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foto Trenčiansky terajšok - Prezidenta SR Andreja Kisku privítal primátor mesta Richard Rybníček

Prezident Andrej Kiska v utorok 25.10. 2016 v rámci pracovného vý-
jazdu navštívil Trenčín, kde diskutoval s vedením mesta, predsta-
viteľmi gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice, so 
študentmi Gymnázia Ľudovíta Štúra a aktívnymi občanmi v sídle ne-
ziskovej organizácie Voices. 

Oficiálna návšteva prezidenta Slo-
venskej republiky Andreja Kisku sa 
začala stretnutím s vedením mesta 
na Mestskom úrade. 
Po privítaní s primátorom mesta sa 
pozdravil so školákmi, ktorí prišli 
privítať prezidenta na Mierové ná-
mestie pred Mestský úrad. 
Diskusia s vedúcimi odborov úra-
du mesta vyvolala záujem u pána 
prezidenta.
„Ako prezident sa snažím navští-
viť všetky regióny, mestá, mes-
tečká. Na stretnutí s vedením 
Trenčína som musel s radosťou 
skonštatovať, že toto mesto má 
víziu,“ povedal Andrej Kiska. Ako 
príklad spomenul medzinárodnú 

súťaž o budúcu podobu Trenčína, 
do ktorej sa zapojili aj občania.

Primátor mesta ocenil prácu pre-
zidenta v období, kedy dôvera a 
nezáujem obyvateľov o politiku je 
veľmi nízka. 
Pán prezident sa podľa primátora 
veľmi zaujímal o naše mesto a je-
ho budúcnosť.
Po skončení oficiálneho rokova-
nia s vedením mesta, odišiel na 
stretnutie s primárom gynekolo-
gicko – pôrodnickej kliniky MUDr. 
Petrom Kaščákom. 
Prehliadkou oddelenia a stretnutím 
s novými mamičkami sa zaujimal 
o prácu a výsledky tejto najlepšej 

pôrodníckej kliniky.
Azda najbúrlivejšieho privítania sa 
prezidentovi dostalo na pôde gym-
názia Ľudovíta Štúra. 
Škola sa už roky umiestňuje v reb-
ríčkoch na popredných miestach v 
rámci celého slovenska. 
Prezident pozdravil aj deti a žiakov 
škôl a škôlok, susediacich s gym-
náziom.
Priamo v škole mu študenti pripra-
vili netradičné privítanie. 
Po stretnutí s učiteľmi školy sa 
odobral do telocvične na diskusiu. 
Záujem študentov o stretnutie s 
hlavou štátu bol mimoriadne živý. 
Študenti gymnázia pána preziden-
ta v debate vôbec nešetrili.
Prezident Slovenskej republiky sa 
rovnako stretol s mimovládnymi 
organizáciami, občanmi ktorí sa 
aktívne venujú rozvoju kultúry, na-
dáciami čím ukončil svoju oficiálnu 
návštevu v našom meste.        peky

Viac sa dozviete - str. 3

Kto viedol naše mesto v 
minulosti...

Viac sa dočítate na - str. 7

http://www.tv.trencianskyterajsok.sk/trencin-navstivil-prezident-slovenskej-republiky-andrej-kiska/
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Ak chcete ušetriť energiu, trvajte na individuálnom riešení

Ak vás zaujíma, do akej 
miery môžete ušetriť ener-
giu a do čoho je pritom vý-
hodné investovať, určite sa 
neoplatí spoliehať iba na 
atraktívne ponuky garantu-
júce zníženie nákladov za 
každých okolností. 
V nich sú väčšinou prezen-
tované iba pozitíva a prí-
klady s výnimočne dobrými 
výsledkami, ktoré nebývajú 
v praxi samozrejmosťou. 
Ak chcete ušetriť, trvajte na 
individuálnom riešení a po-
rovnajte si viac ponúk. Re-
álne dosiahnuteľné úspory 
energie vždy závisia od 
množstva okolností. 

Ako začať?

Je viacero spôsobov, ako 
usporiť aj bez veľkých 
investícií a obmedzenia 
komfortu. Ekonomicky naj-
menej náročné opatrenia 
sú spojené so zmenou 
správania v domácnosti. 
Každý môže začať naprí-
klad tým, že si správne na-
staví izbovú teplotu a bude 
hospodárnejšie využívať 
teplú vodu. 
Ak si chcete overiť, či ener-
giou neplytváte, prečítajte 
si praktické rady a odporú-
čania, ktoré sú zverejnené 
na stránke www.zitener-
giou.sk. Pripravili ich od-
borní konzultanti SIEA, kto-
rí vždy otvorene upozornia 
aj na obmedzenia jednotli-
vých riešení a poradia, o čo 
sa treba zaujímať v prvom 
rade.
Výraznejšie úspory ener-
gie sú zvyčajné spojené 
s opatreniami, do ktorých 
sa neoplatí púšťať bez 
konzultácií s odborníkmi. 
Ak zvažujete, či sa vám 
oplatí zatepliť alebo chce 
rekonštruovať vykurovací 
systém, či investovať do 
využívania obnoviteľných 
zdrojov energie, základom 

