názvom „...příští vlna/next wave...“ zís-

kal aj Trenčan Pavol Se-

riš. Ako všestrannému 

tvorcovi, ktorý vo svojich 

projektoch uplatňuje 

princípy stand-up komé-

die, fyzického divadla, 

absurdného humoru, pan-

tomímy a tanca, popri 

tom sa venuje aj kresle-

nému humoru a krátkym filmom, venovali mu Cenu „Objav 

roka“. Po Cene „Evalda Schorma 2014“ za pôvodnú hru 

„Nezamestnaní”, Cene „Sofia Amendolea 2014“ za hru „Did 

you enjoy your dish, gentlemen?” ide tento rok už o tretie vý-

nimočné ohodnotenie jeho tvorby. „Sám som prekvapený, 

koľko sa toho tento rok podarilo,“ hovorí Pavol Seriš 

s úsmevom. Doma v Trenčíne sa najbližšie predstavil svojou 

hrou „Autor“, ktorej premiéru uviedol 14. novembra 2014 

v Kine Hviezda.  

Info Trenčín 31.10.2014 

pomocná evidencia 741/2014, 747/1/2014 

V prvú októbrovú sobotu 4. októbra 2014 aj napriek ne-

priaznivému počasiu mali občania Trenčína dôvod na úsmev, 

lebo sa konal posledný tohoročný farmársky jarmok. Mierové 

námestie, kde sa jarmok konal sa zaplnilo stánkami, v ktorých 

farmári z okolitých regiónov ponúkali svoje produkty. Kvalit-

ný domáci burčiak, rôzne špeciality, chutné jedlá, ovocie 

a zeleninu. Nakupovanie občanom spríjemňoval kultúrny 

program, ktorý sa začal od 10,00 h. Predstavili sa v ňom Det-

ský folklórny súbor „Latovček“, detské „Divadlo pod hríbi-

kom – Poprepletko“ a tanečná skupina „Goonies – Bambula“. 
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Poobede hrala veselá, 

originálna hudba „Sl-

niečko“ v trnavskom 

dialekte a pravá sloven-

ská kapela „Fuera Fon-

do“. Organizátori neza-

budli ani na deti, pre 

ktoré organizátori pri-

pravili pastierske hry, 

mohli si zajazdiť na poníkoch, chytať ovečky, sliepky, zajace 

a holuby. 

Naše novinky 16.10.2014 

pomocná evidencia 680/1/2014 

 

V sobotu 18. októbra 2014 sa v Posádkovom klube Trenčín 

spievalo, tancovalo, spomínalo, no hlavne, že sa tu už tradične 

šírila medzi všetkými prítomnými ľuďmi radosť. Na otázku, 

že prečo bolo tak 

veľa radosti 

v Posádkovom 

klube Trenčín, no 

preto lebo tren-

čiansky „Detský 

folklórny súbor 

Radosť“ oslavo-

val  jedinečné  ju-

bileum - 40. výro-

čie svojho založenia. Veľkolepú oslavu s bohatým programom 

si folkloristi pripravili nielen pre rodičov a verejnosť, ale aj 

pre bývalých členov tohto súboru. Tých za toľké roky pôsobe-

nia Detského folklórneho súboru Radosť vôbec nebolo málo. 

Od roku svojho založenia, teda od roku 1974 vychoval viac 

ako 500 tanečníkov a spevákov a dnes v súbore pôsobí už 
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dvanásta generácia hudobníkov. Doteraz účinkoval „Detský 

folklórny súbor Radosť“  v 16 štátoch Európy, ale i v USA, 

Kanade či na Taiwane a reprezentuje tradíciu a folklór tren-

čianskeho regiónu aj na popredných slovenských festivaloch. 

Jubilujúci súbor 

pozdravil riaditeľ 

Úradu Trenčian-

skeho samospráv-

neho kraja Mgr. 

Juraj Gerlici, kto-

rý ocenil jeho čin-

nosť v rozširovaní 

kultúrnych tradícií 

doma a v zahrani-

čí odovzdaním symbolického šeku v hodnote 1.500 eúr, ktorý 

prevzala vedúca súboru Emília Šteiningerová. 

Deň pred oslavami navštívil vedúcu súboru Emíliu Štenin-

gerovú primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček 

s manželkou, ktorej odovzdal blahoprajný list k významnému 

jubileu Detského folklórneho súboru „Radosť“, oceňujúc jeho 

aktivity pri šírení folklórneho bohatstva doma aj v zahraničí. 

www.task.sk 20. októbra 2014 

pomocná evidencia 689/1/2014 

 

Výtvarníčka Gudrun  Bartenberger - Geyer sa v Galérii 

Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne po prvýkrát pred-

stavila na kolektívnej výstave 3. ročníka „Trienále textilu - 

Bez hraníc 2012 – 2013“, kde za svoje dielo „Ovčia svadba“ 

získala Cenu Galérie Miloša Alexandra Bazovského. Súčasťou 

ocenenia bola i možnosť prezentovať svoju tvorbu v priesto-

roch trenčianskej galérie.  

Emília Šteiningerová preberá symbolický šek od Mgr. Juraja Gerliciho 

http://www.tsk.sk/hlavna-stranka/cestovny-ruch/osobnost-a-produkt-cr/osobnost-a-produkt-cestovneho-ruchu-2011/emilia-steiningerova.html?page_id=16063
http://www.task.sk/
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Gudrun Geyer sa narodila v Linzi - Rakúsko v roku 1969. 

Študovala módu a odevné techniky. Momentálne žije a pôsobí 

vo Viedni, kde sa venuje sa textilnej tvorbe na hranici medzi 

módou a objektom. Svoju pozornosť orientovala najmä na 

techniku plstenia. Vo svojej invenčnej a atypickej tvorbe expe-

rimentuje s ovčou vlnou, rôznymi 

vláknami, farbami, kaligrafiou, vyu-

žíva rôzne prírodné i recyklované 

materiály. Vytvára nielen samotné 

odevy, ale i módne doplnky, šperky 

či rôzne závesné a priestorové inte-

riérové dekorácie. Organizuje tiež 

mnohé semináre a work-shopy. 

