
 

Mesto Trenčín 
 

 
 

Kronika 
mesta Trenčín za rok 2003 

 
 
Okres :  Trenčiansky 
Kraj   :  Trenčiansky 

 
Spracoval :  Mgr. Jozef Čery, 
    kronikár mesta Trenčín 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Táto kronika mesta Trenčín za rok 2003 obsahuje 667 
strán, slovom šesťstošesťdesiatsedem strán. 
 

V Trenčíne  30. júla 2004 
 

 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––––––––––––––––––– 

   JUDr. Iveta Orgoníková     Ing. Branislav Celler 
prednosta Mestského úradu   primátor mesta Trenčín 
      Trenčín         
 
 
 
 

 
Mgr. Jozef Čery, 
kronikár od roku 1972 

 
 



 3 

Obsah kroniky mesta Trenčín za rok 2003 
 
1. Prvá strana ..............................................................     1 
2. Druhá strana ...........................................................     2 
3. Obsah kroniky ........................................................     3 
4. Úvod do nového volebného obdobia ......................        4 
5. Programové vyhlásenie primátora mesta Trenčín             

na roky 2003 aţ 2006 .................................................     6 
6. Činnosť orgánov mesta Trenčín .............................        11 
7. Výročná správa mesta Trenčín za rok 2002 ...........        37 
8. Mesto Trenčín v štatistických údajoch, tabuľkách  

a číslach ..................................................................     167 
9. Verejno – spoločenský ţivot v meste Trenčín ........ 189 

10. Duchovný a náboţenský ţivot v meste Trenčín .......... 333 
11. Ekonomický ţivota v meste Trenčín .......................     341 
12. Školstvo a vzdelávanie v meste Trenčín .................     373 
13. Kultúrno – spoločenský ţivot v meste Trenčín .......     452 
14. Ţivotné prostredie v meste Trenčín .........................     514 
15. Telesná kultúra a šport v meste Trenčín .................      531 
16. Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie v meste  
 Trenčín ....................................................................      583                                                               
17. Počasie ....................................................................      601 
18. História mesta Trenčín – nové výskumné práce ....   604 
19. Historický kalendár výročí ..................................... 645 
20. Historické udalosti mesta Trenčín .......................... 661 
21. Pomôcky pouţité pri písaní kroniky........................      666 
22. Záverečné ustanovenie ...........................................      667 



 4 

Úvod do nového volebného obdobia 
 
Milí Trenčania ! 
 
Dostali sme od vás dôveru, aby sme  profesionálne, čestne 

a svedomito napĺňali vaše oprávnené požiadavky pre ďalší 
rozvoj nášho krásneho mesta. Dovoľte, aby som vám za seba, 
ale aj za poslanecký zbor touto cestou poďakoval za túto 
dôveru. 

Keďže je začiatok roka, rád by som vám milí Trenčania 
zaželal veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a pracovných 
úspechov. Pred nami sa otvára nielen nový rok, ale súčasne aj 
nové volebné obdobie a s ním i nová budúcnosť, pre ktorú 
sme sa dobrovoľne rozhodli. Spolu s vami si želám, aby sa 
naše mesto stalo príjemným domovom pre všetkých jeho 
obyvateľov a bránou dokorán, otvorenou pre všetkých 
návštevníkov mesta, ktorí vidia v kráse histórie aj našu 
spoločnú budúcnosť.  

A pripravovať budúcnosť znamená vytvárať prítomnosť. 
To sa nám podarí vtedy, keď vytvoríme tím, v ktorom každý 
bude mať svoje miesto.  Primátor, poslanci, pracovníci 
mestského úradu, odborná verejnosť a každý, kto sa chce 
podieľať na budovaní a skrášľovaní nášho mesta. Máme smelé 
ciele. Verím, že to spolu zvládneme a že naše mesto nám  toho 
bude zrkadlom a dobrým vysvedčením. 

Mnohí hovoria, že niektoré naše ciele sú odvážne, 
realizovateľné nie za jedno, ale za dve, tri, možno i viac 
volebných období (napríklad obchvat, most...). Súhlasím !  To 
však neznamená, že nemáme začať robiť. Keď chcel Napoleon 
Bonaparte posilniť bojaschopnosť svojej armády rozhodol, že 
ju nechá pochodovať v letnej horúčave. Slnko pálilo tak silno, 
že navrhol, aby sa hlavné cesty vysádzali stromoradím, ktoré 
by ju tienilo. Jeden z ministrov však úžasnuto odpovedal :  
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„Ale vaša cisárska milosť, to potrvá tak 30 rokov než vyras-        
tie !“  „Tak potom sa nesmie váhať ani chvíľu“, odpovedal 
Napoleon. 

Nuž, milí Trenčania, teraz už len prosím ako kedysi 
Šalamún o Ducha múdrosti, aby sme pri plnení sľubov 
nesklamali a vždy kráčali po priamych cestách. 
(Prejav primátora mesta Trenčín Ing. Juraja Lišku na 
ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva mesta Trenčín dňa             
3. januára 2003) 
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Programové vyhlásenie   
na roky 2003 – 2006 prednesené primátorom 

mesta Trenčín Ing. Jurajom Liškom na 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

dňa 5. mája 2003  
   

Cieľom tohto vyhlásenia je verejne deklarovať zámery 
predstaviteľov mesta o napĺňaní dôvery občanov 
a o smerovaní vývoja mesta.  

Životné prostredie sa dotýka každého občana a výrazne 
ovplyvňuje kvalitu života v našom meste. Chceme dobudovať 
verejné kanalizácie tak, aby sa vo všetkých mestských častiach 
mohli občania pripojiť na verejnú kanalizáciu. Predpokladom 
pre dobudovanie verejnej kanalizácie je vybudovanie 
pravobrežnej čističky odpadových vôd, ktorá sa práve v tomto 
období začína budovať a to ako prvá na Slovensku so 
spolufinancovaním Európskej únie. 
Pre každého obyvateľa bývajúceho v zastavanej časti mesta, 
pripravíme podmienky na realizáciu napojenia na siete 
a prístup spevnenou cestou.  
        Záťažou životného prostredia je hlavne cestná doprava. 
Naše mesto už zažíva dopravné kolapsy. Preto pripravujeme  
možnosť juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín a 
nadväzujúce premostenie na diaľničný privádzač. Následne 
bude možné vybudovať juhovýchodný obchvat  z vyústením 
v mestskej časti Kubra. V tomto roku sa z finančných zdrojov 
mesta vypracuje Štúdia uskutočniteľnosti, ktorá je 
nevyhnutným podkladom k projektovej príprave a k realizácii. 
V tejto súvislosti sa bude mesto uchádzať o finančné 
prostriedky z príslušných fondov Európskej únie a Štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky. 
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         Dôležitým dokumentom pre dlhodobé riešenie všetkých 
druhov dopravy v meste je schválenie Generelu dopravy, 
ktorého výsledkom musí byť komplexné riešenie dopravy 
v Trenčíne vrátane konečného riešenia pre železnicu. V tejto 
súvislosti je potrebné uviesť, že mesto v roku 2002 dalo 
záväzné stanovisko pre nulový variant, t.j. zachovanie 
súčasného stavu prechodu železnice mestom. Bývalé vedenie 
mesta rozhodlo bez toho, aby sa navrhované riešenia seriózne 
posúdili, pričom sa nikto nespýtal na názor občanov nášho 
mesta. Vedome sa  problémom zaoberáme, aby sme našli 
lepšie riešenie. Zaväzujeme sa, že v nadväznosti na termíny 
postupnej modernizácie železnice budeme prijímať potrebné 
rozhodnutia. Nezávisle budeme pracovať na iných riešeniach 
a z nich vyplývajúce pozitívne poznatky premietneme do 
rozhodnutí. Riešenie statickej dopravy, t.j. parkovania a 
cyklistických tratí, bude súčasťou Generelu dopravy. 
       Bezpečnosť mesta a bezpečnosť našich občanov je pre 
nás veľmi dôležitá úloha, ktorej sa budeme sústavne venovať. 
Mestskí policajti budú pred základnými školami v čase pred 
začiatkom a koncom vyučovania dohliadať na bezpečnosť 
našich detí. Chceme rozšíriť prácu polície a dohliadanie na 
poriadok aj na okrajové časti mesta Trenčín tak, aby sa 
obyvatelia cítili bezpečnejšie.  
        Mestský úrad je tu pre obyvateľov. Musí byť funkčný 
a bližšie k ľuďom. Chceme zmeniť štruktúru mestského úradu, 
kompetencie a s novými funkciami aj zodpovednosť. Výkon a 
ochota bude na prvom mieste.  

To platí pre správu úradu, ale aj pri nakladaní s majetkom 
a financiami mesta. Dodávatelia mesta budú vyberaní 
jednoznačne vo verejných súťažiach. Tie budú vypísané aj na 
dodávku služieb pre mesto ako je zabezpečenie osvetlenia, 
údržba ciest, zelene atď. Neprehľadná činnosť mestských 
organizácií sa oslabí, ale korektnými zmluvnými vzťahmi 
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s dodávateľmi, ktorí vzídu z verejného obstarávania sa posilní 
pozícia mesta. Z výsledkov prvých verejných súťaží vidíme 
jednoznačné finančné úspory. To sú prvé kroky na získavanie 
financií pre nové projekty. 

Budeme sa zaoberať vytváraním podmienok na 
investičné zóny tak, aby sme v budúcnosti mohli vhodné 
lokality s infraštruktúrou ponúkať investorom.         
        V oblasti kultúry je našou prioritou vytvoriť podmienky 
pre všetky žánre a umelecké druhy a to ako v aktívnej 
mestskej kultúre, tak aj v kultúre ktorú chceme priviezť. 
Rovnako chceme  vytvoriť široký priestor pre kreativitu 
umeleckých agentúr, občianskych združení, umeleckých 
súborov a telies, ktoré túto činnosť vedia a chcú vykonávať. Je 
nevyhnutné vytvoriť transparentné pravidlá pre poskytovanie 
grantov a odblokovať zbytočne byrokatizovaný výkon 
samotnej kultúry.  
       Pluralita, transparentnosť a korektné pravidlá budú naším 
imperatívom, aj pokiaľ ide o oblasť športu a fungovania 
športových klubov a aktivít na území mesta. Našou 
neskromnou ambíciou je športová mobilizácia a podpora 
všetkých a zvlášť mladých občanov, tak aby v športe videli 
alternatívu k súčasnému spôsobu života. Mesto nemôže 
sanovať činnosť vrcholových klubov, ale naopak všetky 
mestské športoviská musia byť sprístupnené širokej verejnosti. 
Je preto potrebné vrátiť sa k plánu vybudovania komplexu 
športovísk na Ostrove. O tejto problematike budeme rokovať s 
obcou Zamarovce.  
       V oblasti cestovného ruchu je našim cieľom zmeniť 
filozofiu týchto služieb tak, aby prevládli aktívne formy nad 
pasívnym vyvážaním našich ľudí za turistikou do zahraničia. 
Historicky ekonomický a kultúrny potenciál v tejto oblasti nie 
je zatiaľ uspokojivo doriešený.  
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       Budeme sa zasadzovať za mnohostranne  výhodný dialóg 
cirkevných obcí a náboženských denominácií na území mesta 
Trenčín, nakoľko bez nich nie je možná mravná reforma nášho 
mesta a regiónu.  

Prechodom kompetencií dostali mestá a obce zákonnú 
funkciu zriaďovateľa pre materské školy, škôlky a základné 
školy. Tým sme prevzali zodpovednosť za vývoj škôl a 
školských zariadení. V súčasnej zložitej finančnej situácii 
zabezpečíme podmienky pre výchovu v materských a 
základných školách. S ohľadom na  špeciálne potreby detí 
budeme vytvárať podmienky pre rozvoj talentu a nadania detí 
prostredníctvom alternatívnych škôl, mimovyučovacej 
činnosti v krúžkoch, školských kluboch a v základnej 
umeleckej škole.    

Sociálna sféra je veľmi citlivá. Našim zámerom je 
zabezpečiť občanom v po produktívnom veku podmienky pre 
dôstojných život  formou  
- podpory ich vlastných aktivít,  
- podpory mimovládnych organizácií pri budovaní sociálno-
zdravotných zaradení 
- v oblasti  sociálnej,  zdravotníckej,  spoločenskej  a  
kultúrnej    udržiavaním  dobrého   materiálno – technického 
stavu sociálnych inštitúcií v meste.  
Zabezpečíme podmienky na dôstojný život handicapovaným 
občanom podporou ich aktivít. V spolupráci so školami 
v meste budú koordinované  sociálno – spoločenské väzby 
dieťa – rodina – mestská komunita. Preto budeme podporovať 
organizácie, ktoré rozvíjajú činnosť v oblasti rodinnej 
výchovy.  

Trenčín, to nie je len stred mesta. Máme aj ostatné 
sídliská Sihoť, Juh, Soblahovská, Noviny, a  časti Kubra 
Kubrica, Závažie, Záblatie, Biskupice, Nozdrkovce, Opatová 
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atď. Našim prvoradým záujmom je zvýšiť kvalitu života 
obyvateľov všetkých častí mesta Trenčín. 

Obyvateľov tohto mesta ubezpečujem, že všetky 
strategické rozhodnutia budú vykonané v širokom dialógu 
s občanmi. 

Info Trenčín 09.05.2003 
Trenčianske noviny 12.05.2003 
Info Trenčín 22.05.2003 
Pomocná evidencia 284/1/03, 293/1/03, 329/1/03 
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Činnosť orgánov mesta Trenčín 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom ustano-
vujúcom zasadnutí dňa 3. januára 2003, ktoré : 
uznesením č. 1/2003   A) vzalo na vedomie  : 

1. informáciu o výsledkoch volieb 
v meste Trenčín na funkciu 
primátora a na funkciu poslancov 
mestského zastupiteľstva; 

2. príhovor primátora. 
B) konštatovalo, že : 

1. novozvolený primátor mesta 
Trenčín Ing. Juraj Liška zložil 
zákonom predpísaný sľub primá-
tora mesta; 

2. novozvolení poslanci Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne – Ján 
Babič, Martin Barčák, Ing. Ján 
Bezák, Ing. Anton Boc, Ing. 
Branislav Celler, JUDr. Michal 
Čiertek, Ing. Milan Česal, Ľu-
bomír Dobiaš, MUDr. Peter Hla-
vaj, Dipl. Ing. Július Homola, 
Gabriela Hubínska, Ing. Ján 
Krátky, PhDr. Marián Kvasnička, 
PhDr. Alena Laborecká, Ing. 
Róbert Lifka, Oľga Löbbová, 
RNDr. Jozef Mertan, Mgr. Anna 
Plánková, Vladimír Poruban, 
MUDr. Ľubomír Sámel, MUDr. 
Pavol Sedláček, Ing. Štefan 
Sýkorčin, Ing. Veronika Závod-
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ská, Branislav Zubričaňák zložili 
zákonom predpísaný sľub. 

3. zvolilo predsedov výborov 
mestských častí : 
a) Trenčín – Stred : Gabriela Hu-

bínska, 
b) Trenčín – Juh : Ing. Ján Bezák, 
c) Trenčín – Sever : Ján Babič, 
d) Trenčín – Západ : Martin 

Barčák. 
4.zriadilo Mestskú radu v Trenčíne 

s počtom  6 členov; 
5.zriadilo stále komisie Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne : 
a) komisia finančná a majetková,  
b) komisia územného plánovania 

a investícií,  
c) komisia ţivotného prostredia 

a dopravy,  
d) komisia školstva, zdravotníc-

tva a sociálnych vecí,  
e) komisia kultúry, cestovného 

ruchu, športu a cirkví; 
6.schválilo územie pôsobnosti 

a počtu členov výborov mest-
ských častí mesta Trenčín : 
¾ výbor mestskej časti Trenčín – 

Stred zahŕňa volebný obvod            
č. 1, t.j. Stred, Dlhé Hony, 
Noviny a Biskupice s počtom           
6 poslancov; 



 13 

¾ výbor mestskej časti Trenčín – 
Juh zahŕňa volebný obvod č. 2, 
t.j. Juh s počtom 7 poslancov;  
¾ výbor mestskej časti Trenčín – 

Sever zahŕňa volebný obvod           
č. 3, t.j. Sihoť, Opatová, Pod 
Sokolice, Kubra, Kubrica s poč-
tom 8 poslancov;  
¾ výbor mestskej časti Trenčín – 

Západ zahŕňa volebný obvod             
č. 4, t.j. Zámostie, Istebník, 
Orechové, Záblatie, Zlatovce 
s počtom 4 poslancov. 

7.zvolilo Ing. Jána Krátkeho za 
zástupcu primátora mesta 
Trenčín; 

8.zvolilo predsedov komisií Mest-
ského zastupiteľstva v Trenčíne : 
a) Ing. Branislava Cellera za 

predsedu komisie finančnej 
a majetkovej; 

b) Dipl. Ing. Júliusa Homolu za 
predsedu komisie územného 
plánovania a architektúry; 

c) RNDr. Jozefa Mertana za 
predsedu komisie ţivotného 
prostredia a dopravy; 

d) Mgr. Annu Plánkovú za pred-
sedníčku komisie školstva, 
zdravotníctva a sociálnych 
vecí;  
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e) PhDr. Mariána Kvasničku za 
predsedu komisie kultúry, ces-
tovného ruchu, športu a cirkví. 

9.zvolilo poslancov za členov 
komisií Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne : 
a) Komisia finančná a majetko- 

vá : 
- Ing. Veronika Závodská, 
- Ing. Róbert Lifka, 
- Ing. Ján Bezák. 

b) Komisia územného plánova-
nia a investícií : 
- JUDr. Michal Čertek, 
- Martin Barčák, 
- Ľubomír Dobiaš, 
- MUDr. Pavol Sedláček. 

c) Komisia životného prostredia 
a dopravy : 
- Ing. Anton Boc, 
- Ing. Štefan Sýkorčin, 
- Ing. Milan Česal. 

d) Komisia školstva, zdravotníc-
tva a sociálnych vecí : 
- MUDr. Peter Hlavaj, 
- PhDr. Alena Laborecká, 
- Oľga Löbbová, 
- MUDr. Ľubomír Sámel. 

e) Komisia kultúry, cestovného 
ruchu, športu a cirkví : 
- Branislav Zubričaňák, 
- Gabriela Hubínska, 
- Ján Babič, 
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- Vladimír Poruban. 
10.zvolilo za členov Mestskej rady 

v Trenčíne : 
Ing. Branislava Cellera, Dipl. 
Ing. Júliusa Homolu, RNDr. 
Jozefa Mertana, Mgr. Annu 
Plánkovú, PhDr. Mariána Kvas-
ničku. 

11.schválilo zmeny Štatútu mesta 
Trenčín a súvisiacich predpisov 
v zmysle predloţeného návrhu. 

12.schválilo : 
- všetkých poslancov pre výkon 

sobášneho aktu; 
- sobášnej miestnosti Mestské-

ho úradu v Trenčíne ako 
miesta pre výkon sobášneho 
aktu; 

- za sobášny deň sobotu; 
- iných miest a dní konania 

sobáša zabezpečovať v súlade 
so zákonom o matrikách. 

13.schválilo odporúčania Mestské-
ho zastupiteľstva v Trenčíne 
primátorovi mesta Trenčín,            
aby : 
a) v súlade s ustanoveniami 

Obchodného zákonníka po-
ţiadal o zvolanie mimoriad-
nych Valných zhromaţdení 
obchodných spoločností, 
v ktorých je mesto Trenčín 
akcionárov a navrhnúť zme-
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ny v orgánoch spoločností 
takto : 

A. Trenčianske vodárne a ka-
nalizácie : 
- odvolať Ing. Jozef Ţišku 

z členstva Predstavenstva 
spoločnosti; 

- navrhnúť Ing. Branislava 
Cellera za člena Predstaven-
stva spoločnosti; 

- navrhnúť Ing. Júliusa Homo-
lu za člena Dozornej rady 
spoločnosti; 

B. Povaţská odpadová spoločnosť  
- odvolať Ing. Miloša Maţára 

a Ing. Katarínu Hegerovú ako 
členov Predstavenstva spoloč-
nosti; 

- odvolať Ing. Dušana Bezáka 
a Rastislava Machunku ako 
členov Dozornej rady spoloč-
nosti; 

- navrhnúť Ing. Róberta Lifku 
a Ing. Veroniku Závodskú za 
členov Predstavenstva spoloč-
nosti; 

- navrhnúť Ing. Jána Krátkeho 
a RNDr. Jozefa Mertana za 
členov Dozornej rady spoloč-
nosti; 
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C. Spoločnosť SP  
- odvolať Ing. Jozefa Ţišku ako 

člena Predstavenstva spoloč-
nosti; 

- odvolať Ing. Miloša Maţára 
ako člena Dozornej rady spo-
ločnosti; 

- navrhnúť Ing. Petra Štefánika 
za člena Predstavenstva spo-
ločnosti; 

- navrhnúť Ing. Jána Bezáka za 
člena Dozornej rady spoloč-
nosti; 

14. v súlade so Zmluvou o nájme 
a výpoţičke medzi mestom Tren-
čín Tebys s.r.o. Trenčín poţiadal 
o zmenu zástupcov v Dozornej 
rade spoločnosti Tebys s.r.o. 
takto : 
- odvolať Ing. Branislava Celle-

ra a MUDr. Pavla Sedláčka; 
- navrhnúť Karola Dobiáša 

a JUDr. Michala Čerteka. 
A. uložilo : 

1) predsedom komisií mest-
ského zastupiteľstva pred-
loţiť na najbliţšie zasad-
nutie mestského zastupiteľ-
stva návrhy na členov ko-
misií mestského zastupi-
teľstva z radov členov – 
odborníkov; 
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2) predsedom výborov mest-
ských častí predloţiť na 
najbliţšie zasadnutie mest-
ského zastupiteľstva návrh 
na riešenie zabezpečenia 
činnosti výboru podľa 
volebných obvodov; 

3) prednostovi mestského 
úradu predloţiť návrhy bo-
dy 1. a 2. tohto uznesenia 
na najbliţšie mestské zas-
tupiteľstvo. 

 
uznesením č. 2/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne určilo 

primátorovi mesta Trenčín Ing. Jurajovi 
Liškovi mesačný plat vo výške 4.000,- 
Sk s účinnosťou od 3. januára 2003. 

 
uznesením č. 3/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne určilo 

zástupcovi primátora mesta Trenčín Ing. 
Jánovi Krátkemu odmenu vo výške 
42.000,- Sk mesačne. 

Pomocná evidencia 60/1/03 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 
mimoriadnom zasadnutí dňa 28. januára 2003, prijalo : 
uznesením č. 4/2003 schválenie zmluvy o zriadení spoloč-

ného obecného úradu na zabezpečovanie 
výkonu úloh, ktoré prechádzajú na mesto 
Trenčíne v súlade so zákonom                     
č. 416/2001 Z.z. v znení neskorších 
predpisov a to podľa zákona : 
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- č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku; 

- č. 135/1961 Zb. o pozemných komuni-
káciach v znení neskorších predpisov; 

- č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci 
v znení neskorších predpisov; 

uznesením č. 5/2003  schválenie novelizácie Všeobecného 
záväzného nariadenia č. 2/2003 o miest-
nych poplatkoch na území mesta Tren-
čín; 

uznesením č. 6/2003 1.konštatuje, že  novozvolený  poslanec  
Mestského zastupiteľstva  v Trenčíne    
MUDr.  Eugen  Szép zloţil  zákonom  
predpísaný  sľub poslanca mestského     
zastupiteľstva;  

2. volí MUDr. Eugena Szépa za člena 
komisie finančnej a majetkovej; 

3. konštatuje začlenenie poslanca 
MUDr. Eugena Szépa do Výboru 
mestskej časti Stred. 

Pomocná evidencia 77/1/03 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 
ustanovujúcom zasadnutí dňa 10. marca 2003, ktoré prijalo 
tieto uznesenia : 
- uznesením č. 24/2003 1.  zrušilo   bod   A/ odsek 4, 5, 7, 8,9  

uznesenia Mestského zastupiteľ-
stva č. 256/2002 zo dňa 28.11. 
2002;  

2. schválilo   zverenie   Mestského   
futbalového štadióna na Sihoti do 
správy mestskej príspevkovej   or-
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ganizácie „Mestské hospodárstvo“ 
Trenčín; 

3. neschválilo  vstup mesta Trenčín 
ako akcionára do Futbalového klu-
bu „Laugarício“ Trenčín a.s.;  

4. uložilo prednostovi Mestského 
úradu v Trenčíne novelizovať 
Všeobecné záväzné nariadenie                  
č. 3/1999 o poskytovaní finanč-
ných prostriedkov z rozpočtu mes-
ta Trenčín na najbliţšie rokovanie 
mestského zastupiteľstva; 

5. uložilo prednostovi Mestského 
úradu v Trenčíne zapracovať do 
rozpočtu mesta Trenčín na rok 
2003 v poloţke – príspevky na 
šport   4 mil. Sk; 

- uznesením č. 34/2003 1. zvolilo    Ing.   Martina  Bičana  do  
funkcie hlavného kontrolóra mesta 
Trenčín dňom 1. apríl 2003; 

2. konštatuje, ţe výkon funkcie 
hlavnej kontrolórky Ing. Gabrielou 
Gajarskou sa skončil dňom          
31. marca 2003; 

Trenčianske noviny 17.03.2003 
Pomocná evidencia 161/1/03, 175/1/03 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí 
dňa 2. októbra 2003 : 
uznesením č. 36/2003 sa  pripojilo   k  Programovému  vyhlá-

seniu primátora mesta Trenčín a verejne 
deklaruje, ţe bude zabezpečovať čin-



 21 

nosť samosprávy mesta Trenčín v súla-
de s týmto vyhlásením. 

uznesením č. 58/2003 schválilo : 
1. Záverečný účet mesta Trenčín za rok 

2002 so súhlasom celoročného hospo-
dárenia bez výhrad; 

2. Rozdelenie hospodárskeho výsledku 
za rok 2002; 

3. Vysporiadanie straty zlúčenej 
organizácie Mestské hospodárstvo 
Trenčín; 

uložilo : 
prednostovi Mestskému úradu v Tren-
číne predloţiť rade mesta Trenčín 
stanovisko ku konštatovania audítora, 
súvisiace s nezaradením a nezaúčtova-
ním hmotného investičného majetku 
v termíne do 30.09.2003; 

uznesením č. 59/2003 schválilo Zásady nakladania s finančný-
mi prostriedkami mesta Trenčín ako 
Všeobecné záväzné nariadenie                  
č. 5/2003 s doplňujúcimi návrhmi; 

uznesením č. 61/2003 schválilo novelu Všeobecného záväz-
ného nariadenia č. 3/1997 o premávke 
na miestnych komunikáciach na území 
mesta Trenčín; 

uznesením č. 695/2003 odporučilo primátorovi mesta Trenčín 
poţiadať o zvolanie mimoriadneho 
valného zhromaţdenia Spoločnosti 
Stredné Povaţie, aby toto uskutočnilo 
zmenu v orgánoch spoločnosti odvo-
laním Ing. Jána Bezáka z členstva 
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Dozornej rady a kooptovať za člena 
Dozornej rady Ing. Štefana Sýkorčina. 