je mať k dispozícii prehľad 
spotrieb a nákladov za jed-
notlivé energetické médiá, 
ako sú elektrina, teplo, 
respektíve teplá voda a 
plyn. Ideálne je, keď máte 
k dispozícii hodnoty za fak-
turačné obdobia z posled-
ných 2 až 3 rokov. 
V prípade novostavby in-
formáciu o plánovanej po-
trebe tepla získate od pro-
jektanta. 

Kedy zatepliť

Či a do akej miery sa opla-
tí rodinný dom zatepliť je 
možné vopred vyrátať. 
V našich klimatických pod-
mienkach je potrebné vy-
kurovať domy najmenej 
štyri až päť mesiacov v 
roku, v horských oblastiach 
nezriedka šesť až osem 
mesiacov. 
Množstvo tepla potrebné 
na vykúrenie budovy závisí 
aj od toho, koľko tepla unik-
ne vonkajšími obvodovými 
stenami, oknami, dverami, 
strechou a podlahou. Tre-
ba rátať s tým, že väčšina 
stavebných materiálov po-
užívaná v minulosti nie je 
schopná zabezpečiť ener-
geticky hospodárnu pre-
vádzku budovy. 
Tepelné straty, ktoré závi-
sia od tepelno-technických 
vlastností stavebných kon-
štrukcií, sa dajú pomerne 
presne vyčísliť. 
Pracujú s nimi projektanti. 
Hoci ide o teoretické hod-
noty, mali by vás zaujímať 
pred každým rozhodnutím 
o investícii do obnovy bu-

Možností ako ušetriť ener-
giu a znížiť účty za teplo 
či elektrinu v domácnos-
ti je veľa, ale univerzálne 
riešenie neexistuje. Aké 
opatrenia sú konkrétne pre 
vás najvhodnejšie, vám 
bezplatne poradia špecia-
listi Slovenskej inovačnej 
a energetickej agentúry 
(SIEA).

Bezplatné energetické poradenstvo bolo k dispozícii aj počas veľtrhu ELO SYS 2016, ktorý sa konal na 
trenčianskom výstavisku v októbri. Možnosť získať užitočné odporúčania využili desiatky záujemcov.

dovy i pri hľadaní najhos-
podárnejšieho spôsobu 
vykurovania. 

Novostavba

Pri novostavbách rodin-
ných domoch platí dvoj-
násobne, že najlacnejšia 
energia je tá, ktorú netreba 
vyrobiť. 
Preto sa už pri výbere 
vhodného projektu treba 
zaujímať o možnosti, ako 
znížiť potrebu energie na 
minimum. 
Orientácia domu, jeho tvar 
a dispozičné riešenie majú 
zásadný vplyv na prevádz-
kové náklady domácnosti. 
Ak chcete byť efektívni, 
treba zabudnúť na kompli-
kované pôdorysy s veľmi 
členitou strechou. 
Úsporným riešením je jed-
noduchý a kompaktný tvar 
budovy. 
Preto je potrebné už na za-
čiatku zvážiť orientáciu do-
mu tak, aby sa čo najviac 
využíval príspevok slnka 
v zimných a prechodných 
obdobiach, prípadne priro-
dzené tienenie v lete, aby 
sa stavba zbytočne nepre-
hrievala. 
To všetko by sa malo pri 
výbere projektu zohľadniť. 
Samozrejmosťou by malo 
byť projektové energetické 
hodnotenie, ktoré je po-
trebné aj k vydaniu staveb-
ného povolenia. 
To je formálny dôvod, pre-
čo ho stavebník potrebuje. 
Ten praktický spočíva 
v tom, že projektové ener-
getické hodnotenie, ak je 

urobené dôsledne, do veľ-
kej miery napovie, koľko 
bude prevádzka domu pri 
konkrétnej kombinácii za-
riadení stáť. 
Požiadavky na energetickú 
hospodárnosť novostavieb 
sa zásadne zvýšili od janu-
ára 2016. 
Legislatíva vyžaduje, aby 
sa stavali už len budovy 
v energetickej triede A1. 
Od roku 2020 už bude 
možné postaviť len A0. 
Preto sa treba zaujímať, 
ako si zabezpečiť nízko-
energetické bývanie a ke-
dy sa oplatí pýtať aj na 
projekty v pasívnom štan-
darde. 