V dnešnej dobe sa už textil nepovažu-

je iba za médium vyhradené pre 

módny priemysel. Hranice medzi so-

chárstvom, módou, remeslom a výtvarným umením sa stiera-

jú. To dokazuje i samotné Trienále textilu, organizované zdru-

žením textilných výtvarníkov Arttex. Na poslednom ročníku 

v lete 2012 bolo celkovo prezentovaných 91 textilných umel-

cov z celého sveta. Na rozdiel od pôvodných tendencií 

v textilnom umení, kedy sa tvorba niesla predovšetkým 

v rovine závesného textilného objektu (artprotis), v súčasnosti 

má textilná tvorba vzhľadom na jej variabilitu obrovské množ-

stvo možností. A tak sa popri nástennom klasickom type tex-

tilného umenia objavujú priestorové textilné sochy, objekty, 

inštalácie či textilný dizajn, s využitím spojenia tradičných 

i originálnych novátorských techník a materiálov. Textil, vyví-

janý mnohé generácie, má schopnosť zapojiť ľudské zmysly 

viac ako akýkoľvek iný materiál alebo technológia. Človek je 

schopný textilný materiál vnímať svojím zrakom, ale najmä 

svojím telom, pokrytým miliónmi receptorov. Svojou rôzno-

rodosťou a jedinečnosťou navádza sa ho dotýkať, vnímať jeho 

Ovčia svadba 

Ovčia svadba 
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pestré vlastnosti. Jeho jemnosť či surovosť, mäkkosť či pev-

nosť, teplo či chlad.  

Názov výstavy „Felt space“ je slovnou hračkou, odkazujú-

cou na techniku plstenia, ktorá je autorke najbližšia, ale aj na 

dôležitosť zmyslového vnímania priestoru (z ang. felt – plsť, 

cítený, space – priestor). Rozvíja a prepája tu vzťahy plsť - 

priestor - telo - ľudské zmysly. Jej priestorové textilné objekty 

sú doplnené fotografiami Marlene Rahmann. Výstavu mala 

vernisáž 24. októbra 2014 v Galérii M. A. Bazovského. 

Gudrun Geyer si za najprirodzenejšiu techniku zvolila 

techniku plstenia. Touto technikou sa textil zhotovuje pro-

stredníctvom spájania vlákien srsti (predovšetkým ovčej vlny), 

pôsobením tlaku, tepla a vlhkosti. Plstenie je považované za 

najstaršiu textilnú techniku. Umožňuje vytvárať priamo jed-

notlivé kusy odevu bez nutnosti následného zošitia či tvarova-

nia. Plstený textil ma vynikajúce izolačné vlastnosti voči chla-

du. Naviac v sebe nesie spojenie jednoduchej, no precíznej 

a časovo náročnej ručnej práce s prírodným materiálom. Práve 

ruky sú prepojené s ľudovými zvyklosťami a minulosťou viac 

ako čokoľvek iné. Plsť sa tak stáva zhmotneným symbolom 

tradície, histórie, ale i originality, senzuálnosti, zmyselnosti, 

sily a energie. V plsti autorka objavuje a akcentuje základné 

princípy prírodnosti a prirodzenosti. I v tvarových variáciách 

sa mnohokrát odrážajú archetypy fauny a flóry. Nejedná sa iba 

o originálne módne kusy oblečenia či doplnky, ale o svojbytné 

sochárske diela. Tieto objekty v priestore a priestor medzi ob-

jektmi a telom vytvárajú spolu bohatú oblasť nepredvídateľ-

nou a obrovskou energiou. Divák je do priestoru zapojený, ak-

tivizuje všetky svoje zmysly a necháva sa v tomto priestore 

unášať vlastnou predstavivosťou, odhaľuje to, čo je skryté a je 

očarený nevšednou hravosťou, ktorú výstava ponúka. Vďaka 

slobodnému duchu, ktorý výstava vyvoláva a inšpiruje, sa i z 

malých prázdnych miestností stáva nekonečne bohatý priestor. 
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GMAB Trenčín 14.10.2014 

pomocná evidencia 695/1/2014 

 

Dňa 24. októbra 2014 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazov-

ského v Trenčíne výstava fotografií Antona Štubňu pod ná-

zvom „Fotografické metaformózy“, ktorý svojím novátor-

ským dielom významne ovplyvnil vývoj čiernobielej fotogra-

fie 60. a 70. rokov na Slovensku. Popri voľnej fotografickej 

tvorbe s prevládajúcimi nefiguratívnymi, metaforickými ob-

jektmi, do ktorej vniesol osobitú a originálnu poetiku vše-

dných a nepotrebných vecí, a venoval sa aj monumentálnej ex-

teriérovej tvorbe i veľkoplošnej výzdobe interiérov. „Dnes, 

keď časť mladej generácie už takmer nepozná termín čierno-

biela fotografia, ani postupy pri jej vzniku a spracovaní, Galé-

ria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne výstavou Anto-

na Štubňu „Fotografické metafory“ pripomenúť priekopnícku 

tvorbu významného trenčianskeho umeleckého fotografa, kto-

rého nedožité 80. výročie narodenia si v roku 2014 pripomí-

name,“ uviedla kurátorka výstavy PhDr. Ela Porubänová. 

Počas svojej tvorivej umeleckej cesty, Anton Štubňa vnie-

sol do média fotografie odvážny a nový pohľad a ako sa 

v súčasnosti ukazuje, 

mimoriadne nadčasový 

a dodnes aktuálny, čo je 

zrejmé z fotografií cha-

rakterizujúcich jeho ume-

leckú cestu. Dokumentu-

jú to aj v  pripravovanom 

katalógu zaznamenané 

odborné hodnotenia výz-

namných slovenských 

teoretikov a historikov výtvarného umenia Juraja Mojžiša 

a Ľudovíta Hlaváča. „Fotografovať začal podľa všetkých pra-

Anton Štubňa 



371 
 

vidiel amaterizmu. Pravda, po roku mal prvé fotografie na 

medzinárodných výstavách a v časopisoch. V nasledujúcich 

dvoch rokoch úspešne oboslal okolo 60 medzinárodných vý-

stav, z nich napríklad na 10. ročníku salóne v španielskom 

Alicante získal zlatú medailu,“ opísal umeleckú dráhu Antona 

Štubňu výtvarný teoretik Juraj Mojžiš. 

Slová uznania možno nájsť aj vo vyznaniach priateľov fo-

tografov – Ing. Jána Tluku a Vlada Glossa, ktorí s Antonom 

Štubňom najmä v deväťdesiatych rokoch 20. storočia inten-

zívne spolupracovali. Pre Ing. Jána Tluku bol Anton Štubňa 

veľmi dobrý priateľ, keď povedal: „Pre návštevníkov ateliéru 

s chuťou pridával vždy niečo zo svojho nepreberného reperto-

áru historiek, príbehov, citátov a glos. A náhle je to všetko 

minulosťou. Život a dielo Antona Štubňu sa definitívne uzav-

relo, jeho tvorivé plány vrátiť sa k tematike metamorfóz, ob-

jektov a znakov už zostali nenaplnené. Jeho ateliér stíchol 

a osirel a ja si bolestne uvedomujem že pri dverách s číslom 

33 už nezazvoním.“ 

Mozaiku života a tvorby tohto pozoruhodného človeka 

a umelca približujú aj príbehy jeho dvoch gymnaziálnych spo-

lužiakov, ktorým sa spomienky dodnes živo v pamäti vybavu-

jú. Ide o Helenu Krausovú, bývalú vedúcu odboru kultúry 

Okresného národného výboru v Trenčíne a Karola Hella, po-

chádzajúceho z Trenčína. „Mali sme úžasných profesorov 

a veľa nám tolerovali ale sme boli aj úžasný kolektív. Naprí-

klad, mnohí sme vedeli, kto spôsobil, že novo inštalovaná 

hviezda na Trenčianskom hrade zhasla zásahom našich spolu-

žiakov v čele s Antonom Štubňom a dodnes je to verejným ta-

jomstvom. Niektorí sme zaplatili za neposlušnosť a pôvod aj 

tým, že sme sa po maturite nedostali na vysoké školy a skúsili 

sme, ako je v závodoch. Ale sme to nevzdali. Antona bohužiaľ 

skoro zradilo zdravie, ale zanechal dielo hodné obdivu a úcty,“ 

napísala vo svojej spomienke Helena Krausová. 
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Diela Antona Štubňu boli viackrát ocenené nielen na Slo-

