Deň otvorených dverí TSK – Prvý októbrový pondelok
Na štvrtom ročníku Dňa otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja (DOD TSK) sa
bude raňajkovať so županom aj cvičiť joga. V programe vystúpia sestry Bacmaňákové i kapela
Dríst, chýbať nebude ani uznávaná tvár slovenských záhradkárov; prof. Ivan Hričovský.
Prezrieť si priestory krajského úradu a spoznať náplň práce jeho zamestnancov, ako aj
zriadených organizácií, môže každoročne v októbri verejnosť na DOD TSK od roku 2014.
Tento rok tak DOD TSK otvorí svoju 4. kapitolu. „Rozhodnutie otvárať dvere na budove
krajského úradu dokorán vzišlo zo zámeru spraviť kraj transparentnejším a bližším
k verejnosti, ku každému jeho obyvateľovi bez ohľadu na vek. Už štvrtým rokom sa tak pod
strechou úradu stretávajú škôlkari, žiaci základných škôl, stredoškoláci, pracujúca verejnosť
i dôchodcovia, aby na základe osobnej skúsenosti spoznali kompetencie župy a zistili, v čom im
vieme byť nápomocní v ich každodennom živote,“ odôvodnil myšlienky DOD TSK jej pôvodca
župan Jaroslav Baška.
Aj štvrtý ročník Dňa otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja bude v znamení
ekoprojektu Zelená župa. Bude však iný. Živší, tvorivejší a interaktívnejší. A nikto šikovný
z neho neodíde s prázdnymi rukami. Noviniek v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi
pribudne hneď niekoľko.
Hoci oficiálne otvorenie Dňa otvorených dverí opäť pripadne na 9. hodinu dopoludnia, kto bude
mať záujem zaplniť prázdny ranný žalúdok raňajkami so županom, môže prísť už o 8.00 h.
Predseda TSK Jaroslav Baška bude všetkých hladošov čakať na terase 9. poschodia.
Jedným z hlavných bodov programu bude 2. októbra 2017 bezpochyby krst pexesa,
venovaného beckovskému rodákovi J. M. Hurbanovi pri príležitosti 200. výročia jeho
narodenia. Výnimočnosť pexesa, ktoré vydáva TSK, spočíva v autenticite párových obrázkov.
Tie vytvorili, nakreslili a namaľovali žiaci, študenti i celé kolektívy stredných a základných
škôl, ktoré sa prihlásili do súťaže vyhlásenej Trenčianskou župou s názvom „Takto poznám
Jozefa Miloslava Hurbana ja“. Z ich kresieb, malieb, koláží a prezentácií vznikla unikátna
obrázková hra, ktorej slávnostným pokrstením si na DOD TSK 2017 pripomenieme život
a dielo tohto jubilujúceho Beckovčana. Pri tejto príležitosti župan TSK zároveň osobne ocení
všetky deti i mládež, ktorí sa do súťaže zapojili tvorbou jedinečného umeleckého diela.
Jedným z hlavných hostí environmentálne orientovaného Dňa otvorených dverí bude uznávaný
a verejnosťou obľúbený pedagóg, pomológ, vedec, popularizátor záhradkárstva a nestor
slovenského ovocinárstva profesor Ivan Hričovský, ktorý v debate predstaví aktuálne trendy
v jesennej výsadbe a pestovaní ovocia v záhradách. Účasť na podujatí navyše predbežne
potvrdil aj minister životného prostredia László Sólymos, pozvaní sú aj ďalší odborníci z oblasti
ekológie a environmentalistiky.
Od 9.00 h do 16.00 h budú v priestoroch Úradu TSK okrem prezentačných stánkov organizácií
v pôsobnosti župy pre návštevníkov všetkých vekových kategórií pripravené zaujímavé
vzdelávacie, zábavné i súťažné aktivity. Prítomná verejnosť, ktorá sa DOD TSK 2017
zúčastní, bude mať možnosť vyskúšať si mikroskopovanie s Krajským centrom voľného času,
absolvovať napr. vyšetrenie zraku, na vlastnej koži okúsiť simulátor nárazu pri autonehode,
zacvičiť si jogu, previesť sa e-bikom alebo rovno elektromobilom či dokonca vytvoriť si vlastný
cestovný lístok v spolupráci s prítomným dispečerom. Pre tých, ktorých súťaženie a maškrtenie
unaví, bude k dispozícii Chillout zóna z dielne krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín

región, aktívny oddych bude možný napr. aj pri akčnej maľbe s Galériou Miloša Alexandra
Bazovského v Trenčíne. Svoju činnosť a aktivity však predstavia viacerí šikovní žiaci zo
stredných škôl, klienti zariadení sociálnych služieb, zamestnanci kultúrnych inštitúcií
a v neposlednom rade zdravotníci z troch krajských nemocníc. Chýbať nebude ani Dobrovoľný
hasičský zbor SR, Jednota dôchodcov Slovenska a mnohí ďalší. A to všetko v pondelok
2.10.2017 pod jednou strechou Úradu TSK v Trenčíne.
Navyše každý, kto sa DOD TSK 2017, bude mať v tento deň automaticky bezplatný vstup na
Trenčiansky hrad i do Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne. Žiaci základných i stredných
škôl, ktorí sa DOD TSK 2017 rozhodnú navštíviť a pricestujú modrým autobusom (prímestskou
autobusovou dopravou) budú cestovať za zľavnenú cenu 0,10€ za cestovný lístok.
Deň na pôde župy spríjemní svojím vystúpením FS Radosť, deti z DFS Kornička, zaspievajú
aj sestry Bacmaňákové. Čerešničkou finále DOD TSK 2017 bude koncert kapely Dríst priamo
vo vestibule krajského úradu. Príďte sa pozrieť, ako funguje Trenčiansky kraj priamo do
priestorov jeho úradu! Tešíme sa na vás v pondelok 2. októbra 2017 od 9.00 – 16.00 h.
O prekvapenia určite núdza nebude 

