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Trenčín, 10. marec 2017 
Trenčiansky hrad čaká renesancia, dopomôžu mu k nej tri stredné školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Do začiatku turistickej sezóny Trenčiansky hrad podstúpi niekoľko zmien. 

V piatok 10. marca 2017 sa stretli v zrekonštruovanej kasárni na Trenčianskom hrade štyria riaditelia 

subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Cieľom ich 

stretnutia bolo podpísanie Memoranda o spolupráci v oblasti zvyšovania atraktivity Trenčianskeho 

hradu v rámci cestovného ruchu.  

Trenčianske múzeum v Trenčíne, Stredná umelecká škola (SUŠ) v Trenčíne, Stredná odborná škola 

stavebná (SOŠS) Emila Belluša v Trenčíne a Stredná odborná škola Pruské sa podpisom 

memoranda o spolupráci zaviazali, že spoločným úsilím prispejú k zlepšeniu podmienok 

a návštevníckeho komfortu v areáli Trenčianskeho hradu. „Trenčianske múzeum od tejto 

spolupráce so školami očakáva skrášľovanie priestorov hradu, ale aj pomoc pri riešení rôznych 

aktivít určených pre návštevníkov, či celkové zlepšenie komfortu návštevníkov. Spolupráca 

s jednotlivými školami pritom už prebieha. V príprave sú grafické návrhy, rôzne historické kostýmy 

či výmena lavičiek. Verím, že do začiatku sezóny bude celý areál Trenčianskeho hradu vďaka tejto 

spolupráci krajší,“ uviedol Peter Pastier z Oddelenia marketingu a komunikácie Trenčianskeho 

múzea. 

Docieliť krajší vizuál hradu chcú všetky strany prostredníctvom využitia odborného a tvorivého 

potenciálu pedagógov a žiakov, ktorí budú aktívne participovať na dotváraní prostredia areálu 

Trenčianskeho hradu. A to napr. formou aktivít v oblastiach stolárstvo, murárstvo, geodetické 

činnosti, navrhovanie záhrad, tvorbou propagačnej grafiky, scénickou kostýmovou tvorbou 

a podobne. „Gro našej práce bude súvisieť so záhradnými úpravami na hrade. Taktiež budeme 

zastrešovať ďalšie návrhy, ako napr. historické záhrady. Sme schopní pomôcť aj pri rôznych 

slávnostiach, kde môžeme pripraviť aranžérsku výrobu zo živých, ale i neživých kvetov,“ priblížila 

spoluprácu riaditeľka SOŠ Pruské Janka Fedorová, ktorú doplnila riaditeľka SOŠS Emila Belluša 

Martina Knappová: „V podpise memoranda vidíme potenciál, keďže veľmi radi by sme naše deti 

zapojili do praxe. V rámci prezentovania Trenčianskeho hradu by bolo možné z našej strany 

pripraviť 3D modely, alebo iné modely hradu, ktoré by slúžili na jeho prezentáciu. Potešilo by ma, 

keby sa do tohto projektu zapoja žiaci z každého ročníka. Odhadom by to mohlo byť 50 až 60 detí.“  

SUŠ v Trenčíne spolupracovala s Trenčianskym múzeom aj v minulosti. Podpisom memoranda sa 

táto spolupráca ešte viac prehĺbi. „Veľmi si vážime nadštandardné vzťahy s múzeom, ktoré dlhé roky 

poskytovalo našim žiakom svoje výstavné priestory za účelom prezentácie ich tvorby. Som 



potešený, že sa táto práca rozširuje o rovinu invencie a kreativity. Boli sme oslovení Trenčianskym 

múzeom, aby sme navrhli a zrealizovali historické kostýmy, ktoré budú obohacovať turistické 

prehliadky hradu,“ uviedol riaditeľ SUŠ v Trenčíne Ivan Štefka. 

Podpisu memoranda v hradnej kasárni sa zúčastnil aj trenčiansky župan Jaroslav Baška: „Som 

veľmi rád, že všetky organizácie, ktoré podpísali memorandu, patria do zriaďovateľskej pôsobnosti 

TSK. Účelom tohto memoranda je, aby školy dokázali pomôcť Trenčianskemu múzeu a naopak. Ide 

tu o veľmi dobrú synergiu, kde múzeum využije pedagógov a šikovné ruky študentov. Na druhú 

stranu si myslím, že aj žiakom v budúcnosti môže pomôcť, keď budú mať v životopise uvedené, že 

praxovali a pomáhali zveľaďovať Trenčiansky hrad. Je to veľmi dobrá myšlienka, ktorú 

podporujeme.“ 

Trenčiansky hrad, ktorý ako jediný z hradov v kraji patrí pod správu TSK, konkrétne Trenčianskeho 

múzea, čakajú viaceré významné zmeny. Naplánovaná je realizácia južného opevnenia 

Trenčianskeho hradu, rekonštrukcia prístupovej cesty v lesoparku Brezina či vybudovanie 

administratívnej budovy tzv. „skleníka“.   
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