SPRÁVA O ČINNOSTI
2019

CPR Trenčín je občianskym
združením ľudí s otvoreným
srdcom, ochotných venovať svoj
čas službe pre druhých.
Je výsledkom stretnutí manželov
a rodín z Trenčína a okolia.
Mnohí sme absolvovali kurz
Manželské stretnutia
a na vlastnej koži sme zažili,
že manželstvá, v ktorých žijeme,
nám môžu prinášať viac radosti
a naplnenia, keď sa o ne
staráme. Naše skúsenosti sme
chceli sprostredkovať
aj ostatným. K tejto vízii sa
postupne pridali ďalší ochotní
ľudia.
Cieľom Centra pre rodinu
Trenčín je podpora rodiny.
Chceme motivovať, inšpirovať,
sprevádzať, skvalitňovať vzťahy
v rodinách a podávať pomocnú
ruku ľuďom v zložitej situácii.

Záleží nám na
každej rodine.
Úplnej, či neúplnej,
šťastnej, či v kríze.
Poskytujeme podporu tým, ktorí
chcú na sebe pracovať, budovať
svoje vzťahy, aj tým, ktorí
potrebujú akúkoľvek pomoc.
Rodinám, manželským párom,
snúbencom či jednotlivcom
ponúkame kurzy, kresťanský
koučing, poradenstvá v rôznych
oblastiach, podporu formou
svojpomocných skupín,
zaujímavé prednášky
na rodinné témy, prípravu
pre snúbencov, zoznamku
pre nezadaných, vzdelávanie
pre rodičov i voľnočasové
aktivity.

Drahí priatelia,
uplynulý rok 2019 priniesol asi rovnako veľa zmien
do môjho osobného života, ako aj do života nášho
Centra pre rodinu. Bol to prvý rok, ktorý som
neprežil už ako dobrovoľník. Dostal som
príležitosť robiť na plný úväzok niečo, čo dáva
zmysel a prináša prospech iným. Rozhodovanie
vôbec nebolo ľahké a jednoduché, ale s odstupom
času môžem prehlásiť, že Boh ma nenechal
v „štichu” a priznal sa k tomuto dielu. Oplatilo sa
opustiť stojaté plytčiny a vykročiť v dôvere za Ním.
On neskončil a preukazuje svoju všemohúcnosť
do nepredstaviteľných rozmerov.
Čo ešte dodať?? Azda jedno ĎAKUJEM pre Toho,
ktorý ma celým týmto príbehom sprevádza. Toto
ďakujem patrí Bohu za všetko dobré i to menej
šťastné, čo sa v Centre pre rodinu udialo, za to,
koho si pozýva, koho nám posiela k spolupráci.
Istotne, prevádzka centra vyžaduje mnoho práce,
vynaloženej energie, personálne i finančné
kapacity – ako všetko, čo má hodnotu. Veríme,
že naša práca je súčasťou Božieho plánu
pre rodiny. Vieme, však, že to nie je úplne v našich
rukách, a preto vám ďakujeme za každú modlitbu.
Gabo

Čo nám dal
rok 2019
V týchto úvodných riadkoch sa
pokúsime zhrnúť, ako v nás zarezonovali jednotlivé udalosti roku 2019.
Nedá nám, aby sme nezačali
od rozvíjajúcej sa spolupráce
s Piaristickým gymnáziom Jozefa
Braneckého v Trenčíne, ako aj
so športovým klubom AS Trenčín, ktorí
sa postupne stávajú našimi partnermi
pri napĺňaní cieľov. Osobitne chceme
vyzdvihnúť Piaristické gymnázium,
s ktorým spolupracujeme na viacerých
úrovniach. Vďaka tejto spolupráci sme
mohli počas roka pravidelne
organizovať kurzy prípravy
na manželstvo, prednášky
so zaujímavými hosťami, diskusie
s rektorom kostola piaristov pátrom
Petrom Franekom. Veľmi významnou
pomocou bola spolupráca so študentmi
tejto školy.

Títo mladí dobrovoľníci sa výrazným
spôsobom podieľali na prevádzke
klubovne Káčko. Ich zanietenosť
a zápal sme využili aj pri organizovaní
akcií ako Študentský deň, Deň rodiny,
Manželské večery alebo Študentský
kvíz. Cieľom týchto akcií bolo, aby sme
mladým ľuďom dali príležitosť
zamyslieť sa nad celospoločensky
zaujímavými témami, ktoré hýbu ich
svetom: ekológia, dobrovoľníctvo,
vysokoškolské štúdium; alebo vzťahy
chlapec vs dievča.
Vďaka iniciatíve zopár amatérskych
umelcov, ktorí sa venujú maľovaniu
pre potešenie, sme skúšobne vytvorili
v detskom kútiku klubovne Káčko
priestor, kde môžu vystavovať svoju
tvorbu. Veríme, že si tieto „mini
vernisáže“ nájdu stálych obdivovateľov,
ako aj vystavovateľov.

Počas uplynulého roka sa nám podarilo
zrealizovať viacero zaujímavých
projektov, ktoré skvalitnili život
a činnosti CPR Trenčín. Išlo hlavne
o projekt s názvom „Zefektívnenie
nakladania s odpadmi a ich triedenie“,
v rámci ktorého sme v centre osadili
nádoby na triedenie odpadu. Vieme,
že najlepšie je netvoriť žiadny odpad
a používať veci opakovane. Vďaka
tomuto projektu s podporou
Trenčianskeho samosprávneho kraja
separujeme plast, papier, sklo, bio
odpad, kov, tetrapaky a samozrejme
zmesový odpad do osobitných nádob.

S podporou Nadácie Centra
pre filantropiu a spoločnosti Siemens
s. r. o. sa nám podarilo získať grant
na projekt s názvom „Ja sa z neho
asi zbláznim, resp. Čo s dospievajúcim
tínedžerom?“, ktorý obohatil program
zážitkových víkendov pre otcov a synov
a otcov a dcéry o nové aktivity,
ako napr. hod sekerou, vrh nožmi,
streľba z kuše, či plynovej pištole.
Aktivity ocenili hlavne tínedžeri.
Ešte pred začiatkom adventného
obdobia sme zažili veľmi milé
prekvapenie.

Z iniciatívy našej dobrovoľníčky Katky
sme sa podujali prvýkrát zorganizovať
Svätomartinský lampiónový sprievod
pre deti a rodičov, ktorému
predchádzali tvorivé dielne s výrobou
lampiónov. Účastníkov bolo neúrekom.
Úprimne sa musíme priznať, že sme
nečakali taký veľký záujem. Pocítili to
hlavne naše dobrovoľníčky v kuchynke
pri výrobe vaflí, ktoré dostali
ako odmenu účastníci na záver
sprievodu.
Kooperácia s Nadáciou Prameň vyústila
do podpory projektu Advent v Centre
pre rodinu. Prostredníctvom tejto
pomoci mnohé rodiny zažili príjemný
predvianočný čas naplnený spoločnými
zážitkami a zmysluplnými aktivitami.
Počas adventných sobôt a nedieľ rodiny
vyrábali adventné vence, vianočné
ozdoby, originálne pozdravy či tradičné
medovníčky. Nechýbala i tvorba
vlastného modelovaného betlehemu.