Ako znížiť prevádzkové 
náklady 

Od návrhu domu a vyko-
naných opatrení pri rekon-
štrukcii bude závisieť,  aké 
zariadenia by mohli pokryť 
energetické nároky, aby sa 
splnili očakávania o nákla-
doch, ale aj komforte pri 
prevádzke. 
V ponuke je veľké množ-
stvo technických riešení 
a ich vzájomných kombi-
nácií. 
Od moderných drevosply-
ňujúcich kotlov alebo auto-
matických kotlov na pelety, 
kondenzačných kotlov na 
zemný plyn, tepelných čer-
padiel rôznych druhov až 
po elektrické vykurovanie. 
Z hľadiska úspor nákladov 
na vykurovanie sa ako uni-
verzálne a efektívne rieše-
nie čoraz viac presadzuje 
nútené vetranie so spät-

ným získavaním tepla, tzv 
rekuperácia.

Iba vhodným prepojením 
vzájomne kompatibilných 
riešení je možné dosiahnuť 
maximum úspor. 
Pri výbere vždy treba 
zohľadňovať, za koľko sys-
témy nakúpime, koľko nás 
stojí jednotka vyrobenej 
energie a aká je celková 
spotreba energie. 
Pri veľmi nízkej potre-
be tepla, ktorá vychádza 
z energeticky hospodárnej 
stavby, je jednotková cena 
energie čoraz menej dôle-
žitá. 
Z pohľadu nákladov na 
vyrobenú energiu je síce 
palivové drevo stále najlac-
nejšie. 
Pri veľmi nízkej potrebe 
tepla na vykurovanie, ale 
nemusí byť návratnosť in-
vestície dosiahnutá počas 
životnosti zariadenia.

Poradiť sa oplatí

Pri navrhovaní opatrení je 
dôležité poznať preferen-
cie budúcich obyvateľov 
domu. 
Nie každému napríklad 
vyhovuje podlahové vyku-
rovanie prípadne sálavé 
žiarenie infrapanelov. 
A z praktického hľadiska 
majú rôzne technológie 
tiež odlišné nároky na ob-
sluhu. 
Netreba zabúdať ani na 
to, že obnoviteľné zdroje 
energie nie sú vhodné pre 
každého. Automaticky ne-
znamenajú úspornú pre-
vádzku. 
Vyberať sa oplatí naozaj 
dôsledne. 
Ak sa potrebujete zo-
rientovať, využiť môžete 
bezplatné energetické 
poradenstvo, ktoré po-
skytuje SIEA v pora-
denských centrách ŽIŤ 
ENERGIOU v Trenčíne, 
Banskej Bystrici a v Ko-
šiciach. 
O konzultácie je možné 
požiadať na bezplatnej 
telefónnej linke 0800 
199 399, e-mailom, alebo 
osobne v centrách.
 Mgr. Sylvia Pálková
manažérka komunikácie
Slovenská inovačná a ener-
getická agentúra
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foto Trenčiansky terajšok: Miss Trenčín 2016 - Deana Jurčová

Trenčanom o Trenčíne
Túto tabuľu umiestňujem na budovu mestskej spo-
riteľne v Trenčíne (roh hlavného námestia a Farskej 
ulice). Opát Misz sa zaslúžil o jej postavenie (1937) a v 
nej aj žil, dokiaľ to povojnové okolnosti dovolili.

Milovník trenčianskej 
histórie Vojto Brabenec 
pokračuje vo svojom 
umiestňovaní virtuálnych 
pamätných tabúľ. 
Túto tabuľu symbolicky 
umiestňuje na budovu 
mestskej sporiteľne v Tren-
číne (roh hlavného námes-
tia a Farskej ulice). 

Rudolf Anton Misz sa na-
rodil 2. januára 1871 v 
Nitre. Zomrel 6. júna 1954 
v Trenčíne. Pochovaný je v 
Trenčíne na všeobecnom 
cintoríne v kaplnke, ktorú 
dal postaviť krátko po roku 
1920. Sú tam pochovaní aj 
jeho rodičia. 
V Trenčíne pôsobil od roku 
1896. V máji 1904 začal 
pôsobiť ako trenčiansky fa-
rár a neskôr, od roku 1906 
aj ako dekan. Posvätil 
nový mestský dom a zvo-
ny v kostole u sestričiek. 

7. decembra 1935 ukončil 
činnosť v trenčianskej far-
nosti.
V roku 1913 sa stal titulár-
nym skalským opátom. 