Pomocná evidencia 353/1/03 
 
 

Dňa 2. júna 2003 sa uskutočnilo mimoriadne rokovanie 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za účasti primátora mesta 
Trenčín Ing. Juraja Lišku, ktoré : 
uznesením č. 70/2003 1. konštatovalo, ţe  : 

b) petícia občanov mesta Trenčín zo 
dňa 12. mája 2003 bola podaná 
v súlade s príslušnými ustanove-
niami Ústavy Slovenskej republiky 
a zákona o petičnom práve; 

c) obsahom petície sú závaţné témy, 
ktorých riešenie je prioritou orgá-
nov mesta Trenčín. 

d) podporilo všetky aktivity primá-
tora mesta Trenčín, ktoré vedú 
k presadzovaniu záujmov mesta 
Trenčín; 

e) odporučilo primátorovi mesta 
Trenčín pokračovať v zaisťovaní 
skutkového stavu veci tak, aby boli 
objektívne preverené všetky sku-
točnosti rozhodujúce pre meritórne 
vybavenie petície; 

f) deklarovalo, ţe orgány mesta 
Trenčín, t.j. mestské zastupiteľstvo 
a primátor vykonávajú všetky dos-
tupné kroky na podporu rozvoja 
mládeţníckeho športu na území 
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mesta Trenčín, nevynímajúc futbal 
a hokej. 

2.  ţiada primátora mesta Trenčín : 
a) zabezpečiť oboznámenie petičného 

výboru s výsledkami rokovania 
mestského zastupiteľstva v prípa-
de, ţe v termíne do 12. júna 2003 
nebudú známe stanoviská prísluš-
ných orgánov verejnej správy, pre-
dĺţiť lehotu na vybavenie v súlade 
so zákonom; 

b) predloţiť všetky doručené stano-
viská príslušných orgánov verejnej 
správy na prerokovanie mestskému 
zastupiteľstvu. 

uznesením č. 71/2003 schválilo :  
a. Prevod nehnuteľného majetku štátu 

a to objekt hokejovej haly, súp.        
č. 1705 a pozemku parc. č. 1553/55 
o výmere 10.062 m2 v katastrálnom 
území Trenčín za dohodnutú cenu            
1 milión Sk; 

b. Prevod nehnuteľných vecí vo 
vlastníctve štátu, ktoré slúţia na 
zabezpečenie prevádzky a činnosti 
zimného štadióna na základe špe-
cifikácie majetku, ktorý bude môcť 
byť prevedený do vlastníctva mesta 
Trenčín za kúpnu cenu 150 tisíc Sk. 

uznesením č. 72/203 A)   schválilo poskytnutie dotácie Tren-
čianskemu múzeu vo výške 3 mi-
lióny Sk na odstránenie havarijného 
stavu opevnenia Trenčianskeho hra-



 24 

du podľa alternatívy uvaţujúcej s fi-
nančným nákladom 12.150.000 Sk. 
Dotácia bude poskytnutá formou 
dokumentárneho akreditívu otvore-
ného v Prvej komunálnej banke 
v prospech Trenčianskeho múzea. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 404/1/03 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí  
dňa 30. júna  2003 : 
uznesením č. 73/2003  schválilo kúpu 100 kusov kmeňových 

listinných akcií Futbalového klubu Lau-
garício Trenčín, a.s. v menovitej hod-
note jednej akcie 10.000,- Sk za účelom 
ďalšieho predaja. 

uznesením č. 77/2003 schválilo novelizáciu Všeobecne zá-
väzného nariadenia č. 2/2001 o mest-
skej polícii v Trenčíne 

uznesením č. 78/2003 schválilo názov ulice v mestskej časti 
Západ „K mlyniskám“. 

uznesením č. 81/2003 schválilo : 
1.  zotrvanie mesta Trenčín v : 

- Regionálnom zdruţení miest a ob-
cí stredného Povaţia, 

- Občianskom zdruţení „Refu-
gium“ 

- Zdruţení pre rozvoj Povaţia 
- Zdruţení pre udeľovanie Ceny 

Ferdinanda Kubalu 
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- Územnom spolku Slovenského 
červeného kríţa 

- Asociácii pre rozvoj turizmu 
2) vystúpenie mesta Trenčín z : 

- Zdruţenia miest a obcí Slovenska 
- Zdruţenia historických miest 

a obcí Slovenska 
- Slovenského zdruţenia Svetovej 

federácie miest a obcí 
- Asociácie zdravých miest Slo-

venska 
3) vstup mesta Trenčín do : 

- Únie miest Slovenska 
uznesením č. 82/2003 schválilo vstup mesta Trenčín do 

Zdruţenia „Región Biele Karpaty“ 
uznesením č. 83/2003 schválilo kritéria pre poskytovanie 

dotácií na šport v roku 2003 ako príloha 
k Všeobecnému záväznému nariadeniu 
č. 3/1999 

Pomocná evidencia 453/1/03 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom mimo-

riadnom zasadnutí dňa 15. júla 2003 : 
uznesením č. 102/2003  vyňalo zo správy Športový areál Si-

hoť vo vlastníctve mesta Trenčín do 
správy Mestského hospodárstva 
Trenčín. 

uznesením č. 104/2003 vzalo na vedomie abdikáciu Ing. 
Antona Kalafúta na funkciu riaditeľa 
Mestského hospodárstvo Trenčín; 
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 poverilo Ing. Františka Klemana ve-
dením Mestského hospodárstva 
Trenčín 

Pomocná evidencia 490/1/03 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí 
dňa 25. augusta 2003 : 
uznesením č. 124 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 8/2003 o miestnych poplatkoch na úze-
mí mesta Trenčín s tým, ţe poplatok 
z predaja alkoholických nápojov a taba-
kových výrobkov bude zrušený dňom 
vstupu Slovenskej republiky do Európskej 
únie. 

uznesením č. 125 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 
9/2003 o rozsahu a bliţších podmienkach 
poskytovania sociálnych sluţieb „Sociál-
nymi sluţbami“ Trenčín. 

uznesením č. 126 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 
10/2003 Poskytovanie starostlivosti v Do-
move penzióne pre dôchodcov Trenčín. 

uznesením č. 127 zvolilo za členov komisie školstva, zdra-
votníctva a sociálnych vecí Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne – odborníkov 
z radov občanov Adrianu Ridoškovú 
a Gabriela Chromiaka. 

Pomocná evidencia 515/1/03 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí 
dňa 2. novembra 2003 : 
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uznesením č. 132/2003  schválilo  návrh  na vyradenie  Zá-
kladnej  školy Trenčíne, na ulici       
1. mája č. 9 zo siete základných škôl. 

uznesením č. 133/2003   schválilo  zmenu Štatútu mesta Tren-
čín jeho doplnením o nový článok 
16a – „Poslanec  dlhodobo uvoľnený 
na výkon funkcie“ 

uznesením č. 134/2003 schválilo  v súlade s článkom  16a, 
ods. 1, Štatútu mesta Trenčín funk-
ciu poslanca dlhodobo plne uvoľne-
ného na výkon funkcie 
zvolilo Ing. Branislava Cellera do 
funkcie dlhodobo plne uvoľneného 
na výkon funkcie dňom 6. október 
2003 
určilo Ing. Branislavovi Cellerovi, 
dlhodobo uvoľnenému poslancovi na 
výkon funkcie plat vo výške 40.000,- 
Sk odo dňa nástupu do funkcie. 

Trenčianske noviny 03.11.2003 
Pomocná evidencia 668/1/03, 675/1/03 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí 

dňa 27. októbra 2003 : 
uznesením č. 152/2003 schválilo vstup mesta Trenčín do zdru-

ţenia s firmou „Byvyserv“ a.s. Trenčín 
na výstavbu komunikácie a inţinier-
skych sietí na výstavbu 54 bytových 
jednotiek na Ulici M. Kišša za dohod-
nutých podmienok. 
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uznesením č. 153/2003 schválilo vstup mesta Trenčín do 
zdruţenia s firmou „Adoz“ a.s. Trenčín 
na výstavbu komunikácie a inţinier-
skych sietí na výstavbu 30 bytových 
jednotiek na Bezručovej ulici za 
dohodnutých podmienok. 

uznesením č. 154/2003 schválilo novelizáciu Organizačného 
poriadku Mestského úradu v Trenčíne 
s doplnkom vytvoriť odboru kultúry, 
športu a cestovného ruchu a začleniť 
ho do organizačnej štruktúry Mest-
ského úradu v Trenčíne. 

uznesením č. 157/2003 schválilo vytvorenie 15-člennej pra-
covnej komisie pre rokovanie vo veci 
modernizácie ţelezničnej trate Nové 
Mesto nad Váhom – Púchov. 

uznesením č. 159/2003 schválilo text listu predsedovi vlády 
Slovenskej republiky o moţnosti zasta-
vovania vlakov Inter City v Trenčíne. 

 Trenčianske noviny 03.11.2003 
Pomocná evidencia 671/1/03, 673/1/03 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom mimo-
riadnom zasadnutí dňa 10. novembra 2003 : 
uznesením č. 160/2003 vzalo na vedomie písomné sa vzdanie 

sa mandátu primátora mesta Trenčín 
Ing. Juraja Lišku s účinkami jeho 
doručenia Mestskému úradu v Trenčí-
ne dňom 31.10.2003 v súlade s § 13a 
ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších 
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predpisov z dôvodu nezlúčiteľnosti vý-
konu štátnej funkcie – člena vlády 
s výkonom funkcie v inom orgáne ve-
rejnej moci – primátora mesta v zmys-
le článku 109, ods. 2 Ústavy Sloven-
skej republiky a článku 3 ods. 1 písm. 
h) Ústavného zákona  č. 119/1995 Z.z. 
dňom 31.10.2003. 

 konštatovalo, ţe zánikom mandátu 
primátora mesta Trenčín Ing. Juraja 
Lišku vzdaním sa mandátu dňom 
31.10.2003 plní úlohy primátora mesta 
Trenčín v súlade s § 13b ods. 5 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov v plnom 
rozsahu zástupca primátora Ing. Ján 
Krátky. 

 žiada predsedu Národnej rady Slo-
venskej republiky o vyhlásenie nových 
volieb na primátora mesta Trenčín. 

uznesením č. 162/2003 zrušilo Základnú školu v Trenčíne na 
Ulici 1. mája  dňom 31.12.2003 

 odvolalo riaditeľku Základnej školy 
v Trenčíne na Ulici 1. mája  Mgr. 
Danu Mihulovú dňom 15.11.2003 

 menovalo Ing. Petra Kubínskeho za 
likvidátora Základnej školy v Trenčíne 
na Ulici 1. mája dňom 15.11.2003 

 uložilo : 
- likvidátorovi Ing. Petrovi Kubín-

skemu predloţiť záverečnú právu 
s návrhom opatrení na najbliţšie 
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zasadnutie mestského zastupiteľ-
stva, 

- poslancovi dlhodobo uvoľnenému 
pre výkon funkcie predloţiť návrh 
na vyuţitie budovy uvoľnenej školy 
na najbliţšie zasadnutie mestského 
zastupiteľstva. 

Pomocná evidencia 712/1/03 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 

mimoriadnom zasadnutí dňa 18. decembra 2003 : 
uznesením č. 165/2003 schválilo : 

- asanáciu nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve mesta Trenčín – budovy 
so súpisným číslom 630 v katastrál-
nom území mesta Trenčín (objekt 
bývalých Masarykových kasární na 
Legionárskej ulici) 

- predaj pozemkov pod zastavanou 
budovou bývalých Masarykových 
kasární na Legionárskej ulici 
v celkovej hodnote 8.248.000,- Sk 

uložilo riaditeľovi Mestského hospo-
dárstva zabezpečiť vypovedanie ná-
jomných zmlúv uzatvorených na pre-
nájom nebytových priestorov nachá-
dzajúcich sa v objekte bývalých Masa-
rykových kasární na Legionárskej ulici 
tak, aby výpovedná lehota začala ply-
núť dňom 01.03.2004. 
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uznesením č. 195/2003 1) schválilo : 
a. koncepciu školstva v meste 

Trenčín 
b. zlúčenie : 
¾ Základnej školy Trenčín, 

Novomeského ulica, Základ-
nej školy, Saratovská ulica 
a Základnej školy Východná 
ulica do jednej Základnej 
školy Trenčín, Novomeského 
ulica ku dňu 01.08.2004. 
K tomuto subjektu sa sú-
časne začleňuje Školský klub 
detí Trenčín, Novomeského 
ulica. 

¾ Základnej školy Trenčín, 
Hodţova ulica a Školského 
klubu detí Trenčín, Gagari-
nova ulica do jedného sub-
jektu ku dňu 01.08.2004. 

2) zrušilo : 
a. Základnú školu Trenčín, Štu-

dentská ulica ku dňu 31. júl 
2004 s tým, ţe ţiaci futbalo-
vých tried môţu pokračovať na 
Osemročnom športovom gym-
náziu a programovo blízkych 
školách; 

b. Stredisko sluţieb škole ku dňu 
31. december 2003 s tým, ţe 
činnosť bude zabezpečovať od 
1. januára 2004 Mestské hos-
podárstvo , m.p.o. Trenčín 
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4) schválilo vyuţitie uvoľnených bu-
dov po základných školách nas-
ledovne : 
¾ Budova Základnej školy Tren-

čín, Ulica 1. mája pre Základnú 
školu sv. Ondreja Svorada 
a Benedikta od 01.03.2004, 

¾ Budova Základnej školy Tren-
čín, Študentská ulica pre Osem-
ročné športové gymnázium 
Trenčín od 01.08.2004; 

¾ Budova Základnej školy Tren-
čín, Východná ulica pre Tren-
čiansku univerzitu Alexandra 
Dubčeka od 01.08.2004. 

uznesením č. 196/2003 1) schválilo : 
a) koncepciu kultúry v meste Tren-

čín; 
b) prevzatie činnosti kultúrnych 

stredísk Juh, Dlhé Hony, Sihoť, 
Kubra, Kubrica, Zlatovce, Zá-
blatie, Opatová, Pribinova ulica, 
Mierove námestie č. 16, Mierove 
námestie č. 22 mestom Trenčín 
s tým, ţe koordináciu činností 
kultúrnych stredísk zabezpečí 
Mestský úrad Trenčín pros-
tredníctvom odboru kultúry, 
športu a cestovného ruchu dňom 
31.12.2003; 

c) prevzatie činnosti Kultúrno – 
informačného centra a kina Me-
tro s tým, ţe koordináciu čin-
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ností kultúrnych stredísk za-
bezpečí Mestský úrad Trenčín 
prostredníctvom odboru kultúry, 
športu a cestovného ruchu dňom 
31.12.2003; 

2) zrušilo Trenčiansku kultúrnu a pro-
gramovú agentúru, mp.o. dňom 
31.12.2003   

3) odvolalo Ing. Ľubomíra Kučerku 
z funkcie riaditeľa Trenčianskej 
kultúrnej a programovej agentúry, 
m.p.o. dňom 31.12.2003 

4) schválilo zmenu zriaďovacej listiny 
Trenčianskej kultúrnej a programo-
vej agentúry, m.p.o. : 
a) pôvodný text „Trenčianska kul-

túrna a programová agentúra, 
m.p.o.“ sa nahrádza textom 
„Trenčianska kultúrna a progra-
mová agentúra, m.p.o. – v 
likvidácii“; 

b) pôvodný text „Štatutárny zástup-
ca Ing. Ľubomír Kučerka“ sa 
nahrádza textom „Štatutárny zás-
tupca - likvidátor Trenčianskej 
kultúrnej a programovej agentú-
ry, m.p.o.  Ing. Ľubomír Kučer-
ka“; 

c) pôvodný text „Trenčianska kul-
túrna a programová agentúra, 
m.p.o. sa zriaďuje s účinnosťou 
od 1. januára 2002 na dobu ne-
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určitú“ sa nahrádza textom 
„Trenčianska kultúrna a progra-
mová agentúra, m.p.o. sa zria-
ďuje s účinnosťou od 1. januára 
2002 do 31. decembra 2003“. 

5. menovalo Ing. Ľubomíra Kučerku 
za likvidátora Trenčianskej kul-
túrnej a programovej agentúry, 
m.p.o. v likvidácii od 1. januára 
2004. 

6. uložilo likvidátorovi Ing. Ľubomí-
rovi Kučerkovi ukončiť likvidáciu 
Trenčianskej kultúrnej a progra-
movej agentúry, m.p.o. v likvidácii 
do 31. marca 2004 a predloţiť zá-
verečnú správu s návrhom opatrení 
na aprílové zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne po pre-
rokovaní v Mestskej rade Trenčín. 

uznesením č. 197/2003 schválilo Všeobecné záväzné naria-
denie č. 11/2003 o určovaní a vyberaní 
daní z nehnuteľnosti. 

uznesením č. 198/2003 schválilo prijatie dlhodobého úveru 
v Eurách od „Dexia banky Slovensko“ 
a.s. vo výške nesplatenej istiny 
poskytnutých úverov č. 04/034/97, 
04/034/98, 04/014/2000 a komunál-
nych obligácií mesta Trenčín. 

uznesením č. 199/2003 schválilo kúpu 10 akcií AS Trenčín 
a.s. v nominálnej hodnote jednej akcie 
10.000,- Sk za cenu 1,- Sk. 
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uznesením č. 200/2003 schválilo Všeobecné záväzné nariade-
nie mesta Trenčín č. 1/2004 – Roz-
počet mesta Trenčín na rok 2004. 

uznesením č. 204/2003 1) vzalo na vedomie odstúpenie 
RNDr. Jozefa Mertana z funkcie 
Dozornej rady Povaţskej odpadovej 
spoločnosti a.s. Trenčín; 

2. odporúča zástupcovi primátora 
mesta Trenčín, aby v súlade s usta-
noveniami Obchodného zákonníka 
poţiadal o zvolanie Valného zhro-
maţdenia Povaţskej odpadovej spo-
ločnosti a.s. Trenčín a navrhol pos-
lanca mestského zastupiteľstva Jána 
Babiča za člena dozornej rady. 

uznesením č. 206/2003 vzalo na vedomie priebeţnú správu 
likvidátora o postupe prác pri lik-
vidácii Základnej školy Trenčín, Ulica 
1. mája. 

uznesením č. 208/2003 odvolalo ku dňu 18. decembra 2003 
v súlade s § 3, ods. 1, zákona č. 
542/1990 Zb. o štátnej správe v škol-
stve a školskej samospráve v znení 
neskorších predpisov Mgr. Vladimíra 
Ţmuráňa z funkcie riaditeľa Základnej 
školy Trenčín, Študentská ulica; 

 poverilo vedením Základnej školy 
Trenčín, Študentská ulica Mgr. Milana 
Adamca doterajšieho zástupcu ria-
diteľa školy, v súlade s § 4, ods. 10, 
zákona č. 313/2001 Z.z. o verejnej 
sluţbe v znení neskorších zákonov. 
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uznesením č. 210/2003 menovalo Ing. Františka Klemana do 
funkcie riaditeľa Mestského hospo-
dárstva, mestskej príspevkovej orga-
nizácie Trenčín od 1. januára  2004. 

Pomocná evidencia 790/1/03 
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 Výročná správa mesta Trenčín  za rok 2003   
 

 

 Primátor mesta Trenčín 
1. Predstaviteľom mesta Trenčín a najvyšším výkonným 

orgánom mesta Trenčín sa stal od 3. januára 2003 
primátor Ing. Juraj Liška; 

2. Primátor sa stal štatutárnym zástupcom mesta Trenčín 
v majetko-právnych vzťahoch mesta a v pracovno-
právnych vzťahoch zamestnancov mesta, v admini-
stratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. 
V daňových a poplatkových vzťahoch bol daňovým 
orgánom.  

3. Primátor zastupoval mesto Trenčín navonok vo vzťahu 
k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.  

4. Primátor zodpovedal za plnenie úloh na úseku civilnej 
ochrany, protipoţiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany 
zdravia, Rady obrany štátu v podmienkach mesta 
Trenčín. 

5. Primátor vo vzťahu k mestskému úradu vykonával a plnil 
najmä tieto úlohy : 
a) vykonával správu mesta Trenčín v súlade s platnými 

právnymi predpismi, Štatútom mesta Trenčín a 
všeobecne záväznými nariadeniami mesta Trenčín;  

b) rozhodoval vo všetkých veciach správy mesta, ktoré 
nie sú právnymi predpismi, Štatútom mesta Trenčín 
alebo organizačným poriadkom vyhradené mestskému 
zastupiteľstvu; 

c) v pracovnoprávnych vzťahoch  plnil úlohu vedúceho 
organizácie; 

d) udeľoval plnú moc na zastupovanie mesta Trenčín;  
e) realizoval ďalšie úlohy vyplývajúce z právnych 

predpisov. 
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6. V priamej riadiacej pôsobnosti primátora bol náčelník 
mestskej polície, prednosta úradu a  kancelária primátora. 

7. Primátor delegoval niektoré právomoci aj na iné osoby, 
pokiaľ to pripúšťali právne predpisy.  

 
 Zástupca primátora mesta Trenčín 

 

1. Primátora počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti 
na výkon funkcie zastupoval zástupca primátora Ing. Ján 
Krátky. Bol zvolený mestským zastupiteľstvom z radov 
poslancov, spravidla na celé funkčné obdobie. Voľbou do 
funkcie sa nezakladal jeho pracovný pomer k mestu.  

2. Zástupca primátora vykonával aj v čase prítomnosti 
primátora tieto okruhy činností a úkonov :  
a) koordinoval a zjednocoval činnosť medzi jednotlivými 

komisiami mestského zastupiteľstva a výbormi 
mestských častí; 

b) koordinoval činnosť medzi mestskej rady a mestského 
zastupiteľstva; 

c) zabezpečoval materiálno-technické a priestorové pod-
mienky pre výkon činnosti poslancov mestského zastu-
piteľstva; 

d) zabezpečoval dohľad mestského zastupiteľstva nad 
činnosťou mestských organizácií a iných právnických  
osôb, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom bolo 
mesto Trenčín, alebo na činnosti ktorých sa mesto 
Trenčín finančne podieľalo; 

e) kontroloval prerokovávanie a riešenie návrhov, pod-
netov a pripomienok komisií mestského zastupiteľstva 
a výborov mestských častí; 

f) zabezpečoval kontakt medzi poslancami mestského 
zastupiteľstva, primátorom mesta a prednostom 
Mestského úradu v Trenčíne;  
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g) podieľal sa spolu s primátorom a zamestnancami mesta 
na spracovávaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblas-
tí ţivota v meste Trenčín;  

h) zúčastňoval sa na previerkach, na kontrolách a na 
vybavovaní sťaţností a petícií, ktoré uskutočňovali 
orgány mesta Trenčín; 

i) viedol zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej 
rady počas neprítomnosti primátora. 

1. Počas krátkodobej neprítomnosti alebo nespôsobilosti 
primátora na výkon funkcie, ktorá nepresahovala šesť 
mesiacov bol zástupca primátora oprávnený vykonávať 
tieto okruhy činností a úkonov : 
a) vykonávať všetky úkony a činnosti uvedené v ods. 2 

tohto článku; 
b) podpisovať rozhodnutia vydávané mestom Trenčín v 

správnom konaní v prípade neprítomnosti alebo nes-
pôsobilosti primátora na výkon funkcie dlhšej ako päť 
dní;  

c) podpisovať písomnosti súvisiace s termínovanými 
vkladmi mesta Trenčín v prípade neprítomnosti alebo 
nespôsobilosti primátora na výkon funkcie dlhšej ako 
päť dní;  

d) v nevyhnutnom rozsahu riadiť a zabezpečovať čin-
nosti súvisiace s činnosťou mestskej polície, civilnej 
ochrany, poţiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, Rady obrany štátu;  

f/ podpisovať splnomocnenia a poverenia na zastupo-
vanie mesta Trenčín pred súdmi, štátnymi orgánmi, 
orgánmi prokuratúry a inými subjektami v prípade 
neprítomnosti a nespôsobilosti primátora na výkon 
funkcie dlhšej ako 15 dní. 

4. Zástupca primátora bol povinný pri výkone okruhu jemu 
zverených činností a úkonov v zmysle ods. 2 a 3 tohto 
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článku dodrţiavať všetky platné právne predpisy, Štatút 
mesta Trenčín, všeobecné záväzné nariadenia mesta a 
ostatné interné normy mesta.  

 





 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trenčín tvorilo 40 pos-
lancov, ktorí boli zvolení pre volebné obdobie 2002 – 2006. 
Výbor mestskej 

časti Volebný obvod Titul, meno a priezv isko Politické zastúpenie 

Stred 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Juh 

Stred mesta, Dolné mesto Dipl. Ing. Július Homola  SDKÚ, KDH,, ÁNO, 
DS 

Stred mesta, Dolné mesto Gabriela Hubínska SDKÚ, KDH,, ÁNO, 
DS 

Stred mesta, Dolné mesto Ing. Ján Krátky  SDKÚ, KDH,, ÁNO, 
DS 

Dlhé Hony, Soblahovská PhDr. Marián Kvasnička  SDKÚ, KDH,, ÁNO, 
DS 

Dlhé Hony, Soblahovská Mgr. Anna Plánková  SDKÚ, KDH,, ÁNO, 
DS 

Dlhé Hony, Soblahovská MUDr. Eugen Szép  SDKÚ, KDH,, ÁNO, 
DS 

Juh Ing. Ján Bezák SDKÚ, KDH,, ÁNO, 
DS 

Juh JUDr. Michal Čiertek SDKÚ, KDH,, ÁNO, 
DS 

Juh Ing. Milan Česal SDKÚ, KDH,, ÁNO, 
DS 

Juh Oľga Löbbová SDKÚ, KDH,, ÁNO, 
DS 

Juh RNDr. Jozef Mertan SDKÚ, KDH,, ÁNO, 
DS 

 
Juh MUDr. Ľubomír Sámel DÚ 

Juh Branislav Zubričaňák SDKÚ, KDH,, ÁNO, 
DS 

Sever 

Sihoť 1., Sihoť 2.  Ján Babič  SDKÚ, KDH,, ÁNO, 
DS 

Sihoť 1., Sihoť 2.  Ing. Branislav Celler SDKÚ, KDH,, ÁNO, 
DS 

Sihoť 3., Sihoť 4.  Ľubomír Dobiáš  SDKÚ, KDH,, ÁNO, 
DS 

Sihoť 3., Sihoť , Opatová MUDr. Peter Hlavaj SDKÚ, KDH,, ÁNO, 
DS 

Pod Sokolica  PhDr. Alena Laborecká  SDKÚ, KDH,, ÁNO, 
DS 

Kubra Ing. Róbert Lifka  SDKÚ, KDH,, ÁNO, 
DS 

Kubrica  MUDr. Pavol Sed láček HZDS 

Kubrica  Ing. Veronika Závodská SDKÚ, KDH,, ÁNO, 
DS 

Zámostie  Martin Barčák SDKÚ, KDH,, ÁNO, 
DS 

Západ 
Istebník, Orechové Ing. Anton Boc SDKÚ, KDH,, ÁNO, 

DS 
Záblatie  Vladimír Poruban HZDS 

Zlatovce Ing. Štefan Sýkorčin  SDKÚ, KDH,, ÁNO, 
DS 
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 Hlavný kontrolór mesta Trenčín 
Oddelenie kontroly hlavného kontrolóra bolo riadené 

priamo hlavným kontrolórom Ing. Martinom Bičanom a 
vykonávalo činnosti smerujúce k zabezpečeniu úloh 
hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór zabezpečoval tieto 
činnosti : 
a) vykonával kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta 

a hospodárenie s majetkom mesta, ako aj hospodárenia 
rozpočtových organizácií mesta a príspevkových orga-
nizácií mesta Trenčín;  

b) vypracovával odborné stanoviská k návrhu rozpočtu, 
zmene rozpočtu a záverečnému účtu mesta Trenčín pred 
ich schválením v mestskom zastupiteľstve;  

c) predkladal výsledky kontroly priamo mestskému zastu-
piteľstvu; 

d) predkladal mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne 
správu o výsledkoch kontrolnej činnosti;  

e) spolupracoval s príslušnými štátnymi orgánmi vo 
veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pride-
lenými mestu zo štátnemu rozpočtu; 

f) vykonával kontrolu nakladania s  majetkom mesta 
Trenčín z hľadiska hospodárnosti, účelnosti a efek-
tívnosti;  

g) vypracovával ročnú správu o výsledkoch finančnej 
kontroly z vlastných podkladov, podkladov dodaných 
prednostom mestského úradu, vedúcim kancelárie pri-
mátora, vedúcimi útvarov mesta a náčelníkom mestskej 
polície. 