Vianočnú atmosféru umocnilo
vystúpenie detí zo Súkromnej umeleckej
školy L. Novomeského, ktoré dopĺňalo
program.
Aj táto skusenosť s limitujúcimi
priestorovými možnosťami nás
nenecháva pokojne spávať. Súčasný,
nie celkom vyhovujúci stav nás motivuje
posúvať sa ďalej v súvislosti s opravou
zatekajúcej strechy a zároveň
sfunkčnením podkrovia.
Áno, sme o ďalší krok bližšie
k vytúženému cieľu, hoci naše predstavy
o tempe prác sa líšili od reality.
V minulom roku sme uspeli v žiadosti
o nenávratný finančný príspevok
v rámci programu Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky „Obnovme si svoj
dom“.
K prostriedkom získaným
od Diecézneho úradu v Nitre a od
podporovateľov, tak pribudla dotácia

na rekonštrukciu priestorov CPR
Trenčín, ktorá umožnila spracovanie
pomerne náročného architektonickohistorického výskumu národnej
kultúrnej pamiatky, aktualizáciu štúdie,
posudky krovu a murív a spracovanie
projektovej dokumentácie. O rekonštrukcii a plánoch sa viac dozviete
v rozhovore s naším dobrovoľníkom
a súčasne odborným garantom projektu
rekonštrukcie objektu CPR Trenčín
Michalom Lešinským.
V predošlých riadkoch ste iste postrehli,
že za takmer všetkým cenným,
čo vychádza z CPR Trenčín, sú naši
dobrovoľníci. Nejde o zdvorilostné klišé.
Chceme im aj tu vzdať hold. Sú pre nás
nenahraditeľní a výnimoční. Možno sa
opakujeme, ale v tejto dobe sa nenosí
robiť niečo zadarmo, bez osobného
zisku, či výhody. A to viac im patrí
úprimné ĎAKUJEME za to, čo robia.

Prehľad aktivít
2019
Január

Korčuľovanie rodín s deťmi * Diskusné večery s pátrom Petrom
Franekom * Prednáška Ing. Jozefy Danovej ,,Konflikt – problém
alebo šanca” * Svojpomocné skupiny * Kurz prípravy na manželstvo
* Činnosť komunitnej klubovne Káčko

Február

Tvorivé dielne pre rodičov s deťmi – Papierové skladačky * Národný
týždeň manželstva – „Hráme spolu“ * Kresťanská zoznamka –
katRande speed dating * Kurz Manželské večery * Workshop
strojového šitia – Výroba tašiek * Diskusné večery s pátrom Petrom
Franekom * Korčuľovanie rodín s deťmi * Svojpomocné skupiny *
Kurz prípravy na manželstvo * Činnosť komunitnej klubovne Káčko

Marec

Kurz Manželské večery * Tvorivé dielne pre rodičov s deťmi –
Špagátové bábiky * Diskusné večery s pátrom Petrom Franekom *
Korčuľovanie rodín s deťmi * Svojpomocné skupiny * Kurz prípravy
na manželstvo* Činnosť komunitnej klubovne Káčko

Apríl

Stretnutie s Renátou Ocilkovou – ,,Silný príbeh ženy uzdravenej
z rakoviny“ * Tvorivé dielne pre rodičov s deťmi – Jarné dekorácie *
Diskusné večery s pátrom Petrom Franekom * Kurz Manželské
večery * Workshop strojového šitia – Výroba vankúša a nové
techniky * Svojpomocné skupiny * Kurz prípravy na manželstvo *
Činnosť komunitnej klubovne Káčko

Máj

Deň rodiny 2019 * Noc literatúry * Výlet na Vápeč * Diskusné večery
s pátrom Petrom Franekom * Kurz manželské večery * Študentský
deň – ,,Silná káva” * Klub nerozbitných detí – beseda s autorkou
Slávkou Kubíkovou * Svojpomocné skupiny * Kurz prípravy
na manželstvo * Činnosť komunitnej klubovne Káčko

Jún

Aktívna účasť na podujatí AS Trenčín Hviezdy deťom 2019 * Divadlo
pod Hríbikom – ,,Jurko a princezná” * Workshop strojového šitia
– Výroba ruksaku s ekokožou * Kresťanská zoznamka – katRande
speed dating * Svojpomocné skupiny * Kurz prípravy na manželstvo
* Činnosť komunitnej klubovne Káčko

Počas celého roku sme
poskytovali poradenstvo, rozhovory s koučmi,
sociálnu pomoc a pripravovali žiadosti o granty.

Júl

Zážitkový pobyt Otec a syn Junior * Svojpomocné skupiny * Kurz
prípravy na manželstvo * Činnosť komunitnej klubovne Káčko

August

Denný letný tábor * Zážitkový pobyt Otec a syn – Skalka *
Svojpomocné skupiny * Kurz prípravy na manželstvo * Činnosť
komunitnej klubovne Káčko

September

Otec a dcéra * Workshop strojového šitia – Nové techniky *
Svojpomocné skupiny * Kurz prípravy na manželstvo * Činnosť
komunitnej klubovne Káčko

Október

Kurz symptotermálnej metódy PPR * Katechézy dobrého pastiera –
,,Biblické katechézy pre deti pedagogikou M. Montessori” * Deň
podporovateľov * Tvorivé dielne pre rodičov s deťmi – Maľovanie
na textil * Kresťanská zoznamka – katRande speed dating *
Svojpomocné skupiny * Kurz prípravy na manželstvo * Činnosť
komunitnej klubovne Káčko

November

Beseda s Marekom Michalčíkom – dlhoročným pro-life a pro-family
aktivistom * Študentský kvíz * Lampiónový sprievod sv. Martina *
Workshop strojového šitia – Šitie kozmetickej tašky * Výlet
na Lopeník * Adventné vence – výroba adventných vencov *
Svojpomocné skupiny * Kurz prípravy na manželstvo * Činnosť
komunitnej klubovne Káčko

December

Advent v Centre pre rodinu – 3 víkendy s predvianočnou náladou
s tvorivými dielňami na témy: Zdobenie medovníčkov, Výroba
adventných kalendárov, Vianočné ozdoby a Dekorácie z vlny,
Betlehemy a Vianočné pozdravy * Noc modlitieb * Svojpomocné
skupiny * Kurz prípravy na manželstvo * Činnosť komunitnej
klubovne Káčko

Speed dating – katRande –
projekt pre slobodných katolíkov
Projekt katRande vznikol v roku 2015,
ale jeho prvotná myšlienka má už
15 rokov. Vtedajší salzburský biskup
Andreas Laun požiadal Gudrun Kugler,
laickú teologičku a právničku,
aby vytvorili niečo pre slobodných
katolíkov. Uvedomoval si, že počet
slobodných ľudí narastá a nestačí im
len hovoriť, aby sa modlili za budúcich
manželov a manželky. Vytvorili
katolícku zoznamku kathTreff. Na jej
vzniku spolupracovali dlhoroční
manželia, psychológovia aj kňazi.
Postupne sa projekt rozšíril do 12 krajín
a aj dnes stále pribúdajú ďalšie.
KatRande je spoločenstvo slobodných
katolíkov, ktorí vo viere hľadajú
životného partnera. Naším cieľom je
ponúknuť slobodným priestor, kde
môžu bezpečne a seriózne spoznať
životnú lásku. Ponúkame im on-line
zoznamku katRande.org a rôzne
podujatia – zoznamovacie večery (speed
dating), duchovné obnovy, duchovnoformačné víkendovky, púte a dovolenky.
Zoznamovacie večery – speed dating
katRande – sú už takmer v každej
diecéze: v katolíckom dome
evanjelizácie Quo Vadis v Bratislave,
Centre pre pomoc rodine v Trnave,
Misijnom dome Matky Božej na Kalvárii
v Nitre, Centre pre rodinu v Trenčíne,
v budove farského úradu – kaviarni Café
Kupé v Žiline, Dominikánskom
kultúrnom centre – Veritas v Košiciach