vensku, ale najmä v zahraničí. Sú zastúpené v zbierkach Slo-

venskej národnej galérie v Bratislave, Moravskej galérie 

v Brne, Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčí-

ne, v zbierkach Trenčianskeho osvetového strediska v Tren-

číne a v súkromných zbierkach. 

GMAB Trenčín 24.10.2014 

pomocná evidencia 694/1/2014 

 

Jednotlivcom a kolektívom pracujúcim v oblasti kultúry 

v Trenčianskom kraji boli dňa 27. októbra 2014 v kongresovej 

sále Trenčianskeho samosprávneho kraja slávnostne odovzda-

né ďakovné listy. Ocenenia za dlhoročnú kultúrnu, osvetovú či 

náučnú činnosť sa spoločne rozhodli udeliť tri inštitúcie - 

Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianske osvetové stredi-

sko a Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne. 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing.  Jaro-

slav Baška v slávnostnom príhovore povedal, že „dnešné 

stretnutie ukázalo, že v Trenčianskom kraji máme veľmi zau-

jímavé osobnosti a ľudí, ktorí obetujú všetok svoj voľný čas 

na to, aby folklór a tradície, ktoré tu v kraji sú, boli zachované 

nielen pre súčasnú generáciu, ale aj pre tie budúce. Trenčian-

sky samosprávny kraj bude vždy podporovať rôzne folklórne 

skupiny a zariadenia, ktoré sú tu v Trenčianskom kraji na to, 

aby sa zachovávali  folklórne tradície. Od prvého januára bu-

dúceho roku 2015, pokiaľ poslanci schvália zmenu Všeobec-

no-záväzného nariadenia, bude môcť Trenčiansky samospráv-

ny kraj dať viac finančných prostriedkov rôznym súborom 

a zariadeniam nielen na podujatia, ale aj na nákup hudobných 

nástrojov,“  

Po slávnostnom príhovore predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja Ing. Jaroslav Baška s riaditeľom Úradu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Mgr. Jurajom Gerlicim 
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a poverenou riadením odboru školstva a kultúry Úradu Tren-

čianskeho samosprávneho kraja Ing. Danielou Hilčíkovou, 

odovzdal: 

a) Ďakovný list za osobitný prínos k rozvoju kultúry Tren-

čianskeho kraja týmto deviatim jednotlivcom a jednému 

kolektívu: 

- Ing. Dušanovi Darmovi, za dlhoročnú aktívnu prácu v 

obci, založenie tradície a realizáciu regionálnej súťažnej 

prehliadky v prednese slovenskej poézie a prózy detí – 

Návraty Vojtecha Bucku do rodnej Libichavy, s cieľom 

priblížiť jeho osobnosť a popularizovať slovenskú du-

chovnú poéziu a prózu;  

- Rudolfovi Dobiášovi, za dlhoročnú literárnu činnosť a 

rozvoj kultúrno-spoločenského života v Trenčianskom 

kraji;  

- Mgr. Janke Masárovej, za dlhoročné pôsobenie, aktívnu 

organizačnú a tvorivú činnosť v oblasti záujmovo-

umeleckej tvorivosti Trenčianskeho kraja  

- Alene Novotnej, za vytváranie podmienok pre rozvoj 

miestnej kultúry a dlhoročnú aktívnu kultúrno-osvetovú 

prácu v obci Čachtice  

- Mgr. Ivanovi Pastorkovi, za dlhoročné pôsobenie v ob-

lasti kultúry, lektorskú činnosť a vedenie obecných novín 

v obci Pobedim  

- Márii Špánikovej, a celoživotné pôsobenie vo Verejnej 

knižnici M. Rešetku, organizáciu kultúrno-spoločenských 

podujatí a propagáciu komunitnej funkcie knižnice v 

Trenčíne  

- Mgr. Márii Šujanovej, za dlhoročnú kultúrno-osvetovú 

prácu a aktivity na úseku občianskej obradnosti v obci 

Pečeňany  

- Mgr. Anne Vraždovej, za dlhoročnú kultúrno-osvetovú 

prácu, významný prínos v oblasti kultúrnych aktivít v 
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rámci projektov cezhraničnej spolupráce s Českou repub-

likou a aktívny prístup k uchovávaniu kultúrneho dedič-

stva  

- Ing. Milanovi Wróblovi, za založenie a dlhoročné vede-

nie Malého komorného orchestra, výchovu detí a mláde-

že v oblasti ľudovej a komornej hudby v Novom Meste 

nad Váh  

- Speváckemu zboru Hornosúčan, za dlhoročné pôsobe-

nie, rozvoj a propagáciu zborového spevu pri príležitosti 

40. výročia vzniku.  
 

b) Ďakovný list za uchovávanie a rozvoj kultúrneho dedič-

stva národa piatim jednotlivcom:  

- Ing. Milanovi Berecovi, za podporu uchovávania kul-

túrnych hodnôt a folklórnych súborov v obci Trenčian-

ska Teplá; 

- Helene Bočákovej, za dlhoročnú kultúrno-osvetovú 

prácu, založenie a vedenie detského folklórneho súboru 

Stankovčan, aktívnu a systematickú prácu s deťmi;  

- Jozefovi Ďuráčimu, za dlhoročné pôsobenie v oblasti 

folklóru, výchovu detí a mládeže a zachovávanie tradič-

ného ľudového remesla;  

- Ing. Jozefovi Hadvigovi, za dlhoročné vedenie a udr-

žiavanie zvykov a tradícií vo folklórnej skupine Bukovi-

na v Kšinnej  

- Irene Prnovej, za literárnu tvorbu o histórii mesta Ne-

mšová a jej osobnostiach, pri príležitosti vydania knihy 

„Kúzlo vodných mlynov“; 

a trinástim umeleckým súborom: 

- Detskému folklórnemu súboru „Radosť“, za dlhoroč-

né pôsobenie v oblasti kultúry, výchovu detí a mládeže 

pri príležitosti 40. výročia vzniku; 
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- Detskému folklórnemu súboru „Štvorlístok“, za dlho-

ročné pôsobenie v oblasti kultúry, výchovu detí a mlá-

deže pri príležitosti 30. výročia vzniku;  

