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Trenčín, 1. október 2018 

Svetový deň cyklistiky oslávila Zelená župa Dňom otvorených dverí s poradovým číslom 5. 

Cyklistika sprevádzala návštevníkov na každom kroku! 

  

Prvý októbrový deň zaplnili priestory Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) v Trenčíne 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti župy, aby návštevníkom opäť po roku v prehľadnom priereze 

predstavili všetky kompetencie samosprávy. Kým posledné dva roky sa otvorený deň TSK niesol 

v duchu environmentálne ladeného projektu Zelená župa, piaty ročník ovládla cyklistika a všetko s ňou 

spojené. A to symbolicky v ten istý deň, kedy si v kalendári pripomíname Svetový deň cyklistiky.  

  

Veľkolepý úvod predviedol na prekážkach sám majster Európy v cyklotriale 

Program jubilejného ročníka DOD TSK 2018 otvoril svojím majstrovským vystúpením ten 

najpovolanejší – niekoľkonásobný majster Slovenska a majster Európy v cyklotriale Martin Behro. 

Z jeho vystúpenia sršal adrenalín na všetky strany a pri mnohých kúskoch návštevníci doslova tajili 

dych. Kovové prekážky vymenil za živé a obecenstvu predviedol kúsky, ktoré nenechali nikoho na 

pochybách, že právom kraľuje cyklotrialu nielen na Slovensku.  

 

Milovníci cyklistiky si prišli na svoje takmer na každom kroku a ten, kto ráno prišiel skôr, mohol potešiť 

nielen svoje oči, ale tiež chuťové poháriky na originálnej narodeninovej torte. O jej prípravu sa 

postarala Stredná odborná škola obchodu a služieb z Púchova. Symbolický prvý kúsok z nej odkrojil 

hostiteľ výnimočného dňa – trenčiansky župan Jaroslav Baška. „Veľmi ma teší, že myšlienka Dňa 

otvorených dverí, ktorá vznikla pre piatimi rokmi, sa ujala. Počas tohto dňa sa na pôde Úradu TSK 

stretávajú všetky vekové kategórie a účasť každoročne rastie. Deň otvorených dverí Trenčianskej 

samosprávy je tu najmä preto, aby sme občanom ukázali, že Úrad TSK na čele so županom je tu pre 

nich a vieme im pomôcť v rámci tých kompetencií, ktoré samospráva má,“ vysvetlil župan. Po 

vlastných prišiel na DOD TSK 2018 autor víťazného návrhu o nový názov hlavnej cyklistickej tepny 

kraja, no domov sa už viezol na dvoch kolesách nového horského bicykla. Ten si prevzal priamo 

z rúk Trenčianskeho župana Jaroslava Bašku. Za pomenovanie Vážska cyklomagistrála teda 

vďačíme Marekovi Branišovi z Púchova.  

 

O tom, že cyklistika sa v Trenčianskom kraji teší veľkej obľube presvedčila aj účasť mladých 

športovcov na hlavnom diskusnom bloku, v ktorom sa verejnosť dozvedela viac o budovaní 

cyklistickej infraštruktúry v kraji, obnove cykloturistického značenia, projekte Vrchárska koruna 

Trenčianska, cyklistických zaujímavostiach v kocke či radách odborníka, ako postupovať v prípade 

úrazu na bicykli. Perličku ponúkol aktuálny ročník dňa otvorených dverí aj fanúšikom zberateľských 

kúskov, a to v podobe výstavy bicyklov zo súkromnej zbierky zberateľa Slavomíra Bajčíka 

z Partizánskeho, ktoré si vo výstavných priestoroch Úradu TSK môžete pozrieť až do konca októbra 

2018.  

 

 

 



Prehliadka zručností študentov župných škôl i šikovnosti rúk klientov zariadení sociálnych 

služieb 

Hladný ani smädný počas DOD TSK 2018 určite nikto nezostal. O spokojnosť návštevníkov sa 

postarali študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb Trenčín a Prievidza. Chutné ovocné šťavy 

a jabĺčka opäť poskytla ovocinárska spoločnosť Fructop. O chutné ovocné šťavy a jabĺčko pre každého 

náĎalšie župné stredné školy sa predviedli s ukážkami svojej práce – historickým hasičským 

bicyklom, 3D tlačiarňou, tricyklom či robotickým ramenom. No tiež s ukážkami poskytovania prvej 

pomoci, masážami i dentálnou hygienou. Plné ruky práce mali aj lekári a sestry troch župných 

nemocníc a pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Ručne zhotovené výrobky 

s jesennou tematikou či dekorácie vyrobené s láskou si zas z Dňa otvorených dverí TSK mohol odniesť 

každý, kto navštívil remeselný trh pred budovou. Tak ako po minulé roky si z neho návštevníci 

odnášali spolu s výrobkami klientov zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti župy aj množstvo 

pozitívnej energie.  