a iných centrách a kaviarňach, ktoré
vedú naši angažovaní laici.
Organizujeme veľkonočný týždeň
v Medžugorí, dovolenky spojené
s návštevou rôznych pútnických miest
v Taliansku. Na Slovensku prichádzame
do Pastoračného centra bl. Anky
Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom,
do Mariánky pri Bratislave, Smižian.
Momentálne pripravujeme letnú
dovolenku v Rodinkove.
K duchovnej formácii slúžia krátke
duchovné obnovy a víkendovky,
pri ktorých nám pomáhajú laici aj kňazi,
ako napríklad P. Marián Valábek SDB,
P. Kristián Šalamon OP a vdp. Pavol
Hudák.
Zaregistrovaných členov sa snažíme
aj prostredníctvom článkov edukovať
v oblastiach osobnostného
a duchovného rastu, aj vzťahovej
komunikácie (www.katrande.org). Počas
5 rokov fungovania sa cez katRande.org
zoznámili desiatky párov a uzatvorili
sviatostné manželstvá.
Martina Brenčičová, riaditeľka o. z.
katRande

Rozhovor
s Martinou Brenčičovou
životného partnera a „odmenou“ za to
je, že vidím mnohé páry, ktoré sa našli
cez katRande a vstupujú
do sviatostného manželstva.

Organizátorom a nositeľkou myšlienky
katolíckej zoznamky na Slovensku
je Martina Brenčičová. V CPR Trenčín
prebieha KatRande už tretí rok. Opýtali
sme sa, ako sa dostala k tejto aktivite
a na iné s tým súvisiace okolnosti.
Prečo si sa začala venovať projektu
katolícka zoznamka?
Oslovila ma Gudrun Kugler,
zakladateľka kathTreff, či by som chcela
viesť zoznamku pre Slovensko a Česko.
Dlho som neváhala a súhlasila.
Vyštudovala som žurnalistiku, rada
komunikujem a spoznávam ľudí, učím sa
nové veci. Táto práca ma veľmi napĺňa
a teší. Pomáham vytvárať priestor
pre slobodných, ktorí vo viere hľadajú

Čo ťa priviedlo do CPR a ako si spokojná
s jeho možnosťami?
Keď sme hľadali priestor na organizovanie speed datingov katRande
v Trenčíne, môj priateľ mi okamžite
odporučil CPR. V Trenčíne je všetko až
nezvyčajne jednoduché :-). Krásne
priestory, skvelá organizácia. Vždy sa
veľmi teším, keď prichádzam do tohto
krásneho mesta. CPR má veľmi dobrú
polohu, je priamo v centre pod hradom,
zamestnanci, dobrovoľníci a študenti tu
pracujú s láskou a cítim to nielen ja,
ale aj účastníci speed datingu. Stále
vidím nové „vylepšováky“, naposledy
ma prekvapilo, že tam majú kompost.
V záhrade s nádherným zátiším
a výhľadom som si s priateľmi posedela
pri výbornej káve. Z Fb stránky vidím,
že majú veľa zaujímavých akcií
pre rôzne vekové aj záujmové skupiny.
Aká je úspešnosť pri zoznamovaní cez
katrande? Máte aj spätné informácie
od účastníkov?
Na to nemám štatistiku, ľudia sa stále
neradi chvália, že sa zoznámili cez
zoznamku. (radšej by som dala inú
otázku):
katRande ponúka zoznamovanie
na zoznamke aj naživo. Podľa čoho si

majú slobodní vybrať, ktorá z týchto
foriem je pre nich vhodnejšia?
Každému človeku vyhovuje iný spôsob
komunikácie. Na obe treba odvahu.
Pri zoznamovaní na zoznamke sa ľudia
cítia bezpečne a komfortne. Hľadanie
vďaka systému portálu katRande
je jednoduché. Speed datingy začínajú
byť veľmi populárne, pretože každý
účastník stretne 10 partnerov z tváre
do tváre počas 2 hodín. Na začiatku
prichádzajú s miernymi obavami,
nevedia, čo ich čaká, na konci už
v miestnosti vládne veselá a uvoľnená
nálada.
Čo by si poradila tým, ktorí si nenájdu
partnera ani cez katRande?
Poznám veľa príbehov lásky. Každý
z nich je iný, jedinečný. Ak by som bola
ja slobodná, snažila by som sa v prvom
rade žiť svoj aktuálny život naplno.
Chodila by som do spoločnosti,
venovala sa koníčkom, ktoré mám.
Slobodní majú veľa možností ako využiť
svoje talenty a čas aj tým, že ich
v službe ponúknu iným. Treba chodiť
s otvorenými očami a srdcom, netlačiť
na pílu. Ak by som videla, že robím
niekde chybu a vzťahy nie som schopná
nadväzovať alebo udržať, kontaktovala
by som kouča a hľadala, kde tú chybu
robím. No a samozrejme, bez modlitby
a odovzdania sa do Božej vôle to
nejde...
Môžeš nám prezradiť, ako si sa
zoznámila so svojím manželom?
Mareka som spoznala pri písaní pro-life
článkov do denníka SME. Bola som
študentka žurnalistiky a on jedným
z autorov článkov. Už vtedy sme sa

hádali, lebo jeho text bol príliš dlhý a ja
som ho musela skracovať. Stali sme sa
priateľmi a o pár týždňov sme už spolu
chodili. Zásnuby sme mali po 2 rokoch
na predvečer Božieho milosrdenstva.
Počas spoznávania sme museli upustiť
od niekoľkých zbytočných stereotypov,
prispôsobovať sa jeden druhému a tak
je to doteraz. Ak by som mala
charakterizovať náš vzťah, tak by som
ho nazvala tangom. Dynamické, niekedy
až bojovné, ale stále spolu. Z očí do očí.
V septembri budeme manželmi
19 rokov.

Nové aktivity v roku:
Svätomartinský lampiónový sprievod,
Študentský deň – Silná káva
Rok 2019 bol výnimočný tým, že sa nám
podarilo zorganizovať dve výnimočné
a nové akcie.
Počas prvého májového dňa sa
priestory CPR Trenčín zaplnili mladými
ľuďmi na podujatí Silná káva –
študentský deň. Obsahom bol zábavný
študentský kvíz, hry pre študentov,
kalčeto, ale hlavne hodinové diskusné
bloky so zaujímavými ľuďmi na témy,
ktoré hýbu svetom mladých. Dvojica
bezprostredných moderátorov (tiež
študentov) – Mária a Jakub – dávala
tušiť, že to nebude akcia „od veci“.