Útvar kontroly hlavného kontrolóra 
bol riadený priamo hlavným kontrolórom a vykonával činnosti 
smerujúce k zabezpečeniu úloh hlavného kontrolóra : 
a) vykonával kontrolu hospodárenia s finančnými zdrojmi 

mesta a kontrolu finančných operácií mestského úradu; 
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b) vypracovával podklady k odborným stanoviskám k návrhu 
rozpočtu, zmene rozpočtu a záverečnému účtu mesta Tren-
čín;  

c) preveroval tvorbu a čerpanie jednotlivých poloţiek rozpočtu 
mesta Trenčín;  

d) vykonával náhodné kontroly na základe podnetov a oz-
námení; 

e) vykonával kontrolu hospodárenia, vedenia účtovníctva a 
pokladničných operácií mestských organizácií a právnic-
kých osôb zriadených a zaloţených mestom Trenčín;  

f) preveroval ako mestské organizácie a právnické osoby 
zriadené a zaloţené mestom Trenčín plnia funkciu z 
hľadiska kvality a uspokojovania potrieb občanov; 

g) vypracovával hodnotiace správy o výsledkoch kontrolnej 
činnosti a o vybavovaní sťaţností a petícií pre potreby 
orgánov mesta Trenčín;  

h) viedol centrálnu evidenciu petícií  a sťaţností, sleduje a 
kontroloval ich vybavenie; 

i) pripravoval a spracovával podklady k ročnej správe 
o výsledkoch finančnej kontroly.  

 
Kontrolná činnosť oddelenie kontroly hlavného kontrolóra 

V zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
mesta Trenčín na 1. a 2. polrok 2003 boli v uvedenom období 
vykonané nasledovné kontroly : 
- následná finančná kontrola realizácie a nakladania s finan-

čnými prostriedkami mesta u  investičnej akcie  „Poţiarna 
zbrojnica Záblatie“; 

- kontrola postupu zamestnancov Mestského úradu v Tren-
číne a Mestského hospodárstva, mestskej príspevkovej 
organizácie Trenčín pri prenájme nehnuteľnosti – Chata 
Pod Ostrým vrchom; 
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- následná finančná kontrola vybraných zmlúv o nájme neby-
tových priestorov uzatvorených s Mestským hospodár-
stvom, mestskej príspevkovej organizácie Trenčín;  

- následná finančná kontrola pokladničných operácií v po-
kladni Školských zariadení mesta, mestskej príspevkovej 
organizácie Trenčín; 

- následná finančná kontrola pokladničných operácií v po-
kladni Trenčianskej kultúrnej a programovej agentúry, 
mestskej príspevkovej organizácie a v Kultúrno – infor-
mačnom centre; 

- následná finančná kontrola pokladničných operácií v po-
kladni Sociálnych sluţieb mesta, mestskej príspevkovej 
organizácie Trenčín; 

- následná finančná kontrola pokladničných operácií v po-
kladni Mestského úradu v Trenčíne a v príručných poklad-
niach na úseku matriky – oddelenie legislatívy a evidencie 
obyvateľstva Mestského úradu Trenčín; 

- kontrola inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Trenčín 
za rok 2002 – plnenie príkazu primátora Mesta Trenčín č. 
2/2003 na odstránenie nedostatkov zistených inventa-
rizáciou majetku a záväzkov Mesta Trenčín k 31.12.2002;  

- priebeţná finančná kontrola realizácie investičnej akcie – 
výstavba nájomných bytov 61 bytových jednotiek, Juh 2. so 
spoločnosťou Byvyserv a.s. Trenčín;  

- následná finančná kontrola výšky nájomného vo vybraných 
nájomných zmluvách  uzatvorených na nebytové priestory 
v správe Mestského hospodárstva, mestskej príspevkovej 
organizácie Trenčín; 

- kontrola nájomných zmlúv s vecným bremenom prevádz-
kovania verejných WC; 

- následná finančná kontrola prerozdelenia finančných pros-
triedkov v rámci mestskej rozpočtovej organizácie Školské 
zariadenia mesta Trenčín; 



 
 

 
 14 

- kontrola dodrţiavania Postupu pri oprave chýb v uzne-
seniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Tren-
číne; 

- kontrola plnenia uznesení Mestskej rady a Mestského zas-
tupiteľstva v Trenčíne 

Na základe zistených nedostatkov z vykonaných kontrol 
boli prijaté opatrenia na nápravu, ktoré budú predmetom 
samostatnej kontroly. 

 

Ostatné kontroly : 
- stanovisko k Záverečnému účtu Mesta Trenčín za rok 2002; 
- stanoviská k návrhu zmeny rozpočtu Mesta Trenčín na rok 

2003; 
- stanovisko k návrhu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2004 

 

Rozbory hospodárskej činnosti mestských príspevko-
vých a mestských rozpočtových organizáciach : 

V dňoch 20. aţ 31. marca 2003 a v dňoch 4. aţ 12. sep-
tembra 2003 sa zúčastnil hlavný kontrolór mesta Trenčín, 
prípadne zamestnanci útvaru kontroly hlavného kontrolóra 
prejednania rozborov hospodárskej činnosti mestských organi-
zácii, ktoré sa uskutočnili v mestských organizáciách prípadne 
na Mestskom úrade v Trenčíne za účasti primátorom mesta 
Trenčín menovaných členov rozborovej komisie.  

Pripomienkovanie návrhov interných noriem, všeobecne 
záväzných zariadení a podobne : 
- Rokovací poriadok Mestskej rady v Trenčíne 
- Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
- Plán legislatívnych úloh na rok 2003 
- Textová časť k návrhu Organizačného poriadku Mestského 

úradu Trenčín – časť hlavný kontrolór 
- Výročná správa mesta Trenčín – rok 2002 – časť hlavný 

kontrolór  
- Smernica o finančnej kontrole pre základné školy 



 

 15 

- Na základe vykonaných kontrol a po preskúmaní stavu vo 
vydávaní vnútorných noriem na Meste Trenčín bolo na 
porade prednostu Mestského úradu v Trenčíne dňa 7.7.2003 
iniciované hlavným kontrolórom mesta Trenčín vydanie 
zásad, ktoré by upravovali vydávanie vnútorných noriem a 
ich zverejňovanie v internom informačnom systéme mesta 
Trenčín 

 

Sťaţnosti 
Útvar kontroly hlavného kontrolóra a mestské príspevkové 

a rozpočtové organizácie sa pri evidencii a vybavovaní sťaţ-
ností a petícií riadili Zásadami postupu pri prijímaní, evi-
dovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťaţností fyzic-
kých osôb a právnických osôb a postupe pri vybavovaní petícií 
v podmienkach samosprávy mesta Trenčín, ktoré schválilo 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne uznesením č. 41 v roku 
1999. 

V roku 2003 bolo na útvare kontroly hlavného kontrolóra, 
v centrálnej evidencii zaevidovaných spolu 29 sťaţností a 8 
petícií, čo predstavovalo v porovnaní s  rokom  2002  pokles o 
21 sťaţností a  pokles petícií o jednu. Z uvedeného počtu zae-
vidovaných sťaţností bola jedna sťaţnosť v súlade s § 9 záko-
na č. 152/1998 Z.z. o sťaţnostiach, resp. článku 4 ods. 4) 
”Zásad” odstúpená Stavebnému bytovému druţstvu v Tren-
číne, ako orgánu vecne a miestne príslušnému na vybavenie. 
Avšak po následnom upresnení a miestne príslušnému na 
vybavenie. Avšak po následnom upresnení a skonkretizovaní 
poţiadavky zo strany sťaţovateľa, bola táto sťaţnosť riešená 
Mestskou políciou v Trenčíne. Bola vyhodnotená v neopod-
statnených sťaţnostiach. Anonymná sťaţnosť obyvateľov na 
chov ošípanej pri rodinnom dome bola odstúpená bez 
sledovania Regionálnej veterinárnej správe v Trenčíne v súla-
de s uvedeným paragrafom. 
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Z hľadiska opodstatnenosti boli priamo vybavené sťaţnosti 
v  počte 26 kvalifikované nasledovne: 

- 12  opodstatnených 
- 14  neopodstatnených 

 

Podľa vecného hľadiska opodstatnené sťaţnosti sme-
rovali na : 
� Mestský úrad Trenčín –  8 sťaţností 
� Mestskú políciu v Trenčíne  - 2 sťaţnosti 
� Mestské hospodárstvo Trenčín, m.p.o. – 2 sťaţnosti 

Neopodstatnené sťaţnosti smerovali na : 
■ Mestský úrad Trenčín –  7 sťaţností 
■ Mestskú políciu v Trenčíne – 4 sťaţnosti 
■ Spoločnosť Tebys, s r.o. Trenčín – 2 sťaţnosti 
■ Školské zariadenia Mesta Trenčín, m.r.o. – 1 sťaţnosť 

 
Riešenie petícií 
Na útvare kontroly bolo v roku 2003 zaevidovaných v cen-

trálnej evidencii osem petícií. Z uvedeného počtu boli prvé 
dve petície podané predčasne z nasledovného dôvodu: 
- petícia proti výstavbe 11 boxov garáţí  

Mesto Trenčín si k riešeniu petície vyţiadalo stanovisko 
prednostky Okresného úradu v Trenčíne. Tento orgán vydal 
rozhodnutie o zastavení stavebného konania dňa 22.1.2003 
z dôvodu nedoplnenia návrhu na vydanie územného rozhod-
nutia v určenej lehote zo strany navrhovateľa. 

- petícia proti spracovávaniu odpadu firmou FOMPEX  
s. r.o.  
Odbor ţivotného prostredia Mestského úradu v Trenčíne 
vykonal miestne zisťovanie a preverenie stavu uvedenej 
veci, avšak firma FOMPEX , s.r.o. nevykonávala ţiadne 
stavebné úpravy ani inú činnosť v rozsahu stavebného 
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zákona. V areáli závodu vykonávali čistenie a odvoz 
odpadu. 
Petície občanov mesta Trenčín, v ktorých podpismi 

podporili nasledovné tri  body : 
1. Ţiadame primátora mesta Trenčín, aby presadzoval záujmy 

občanov nášho mesta Trenčín. 
2. Nesúhlasíme so zbúraním novo – rekonštruovaného histo-

rického objektu mestskej plavárne a s výstavbou rýchlo-
dráhy stredom nášho mesta, ktorá negatívne ovplyvní 
vzhľad, ţivotné prostredie a bezpečnosť obyvateľov mesta. 

3. Nesúhlasíme s likvidáciou športových areálov v meste 
a ţiadame o podporu mesta pre rozvoj mládeţníckeho 
športu, najmä najpopulárnejších a najúspešnejších športov – 
hokeja a futbalu. 
Tieto petície boli predmetom rokovania mimoriadneho 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 2.6.2003, 
ktoré prijalo uznesenie č. 70. Nakoľko do zákonom stanovenej 
lehoty neboli známe stanoviská príslušných orgánov verejnej 
správy, ktoré Mesto Trenčín oslovilo. Preto primátor mesta 
Trenčín oznámil predsedovi petičného výboru predĺţenie 
lehoty na vybavenie petície  o ďalších  30 dní.  

Listom zo dňa 10.07.2003 primátor mesta Trenčín oznámil 
predsedovi petičného výboru skutočnosť, ţe petíciu nebolo 
moţné uspokojivo vybaviť v predĺţenej lehote vzhľadom na 
nedoručené (i po urgencii) stanovisko Trenčianskeho samo-
správneho kraja a toto spolu s ostatnými nemohlo byť 
predloţené mestskému zastupiteľstvu, ktoré sa konalo dňa 
30.6.2003. 

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 
18.12.2003 bola uznesením č. 193 zriadená komisia pre 
posúdenie postupov modernizácie ţeleznice, schválený Štatút 
komisie pre posúdenie postupov modernizácie ţeleznice a 
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v bode 3 uvedeného uznesenia bola zvolená komisia zastúpená 
poslancami a odborníkmi. Mestské zastupiteľstvo v uznesení 
č. 194 v Trenčíne k návrhu na zmenu Všeobecného záväzného 
nariadenia č. 2/1999 o Územnom pláne sídelného útvaru 
Trenčín v bode 1) ţiada príslušné orgány Mesta Trenčín, 
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a Ţeleznice Slo-
venskej republiky, aby modernizácia ţelezničnej trate bola 
riešená v súlade s platnými európskymi normami v oblasti 
ţivotného prostredia, historicko-pamiatkovej ochrany a majet-
kovoprávnych noriem. 
Nevyhovené bolo nasledovným petíciám: 
- Petícii, v  ktorej občania Trenčína, časť Sihoť  ţiadali 

prehodnotenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Tren-
číne č. 224 zo dňa 28.11.2002, ktoré sa týkalo predaja 
pozemkov za účelom výstavby a prevádzky tenisových 
kurtov. Výbor mestskej časti Sever na svojom zasadnutí 
neodporučil vyhovieť predmetnej petícii. Odbor ţivotného 
prostredia Mestského úradu v Trenčíne vo svojom sta-
novisku uviedol, ţe stavba je v súlade s územným plánom 
sídelného útvaru Trenčín.  

- Petícii, v ktorej obyvatelia Domova penziónu pre dô-
chodcov na Lavičkovej ulici v Trenčíne vyjadrili nes-
pokojnosť so zvyšovaním úhrady za bývanie a zaopatrenie 
v tomto penzióne, schválenej vo Všeobecnom záväznom 
nariadení Mesta Trenčín č. 10/2003. V odpovedi primátora 
mesta Trenčín bolo konštatované, ţe obyvatelia zariadenia 
sa podieľajú na prevádzkových nákladoch len jednou 
tretinou z celkových nákladov vynaloţených z rozpočtu 
Mesta Trenčín a schválená výška úhrad za poskytované 
sluţby bola primeraná v porovnaní s výškou úhrad v podob-
ných zariadeniach v iných mestách na území Slovenskej 
republiky.  
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- Petícii za zachovanie Základnej školy na Študentskej 
ulici v Trenčíne – Na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne bola predloţená dňa 18.12.2003, ktoré prijalo 
uznesenie č. 195 a pod bodom 2 a) zrušilo Základnú školu 
na Študentskej ulici ku dňu 31.7.2004 s tým, ţe ţiaci 
futbalových tried môţu pokračovať na Osemročnom špor-
tovom gymnáziu a programovo blízkych školách.  

- Petícii proti navrhovanému zrušeniu Základnej školy na 
Východnej ulici v Trenčíne – Na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne dňa 18.12.2003 bolo prijaté 
uznesenie č. 195 ku Koncepcii školstva v meste Trenčín 
s tým, ţe v bode 1 pod písmenom b) schválilo zlúčenie 
Základnej školy Novomeského ulica, Základnej školy  Sara-
tovská ulica a Základnej školy Východná ulica do jednej 
Základnej školy Ladislava Novomeského ku dňu 1.8.2004. 
Vyhovelo sa Petícii rodičov proti zrušeniu Materskej 

školy na Gagarinovej ul. v Trenčíne. Listom primátora Mes-
ta Trenčín bolo zástupcovi rodičov oznámené, ţe pre školský 
rok 2003/2004 bude Materská škola na Gagarinovej ulici 
v Trenčíne fungovať naďalej, avšak v najbliţšom období bude 
nevyhnutné pristúpiť k redukcii počtu materských škôl na úze-
mí mesta Trenčín. 
Ostatné podania a návštevy na útvare kontroly 

Útvaru kontroly bolo v roku 2003, okrem sťaţností 
zaevidovaných v centrálnej evidencii, doručených ďalších 24 
podaní, ktoré nespĺňali náleţitosti sťaţnosti. Útvar kontroly  
tieto podania odstupoval na vybavenie príslušnému odboru, 
oddeleniu Mestského úradu v Trenčíne, inému kompe-
tentnému orgánu alebo boli vrátené pisateľom s odporučením, 
kde  majú poţadovať ich vybavenie. 

Predmetné podania sa týkali napríklad : 
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- devastácie  bytového a domového fondu zo strany nájom-
níkov bytov,  

- ţiadosti o znovu zavedenie časových lístkov v mestskej hro-
madnej doprave, 

- neohlásených stavebných úprav v spoločných priestoroch 
domu,   

- narušených susedských vzťahov,   
- stanoviská k vybraným poloţkám v rozpočte mesta Trenčín,  
- námietky voči vyrubenému miestnemu poplatku za zber,  
- námietky na prepravu a zneškodňovanie komunálneho 

odpadu,  
- podnety na vykonanie kontroly vo  firme s ručením obme-

dzeným,  
- nesúhlas s uzatvorením základnej školy (2x),  
- preskúmanie súladu všeobecne záväzného nariadenia s Ob-

čianskym zákonníkom,   
- odvolania proti vydaniu kolaudačného rozhodnutia,  
- nesúhlas s uloţenou blokovou pokutou zamestnancami 

mestskej polície,  
- nespokojnosť s postupom Spoločného obecného úradu 

v Trenčíne,  
- nedodrţanie podmienok pri stavebných úpravách bytu,  
- zrušenie  ihriska umiestneného blízko bytovky,  
- námietky proti postupu správcu dane a podobne.  

V roku 2003 navštívilo útvar kontroly 39 občanov, z toho 
piati po dvakrát a s tromi bol spísaný záznam. S prvou ob-
čiankou, ktorá navštívila útvar kontroly dňa 3. januára 2003 
bol spísaný záznam a problematika bola ďalej riešená ako 
sťaţnosť prostredníctvom odboru investícií Mestského úradu v 
Trenčíne. Záznam bol spísaný aj s občanom, ktorý poukazoval 
na nadmernú hlučnosť spôsobenú ţivou hudobnou produkciou 
a nedodrţiavanie záverečných hodín v prevádzke „U Bradáča“ 
a daná problematika bola následne riešená ako sťaţnosť 
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Mestskou políciou v Trenčíne. V štyroch prípadoch sa boli 
občania informovať na postup pri zostavovaní petície a bol im 
poskytnutý výklad aj fotokópia zákona o petičnom práve. 
Ostatní občania  poţadovali napríklad : 
- informácie ako prinútiť vlastníkov bytov v obytnom dome, 

aby si plnili upratovacie povinnosti spoločných priestorov 
domu,  

- ako postupovať proti podnikateľovi, ktorý si v reklamných 
letákoch uvádza ich adresu podnikania,  

- ako postupovať pri narušených susedských vzťahoch,  
- riešenie chovu nadmerného mnoţstva exotických vtákov u 

suseda a ich hlučnosť od skorých ranných hodín,  
- vo veci nespokojnosti s určenou výškou ceny za nebytové 

priestory a podobne.  
Poţiadavky uvedeného charakteru boli vybavené bez 

nároku na písomnú odpoveď, resp. boli odporučení na 
príslušný orgán, ktorý ich poţiadavky rieši. 

 
Sťaţnosti na činnosť mestských príspevkových a roz-
počtových organizácií 

V roku 2003 zaevidovali v Mestskom hospodárstve 
Trenčín, m.p.o. tri sťaţnosti. Všetky tri boli opodstatnené. 
Trenčianska kultúrna a programová agentúra, m.p.o. 
prijala a vybavovala v roku 2003 dve sťaţnosti ohľadne 
distribúcie dvojtýţdenníka Info. Sťaţnosti boli vyhodnotené 
ako opodstatnené a sťaţovateľom boli zaslané osprave-
dlňujúce listy riaditeľa TKPA, m.p.o. s tým, ţe boli prijaté 
opatrenia, aby sa nedostatky v distribúcii neopakovali. 
V mestskej príspevkovej organizácii Správa mestských lesov 
Trenčín a v mestských rozpočtových organizáciách Sociálne 
sluţby mesta Trenčín a Školské zariadenia mesta Trenčín 
v roku 2003 nezaevidovali ţiadnu sťaţnosť.  
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 Prednosta Mestského úradu v Trenčíne 
1) Funkciu prednostu Mestského úradu v Trenčíne vykoná-

val do 30. októbra 2003 Ing. Miroslav Velčko. Po tomto 
termíne bola poverená vykonávaním tejto funkcie JUDr. 
Iveta Orgoníková. Prednosta úradu bol zamestnancom 
Mesta Trenčín. 

2) Prednosta Mestského úradu v Trenčíne zodpovedal za 
svoju činnosť primátorovi mesta Trenčín. 

3) Prednosta Mestského úradu v Trenčíne plnil tieto úlohy : 
- riadil, organizoval a kontroloval činnosť úradu a ním 

spravovaného majetku, pričom uplatňoval tieto prin-
cípy : 
1. riadenie spolupráce odborov a oddelení pri výkone 

ich činností najmä v otázkach, ktoré patria do právo-
moci dvoch, alebo viacerých odborov a oddelení; 

2. koordinovanie stanovísk; 
3. riešenie sporov pri zabezpečovaní pracovných úloh 

vedúcich odborov a oddelení; 
- zodpovedal za zostavenie návrhu rozpočtu mesta 

Trenčín, sledoval a zodpovedal za jeho čerpanie 
a plnenie; 

- kontroloval a zodpovedal za hospodárne vyuţívanie 
finančných prostriedkov schválených v rozpočte mesta 
Trenčín;  

- spolupracoval s ostatnými úradmi a inými subjektami;  
- bol oprávnený konať vo veciach obchodných, admi-

nistratívno-právnych, ktoré sa týkali Mestského úradu 
v Trenčíne, pokiaľ neboli právnymi predpismi, Štatú-
tom mesta Trenčín alebo organizačným poriadkom 
zverené primátorovi, zástupcovi primátora, prípadne 
iným zamestnancom mesta Trenčín; 

- zodpovedal za skvalitňovanie kvalifikačnej štruktúry a 
vzdelávanie zamestnancov mesta Trenčín; 
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- vykonával v súčinnosti s primátorom Mesta Trenčín 
základné práce na úseku obrany štátu, civilnej ochrany 
a bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, vyplývajúce 
pre mesto Trenčín z príslušných právnych predpisov; 

- zúčastňoval sa na zasadnutiach mestského zastupi-
teľstva a mestskej rady s hlasom poradným; 

- podpisoval spolu s primátorom mesta Trenčín zápis-
nice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej 
rady; 

- Bol oprávnený navrhovať primátorovi mesta Trenčín 
riešenie pracovno-právnych a mzdových vzťahov 
týkajúcich sa mestského úradu; 

- Bol správnym orgánom v zmysle zák. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní v administratívnoprávnych vzťahoch 
v oblasti obchodu a sluţieb, sociálnych a bytových 
vecí, vo veciach miestnych a účelových komunikácií 
a ţivotného prostredia v rozsahu vyplývajúcom pre 
mesto Trenčín z príslušných právnych predpisov na 
základe písomného splnomocnenia primátora mesta 
Trenčín, bol správnym orgánom pri výkone samo-
správnych funkcií v zmysle §4 ods. 3 zák. č. 369/1990 
a bol oprávnený zastupovať mesto Trenčín ako 
účastníka v správnych konaniach uskutočňovaných 
v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, so 
všetkými právami a povinnosťami vyplývajúcimi 
z týchto úkonov pre mesto Trenčín. 