Zaslúžil sa o zveľadenie 
mesta Trenčín a bol jeho 
starostom v období rokov 
1924 - 1928.
Bol šikovný finančník a 
organizátor. Zaslúžil sa o 
umiestnenie textilky Tiber-
ghien v Trenčíne. Zasadil 
sa o výstavbu mestského 

vodovodu a kanalizácie. 
Mesto si na to zobralo 
pôžičku pred 1. svetovou 
vojnou. Opát Misz využil 
povojnové finančné pome-
ry a veľmi výhodne splatil 
pôžičku mesta. 
Zaslúžil sa aj o novú úpra-
vu a vydláždenie hlavného 
námestia v dvadsiatych 
rokoch, o čom svedčia aj 
dobové fotografie. 
Autor: Ing. Vojtech Brabe-
nec - redakčne upravené

Titul MISS Trenčín 2016 
získala Deana Jurčová
Jedenásty ročník  ženskej súťaže krásy  MISS Tren-
čín 2016  mal svoje vyvrcholenie v sobotu 22. októbra 
2016 v Piano clube Trenčín.

Finálový večer mal vyso-
kú kultúrno – spoločenskú 
úroveň. Porota vyberala 
spomedzi  dvanásť fina-
listiek. 
Jej predseda Jozef Oklam-
čák spolu s Danielou Chris-
tovou, ktorá je dcérou prvej 
Českolovenskej Miss Ivany 
Christovej dekorovali šer-
pou a korunkou víťazku. 
Stala sa ňou 23 ročná Tren-
čianka Deana Jurčová: 
„Keď som počula svoje 
meno nemohla som tomu 
uveriť. Nečakala som to, 
ale je to úžasný pocit. Som 
veľmi šťastná a nadšená. 
Svoje možnosti som odha-
dovala do prvej trojky, ale 
toto som fakt nečakala.“ 
Na súťaž prišla najmä s 
cieľom spoznať nových 
ľudí, čo sa jej splnilo. 
Prvou Vicemiss sa stala 21 
ročná Simona Gašparíko-
vá zo Skalky nad Váhom. 
Titul druhej Vicemiss puto-
val do obce Rakoľuby, keď 
ho získala 22 ročná Nico-

lette Sládková.
MISS BIKINY  2016  – Iva-
na Slabá
MISS FOTOGENIC 2016  
– Lucia Rožníková
MISS MY Trenčianske 
noviny 2016  – Kristína 
Bánovská
MISS SYMPATIA  interne-
tová televízia Trenčian-
sky terajšok  2016 – Lucia 
Rožníková
Dievčatá sa prezentovali v 
štyroch disciplínach. 
V prvej ich v rozhovore vy-
spovedal moderátor  Peter 
„Pinďo“ Lengyel. Nasledo-
vala disciplína prehliadka 
v spoločenských šatách 
módnych návrhárok Ve-
roniky Kostkovej a Petry 
Pršovej. Po promenáde v 
plavkách bolo záverečné 
defilé vo svadobných ša-
tách. Hudobnými hosťami 
boli Juraj Hnilica a Dávid 
Bílek.  
TV záznam z  finále  si  
môžete pozrieť TU                  
       peky

Pamätná tabuľa venovaná opátovi 
Rudolfovi Miszovi, trenčianskemu 
starostovi

http://www.tv.trencianskyterajsok.sk/finalovy-vecer-trencin-2016-zaznam/
http://www.tv.trencianskyterajsok.sk/finalovy-vecer-trencin-2016-zaznam/


4   TRENČIANSKY TERAJŠOK
Október 2016



          5TRENČIANSKY TERAJŠOK
Október 2016

Podujatie organizuje:

Partneri podujatia:

Noc divadiel 
19. – 20. 11. 2016

v kine Hviezda >> Trenčín

SOBOTA >> 19. 11. 2016
DIVADELNÁ SÁLA

16.00 > Divadlo Clipperton: POLEPETKO – človek býva občas dople-
tený, popletený, zapletený – keď sa však riadi svojím srdcom, správnu cestu vždy nájde
 DETSKÉ DIVADLO >> VSTUP: ZDARMA

17.30 > Mona Luca – autorské piesne hudobnej skupiny členov Divadla Normálka, 
ktoré diváci môžu poznať aj z ich divadelných predstavení  KONCERT >> VSTUP: ZDARMA

18.15 > Merlot – koncert francúzskeho umelca s originálnymi a chytľavými melódia-
mi, hosťa Festivalu francúzskych filmov KONCERT >> VSTUP: ZDARMA

19.30 > Mestské divadlo Trenčín: BÁBKA – výdobytok experimentál-
nej vedy dopraje mužovi na mieru vyrobenú ženu-bábku KOMÉDIA >> VSTUP:  ZDARMA

