
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja udeľuje 

Ďakovný list 

Za osobitný prínos k rozvoju kultúry Trenčianskeho kraja 

 
Ing. Eve Beňovičovej 
starostke obce Trenčianske Stankovce 
za aktívny prístup k podpore tvorby, šírenia a uchovávania kultúrnych hodnôt 

a za vytváranie podmienok pre rozvoj  miestnej kultúry 

 

Trenčín 25. októbra 2013  MUDr. Pavol Sedláček, MPH 
predseda 

 

 

Mgr. Hane Gallovej 

za dlhoročné kultúrno-osvetové pôsobenie v meste a regióne Trenčín, osobitne 

za výrazný invenčný prínos k vzniku a rozvoju medzinárodného výtvarno-

literárneho sympózia Ora et ars – Skalka 

 
Jozefovi Laginovi 
starostovi obce Cimenná 
za aktívny prístup k uchovávaniu kultúrneho dedičstva, vytváranie podmienok 

pre rozvoj miestnej kultúry, za zodpovedný prístup k práci a dosahovanie 

dobrých výsledkov pri organizovaní rôznorodej kultúrno-výchovnej práci v obci 

 
 
Stanislavovi Lubinovi 
amatérskemu výtvarníkovi  
za dlhoročnú tvorivú činnosť v oblasti výtvarnej tvorby,  osobitne v oblasti 

propagácie umeleckej tvorby zdravotne hendikepovaných 

 

 

 

 



Mgr. Viere  Slivovej 
za dlhoročné pôsobenie a dosiahnuté výsledky v Trenčianskom osvetovom 
stredisku v Trenčíne v oblasti občianskej obradnosti, umeleckého prednesu 
a záujmového vzdelávania 
 

Mgr. Jozefovi Švikruhovi 
 amatérskemu výtvarníkovi 
za dlhoročnú aktívnu, umeleckú, organizačnú a pedagogickú činnosť v oblasti 

výtvarnej tvorby 

 

Ing. Janovi Tlukovi 
 amatérskemu fotografovi  
za dlhoročnú tvorivú, umeleckú, organizačnú a publikačnú činnosť v oblasti 

amatérskej fotografie a výtvarnej umeleckej tvorby  

 

Ing. Miriam  Žilinčanovej  
za hodnotnú odbornú a krásnu literatúru venovanú detským čitateľom Verejnej 
knižnice Michala Rešetku v Trenčíne 
 

Fotoskupine MÉTA 

za dlhoročný tvorivý prínos k rozvoju amatérskej fotografie a prezentáciu 

Trenčianskeho kraja pri príležitosti 50. výročia vzniku 

 
 
 
Ďakovný list 
Za uchovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva národa 
 
Ferdinadovi  Bolebruchovi 
 drevorezbárovi  
za dlhoročnú ľudovoumeleckú tvorbu, umelecký a organizačný prínos k rozvoju 
tradície rezbárskeho sympózia BETLEHEM v Novom Meste nad Váhom 
a reprezentáciu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
 
 



Elene Drobnej 
 vedúcej a choreografke folklórnej skupiny Kasanka  
za uchovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva národa, za udržiavanie ľudových 
zvykov a tancov v obci a celoživotné pôsobenie v oblasti folklóru 
 
Dušanovi Macejkovi 
 kronikárovi  mesta Nové Mesto nad Váhom 
za zhromažďovanie, uchovávanie a šírenie poznatkov o histórii mesta Nové 
Mesto nad Váhom 
 
 
Jaroslavovi Múdremu – Šebíkovi  
hudobníkovi dychovej hudby  Drietomanka  
za  dlhoročné pôsobenie v oblasti dychovej hudby, výchovu mládeže  a šírenie 
kultúrnych hodnôt 
 
PhDr. Milanovi Šišmišovi 
 trenčianskemu historikovi 
za vedecko-výskumnú, heraldickú a publikačnú činnosť v oblasti regionálnej 
histórie 
 
Mgr. Ladislavovi Žiškovi 
divadelnému režisérovi a hudobníkovi  
za dlhoročnú kultúrno-osvetovú prácu, za obnovenie tradícií a činnosti v oblasti 
ochotníckeho divadla, vynikajúce výsledky pri práci s mládežou a za podiel 
a dosiahnuté výsledky pri rozvíjaní, šírení a uchovávaní kultúrneho dedičstva 
 
