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Trenčín, 17. január 2017 
V Novom Meste nad Váhom oceňovali podjavorinské osobnosti už po dvadsiatykrát  

 

Za dvadsať rokov bolo na slávnostiach podjavorinských rodákov ocenených takmer 200 úspešných 

jednotlivcov, firiem, inštitúcií a umeleckých združení a spolkov. 

V Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom sa tretia januárová nedeľa niesla 

v duchu odovzdávania ocenení významným podjavorinským rodákom. Išlo pritom o jubilejný 

dvadsiaty ročník slávnosti podjavorinských rodákov, ktorá sa v Novom Meste nad Váhom pod 

názvom Javorina, Javorina... koná od roku 1997. Slávnostný program k 20. výročiu slávnosti 

podjavorinských rodákov bol venovaný aj 24. výročiu vzniku Slovenskej republiky. Podujatie, tak ako 

každý rok, zorganizovalo mesto Nové Mesto nad Váhom, Klub podjavorinských rodákov 

v Bratislave, pobočka Klubu podjavorinských rodákov v Novom Meste nad Váhom a občianske 

združenie Javor v Novom Meste nad Váhom a prilákalo do Divadelnej sály Mestského kultúrneho 

strediska množstvo ľudí.  

Slávnostného odovzdávania ocenení sa zúčastnil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

(TSK) Jaroslav Baška, ktorý spolu s poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a poslancom 

Zastupiteľstva TSK Dušanom Bublavým, s poslankyňou Zastupiteľstva TSK a prvou zástupkyňou 

primátora Nového Mesta nad Váhom Kvetoslavou Hejbalovou a s richtárkou pobočky Klubu 

podjavorinských rodákov v Novom Meste nad Váhom a druhou zástupkyňou primátora Nového 

Mesta nad Váhom Vierou Vienerovou odovzdával ocenenia oceneným podjavorinským rodákom. 

Predseda TSK Jaroslav Baška ocenil význam podujatia Javorina, Javorina..., ktoré je výnimočné 

najmä tým, že si všíma záslužnú prácu podjavorinských rodákov. „Som veľmi rád, keď každoročne 

dostávam pozvanie na oceňovanie osobností podjavorinského regiónu. Teší ma, že aj táto oblasť, 

tento krásny región Podjavoriny, patrí do TSK, pretože sa tu narodili a žijú tu ľudia, ktorí veľa 

dokázali. Pevne verím, že aj v budúcnosti budú robiť dobré meno regiónu i kraju nielen na 

Slovensku, ale aj po celom svete. Chcem poďakovať všetkým tým, ktorí boli za 20 rokov ocenení, a 

nielen tým, aj všetkým ostatným, ktorí sa nejakým spôsobom zaslúžili, zasluhujú a pevne verím, že 

aj v budúcnosti budú zasluhovať, aby podjavorinský región naďalej prosperoval,“ povedal župan. 

„Vždy bolo zvykom spojiť tieto slávnosti aj s oslavou vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Za to 

krátke obdobie Slovenská republika prešla rôznymi významnými míľnikmi, či už sme sa stali členmi 

EÚ, NATO, prijali sme euro, vstúpili sme do schengenského priestoru, prvýkrát v histórii členstva SR 

v EÚ sme predsedali dvadsaťosmičke celého polroka. Želám si, aby sa Slovensku darilo aj naďalej 

a aby občania cítili, že vznik samostatnej Slovenskej republiky pred 24 rokmi mal zmysel,“ dodal.      

Medzi ocenenými v kategórii Významná osobnosť Podjavoriny bol predseda Klubu 

podjavorinských rodákov v Bratislave Stanislav Štepanovič za svoju dlhoročnú aktívnu 

organizačnú prácu v Klube podjavorinských rodákov v Bratislave a propagáciu podjavorinského 
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kraja, Ján Hargaš za dlhoročnú tvorivú pedagogickú a riadiacu prácu v strednom odbornom 

školstve a za aktívnu činnosť v oblastnej organizácii Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 

v Novom Meste nad Váhom a v občianskom združení Javor, Helena Poriezová za dlhoročnú 

aktívnu prácu v oblastnej organizácii Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Novom 

Meste nad Váhom a šírenie odkazu boja proti fašizmu a za myšlienky humanizmu, za ktorú prevzal 

ocenenie jej syn Martin Poriez, Eva Tomisová za literárnu a publicistickú činnosť a mapovanie 

histórie Starej Turej, profesorka Emília Kratochvílová za celoživotnú vedecko-výskumnú 

a pedagogickú prácu v oblasti vysokého školstva, za aktívnu činnosť v Klube podjavorinských 

rodákov v Bratislave a propagáciu podjavorinského kraja a Peter Lipták za vynikajúce výsledky 

v pedagogickej, riadiacej a vedeckej práci v oblasti vysokého školstva. Ocenenie v kategórii 

Významná osobnosť Podjavoriny si pri príležitosti 20. výročia slávnosti podjavorinských rodákov 

prevzal aj podpredseda TSK a primátor Nového Mesta nad Váhom Jozef Trstenský za dlhoročný 

mimoriadny prínos pre rozvoj a zveľaďovanie Nového Mesta nad Váhom. Ďakovný list si tento rok 

odniesla Jana Šteklerová za celoživotnú tvorivú prácu v oblasti vzdelávania a výchovy mládeže 

a aktívnu činnosť v pobočke Klubu podjavorinských rodákov v Novom Meste nad Váhom.       

Každoročne sa oceňujú nielen jednotlivci v kategórii Významná osobnosť Podjavoriny. Od roku 2001 

sú oceňované aj významné firmy z podjavorinského kraja v kategórii Kvalitný produkt Podjavoriny. 

Tento rok si ocenenie odniesla firma Silgan Metal Packaging Nové Mesto, a. s., za zásluhy 

o hospodársky rozvoj a podporu zamestnanosti v meste a regióne. Firma sa zaoberá výrobou 

jemných plechových obalov a uzáverov na poháre.  

Pre návštevníkov bol tiež pripravený zaujímavý kultúrny program. V rámci neho vystúpil sólista 

opery Slovenského národného divadla v Bratislave Dušan Jarjabek s klavírnym sprievodom 

Dušana Stankovského a svojím spevom doplnila vystúpenie aj Júlia Jamrišková.            

 
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Barbora Jánošková, Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, 
barbora.janoskova@tsk.sk, tel.: +421/ 32/ 65 55 910, mobil: 0901 918 146 
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