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Tlačová správa 

Dňa 23. októbra 2019 sa v priestoroch Kongregačnej sály Trenčianskeho múzea v Trenčíne stretli dvaja 
zástupcovia subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, menovite 
riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne, Mgr. Peter Martinisko, a riaditeľ Strednej odbornej školy v 
Považskej Bystrici, Ing. Ján Kunovský. Spolu s nimi i podpredseda Včelárskeho ekologického spolku 
Slovenska, Ing. Michal Bizoň, M.Sc.. Dôvodom tohto stretnutia bolo podpísanie Memoránd 
o porozumení pre spoluprácu v oblasti zvyšovania atraktivity Trenčianskeho múzea v Trenčíne 
v rámci cestovného ruchu. 

Berúc na vedomie spoločný záujem na skvalitňovaní služieb a prostredia areálu Trenčianskeho hradu 
ako jednej z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok Trenčianskeho samosprávneho kraja 
a dávneho symbolu Trenčína sa Trenčianske múzeum rozhodlo uzavrieť memorandum s Včelárskym 
ekologickým spolkom Slovenska a spoločným úsilím tak prispieť k zlepšeniu podmienok 
a návštevníckeho komfortu v areáli Trenčianskeho hradu. V rámci spolupráce ide predovšetkým o 



spoločný projekt s názvom „Keď včelárenie bolo remeslo“, prostredníctvom ktorého sa návštevníci 
Trenčianskeho hradu pomocou edukačných a vzdelávacích aktivít oboznámia s históriou včelárenia 
a praktickými ukážkami sa zoznámia so starostlivosťou o včely. 

Cieľom druhého uzavretého memoranda so Strednou odbornou školou v Považskej Bystrici je spoločné 
úsilie prispievať k zlepšeniu podmienok a návštevníckeho komfortu v budove sídla i pobočiek 
Trenčianskeho múzea v Trenčíne, predovšetkým prostredníctvom využitia odborného a tvorivého 
potenciálu pedagógov a žiakov Strednej odbornej školy Považská Bystrica, ktorí budú aktívne 
participovať na dotváraní historického prostredia múzejných objektov formou aktivít v oblasti výroby 
stolárskych výrobkov, ako aj v iných oblastiach, v ktorých táto škola poskytuje vzdelávanie. 

„Trenčianske múzeum v Trenčíne je pripravené obom spolupracujúcim subjektom poskytnúť 
maximálnu súčinnosť pri realizácii projektov a prispieť tak spoločným úsilím k  zvýšeniu atraktivity 
Trenčianskeho hradu a všetkých ďalších pobočiek Trenčianskeho múzea, ako destináciám kultúrneho 
turizmu,“ doplnil riaditeľ Trenčianskeho múzea Peter Martinisko. 
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