
27. 10. 2014, 16.00 h, Ú TSK 
Slávnostné udeľovanie ocenení kolektívom a jednotlivcom z oblasti kultúry Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, Úrad TSK, kongresová sála,  27.10.201416.00 h 
Organizátori: Trenčianske osvetové stredisko, TSK 
 
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja udeľuje Ďakovný list za osobitný prínos 
k rozvoju kultúry Trenčianskeho kraja  
(odovzdávali predseda TSK Jaroslav Baška, riaditeľ Uradu TSK Juraj Gerlici, Daniela 
Hilčíková, poverená riadením odboru školstva a kultúry  Úradu TSK) 
 

1. Ing. Dušanovi Darmovi, za dlhoročnú aktívnu prácu v obci, založenie tradície a realizáciu 
regionálnej súťažnej prehliadky v prednese slovenskej poézie a prózy detí – Návraty 
Vojtecha Bucku do rodnej Libichavy, s cieľom priblížiť jeho osobnosť a popularizovať 
slovenskú duchovnú poéziu a prózu 

2. Rudolfovi Dobiášovi, za dlhoročnú literárnu činnosť a rozvoj kultúrno-spoločenského 
života v Trenčianskom kraji 

3. Mgr. Janke Masárovej, za dlhoročné pôsobenie, aktívnu organizačnú a tvorivú činnosť 
v oblasti záujmovo-umeleckej tvorivosti Trenčianskeho kraja 

4. Alene Novotnej, za vytváranie podmienok pre rozvoj miestnej kultúry a dlhoročnú 
aktívnu kultúrno-osvetovú prácu v obci Čachtice 

5. Mgr. Ivanovi Pastorkovi, za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry, lektorskú činnosť 
a vedenie obecných novín v obci Pobedim 

6. Márii Špánikovej, a celoživotné pôsobenie vo Verejnej knižnici M. Rešetku, organizáciu 
kultúrno-spoločenských podujatí a propagáciu komunitnej  funkcie  knižnice  v Trenčíne 

7. Mgr. Márii Šujanovej, za dlhoročnú kultúrno-osvetovú prácu a aktivity na úseku 
občianskej obradnosti v obci Pečeňany  

8. Mgr. Anne Vraždovej, za dlhoročnú kultúrno-osvetovú prácu, významný prínos v oblasti 
kultúrnych aktivít v rámci projektov cezhraničnej spolupráce s Českou republikou 
a aktívny prístup k uchovávaniu kultúrneho dedičstva  

9. Ing. Milanovi Wróblovi, za založenie a dlhoročné vedenie Malého komorného orchestra, 
výchovu detí a mládeže v oblasti ľudovej a komornej hudby v Novom Meste nad Váhom 

Kolektívy 
10. Speváckemu zboru Hornosúčan, za dlhoročné pôsobenie, rozvoj a propagáciu 

zborového spevu pri príležitosti 40. výročia vzniku 
 
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja udeľuje Ďakovný list  za uchovávanie 
a rozvoj kultúrneho dedičstva národa  
 

1. Ing. Milanovi Berecovi, za podporu  uchovávania kultúrnych hodnôt a folklórnych 
súborov v obci Trenčianska Teplá 

2. Helene Bočákovej, za dlhoročnú kultúrno-osvetovú prácu, založenie a vedenie 
detského folklórneho súboru Stankovčan, aktívnu a systematickú prácu s deťmi 

3. Jozefovi Ďuráčimu, za dlhoročné pôsobenie v oblasti folklóru, výchovu detí a mládeže 
a zachovávanie tradičného ľudového remesla 

4. Ing. Jozefovi Hadvigovi, za dlhoročné vedenie   a udržiavanie zvykov a tradícií vo 
folklórnej skupine Bukovina v Kšinnej 

5. Irene Prnovej, za literárnu tvorbu o histórii mesta Nemšová  a jej osobnostiach, pri 
príležitosti vydania knihy 

               Kúzlo vodných mlynov                                                               
Kolektívy          

6. Detskému folklórnemu súboru Radosť, za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry, 
výchovu detí a mládeže pri príležitosti 40. výročia vzniku 