Na úvod celého popoludnia nás nechala
nahliadnuť do svojho životného príbehu
Zuzana Vakošová. Zaujala tým, ako žiť
bez obalov a znížiť množstvo odpadu
na obsah jedného sedemdecového
pohára za mesiac. Odkazom pre prítomných bolo, že spoločnosť by sa nemala
orientovať primárne na separáciu
odpadov, ale hlavne na ich
nevytváranie. Druhý blok s názvom
„Dobrovoľníctvo – čo za to?“ využitím
rôznych interaktívnych foriem zaujal
dospievajúcu mládež. Venoval sa
neekonomickým benefitom

dobrovoľníckej služby.
Najočakávanejšou bola téma „Vzťahy
medzi dospievajúcimi chlapcami
a dievčatami“. Okrem času randenia sa
diskutujúci manželia podelili
so študentmi o nástrahy, ktoré im
privial život. Tento blok mal
u prítomných mladých ľudí širokú
odozvu a vzbudil značný záujem, ktorý
sa prejavil v intenzívnej diskusii. Sme
presvedčení, že bol pre mnohých
poučný, ale hlavne ukázal mladým
ľuďom, čo je prejavom zodpovednosti
a zrelosti randiacich párov.
Celé podujatie ukončil blok s názvom
„Čo ma čaká na vysokej škole?“. Traja
pedagógovia a štyria vysokoškolskí
študenti diskutovali o dôvodoch, prečo
išli študovať na tú či onú školu, aké
kritériá mali pri jej výbere, aké sú
rozdiely medzi štúdiom v Čechách
a na Slovensku. Nezabudli sa podeliť
so svojimi skúsenosťami v novom
prostredí, napr. či je lepšie bývať
na internáte, či na priváte. Cieľ
podujatia sa nám podarilo naplniť –
aby študenti gymnázií i stredných škôl
mali možnosť oboznámiť sa
s užitočnými informáciami a hlavne užiť
si dobrý čas so svojimi priateľmi.
Druhou akciou, ktorá mala v centre
premiéru, bol Svätomartinský
lampiónový sprievod. Presne na Martina
sme po prvýkrát pozvali na námestie
rodiny s lampášmi, lampiónmi,
svetielkami, aby sme sa pripojili
k ďalším mestám i farnostiam
na Slovensku s už pravidelnou tradíciou
sprievodov ku dňu sv. Martina. Síce
chladnejšie, ale pekné počasie pritiahlo
na toto podujatie neočakávane veľa

detí, ich rodičov, či starých rodičov.
Veľký záujem detí si vlastnoručne
vyrobiť lampión počas tvorivých dielní
nás milo prekvapil a tak trochu
aj zaskočil. Našťastie dobrá nálada
a trpezlivosť rodičov i detí svedčila
o ich dobrej vôli, kreativite
i porozumení. Po vypočutí príbehu
o kresťanskom skutku lásky vojaka
Martina, ktorý sa počas návratu z ciest
pristavil pri mrznúcom žobrákovi
a venoval mu polovicu svojho plášťa, sa
zástup maličkých bábätiek v kočíkoch,
škôlkárov, žiakov i študentov vydal
kráčať po Mierovom námestí.
Za radostného zvuku gitár a spevu detí
bolo cítiť nadšenie nasledovať príklad
sv. Martina a rozdávať dobro a pokoj
ľuďom vo svojom okolí. Po sprievode,
ktorý sa ukončil v átriu centra sme
pokračovali priateľským agapé, spevom
i rozhovormi. Príjemný bol aj záver
akcie – teplý čaj, koláčik a vafle. Bol to
naozaj príjemný večer veľkých i malých
stretnutí a zmysluplného sa zastavenia
v kolobehu každodenných povinností
a zhonu. Veríme, že táto akcia si
otvorila bránu do sŕdc ľudí i novej
tradície.

Prednášková činnosť 2019
V roku 2019 sme pre vás pripravili zaujímavé a hodnotné prednášky alebo besedy
s rodinnou tematikou.
Konflikt – problém alebo šanca – Jozefína Danová
Mediátor a kresťanský kouč o tom, ako zvládať problémy a konflikty samých
so sebou alebo s inými ľuďmi.
Stretnutie so silnou ženou – svedectvo – Renáta Ocilková
Koordinátorka Konferencie biskupov Slovenska pre ľudské práva a napomáhanie
pastorácie Rómov, tajomníčka Združenia katolíckych škôl Slovenska. Silný príbeh
ženy uzdravenej z rakoviny, ktorá sa teší zo svojho materstva a zároveň je aktívna
vo verejnom živote. Hovorila o tom, ako vníma zavádzanie myšlienok rodovej
rovnosti do spoločnosti.
Klub nerozbitných detí – Slávka Kubíková
Autorka rovnomennej knihy o jej knihe a jej pohľade na výchovu, o hľadaní
strateného detského šťastia v dobe tabletov a instantných riešení, o siedmych
daroch, ktoré môžeme dať deťom ako dobrý základ na prežitie naplneného
a spokojného života, o knihe šitej na mieru slovenským rodičom, vychádzajúcej
z medicínskych a psychologických štúdií a doplnenej o rozhovory so slovenskými
expertmi.
Ohliadnutie za III. národným pochodom za život – Marek Michalčík
Pro-life a pro-family aktivista, hlavný koordinátor národných pochodov za život
o vízii ochrany života na Slovensku po Národnom pochode za život.

Kurzy, workshopy, podujatia
a zážitkové pobyty v roku 2019
Kurz prípravy na manželstvo
Seriózna priprava na život v manželstve nespočíva
iba v zabezpečení svadobného dňa. Osobným
svedectvom a budovaním vzťahov poukazujeme
na zvládanie kríz, ktoré manželský život a výchova detí
prinášajú.
Tvorivé dielne
Pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať svoju kreativitu
a tvorivé zručnosti.
Kurz Manželské večery
O tom, ako sa lepšie spoznať a upevniť manželský
vzťah.
Kurz efektívneho rodičovstva
O výchove detí a rodičovstve.
Kurz symptotermálnej metódy PPR
O prirodzených metódach plánovania rodičovstva.
Denný letný tábor
Týždeň zážitkov a zábavy pre deti.

Otec a Junior
Chlapská záležitosť, dobrodružstvo na rafte a v stane.
Otec a dcéra
Upevňovanie otcovsko-dcérskych vzťahov cez spoločné
zážitky a aktivity.
Otec a syn
Z chlapca sa nestane muž len dospievaním,
prirodzeným rastom. Do dospelosti ho treba voviesť.
KatRande
Pre tých, ktorí vo viere hľadajú svojho životného
partnera, ale vo svojom okolí nikoho takého nevidia.
Workshop strojového šitia
Oboznámenie sa so základnými technikami krajčírstva
a rozvoj zručností pre začínajúcich i pokročilých.
Katechézy Dobrého Pastiera
O biblických príbehoch a o tom, že deti sa najlepšie
učia hrou.

Deň rodiny

Národný týždeň manželstva

Noc literatúry

Advent v CPR

Deň detí v CPR - divadielko

Výlety

Nakladanie s odpadmi
CPR Trenčín nadviazalo na úspešnú spoluprácu s Trenčianskym samosprávnym
krajom (TSK). TSK v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči
(súčasť projektu Zelená župa) vytvára podmienky s cieľom znížiť ekologickú stopu
a zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov kraja. V rámci tohto programu sme
realizovali projekt s názvom „Zefektívnenie nakladania s odpadmi a ich triedenie“.
V exteriérových a interiérových priestoroch centra sme osadili vhodné nádoby
na triedenie odpadu: v kuchynke, klubovej, prednáškovej, detskej a administratívnej miestnosti, ale aj na chodbe a v podbrání. Nezabudli sme ani na záhradný areál,
kde hlavne počas akcií vzniká značné množstvo zmiešaného odpadu. Súčasťou
implementácie projektu bol aj nákup farebne rozlíšených tašiek na prenos
vytriedeného odpadu našimi dobrovoľníkmi na zberný dvor. Biologicky rozložiteľný
odpad bude uložený do kompostoviska, ktoré sa nachádza v záhradnom areáli CPR
Trenčín. Uvedomili sme si, že len nakúpiť nádoby a tašky s označením nestačí,
a tak sme ako súčasť tohto projektu zorganizovali prednášku určenú pre dobrovoľníkov, zamestnancov, ale aj návštevníkov s názvom: Ako (ne)triediť odpad. Zuzka
Vakošová (autorka projektu Zerowaste) prítomným vysvetlila, že najšetrnejším
postojom ľudí k prírode je netvoriť žiadny odpad a používať veci opakovane.
Spestrením prednášky bol envirokvíz, ktorý pripravili študenti a zamestnanci
Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne.
Ďakujeme Trenčianskemu samosprávnemu kraju za podporu a možnosť separovať
plast, papier, sklo, bio odpad, kov, tetrapaky a samozrejme zmesový odpad
do osobitných nádob.