21.00 > Pavol Seriš: PRI KASE – zmes stand-up comedy a pohybového he-
rectva zo sveta obchodu, supermarketov, hypermarketov KOMÉDIA >> VSTUPNÉ:  5 € 

ZRKADLOVÁ SÁLA

17.00 - 19.00 > Divadelná zmenáreň – obliekanie detí do veselých, nielen 
divadelných kostýmov WORKSHOP >> VSTUP: ZDARMA

17.00 - 19.00 > Pohyblivé (po) tvory – výroba pohyblivých postavičiek a zvie-
ratiek pre deti  WORKSHOP >> VSTUP: ZDARMA

FOYER

> Divadelný kostým – výstava študentov odboru Scénická a kostýmová tvor-
ba Strednej umeleckej školy v Trenčíne  VÝSTAVA >> VSTUP: ZDARMA

> Urob zo seba šaša – veselé fotenie a selfies za šašovskou fotostenou 
 VLASTNÁ TVORBA >> VSTUP: ZDARMA

NEDEĽA >> 20. 11. 2016 
NOC DIVADIEL pokračuje NÁHRADNÝM HUDOBNO-DIVADELNÝM FESTIVALOM

DIVADELNÁ SÁLA

> Milo Kráľ Band, Divadlo z paneláku, Divadlo Normálka 
– viac na www.normalka.sk
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foto TSK

foto TSK

Kraj začal s osádzaním bezpečnostných 
prvkov na priechodoch pre chodcov
Hlavným zámerom je zo-
súladiť technický stav vy-
braných priechodov pre 
chodcov na cestách II. a III. 
triedy na území TSK s plat-
nou legislatívou Sloven-
skej republiky (SR), t. j. so 
zákonom č. 8/2009 Z. z. o 
cestnej premávke a o zme-
ne a doplnení niektorých 
zákonov, ako aj vyhláškou 
Ministerstva vnútra SR 
č. 9/2009 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cestnej 
premávke a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov.
Ešte v roku 2015 sa fyzic-
kou obhliadkou zisťovala 
bezpečnosť na priecho-
doch pre chodcov a ply-
nulosť cestnej premávky. 
Celkovo bolo v rámci Tren-
čianskeho kraja posúde-
ných 469 priechodov pre 
chodcov, z ktorých bolo 
určených 402, na ktorých 
Správa ciest TSK postup-
ne osadí bezpečnostné 
prvky a zrealizuje úpravu 
dopravného značenia v sú-
lade s platnou legislatívou. 
V prípade nevyhovujúcich 
priechodov pre chodcov 
vo väčšine prípadov prie-
chody nevytvárajú priame 
ohrozenie účastníkov cest-
nej premávky, avšak už 
nespĺňajú príslušné zákon-
né úpravy a nezohľadňujú 
hustotu dopravy. Najčastej-

šie zistenými nedostatka-
mi je absencia náväznosti 
priechodu na chodník pre 
chodcov, resp. nástupných 
plôch, nedostatočné osvet-
lenie priechodu pre chod-
cov verejným osvetlením 
alebo osvetlením priecho-
du, nevhodné umiestnenie 
priechodu v mieste vjazdu 
na pozemok rodinného 
domu alebo absencia de-

barierizačných prvkov. Sta-
vebná úprava priechodu 
je možná až na základe 
spracovanej projektovej 
dokumentácie odsúhlase-
nej príslušným Okresným 
dopravným inšpektorátom.
V týchto týždňoch sa 
momentálne pracuje na 
realizácii úprav prvých 
priechodov pre chodcov. 
Bezpečnosť priechodov sa 

rieši postupne vo viacerých 
okresoch Trenčianskeho 
kraja. Práce sa budú týkať 
osadenia LED bezpečnost-
ných  dopravných gombí-
kov a dopravných značiek 
označujúcich a zvýrazňujú-
cich priechod pre chodcov 
(IP6) na fluorescenčnom 
podklade s doplnkovým 
výstražným LED svetlom 
oranžovej farby a zvýraz-

nenia vodorovného do-
pravného značenia.
Do konca roka 2016 Sprá-
va ciest TSK plánuje úpra-
vu 54 priechodov pre chod-
cov v celom kraji v celkovej 
hodnote 190.600 EUR bez 
DPH. Posledné práce by 
mali byť hotové najneskôr 
v priebehu decembra. V 
prvej fáze zlepšenia tech-
nického stavu priechodov 
pre chodcov boli vybra-
né tie, ktoré nevyžadujú 
spracovanie projektovej 
dokumentácie. Doplnenie 
bezpečnostných prvkov a 
zvýraznenie dopravného 
značenia na priechodoch 
zvýši bezpečnosť chodcov 
ako účastníkov dopravy. 
V priebehu ďalších rokov 
Správa ciest TSK plánuje 
postupne úpravu ďalších 
nevyhovujúcich priecho-
dov. 
Trenčianska župa z dôvodu 
bezpečnosti a zosúladenia 
technického stavu priecho-
dov pre chodcov s platnou 
legislatívou bezpečnosť 
chodcov aktívne rieši. Bez-
pečnejší pohyb chodcov, 
nemotorových účastníkov 
cestnej premávky a tiež 
ochrana života a zdravia 
všetkých účastníkov cest-
nej premávky na cestách 
sú top prioritou TSK, resp. 
Správy ciest TSK  /Zdroj TSK