- Dychovej hudbe „Vlčovanka“, za dlhoročné pôsobe-

nie, rozvoj a propagáciu dychovej hudby pri príležitosti 

40. výročia vzniku:  

- Folklórnej skupine „Liborčan“ dlhoročné pôsobenie 

a udržiavanie ľudových tradícií a zvykov v meste Ne-

mšová pri príležitosti 45. výročia vzniku; 

- Folklórnemu súboru „Otava“ za udržiavanie folklór-

nych tradícií a zvykov z oblasti Nového Mesta nad Vá-

hom, pri príležitosti 25. výročia vzniku; 

- Folklórnej skupine „Selčan“ za dlhoročné pôsobenie, 

učinkovanie a uchovanie kultúrneho dedičstva pri príle-

žitosti 50. výročia vzniku; 

- Folklórnemu súboru „Družba“, za dlhoročné pôsobe-

nie v oblasti kultúry, výchovu detí a mládeže pri príleži-

tosti 60. výročia vzniku; 

- Folklórnemu súboru „Teplanka“, za dlhoročné pôso-

benie v oblasti kultúry, pri príležitosti 40. výročia vzni-

ku; 

V samostatnej kategórii boli ocenení siedmi bývalí 

a súčasní zamestnanci knižníc v Trenčianskom kraji. Z rúk 

Ing. Gabriely Krokvičkovej, ktorá je poverená riadením Ve-

rejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne, si prevzali Pamätný 

list za dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť:  

- Mgr. Lýdii Brezovej, pri príležitosti životného jubilea, 

za dlhoročné pôsobenie, riadenie a elektronizáciu kniž-

ničných procesov Verejnej knižnice M. Rešetku 

v Trenčíne; 

- Jarmile Dvorskej, pri príležitosti životného jubilea, za 

dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť vo Verejnej 

knižnici M. Rešetku v Trenčíne; 

http://www.vkmr.sk/
http://www.vkmr.sk/
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- Alžbete Fedorovej, pri príležitosti životného jubilea, za 

dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť v Mestskej 

knižnici v Brezovej pod Bradlom; 

- Marte Hmirákovej, pri príležitosti životného jubilea, za 

dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť vo Verejnej 

knižnici M. Rešetku v Trenčíne; 

- Anne Hoštákovej, pri príležitosti životného jubilea, za 

dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť v Obecnej 

knižnici v Drietome; 

- Margite Púčekovej, pri príležitosti životného jubilea, za 

dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť v Obecnej 

knižnici v Omšení; 

- Janke Tvrdoňovej, pri príležitosti životného jubilea, za 

dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť vo Verejnej 

knižnici M. Rešetku v Trenčíne; 
 

Pamätný list riaditeľky Trenčianskeho osvetového stre-

diska za dlhoročné kultúrno-osvetové pôsobenie udelila Ing. 

Mgr. Žaneta Matúšová, poverená riadením Trenčianskeho 

osvetového strediska  trom jednotlivcom: 

- Ing. Božene Masárovej, za dlhoročné vedenie kroniky ob-

ce Trenčianska Teplá; 

- Mgr. Terézii Nikovej, za dlhoročné kultúrno-osvetové pô-

sobenie v meste Trenčín a výrazný invenčný prístup 

k vzniku a rozvoju medzinárodného výtvarno-literárneho 

sympózia „Ora Et Ars – Skalka“ ; 

- Jane Vidovej, za dlhoročné pôsobenie v oblasti záujmovo-

umeleckej činnosti, umeleckého prednesu a založenie sku-

piny „Vreteno“ v Adamovských Kochanovciach; 
 

Osobitné ocenenie „Tvorivý čin roka“ bol udelený: 

- Františkovi Begáňovi za vybudovanie a sprístupnenie Ná-

učného poľovníckeho a lesníckeho chodníka v Nemšovej – 

http://www.tnos.sk/
http://www.tnos.sk/
http://www.tnos.sk/
http://www.tnos.sk/
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Ľuborčianskej doline a repliku stavby Zvonice v Nemšovej 

– Trenčianska Závada; 

- Jaroslavovi Surovskému za realizáciu myšlienky a stavbu 

cyrilo-metodského dvojkríža na  vrchu Machnáč 

a kultúrno-spoločenské aktivity v obci Chocholná - Velči-

ce.   
 

Slávnostnú chvíľu umocnilo vystúpenie Detského folklór-

neho súboru „Radosť“ z Trenčína a Speváckeho zboru 

„Hornosúčan“ z Hornej Súče.  

www.tsk.sk 29.10.2014 

pomocná evidencia 705/1/2014 

 

Trenčianske múzeum  pripravilo na piatok 31. októbra 

2014 zaujímavé podujatie pod ná-

zvom „Noc tajomných svetiel na 

Trenčianskom hrade“. 

 Išlo o prvú a jedinečnú večernú 

prehliadku hradného podzemia 

a Matúšovej veže pri svetle sviečok 

a bateriek spojené s rozprávaním stra-

šidelných a tajomných príbehov spo-

jených so životom pánov hradu. 

 O podujatie bol veľký záujem. 

O atraktívnosti tohto podujatia svedčí 

aj fakt, že z plánovaných troch prehliadok s maximálnou účas-

ťou 60 ľudí na prehliadku,  sa uskutočnilo sedem prehliadok 

a Trenčiansky hrad v tajomnú noc navštívilo 485 návštevní-

kov, ktorí boli na hrade do neskorých nočných hodín.  

 K záhadnej a strašidelnej atmosfére piatkovej noci prispe-

lo aj samotné počasie, keď hrad zahalila hmla a chlad.  

V zákutiach hradu sa objavovali rôzne postavy zahalené do 

čiernych rúch, znela strašidelná hudba a všade sa vznášal opar. 

Návštevníci, ktorí prítomnosť „hradných pánov“ nečakali, boli 
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poriadne vyľakaní a často výklad o histórii hradu sprevádzali 

výkriky poriadnych decibelov. 

 Pre všetkých nočných hostí hradu bolo pripravené 

v hospodárskej budove pod 

vežou malé prekvapenie. 

Vymrznutí sa mohli zahriať 

bylinkovým čajom s me-

dom, posilniť sa chlebíkom 

s masťou a cibuľou a dos-

pelí si mohli vychutnať 

punč. 

 Trenčiansky hrad za 

posledné obdobie teda ožíva nielen vo dne, ale i v noci.  

www.tsk.sk 03.11.2014 

pomocná evidencia 750/1/2014 

 

Klub darcov je nadačný fond, ktorý v roku 2003 založila 

správna rada Trenčianskej nadácie, združuje individuálnych 

darcov, ktorí pravidelne darujú a podporujú aktívnych obča-

nov Trenčína a blízkeho okolia.  