 

Trenčianska župa aj do tretice na zeleno, priestor dostal aj aktuálny Európsky rok kultúrneho 

dedičstva 

Zelenú aj tento rok dostala prezentácia zelených aktivít Trenčianskej župy, a to v podobe prednášok 

na tému Zelená škola a ukážky projektov podporených z grantu Zelené oči. Už po tretíkrát si priaznivci 

ochrany životného prostredia vyskúšali jazdu na elektromobile či e-biku a tentokrát tiež ochutnali 

čerstvý mušt priamo z muštovača vďaka OZ Genofond. Počas piateho ročníka DOD TSK 2018 si prišli 

prevziať svoju výhru aj žiaci a študenti, ktorí sa zapojili do súťaže TSK realizovanej v rámci 

Európskeho roku kultúrneho dedičstva s názvom Naše dedičstvo – Naša múza. Krstilo sa aj pexeso 

zo súťažných prác, a to tematicky – ľudovými stužkami.  

 

Premiéry piateho ročníka DOD TSK 2018 

V poradí piaty ročník dňa otvorených dverí pripravil prekvapenia aj pre tých, ktorí sa ho zúčastňujú 

pravidelne. Nielen chutnú kávu, ale aj čaj či limonády z domácich sirupov ponúkla čoraz obľúbenejšia 

Kaviareň na ceste a zruční klienti Domova sociálnych služieb z Adamovských Kochanoviec. Po 

prvýkrát sa v programe predstavila aj Hvezdáreň Partizánske či SAD Prievidza. Premiéru 

v priestoroch župného úradu malo aj autorské čítanie v podaní regionálnych spisovateľov Vladimíra 

Kulíška a Štefana Gardoňa – Kaštýľskeho či módna prehliadka Strednej umeleckej školy Trenčín na 

tému recyklovateľná móda. Live prenosy z jednotlivých aktivít mohli v pohodlí domova sledovať aj tí, 

ktorí sa k návštevníkom DOD TSK v tento výnimoční deň nemohli pripojiť. Zaujímavé rozhovory 

s návštevníkmi i vystavovateľmi si bolo možné naladiť aj na vlnách rádia Muzika.  

 

Zaujímaví hostia i prezentácie projektov 

Na jubilejný ročník DOD TSK si našli cestu aj známi speváci, hudobníci či športovci. Pastiersky 

hudobný folklór rozozvučal vestibul úradu v podaní Trombitášov Štefánikovcov, fanúšikovia 

talentových šou si zas nenechali ujsť vystúpenie a autogramiádu Superstaristu Jakuba Pružinského. 

Prezentáciu unikátneho projektu Regionálnej stredoškolskej hokejovej akadémie, ktorú 

Trenčiansky samosprávny kraj plánuje vybudovať v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového 

hokeja, prišli osobne podporiť hokejista Branko Radivojevič a mladý talent Jozef Haščák. 

A vyhodnotenie vzájomnej spolupráce TSK s Krajskou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska sa 

zvrtlo na ľudovú tancovačku. Nechýbali ani atraktívne súťaže pre deti o zaujímavé ceny. Pozitívnej 

energie bolo všade na rozdávanie a ten, kto prvý októbrový pondelok zostal doma, môže ľutovať.  

 



Svetový deň cyklistiky a cyklistický Deň otvorených dverí TSK 2018 zakončil trenčiansky župan 

tematicky, a to prvou jazdou po druhom z ôsmich úsekov Vážskej cyklomagistrály, vedúcej z Púchova 

do Kúpelov Nimnica. Spoločnosť mu robil hejtman Zlínskeho kraja Jiří Čunek. Všetkým návštevníkom 

DOD TSK 2018 srdečne ďakujeme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník. 
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