Začiatkom kalendárneho roka 2016 Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) informo-
val o  úpravách priechodoch pre chodcov, ktoré bude počas roka kraj realizovať. V 
týchto týždňoch sa momentálne pracuje na realizácii úprav prvých priechodov pre 
chodcov. Bezpečnosť priechodov sa rieši postupne vo viacerých okresoch Tren-
čianskeho kraja.
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ujatia pripadol na 24. a 25. 
november 2016.
Slávnostné otvorenie vý-
stavy je v pavilóne č. 3 na-
plánované na štvrtok 24. 
novembra 2016 o 10.00 h
Keďže TSK je priekopní-
kom v zavádzaní systé-
mu duálneho vzdelávania 
(SDV) a v  školskom roku 
2016/2017 zdvojnásobil 
počet podpísaných učeb-
ných zmlúv a strojnásobil 
počet firiem zapojených do 
SDV, výstava sa opäť bude 
niesť v duchu duálneho 
vzdelávania. Školy pri pre-

Prezentačná výstava stred-
ných škôl Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Stre-
doškolák 2016 s podtitu-
lom Hrdina remesla tento 
rok napíše osemnásty 
ročník svojej histórie. Po-
čet vystavovateľov z radov 
stredných škôl i zamestná-
vateľov pritom z roka na 
rok rastie. Organizátormi 
výstavy sú Trenčiansky 
samosprávny kraj (TSK), 
Krajské centrum voľného 
času v Trenčíne (KCVČ) a 
spoločnosť Expo Center, a. 
s., V poradí 18. ročník pod-

zentácii podporia spolupra-
cujúce firmy. Spoločnými 
silami si pre návštevníkov 
pripravia zaujímavé súťaže 
zručností. Počas celej vý-
stavy budú v prestávkach 
medzi súťažami na veľ-
koplošných obrazovkách 
premietané promovideá 

jednotlivých škôl a spolu-
pracujúcich firiem. Najlep-
šie promovideo školy bude 
odmenené zaujímavou 
cenou. Každá z vystavu-
júcich stredných škôl sa 
môže zapojiť do súťaže o 
Najlepší exponát výstavy. 
Vyhodnotenie súťaže spo-

jené s odovzdávaním cien 
za účasti trenčianskeho žu-
pana Jaroslava Bašku sa 
uskutoční počas druhého 
dňa výstavy, teda v piatok 
25. novembra 2016 v pavi-
lóne číslo 1.
Tento rok bude výstava 
obohatená aj o súťaž o 
„Cenu publika“. Návštev-
níci výstavy svojimi hlasmi 
rozhodnú o najlepšej pre-
zentácii školy. V piatok 25. 
novembra 2016 pri sláv-
nostnom vyhodnotení sú-
ťaží sa z odovzdaných hla-
sovacích lístkov vyžrebuje 
jeden výherca - návštev-
ník, ktorý  bude odmenený 
zaujímavou cenou.                                                                                                                                           
  zdroj TSK

Tradičná výstava Stredoškolák 
tento rok dosahuje plnoletosť
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Kto viedol naše mesto v minulosti...

foto Trefná Trenčín: JUDr. Ján Zaťko

V minulom storočí malo 
naše mesto dvadsať naj-
vyšších predstaviteľov, 
vtedajších mešťanostov, 
starostov, vládnych komi-
sárov, predsedov Mest-
ského národného výbo-
ru, predsedov Miestneho 
národného výboru, či 
dnešných primátorov mes-
ta. 
Z dostupných zdrojov si 
dnes predstavíme staros-
tu JUDr. Ján Zaťku, ako 
ôsmeho v poradí v spomí-
nanom období.

JUDr. Ján Zaťko stál ne-
pretržite 6 rokov na čele 
mesta Trenčín po pred-
chádzajúcom (1928-1939) 
starostovi Jozefovi Reihe-
lovi.  Prvý raz ako starosta 
mesta (1939-1942), potom 
ako vládny komisár (1942-
1944) a napokon ako meš-
ťanosta (1944-1945). 

