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Deň otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja v číslach: 18 prednášajúcich, 47 
vystavovateľov a takmer 2 tis. návštevníkov  
  
Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne privítal v prvý októbrový deň stovky návštevníkov 
a zažil neopakovateľnú atmosféru. Postaral sa o ňu už v poradí 5. ročník Dňa otvorených dverí 
trenčianskej samosprávy, ktorý si počas piatich ročníkov získal svojich skalných priaznivcov. Ako vyzeral 
tento deň v číslach priblíži krátka bilancia. 
 
V priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) v Trenčíne i pred ním sa na Dni 
otvorených dverí TSK s poradovým číslom 5 predstavilo celkom 47 vystavovateľov. Z celkového 
počtu bolo najviac stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti župy, a to až 18. Remeselný trh pred 
budovou župného úradu zaplnili šikovné ruky klientov 11 zariadení sociálnych služieb. Medzi 
vystavovateľmi nechýbali ani 3 župné nemocnice, 4 kultúrne inštitúcie, dobrovoľní hasiči, SAD Prievidza, 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, remeselníci či krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín 
región, Informačno-poradenské centrum, Europe Direct a stánok personálneho oddelenia Úradu TSK.  
 
Stánky vystavovateľov mohli návštevníci nájsť prakticky vo všetkých priestoroch župného úradu, a to 
v kongresovej a banketovej sále, dvoch zasadacích miestnostiach, na dvoch terasách, vo vstupnej hale, 
výstavných priestoroch, pred vstupom do budovy i na vnútornom a vonkajšom parkovisku.  
 
V bohatom programe otvoreného dňa župnej samosprávy vystúpilo 21 účinkujúcich, a to cyklotrialista 
Martin Behro, Superstarista Jakub Pružinský, hudobné zoskupenie Trombitáši Štefánikovci 
a Harmoniková akadémia. Počas diskusných blokov a odborných prednášok sa k slovu dostalo 18 
prednášajúcich.  Na historicky prvom cyklistickom Dni otvorených dverí mohli návštevníci vidieť okrem 
množstva štandardných horských i cestných bicyklov aj historický hasičský bicykel, tricykel z dielne 
Strednej odbornej školy Púchov či zbierku bicyklov z povojnového obdobia súkromného zberateľa 
z Partizánskeho. Bicykel zdobil aj chutnú narodeninovú tortu, ktorú pripravila Stredná odborná škola 
obchodu a služieb Púchov.  
 
Na výzdobu priestorov počas 5. ročníka Dňa otvorených dverí TSK bolo použitých 320 balónov, ďalších 
25 si domov odniesli škôlkari, ktorých na terase 9. poschodia prijal trenčiansky župan Jaroslav Baška. 
Prvý október 2018 bol nielen deň plný informácií a noviniek z oblasti cyklistiky pre všetkých cyklistických 
nadšencov, ale tiež súťažný deň pre deti. Získať vecné ceny za svoje vedomosti mohli až na 4 
stanovištiach, v kvíze TSK stačilo správne odpovedať na 10 otázok. Naviac, všetci návštevníci DOD 
TSK 2018 si domov odniesli chutné jabĺčko od ovocinárskej spoločnosti Fructop. 
 
Deň otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja sa teší veľkej obľube verejnosti 
a každoročne ho navštívi takmer 2000 návštevníkov. Inak tomu nebolo ani tento rok. TSK srdečne 
ďakuje všetkým vystavovateľom, účinkujúcim a zamestnancom župného úradu, ktorí sa podieľali na jeho 
príprave. Veľká vďaka patrí aj návštevníkom, ktorí ani tento rok nesklamali a prišli vo veľkom počte 
podporiť myšlienku organizovania tohto dňa a zavítali na DOD TSK 2018! Už teraz ste srdečne pozvaní 
na jeho ďalšie pokračovanie.  
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