4) Prednosta úradu plnil aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloţilo 
mestské zastupiteľstvo a primátor v súlade s platnou 
právnou úpravou; 

5) Výkonným orgánom prednostu bol sekretariát pred-
nostu, ktorý je v jeho priamej riadiacej pôsobnosti a 
zabezpečoval najmä : 
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a) evidenciu korešpondencie prednostu úradu a zástupcu 
primátora; 

b) administratívne práce, dennú poštu úradu, tlač; 
c) vyhotovoval záznamy z pracovných porád a rokovaní 

prednostu úradu a zástupcu primátora; 
d) viedol termínovník rokovaní, porád, pracovných 

stretnutí a návštev prednostu úradu a zástupcu 
primátora; 

e) organizoval styk s občanmi; 
f) sledoval plnenia úloh vedúcich odborov a oddelení 

úradu. 
g) V priamej riadiacej pôsobnosti prednostu úradu boli : 

odbory : 
- ekonomický  
- právny  
- ţivotného prostredia 
- investícií 
- architektúry 
samostatné oddelenia : 
- práce a mzdy a personalistiky 
- automatizovaného informačného systému  
- spoločenských vzťahov 

 
 
 

 Mestská polícia Trenčín 

Mestská polícia bola poriadkovým útvarom mesta Trenčín 
zriadeným mestským zastupiteľstvom na čele s náčelníkom 
Mgr. Františkom Orsághom. Mestská polícia pôsobila pri 
zabezpečovaní mestských  vecí verejného poriadku, ochrany 
ţivotného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo 
všeobecne záväzných nariadení mesta Trenčín, z uznesení 
obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta 
Trenčín. 
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     V roku 2003 Mestská polícia v Trenčíne vykonávala 
činnosť v zmysle Zák. č. 564/91 Zb. , kde boli úlohy plnené 
cca na 65 - 70% z dôvodu personálneho obsadenia resp. 
nedostatku síl na zabezpečenie poţiadaviek, ktoré boli na nás 
kladené zo strany občanov, poslancov ako aj predstaviteľov 
Mestského úradu v Trenčíne . 
Personálne obsadenie  

K 1. januáru 2003 na Mestskej polície v Trenčíne bolo 
personálne obsadenie 34 policajtov a jeden administrátor. 
V priebehu roka 2003 došlo k viacerým zmenám. V mesiaci 
február a apríl 2004 došlo rozviazaniu pracovného pomeru s 
dvoma policajtmi. V jednom prípade šlo o hrubé porušenie 
pracovnej disciplíny a v druhom prípade šlo o nesplnenie 
zákonnej podmienky pre výkon sluţby na nosenie sluţobnej 
zbrane. V mesiaci máj a jún 2003 došlo k doplneniu stavu na 
34 policajtov. 30. júna 2003 bol uznesením Mestského 
zastupiteľstva č. 77 navŕšený stav o 8 policajtov, z ktorých 
dvaja boli vyčlenení ako parkovacia sluţba a jeden policajt bol 
zaradený na funkciu preventistu kriminality.   
Systém a výsledok činnosti mestskej polície 
     Zamestnanci Mestskej polície v Trenčíne pracovali 
v dvojzmennej nepretrţitej dobe a to denná sluţba od 7.00 hod. 
do 19.00 hod. a nočná sluţba od 19.00 hod. do 7.00 hod.  
Pracovisko mestskej polície na sídlisku Juh bolo v roku 2003 
dočasne zrušené, nakoľko tam boli vyčlenení len dvaja 
policajti a ich činnosť a pokrytie sluţieb bolo nedostatočné, 
kde kontakt medzi občanom a policajtom bol neúčinný. Ako 
dočasné náhradné riešenie bolo zabezpečené tak, ţe  inšpektori 
mestskej polície v dennej a nočnej dobe vykonávali obchádz-
kovú činnosť nepravidelnými obchôdzkami  aj na úkor centra 
a iných priľahlých častí mesta Trenčín. 
     Počas hodnoteného obdobia zamestnanci mestskej polície 
zistili a prejednali 5353 priestupkov, z ktorých bolo blokovo 
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na mieste riešených 3486 vyčíslené pokutami v hodnote 
969.900 Sk, pohovorom a iným spôsobom. 
Porovnanie roka 2002 s rokom 2003 : 

rok počet zistených 
priestupkov 

počet blokových 
konaní 

výšky pokuty 

2002 3.051 754 217.900,- Sk 
2003 5.353 3.486 969.000,- Sk 

rozdiel + 2.302 2.732 751.100,- Sk 

 
Príslušníci mestskej polície sa 38 krát zúčastnili ako 

nezúčastnené osoby na domových prehliadkach v zmysle 
trestného poriadku s Policajným zborom Slovenskej republiky. 
V zmysle občiansko-súdneho poriadku bolo vykonaných 724 
doručení (súdnych rozhodnutí, zistenia pobytov a podobne). 
Riešilo sa 1.378 udalostí (podnetov od občanov, inštitúcii, 
organizácii, ktoré sa týkali určitého diania v meste). Mestská 
polícia počas celého roka 2004 zabezpečovala verejný po-
riadok na všetkých kultúrnych a spoločenských akciách 
(Pohoda, návštevy vládnych delegácii, trhy, oslavy Nového 
roka, zábavy, predvádzanie akcií firiem, atď.), ako aj na 
športových akciách realizovaných v meste Trenčín, majstrov-
stvá Slovenskej republiky v zápasení, v cyklistike, Silák roka,  
Majstrovstvá sveta v silovom trojboji, Mars super liga, Extra 
liga, rôzne podujatia v Kultúrnom a metodickom centra Oz-
brojených síl Slovenskej republiky a atď. Pri týchto akciách 
nedošlo k váţnejšiemu narušeniu verejného poriadku a všetky 
priestupky boli riešené operatívne na mieste. 

Pripravil sa nový systém výkonu sluţby tak, ţe boli spra-
cované karty úsekov, podľa ktorých sa mesto Trenčín roz-
delilo na 9 hlavných úsekov s niekoľkými pod úsekmi, kde by 
sa mali čo najviac zdrţiavať zamestnanci mestskej polície 
a riešiť problematiku daného úseku priamo na mieste, zbierať 
informácie od občana o nedostatkoch týkajúc sa konkrétnych 
mestských častí. Tým by sa dalo operatívne reagovať na 
vzniklé nedostatky a ich odstránenie a taktieţ  by policajt 
získal dobrú osobnú a miestnu znalosť, čo je základným 



 

 27 

predpokladom úspešnej práce zamestnanca mestskej polície. 
V konečnom dôsledku  by sa vylepšila dôvera občan – 
policajt, pričom by u občana nastal zvýšený pocit bezpečnosti. 
Školenia a vzdelávanie 
     Náčelník mestskej polície jedenkrát za tri mesiace zvolával 
poradu, kde sa hodnotila činnosť za uplynulé obdobie, pri-
pomienkovali sa nedostatky, ktoré boli zistené a navrhli sa 
riešenia ako sa musia v budúcnosti s problémom vysporiadať. 
Vykonali sa preškolenia aktuálnych zákony, všeobecne 
záväzných nariadení, aby činnosť zamestnancov mestskej 
polície bola bez problémová. Taktieţ sa prizývali odborníci na 
výklad niektorých činností, aby sa osvojili pojmy z dopravy 
(dopravný inţinier z Okresného riaditeľstva Policajného zboru 
Slovenskej republiky), policajt  z úseku zbraní a streliva a pod. 
Zamestnanci mestskej polície sa samo vzdelávali. Ich nado-
budnuté vedomosti preukazujú v písomných testoch zame-
raných na  odbornú spôsobilosť, na zákon o obecnej polícii, 
priestupkový a trestný zákon a zákon o premávke na 
pozemných komunikáciách. Krátke porady sa vykonávali  
kaţdý deň pred nástupom do sluţby, v ktorých sa spoločne 
operatívne hodnotil predchádzajúci deň (zvodka – situačná 
správa) a pokiaľ sa zistili nedostatky príjmu boli patričné 
opatrenia. Po tomto úkone sa vykonávalo rozdelenie hliadok 
s konkrétnymi úlohami na príslušných stanovištiach a daný 
deň. 
Spolupráca s inými organizáciami. 
     Najčastejšia spolupráca bola vyvíjaná medzi Mestskou 
políciou Trenčín a Okresným oddelením Policajného zboru 
Slovenskej republiky v Trenčíne a to hlavne pri spoločných 
zákrokoch alebo úkonoch v zmysle priestupkového zákona 
alebo trestného poriadku, ako aj s Okresným riaditeľstvom 
Policajného zboru Slovenskej republiky v Trenčíne, s Doprav-
ným inšpektorátom Policajného zboru Slovenskej republiky v 
Trenčíne a Úradom justičnej a kriminálnej polície v Trenčíne. 
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Dobrá spolupráca sa dá hodnotiť s odborom všeobecnej 
a vnútornej správy Okresného úradu v Trenčíne, jeho pries-
tupkovým oddelením pri metodickej pomoci.   
Preventívno-výchovná činnosť 
     Počas hodnotiaceho obdobia Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne schválilo projekt preventívno-výchovnej činnosti 
v boji proti kriminalite a inej protispoločenskej činnosti pod 
názvom „Bezpečné mesto Trenčín“. Tento projekt nielen 
analyzoval bezpečnosť v Trenčíne, ale dával návod, ako 
pokračovať v tejto oblasti do budúcna. Za uplynulý rok sa 
Mestská polícia v Trenčíne podieľala na prevencii hlavne 
medzi ţiakmi základných škôl, študentmi odborných učilíšť, 
a to hlavne prednáškovou činnosťou. Od zriadenia funkcie 
preventistu pre kriminalitu (1. augusta 2003) bolo do 31. de-
cembra 2003 vykonaných 50 prednášok a besied na základ-
ných a stredných školách z rôznych tém. Na prvom stupni 
základných škôl sa prednášala dopravná výchova. Na druhom 
stupni a na stredných školách sa prednášala kriminalita 
mládeţe z trestno-právneho procesu, drogová závislosť- 
alkoholová, mäkké a tvrdé drogy, mládeţ ako obeť násilnej 
a majetkovej trestnej činnosti, ako aj páchateľ trestnej 
činnosti.       
     Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality 
na svojom koncoročnom zasadaní roka 2002 schválila rozší-
renie kamerového systému v meste Trenčín na rok 2003 , kto-
rý bol financovaný zo štátneho rozpočtu v sume 1.000.000 Sk. 
Za uvedenú sumu bol zriadený retrandačný stoţiar na 
Trenčianskom hrade, z ktorého sa éterom  šíry signál na 
príslušné kamery. Taktieţ bol vybudovaný stoţiar na Mlá-
deţníckej ulici, na ktorom je nainštalovaná kamera s nočným 
videním. Od spustenia prevádzky uvedenej kamery sa zníţil 
počet odcudzení motorových vozidiel ako aj ich vykrádanie. 
Predmetné miesto bolo vytipované z dôvodu, ţe na Mlá-
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deţníckej ul. dochádzalo v rámci mesta Trenčín najčastejšie 
a v najväčšom rozsahu k páchaniu trestnej činnosti.  
Stav verejného poriadku 
 Stav verejného poriadku je hodnotený kladne vzhľadom 
k daným moţnostiam súčastnej legislatívy (Zák.564/91 Zb. 
o obecnej polícii) a taktieţ k personálnemu a technickému 
zabezpečeniu Mestskej polície Trenčín. 
 

Štatistika spáchaných priestupkov  
za obdobie od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003  

 
   Riešené  

druh priestupku pokuty v Sk počet iné výška pokuty 
§22 cyklisti 98 59 39 5900 
§22 D56a (nákl.vozid lá) 13 6 7 2600 
§22 jazda na červenú 8 1 7 4600 
§22 ohrozovanie CP   15 9     6 1100 
§22 park. na prechode pre 
chodcov 7 0 7 2300 

§22 park. na vyhradenom 
mieste pre ZŤP 68 19 49 13700 

§22 parkovanie na chodníku  222 85 137 27600 
§22 parkovanie na V13 138 41 97 30000 
§22 parkovanie v kriţovatke 40 12 28 8400 
§22 pešia zóna 896 317 579 65200 
§22 porušenie DZ  B1  475 101 356 91400 
§22 porušenie DZ  B2 82 12 70 31700 
§22 porušenie DZ B23 6 3 3 1500 
§22 porušenie DZ B3 616 59 557 167800 
§22 porušenie DZ B30  75 21 54 14600 
§22 porušenie DZ  B31 893 197 696 81900 
§22 porušenie DZ D5 /nákl. 
vozidlá/  5 1 4 1000 

§22 porušenie C2 74 17 57 16000 
§22 prekáţka v CP 33 12 21 6100 
§22 porušenie C4b  3 0 3 1100 
§24 úsek podnikania  40 9 31 10300 
§30 alkoholizmus  1 1 0 0 
§45 ochrana ţiv. prostr. 40 24 16 4100 
§471/a neuposlúchnutie 
výzvy verej. činiteľa  6 3 3 300 

§47/1b rušenie nočného 
kľudu 178 118 60 9900 

§47/1c verej. pohoršenie 264 215 49 8700 
§47/1d znečist. verej. 
priestr., plagátovanie 46 30 16 5400 

§47/1e poškod. orientač. 
zariadenia  5 5 0 0 

§47/1g poškod. verej. 
priestranstva 28 22 6 2300 

§48 chov zvierat  31 30 1 200 
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§48 podomový predaj 31 11 20 9900 
§48 zákon o odpadoch 6 4 2 700 
§48 VZN 12/98 trhoviská 1 0 1 200 
§48 VZN 2/97 parkovné 
poplatky 82 74 8 1100 

§48 VZN 2/98 podnikanie  44 23 21 9400 
§48 VZN 3/02 chov psov 7 7 0 0 
§48 VZN 3/97 vraky  3 3 0 0 
§48 VZN 4/01 o odpadoch 5 5 0 0 
§48 VZN 6/91 čistota 3 1 2 300 
§48 VZN 7/91 štatút zelene 58 10 48 8800 
§49 obč. spolunaţívanie  115 104 11 3700 
§50 prot i majetku  443 163 280 104300 
iné / strata dokladov,.../  82 74 8 1100 
trestný čin 13 13 0 0 
S p o l u 5353 1927 3426 969000 

                                     
 

Doručovanie súdnych zásielok  :   724  
Počet denných udalostí          : 1378   

 
 

Štatistika riešenia priestupkov  
za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2003 

 
Druh priestupku Počet Iné  Pokuta Pokuty (Sk) 

bloková pokuta 3371 0 3371 938300 
bloková pokuta - šekom 156 100 56 30700 
nahlásené 9 9 0 0 
odloţené 9 9 0 0 
ostatné 69 69 0 0 
pohovorom 1365 1365 0 0 
postúpené 245 245 0 0 
začaté objasňovanie 75 75 0 0 

S p o l u 5353 1927 3427 969000 
 

                           

 
 Mestský úrad Trenčín, odbor ekonomický 
Odbor ekonomický riadil vedúci odboru Ing. Ľubomír 

Štefánik, ktorý bol zároveň zástupcom a priamo podriadený 
prednostovi Mestského úradu v Trenčíne. Štruktúra 
ekonomického odboru : 

 oddelenie finančné 
 oddelenie mestských organizácií 
 oddelenie daní a poplatkov 
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 oddelenie obchodu a sluţieb 
 oddelenie vnútornej správy 

Vedúci ekonomického odboru bol oprávnený v mene 
správcu dane vykonávať všetky právne úkony, vrátane 
podpisového práva vo veciach nároku správcu dane a 
príslušných Všeobecne záväzných nariadení  Mesta Trenčín. 
 
� oddelenie finančné 

Finančné oddelenie bolo jedným z oddelení organizačne 
začlenených do ekonomického odboru Mestského úradu v 
Trenčíne. Medzi hlavné činnosti oddelenia v roku 2003 patrilo 
vypracovanie návrhu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2004 a 
zmeny rozpočtu na rok 2003, štvrťročné vyhodnotenia plnenia 
rozpočtu a vedenie účtovníctva. 

V rámci účtovnej evidencie oddelenie evidovalo platby 
za odpredané byty vo vlastníctve mesta, za miestne dane, 
miestne poplatky, správne poplatky a iné, viedlo agendu 
nedokončených investícií, realizovalo nakladanie s voľnými 
finančnými zdrojmi vo forme termínovaných vkladov a 
finančných operácií na peňaţnom trhu, viedlo agendu 
poistných zmlúv na zdruţené poistenie, poistenie proti 
ukradnutiu a pre prípad úmyselného poškodenia majetku, 
havarijné a zákonné poistenie motorových vozidiel a ďalšie 
činnosti. 

 
Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2003 

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2003 bol schválený 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 259 dňa 
28.11.2002. V priebehu roka 2003 boli na rokovaniach 
mestského zastupiteľstva schválené tri zmeny rozpočtu a to : 
 uznesením č. 25 dňa 10.3.2003, 
 uznesením č. 122 dňa 25.8.2003, 
 uznesením č. 149 dňa 27.10.2003.  

 



 
 

 
 32 

Hospodársky výsledok mesta Trenčín k 31. decembru 
2003 vyplývajúci z rozdielu medzi príjmovou a výdavkovou 
časťou rozpočtu, vrátane príjmov a výdavkov mestských 
rozpočtových a príspevkových organizácii, prijatých úverov, 
prevodov z mimo rozpočtových fondov, splácania domácej 
istiny a hospodárskeho výsledku Spoločného obecného úradu 
v Trenčíne predstavoval čiastku vo výške 52.318 tis. Sk oproti 
plánovanému hospodárskemu výsledku vo výške 38.000 tis. 
Sk. Beţný rozpočet mesta predstavoval k 31. decembru 2003 
prebytok vo výške 19.206 tis. Sk, kapitálový rozpočet bol v 
schodku 3.309 tis. Sk. Dosiahnutá výška hospodárskeho 
výsledku bola ovplyvnená predovšetkým realizovanými 
kapitálovými príjmami v roku 2003 vo výške 114.442 tis. Sk a 
skutočnou výškou záväzkov, ktoré k 31.12.2003 predstavovali 
sumu 12.836 tis. Sk. 

Plnenie rozpočtu mesta Trenčín k 31. decembru 2003 
v členení na beţné príjmy, kapitálové príjmy, beţné výdavky, 
kapitálové výdavky a beţný rozpočet, kapitálový rozpočet – 
sumarizácia uvádza nasledujúca tabuľka : 

 
                           Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2003   

  Rozpočet 
rok 2003 

Skutočnosť 
k 

31.12.2003 
 Bežné príjmy   

100 Daňové príjmy  232 813 221 464 
200 Nedaňové príjmy  89 280 83 896 

 Sociálne sluţby mesta Trenčín 3 505 4 982 
 Domov penzión pre dôchodcov 2 020 2 341 
 Školské zariadenia mesta Trenčín  1 926 1 530 
 Školy a školské zariadenia s  právnou subj. 1 615 1 732 

300 Granty a transfery 234 650 234 718 
 Pohľadávky 6 000 3 070 
 Beţné príjmy s polu: 571 809 553 733 
 Kapitálové príjmy   

200 Nedaňové príjmy  97 800 94 357 
300 Granty a transfery 25 905 20 085 

 Kapitálové príjmy s polu  123 705 114 442 
 Bežné výdavky   

01.1.1.6 Obce 58 736 56 547 
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 610 559 
01.3.3. Iné všeobecné sluţby - matrika 1 155 1 062 
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01.7.0. Transakcie verejného dlhu 11 010 10 970 
02.2.0. Civilná obrana 200 200 
03.1.0. Policajné sluţby - Mestská polícia  14 328 13 756 
03.2.0. Ochrana pred poţiarmi 350 248 

04.2.1.4. Pozemkové úpravy 530 196 
04.2.2. Lesníctvo 6 320 6 320 
04.4.3. Výstavba - Útvar h lavného architekta 7 565 2 659 
04.7.3. Cestovný ruch 420 134 
08.1.0. Rekreačné a športové sluţby 13 583 11 741 
08.2.0. Kultúrne sluţby  16 054 15 115 
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské sluţby 6 215 4 684 
08.4.0. Náboţenské a iné spol.sluţby  445 420 
05.4.0. Ochrana prírody a krajiny 200 199 
05.6.0. Ochrana ţivotného prostredia inde 

neklasifikovaná 
3 300 3 277 

06.3.0. Zásobovania vodou 210 142 
05.1.0. Nakladanie s odpadmi 56 900 51 808 
06.6.0. Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasifikovaná 99 656 98 606 
08.6.0. Rekreačné stredisko 65 88 
09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 210 227 
09.8.0. Vzdelávanie inde neklasifikované 215 57 
10.7.0. Sociálna pomoc občanom 550 417 

10.2.0.1. Kluby dôchodcov – zariadenia sociálnych sluţieb  400 280 
 Sociálne sluţby Mesta Trenčín m.r.o.  24 319 25 508 
 Školy a školské zariadenia s  právnou 
subjektivitou 

158 859 158 312 

 Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.  65 610 65 661 
 Domov penzión pre dôchodcov m.r.o.  5 080 5 334 
 Beţné výdavk y s polu  553 095 534 527 
 Kapitálové výdavky   

01.1.1. Výdavky verejnej správy 12 895 9 333 
03.1.0. Policajné sluţby  1 460 1 459 
04.2.2. Lesníctvo 1 843 1 500 
04.3.6. Energ ia iná ako elektrická  3 364 206 
04.4.3. Výstavba - Útvar h lavného architekta 945 940 
04.5.1. Doprava 12 859 12 050 
05.1.0. Nakladanie s odpadmi 51 51 
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 7 171 5 978 
06.1.0. Rozvoj bývania 24 367 18 547 
06.3.0. Zásobovanie vodou 5 426 5 081 
06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť 45 978 41 754 
08.1.0. Rekreačné a športové sluţby 8 170 7 841 
08.2.0. Kultúrne sluţby  750 626 
08.4.0. Náboţenské a iné spoločenské sluţby  2 950 2 949 

 Sociálne zariadenia mesta Trenčín m.r.o.  2 495 2 235 
 Školské zar. mesta Trenčín m.r.o.-materské školy  5 649 5 521 
 Školy a školské zariadenia s pr.subjekt. 2 025  1 680 
 Kapitálové výdavk y s polu  138 398 117 751 
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Beţný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia 

 Rozpočet  Plnenie  
 rok 2003 k 31.12.2003 

Beţné príjmy spolu 571 809 553 733 
Beţné výdavky spolu 553 095 534 527 
Prebytok beţného rozpočtu  18 714 19 206 

   
Kapitálové príjmy spolu 123 705 114 442  
Kapitálové výdavky spolu 138 398 117 751 
Schodok kapitálového rozpočtu  -14 693 -3 309 

   
Záväzky 7 440 7 430 

   
Príjmy spolu (bežné+kapitálové) 695 514 668 175 
Výdavky spolu  698 933 659 708 
 (bežné+kapitálové+záväzky)   
Prebytok, schodok  -3 419 8 467 

   
Príjmy*  147 227 71 734 
z toho:   
   - Prijaté úvery 95 608 20 115 
   - prevody z mimorozpočtových fondov 51 619 51 619 
Výdavk y*    
z toho:   
    - Splácanie domácej istiny 105 808 29 097 
Prebytok  38 000 51 104 

 
 

- V  zmysle  §   25  ods. 4   zákona   č. 303/1995  Z.z.  o   
rozpočtových   pravidlách v znení  neskorších  predpisov 
boli  súčasťou rozpočtu obce  aj  finančné  operácie , kto-
rými sa vykonávali prevody z mimo rozpočtových peňaţ-
ných fondov obce a realizujú  návratné  zdroje  financovanie 
a ich splácanie. Tieto finančné  operácie  sa uskutočňujú 
mimo  príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Návratnými 
zdrojmi financovania sú zdroje z prijatých úverov, pôţičiek, 
návratných finančných výpomocí a prostriedky z dlhopisov 
emitovaných obcou. 
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Súvaha Mesta Trenčín vrátane mestských rozpočtových a 
príspevkových organizácií mesta k 31. decembru 2003 

 
 

   v tis. Sk 

Uk azovateľ  Stav k 31. 12. 2003 

brutto korekcia netto 

1.   Dlhodobý nehmotný majetok 22 808 19 324 3 484 

2.   Dlhodobý hmotný majetok 4 479 145 628 489 3 850 656 

3.   Dlhodobý finančný majetok 273 829 0 273 829 
4.   Zásoby 8 262 0 8 262 

5.   Pohľadávky  46 293 0 46 293 

6.   Finančný majetok 112 322 0 112 322 
7.   Poskytnuté návratné finančné výpomoci  0 0 0 

8.   Náklady rozpočtových organizácií 76 587 0 76 587 

Aktíva celkom 5 019 246 647 813 4 371 433 

9.   Majetkové fondy     4 000 088 

10. Finančné a peňaţné fondy     39 420 
11. Saldo výdavkov a nákladov     87 767 

12. Saldo príjmov a výnosov     71 114 
13. Zdro je krytia prostriedkov rozpočtového 
hospodárenia     75 057 

14. Dlhodobé záväzky    46 382 

15. Krátkodobé záväzky      48 211 
16. Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci      3 352 

17. Prechodné účty pasívne     0 

18. Účet výsled. hosp. beţného účt. obdobia     42 

Pasíva celkom     4 371 433 
 

 
Úverová zaťaţenosť Mesta Trenčín 
          V roku 2003 bola realizovaná reštrukturalizácia 
úverového portfólia mesta, keď boli prefinancované všetky 
existujúce korunové úvery mesta od Dexia banky Slovensko, 
a.s. dlhodobým úverom v EUR s variabilnou úrokovou 
sadzbou 3 mesačný EURIBOR + 0,45% p.a.. Celkovo 
predstavovala nesplatená istina úverov vrátane nesplatenej 
istiny komunálnych obligácií mesta k 31.12.2003 čiastku vo 
výške 119 712 tis. Sk, čo predstavuje zníţenie dlhu mesta na 
medziročnej báze o 8 981 tis. Sk.      
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Splácanie istín z poskytnutých úverov bolo v roku 2003 
realizované podľa úverových podmienok vo výške 29 097 tis. 
Sk. Štruktúru poskytnutých úverov Mestu Trenčín, splatnosť 
úverov, zostatok výšky nesplatenej istiny k 31.12.2002 uvádza 
nasledujúca tabuľka: 

 
 

Úverová 

zmluva 

Poskytnutý 

úver  

v tis. Sk 

Splatnosť 

úveru 

Nesplatená 

istina 

k 31.12.2003 

v tis. Sk 

Splátky 

istiny 

k 31.12.2003 

v tis. Sk 

04/034/97  43 000 11/2005 0 15 964 

04/034/98   19 600 10/2006 0 9 350 

04/014/00    6 200 12/2004 0 3 316 

309/308/2002 *   25 364 03/2032 24 597 467 

04/2042003** 20 115 10/2013 20 115 0 

     

Emisia komun. oblig. 

mesta Trenčín  

99 600 02/2007 75 000 0 

Spolu 114 289   119 712 29 097 

 

 

* Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania bol mestu Trenčín 
v zmysle Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru 
schválený vo výške  25 364 tis. Sk, k 31.12.2003 bol 
čerpaný v plnej výške. 

** Úver poskytnutý Dexia bankou Slovensko a.s. vo výške                                 
2 350 000,- EUR 

 
Uznesením č. 198 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvá-

lilo dňa 18.12.2003 prijatie dlhodobého úveru v eurách od 
Dexia banky Slovensko a.s. vo výške nesplatenej istiny 
poskytnutých úverov č. 04/034/97, 04/034/98, 04/014/2000 
a komunálnych obligácií mesta Trenčín ku dňu 19.12.2003 
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Finančné investície mesta Trenčín k 31.12.2003 
 

  

Počet akcií 
v ks 

Nominálna 
hodnota 

akcie v Sk 

Finančná 
investícia spolu 

%  podiel na 
základnom 

imaní  

Terminál Trenčianska Teplá, a.s.  100 1 000 100 000.00 10,00% 
Spoločnosť Stredné Povaţie a.s.  8 100 000 800 000.00 10,00% 

Povaţská odpadová spoločnosť a.s. 31 100 000 3 100 000.00 30% 

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 269 829 1 000 269 829 000.00 36% 

Spolu     273 829 000.00   

 
� oddelenie mestských organizácií bolo je jedným z oddelení 

ekonomického odboru, ktoré zabezpečovalo : 
 koordináciu verejno-prospešných sluţieb na území 

mesta Trenčín,  
 iniciatívu pre nové aktivity,  
 riešilo podnety a sťaţností občanov na výkon 

verejno-prospešných činností, 
 stanovovalo záväzné úlohy a limity finančného plánu 

zriadených mestských príspevkových organizácií – 
Mestské hospodárstvo Trenčín, Trenčianska kultúrna 
a programová agentúra a Správa mestských lesov 
Trenčín, 

 stanovovalo záväzné úlohy a limity finančného plánu 
zriadených mestských rozpočtových organizácií – 
Sociálne sluţby mesta Trenčín a Domov penzión 
dôchodcov,  

 vykonávalo rozbory hospodárskej činnosti mestských 
organizácií, 

 vypracovávalo stanoviská k plneniu finančných plá-
nov a vypracovávalo k ním odborné stanoviská, me-
todicky usmerňovalo účtovníctvo zriadených orga-
nizácií, uskutočňovalo previerky vedenia účtov-
níctva, 
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 pre orgány mesta Trenčín spracovávalo odborné 
stanoviská a návrhy súvisiace so zakladateľskou 
funkciou k mestským organizáciám a zabezpečovalo 
predkladanie všetkých materiálov a podkladov od 
mestských príspevkových organizácií primátorovi a 
mestskému úradu a ich archivovanie, 

 v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niek-
torých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a 
vyššie územné celky  prechodom škôl a školských 
zariadení a zariadenia opatrovateľskej sluţby s účin-
nosťou od 1. júla 2002 stanovovalo záväzné úlohy a 
limity finančného plánu týmto zariadeniam. 