Ján Zaťko sa narodil vo 
Svinnej v roku 1898 rodi-
čom Jánovi a Augustíne 
rod. Zechovej. Ich ďalšie 
deti boli Vendelín, Mária, 
Helena a Rudolf. Bola to 
roľnícka katolícka rodina.
Ján Zaťko prišiel do Trenčí-
na v roku 1918 a spočiatku 
krátko učil na štátnej ľu-
dovej škole, ale už v roku 
1919 zložil doktorát a stal 
sa tajomníkom finančného 
riaditeľstva v Trenčíne.  Po 
zložení advokátskej skúšky 
si otvoril vlastnú advokát-
sku kanceláriu.
V roku 1918 alebo 1919 
sa oženil. Jeho manželkou 
sa stala Antónia rodená 
Schanerová, dcéra Rudol-
fa Schanera.  Manželia Za-
ťkovci bývali po svadbe u 
Schanerov na námestí 

sv. Anny číslo 2.,  kde mal 
aj advokátsku kanceláriu.
Podľa zápisu v kronike 
mesta Trenčín, minimálne 
od roku 1928 bol členom 
trenčianskeho mestského 
zastupiteľstva. 
Koncom roku 1938 bol me-
novaný verejným notárom. 
Keď v roku 1939 zomrel 
dovtedajší 78 ročný staros-
ta mesta Jozef Reihel, na 
uvoľnené miesto kandido-
val za HSĽS  Dr. Zaťko a 

ako 44 ročný bol zvolený 
za starostu mesta Trenčín. 
V rokoch 1942-1944 bol Dr. 
Zaťko na čele mesta Tren-
čín ako vymenovaný vlád-
ny komisár. 
Napokon bol na návrh 
HSĽS menovaný za meš-
ťanostu Trenčína županom 
JUDr. Vojtechom Kállayom 
a slávnostne inštalovaný 
v nedeľu 14. mája 1944 v 
dvorane Mestského domu.
Počas tejto vrcholnej funk-

cie, ako to už býva, on i 
jeho manželka boli aj v 
spoločenských funkciách. 
Dr. Zaťko bol (1939-1945) 
predseda kuratória Ob-
chodnej akadémie a jeho 
manželka Antónia Zaťková 
bola predsedkyňa sestier 
Slovenského červeného 
kríža. 
Dňa 5.februára 1945 Dr. 
Ján Zaťko rezignoval na 
svoju funkciu a župan Dr. 
Vojtech Kállay ho na zá-

klade jeho žiadosti zbavil 
funkcie mešťanostu. 
Dňa 8. februára 1945 funk-
ciu po ňom (za Zaťkovej 
neprítomnosti) prevzal jeho 
novomenovaný nástupca, 
trenčiansky obchodník Šte-
fan Markovič.  
Dovtedajší námestník 
mešťanostu JUDr. Gerhard 
Šebák pri tejto príležitosti 
odstupujúcemu (i keď ne-
prítomnému) mešťanosto-
vi Dr. Zaťkovi vyslovil po-
ďakovanie za jeho prácu. 
V súvislosti s ukončením 
funkcie mešťanostu sa 
ukončilo aj pôsobenie Dr. 
Zaťku ako verejného no-
tára. 
Po prechode frontu 1945 
manželia Zaťkovci ešte 
istý čas bývali v Trenčíne. 
Zmenené spoločenské po-
mery im v meste iste ne-
priali. Odišli žiť do Štúrova. 
Ich styk s Trenčínom bol 
prerušený. 
Dr. Zaťko pracoval pravde-
podobne na poľnohospo-
dárskom družstve. 
Po čase Zaťkovci odišli 
do Bratislavy. V Bratislave 
manželka  Antónia zomrela 
v roku 1965. 
Vdovec Dr. Ján Zaťko sa 
znova oženil približne v 
roku 1966 s Gertrúdou 
Gryczovou. 
JUDr. Ján Zaťko dožil svoj 
život v Bratislave. 
Zomrel 91 ročný v roku 
1986. 
Pochovaný je na bratislav-
skom cintoríne v Slávičom 
údolí spolu s obidvoma 
svojimi manželkami. 
Potomkovia Dr. Jána Zaťku 
žijú v Bratislave. 
Autor: Ing. Vojtech Brabe-
nec - redakčne upravené

AJ MALÁ  AGENTÚRA  DOKÁŽE ROBIŤ VEĽKÉ VECI  FOTO - VIDEO

http://fotogaleria.trencianskyterajsok.sk/
http://fotogaleria.trencianskyterajsok.sk/
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1.tretina

Skvelý štart do zápasu 
predviedli hostia, keď hneď 
z prvej strely sprava otvoril 
Faschingbauer gólové skó-
re. Hra ani zďaleka nebola 
zo strany na stranu, vždy 
sa podarilo jednému tímu 
obsadiť útočné pásmo na 
dlhší čas. Spomedzi hostí 
sa skúšal presadiť Sedlá-
ček, no ani následné do-
rážky za Stuhlom neskon-
čili.
Na druhej strane sa ale po-
darilo dostať dopredu Haš-
čičovi, ktorý v 8. minúte vy-
rovnal skóre. Pred koncom 
si hostia zahrali tri presilo-
vé hry, no ani ich početná 
výhoda na ľade presný zá-

sah nepriniesla.