Dňa 11. novembra 2014 sa stretli členovia Klubu darcov 

v Sokolovni pub v Trenčíne, aby si vypočuli prezentácie pro-

jektov predložených do jedenásteho grantového kola Klubu 

darcov a rozhodli o tých najlepších. Boli v ňom zastúpené pro-

jekty, ktoré sa venujú voľno časovým aktivitám, pomoci hen-

dikepovaným, divadlu, umeniu, hudbe a športu. Zo siedmich 

žiadateľov vybrali šesť úspešných, pre ktorých Klub darcov 

rozhodol o ich podpore v hodnote 1.650 eúr.  

Najpresvedčivejšia bola prezentácia projektu mladej orga-

nizácie „Eva n.o.“ „FolkFest pod Ostrým“. Na druhom mieste 

sa umiestnil projekt „Hala 2015 - Týždeň súčasného umenia“, 

ktoré predstavilo občianske združenie „Hala“. Na treťom 

mieste sa umiestnil projekt „Športového klubu Rehafit“ 

http://www.tsk.sk/
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„Špeciálna podlaha pre mladé fitnesky z Trenčína“. Na ostat-

ných miestach sa umiestnil projekt 3. ročníka Benefičného be-

hu „Pro Autis“, projekt „Únie nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska“  „S optickými pomôckami aj do terénu“ a nová 

hra „Mestského divadla Trenčín“ „Miro Gavran – Bábka“. 

S realizáciou a výsledkami projektov sa verejnosť bude 

môcť stretnúť až do septembra 2015. Ukončené projekty budú 

prezentované členom Klubu darcov na ich ďalšom výročnom 

stretnutí. 

Trenčianska nadácia 11.11.2014 

pomocná evidencia 778/1/2014 

Dňa 15. novembra 2014 divadlá po celej Európe realizovali 

5. ročník projektu „Noc divadiel“, ktoré sa nieslo pod mottom 

„To sa ti nesnívalo!“. Do projektu sa zapojil v dňoch 14. až 

15. novembra 2014 aj Lúč Klub v Trenčíne a pre milovníkov 

divadla dal k dispozícii všetky priestory bývalého kina Hviez-

da. V prvý deň projektu piatok 14. novembra 2014 sa predsta-

vil vo veľkej sále kina Hviezda Pavol Seriš s premiérou diva-

delnej hry jedného herca „Autor“. 

Na druhý deň 15. novembra 2014  sa v divadelnej sále po-

stupne predstavilo Divadlo Piki z Pezinka s príbehom nepo-

slušných detí, potom sa predstavilo Mestské divadlo Trenčín 

s hrou „Všetko o ženách“, ktoré odhalilo vzťahy medzi ženami 

od predškolského veku až po dôchodcovský vek a celý projekt 

uzavrelo „Divadlo Normálka“ Trenčín hrou „Čínska stena“, 

v ktorej sa priblížil konflikt medzi partiou amatérskych diva-

delníkov a profesionálnych stavačov stien.  

Treba dodať, že podujatie doplnili sprievodné podujatia ako 

výstava divadelných kostýmov, výtvarné divadelné dielne pre 

deti či veselé fotenie za šašovskou fotostenou. V tomto roku 

bolo do projektu zapojených rekordných 51 divadiel zo slo-

venských miest, ktoré spojil dňa 19. novembra 2014 presne 

o 19,00 h, keď vo všetkých naraz zaznel spoločný potlesk. 
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 vlastné poznámky 

pomocná evidencia 751/1/2014, 752/1/2014 

 

Od 21. do 26. novembra 2014 sa uskutočnil v Artkine Met-

ro  10. ročník podujatia „Festival francúzskych filmov 

2014“, ktoré pripravilo Mesto Trenčín v spolupráci 

s partnerským francúzskym mestom Cran-Gevrier a občian-

skym združením „LampArt“.  

Pri tejto príležitosti navštívila Mesto Trenčín šesť členná 

delegácia partnerského Mesta Cran-Gevrier na čele som sta-

rostom Jean Pier Boutrym, ktorú prijal poslanec mestského 

zastupiteľstva JUDr. Ján Kanaba s kultúrnymi pracovníkmi 

Mestského úradu Trenčíne.  

Festival otvorili starosta partnerského Mesta Cran-Gevrier 

Jean Pier Boutry a primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard 

Rybníček. Obaja vo svojich príhovoroch kladne hodnotili 

takmer dvadsať ročnú históriu partnerských vzťahov oboch 

miest Cran-Gevrier a Trenčína, ktorá bola charakterizovaná 

výmenou celého radu kultúrnych podujatí, z ktorých Festival 

francúzskych filmov v Trenčíne a Festival slovenských filmov 

v Cran-Gevrier boli najvýznamnejším projektom. 

Po tomto slovnom úvode predstaviteľov oboch miest patril 

ďalší čas vzhliadnutiu úvodného filmu kúzelnej francúzskej 

komédie pod názvom „Čo sme komu urobili ?“, ktorá diváka 

zaviedla na francúzsky vidiek do silne veriacej katolíckej ro-

diny Verneuilovcov, ktorí sú vo svojom okolí sú váženými 

občanmi. Rodina pri výchove detí uplatňuje konzervatívne 

metódy a snaží sa im vštepiť správne hodnoty. Usudzujú, že 

ich štyri nádherné a inteligentné dcéry sa vydajú za výnimoč-

ných mužov avšak dnešná doba ich, ale konfrontuje s mnohý-

mi vecami, ktoré rozhodne nie sú podľa ich gusta. 

Mesto Trenčín 19.11.2014 

pomocná evidencia  803/1/2014, 804/1/2014, 823/1/2014 
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Dňa 28. novembra 2014 napísal symbolickú bodku za               

22. ročníkom celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Branec-

kého s názvom „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“. Orga-

nizátori zverejnili výsledky tradične počas slávnostného vy-

hodnotenia vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne. 

Najviac ocenení získala Zuzana Martišková z Topoľčian 

(na fotografii), ktorá triumfovala v žánri próza. Okrem prvého 

miesta medzi dospe-

lými sa môže tešiť aj z 

ceny za výnimočný 

príspevok do tematic-

kej oblasti Skalka pri 

Trenčíne, resp. „Ľu-

dovít Štúr mojimi 

očami“. Ako už bolo 

dávnejšie avizované, 

literárne práce veno-

vané osobnosti Ľ. Štú-

ra budú publikované v zborníku, vydaného pri príležitosti 200. 

výročia narodenia najvýznamnejšieho slovenského národného 

buditeľa. 

Literárna súťaž Jozefa Braneckého bola pôvodne určená len 

pre stredoškolákov. V súčasnosti je otvorená všetkým priaz-

nivcom literárnej tvorby. Vznikla pred vyše dvoma desaťro-

čiami na pôde Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčí-

ne. Má poetický názov „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“. 