 
 

Hodnotenie činnosti mestských organizácií 
 

Mesto Trenčín v súlade s § 4 ods. 3 písm. j zákona                       
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 303/1995 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov 
zriadilo uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 57 
zo dňa 27.6.1996 mestskú organizáciu Mestské hospodárstvo 
Trenčín dňom 1.1.1997 ako príspevkovú organizáciu za 
účelom zabezpečovania verejnoprospešných činností. K zme-
ne organizačnej štruktúry došlo k 1.9.2003 kde bol zre-
dukovaný počet odborov zo 6 na 3. Organizácia k  31.12.2003  
zamestnávala 211 zamestnancov vrátane 15 zamestnancov 
mestských kultúrnych stredísk a 5 zamestnancov verejného 
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osvetlenia, ktorí k 31.12.2003 činnosť v organizácií ukončili, 
čo súviselo so zabezpečovaním týchto činností od 1.1.2004 
v iných organizáciách. 

Mestské hospodárstvo Trenčín, mestská príspevková 
organizácia mesta Trenčín v súlade so zriaďovacou listinou 
zabezpečovala v roku 2003 nasledovné hlavné produkty : 
- správu majetku zvereného mestom Trenčín 
- nakladanie s odpadmi a prevádzkovanie skládok odpadu 
- prevádzku a údrţbu verejného osvetlenia, mestských hodín, 

svetelnej signalizácie na kriţovatkách, údrţba mestského 
rozhlasu, vodníka a pitných fontán 

- údrţbu a výsadbu verejnej zelene 
- prevádzkovanie a údrţbu verejných WC  
- prevádzkovanie a údrţbu cintorínov a domov smútku 
- údrţbu miestnych komunikácií (beţná, stavebná a súvislá 

údrţba) 
- zimnú údrţbu miestnych komunikácií 
- inţiniersku a stavebnú činnosť súvisiaca s predmetom 

činnosti 
- opravu a údrţbu motorových vozidiel a mechanizmov 
- likvidáciu havarijných stavov a následkov ţivelných uda-

lostí v rozsahu predmetu činnosti 
- prevádzkovanie útulku pre zvieratá 
- opravu a údrţbu detských ihrísk 
- prenájom nebytových priestorov 
- prevádzku športovísk a plavární 

Hlavným produktom Mestského hospodárstva Trenčín vyja-
dreným v ucelenej podstate bolo zabezpečenie bezpečného, 
estetického a po všetkých stránkach pre ţivot vhodného 
ţivotného prostredia v meste Trenčín (práca, oddych, pre-
prava, čistota, estetika, bezpečie). Okrem uvedených činností 
financovaných z rozpočtu mesta Trenčín, zabezpečovalo 
i práce formou podnikateľských činností, najmä :  
- pohrebné sluţby 
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- cestnú nákladnú dopravu 
- výrobu, nákup a rozvod tepla 
- elektroinštalačné práce, vrátane montáţe a opráv verejného 

osvetlenia 
- údrţbu a opravu motorových vozidiel 
- údrţbu, opravu pozemných komunikácií 
- prípravu, realizáciu a údrţbu zelene 
- správu a prevádzkovanie trhovísk a príleţitostného trhu 
- výrobu a predaj vencov a kytíc 
- výrobu a predaj záhradníckych potrieb 
- kúpu tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkova-

teľom ţivností v rozsahu voľných ohlasovacích ţivností 
- maloobchod mimo riadnej predajne 
- vykonávanie jednoduchých stavieb 
- vykonávanie dopravných stavieb 
- vykonávanie občianskych stavieb 
- technické zabezpečovanie ozvučenia a osvetlenia pri 

kultúrnych podujatiach a ďalšími aktivitami smerujúcimi 
k zabezpečeniu dostatočného mnoţstva práce pre vyuţitie 
výrobnej kapacity vyjadrenej 211 členným počtom 
zamestnancov organizácie dosiahnutým v priemernom 
prepočítanom počte za rok 2003. 
Výraznou silnou stránkou bola dlhoročná skúsenosť 

personálu a znalosť know-how pri poskytovaní sluţieb 
v oblasti fungovania a rozvoja infraštruktúry mesta Trenčín, 
ktoré boli príleţitosťou pre dosahovanie synergického efektu 
z komplexne poskytovaných sluţieb pre mestskú infra-
štruktúru. Táto synergia sa stávala základom pre najväčšiu 
príleţitosť Mestského hospodárstva Trenčín, a to  komplexné 
riadenie infraštruktúry  mesta Trenčín zo strany zriaďovateľa  
cez jedno centrum. 

Medzi slabšie stránky organizácie moţno priradiť nedos-
tatky v komunikácii a prenose informácií, ktoré sa prejavovali 
do 30.6.2003 v celkovom systéme riadenia procesov organi-
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zácie. Odstránenie tohto nedostatku bola jedna z priorít 
zvýšenia riadiacej činnosti na všetkých úrovniach organizácie 
v roku 2004 od nástupu nového vedenia organizácie. Druhou 
dlhodobou slabou stránkou organizácie bola nejasná kon-
cepcia rozvoja a obnovy mestskej infraštruktúry zo strany 
zriaďovateľa, čo vyvolávalo riziko ţivelného pôsobenia 
organizácie pri zabezpečovaní predmetu činnosti.  

K dôleţitým činiteľom ovplyvňujúcim efektívnosť vyko-
návajúcich činností bolo potrebné priradiť funkčnosť a vý-
konnosť vyuţívanej techniky. V tejto oblasti bolo potrebné 
hľadať jednu z najväčších rezerv v zvyšovaní produktivity 
práce. Nateraz pouţívaná technika v mnohých prípadoch zaz-
namenávala rok výroby 1985 i skôr, čo zvyšovalo finančné 
nároky na jej prevádzkovanie, vyťaţenie opravárenských  
kapacít a ďalšie súvisiace negatíva vplývajúce na rozpočet 
organizácie. Súčasné potreby zabezpečovania nosných  čin-
ností organizácie si nevyhnutne vyţadovali zdroje na obnovu 
techniky zodpovedajúcej oprávneným poţiadavkám občanov 
mesta zabezpečujúcich organizáciou vo väčšine činností. 
Redukovaný pracovný kolektív organizácie sa stal zárukou 
zvyšovania kvality a efektívnosti vo všetkých nateraz vyko-
návaných činností. 
Dosiahnuté výsledky v hlavnej činnosti za rok 2003 sú 
nasledovné : 

 Ukazovateľ  Rozpočet Skutočnosť  %  plnenia 

Náklady 137.726 141.025 102,40 

Výnosy 40.500 43.800 108,10 

Príspevok 105.390 105.390 100,00 

z  toho  : na činnosť 97.226 97.226 100,00 

               na investície 8.164 8.164 100,00 

Hos podársky výsledok                    0                   1  

 

Z celkových plánovaných nákladov na činnosť 137.726 
tis. Sk predstavujú odpisy hmotného investičného majetku 
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a neinvestičného majetku vrátane zostatkovej hodnoty majetku 
vyňatého zo správy organizácie  (odpredaj majetku a odvod 
odpisov do rozpočtu Mesta Trenčín) čiastku  40.365 tis. Sk. 
Čistý finančný príspevok na činnosť organizácie (cash penia-
ze) predstavoval hodnotu 56.861 tis. Sk. Z odvodu do fondu 
reprodukcie zriaďovateľ časť investoval do stavebných akcii 
a na obnovu strojového parku sa neinvestovalo. Dlhodobé 
neinvestovanie do strojového parku organizácie resp. neh-
nuteľností vyvolá v najbliţšej budúcnosti zvýšené náklady na 
činnosť. 

Plánované výnosy na rok 2003 vo výške 40.500 tis. Sk boli 
plnené na 108,15%, t.j. v absolútnom vyjadrení vo výške 
43.800 tis. Sk. 

Za rok 2003 dosiahla organizácia v hlavnom predmete 
činnosti  kladný hospodársky výsledok  vo výške  943,51 Sk, 
v podnikateľskej činnosti pred zdanením vo výške 49.810,99 
Sk.  

Celková priemerná mzda na zamestnanca bola dosiahnutá 
vo výške 10.571,00 Sk. 

Prehľad investičných akcií realizovaných z účelového 
príspevku  Mestského hospodárstva Trenčín v roku 2003  : 

Názov akcie Plán 2003 Skutočnosť  
prefinancovaná 

Skutočnosť  
preinvestovaná 

%  z RP 

Útulok pre psov, Zámostie 332 332 332 100,00 

Fontána na Štúrovom námestí 68 68 68 100,00 

Mestská športová hala 2.973 2.973 2.972 99,97 

Prechod softwarového vybavenia 385 385 384 99,74 

Rozšírenie cintorína JUH 1.116 1.116 1.116 100,00 

Statická doprava 1.995 1.995 1.996 100,05 

Chodník u l. Povaţská  120 120 119 99,17 

Komunikácia na Teheľňou 685 685 686 100,15 

Mestský futbalový štadión – brány 180 180 180 100,00 

Vianočné stánky 310 310 327 105,48 

Spolu 8.164 8.164 8.180 100,20 
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Nedočerpané akcie vo výške 1.714,10 Sk boli vrátené 
zriaďovateľovi, prečerpané investičné akcie boli hradené 
z podnikateľskej činnosti. 
 
Odbor ekonomiky správy majetku a sluţieb 

zabezpečoval úlohy prostredníctvom oddelení so 
zameraním na finančné operácie, oblasť účtovníctva, 
starostlivosť o ľudské zdroje a mzdovú agendu, verejné 
obstarávanie tovarov, sluţieb a prác a vykonávanie 
vnútropodnikovej kontroly. 
� oddelenie správy  majetku  

 Hlavným predmetom činnosti oddelenia bola správa 
majetku zvereného do správy na základe rozhodnutia 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne v súlade so zákonom 
č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Oddelenie 
nájmu majetku (špecifikom oddelenia je správa objektov 
ochranných stavieb civilnej obrany) zabezpečovalo vyuţí-
vanie obhospodarovaného majetku formou uzatvárania 
nájomných zmlúv s dosahovaním primeranej efektívnosti za 
vyuţívaný majetok, jeho udrţiavanie v potrebnej prevádz-
kyschopnosti. 

� Oddelenie prevádzky kultúrnych stredísk  
Oddelenie zabezpečovalo správu 13 objektov, v ktorých 

sa zabezpečovala činnosť kultúrnych stredísk po zrušení 
bývalého Mestského kultúrneho strediska Trenčín. Hlavným 
predmetom stredísk bola úzka spolupráca s Trenčianskou 
kultúrnou  a programovou agentúrou pri zabezpečovaní a 
organizovaní kultúry pre obyvateľov mesta Trenčín. 
Oddelenie kultúrnych stredísk prevádzkovalo jednotlivé 
kultúrne zariadenia v rámci finančných a technických 
moţností. 

� stredisko športových zariadení    
Oddelenie zabezpečovalo  prevádzku mestskej športovej 

haly, ktorá bola zameraná na športové a kultúrne vyuţitie 
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občanov mesta Trenčín a futbalový štadión, ktorého 
uţívateľom bol Futbalový klub AS Trenčín a.s. na základe 
uzatvorenej zmluvy. Tento nájomca uţíval tieto priestory 
vrátane sluţieb a energií bezplatne. Okrem toho štadión sa 
vyuţíval na atletické podujatia a tréningy atletického klubu 
Osemročného športového gymnázia v Trenčíne. 

� stredisko mestských plavární  
Stredisko zabezpečovalo prevádzku krytej a letnej plavárne 
a prenájom nebytových priestorov. Krytá plaváreň zabez-
pečovala prevádzku plaveckého a detského bazénu, ţenskej 
a muţskej sauny. Subjekty, ktoré boli v nájme zabez-
pečovali prevádzku reštauračných zariadení ako i ďalších 
doplnkových sluţieb ako boli minisqash, fitnes, kozmetika, 
pedikúra, kaderníctvo a relaxačné centrum. 

 
Odbor prevádzky a technických sluţieb  
� dispečing odboru zabezpečoval úlohy pre hladký priebeh 

výkonu činností nosných oddelení odboru. 
� stredisko mestských komunikácií zabezpečovalo stavebnú 

údrţbu chodníkov, komunikácií, vodorovné a zvislé doprav-
né značenie, beţnú údrţbu, strojné ako aj ručné čistenie 
miestnych komunikácií, chodníkov, priestranstiev, hradných 
schodov, umývanie podchodov a autobusových prístreškov. 
Vnútorne bolo stredisko členené podľa činnosti na stavebnú 
údrţbu, beţnú údrţbu a zimnú údrţbu. 

� stredisko verejné osvetlenie zabezpečovalo základnú údrţ-
bu verejného osvetlenia, cestnej svetelnej signalizácie, 
mestského rozhlasu, veţových  hodín, údrţbu zábranového 
systému, údrţbu kamerového systému, beţnú údrţbu a pre-
vádzkovanie technologickej časti fontány na Štúrovom 
námestí. Náklady celkom na verejné osvetlenie predsta-
vovali sumu 17.629 tis. Sk, z čoho náklady na elektrickú 
energiu boli vyčíslené vo výške 10.729 tis. Sk. 
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� stredisko cintorínske a pohrebné sluţby zabezpečovalo 
správu cintorínov ako aj správu Domu smútku a pos-
kytovanie pohrebných sluţieb. Správa a údrţba bola vyko-
návaná na všetkých cintorínoch a domoch smútku : 
- cintoríny : mestský cintorín Trenčín - Juh, Záblatie, 

Zlatovce, Istebník – Orechové evanjelický, Biskupice, 
Belá, Kubra, Kubrica, Opatová. 

- domy smútku: Mestský cintorín Trenčín – Juh, Záblatie, 
Zlatovce, Kubra, Opatová. 

- evanjelický a ţidovský cintorín boli v správe príslušnej 
cirkvi. 

� stredisko verejná zeleň, kompostáreň jeho výkon činnosti 
bol zameraný na údrţbu verejnej zelene mesta a v zmysle 
„Protokolu o odovzdaní a prevzatí zelene na území mesta 
Trenčín“, ktorý nadobudol platnosť 2.1.1997. Medzi rozho-
dujúce aktivity moţno zaradiť kosenie a ručné dokášanie 
trávnatých plôch, výţiva a ochrana rastlín, výsadba let-
ničiek, výsadba cibuľovín a dvojročiek, výruby, orezy, jarné 
a jesenné vyhrabávanie, výsadba drevín. Stredisko zabez-
pečovalo obnovu a prevádzkyschopnosť detských ihrísk na 
území mesta Trenčín. 

� stredisko záhrada zameriavalo svoju činnosť najmä na 
dopestovanie poţadovaného mnoţstva a sortimentu kvetov, 
letničiek a drevín pre verejnú zeleň. Tomuto cieľu boli 
podriadené aj ostatné činnosti spojené so zabezpečovaním 
osív a mladej sadby, mladých drevín ako aj hotových 
dopestovaných drevín vhodných k výsadbe. 

� stredisko dopravy, zásobovania a dielní zabezpečovalo 
sledovanie a vyhodnocovanie prevádzkovanej techniky 
a mechanizačných prostriedkov organizácie. Spravovalo 
skladové hospodárstvo, nákup materiálu podľa potrieb jed-
notlivých oddelení. Stredisko zabezpečovalo údrţbu a opra-
vy techniky a mechanizačných prostriedkov, zámočnícke, 
sústruţnícke a zváračské práce. Súčasťou činnosti strediska 
bolo i zapoţičiavanie dopravných značiek.  
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Profesionalita, know-how a odborná spôsobilosť orga-
nizácie vytváralo pre mesto Trenčín predpoklady realizovať 
dlhodobú, strednodobú aj krátkodobú koncepciu rozvoja 
a údrţby mestských infraštruktúr ako jediným dodávateľom 
v rozsahu súčasne zabezpečovaných činností, čím sa  
i v budúcnosti zabezpečí synergia efektov riadenia cez jedno 
výkonné centrum. 
 
 
 
 
 

 

Mesto Trenčín v súlade s § 4 ods. 3 písm. j zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 
doplnkov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení 
neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 303/1995 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov 
zriadilo uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.173 
bod 4/ zo dňa 25.10.2001 mestskú príspevkovú organizáciu 
Trenčianska kultúrna a programová agentúra, m.p.o. Trenčín s 
úlohou organizácie zabezpečovať a realizovať činnosť súvi-
siacu s kultúrno-spoločenským dianím, rozvojom cestovného 
ruchu a zabezpečovaním informovanosti občanov s vyuţíva-
ním najmodernejších informačných technológií a marke-
tingových nástrojov. Organizácia zabezpečovala verejno–
prospešné činnosti zamerané na uchovávanie a rozvoj miest-
nych kultúrnych tradícií, potrieb a záujmov občanov, rozvíja 
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sociálny a kognitívny kapitál  mesta Trenčín a jeho kultúrne, 
historicky a geograficky ohraničeného regiónu, usiluje o zvy-
šovanie kvality ţivota občanov prostredníctvom integrujúcej, 
občianskej realizačnej stratégie. 

Uznesením č. 196 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo 
dňa 18.12.2003 bola Trenčianska kultúrna a programová agen-
túra  m.p.o. zrušená dňom 31. 12.2003 bez právneho nástupcu. 
Náklady a výnosy dosiahnuté za rok 2003 uvádza tabuľka  
                                             v tis. Sk 

 Rozpočet Skutočnosť 2003 %  plnenia 

Náklady 5925 5452 92,02 
Výnosy 1800 1442 80,11 
Príspevok 4125 4125 100,00 
z toho na investície  0 0 0 
Hos podársky výsledok  0 115 * 

 
 

V roku 2003 organizácia z celkových plánovaných nákla-
dov vo výške 5.925 tis. Sk skutočne vyčerpala  5.452 tis. Sk , 
t.j. plnenie na 92,02%. Dosiahnutý hospodársky výsledok 
predstavoval sumu + 115 tis. Sk. Z jednotlivých nákladových 
poloţiek sa na uvedenom výsledku podieľali nasledovne : 
- spotrebované nákupy – celkové čerpanie  336 tis. Sk 

(108,39 % z plánu 310 tis.Sk) ovplyvnili náklady na 
elektrickú energiu /(+ 6 tis.Sk),  ako aj neplánované  nákla-
dy na predaný tovar (+ 40 tis. Sk). 

- sluţby – čerpanie plánovaných nákladov 2.804 tis. Sk na 
79,07% (úspora 587 tis. Sk), vyplývala hlavne z niţších 
nákladov na programy. To znamená náklady na honoráre, 
nájomné, propagáciu, odmeny podľa autorského práva, 
inzerciu, fotosluţby a iné objednávané sluţby na zabez-
pečenie programov, resp. akcií.  

- osobné náklady   – čerpanie plánu 2.546 tis. Sk na 104,16 
% spôsobilo vyššie čerpanie plánovaných mzdových nákla-
dov – poloţky ostatné osobné výdavky (+ 130 tis. Sk), ktoré 
bolo spôsobené nízkym počtom zamestnancov organizácie a 
s tým súvisiacou potrebou doplniť chýbajúce sily pri orga-
nizovaní kultúrnych podujatí. Ďalším významným dôvodom 
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prekročenia bolo otvorenie veľkého mnoţstva nových 
kurzov a teda nutnosť zamestnávať lektorov týchto kurzov 
zmluvne. V nadväznosti na tieto fakty došlo k prekročeniu 
aj nákladovej poloţky zákonné sociálne poistenie o 8 tis. 
Sk.  

- dane a poplatky – plánované náklady 10 tis. Sk boli čer-
pané na 90%. Táto poloţka obsahovala poplatky za odpad, 
koncesionársky poplatok za rozhlas, ročný poplatok 
domény Sk-nic. 

- ostatné náklady – prekročenie plánovaných nákladov 105 
tis. Sk o + 69 tis. Sk (165,71%), najvýraznejšie ovplyvnili 
prevádzkové náklady a náklady na odstupné, ktoré neboli 
zahrnuté do rozpočtu. 

- odpisy – organizácia začala odpisovať zverený majetok aţ 
po podpísaní preberacieho protokolu medzi odborným 
útvarom Mestského úradu v Trenčíne a organizáciou od               
1. septembra 2003.  Plán 150 tis. Sk bol čerpaný na 42,67% 
(úspora 86 tis. Sk).  
Trenčianska kultúrna a programová agentúra m.p.o. do-

siahla v roku 2003 výnosy v celkovej výške 1.442 tis. Sk, t.j. 
plnenie plánu na 80,11 %. Na výnosoch sa najvýraznejšie 
podieľala programová časť – 704 tis. Sk (organizovanie kul-
túrnych, športových podujatí a akcií, výchovno-vzdelávacích 
programov, divadelných predstavení, ...), kurzová činnosť – 
438 tis. Sk (hudobné, pohybové, výtvarné,) a výnosy v Kul-
túrnom a informačnom stredisku – 252 tis. Sk  (predaj pro-
pagačných materiálov, suvenírov, EURO-kariet, vstupenky 
pre iné subjekty,...).  
     Trenčianska kultúrna a programová agentúra organizovala, 
resp. spoluorganizovala v roku 2003 spolu 76 kultúrnych 
podujatí z toho 19 výstav, 2 festivaly, na ktorých sa zúčastnilo 
22.567 divákov a poslucháčov. V rámci rozpočtu boli reali-
zované kultúrne akcie: 
- Detský divadelný klub 
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- Koncerty Oskara Rózsu,  Sui Vesan, Lenky Filipovej, Gym-
pelrock atď. 

- Muzikál HAIR 
- Divadelné  predstavenia : Výlet do minulosti, Uragán, To-

máš a Fatima, Ţárlivost 
- Deň matiek  
- Art film 2003 
- Mikuláš, čo v tom vreci máš? 
- Challange day 
- Výchovno vzdelávací program „Soľ Slovenského chleba“, 

„Pasce siekt“ 
- Bezplatné premietanie filmu Baţant kinematograf 
- Kultúrno-športové podujatie Veľká cena mesta Trenčín, 

Sila osobnosti 
- Realizácia benefičného koncertu Počuť srdcom 
- Kurzy (pohybové, výtvarné, hudobné, keramické,...) 
 

Trenčianska kultúrna   a   programová   agentúra   dosiahla   
v hlavnej činnosti za rok 2003 zisk vo výške +115 tis. Sk. 
Riešenie dosiahnutého zisku bolo v zmysle zákona č.303/1995 
Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení zmien a doplnkov 
súčasťou tejto správy v rámci Mesta Trenčín. 
 
 
 
 
 
 

 
 Správa mestských lesov, m. p. o., Trenčín spravovala lesy 
mesta Trenčín. Lesný pôdny fond mesta leţí v jednom orogra-
fickom celku Stráţovské vrchy.  
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 Správa mestských lesov, m. p. o., Trenčín bola zriadená ako 
príspevková organizácia mesta Trenčín za účelom zabezpe-
čovania verejnoprospešných činností, ktoré sú úplne alebo 
čiastočne financované z rozpočtu mesta Trenčín. Správa mest-
ských lesov, m. p. o., Trenčín hospodárila podľa svojho roz-
počtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku. Správa 
mestských lesov, m. p. o., Trenčín bola svojím príspevkom 
napojená na rozpočet Mesta Trenčín. 

Správa mestských lesov, m. p. o., Trenčín vykonávala 
podnikateľskú činnosť nad rámec svojho hlavného predmetu 
činnosti. 
Hlavný predmet činnosti 
 Spravovala na vymedzenom území lesný majetok mesta 

Trenčín pozostávajúci z lesov osobitného určenia, lesov 
ochranných a hospodárskych a vykonávať na tomto majetku 
zakladanie, pestovanie, výchovu, obnovu a ochranu lesov 
v záujme ich zachovania a zveľaďovania pri rešpektovaní 
ich diferencovaného obhospodarovania s cieľom zabezpe-
čenia produkčných a ostatných funkcií lesa. 

 Vykonávala ťaţbu dreva v  lesných porastoch vrátane pri-
bliţovania, manipulácie, dopravy dreva a jeho spracovania 
za účelom verejnoprospešného pouţitia. 

 Realizovala dodávky a predaj surového dreva, sortimentov 
a iných lesných výrobkov z produktov lesa. 

 Zabezpečovala dôslednú hygienu lesných porastov, vyko-
návať neodkladné opatrenia na likvidáciu následkov ţivel-
ných pohrôm, prípadne kalamít, spôsobom a v termínoch 
určených zákonom. 

 Vykonávala ochrannú sluţbu a protipoţiarne opatrenia na 
zverenom lesnom majetku mesta. 

 Zabezpečovala údrţbu ciest, zváţnic, chodníkov, budov 
a iných stavieb potrebných pre obhospodarovanie lesov 
mesta Trenčín. 
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 Vykonávala správu poľnohospodárskeho fondu, ktorý súvisí 
s lesným pôdnym fondom mesta a zabezpečovať na ňom 
poľnohospodársku výrobu pre potreby  mesta. 

 Zabezpečovala úlohy v záujme záchrany a zachovania 
genofondu lesných drevín. 

 Zabezpečovala dostatok osiva a kvalitného sadbového 
materiálu. 

 Zabezpečovala lesotechnické meliorácie a iné opatrenia na 
zlepšenie funkcií lesov a úrodnosti lesných pôd. 

 Vykonávala činnosti súvisiace s výkonom práva poľov-
níctva v rozsahu zodpovedajúcom veľkosti majetkového 
podielu mesta v uznanom poľovnom revíri. 

 Vykonávala činnosť rozvíjajúcu informovanosť verejnosti 
o význame lesa a o práci v lese zameranú na zlepšenie 
vzťahu človeka k lesu a prírode. 

