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Trenčín, 7. december 2015  
Na Trenčianskej župe už svieti vianočný stromček, trhy potrvajú až do piatka  
 

V priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) dnes vianočným 

pečivom a medovníčkami prítomnú verejnosť a zamestnancov ponúkal samotný čert, 

anjel a aj vianočný škriatok. Robili tak pri príležitosti symbolického odštartovania 

tohtoročných vianočných sviatkov. Tradičný symbol Vianoc sa dnes predpoludním na 

Trenčianskej župe rozsvietil rukou predsedu TSK Jaroslava Bašku, jeho dvoch 

podpredsedov Jozefa Trstenského a Richarda Takáča, poslankyne Zastupiteľstva TSK 

Kvetoslavy Hejbalovej, riaditeľa Úradu TSK Juraja Gerliciho a ďalších zamestnancov 

župy. Tí prišli svojim potleskom podporiť vystúpenie klientov z domova sociálnych služieb 

Čistá Duša a detí z DFS Kornička. O krok bližšie k Vianociam sa priblížili aj vďaka 

vianočným trhom sociálnych zariadení, ktoré začali práve dnes dopoludnia.  
 

Vianočná radosť 2015 

„Toto podujatie spája až 13 sociálnych zariadení a 8 okresov. Sme veľmi radi, že môžu 

prezentovať svoje výrobky a prácu. Sú veľmi šikovní a nie vždy im je umožnené 

prezentovať to, čo dokážu,“ v súvislosti s trhmi Vianočná radosť 2015 uviedla Elena 

Nekorancová, poverená riadením odd. sociálnej pomoci Úradu TSK. Jedno z centier 

sociálnych služieb, ktoré predvedú produkty práce svojich klientov, je aj CSS – Jesienka 

z Myjavy. Jeho klienti sa dnes na Úrade TSK prezentovali pečením oblátok. „Sú to naše 

tradičné oblátky, no máme tu aj ďalšie výrobky z rúk našich klientov, a to háčkované 

predmety, hviezdičky, kométy, anjelikov z papiera, polystyrénu alebo iného prebytočného 

materiálu,“ priblížila poverená riadením sociálno-zdravotného úseku CSS – Jesienka 

Anna Janušková.  
 

„Dnes sme tu mali možnosť vidieť deti zo základných škôl, ale aj deti z niektorých 

stredných škôl a z našich centier sociálnych služieb, v ktorých sa staráme o ľudí, ktorí 

pomoc potrebujú. Aj to je jedna z úloh TSK nejakým spôsobom spájať tieto generácie 

a aj tých, ktorí sú zdraví a vedia pomôcť ľudom s hendikepom. A to nielen 

v predvianočnom období, ale počas celého roka. Je to naozaj dôležité, aby okolo ľudí 

s určitým hendikepom bolo čo najviac ľudí, ktorí majú snahu pomôcť,“ odôvodnil 

trenčiansky župan Jaroslav Baška tradíciu zdobenia vianočného stromčeka 

a sviatočných trhov, ktoré spájajú klientov zo sociálnych zariadení so širokou 

verejnosťou, so žiakmi základných i stredných škôl a v neposlednom rade i so 

zamestnancami Úradu TSK.  
 

Obyvateľom Trenčianskeho kraja župan Jaroslav Baška poprial príjemné prežitie 

blížiacich sa sviatkov v kruhu svojich blízkych. Každému človeku zároveň zaželal, aby 



pomocnú ruku našiel vždy, keď ju bude potrebovať a do nového roku najmä veľa zdravia 

a úspechov v pracovnom i osobnom živote.  

 

Pozvanie na Vianočnú radosť 2015 stále trvá 

Trhy Vianočná radosť 2015 potrvajú do konca týždňa. Až do piatku 11. decembra 2015  

budú každý deň prezentovať dve až tri sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

TSK výrobky svojich klientov, a to vždy v čase od 10.00 h do 16.00 h. TSK pozýva do 

svojich priestorov každého, kto chce nasať trochu vianočnej atmosféry a podporiť prácu 

klientov sociálnych zariadení.  
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