2.tretina

Začiatok stredného de-
jstva patril väčšmi českým 
hokejistom, Polívka to 
skúšal zľava, Franěk prez-
menu páli spoza obrancu. 
Čistým hitom zlikvidoval 

rany vystrelil Malota. 
Boli to práve oni, ktorí si 
skvelo pokrývali stredné 
pásmo a tak svojho súpera 
k veľkým šanciam nepus-
tili. 

3.tretina

Rovnako ako predošlé dve, 

Trenčania zásluhou Feran-
ca skorigovať stav na 2:5. 
Keď sa však Baxa rútil 
sám dopredu na McHen-
ryho, domáci bek sa snažil 
pomôcť si nedovoleným 
zákrokom, z čoho vzišlo 
trestné strieľanie – to 
spomínaný Čech zvládol, 
keď vystrelil zľava a upravil 

tak už na 6:2 z pohľadu 
hostí. Krátko po násled-
nom buly dokázali hráči 
Plzne opäť vsietiť gól, z 
presného zásahu sa tešili 
dokonca i vo vlastnom os-
labení a sled štyroch rých-
lych gólov zakončil v 51. 
minúte Faschingbauer. 
Za stavu 2:9 dokázali 
síce Trenčania ešte raz 
skórovať, no šesťgólový 
rozdiel jasne signalizoval, 
že tri body si so sebou 

Premiéra na domácom ľade 
Gladiátorom z Trenčína  nevišla
Orolín Škarku, začo si 
od svojich spoluhráčov 
vyslúžil nemalý potlesk, no 
trenčianska radosť utíchla, 
keď sa Sequensovi podari-
lo opäť dostať svoj tím do 
vedenia. 
Domáci mali možnosť 
vyrovnať počas presilovky, 
no Matejkova delovka 
od modrej v Smejkalovej 
bránke neskončila. Naopak 
hráči Plzne svoj náskok 
navýšili, keď z pravej st-

tak si posledné dejstvo 
odštartoval gól, tento raz 
sa oň z ľavej strany posta-
ral Svoboda. 
To už Stuhla vyhnalo 
z bránky a nahradil ho 
McHenry. Ani americký 
brankár v gladiátorskom 
drese však nemal dlho ús-
mev na tvári, hneď z prvej 
strely totiž inkasoval gól. 
Tréner domáceho celku 
sa rozhodol pre time-
out, po ktorom dokázali 

odvezú hostia z Plzne. 

2.kolo EUHL 23.10.2016 
–  Gladiators Trenčín – 
Akademici Plzeň 3:9 (1:1, 
0:2, 2:6)
Góly a asistencie: 8. 
Haščič, 45. Feranec 
(Zemko), 52. Vystavil – 1. 
Faschingbauer (Kašpar), 
25. Sequens (Polívka, 
Faschingbauer), 36. Malo-
ta (Svoboda), 42. Svobo-
da (Malota), 43. Pondelík 
(Dědič), 46. Baxa, 46. Pon-
delík, 49. Franěk (Muchka, 
Synek), 51. Faschingbauer 
(Muchka, Synek)
Gladiators Trenčín: Stuhl 
(43. McHenry) – Orolin, 
Vatrt, Zemko, Varga, Mate-
jka, Smolka, Haščič, D. 
Zvara, Feranec, Aslamkh-
anov, Vystavil, K. Vavro, 
Sanna, Jurenka, Janko-
vých
Najbližšie Gladiátori vyces-
tujú do Prešova; na ľade 
nováčika sa predstavia 
7.11.2016. 
                    Janka Danková

Univerzitné hokejové 
mužstvo spod hradu 
Matúša Čáka Gladiators 
Trenčín neodštartovalo 
štvrtý ročník EUHL (Eu-
rópska univerzitná ho-
kejová liga) na domácom 
ľade práve najlepšie. 

Foto archív Gladiators Trenčín: 2.kolo EUHL 23.10.2016 – Gladiators Trenčín – Akademici Plzeň 3:9 (1:1, 0:2, 2:6)

Gladiátori z Trenčína sa predstavili 
na domácom ľade