Komunitná klubovňa Káčko
Do roku 2019 sme vstupovali
s nadšením a aj uspokojením, že v tom
predchadzajucom sa nám podarilo
naplniť vytúžený sen a vytvoriť v Centre
pre rodinu miesto pre oddych
a voľnočasové aktivity. Áno, túžili sme
po tom, aby tu vzniklo niečo ako
komunitný život otvorený pre všetkých.
Ten prvotný cieľ naštartovať a osloviť
širšiu verejnosť sa nám podaril
čiastočne už za tých pár mesiacov roku
2018. Ale ako ďalej? Na to, aby sa vlna
nadšenia pretavila do naplnenia
očakávaní, bolo treba, aby sme nielen
zanechali dojem z pekného priestoru
v centre mesta, ale aj zaujali a vzbudili
záujem náplňou, obsahom,
prevádzkovým časom. A to nás tlačilo
počas 12 mesiacov. Aby sme nezostali
len sedieť a čakať, že sa niečo udeje…
Dopoludnia patrili hlavne mamičkám
s deťmi, ktoré prichádzali v skupinkách,
či už len tak si oddýchnuť
alebo pokecať, prípadne sa spolu
pomodliť a pozdieľať. Najväčšou
skupinou navštevujúcou klubovňu
počas týždňa boli stredoškolskí
študenti, ktorí prichádzali
s každodennou pravidelnosťou
po skončení školského vyučovania.
Významnou motiváciou boli nielen
spoločenské hry a internetové
pripojenie, ale hlavne komunita, keďže
členovia tejto istej komunity tvorili
dobrovoľnícky tím, ktorý tu pomáhal
pri zabezpečovaní prevádzky a chodu
klubovne v popoludňajších hodinách.
V tejto súvislosti nemôžeme
nespomenúť nadštandardnú spoluprácu

v oblasti dobrovoľníckej služby
s Piaristickým gymnáziom Jozefa
Braneckého v Trenčíne, vďaka ktorej sa
nám darí zabezpečiť udržateľnosť
prevádzky klubovne. Káčko si našlo
svojich stálych návštevníkov aj počas
nedeľných predpoludní, kedy hosťami
boli hlavne rodiny s deťmi, vracajúce sa
z nedeľných bohoslužieb. Uvedomili
sme si, že „iba“ pekné prostredie
a príjemná atmosféra nevytvorí z Káčka
miesto, o ktorom sa dozvie širšia
verejnosť. Snažili sme sa vytvárať
impulzy, ako Študentský deň,
Svätomartinský lampiónový sprievod,
Marionetové divadielko, študentský kvíz
a iné..., aby nielen zavnímali, že niečo
ako centrum a klubovňa sú tu,
ale aj získali osobnú skúsenosť
s prostredím a ľuďmi tvoriacimi tieto
hodnoty… Je to dlhodobý proces.
Veríme, že časom si nájde cestu
do klubovne ešte širšia a väčšia skupina
ľudí a zakúsi, ako chutí klubovňa Káčko
v CPR Trenčín.

Naši dobrovoľníci
Dobrovoľníci sú pre nás ako cement
v betóne. Dodávajú nášmu centru
pevnosť a vytvárajú niečo, na čom sa dá
stavať. Bez nich by sme nedokázali
fungovať. Stovky ľudí v rôznom veku
obetujú svoj voľný čas, aby vytvárali
hodnotné aktivity pre ostatných. Každý
z nich to robí zadarmo a nezištne, čo je
pre určitú časť verejnosti
až neuveriteľné. Dobrovoľníkov
vysielame do všetkých línií. Obsluhujú
v klubovni, pečú zákusky snúbencom,
či prednášajú pre nich na kurzoch,
pripravujú adventné dielničky a akcie
pre širokú verejnosť. Sú skrátka
na každej akcii CPR Trenčín (a nie je ich
málo). Dobrovoľník u nás nepotrebuje
kvalifikáciu, ale otvorené srdce,
a v centre mu určite nejakú činnosť
„prišijeme“. Nemajte strach, že by ste
nemali čo ponúknuť. V každom z nás
driemu osobitné talenty a schopnosť
dávať kúsok zo seba aj druhým. Ak ešte
nie ste v našich kruhoch a stále váhate,
či sa pridať, ste vítaní. Na začiatok
príďte na kávu či čokoládu a na kus reči
a uvidíte, že aj vy sa môžete stať
súčasťou rôznorodej skupiny našich
dobrovoľníkov. Určite nájdete službu,
ktorá vám „sadne“, a pomôžete
tak užitočným projektom. Nemusíte sa
obávať, že vám nanútime niečo, čo robiť
nechcete, alebo vás oberieme o každú
minútu vášho voľného času. Sami si
poviete, čo vám vyhovuje a koľko času
tomu chcete venovať. Zo srdca
ďakujeme všetkým obetavcom, ktorí
aj v roku 2019 pomohli svojou
dobrovoľníckou službou.

Ďakujeme, pretože naše centrum by
bez vás nefungovalo ani „na pol plynu“.
A preto, lebo bez vás by bol Trenčín
ochudobnený.

Adam Bahelka a DofE
„O centre pre rodinu som sa dozvedel
vďaka DofE – medzinárodnému
programu, do ktorého sa môžeme
zapojiť na našej škole. Je to perfektný
program, v ktorom si študent vyberie
1 ľubovoľnú aktivitu z troch oblastí –
šport, talent a dobrovoľníctvo. Keďže
som v tom čase ešte nikdy
„nedobrovoľníčil“, nechal som si
poradiť a tak som sa dozvedel o Centre
pre rodinu. Počiatočný stres
po príchode do pre mňa nového
priestoru s nepoznanými ľuďmi mi
okamžite rozbil priateľský a otvorený
prístup Gaba aj ľudí okolo.
Dnes, po roku a pol od môjho prvého
dojmu z tohto čarovného miesta, sa tu
i naďalej rád vraciam. Za ten čas som tu
zažil neopísateľné zážitky s rovnako
pozitívne naladenými ľuďmi ako ja
a získal skúsenosti a pocit
zadosťučinenia pri práci pre lokálnu
komunitu. Vďaka Centru pre rodinu
mám možnosť skúšať nové veci
a rozvíjať sa v tých, ktoré ma bavia, čo
je v mojom prípade pomoc pri akciách
a podujatiach s deťmi, pomoc
pri organizácii a moderovanie
študentského dňa alebo pomoc
v klubovni. CPR Trenčín sa stalo
miestom, kam môžem kedykoľvek prísť
či už pomôcť alebo len tak na moju
obľúbenú horkú čokoládu :). Môžem
s čistým svedomím povedať, že moje
rozhodnutie vkročiť do CPR Trenčín
a ponúknuť pomocnú ruku neľutujem
a odporučil by som to každému, koho
poznám."