Práve studňa z Trenčianskeho hradu symbolizuje vodu, bez 

ktorej neexistuje život a nevyschne vďaka dažďovým kvap-

kám v podobe literárnych talentov. Súťaž je venovaná pamiat-

ke literáta, historika, spisovateľa a pedagóga Jozefa Branec-

kého, ktorý v Trenčíne strávil významnú časť svojho života. 

Všetky prihlásené príspevky precízne posudzovala päť-

členná odborná porota v zložení: Ing. Margita Ivaničková, 

najviac ocenení získala Zuzana Martišková z Topolčian 
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Mgr. Mária Kubelová, Janka Poláková, Mgr. Jaroslav 

Rezník, Ján Maršálek. 

Zoznam ocenených jednotlivcov v žánri – poézia: 

1. miesto – Katarína Jančeková 

1. miesto – Monika Hojdanová 

2. miesto – Ľudmila Zimmermanová 

2.miesto – Tomáš Turner 

2.miesto – Peter Šípoš 

3.miesto – Tatiana Blichová 

3.miesto – Daniela Janáková 

Kolektívna cena Mestskej organizácie Matice slovenskej 

v Trenčíne 

Základná umelecká škola J. Melkoviča v Starej Ľubovni 

Cena Mestskej organizácie Matice slovenskej v Trenčíne 

Kamil Weiner, Adela Oravcová 

Cena Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne 

Anna Prnová, Alexandra Hoštáková 

Cena primátora Mesta Trenčín 

Jaroslav Daniš 

Cena odboru školstva a kultúry Trenčianskeho samosprávneho 

kraja 

Emilia Bátovská 

Zoznam ocenených jednotlivcov v žánri – próza: 

1.miesto Anna Mihálová 

1.miesto Zuzana Martišková 

2.miesto Mária Anna Krúpková 

2.miesto Lucia Bobancová 

2.miesto Ingrid Vidová  

3.miesto Petra Petra Nemečeková 

3.miesto Monika Zemanovičová 

3.miesto Pavol Strechay 



383 
 

3.miesto Eleonóra Žurková 

Cena Mestskej organizácie Matice slovenskej v Trenčíne 

Lenka Urbánková, Jaroslav Janečka. Bianka Koníčková 

Cena Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne 

Elemír Beďatš, Jozef Páleník 

Cena primátora Mesta Trenčín 

Ružena Viskupičová, Silvia Zápotočná, Lýdia Šimková 

Cena Európskej asociácie miest mieru 

Adriana Trúnková 

Cena za výnimočný príspevok do tematickej oblasti Skalka pri 

Trenčíne 

Zuzana Martišková, Ľubica Lišková 

Cena za výnimočný príspevok do tematickej oblasti Ľ. Štúr 

mojimi očami 

Martin Lančarič, Zuzana Martišková, Jana Judinyová, Jakub 

Baník 

vlastné poznámky 

 

Mierové námestie ožilo voňavým adventom 5. decembra 

2014. Vianoční jarmočníci priviezli množstvo jedla a pitia a aj 

toho, čo minulý 

rok nebolo a to 

pečené gaštany, 

horúcu čokolá-

du, vianočnú 

kapustnicu i je-

lení guláš. Na 

Hviezdoslavo-

vej a Jaselskej 

ulici sa predával 

od 10. decembra 

2014 spotrebný tovar a textil.  
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Jedlom a nápojmi sa mohli návštevníci posilniť po novom 

až do 22. hodiny. Z bohatého programu sa predsa len vymyka-

la unikátna prehliadka trenčianskych chrámov v predvia-

nočnom čase s výkladom profesionálnej sprievodkyne. Spo-

ločne s ňou prešli návštevníci Piaristický kostol sv. Františka 

Xaverského, synagógu a Evanjelický kostol.  

Rodičia s deťmi si nenechali ujsť svetelnú digitálnu hru na 

fasáde Mestskej veže – „Mikulášsky záprah“, ktorý mohli deti 

„šoférovať“.  

V amfiteátri Mierového námestia počas adventu  sa do                 

23. decembra 2014 vystriedalo množstvo domácich známych 

i menej známych spevákov. Jednou z nich treba spomenúť 

slovenskú speváčku  Katku Koščovú, ktorá  mala síce na me-

siac december 2014 naplánovaných množstvo koncertov, no 

zastavila sa aj na Mierovom námestí v Trenčíne dňa 13. de-

cembra 2014, aby sa pridala krátkym vianočným koncertom 

k čarovnej atmosfére pod hradom. Odzneli aj upravené koledy 

z jej albumu „Štedrý večer“, ktorý nahrala v roku 2012.  

Na Mierovom námestí koncertovala jedna z najzaujíma-

vejších slovenských kapiel posledných rokov „Korben Dal-

las“. Za štyri roky existencie vydala táto trojica tri albumy, 

z ktorých predposledný získal všetky dôležité ceny na Ra-

dio_Head Awards. Ich príspevok k čaru Vianoc stál za to.  

Obdivovatelia pop operného speváckeho tria „La Gioia“ sa 

tešili z ich vystúpenia na Mierovom námestí 20. decembra 

2014. K známym menám interpretov, ktorý sa predstavil na 

Mierovom námestí bol aj mladý talentovaný hudobník pochá-

dzajúci z nášho mesta Jerguš Oravec. Spolu so svojou kape-

lou nedávno vyhral súťaž „Slovakian Blues Challenge“ a v 

marci 2015 bude reprezentovať Slovensko v Bruseli na veľ-

kom Európskom festivale. Predstaví sa aj na predvianočných 

koncertoch Richarda Müllera. Čaro Vianoc pod hradom sa 

skončilo 23. decembra 2014.  
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Mesto Trenčín 2.12.2014 

pomocná evidencia 834/1/2014 

 

Dňa 10. decembra 2014 čitateľská verejnosť na pôde Ve-

rejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne privítala trenčian-

skeho rodáka kňaza, cestovateľa, publicistu a moderátora 

kresťanskej televízie „Noe“ v Čechách a „Lux“ na Slovensku 

Mariána Gavendu, ktorou vnáša do náboženského média kus 

civilného sveta.  