Dychovej hudbe Bošáčanka  
za 35 rokov pôsobenia, účinkovania a uchovávania ľudových piesní 
 
Folklórnej skupine Pobedimčan  
za 65 rokov pôsobenia, účinkovania a uchovávania folklórnych tradícií  
 
Folklórnej skupine Kubra  
za 80 rokov pôsobenia, účinkovania a uchovávania ľudových tradícií v mestskej 
časti Trenčín-Kubra 
 
Folklórnej skupine Uhrovčan  
za  20 rokov propagácie a prezentácie kultúrneho dedičstva našich predkov 
v Uhrovci a v Uhrovskej doline 



 
________________________________________________________ 
 
Riaditeľka Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 
udeľuje  
Pamätný list 
 
Elene Beštovej 
 
 za dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť v obci Uhrovec, pri príležitosti 
životného  a pracovného jubilea 
 
Trenčín 25. 10. 2013   Mgr. Lýdia Brezová 
       riaditeľka 
 
 
Jane Cibovej 
 za dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť vo Verejnej knižnici Michala 
Rešetku v Trenčíne, pri príležitosti životného jubilea 
 
Mgr. Elene Hladkej 
 za dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť vo Verejnej knižnici Michala 
Rešetku v Trenčíne, pri príležitosti životného jubilea 
 
Elene Mikušovej  
za dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť v obci Krásna Ves, pri príležitosti 
životného jubilea 
 
Dane Nekvapilovej  
za dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť vo Verejnej knižnici Michala 
Rešetku v Trenčíne, pri príležitosti životného jubilea 
 
Anne Okruckej 
za dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť v obci Bzince pod Javorinou, pri 
príležitosti životného jubilea 
 
Jane Pastorkovej 
za dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť obci Moravské Lieskové, pri 
príležitosti pracovného jubilea 



 
 
Janke Polákovej 
za dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť vo Verejnej knižnici Michala 
Rešetku v Trenčíne, pri príležitosti životného jubilea 
 
 
 
Riaditeľ Trenčianskeho osvetového strediska  
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
udeľuje 
Pamätný list 
 
 
Mikulášovi Bányászovi   
 amatérskemu fotografovi z Trenčína 
za dlhoročnú tvorivú činnosť v oblasti amatérskej fotografie pri príležitosti 
životného jubilea 
 
Trenčín 25. 10. 2013    Mgr. Vladimír Zvalený 
        riaditeľ 
 
 
Milanovi Berecovi  
zakladateľovi dychovej hudby Dobranka v Trenčianskej Teplej- Dobrej 
za dlhoročné uchovávanie a šírenie folklóru a dychovej hudby  
 
Miroslavovi Kušnierovi  
harmonikárovi folklórnej skupiny Uhrovčan z Uhrovca 
za  dlhoročné pôsobenie a šírenie kultúrnych hodnôt, výchovu detí a mládeže 
vo folklórnom hnutí, pri príležitosti životného jubilea 
 
Ľubomíre Naďovej 
 kronikárke obce Vaďovce 
za dlhoročné kultúrno-osvetové pôsobenie a vedenie kroniky obce 
 
Jozefovi Syrovému 
 amatérskemu výtvarníkovi z Trenčína 



za dlhoročnú umeleckú činnosť v oblasti výtvarnej tvorby, pri príležitosti 
životného jubilea 
 
 
Ing. Jiřímu Tomisovi 
amatérskemu fotografovi zo Starej Turej 
za dlhoročnú tvorivú činnosť v oblasti amatérskej fotografie pri príležitosti 
životného jubilea 
 
Speváckemu  súboru Klenotnica Bzince pod Javorinou 
 za dlhoročný prínos v oblasti zachovávania kultúrneho dedičstva, pri príležitosti 
25. výročia vzniku 
 
Dychovej hudbe Dobranka z Trenčianskej Teplej- Dobrej 
 za uchovávanie a šírenie folklóru, dychovej hudby a kultúrneho dedičstva, pri 
príležitosti 45. výročia vzniku 
 
 
Country tanečnej skupine Maryland Trenčín 
za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry, výchovu detí a mládeže, pri 
príležitosti 20. výročia vzniku 
 
 
 
 