 Podporovala svojou činnosťou oţivenie a uchovanie 
regionálnych tradícií a historizujúcich udalostí. 

 Zabezpečovala správu a údrţbu zariadení kyseliek v k. ú. 
Kubra, Orechové, Zlatovce a Záblatie. 

 

Hodnotenie výrobnej činnosti  
Výkon Merná 

jednotka 
r. 2003 r. 2002 Index 03/02 

Zalesňovanie ha 0,70 1,77 0,40 
prípr. pôdy pre  - prir. obnovu ha 4,22 4,15 1,02 
                         - umelú obnovu ha 0,48 1,22 0,39 
Ochrana ku ltúr – proti burine ha 1,88 1,43 1,31 
                        - proti zveri   ha 1,84 1,22 1,51 
Výrub neţiadúcich drevín  ha 0,90 2,88 0,31 
Prerezávky  ha 14,50 3,47 4,18 
Ťaţba mimoriadna ha/m3 - - - 
Ťaţba obnovná úmyselná ha/m3 4,82/1818 6,22/2270 0,77/0,80 
Ťaţba obnovná náhodná ha/m3 /31 /89 /0,35 
Ťaţba výchovná úmyselná do 50 r.  ha/m3 4/116 - - 
Ťaţba výchovná náhodná do 50 r.  ha/m3 - - - 
Ťaţba výchovná úmyselná nad 50r. ha/m3 11,74/388 - - 
Ťaţba výchovná náhodná nad 50 r.  ha/m3 /40 - - 
Ťaţba úmyselná spolu m3  2322 2270 1,02 
Ťaţba náhodná spolu m3  71 89 0,80 
Ťaţba celkom m3  2393 2359 1,01 
Pribliţovanie m3  3422 3797 0,90 
1) Manipulácia–výdaj ovplyv. zásoby    m3  2340 2037 1,15 
2) Manipulácia–príjem skut. náklady m3  2336 2505 0,93 
Porastné prvky les. Brezina  ha 26,63 16,74 1,60 



 
 

 
 52 

 

Treba poznamenať, ţe rok 2003 bol druhým rokom 
realizácie 10-ročného lesného hospodárskeho plánu, ktorého 
opatrenia boli priebeţne plnené. V tabuľke sú viditeľné 
medziročné rozdiely v mnoţstve vykonaných prác, ktoré boli 
spôsobené špecifikami lesného hospodárstva, a to najmä dlhou 
výrobnou dobou, vplyvom prírodného prostredia, klimatic-
kých a poveternostných podmienok a v neposlednom rade aj 
veľkosťou spravovaného majetku, kde pri pomerne malej 
výmere nie je moţné zabezpečiť rovnaké výkony v kaţdom 
roku decénia (vzhľadom na nerovnomerné rozdelenie veko-
vých tried lesných porastov). Zalesňovacie úlohy boli závislé 
jednak na výške obnovnej ťaţby, ale aj ovplyvnené snahou 
zvýšiť podiel prirodzeného zmladenia, čo má význam z hľa-
diska zníţenia nákladov, ale najmä z hľadiska zvyšovania 
stability porastov vyuţívaním pôvodných drevín. Niţší podiel 
obnovných ťaţieb sa vyrovnáva vyšším podielom výchovných 
ťaţieb, ktorý korešponduje s lesným hospodárskym plánom, 
pričom práve výchovné ťaţby sú východiskové a strategické 
pre dopestovanie stabilných a kvalitných porastov.    
Podnikateľskú činnosť vykonávala Správa mestských lesov, 
m. p. o. Trenčín v skupine remeselných ţivností – drevárska 
výroba. 

Správa mestských lesov, m. p. o., Trenčín obhospodaruje 
pozemky s nasledujúcimi výmerami: 
Katastrálne územie Trenčín 
lesy osobitného určenia s rekreačnou funkciou: 202,15 ha 
Katastrálne územie Soblahov, Mníchova Lehota 
lesy hospodárske: 405,14 ha 
lesy ochranné:   61,85 ha 
ostatné plochy:   16,88 ha 
Zásoby drevnej hmoty celkom:                           161.777,00 m3 
z toho :- ihličnatá hmota                                        43.508,00 m3 
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    - listnatá hmota                                           118.269,00 m3 
Priemerná zásoba drevnej hmoty na 1 ha porastnej plochy 
241,80 m3 
 Lesné spoločenstvá boli zaradené do dvoch vegetačných 
stupňov. Listnaté dreviny výrazne prevládali nad zastúpením 
drevín ihličnatých. Dominujúcou drevinou bol buk.                  
Základné hospodárske ukazovatele Správy mestských le-
sov, m. p. o., Trenčín  

za rok 2003: 
Náklady a výnosy      
Ukazovateľ  Plán za rok 2003 Skutočnosť 2003 % plnenia  
Náklady spolu 8020  9640  120,20 
Výnosy z činnosti 1700  3685  216,76 
Výsledok hos podárenia 0  365  0 
Príspevok :      
z toho: na p revádzku  6320  6320  100 
           a na invest. činnosť 105  105  100 
Doplňujúce ukazovatele       
Zamestnanci /priem. pr. stav/ 22  19  86,36 
Priemerná mzda v Sk 12042  13039  108,28 

                                            

 V roku 2003 boli v súlade s metodickým usmernením 
k výnosu Ministerstva poľnohospodárstva Slovenskej repu-
bliky č. 720/4/2002 – 100 a zmluvou o poskytnutí dotácie č. 
470 – 00089/2003 uzavretej medzi Ministerstvo poľno-
hospodárstva Slovenskej republiky a Správou mestských 
lesov, m. p. o., Trenčín poskytnuté finančné prostriedky 
z štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške                       
27 000 Sk,-. 

V znení tohoto výnosu bolo moţné na práce celospo-
ločenského významu poskytnúť dotáciu do výšky 90% sku-
točne vynaloţených nákladov. Z toho vyplýva, ţe na spo-
mínané práce  Správa mestských lesov, m. p. o., Trenčín za 
rok 2003 vynaloţila 30.493 Sk,- na  údrţba porastných stien, 
lesopark Brezina v objeme  30.493,- Sk. 

Dňa 1. marca 2003 sa naplnil desiaty rok výkonu správy 
lesného majetku mesta Trenčín. Boli to roky obnovovania 
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sociálnej a technickej infraštruktúry lesného majetku mesta, 
ktorý tu prakticky existoval od vzniku Československej 
republiky aţ do roku 1949. Sme presvedčení, ţe to boli roky 
úspešnej práce, počas ktorých sa významným spôsobom 
zhodnotil vzácny majetok mesta Trenčín. Obnovila sa celá 
technická infraštruktúru, osobitne  lesná cestná sieť.  

V kontexte s touto skutočnosťou bolo aj hodnotenie výsled-
kov práce kolektívu zamestnancov Správy mestských lesov, 
m. p. o., Trenčín za rok 2003. Technickí i výrobní zamestnanci 
chceli svojou prácou potvrdiť vysokú úroveň pracovných 
výsledkov z predchádzajúcich rokov. Organizácia sa v roku 
2003 usilovala o naplnenie  jej hlavného predmetu činnosti 
tak, aby spravovaný lesný pôdny fond mesta Trenčín plnil 
všetky produkčné a verejnoprospešné  funkcie. Pritom sa 
výrazne snaţila o ekologizáciu technologicko-výrobných čin-
ností, ktoré sú spojené s jemnejšími formami hospodárenia, 
najmä pri ťaţobnej činnosti. Táto snaha bola prevaţne 
limitovaná výrobnými nákladmi. Vzhľadom na to, ţe tieto 
technológie sú náročnejšie na vklady kapitálu, ale i práce, 
pričom ekonomická výkonnosť lesného hospodárstva bola 
objektívne daná predovšetkým existujúcim charakterom lesnej 
výroby, dlhým výrobným časom, obmedzenými moţnosťami 
objemu ťaţby dreva, ktoré sú limitované rozlohou lesného 
pôdneho fondu a produkčnými schopnosťami (bonitou) 
lesných pôd, nerovnomerným zastúpením vekových stupňov,  
mimoriadne veľkým tlakom spoločnosti na rast verejnopros-
pešných funkcií lesov, medzi ktorými spomenieme pôdo-
ochrannú,  vodoochrannú a rekreačnú (ide o  40% plochy). 

Z výrobného hľadiska to bol štandardný rok a stanovené 
ekonomicko – výrobné ukazovatele na rok 2003 boli splnené. 
Zabezpečovali sa úlohy súvisiace s pestovaním, ochra-
nou, obnovou  a ťaţbou lesa. 

Koncom mesiaca apríla 2003 si organizácia za účasti 
predstaviteľov mesta Trenčín a rodiny uctila prácu nášho 
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predchodcu – lesníka Gustáva Hanu, ktorému bola v leso-
parku Brezina odhalená pamätná tabuľa. 

Stalo sa peknou tradíciou, ţe Správa mestských lesov,                 
m. p. o., Trenčín  bola v mesiaci jún 2003 spoluorganizátorom 
2. ročníka akcie „ZOO domácich zvierat – lesný piknik“ 
v priestoroch horárne a hospodárskej budovy v Soblahove pre 
našich najmenších, pre deti z Trenčína, Soblahova a okolia.  

Začiatkom mesiaca október sa uskutočnilo za účasti pred-
staviteľov mesta Trenčín, zástupcov trenčianskych základných 
a stredných škôl a trenčianskej verejnosti odovzdanie do uţí-
vania náučného chodníka „Sever“ tematicky zameraného na 
vznik a vývoj lesa v  lesoparku Brezina. Bol určený predo-
všetkým deťom, ţiakom a študentom, ako aj ostatným náv-
števníkom lesoparku Brezina. Svojím spôsobom oslovil všet-
kých pri skvalitňovaní enviromentálnej výchovy. Ohlasy 
trenčianskej verejnosti na jeho otvorenie potvrdili predpoklady 
tvorcov tohto diela. 

Napokon moţno konštatovať, ţe výsledkom činnosti 
organizácie bolo splnenie zásadných úloh stanovených pre rok 
2003 pri dodrţaní záväzných ukazovateľov súvisiacich so 
schváleným  rozpočtom mesta Trenčín. 
 
 
 
 
 

Sociálne sluţby mesta Trenčín m.p.o. 
Sociálne sluţby mesta Trenčín, m.r.o. ako mestská roz-

počtová organizácia plnili v roku 2003 úlohy stanovené Mes-
tom Trenčín na úseku poskytovania sluţieb v sociálnej oblasti. 

V rámci hlavného predmetu činnosti - oblasť zabezpečenia 
poskytovania sociálnych sluţieb plnila organizácia tieto 
úlohy :  
a) viedli evidenciu ţiadateľov o sluţby zabezpečované 

Sociálnymi sluţbami mesta Trenčín, 
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b) vydávali rozhodnutia o umiestnení, skončení pobytu a 
úhrade za poskytnuté sluţby v zariadení opatrovateľskej 
sluţby, vydávali rozhodnutia o zaradení do poradovníka, 

c) vydávali rozhodnutia o umiestnení v detských jasliach, 
d) vydávali rozhodnutia o poskytovaní opatrovateľskej sluţby 

v byte občana, v zariadení opatrovateľskej sluţby : 
- zabezpečovali celoročné bývanie a opatrovateľskú sluţ-

bu pre občanov, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný 
stav alebo vek potrebovali pomoc inej osoby pri za-
bezpečovaní nevyhnutných ţivotných úkonov a nevyh-
nutných prác v domácnosti, 

- poskytovali na prechodný čas, na oddelení zariadení 
opatrovateľskej sluţby s nepretrţitou prevádzkou, celo-
dennú starostlivosť (ubytovanie, stravovanie a zaopa-
trenie) zdravotne ťaţko postihnutým občanom, ktorí boli 
pri zabezpečovaní nevyhnutných ţivotných úkonov 
odkázaní na pomoc a to najmä pred umiestnením do 
domova dôchodcov, počas dovolenky alebo mimo-
riadneho pracovného zaneprázdnenia ich rodinných 
príslušníkov, 

- poskytovali na prechodný čas, počas pracovných dní, na 
oddelení zariadení opatrovateľskej sluţby pre denný 
a týţdenný pobyt opatrovateľskú sluţbu,  stravovanie 
a zabezpečovali základnú zdravotnú starostlivosť tým 
starým občanom a zdravotne odkázaným občanom, 
o ktorých sa nemohli postarať ich rodinní príslušníci 
z dôvodu zamestnanosti alebo pre zlý zdravotný stav, 

- poskytovali prechodné bývanie a sociálne poradenstvo 
osamelému rodičovi s maloletým, ktorého ţivot a zdra-
vie boli ohrozené alebo bola ohrozená výchova malo-
letého, 

- poskytovali na dobu určitú bývanie a sociálne poraden-
stvo osamelej tehotnej ţene, ktorá sa ocitla v sociálnej 
núdzi spôsobenej stratou rodinného prostredia, 
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f) zabezpečovali poskytovanie opatrovateľskej sluţby (terén-
na opatrovateľská sluţba) v byte občana, 

g) poskytovali komplexnú starostlivosť deťom vo veku 1 aţ 3 
rokov v detských jasliach, 

h) vydávali preukazy na stravovanie pre občanov poberajúcich 
starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok u zmluvného 
stravovacieho zariadenia, 

i) zabezpečovali rozvoz stravy od zmluvného stravovacieho 
zariadenia občanom poberajúcim starobný dôchodok alebo 
zdravotne odkázaným občanom. 

Od 1. januára 2003, v rámci prechodu kompetencií 
z Okresného úradu Trenčín na Mesto Trenčín, prešla delimi-
táciou z Mesta Trenčín na Sociálne sluţby mesta Trenčín 
opatrovateľská  sluţba, ktorá sa poskytovala zdravotne odká-
zaným občanom v domácnosti, tzv. terénna opatrovateľská 
sluţba. Na zabezpečenie opatrovateľskej sluţby bolo deli-
mitovaných 64,16 funkčných miest, t.j. cca 100 opatrovateliek  
(v závislosti od počtu opatrovaných klientov a hodín) a jedna 
administratívna pracovníčka, ktorá spracovávala potrebnú so-
ciálnu agendu, sociálny prieskum v rodine a kontrolu opa-
trovateliek. S touto sluţbou bola spojená ďalšia rozsiahla pra-
covnoprávna (v roku 2003 bolo vykonaných cca 200 per-
sonálnych zmien) a ekonomická agenda (rozpočtovanie, úč-
tovníctvo, mzdová agenda, výkazníctvo), ktorú vykonávali 
kmeňoví zamestnanci organizácie nad rámec pôvodne stano-
venej funkčnej náplne. Táto sluţba mala byť v organizácii vy-
konávaná do vytvorenia podmienok činnosti na Spoločnom 
úrade, čo sa však neuskutočnilo a sluţba zostala v kompetencii 
Sociálnych sluţieb mesta Trenčín. Z tohto titulu bude potrebné 
prispôsobiť organizačnú štruktúru stávajúcemu stavu. Sluţba 
bola začlenená do odboru sociálnej starostlivosti Sociálnych 
sluţieb mesta Trenčín a mala by tvoriť samostatné oddelenie 
vzhľadom na rozsah činnosti 
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V roku 2003 bola v sídle Sociálnych sluţieb mesta Trenčín 
na Piaristickej ulici vykonaná rekonštrukcia strechy a vybudo-
vaný bezbariérový zadný vstup do zariadenia cez bývalú 
garáţ. Vybudovaním bezbariérového vstupu sa uľahčil prístup 
sanitných vozidiel s imobilnými a čiastočne mobilnými pa-
cientmi do zariadenia, taktieţ sa uľahčil dovoz stravy, nakoľko 
týmto vstupom sa umoţnilo vstup priamo k výťahu. Zacho-
váva sa súčasne diskrétnosť pri odvoze zosnulých klientov. V 
roku 2004 bude vzhľadom k tejto prestavbe potrebné v pries-
toroch, ktoré Sociálnych sluţieb mesta Trenčín prenajala firme 
„Kancela“ vybudovať novú garáţ a to rozšírením vstupu 
a osadením brány. 
Kancelária riaditeľa  

Tento úsek s jednou pracovníčkou plnil tieto úlohy  : 
- komplexné zabezpečovanie personálnej agendy,  
- styk s poisťovňami a úradom práce,  
- vzdelávanie pracovníkov,  
- spisovú a archívnu sluţba, 
- spracovávanie rozhodnutí o umiestnení  a skončení pobytu 

v detských jasliach, 
- vydávanie a evidencia stravovacích preukazov pre 

dôchodcov a invalidných občanov,  
- sledovanie pracovných úväzkov terénnych opatrovateľov, 

tak aby nedochádzalo k prekročeniu limitu úväzkov, 
komplexná personálna práca, 

- v oblasti terénnej opatrovateľskej sluţby spojená s mnoţ-
stvom zmien počas roka. 

Pre budúcnosť je nutné uvaţovať vzhľadom k rozsahu 
a náročnosti práce s doriešením personálneho obsadenia 
kancelárie. 
Ekonomicko-prevádzkový odbor 

Odbor pracoval v zloţení na úrovni roku 2002. Vytvorenie 
pôvodne plánovaných oddelení nebolo potrebné. Úlohy sa 
i napriek výrazne zvýšeným nárokom vzhľadom na prevzatie 
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terénnej opatrovateľskej sluţby darilo plniť pracovníkom od-
boru  kvalitne a v stanovených termínoch. Z činnosti orga-
nizácie však vyplynula potreba doriešenia otázky prania 
bielizne centrálne v práčovni, ktorú bude potrebné vytvoriť 
v suteréne budovy sídla organizácie rekonštrukciou z pries-
torov pôvodne určených na tento účel. V súvislosti s tým treba 
riešiť otvorenie jedného pracovného miesta – obsluţný pra-
covník s náplňou práce – pranie, ţehlenie údrţba bielizne, 
zodpovednosť za pračky, sušičky a iné zariadenia. Doteraz sa 
bielizeň prala na jednotlivých oddeleniach, čo narúšalo 
prostredie pre klientov – hlukom a pachmi.  
Odbor sociálnej starostlivosti 

Odbor sociálnej starostlivosti pracoval v roku 2003 v zme-
nenom personálnom obsadení. Do odboru bola začlenená 
terénna opatrovateľská sluţba v počte zamestnancov cca 100 
opatrovateľov a jedna administratívna pracovníčka, sociálny 
pracovník. Odbor plnil úlohy v oblasti poskytovania opatro-
vateľských sluţieb v zariadení opatrovateľskej sluţby formou 
celoročného pobytu (ubytovanie a opatrovateľka), 24 hodino-
vej nepretrţitej starostlivosti na oddelení zariadenia opatro-
vateľskej sluţby s nepretrţitou prevádzkou (delimitované 
z Okresného úradu Trenčín v roku 2002) a denného a týţden-
ného pobytu na oddelení zariadenia opatrovateľskej sluţby  
pre denný a týţdenný pobyt. Na zabezpečenie opatrovateľskej 
sluţby v zariadení opatrovateľskej sluţby organizácie na 
celoročnom pobyte, vyuţíval tento odbor na plnenie úloh 
vyplývajúcich zo Všeobecne záväzného nariadenia č.9/2003 aj 
pracovníkov z Úradu práce (dlhodobo nezamestnaných), ktorí 
pomáhali v prípade dovolenky a práceneschopnosti kmeňo-
vých zamestnancov. Ukazuje sa ako nevyhnuté otvoriť aspoň 
dve pracovné miesta opatrovateľov vzhľadom na narastajúci 
počet, cca 50 opatrovaných . 
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Oddelenie zariadenia opatrovateľskej sluţby s nepre-
trţitou prevádzkou.  

Na tomto oddelení bolo v  roku 2003 zabezpečované pos-
kytovanie zdravotnej starostlivosti a opatrovateľské sluţby 
občanom, ktorých zdravotný stav si vyţadoval 24 hodinovú 
starostlivosť, ktorú im nemohli poskytnúť ich príbuzní. 
Jednalo sa umiestnenie na dobu určitú v rozsahu spravidla 3 – 
6 mesiacov. Počet ţiadateľov o túto sluţbu neustále vzrastal, 
na základe čoho boli prehodnotené priestorové moţnosti 
oddelenia a kapacita oddelenia bola na prvom poschodí 
rozšírená od 1. júna 2003 o dve lôţka. Pôvodná kapacita 38 
lôţok sa zvýšila kapacita na 40 lôţok. Nad rámec kapacity boli 
dve lôţka na  izolačke. Nákup nových lôţok bol zabezpečený 
z finančných darov príbuzných klientov. Rozšírenie oddelenia 
a vyuţívanie izolačky (hlavne v letnom období) zvýšilo 
náročnosť práce personálu na tomto poschodí, kde bol počet 
opatrovaných klientov 26 oproti 14 klientom na prízemí. 
Vzhľadom na kvalitu poskytovaných sluţieb a zodpovednosť 
za klientov sa táto situácia bude musieť personálne 
a organizačne priebeţne riešiť.  

Náklady na prevádzku oddelenia sa v roku 2003 zvýšili 
vzhľadom zlý technický stav materiálneho vybavenia (postele, 
prenosné WC, termosky, invalidné vozíky a pod.) a  
priestorov. Tieto náklady sa organizácia snaţila eliminovať 
tak, ţe maľovanie a opravy zabezpečovala v maximálnej miere 
vlastnými pracovníkmi. V roku 2003 bolo zo sponzorského 
daru Národnej banky Slovenska zakúpené zdvíhacie zaria-
denie, ktoré v súlade s platnou legislatívou v oblasti bezpeč-
nosti ochrany zdravia pri práci pomohla pracovníkom odde-
lenia pri manipulácii s imobilnými klientmi. Súčastne boli 
z kapitálových výdavkov zakúpené 4 polohovateľné elektricky 
ovládateľné postele na ktorých sú umiestnení  úplne imobilní 
klienti. 
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Vyuţiteľnosť kapacity oddelenia zariadenia opatro-
vateľskej sluţby s nepretrţitou prevádzkou v roku 2003 
 

Mesiac Počet 
klientov/mesačne 

Kapacita odd. Obloţnosť 
v % s nepretrţ. prev. 

január 39 38 102,6 
február 40 38 105,3 
marec 39 38 102,6 
apríl 39 38 102,6 
máj 40 38 105,3 
jún 41 40 102,5 
júl 43 40 107,5 

august 43 40 107,5 
september 40 40 100,0 

október 37 40 92,5 
november 37 40 92,5 
december 37 40 92,5 

Priemerná obloţnosť 39,58  101,1 
 

Zníţenie priemernej obloţnosti vzniklo v dôsledku zvýšenia 
kapacity lôţok a systému  obsadzovania lôţok. Po výzve 
klienta na nástup do zariadenia sa nám koncom roka stávalo, 
ţe klient na poslednú chvíľu odmietol nastúpiť a musel byť 
vyzvaný ďalší klient z poradovníka, v dôsledku čoho mohlo 
lôţko ostať na  jeden deň neobsadené. To sa odrazilo 
v štatistickom ukazovateli priemernej obloţnosti. V sku-
točnosti boli lôţka plne vyťaţené. 

Graf využiteľnosti kapacity oddelenia ZOS s nepretržitou prevádzkou v
r. 2003
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Oddelenie zariadenia opatrovateľskej sluţby pre denný 
a týţdenný pobyt.  

Moţno konštatovať, ţe oddelenie a sluţby poskytované na 
tomto oddelení po počiatočných váhavých krokoch plnilo 
pôvodne stanovené ciele a občania si na tento druh sluţby 
zvykli, čo sa prejavilo aj v záujme o umiestnenie. Záujem 
o denný pobyt sa vyskytoval ojedinelo. Pracovníci oddelenia 
po absolvovaní školení v oblasti starostlivosti a komunikácie 
s chorými a starými ľuďmi, aktívne zapájali klientov 
oddelenia do spoločenského ţivota a to účasťou na besiedkach 
pri príleţitosti Vianoc, fašiangov, Veľkej noci, spojených 
s vystúpením ţiakov Piaristického gymnázia v Trenčíne, det-
ských folklórnych súborov „Kubranček“ a „Radosť“ a detí z 
materskej školy. Rozvíjali činnosti zamerané na udrţanie 
drobnej mechaniky ruky a to ručnými prácami, maľovaním, 
strihaním, lepením a pod. Súčasne sa snaţili spoločenskými 
hrami a sledovaním spoločenské diania udrţiavať a cvičiť 
myslenie klientov. 
 
 
Tabuľka vyuţiteľnosti kapacity oddelenia zariadenia opa-
trovateľskej sluţby pre denný a týţdenný pobyt v r. 2003 

 

Mesiac 
Počet 

klientov/ Kapacita odd. Obloţnosť  
mes. DaTP v % 

január 7 8 87,5 
február 10 8 125,0 
marec 9 8 112,5 
apríl 7 8 87,5 
máj 8 8 100,0 
jún 9 8 112,5 
júl 12 8 150,0 
august 11 10 110,0 
september 11 10 110,0 
október 10 10 100,0 
november 13 13 100,0 
december 13 13 100,0 
Priemerná obloţnosť 8,33   104,2 
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Obloţnosť na oddelení zariadenia opatrovateľskej s den-
ným a týţdenným pobytom za zvýšila z 62,5 % v roku 2002 
na 104 % v roku 2003. Oddelenie DaTP bolo zriadené od 1.7. 
2002, preto aj obloţnosť, ako u novej sluţby, postupne naras-
tala. Podľa  obloţnosti v 1. polroku 2003 a poţiadaviek zo 
strany klientov bola kapacita tohto oddelenia pre týţdenný 
pobyt od 1. 8. 2003 rozšírená o 2 lôţka teda z 8 na 10 lôţok. 
ku koncu roka 2003 sa kapacita lôţok zvýšila na 13. 
Celoročný pobyt zariadenia opatrovateľskej sluţby.  

V celoročnom pobyte zariadenia opatrovateľskej sluţby 
bolo sociálne odkázaným občanom a občanom odkázaným na 
pomoc tretej osoby poskytované ubytovanie na dobu určitú, do 
doby vyriešenia sociálnej situácie alebo umiestnenia v domove 
dôchodcov. Pretrvávali problémy, ktoré vznikli v dôsledku 
zmeny charakteru zariadenia - nájomný pomer sa zmenil na 
umiestnenie v zariadení opatrovateľskej sluţby. V spolupráci 
so sociálnym odborom Mestského úradu v Trenčíne sa riešilo 
ubytovanie občanov, ktorí nespĺňali podmienky umiestnenia 
v zariadení a ktorých pobyt bol zaloţený nájomným vzťahom. 
Vyskytol sa i jeden prípad deloţovania neplatiča – Daniel 
Vališík. Primátorom Mesta Trenčín bola menovaná komisia na 
vysťahovanie. Pri vysťahovaní bola zistená rozsiahla devas-
tácia obytnej miestnosti, náhrada nákladov na rekonštrukciu 
vo výške 50.000,- Sk však vzhľadom na nezamestnaného 
neplatiča sa nedala realizovať. Dlh na úhrade za ubytovanie za 
rok 2002 predstavoval  u menovaného 18 tisíc Sk. Pohľadávka 
bola postúpená na exekučné konanie. Exekútor oznámil, ţe 
vzhľadom na osobu dlţníka je táto pohľadávka nevymo-
ţiteľná. 