Marián Gavenda prijal pozvanie verejnej knižnice, aby 

predstavil trenčianskym čitateľom svoju knihu pod názvom 

„Medzi nebom a ze-

mou“, ktorou doka-

zuje, že všetci žijeme 

medzi nebom a ze-

mou a v každom z 

nás je veľa 

dobrého. Marián 

Gavenda konštato-

val, že du-chovný 

rozmer vní-ma ako 

prirodzenú súčasť života človeka. „U nás sa kedysi zvyklo 

umelo hodno-tiť, že náboženstvo je čosi súkromné. Kresťania 

majú byť soľou zeme, pričom tá soľ musí byť rozpustená. Aj 

polievka je odporná, keď zahryznete do hrudky soli“  

Respondentov si kňaz Marián Gavenda, pochádzajúci z 

Opatovej nad Váhom, dnes mestskej časti Trenčína, vyhľadá-

va evanjelizačne. Celebritami sú podľa neho nielen tí, ktorých 

vybuduje marketing komerčných televízií, ale on sa sústreďuje 

pri ich výbere na pestrosť striedaním mužov, žien, mladších, 

starších, klerikov i laikov. Zameriavam sa aj na tých, ktorých 

život je na konci, ako v prípade Jána Motulka, svojho času po-

sledného žijúceho básnika katolíckej moderny. Marián Ga-

Marian Gavenda 
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venda vyslovuje svoj názor, že „nechcem kádrovať, no politi-

kom sa radšej vyhýbam. Tí majú iný priestor,“ dodal.  

Z dosiaľ 137 odvysielaných rozhovorov sa do knihy zmes-

tilo devätnásť. Rôznorodé spektrum osudov reprezentujú re-

hoľná sestra Terézia Ambrišková, básnik Ľubomír Feldek, fo-

tograf Karol Kállay, moderátor Dado Nagy, horolezec Pavol 

Rajtár, kardinál Jozef Tomko či herečka Božidara Turzonovo-

vá. Spoločného menovateľa výpovedí vyjadruje túžba viesť 

plnohodnotný život za každých okolností. Ako príklad uviedol 

životný príbeh MUDr. Zuzany Böhmovej, ktorá osem rokov 

zápasila s rakovinou a ukázala, že žiť treba aj s chorobou. To-

to je vierohodné svedectvo a motivácia pre ľudí, ktorí sa do-

stali do podobnej situácie. Keď určitej skupine radí jeden z 

nich, má to silu, podotkol autor knihy.  

Marián Gavenda sa pri svojom príhovore zmienil o svojom 

študentskom živote. Po absolvovaní štúdia na trenčianskom 

gymnáziu a hotelovej škole v Piešťanoch a v roku emigroval 

1988 do Talianska. Kňazskú formáciu dostal v Pápežskom ko-

légiu Nepomucenum, licenciát z teológie dosiahol na Inštitúte 

spirituality Pápežskej gregoriánskej univerzity v Ríme. Po ná-

vrate na Slovensko bol členom zboru konzultorov Bratislav-

sko-trnavskej arcidiecézy, úzkym spolupracovníkom apoštol-

ského nuncia a zapájal sa do mediálnych aktivít.  

V súčasnosti pôsobí vo farnosti v Devíne. Ako priznal, jeho 

pastorácia vyznieva atypicky. „Podčiarkuje to aj fakt, že som 

teritoriálne slúžil všetkým Slovákom v Austrálii, keďže pátra 

Štefka zadržali na Filipínach. Za tri týždne som po farnosti 

najazdil autobusom 17 000 kilometrov. Neustálu prítomnosť 

medzi bežnými ľuďmi však dodnes považujem za veľkú vý-

hodu.“  

V roku 2001 Ján Pavol 2. udelil Mariánovi Gavendovi titul 

pápežský prelát. Zážitky zo spoločných chvíľ mu dodnes pri-

pomína soška Panny Márie z ebenového dreva, ktorú mu Svä-

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13590300&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7570223
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13590303&ids=5&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7570223
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tý otec daroval na pamiatku po koncelebrovaní rannej om-

še. Marián Gavenda vysvetľuje, čo je to za čestný titul, lebo 

skutočných prelátov je iba niekoľko. Pápežský kaplán, pápež-

ský prelát a pápežský protonotár sa titulujú monsignor. Má to 

skôr význam vo Vatikáne. S červenou reverendou tam mám 

všade otvorené dvere. Ale nepotrpím si na to.  

Keď sa ma na Slovensku pýtajú, ako ma majú oslovovať, 

odpoviem, že „pán lechkomožný“, dodal s úsmevom.  

vlastné poznámky 

 

Od 12. decembra 2014 počas vianočných 

sviatkov a začiatku nového roka 2015 vy-

stavovala trenčianska výtvarníčka Eva 

Mišáková – Ábelová v mestskej veži 

v Trenčíne svoje drobné maľby, ktoré vy-

tvorila v poslednom období pod názvom 

„Maľovaný pozdrav z veže“. 

vlastné poznámky 

 

Juraj Gönci patril k výrazným osobnostiam kultúrneho i 

spoločenského života v Trenčíne. Bol básnikom, publicistom, 

literátom, režisérom, scenáristom, knihovníkom a dlhoročným 

riaditeľom Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne, 

ktorý by sa dňa 14. decembra 2014 dožil 100 rokov.  

    Juraj Gönci zostal rodnému Trenčínu verný celý život. Tu 

sa narodil, pracoval aj zomrel. Takmer dvadsaťpäť rokov bol 

riaditeľom knižnice v Trenčíne, ktorá sa pod jeho vedením 

vypracovala s mestskou, okresnou a krajskou pôsobnosťou. 

Vybudoval knižnicu univerzálneho charakteru, patriacu k naj-

významnejším inštitúciám svojho druhu na Slovensku. Odbor-

né znalosti z oblasti knihovníctva zužitkoval pri písaní mono-

grafie, kde zmapoval históriu trenčianskej knižnice od jej 

vzniku až po rok 1990. Podieľal sa na vypracovaní viacerých 
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smerníc, vyhlášok, zákonov z oblasti knihovníctva či osvety. 

Riadil okresné i miestne knižnice bývalého Západoslovenské-

ho kraja. Dôraz kládol na profesionalitu a odbornú úroveň 

pracovníkov, podporoval ich ďalšie vzdelávanie. 

Juraj Gönci uplatnil tvorivé a organizačné schopnosti pri 

organizovaní nezabudnuteľných „trenčianskych literárnych 

štvrtkov“, ktoré sa 

v 30. a 40. rokoch 

minulého storočia 

pravidelne usku-

točňovali v hoteli 

Tatra za účasti 

významných slo-

venských umelcov. 

Pôsobil tiež ako re-

daktor regionál-

nych periodík - Považského hlasu, Hlasu Nitrianskeho kraja, 

Trenčianskych novín. „Organizačne, dramaturgicky a režijne 

viedol „Divadlo poézie“, ktoré združovalo pri trenčianskej 

knižnici skupinu milovníkov umeleckého prednesu. Počas 

svojej činnosti divadielko uviedlo vyše dvadsať literárnych 

pásiem o živote a diele slovenských a svetových literátov. Bol 

taktiež spoluzakladateľom „Klubu priateľov umenia“.  