7. Detskému folklórnemu súboru Štvorlístok  za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry, 
výchovu detí a mládeže pri príležitosti 30. výročia vzniku  



8. Dychovej hudbe Vlčovanka za dlhoročné pôsobenie, rozvoj a propagáciu dychovej 
hudby pri príležitosti 40. výročia vzniku 

9. Folklórnej skupine Liborčan za dlhoročné pôsobenie a udržiavanie ľudových tradícií 
a zvykov v meste Nemšová pri príležitosti 45. výročia  vzniku 

10. Folklórnemu súboru Otava za udržiavanie folklórnych  tradícií a zvykov z oblasti 
Nového Mesta nad Váhom, pri príležitosti 25. výročia vzniku 

11. Folklórnej skupine Selčan za dlhoročné pôsobenie, účinkovanie a uchovávanie 
kultúrneho  dedičstva pri príležitosti 50. výročia vzniku 

12. Folklórnemu súboru Družba  za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry, výchovu detí 
a mládeže pri príležitosti 60. výročia vzniku 

13. Folklórnej skupine Teplanka, za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry, pri príležitosti 
40. výročia vzniku  

 
Verejná knižnica M. Rešetku Trenčín 
Riaditeľka Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne udeľuje Pamätný list   
(odovzdávali predseda TSK Jaroslav Baška, riaditeľ Uradu TSK Juraj Gerlici, Gabriela 
Krokvičková - poverená riadením knižnice)   

1. Mgr. Lýdii  Brezovej, pri príležitosti životného jubilea za dlhoročné pôsobenie, 
riadenie  a elektronizáciu knižničných procesov Verejnej knižnice Michala Rešetku 
v Trenčíne  

2. Jarmile Dvorskej,pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú knižnično-informačnú 
činnosť vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne 

3. Alžbete Fedorovej, pri príležitosti pracovného a životného jubilea za dlhoročnú 
knižnično-informačnú činnosť v Mestskej knižnici v  Brezovej pod Bradlom 

4. Marte Hmirákovej, pri príležitosti pracovného a životného jubilea za dlhoročnú 
knižnično-informačnú činnosť vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne 

5. Anne Hoštákovej, pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú knižnično-
informačnú činnosť v Obecnej knižnici v Drietome 

6. Margite Púčekovej, pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú knižnično-
informačnú činnosť v Obecnej knižnici  v Omšení 

7. Janke Tvrdoňovej, pri príležitosti pracovného a životného jubilea za dlhoročnú 
knižnično-informačnú činnosť vo Verejnej knižnici  M. Rešetku v Trenčíne 

 
Trenčianske osvetové stredisko Trenčín                                            
Riaditeľka Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne udeľuje Pamätný list riaditeľky 
TNOS v Trenčíne (odovzdávali predseda TSK Jaroslav Baška, riaditeľ Uradu TSK Juraj Gerlici 
Žaneta Matúšová, poverená riadením TNOS) 
 

1. Ing. Božene Masárovej, za dlhoročné vedenie kroniky obce Trenčianska Teplá 
2. Mgr.  Terézii Nikovej, za dlhoročné kultúrno-osvetové pôsobenie v meste Trenčín a 

za výrazný invenčný prínos k vzniku a rozvoju medzinárodného výtvarno-literárneho 
sympózia ORA ET ARS - Skalka 

3. Jane Vidovej, za dlhoročné pôsobenie v oblasti záujmovo-umeleckej tvorivosti, 
umeleckého prednesu a založenie speváckej skupiny Vreteno v Adamovských 
Kochanovciach 
 

Tvorivý čin roka  
4. Františkovi Begáňovi, za vybudovanie a sprístupnenie Náučného poľovníckeho 

a lesníckeho chodníka v Nemšovej-   Ľuborčianskej doline  a repliku stavby zrubovej 
Zvonice v Nemšovej-Trenčianskej Závade 

5. Jaroslavovi Surovskému za realizáciu myšlienky a stavbu cyrilo-metodského dvojkríža 
na  vrchu Machnáč a kultúrno-spoločenské aktivity v obci Chocholná-Velčice  