Dvom našim aktívnym dobrovoľníkom
Adamovi Bahelkovi, ako aj Veronike
Ondráškovej, ktorí sa výrazne podieľajú
na činnostiach Centra pre rodinu sme
položili zopár otázok. Ich pomoc
spočíva hlavne v zabezpečení prevádzky
Komunitnej klubovne, ale aj v pomoci
pri organizovaní študentských aktivít.

Adam Bahelka,
študent
Piaristického
gymnázia
Jozefa
Braneckého
v Trenčíne

Prečo si sa stal dobrovoľníkom práve
v Centre pre rodinu Trenčín?
O Centre pre rodinu som sa dozvedel
na svojej škole vďaka programu DofE.
Pretože jedným z mojich cieľov bolo
zapojiť sa do dobrovoľníckych aktivít
v mojom okolí, rozhodol som sa práve
pre CPR a dobrá nálada a priateľské
prostredie ma tam stále držia :).
Ako zvládaš službu dobrovoľníka popri
škole? Nevadí ti, že tvoji spolužiaci
majú viac času pre seba?
Myslím, že sa to dá zvládnuť, pretože
službu v Klubovni si môžem meniť, ako
len chcem. A určite nemyslím, že by ma
to nejako obralo. Práve naopak.
Čo ti prináša skúsenosť dobrovoľníka
v Centre pre rodinu?
Prináša mi to mnoho zážitkov,
skúseností a hlavne zmysel :).

Veronika Ondrášková
mala venovať rodine, či škole. Vždy si
ho rada nájdem a strávim ho niečím, čo
ma napĺňa, môžem sa v tom realizovať a
rásť.
Čo ti prináša skúsenosť dobrovoľníka v
Centre pre rodinu?
Dobrovoľnícka činnosť mi umožňuje
prejavovať moju kreativitu a pomáha mi
rozvíjať osobnosť, či už moju alebo ľudí
v tíme do budúcna. Môžem sa tu zapájať
do vecí, ktoré mi idú a stále sa priúčať
niečomu novému. Učím sa spolupráci,
komunikácii, organizovaniu, či vedeniu
ľudí. V kolektíve dobrovoľníkov
prežívame a upevňujeme si hodnoty,
ktoré sú dôležité v každej rodine.

Veronika Ondrášková, študentka oktávy
Piaristického gymnázia v Trenčíne.
Prečo si sa stala dobrovoľníčkou práve
v CPR Trenčín?
V centre „dobrovoľničím“ už štyri roky.
Začala som ho navštevovať so svojimi
kamarátkami. Najskôr sme sa venovali
deťom a ako sme tam trávili čím ďalej
tým viac času, objavovali sme, o čom
celé Centrum pre rodinu vlastne je.
Som veľmi rada, že sme sa tak kedysi
rozhodli urobiť a že môžem byť aj keď
malou súčasťou niečoho, čo pomáha
a je tu skutočne pre každého.
Ako zvládaš službu dobrovoľníka popri
škole? Nevadí ti, že tvoji spolužiaci
majú viac času pre seba?
Nikdy som sa na dobrovoľníctvo
nepozerala tak, že by ma oberalo
o voľný čas alebo o čas, ktorý by som

Veronike a Adamovi, ako aj všetkým
dobrovoľníkom zo srdca ĎAKUJEME!

Ak sa chcete pridať, ozvite sa nám:
info@cprtrencin.sk.

Povedali o nás

Silvia Baginová, riaditeľka Piaristického
gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne:
„Centrum pre rodinu v Trenčíne vnímam
cez optiku vzájomnej spolupráce
s našou školou. Už poloha oboch
inštitúcií nás predurčuje na vzájomnú
pomoc a podporu. Ale určite
smerodajnejšie sú spoločné prvky
nášho zamerania – autentický život
viery, vytváranie spoločenstva,
duchovná formácia. CPR som navštívila
prvýkrát pred asi polrokom. Počas
popíjania čaju som zazrela na chodbe
našich žiakov. O chvíľku nakukli
do našej miestnosti ďalšie hlavy
so známymi tvárami. A tak som sa
dozvedela, že naši žiaci chodia
popoludní pomáhať v klubovni, čajovni,
alebo si prídu oddýchnuť, porozprávať
sa, či si robia spolu domáce úlohy. Tieto
„návštevy“ našich žiakov sú takmer

pravidelné. A potom ich možno vidieť,
ako pomáhajú pri veľkých akciách
Centra pre rodinu, ako sú napríklad
Študentský deň, Deň rodiny, Otec
a dcéra,... Je veľmi cenné, že mladí ľudia
objavujú hodnotu v službe iným,
v sebadarovaní, v zmysluplnom využití
času pre iných, čím zároveň prehlbujú
spoločenstvo medzi sebou navzájom
a v prvom rade svoj vzťah s Bohom.
Ďakujem CPR, že naši žiaci môžu svoj
voľný čas tráviť v prostredí pokoja,
radosti a autentických zdravých hodnôt
a tu investovať svoje sily. Teší nás, že sa
rozbieha spolupráca aj na inom poli.
Začínajú sa pripravovať prednášky
manželských párov z CPR pre našich
žiakov – o prežívaní čistých vzťahov,
o zmysle obety, o živote v manželstve,
s deťmi,... Sme radi, že môžeme mať
malú účasť na dobrom diele Centra
pre rodinu poskytnutím priestorov školy
na snúbenecké náuky a iné akcie
CPR.Verím, že kreativita a láska nemajú
hranice. A tak sa teším, aké nové formy
spolupráce a vzájomnej pomoci nás
v budúcnosti ešte čakajú.“

združenia. Vďaka vzácnej kombinácii
entuziasmu a systematického prístupu
sa dnes Trenčania môžu tešiť zo služieb
funkčnej, udržateľnej organizácie, ktorá
rodinám a ich problémom skutočne
rozumie a dokáže im reálne pomáhať
a poskytovať podporu. V 21. storočí sú
prorodinné organizácie veľkým
pomocníkom pre rodiny a ich význam
bude ešte stúpať. Som veľmi rád, že
v mojom rodnom meste je rodinám
takáto organizácia k dispozícii a chcem
ich povzbudiť k tomu, aby ju nielen
využívali, ale tiež podporovali.“

Marek Michalčík, dlhoročný pro-life
a pro-family aktivista, hlavný
koordinátor národných pochodov
za život, spoluzakladateľ Fóra života
a projektov Poradňa Alexis
a Zachráňme životy, správca Nadácie
Prameň:
„Centrum pre rodinu Trenčín
je organizácia, ktorá vznikla z veľkej
miery z iniciatívy samotných rodín,
ktoré chcú slúžiť druhým. To je veľmi
vzácne a je to výborný základ pre to,
aby organizácia bola úspešná
aj z dlhodobého hľadiska. Ale z mojej
dlhoročnej skúsenosti s organizáciami
pôsobiacimi v neziskovom sektore viem,
že nadšenie nestačí. Preto veľmi
oceňujem progres, ktorý je v CPR
Trenčín v posledných rokoch badať
nielen v oblasti aktivít,
ale aj organizačného zabezpečenia

Podporovatelia
a darcovia v roku 2019
CPR Trenčín o. z. je dobrovoľným,
neziskovým a charitatívnym združením,
ktorého prevádzkovanie závisí
od pomoci druhých. Je teda financované
z prostriedkov darcov, sponzorov,
fyzických i právnických osôb a projektov
financovaných verejnými, či súkromnými inštitúciami.
Za rok 2019 patrí naša vďaka týmto
spoločnostiam:

Naša vďaka patrí ďalším firmám
a súkromným darcom, ktorí nás
podporili podielom zaplatenej dane.
V roku 2019 nám bolo poukázaných
7 399,88 €.

hlavní partneri:

Mesto Trenčín
Trenčiansky samosprávny kraj
Biskupstvo Nitra
AS Trenčín
Nadácia Centra pre
filantropiu Siemens, s. r. o.
Nadácia Prameň
Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny Trenčín
Sonmed, s. r. o.
wearme s. r. o.
S.O.G. wood, s. r. o.