Dvaja obyvatelia (Praţienka a Melen) boli ubytovaní na 
Kasárenskej ulici. Občan Čongrády bol ubytovaný na Kasá-
renskej ulici od 1. augusta 2003.  

V decembri 2003 bola otvorená spoločenská a ekumenická 
miestnosť. Jej zriadenie vyplynulo z problémov ohľadne 
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vykonávania bohosluţieb pre klientov celoročného pobytu 
a uskutočňovania spoločenských akcií pre klientov zariadenia 
opatrovateľskej sluţby (besiedky, výročia narodenín atď.) 

 
 

 
 

Vzhľadom na zvýšenie prevádzkových nákladov v dôsledku 
rastu cien a DPH bol organizáciou spracovaný návrh všeo-
becne záväzného nariadenia Mesta Trenčín, v ktorom sa 
upravili podmienky ubytovania, platby za ubytovanie a posky-
tované sluţby. Návrh bol schválený Mestským zastupiteľ-
stvom v Trenčíne uznesením č. 125 dňa 25.8.2003 ako Všeo-
becné záväzné nariadenie č. 9/2003 o rozsahu a bliţších pod-
mienkach poskytovania sociálnych sluţieb v m.r.o. Sociálne 
sluţby mesta Trenčín. 
Odbor detských jaslí 

Odbor pracoval v plánovanej organizačnej štruktúre 
s plánovaným počtom pracovníkov. Plnil úlohy v oblasti 
komplexnej starostlivosti o deti vo veku od 1 do 3 rokov veku. 
Kapacita miest v detských  jasliach bola 55. 
Vyuţiteľnosť kapacity detských jaslí v roku 2003 v tabuľke : 
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Mesiac Počet detí/mes. Kapacita DJ Obloţnosť v % 

 január 46 55 83,64 
 február 47 55 85,45 
 marec 52 55 94,55 
 apríl 55 55 100,00 
 máj 56 55 101,82 
 jún 55 55 100,00 
 júl 43 55 78,18 
 august 52 55 94,55 
 september 43 55 78,18 
 október 42 55 76,36 
 november 43 55 78,18 
 december 44 55 80,00 

Priemerná obloţnosť 52   94,24 
 

Graf vyuţiteľnosti kapacity DJ  v  r. 2003
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Vzhľadom na zvýšenie prevádzkových nákladov v dôsledku 

rastu cien a DPH  bol do Mestskej rady v Trenčíne spracovaný 
a predloţený návrh na zvýšenie úhrady prevádzkových 
nákladov hradených rodičmi v detských jasliach, ktorý bol 
uznesením Mestskej rady v Trenčíne č. 246 zo dňa 12.8.2003 
schválený takto : 

 
Súbeh všetkých príjmov v rodine (mzda, RP, 

výţivné, soc. dávk y a pod.) v Sk 
Výška úhrady v Sk za dieťa/ 

mesiac 
do      7.000 Sk 
          7.001 Sk  – 11.000 Sk 
        11.001 Sk – 15.000 Sk 
        nad  15.000 Sk 

   500 Sk 
   900 Sk 
1.200 Sk  
1.500 Sk 
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Porovnanie priemernej mesačnej vyuţiteľnosti kapacity 
detských jaslí medzi rokmi 2002 a 2003 :  
 

Rok  Priemerná mesačná obloţnosť 
2002 46 
2003 52 

 

 
Analýza jednotlivých finančných pásiem poplatkov podľa príj-
mu rodičov – porovnanie v roku 2002 a 2003 : 

Finančné pásmo 
v Sk 

Počet úhrad r. 2002 Počet úhrad r. 2003 
100% 
úhrada 

50% 
úhrada 

100% 
úhrada 

50% 
úhrada 

300 62   18   
600 67   17 1 
800 36 7 24   

1000 81 1 42   
1200 296 4 297 7 
500     4   
900     4   

1.200     7   
1.500      153 4 

Spolu 542 12 566 12 
 

V zmysle uznesenia Mestskej rady v Trenčíne č. 75 
z 13.05.1999 museli rodičia uhrádzať 50% prevádzkových vý-
davkov v čase odôvodnenej neprítomnosti dieťaťa v detských 
jasliach (choroba dieťaťa, potvrdenie lekára o nutnosti dolie-
čenia dieťaťa v domácom prostredí) podľa výšky príjmu. Príj-
my za úhradu prevádzkových výdavkov v roku 2003 vzrástli 
vzhľadom k zvýšenému počtu zapísaných detí a zároveň 
k zvýšenému počtu platiteľov v pásme 1.000 Sk a 1.200 Sk 
(solventnejší rodičia). 
 

Domov dôchodcov – Domov penzión pre dôchodcov Tren-
čín m.o.  

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niekto-
rých pôsobností z orgánov štátnej správy  na obce a na vyššie 
územné celky a ustanoveniami zákona č. 195/1998 Z.z. o so-
ciálnej pomoci v znení neskorších predpisov a v nadväznosti 
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na uznesenie č. 114 Mestského zastupiteľstva a Trenčíne zo 
dňa 27.6.2002 prešla od 1.7.2002 zriaďovateľská pôsobnosť 
Domova dôchodcov – Domova penziónu pre dôchodcov Tren-
čín na Mesto Trenčín. 

Domov penzión pre dôchodcov bol určený predovšetkým 
pre starých občanov, ktorí dosiahli vek rozhodný pre priznanie 
starobného dôchodku a ktorých celkový zdravotný stav bol 
taký, ţe nepotrebujú komplexnú starostlivosť za predpokladu, 
ţe im budú poskytované sluţby, ktoré budú potrebovať 
vzhľadom na ich vek a zdravotný stav. V domove penzióne 
pre dôchodcov sa poskytovalo ubytovanie a základná 
starostlivosť, vytvárali sa podmienky pre rozvoj kultúrneho a 
spoločenského ţivota a záujmovej činnosti obyvateľov. 

Mesto Trenčín v Zriaďovacej listine zo dňa 28.6.2002  
určilo Domovu penziónu pre dôchodcov Trenčín formu 
hospodárenia ako rozpočtovej organizácie Mesta Trenčín, 
ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet 
Mesta Trenčín a hospodári podľa svojho rozpočtu schváleného  
Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. 

Domov penzión pre dôchodcov nevykonával podni-
kateľskú činnosť.    

   
Čerpanie rozpočtu za rok 2003 : 

položka Rozpočet 2003 Čerpanie k 31.12.2003 % plnenia
610 Mzdy, platy a ost. vyrovnania 1 840 000,00            1 840 000,00            100,00                      
620 Poistné a prísp. zamest. do poisť. 680 000,00               680 000,00               100,00                      

630
Tovary, ďalšie služby (vrátane 
povoleného prekročenia) 2 534 000,00            2 788 395,85            110,04                      

642 Bežné transfery 26 000,00                 25 297,00                 97,30                        
700 Kapitálové výdavky -                             -                             -                             

Spolu (vrátane povoleného prekročenia) 5 080 000,00            5 333 692,85            -

 
Dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 3.060 tis. Sk bola 

čerpaná v plnej výške na mzdy 12 zamestnancov, poistné 
a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu 
práce,  čiastočne na úhradu dodávok tepelnej energie.  
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K  31.12.2003  predstavovali výdavky určené na tovary a 
ďalšie sluţby čiastku vo výške  2 789 tis. Sk v nasledujúcej 
štruktúre : 
-  cestovné náhrady – vo výške 4 tisíc Sk na vyplatenie 

náhrad za stravné a cestovné  zamestnancom organizácie pri 
tuzemským pracovných cestách; 

- energia, voda, komunikácie – vo výške 1.352 tisíc Sk. 
Najvýraznejšie čerpanie bolo na poloţke tepelná energia 
z titulu zvýšenia ceny tepla na vykurovanie a prípravu teplej 
úţitkovej vody a v poloţke spotreba elektrickej energie 
v spoločných priestoroch, kanceláriách, ošetrovni a garáţi; 

- materiál a sluţby – čerpanie vo výške 1 087 tisíc Sk 
zahŕňalo najmä výdavky na potraviny, stavebný, vodo-
inštalačný a elektroinštalačný materiál pouţitý do kúpeľní a 
kuchýň bytových jednotiek, nákup čistiacich a dezin-
fekčných prostriedkov, nákup elektrospotrebičov,  drobného 
údrţbárskeho materiálu,  kancelárskych potrieb, tlačív, 
literatúry a pod.; 

- dopravné – čerpanie bolo vo výške 53 tis. Sk na sluţobný 
automobil Škoda Octavia, ktoré bolo zároveň zásobovacím 
vozidlom pre stravovaciu prevádzku poloţka zahŕňa 
pohonné hmoty, povinné zmluvné a havarijné poistenie, 
servis a údrţbu vozidla,  pracovné odevy a obuv pre vodiča; 

- rutinná a štandardná údrţba – čerpanie bolo vo výške 
241 tisíc Sk. Najvýraznejšie čerpanie je v rámci údrţby 
zariadenia sociálnych sluţieb ako opravy padajúcich 
omietok a obkladov v bytových jednotkách, servis a údrţba 
elektrospotrebičov, výťahov, v zmysle platne podpísaných 
zmlúv o priebeţnej údrţbe výpočtovej techniky vykonávaný 
servis a údrţba počítačov;  

- ostatné tovary a sluţby – čerpanie bolo vo výške 52 tisíc 
Sk a zahŕňalo povinný prídel do sociálneho fondu, poistenie 
majetku organizácie, výdavky na školenia, kurzy a semináre 
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pre zamestnancov, odmeny za práce vykonané na dohodu, 
poplatky banke. 
K 31.12.2003 predstavovali výdavky na beţné transfery 

čiastku 25 tisíc Sk na odchodné pri prvom skončení 
pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný 
dôchodok.    

Príjmy za rok 2003 tvorili čiastku 2 341 tisíc Sk, v tom : 
- príjmy od obyvateľov  za  poskytované  sociálne sluţby 

bývania, zaopatrenia a stravovania boli za rok 2003  vo 
výške  1 950 tisíc Sk, z toho : 

- za bývanie a zaopatrenie  uhradili obyvatelia Domu penzión 
dôchodcov  1.606 tisíc Sk,  

- za stravovanie uhradili obyvatelia Domu penzión  dôchod-
cov 344 tisíc Sk. Stravná jednotka v 1. štvrťroku 2003 bola 
vo výške 29,- Sk/osoba, od 1. apríla 2003 bola zvýšená na   
32,- Sk/osoba, pričom za stravnú jednotku sa povaţovala 
finančná norma priemerných nákladov na potraviny – 
suroviny. 

- stravné od cudzích stravníkov a vlastných zamestnancov 
-  v čiastke  306 tisíc Sk, 

- vratky (preplatok od Tebysu s.r.o. za dodávku teplej 
úţitkovej vody za rok 2002 a preplatok za dodávku tepelnej 
energie za december 2002) v čiastke 67 tis. Sk, 

- splatené pohľadávky od obyvateľov zariadenia v čiastke 
12 tis. Sk, 

- úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške                 
jeden tis. Sk, 

- sponzorské  (tuzemské beţné granty na rozvoj sociálnej 
sféry) vo výške  5 tis. Sk. 
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Školské zariadenia mesta Trenčín, mestská rozpočtová 
organizácia bola zriadená mestom Trenčín, od 01.07.2002 na 
dobu neurčitú na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne č.111 ods.1 zo dňa 27.06.2002 ako samostatný 
právny subjekt. 
      Mesto Trenčín zriadilo organizáciu podľa § 4, ods.3 
písmeno j. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona 
č. 33/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších 
zmien a doplnkov. 

Organizácia so sídlom Soblahovská 65, Trenčín bola svo-
jimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet mesta 
Trenčín. Hospodárila samostatne, podľa schváleného rozpočtu 
s prostriedkami, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne. Organizácia bola zriadená za účelom zastrešenia 
všetkých školských zariadení na území mesta Trenčín, ktoré 
nemajú právnu subjektivitu. Bolo to 20 materských škôl, jedna 
základná škola, dva školské kluby detí, 17 školských jedální 
pri materských školách a jedno stredisko sluţieb škole. 
      Podľa hlavného predmetu činnosti zabezpečovala orga-
nizácia v roku 2003 tieto úlohy : 
a) V materských školách výchovu a vzdelávanie detí v pred-

školskom veku. Dopĺňala rodinnú výchovu o výchovne 
vzdelávaciu činnosť, zameranú na všestranný rozvoj 
osobnosti dieťaťa. Utvárala podmienky na hravú, záujmovú 
a oddychovú činnosť detí. 
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b) V základných školách poskytovala pre ţiakov 1. aţ 4. roč-
níka základné vzdelanie, zabezpečovala rozumovú výchovu 
v zmysle vedeckého poznania v súlade so zásadami vlas-
tenectva, humanity a demokracie a poskytovala etickú, 
mravnú, náboţenskú, estetickú, pracovnú, zdravotnú a eko-
logickú výchovu ţiakov, pripravovala ţiakov pre ďalšie 
štúdium. 

c) V školských kluboch detí zabezpečovala pre ţiakov, ktorí 
plnili povinnú školskú dochádzku, výchovu a vzdelávanie 
v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. 

d) V školských jedálňach zabezpečovala stravovanie pre deti 
a ţiakov, ktorí navštevovali materské školy alebo základnú 
školu. 

e) Stredisko sluţieb škole zabezpečovalo práce a sluţby pre 
školské zariadenia v rámci organizácie v tomto rozsahu : 
- posudzovalo stav a servis materiálnych didaktických 

prostriedkov, audiotechniky a vysávačov, 
- vykonávalo revíziu a servis elektrických zariadení 

a bleskozvodov,  
- vykonávalo údrţbu a servis vodoinštalácií a ústredného 

kúrenia, 
- vykonávalo dopravu, 
- vykonávalo zámočnícke a zváračské práce, 
- vykonávalo stolárske práce, 
- vykonávalo sklenárske práce, 
- vykonávalo hydroizolačné opravy a klampiarske práce. 
Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

č. 195 ods. 2 písm. b) zo dňa 18.12.2003 bolo Stredisko 
sluţieb škole ku dňu 31.12.2003 zrušené. 
      Počas roku 2003 sa hľadali, čo najvýhodnejšie podmienky 
na zabezpečenie chodu organizácie a to po materiálnej 
a personálnej stránke. Všetky opatrenia na zabezpečenie 
chodu organizácie sa robili tak, aby nebol narušených chod – 
prevádzka materských škôl, základnej školy, školských klubov 
detí a školských jedální. 



 
 

 
 72 

      Organizácia Školské zariadenia mesta Trenčín zastrešovala 
jednu základnú školu a 40 školských zariadení bez právnej 
subjektivity, čo si vyţadovalo vytvoriť prijateľnú organizačnú 
štruktúru. Organizačná štruktúra schválená uznesením 
Mestského zastupiteľstva č. 254 zo dňa 28.11.2002 zostala 
počas celého roka bez zmeny takto : 
 Kancelária riaditeľa, 
 Úsek ekonomický, 
 úsek materských škôl : 

Ul. M. Nešporu č. 16               
Ul. Gagarinova č. 3 
Ul. Švermova č. 24 
Ul. Legionárska č. 37 
Ul. 28. októbra č. 7 
Ul. Povaţská č. 5 
Ul. M. Turkovej č. 5 
Ul. Soblahovská č. 22 
Ul. K. Šmidkeho č. 12 
Ul. Šafárikova č. 11 
Ul. Jána Halašu č. 11 
Ul. Stromová č. 3 
Ul. Kubranská č. 20 
Ul. Opatovská č. 39 
Ul. Hanzlíkovská č. 2 
Ul. Na dolinách č. 27 
Ul. Niva č. 9 
Ul. Pri parku č. 10 
Ul. Medňanského č. 9 
Ul. Orechovská č. 14 

 
 úsek základných škôl a školských klubov detí 

Základná škola Ul. Potočná č. 86   
Školský klub Ul. Gagarinova č. 7 
Školský klub Ul. Novomeského 
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 úsek školských jedální pri materských školách 
Ul.  M. Nešporu č. 16 
Ul.  Švermova č. 24 
Ul.  Legionárska č. 37 
Ul.  28. októbra č. 7 
Ul.  Povaţská č. 5 
Ul.  M. Turkovej č. 5 
Ul.  Soblahovská č.22 
Ul.  K. Šmidkeho č. 12 
Ul.  Šafárikova č. 11 
Ul.  Jána Halašu č. 11 
Ul.  Stromová č. 3 
Ul.  Kubranská č. 20 
Ul.  Opatovská č. 39 
Ul.  Hanzlíkovská č. 2 
Ul.  Niva č. 9 
Ul.  Pri parku č. 10 
Ul.  Medňanského č. 9 

 
Ostatné základné školy v Trenčíne boli v právnej subjektivite. 
 
 úsek Správy školských zariadení v Trenčíne 

 
Počet zamestnancov : 
 Kancelária 

riaditeľa + 
riaditeľ 

Úsek 
ekonomic

ký 
Úsek MŠ Úsek ZŠ 

a ŠKD 
Úsek ŠJ 

MŠ 

Úsek 
strediska 

sluţieb 
škole 

Spolu 

Pedag. 
prac.   143 27   170 

Prevádz. 
prac. 3 7 54 4 54 13 138 

Spolu 3 7 197 31 54 13 308 
 
Kancelária riaditeľa 

Činnosť kancelárie riaditeľa bola v roku 2003 zabezpe-
čovaná 2 zamestnancami. Miesto pedagogického pracovníka 
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nebolo v roku 2003 obsadené. Jeho obsadenie sa predpokladá 
koncom roku 2004. Kanceláriou riaditeľa boli vykonávané 
práce v tomto rozsahu : 
- sekretárka a personalistka – komplexné zabezpečenie per-

sonálnej agendy, vzdelávanie pracovníkov, spisová agenda, 
archívna sluţba, spojovateľka pre všetkých zamestnancov 
správy m.r.o. (riaditeľ, úsek ekonomický) a úsek strediska 
sluţieb škole, styk so 40-timi odlúčenými pracoviskami. 

- technik poţiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany pri práci, 
civilnej ochrany – spracovával základné smernice poţiarnej 
ochrany a bezpečnosti a ochrany pri práci pre všetky pra-
coviská škôl a školských zariadení v Trenčíne, školil pra-
covníkov poţiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany pri 
práci, kontroloval dodrţiavanie smerníc poţiarnej ochrany 
a bezpečnosti a ochrany pri práci, evidoval pracovné úrazy 
a školské úrazy (úrazy detí a ţiakov počas pobytu 
v zariadeniach. 
Vzhľadom na to, ţe organizácia vyuţívala len analógovú 

telefonickú ústredňu, všetky hovory prichádzajúce z vonku 
bolo potrebné manuálne spájať zamestnankyňou kancelárie 
riaditeľa. Táto ústredňa bola zastaralá a značne poruchová. Pre 
zlepšenie práce v kancelárii riaditeľa a bezproblémovému spo-
jeniu prichádzajúcich hovorov na správu m.r.o. a úseku stre-
diska sluţieb škole, je potrebné v roku 2004 vybaviť toto 
pracovisko digitálnou ústredňou. 

 
Úsek ekonomický 

Úsek pracoval v plánovanej organizačnej štruktúre. Plnil 
úlohy rozpočtovníctva, zabezpečoval spracovanie účtovníctva 
za celú organizáciu a podľa jednotlivých pracovísk. Zabez-
pečoval spracovanie miezd a vedenie mzdovej agendy pre 
všetkých zamestnancov, evidenciu majetku a pokladničnú čin-
nosť, verejné obstarávanie pre všetky činnosti organizácie. Pre 
zlepšenie činnosti tohto úseku bude nutné zabezpečiť v roku 



 

 75 

2004 vybaviť výpočtovou technikou. Celý úsek, ktorý mal 
sedem pracovníkov mal pre svoju činnosť len dva počítače. 

 

Úsek materských škôl 
Tento úsek predstavoval 20 materských škôl rozmiestne-

ných na celom území mesta Trenčín. Kaţdú materskú školu 
viedla riaditeľka, ktorá bola menovaná do funkcie primátorom 
mesta Trenčín na základe výberového konania. Jednotlivé 
materské školy tvorili navonok samostatné celky (prevádzky), 
ktoré zabezpečovali svoju prevádzku pedagogickými a pre-
vádzkovými pracovníkmi. Všetky materské školy v orga-
nizácii zabezpečovali starostlivosť o zverené deti len v celo-
dennej prevádzke s 143 pedagogickými a 52 prevádzkovými 
zamestnancami zabezpečovali starostlivosť pre 1.535 detí vo 
veku od 2 rokov  do 7 rokov. 
 
Úsek základných škôl a školských klubov detí 

Školské zariadenia mesta Trenčín mali na tomto úseku 
jednu Základnú školu na Potočnej ulici (miestna časť Opatová 
n/V.  Bola to malotriedna základná škola a zabezpečujúca 
povinnú školskú dochádzku pre ţiakov 1. aţ 4.ročníka s 56 
ţiakmi. Vyučovací proces na tejto škole zabezpečovalo päť 
pedagogických zamestnancov a dvaja externí zamestnanci.  

V pôsobnosti organizácie boli dva školské kluby detí a to 
na Gagarinovej ulici a na Novomestského ulici. Výchovu 
a vzdelávanie pre 500 ţiakov základných škôl v čase mimo 
vyučovania a v čase školských prázdnin zabezpečovalo 20 
vychovávateľov. 
 

Úsek školských jedální pri materských školách  
Hlavnou náplňou tohto úseku bolo zabezpečiť stravovanie 

detí počas pobytu v materských školách a to trikrát za deň 
a stravovanie ţiakov Základnej školy Trenčín, Potočná ulica 
jedným hlavným jedlom. Úsek mal 17 školských jedální, ktoré 
zabezpečovali prípravu stravy pre 20 materských škôl  a jednu 
základnú školu. Je nutné konštatovať, ţe na tomto úseku 
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strojné vybavenie kuchýň v súčasnosti uţ nevyhovuje novým 
bezpečnostným predpisom. Je potrebné nahradiť ich novými 
strojnými zariadeniami.  
 
Úsek Strediska sluţieb škole 

Stredisko sluţieb škole zabezpečovalo beţnú údrţbu všet-
kých materských škôl, základných škôl, školských klubov detí 
a školských jedální pri materských školách riadených orga-
nizáciou Školské zariadenia mesta Trenčín. Ďalej poskytovalo 
svoje sluţby aj ostatným základným školám s právnou subjek-
tivitou v meste Trenčín. Činnosť strediska bola počas roka 
čiastočne ohrozená len nedostatkom finančných prostriedkov 
na prevádzku. Nedostatkom strediska bolo, ţe svojimi pracov-
níkmi nevedelo pokryť drobné stavebné úpravy a maliarske 
práce, na ktoré bolo v materských školách veľa poţiadaviek. 
Zabezpečenie maliarskych prác dodávateľským spôsobom 
bolo veľmi drahé a v rozpočte organizácie sa s takýmito prá-
cami nepočítalo. 
 
Počty detí v materských školách : 

Materská škola Počet detí Triedy  
spolu šk. r. 2003/2004 do 3 rok. 3- ročné 4- ročné 5- ročné 6- ročné 7- ročné Spolu Postihnuté 

MŠ, Pri parku 10 0 13 10 9 6 0 38 2 2,0 
MŠ, Hanzlíkovská 2 0 13 9 12 6 0 40 0 2,0 
MŠ, Na dolinách 27 3 17 17 20 4 3 64 0 3,0 
MŠ, Medňanského 9 6 19 19 30 15 0 90 1 4,0 
MŠ, Orechovská 14 1 10 4 6 4 4 29 7 2,0 
MŠ, Švermova 24 0 16 21 19 12 0 68 0 3,0 
MŠ, M.Turkovej 5 9 20 20 28 6 0 83 0 4,0 
MŠ, Gagarinova 3 1 16 12 13 5 0 47 0 2,0 
MŠ, Povaţská 5 2 12 21 17 12 0 64 0 3,0 
MŠ, Opatovská 39 4 20 22 26 2 1 75 11 5,0 
MŠ Kubranská 20 1 25 25 24 26 0 101 4 5,0 
MŠ, Šafáriková 11 5 43 33 29 19 0 129 0 6,0 
MŠ, Šmidkeho 12 3 22 44 52 18 0 139 0 6,0 
MŠ, J. Halašu 11 5 44 36 38 10 0 133 0 6,0 
MŠ, Legionárska 37 0 31 27 17 12 0 87 0 4,0 
MŠ, 28. októbra  1 9 10 21 6 1 48 0 2,0 
MŠ, Nešporu 16 2 16 11 10 11 0 50 0 2,0 
MŠ, St romová 3 1 16 23 32 0 0 72 0 3,0 
MŠ, Soblahovská 22 1 23 21 42 2 0 89 0 4,5 
MŠ, Niva 9 5 14 10 10 2 0 41 0 2,0 
Spolu 50 399 396 455 178 9 1487 25 70,5 
 
 



 

 77 

V jednotlivých materských školách boli začlenené duševne 
i telesne postihnuté deti takto : 

 Materská škola Trenčín, Orechovská ulica  ......... 7 telesne 
a duševne postihnutých detí 

 Materská škola Trenčín,  Kubranská ulica ..... 4 sluchovo 
postihnuté detí 

 Materská škola Trenčín,  Opatovská ulica ....  11 zrakovo 
postihnutých detí 

 Materská škola Trenčín,  Medňanského ulica ..1 duševne 
postihnuté dieťa 

 Materská škola Trenčín,  Ulica Pri parku ..........  2 telesne 
a duševne postihnuté detí 

 
■ Malotriednu Základnú školu Trenčín, Potočná ulica navšte-

vovalo 50 ţiakov. 
■ Školský klub detí Trenčín, Novomeského ulica 

zabezpečoval starostlivosť o 205 detí. 
■ Školský klub detí Trenčín, Gagarinova ulica zabezpečoval 

starostlivosť o 302 detí. 
 
