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V poradí 4. ročník Dňa otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja si vyslúžil 

prívlastok výnimočný. A to nielen vďaka rekordnej účasti, ale aj bohatému programu 

a výnimočným hosťom.  

 

Štvrtý ročník otvorenej samosprávy bol nabitý hneď niekoľkými premiérami. Po prvýkrát 

v histórii DOD sa brány župy otvorili už o 8.00 h ráno, aby sa trenčiansky župan Jaroslav Baška 

naraňajkoval so študentmi a zástupcami širokej verejnosti priamo na terase 9. poschodia 

s výnimočným výhľadom na Trenčín. Remeselné a sociálne trhovisko prekročilo hranice budovy 

a s podporou októbrového slniečka mohla verejnosť po prvýkrát spoznať kompetencie župy už 

pred budovou.  

 

Pod jednou strechou sa tento rok stretli výnimoční hostia, spolu s trenčianskym županom 

DOD otvoril minister životného prostredia László Sólymos a uznávaný slovenský pomológ 

Ivan Hričovský. Okrem aktivít a súťaží bola pre študentov a verejnosť k dispozícii aj Chillout 

zóna z dielne krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región. Pripravený program bol 

aktraktívny aj pre milovníkov a fanúšikov športu. Svoje podpisy odovzdávali hokejisti HK Dukla 

Trenčín a univerzitného tímu Gladiators, svoje unikátne kúsky divákom predviedli aj členovia 

skupiny Born to Trick a na terase 9. poschodia sa dokonca cvičila joga.  

 

Svoj priestor na 4. ročníku DOD TSK si vyslúžil aj jubilujúci rodák z Beckova Jozef Miloslav 

Hurban. Pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia TSK vydal pexeso venované tomuto 

rodákovi, ktoré okrem župana počas DOD slávnostne pokrstil aj sám J. M. Hurban. DOD TSK 

2017 sa zúčastnilo takmer 30 vystavovateľov, ktorý prierezovo predstavili všetky župné 

kompetencie. Kým základoškoláci si domov odniesli pomôcky na podporu polytechnickej 

výchovy, široká verejnosť si mohla vyskúšať virtuálnu recepciu a možnosť objednať sa 

elektronicky u svojho lekára.  
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