HESCON s. r. o.
Crystal Consulting s. r. o.
partneri podujatia Národný týždeň
manželstva:

Select s. r. o.
De Bondt, s. r. o.
partneri podujatia Deň rodiny:

AP soft spol. s r. o.
De Bondt, s. r. o.
ODES s. r. o.
Select s. r. o.
partneri podujatia Advent v CPR:

Select s. r. o.
De Bondt, s. r. o.
partner podujatia Denný letný tábor:

GUZMÄNNER s. r. o.

Osobitné poďakovanie patrí aj ďalším
inštitúciám a partnerom, ktorí nás
podporili jednorazovo alebo nás
podporujú pravidelne:

Ako sme hospodárili v roku 2019

Hospodársky výsledok za rok 2019 je 7 199,53 EUR. V dotáciách je zahrnutá
aj dotácia 15 000 EUR na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu budovy
a pamiatkový prieskum. Kladný hospodársky výsledok nám čiastočne pomohla
dosiahnuť zmena v zákone o dani z príjmov. Podľa nového § 13 ods. 1 písm. g)
doplneného do zákona o dani z príjmov sú s účinnosťou od 1. januára 2018
oslobodené od dane príjmy z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely,
do výšky 20 000 EUR za príslušné zdaňovacie obdobie.

Čo nás čaká v roku 2020
V tomto roku 2020 by sme chceli nadviazať na započaté. Radi by sme vylepšovali
prevádzku klubovne Káčko novými zaujímavými impulzmi – akciami, pričom
nezabudneme na tie osvedčené. Určite chceme pokračovať v aktivitách zameraných
na študentov. A to akciami, ktoré im umožnia ponoriť sa hlbšie do zákutí
vzájomných vzťahov – ako napríklad Študentský deň, či Študentský kvíz. Cítime,
že tu vznikol priestor, ako si s nimi budovať férové vzťahy, ktoré pomôžu im
a aj nám dospelým lepšie sa navzájom vnímať a chápať osobitne v čase
dospievania.
Po vzájomnej dohode s kňazmi trenčianskeho a nemšovského dekanátu plánujeme
tento rok uskutočniť výlučne iba víkendové formy kurzov príprav na manželstvo.
Uvedomujeme si, že veľmi dôležitým faktorom v tejto súvislosti bude personálne
zabezpečenie všetkých kurzov lektormi – prednášajúcimi aj vedúcimi pármi
skupiniek.
Snom, ktorý by sme chceli v roku 2020 splniť, je zorganizovanie spoločného
zábavného večera pre rodičov a deti. Pracovne sme ho označili ako Juniáles,
nakoľko predbežne sme plánovali termín v mesiaci jún. Túžime, aby to bol
spoločenský večer, či „ples“, kde sa rodiny stretnú pri príjemnej hudbe a zabavia sa
spolu so svojimi priateľmi.
Keďže v roku 2019 sa nám nepodarilo zorganizovať manželský bedmintonový turnaj,
radi by sme nejakú formu športovo-rodinnej aktivity pripravili. Máme ambíciu
usporiadať buď rodinný florbalový alebo bedmintonový turnaj pre manželov.
Veríme, že tento rok budeme úspešnejší.
Súčasný, nie celkom vyhovujúci stav priestorov, nás motivuje posúvať sa ďalej
v plánovanej rekonštrukcii objektu. Intenzívne chceme pokračovať vo vytváraní
vhodných podmienok, ktoré nám umožnia opraviť zatekajúcu strechu a sfunkčniť
podkrovie. Naším cieľom v príprave obnovy je v roku 2020 dopracovať projekt,
upresniť predpokladaný rozpočet a sústrediť sa na získanie potrebných stavebných
povolení. Následne by sme chceli hľadať formy financovania. Veríme, že s Božím
požehnaním máme nádej, že v roku 2021 sa pustíme do opravy strechy a realizácie
obnovy CPR Trenčín.

Dúfame, že náklady budeme môcť pokryť – podobne ako v roku 2019 – v plnom
rozsahu.
Snažíme sa získavať podporu formou rôznych dotácií a grantov, oslovujeme
reklamných partnerov, sme príjemcami 2 % dane z príjmu, máme príjmy z vlastnej
činnosti a darov. Sme vďační za akúkoľvek finančnú a materiálnu podporu.
Aj v roku 2020 sa pokúsime prostredníctvom vyhlásených výziev a komunikáciou
s vlastníkom budovy, Farským úradom v Trenčíne a Biskupským úradom v Nitre,
hľadať zdroje na rekonštrukciu priestorov a opravu strechy, ktorú by sme chceli
začať v roku 2021.
Prevádzka centra vyžaduje mnoho námahy, vynaloženej energie, personálne i
finančné kapacity. Tak, ako všetko, čo má hodnotu…

Architektonicko-historicko-pamiatkový
výskum – prvý krok k rekonštrukcii CPR Trenčín
CPR Trenčín si čoraz intenzívnejšie uvedomuje svoju spoluzodpovednosť
za technický stav priestorov, v ktorých pôsobí, ako aj priestorové limity, ktoré sa
prejavujú pri jeho aktivitách. V tejto súvislosti intenzívne hľadáme možnosti
odstránenia technicky nevyhovujúceho stavu objektu Národnej kultúrnej pamiatky
Meštiackeho domu na Farskej ul. 12 a takisto možnosti využitia jeho dnes
nevyužívaných priestorov. V rámci tejto snahy sme podpísali zmluvu o poskytnutí
dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky číslo MK-3583/2019/1.1
v rámci programu OBNOVME SI SVOJ DOM.
Vďaka tejto podpore CPR Trenčín o. z. realizovalo projekt s názvom Obnova domu
meštianskeho na Farskej 12 v Trenčíne, ktorý je určený na ochranu, obnovu a rozvoj
kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu. V rámci tohto projektu sme
boli podporení finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky prostredníctvom dotačného systému v sume 15 000,- Eur: dotácia bola
použitá na architektonicko-historický výskum a prípravu projektovej dokumentácie,
ktorá bude tvoriť prvý dokument slúžiaci pre ďalšie postupné kroky smerujúce
k rekonštrukcii priestorov a obnove strechy meštiackeho domu. Aké poznatky
výskum priniesol? Prezradila nám PhDr. Zuzana Zvarová, ktorá architektonickopamiatkovo-historický výskum realizovala.