Juraj Gönci bol literárne činný pod pseudonymom „Juro 

Trenčiansky. V roku 1936 vydal svoju prvú básnickú zbierku 

„Hluché ozveny“, neskôr nasledovali „Zradená zem“, „Veter-

ný kohút“, „Kontraband“ a ďalšie. Je autorom mnohých od-

borných prác z oblasti vývoja regionálneho verejného knihov-

níctva. Pri príležitosti 85. narodenín mu vydalo mesto Trenčín 

a Štátna krajská knižnica personálnu bibliografiu s názvom 

„Knihovník s dušou básnika“, ktorú zostavila Mgr. Ľudmila 

Strohnerová.  

Za  výsledky  svojej  práce  získal  viacero ocenení. V roku 
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1969 mu bol udelený čestný titul „Zaslúžilý pracovník kul-

túry“. Zomrel 6. marca 2005. K nedožitým 100. narodeninám 

Juraja Gönciho - Trenčianskeho pripravila Verejná knižnica 

M. Rešetku v Trenčíne tematickú výstavku.  

Trenčianske noviny 19.12.2014 

pomocné evidencia 854/2/2014 

 

Trenčianska nadácia organizovala v decembri 2014 už de-

siaty ročník projektu „Otvor srdce, daruj knihu“. Projekt bol 

venovaný deťom zo sociálne slabších či mnohodetných rodín a 

deťom osamelých matiek, ktoré rady čítajú, ale kniha je pre ne 

finančne nedostupným darčekom. Odovzdanie knižiek sa 

uskutočnilo dňa 18. decembra 2014 v kine Hviezda v Tren-

číne, ktoré  sa zaplnilo džavotajúcimi deťmi rôzneho veku. 

Šum v hľadisku prestal, keď sa na javisku zjavili herci Mest-

ského divadla v Trenčíne a deťom zahrali rozprávku o Mac-

kovi Uškovi. Po trištvrte hodinovou predstavení boli za pol 

hodiny boli všetky kniž-

ky rozdané a deti spo-

kojné a usmiate. V prie-

behu desiatich rokov do-

kázal potešiť obľúbený-

mi knihami už 2.052 de-

tí. 

Pre tento účel „dlhé 

roky spolupracujeme s 

učiteľmi v materských a základných školách v Trenčíne. Tí 

nám pomáhajú nájsť deti, ktoré rady čítajú, ale sú v situácii, 

keď si kúpu knihy z rozličných dôvodov nemôžu dovoliť,“ 

povedala programová manažérka nadácie Danka Adamusová 

z Trenčianskej  nadácie. 

Princíp projektu spočíva v anonymnom obdarovaní ano-

nymného dieťaťa. V piatich trenčianskych kníhkupectvách bo-
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lo pre tento účel pripravených spolu 234 kníh, označených 

páskou projektu a krstným menom detí, ktoré by si chceli kni-

hu prečítať. „Prax je taká, že darca si vyberie knihu, ktorá sa 

mu páči a tú môže pre dieťa zaplatiť. Posledný deň vyučova-

nia pred Vianocami sa s deťmi stretávame a v spolupráci s 

Mestským divadlom v Trenčíne sa im knihy slávnostne odo-

vzdajú, povedala Danka Adamusová. Za desať rokov existen-

cie si projekt vybudoval dobré meno medzi ľuďmi. Niektorí 

ľudia sú pravidelnými darcami už od prvých ročníkov. Po-

niektorí darujú aj dve až tri knihy a k nim ešte pridajú nejakú 

drobnosť - hračku, pastelky. Vďaka patrí aj kníhkupectvám, 

ktoré sa zapájajú do projektu. Máme s nimi výborný vzťah za-

ložený na dlhoročnej dôvere a často dostávame aj dôležitú 

spätnú väzbu od ľudí, dodala Danka Adamusová. 

Tento rok sa do projektu zapojila aj Základná škola v Dol-

nej Súči. „Každoročne sa pri príležitosti Medzinárodného dňa 

školských knižníc zapájame do súťaže, ktorú organizuje Slo-

venská pedagogická knižnica. Naše podujatie veľká čitateľská 

reťaz zahŕňalo aj možnosť podporiť predvianočný projekt 

Trenčianskej nadácie „Otvor srdce, daruj knihu,“ povedala 

učiteľka Monika Patková. Deti prvého až piateho ročníka 

zaktivizovali pre podporu charity aj svojich rodičov, starých 

rodičov, susedov či súrodencov. Podarilo sa vyzbierať 110 eúr 

a 45 centov. Za všetkých žiakov sa na nákup kníh v Trenčíne 

podujali tretiaci, ktorí zároveň absolvovali v kníhkupectve ex-

kurziu. Do kníhkupectva ich prišlo štrnásť, medzi nimi aj tre-

tiak Majko Holíček, ktorý zdôvodnil svoju návštevu v kníh-

kupectve takto - „Zapojil som sa, pretože som chcel, aby aj iné 

detičky mali aspoň také pekné Vianoce ako my,“ povedal. V 

škole mám rád matematiku a informatiku, ale tiež veľmi rád 

čítam. Najradšej čítam prírodopisné knihy. Teraz mám už do-

čítanú „Predátory - Páni divočiny“. Akurát poslednú stranu si 

ešte nechávam na nejaký pekný deň,“ dodal Majko. 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13582689&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7556863
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13582691&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7556863
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13582687&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7556863
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13582688&ids=5&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7556863
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Trenčianske noviny 19.12.2014 

Pomocná evidencia 854/1/2014 

 

Najvýznamnejšia historická pamiatka v Trenčíne, rímsky 

nápis z roku 179 n. l. bude potrebovať v blízkej budúcnosti 

obnovu. Konštatuje o tejto skutočnosti vyjadrenie Márie Vdo-

vičíkovej z Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, keď 

hovorí: „Nápis ohrozujú poveternostné vplyvy, pričom klima-

tické podmienky a zloženie ovzdušia sú dnes odlišné ako v 

minulosti. Súčasné zloženie zrážkovej vody, frekvencia cest-

nej dopravy pod hradnou skalou vplývajú na rýchlejší proces 

starnutia kultúrnej pamiatky a reštaurátorských zásahov. Pa-

miatkári nápis monitorujú a na základe porovnania fotodoku-

mentácie konštatujú, že sa od posledného reštaurovania v roku 

2001 mierne zhoršila čitateľnosť nápisu.“ 

Trenčiansky kraj informoval, že vzhľadom na túto závažnú 

skutočnosť uvažuje o obnove nápisu spoluprácou ďalších sub-

jektov na získaní potrebných finančných prostriedkov na reš-

taurovanie tak, ako pred rokom 2001. 

Trenčianske noviny 19.11.2014 

pomocná evidencia 868/1/2014 

 

Počas trvania adventu do 23. decembra 2014 sa v amfiteátri 

Mierového námestia vystriedalo množstvo domácich známych 

i menej známych spevákov, spevácky skupín a kapiel. Z nich 

možno spomenúť slovenskú speváčku  Katku Koščovú, kape-

lu „Korben Dallas“, spevácke trio „La Gioia“; 

vlastné poznámky 

 