Pamiatkový výskum meštianskeho domu na Farskej ulici č. 12
v Trenčíne
Pred plánovanou komplexnou obnovou meštianskeho domu na Farskej ulici č. 12,
kde dnes sídli Centrum pre rodinu, bol na podnet Krajského pamiatkového úradu
v Trenčíne v máji až júni 2019 realizovaný pamiatkový architektonicko-historický
výskum.
Skúmaný dom je súčasťou historickej mestskej štvrte nazývanej Hôrka.
K Hôrke patrili domy situované medzi farskými schodmi a múrom farského kostola,
teda i domy medzi hradbou mesta a dnešným domom na Hradnej ulici č. 12. Väčšina
domov bola drevená, prízemná, v menšej miere z nepálenej tehly. Ich cena v 16. –
17. storočí bola okolo 14 – 80 zlatých (domy na námestí stáli niekoľko stoviek
zlatých). Majiteľmi boli prevažne drobní remeselníci a kramári. Táto štvrť bola často
vystavená požiarom, alebo vojenským plieneniam.
Hradná ulica sa spomína už v roku 1554 ako ulica ku kostolu, v roku 1592 ako ulica,
ktorá vedie ku schodom kostola. Najstaršia písomná zmienka o dome č. 12 je z roku
1681, jeho vlastníkom bol Michal Jeszenszky. Dom bol poškodený v roku 1689

a v roku 1708 aj požiarom, kedy dom vlastnil Mikuláš Jeszenszky, v roku 1813 bola
v dome dielňa Juraja Szmatany.
Objekt stojí na významnom mieste, v tesnom dotyku s farskými schodmi, ktoré vedú
k rímskokatolíckemu farskému Kostolu Narodenia Panny Márie. Do domu sa
pôvodne vstupovalo z neupraveného a nespevneného svahu vedúceho k farským
schodom, ktorý bol v 30. rokoch 20. stor. nahradený spevnenou komunikáciou
so schodmi a vybudovaním roviny, na ktorú bola premiestnená baroková socha sv.
Jána Nepomuckého.
Objekt postavili v 18. storočí v dnešnej hmote, teda ako dvojpodlažný so zaklenutým prejazdom. Veľkosť domu bola limitovaná strmým svahom. Prízemie malo
zaklenuté miestnosti, miestnosti poschodia mali rovné stropy. Na poschodie sa
vstupovalo vonkajším dvorovým schodiskom. Už v 18. storočí vymurovali na uličnej
fasáde niku, výklenok, pre sochu. Aká socha v nej pôvodne bola, sa nepodarilo
zistiť.
Požiar v roku 1886 zničil severozápadnú časť námestia a vyhorel aj farský kostol.
Požiar poškodil i skúmaný dom, zhorela jeho strecha. Nový krov, zachovaný dodnes,
objednal v roku 1886 majiteľ domu Béla Čelko, krov navrhol majster Weinberger
z Piešťan, škridla bola dodaná z Rimavskej Soboty.
V 30. rokoch 20. storočia došlo k drobným úpravám: fasády dostali vysoký betónový
sokel ukončený ozdobným lemom, verandu zasklili kovovou konštrukciou, vymenili
krytinu na streche. Škridla bola nahradená eternitom tak, ako o tom informuje
nápis na konštrukcii krovu: Strecha táto doskami, terovým papierom a eternitom
pokrytá bola 10. – 17. júna 1932 (aj zadný dom vtedy).
Predpokladáme, že v priebehu prvej polovice 20. storočia sa vlastníkom objektu
stala cirkev, nakoľko v nej dlhodobo bývali farári a objekt označujú obyvatelia
Trenčína ako faru. V 50. rokoch 20. storočia bola na fasády daná nová omietka,
čiastočne vymenili okná, dvere a podlahy, klenby v prejazde zrušili a nahradili
rovnými stropmi.

A aké máme plány?
Plánovaná obnova je zameraná hlavne
na zlepšenie stavebno-technického
stavu (hlavne strechy a oporných
múrov) a modernizáciu technickej
infraštruktúry objektu.
Strecha dnes zateká, čo už ohrozuje
aj prvky remeselne hodnotného krovu.
Je zároveň nezateplená, čo význame
zvyšuje spotrebu paliva a emisie CO2
z prevádzky objektu.
Oporné múry v exteriéroch objektu
centra sú mnohé v dezolátnom stave.
Ich stav vyžaduje včasnú generálnu
opravu, v mnohých prípadoch
novovybudovanie. V opačnom prípade
môže byť ohrozená aj stabilita pod
mestskými hradbami.
Po životnosti sú aj všetky technické
inštalácie v objekte – rozvody elektriny,
vody, kanalizácie. Tie je nevyhnutné
na zachovanie využiteľnosti objektu
komplexne obnoviť. Ich obnova prinesie
aj zvýšenie hospodárnosti a efektivity.
V projekte uvažujeme o využití
dažďových vôd na splachovanie,
modernom kondenzačnom kotle,
úspornom osvetlení. Svoje si pýta
aj fasáda, na ktorej je potrebné
realizovať obnovu v zmysle požiadaviek
výskumu – rekonštrukcia, resp. výmena
okien, znovuobnaženie zamurovaných
výklenkov a pravdepodobne realizácia
celkom novej omietky.
Cieľom rekonštrukcie však nie sú len
technické opatrenia. Projekt si kladie
za cieľ, aby boli obnovou centra
vytvorené zároveň aj lepšie podmienky
na realizovanie činností centra
a napĺňanie jeho poslania. Ak bude toto

dielo požehnané, tešíme sa najmä
na väčšie priestory v podkroví,
s ktorými projekt počíta. V nich by sme
radi realizovali väčšie stretnutia –
prednášky a kurzy pre snúbencov
i ostatných našich návštevníkov.
Takýto priestor pre 50 – 60 osôb nám
dnes veľmi chýba. Zároveň projekt
zahŕňa rozšírenie Klubovne Káčko, ktorá
sa dnes tiesni v dvoch miestnostiach
na 1. poschodí. Navrhuje vytvoriť
pre klubovňu samostatnú ľahkú
prístavbu s dostatkom svetla
a priestoru pre stoly i návštevníkov.
Káčko využívajú najmä študenti
a mládeź na vzájomné stretnutia,
vypracovanie úloh, ostatní návštevníci
na neformálne posedenia a rozhovory.
Nezabúdame ani na záhradu, ktorá je
srdcom priestorov centra. Navrhujeme
riešiť zadržiavanie a využívanie
dažďovej vody, zlepšenie chodníkov
i trávnikov a celkovo vytvorenie
podmienok pre možnosť lepšie a viac
využívať záhradu na aktivity centra.
Tomu by mala napomôcť aj úprava
vstupného podlubia, ktoré by sa malo
zmeniť na otvorenejší priestor
prezentujúci turistom a návštevníkom
duchovné aktivity kresťanskej komunity
v širšom okolí – Pútnicke miesto
Skalka, Skalné sanktuárium Butkov,
aktivity Piaristického gymnázia atď.

Staňte sa súčasťou
príďte načerpať inšpirácie pre vzťahy vo vašej rodine na naše podujatia
zapojte sa do našej činnosti ako dobrovoľník – napíšte na info@cprtrencin.sk
staňte sa pravidelným, či nepravidelným prispievateľom/darcom a finančne nás
podporte: IBAN: SK52 8330 0000 0024 0083 2286
Ďakujeme.

Piaristické gymnázium
Jozefa Braneckého
Trenčín

Biskupstvo Nitra

CPR Trenčín, o. z.
Farská 12911 01 Trenčín
IČO: 42378541
DIČ: 2120192547
IBAN: SK52 8330 0000 0024 0083 2286
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www.facebook.com/cprtrencin
0940 785 275

Pre interné potreby vydalo CPR Trenčín, o. z. s finančnou podporou Mesta Trenčín.
© 2020