 
 
   Od 17. septembra 2003, kedy nadobudlo účinnosť Všeo-
becne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 10/2003,  boli 
mesačné úhrady za bývanie a zaopatrenie v jednotlivých ty-
poch bytových jednotiek  nasledovné : 
 

Výmera 
v m2 

Počet byt. 
jednotiek 

bývanie zaopatrenie/1 osoba spolu 

29 40 2295,- Sk 300,- Sk 2595,- Sk 
31 4 2445,- Sk 300,- Sk 2745,- Sk 
38 5 2970,- Sk 300,- Sk 3270,- Sk 
40 5 3120,- Sk 300,- Sk 3420,- Sk 
41 4 3195,- Sk 300,- Sk 3495,- Sk 

 

Oddelenie daní a poplatkov 
Oddelenie daní a poplatkov vykonávalo správu daní a po-

platkov prislúchajúcich mestu Trenčín a zabezpečuje činnosti 
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súvisiace s uplatňovaním a dodrţiavaním všeobecne záväz-
ných nariadení mesta z oblasti daní a poplatkov v zmysle 
zákona 317/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona 
544/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona 194/1990 
Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších 
predpisov. 
Oddelenie daní a poplatkov plnilo najmä tieto úlohy : 
a) vykonávalo správu daní a poplatkov prislúchajúcich mestu 

Trenčín; 
b) viedlo a zodpovedalo za kompletnú agendu daňovníkov 

a poplatníkov mesta Trenčín; 
c) určovalo daňovú povinnosť, vyrubovalo daň z nehnuteľ-

ností a miestne poplatky; 
d)  overovalo podklady predloţené daňovým subjektom na 

výkon správy a vykonávalo vyhľadávaciu činnosť; 
e) sledovalo splatnosť a správnosť vyrubenej dane z nehnu-

teľností a miestnych poplatkov; 
f) vymáhalo včas nezaplatenú daň z nehnuteľností a miest-

nych poplatkov zasielaním výziev na zaplatenie nedoplat-
kov, vydaním exekučných príkazov a zriadením záloţných 
práv; 

g) posudzovalo uplatnenie úľav a oslobodení z dane z neh-
nuteľností a miestnych poplatkov v rozsahu príslušných 
právnych predpisov; 

h) vykonávalo a vyhodnocovalo kontrolnú činnosť vo veciach 
daní a poplatkov, vedie úradné záznamy z kontrolnej čin-
nosti; 

i) zabezpečovalo činnosti súvisiace s uplatňovaním a dodr-
ţiavaním všeobecne záväzných nariadení mesta Trenčín 
v oblasti dane z nehnuteľností a miestnych poplatkov; 

j) riešilo ţiadosti, sťaţnosti a odvolania vo veciach daní 
a miestnych poplatkov v rozsahu platných právnych pred-
pisov a všeobecne záväzných nariadení  mesta Trenčín;  
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2. Hodnotenie činnosti 
Cieľom oddelenia daní a poplatkov bola dlhodobo kvalitná 

správa pridelenej agendy v zmysle pracovnej náplne. V praxi 
to znamená najmä profesionálny prístup všetkých zamest-
nancov oddelenia daní a poplatkov, ktorí pri svojej pracovnej 
činnosti museli dbať na dodrţiavanie zákona ako aj na ús-
tretový prístup pri vybavovaní oprávnených alebo povinných 
náleţitostí daňovníkov v oblasti správy daní a poplatkov. 
a) silné stránky 

- dobrá práca v oblasti krízovej komunikácie; 
- kvalifikovaná práca v oblasti správy dane 

z nehnuteľností a miestnych poplatkov; 
- dobrá spolupráca s ostatnými oddeleniami mestského 

úradu; 
b) slabé stránky 

- zlepšiť personálne a priestorovo podmienky oddelenia 
vzhľadom k nárastu agendy dane z nehnuteľností 
a miestnych poplatkov; 

Súčasťou hodnotenia oddelenia daní a poplatkov je charak-
teristika jednotlivých miestnych poplatkov, dane z nehnuteľ-
ností a vymáhania pohľadávok. 
Prehľad príjmov oddelenia daní a poplatkov do rozpočtu 

mesta Trenčín v roku 2003 
 

Uk azovateľ  
 

 
Príjmy do rozpočtu  

v tis. Sk 

 
Počet daňovníkov 

vrátane oslobodených  
a) Daň z majetku   
    Daň z nehnuteľností 50 402 18 121 
    Domáce dane na tovary a sluţby - 
    dane za š pecifické sluţby 

  

    za ps a 517 1 917 
    za predaj alk. nápojov  4 843 185 
    za ubytovaciu kapacitu 46 3 
    z  reklamy 439 31 
    z  poplatku za zber, prepravu a  
    zneškodňovanie kom. odpadu  

 
49 127 

 
29 568 

    za pobyt v kúp.mieste alebo mieste 
    sústredeného cestovného ruchu  

 
684 

 
26 

    za uţívanie ver. priestranstva 4 909  
    za zábavné hracie prístroje  40 2 
c) Nedaňové príjmy za:    
    Výherné prístroje  9 960 13 
    Výťaţky lotérií a iných hier 609 12 
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A. Daň  z nehnuteľností 
     Zdaňovane nehnuteľností upravuje zákon 317/1992 Zb. 
o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov a všeo-
becného záväzného nariadenia o určovania vyberaní dane 
z nehnuteľností. Dôleţitou skutočnosťou bolo, ţe sa nehnu-
teľnosti zdaňovali k 1. januáru príslušného zdaňovacieho ob-
dobia. Príjem oddelenia daní a poplatkov do rozpočtu mesta 
bol  stabilizovaný. 
 

Daň z nehnuteľností – sadzby dane za rok 2003 
 

 
Daň  z  pozemkov 

 

 
Základ dane  

Sadzba dane 
/ročná sadzbaxkoef./  

Zvýšenie dane  
/ za podnikanie /  

1 – orná pôda, chmeln ice 5,51 x výmera  0,75% zo zákl. dane - 
2 – trvalé tráv. porasty 4,13 x výmera  0,25% zo zákl. dane - 
3 - záhrady Výmera v m2 0,44Sk/m2(0,11 x 4,0) - 
4 – lesné pozemky  Cena poz. x výmera  0,25% zo zákl. dane - 
5 – rybníky s  chovom rýb Cena pôdy x výmera  0,25% zo zákl. dane - 
6 –zast. pochy a nádvoria Výmera v m2 0,44Sk/m2(0,11 x 4,0) - 
7 – stavebné pozemky  Výmera v m2 6,00Sk/m2(1,50 x 4,0) - 
8 – ostatné plochy Výmera v m2 0,44Sk/m2(0,11 x 4,0) - 
 

Daň zo stavieb Základ dane  Sadzba dane 
/ ročná sadzba x koef. / 

Zvýšenie dane  
/ za podnikanie /  

1 - bývanie m2 5,60Sk/m2 (1,40 x 4,0) 8 Sk/m2 
2 – pôdohosp. pod.-skleníky  m2 2,00Sk/m2 (0,50 x 4,0) - 
3 – rekreačné a záhr. chatky  m2 6,20Sk/m2 (1,55 x 4,0) 8 Sk/m2 
4 – samost.a hromadné garáţe  m2 10,00Sk/m2(2,50 x 4,0) 8 Sk/m2 
5 – priemyselné stavby m2 30,00Sk/m2(7,50 x 4,0) - 
6 – ost.podnik. a zárob.činnosť m2 70,00Sk/m2(17,50x4,0) - 
7 – ostatné stavby m2 10,00Sk/m2(2,50 x 4,0) - 
 

Daň z bytov Základ dane Sadzba dane 
/ ročná sadzba x koef. / 

Zvýšenie dane  
/ za podnikanie /  

1 – byty a nebytové priestory m2 4,00Sk/m2(1,00 x 4,0) 8 Sk/m2 
2 – nebytové priestory na podn. m2 5,00Sk/m2(1,25 x 4,0) 8 Sk/m2 
 

B. Miestne poplatky 
     Medzi základné ukazovatele príjmovej časti mesta 
Trenčín patrili miestne poplatky. Zákon č. 544/1990 Zb. 
o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
taxatívne vymedzuje, ktoré druhy miestnych poplatkov 
môţe mesto vo svojom územnom obvode zaviesť. V roku 
2003 správca poplatku vyberal nasledovné druhy miestnych 
poplatkov : 
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� poplatok za ubytovaciu kapacitu 
Uvedený poplatok platila právnická a fyzická osoba, 
ktorá vlastnila rekreačné a školiace zariadenie, alebo 
mala k nemu právo hospodárenia. Spoplatňovalo sa kaţ-
dé lôţko v takomto zariadení, bez ohľadu na to, či sa 
lôţko vyuţíva alebo nie. 

� poplatok za pobyt v kúpeľnom mieste alebo mieste sús-
tredeného cestovného ruchu 
Poplatok platila len fyzická osoba za predpokladu, ţe sa 
prechodne zdrţiavala v mieste sústredeného cestovného 
ruchu za účelom rekreácie, alebo zdravotnej starost-
livosti alebo z dôvodu plnenia pracovných povinností. 
Zvláštnosťou tohto druhu miestneho poplatku bolo, ţe 
za mesto ho vyberala právnická alebo fyzická osoba, 
ktorá poskytovala prechodné ubytovanie. 

� poplatok za psa 
Miestny poplatok za psa platila právnická alebo fyzická 
osoba, ktorá vlastnila psa staršieho ako 6 mesiacov. Pri 
tomto druhu miestneho poplatku zákon určoval 
oslobodenie od poplatku, ktoré sa vzťahuje na nevidomé 
osoby, bezvládne osoby a drţiteľov preukazov ZŤP 
a ZŤP/S. 

� poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových 
výrobkov 
Miestnemu poplatku z predaja alkoholických nápojov 
a tabakových výrobkov podliehal predaj tabakových 
výrobkov a všetkých výrobkov, ktoré mali charakter 
alkoholických nápojov. Poplatok platila právnická alebo 
fyzická osoba, ktorá tieto výrobky predávala v súvislosti 
s poskytovaním reštauračných, kaviarenských, ubytova-
cích alebo iných pohostinných sluţieb. 
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� poplatok z reklamy 
Poplatkovej povinnosti podliehali písomné, obrazové, 
svetelné, zvukové, figurálne, propagačné oznamy 
umiestnené v meste na verejných priestranstvách, vo 
verejne prístupných miestnostiach, na budovách, stav-
bách, plotoch a na ostatných objektoch a priestoroch 
viditeľných a počuteľných z verejných priestranstiev. 

� poplatok za predajné automaty 
Poplatok za predajné automaty sa platil za umiestnenie 
prístrojov a automatov, ktoré po vloţení potrebného 
mnoţstva mincí, bankoviek alebo platobnej karty vydá-
vali zákazníkovi vybraný tovar. 

� poplatok za zábavné hracie prístroje 
Predmetom tohto miestneho poplatku bolo umiestnenie 
mechanických elektronických prístrojov a automatov na 
zábavné hry, do ktorých sa na začatie hry vkladali mince 
alebo bankovky a prístroj nevydával peňaţnú výhru. 
Tejto poplatkovej povinnosti nepodliehali prístroje na 
ţetóny. 

� poplatok za zber prepravu a zneškodňovanie komunál-
nych odpadov a drobných stavebných odpadov 
Predmetom poplatku za zber prepravu a zneškodňovanie 
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 
bol komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý 
vznikal na území mesta Trenčín. 

Tento príjem oddelenia daní a poplatkov do rozpočtu mesta 
moţno charakterizovať ako dobrý. 
C. Nedaňové príjmy 

Nedaňové príjmy oddelenia daní a poplatkov pozostávali 
z poplatku za prevádzkovanie výherných prístrojov a stáv-
kových kancelárií na území mesta Trenčín v zmysle zákona 
194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení 
neskorších predpisov. 
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Charakteristika príjmu oddelenia daní a poplatkov do 
rozpočtu mesta bol stabilizovaný. 
D. Vymáhanie pohľadávok 

Spôsob a výška vymáhaných pohľadávok oddelením daní 
a poplatkov bolo uskutočňované : 
a) zaslaním výzvy na zaplatenie nedoplatkov; 
b) daňovou exekučnou výzvou; 
c) zablokovaním účtu v banke; 
d) exekučnými príkazmi : 

- prikázaním pohľadávky z účtu v banke; 
- exekúcia zráţkami zo mzdy, na náhradu za pracovný 

príjem, dôchodok, štipendium; 
- prikázaním iných peňaţných pohľadávok; 
- predajom hnuteľných vecí. 

Predmetným exekučným príkazom správcu dane predchá-
dzalo zasielanie ţiadosti o poskytnutie súčinnosti zasielaných 
na : 
a) katastrálny úrad - správa katastra za účelom zistenia neh-

nuteľného majetku dlţníka; 
b) dopravný inšpektorát - za účelom zistenia vlastníctva moto-

rových vozidiel; 
c) sociálnu poisťovňu - za účelom zistenia zamestnávateľa; 
d) okresný úrad práce - či je vedený v evidencii nezamest-

naných a poberá príspevok v nezamestnanosti; 
e) peňaţné ústavy - za účelom zistenia, či dlţník má vedené 

účty v bankách; 
f) okresný súd - obchodný register, aktuálny výpis z obchod-

ného registra na daňový subjekt; 
g) dedičské oddelenie za účelom zistenia, ktorý notár prejed-

náva dedičskú vec.  
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Oddelenie daní a poplatkov v zdaňovanom období roku 
2003 vydalo : 
a) Platobných výmerov                                                   50 379 
b) Rozhodnutí                                                                    4 383  
c) Predvolaní                                                                     2 325  
d) Výziev na : 

- podanie priznaní                     572 
- zaplatenie nedoplatkov     1 214 
- daňových exekučných                148  

e) Exekučných príkazov a zablokovaní 
- účtov     71    
- zráţky zo mzdy   21 

f) Záloţných práv      7 
g) Návrhov na vykonanie exekúcie exekútorskými úradmi  8 

Prácu oddelenia daní a poplatkov v roku 2003 moţno defi-
novať ako dobrú s charakteristikou stabilného príjmu do roz-
počtu Mesta Trenčín. 
Oddelenie obchodu a sluţieb 

Oddelenie obchodu a sluţieb riadila vedúca oddelenia            
Ing. Marta Koptíková priamo podriadená vedúcemu odboru 
a plnila najmä tieto úlohy : 
- vydávalo rozhodnutia a stanoviská v rozsahu stanovenom 

príslušnými právnymi predpismi, všeobecne záväznými 
nariadeniami a inými normami mesta Trenčín;  

- vydávalo a evidovalo osvedčenia o zápise samostatne hos-
podáriacich roľníkov; 

- viedlo evidenciu podnikateľských subjektov na území mesta 
Trenčín; 

- povoľovalo predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na 
trhových miestach v zmysle platnej právnej úpravy a všeo-
becne záväzných nariadení mesta Trenčín; 
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- vykonávalo kontrolnú činnosť na úseku prevádzkovania 
obchodu a sluţieb v meste, prenájmu nebytových pries-
torov, umiestnenia prevádzok, dodrţiavania prevádzkového 
času a činnosti na trhových miestach na území mesta 
Trenčín; 

 V rámci náplne pracovnej činnosti  boli v roku 2003 
spracované nasledovné počty jednotlivých  agend :  
- 423 záväzných stanovísk k začatiu podnikateľskej činnosti 

v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/98 o pod-
mienkach podnikania na území mesta Trenčín;  

- 383 rozhodnutí o súhlase k uzatvoreniu nájomných zmlúv 
v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme ne-
bytových priestorov;                                               

- 432 rozhodnutí o povolení času predaja a času prevádzky 
sluţieb v zmysle VZN č. 2/98 o podmienkach podnikania 
na území mesta Trenčín, ordinačné hodiny v zmysle zákona 
č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z or-
gánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky;                                                                   

- 565 povolení na predĺţenie záverečnej hodiny v zmysle 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/98 osvedčenia o zápi-
se do evidencie SHR;                                                     

- 88 povolení na ambulantný predaj v zmysle Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 5/1998 o podmien-
kach predaja  výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových 
miestach;                            

- 30 povolení na zriadenie trhového miesta za účelom kona-
nia príleţitostných trhov v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Trenčín č. 5/1998;                                                               

- 40 stanovísk k podnikateľskému zámeru vydávané pre 
Okresný úrad práce v zmysle zákona č. 387/96 Z.z. o za-
mestnanosti;                                                                     

- 112 povolení na predaj poľnohospodárskych prebytkov a 
spotrebného tovaru na trhoviskách; 

- vymoţené pohľadávky voči mestu Trenčín : 
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 daň nehnuteľností ....................   252.652 Sk  
 uţívanie verejného priestranstva     4.334 Sk 
 poplatok za odpad .....................     1.716 Sk 
K 31.12.2003 bolo evidovaných 6.412 podnikateľských 

subjektov v meste Trenčín, z toho :   
o fyzické osoby ..............  4.624 
o právnické osoby .........  1.788 

Podnikateľská činnosť podľa zamerania bola v roku 2003 
rozdelená na : 

-   obchodná činnosť ............ 39,00 % 
-   výrobná činnosť .............   23,00 % 
-  sluţby .............................   38,00 % 

Na oddelení obchodu a sluţieb Mestského úradu v Trenčíne 
bola vedená evidencia podnikateľov a prevádzok na území 
mesta. Podľa evidencie prevádzok  bolo ku koncu roka 2003 
na území mesta 1.557 predajní a prevádzok poskytujúcich 
sluţby, z toho : 

-   predajní potravín ........................  176 
-   pohostinských zariadení ...............  249 
-   prevádzok poskytujúcich sluţby ....  304 

Na území mesta Trenčín bolo povolených 5 trhovísk: 
o trhovisko č. 1 pri nákupnom stredisku Druţba  
o trhovisko č. 2 JUH na Ulici generála Svobodu 
o trhovisko č. 3 pri nákupnom stredisku Úspech 
o trhovisko č. 4 pri nákupnom stredisku Rozkvet 
o trhovisko č. 5 Herbária na Štúrovom nám. 

Oddelenie obchodu a sluţieb Mestského úradu v Trenčíne 
v priebehu  roka 2003 : 

- riešilo sťaţnosti týkajúce sa porušovania Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 2/1998 o podmienkach podni-
kania na území mesta Trenčín; 

- pripravovalo vianočné trhy; 
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- zabezpečovalo predávajúcich pri rôznych akciách 
organizovaných mestom Trenčín;  

- spracovávalo podklady pre rôzne štatistické prehľady. 
 
Oddelenie vnútornej správy 

Oddelenie vnútornej správy riadila PaedDr. Tamara Igoľ-
nicynová a bolo zaradené podľa súčasnej organizačnej štruk-
túry mesta Trenčín pod ekonomickým oborom. V roku 2003 
malo oddelenie vnútornej správy  15 zamestnancov. 

Činnosť oddelenia vnútornej správy bola rôznorodá. K naj-
dôleţitejším úlohám, ktoré oddelenie vnútornej správy zabez-
pečovalo bolo prevádzkyschopnosť objektov v správe Mest-
ského úradu v Trenčíne. Išlo najmä o vykurovanie, údrţbu, 
opravy, hospodárenie s energiami, čistiace a upratovacie prá-
ce. Oddelenie vnútornej správy zabezpečovalo pre potreby 
mesta Trenčín aj autoprevádzku. 

V roku 2003 boli tieţ priebeţne plnené úlohy vyplývajúce 
z beţnej činnosti Mestského úradu v Trenčíne – zabezpečo-
vanie pracovných rokovaní, zasadnutí mestskej rady, mest-
ského zastupiteľstva, činnosti podateľne, zákona č. 211/2000 
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, archivácie a spi-
sovej sluţby. 

Pre potreby splnenia dopravných úloh v roku 2003 bolo 
vyuţívaných šesť osobných motorových vozidiel. Dňa                  
1. augusta 2003 sa zakúpilo motorové vozidlo Audi A6 TN 
300 AC. Dňa 30. augusta 2003 sa predalo motorové vozidlo 
Audi A6 TN 260 BI. V autoparku mesta Trenčín boli evi-
dované nasledovné vozidlá : VW Golf, VW Passat, VW Sha-
ran, Škoda Felícia a AUDI A6. 

V oblasti správy majetku bol všetok nový zakúpený maje-
tok zaevidovaný do majetkovej evidencie mesta Trenčín podľa 
umiestnenia a majetkové karty následne odoslané na zaúč-
tovanie na finančné oddelenie. Taktieţ boli zaevidované 
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všetky presuny majetku medzi jednotlivými pracoviskami boli 
zaznačené v majetkovej evidencii. 
 
 
Vyhodnotenie plnenia úloh civilnej ochrany v roku 2003   

Úlohy na úseku civilnej ochrany obyvateľstva Mestského 
úradu v Trenčíne boli v roku 2003 zamerané na plnenie 
hlavných úloh v súlade so „Zameraním činnosti okresného 
úradu na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a obrany“. 

Spracovaný „Plán hlavných úloh na úseku civilnej ochrany 
obyvateľstva  mesta Trenčín na rok 2003 schválený dňa 20. 2. 
2003 bol doručený kaţdému členovi štábu civilnej ochrany 
obyvateľstva mesta Trenčín. 

Spracovaný Plán hlavných úloh mesta Trenčín na úseku 
civilnej ochrany obyvateľstva na rok 2003 a vyhodnotenie 
splnenia Plán hlavných úloh mesta Trenčín za rok 2002 bol 
písomne predloţený Okresnému úradu, odboru civilnej ochra-
ny obyvateľstva v termíne do 28.2. 2003. 

Dokumentácia jednotiek civilnej ochrany mesta Trenčín 
a Mestského úradu v Trenčíne (karta mesta) bola spracovaná a 
vedená v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č. 201/2002 Z.z. o zabezpečovaní organizovania 
jednotiek civilnej ochrany a o zabezpečovaní záchranných, 
lokalizačných a likvidačných prác. 

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 
bola uskutočnená prostredníctvom informačných novín samo-
správy mesta Trenčín „Info“ na témy : 

- výdaj PIO obyvateľstva v meste Trenčín; 
- ukrytie obyvateľstva mesta Trenčín; 
- evakuácia obyvateľstva mesta Trenčín pri haváriách 

vodohospodárskych diel; 
- činnosť obyvateľstva pri havárii  na Zimnom štadióne 

Hokejového klubu Dukla Trenčín (únik amoniaku) 
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a prostredníctvom vysielania televízie Trenčín na témy : 
- výdaj PIO obyvateľstva v meste Trenčín; 
- ukrytie obyvateľstva mesta Trenčín; 
- evakuácia obyvateľstva mesta Trenčín pri haváriách 

vodohospodárskych diel; 
V oblasti pohotovosti, varovania a vyrozumenia boli spra-

cované pokyny o spôsobe vyrozumievania orgánov a orga-
nizácií v meste Trenčín boli zaslané vyrozumievaným orga-
nizáciám (46 organizácií ) a nimi zahlásené údaje boli zapra-
cované do Plánu vyrozumenia a do plánu Kontrola spojenia. 

V oblasti varovania obyvateľstva boli podľa nariadenia 
Okresného úradu v Trenčíne preskúšané elektronické popla-
chové sirény v meste Trenčín a výsledok skúšok bol pra-
videlne oznamovaný na Okresnému úradu v Trenčíne. 

V oblasti ochrany obyvateľstva bola vykonaná aktualizácia  
dokumentácie Plánu evakuácie obyvateľstva mesta Trenčín pri 
havárii vodohospodárskeho diela Liptovská Mara a Oravská 
priehrada. Hlavný dôraz bol kladený na roztriedenie obyva-
teľov podľa jednotlivých evakuačných stredísk (podľa ulíc a 
častí mesta) a určenie potrebných evakuačných zariadení. Gra-
fická časť dokumentácie bola aktualizovaná aj na pláne okresu 
Trenčín (1:50 000), ako aj na pláne mesta (1 : 10 000 ). 
Spracovaná objednávka evakuačnej prepravy osôb bola pred-
loţená Okresnému úradu v Trenčíne. Ďalej v oblasti ochrany 
obyvateľstva bol prepracovaný Havarijný plán Zimného šta-
dióna Hokejového klubu Dukla Trenčín a závodu OLD Herold 
a.s. Trenčín podľa najnovších parametrov účinnosti  a aktua-
lizovaný bol i Plán výdaja prostriedkov individuálnej ochrany 
obyvateľstva PIO (pre 17 výdajných stredísk). 

V zmysle Pokynu č. 1/2000 Ministerstva hospodárstva Slo-
venskej republiky, Správy štátnych hmotných rezerv Slo-
venskej republiky pre oblasť zásobovacieho zabezpečenia eva-
kuácie bola uzatvorená predbeţná zmluvu (zmluva o budúcej 
nájomnej zmluve) so subjektami schopnými zabezpečiť moţ-
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nosť ubytovania a bola uzatvorená predbeţná zmluvu (zmluva 
o budúcej kúpnej zmluve) na zabezpečenie stravy pre 
evakuované osoby pri prípadnej havárii Jadrovej elektrárne 
Jaslovské Bohunice na území mesta Trenčín. 

Na úseku ukrytia obyvateľstva sa pokračovalo v zmapovaní 
vhodných suterénnych – pivničných priestorov v individuálne 
bytovej výstavbe a komplexnej bytovej výstavbe, ktoré by po 
určitej stavebno - technickej úprave  mohli slúţiť ako úkrytové 
priestory – úkryty budované svojpomocne pre ukrytie oby-
vateľstva počas krízového stavu) a mimoriadnych udalostí.  

Dokumentácia Plánu ukrytia obyvateľstva bola spracovaná 
a zosumarizovaná podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slo-
venskej republiky č. 297/1994 Z. z. o stavebno – technických 
poţiadavkách na stavby a o technických podmienkach tech-
nických zariadení vzhľadom na poţiadavky civilnej ochrany 
v znení neskorších predpisov.  

Vzhľadom na túto skutočnosť úsek civilne ochrany oby-
vateľstva Mestského úradu v Trenčíne vykonal v roku 2003 
prieskum (praktickú obhliadku) a zmapovanie celého mesta 
Trenčín po jednotlivých častiach a uliciach popisom domo-
vých čísiel a zakresľovaním nových objektov, ktoré boli pos-
tavené za posledných 10 rokov. Boli tu zachytené nové 
objekty organizácií, závodov, podnikov, firiem, objekty 
v komplexnej bytovej výstavbe a rodinné domy. Taktieţ 
terénne úpravy, komunikácie, chodníky, zeleň a pod. Táto časť 
bola hotová schematicky v  roku 2002 a v roku  2003 sa pre-
kresľovali do originálu na pauzovací papier. Celý komplex  
pozostáva z 28 výkresov formátu A1 (50 x 70 cm). Na konci 
roka 2003 bola dopracovaná grafická časť plánu ukrytia oby-
vateľstva mesta Trenčín, ktorá sa ukončí v prvom štvrťroku 
2004.    

Na úseku materiálno-technického zabezpečenia (materiál 
civilnej ochrany a PIO) bolo vykonaných skladníkom civilnej 
ochrany kontroly  skladov civilnej ochrany a odpracovaných 



 

 91 

80 hodín mesačne  na údrţbe a ošetrovaní prostriedkov PIO. 
Ošetrovanie a kontrola uskladnenia prostriedkov PIO so zápi-
som v denníku materiálu civilnej ochrany bolo vykonávané 
pravidelne vo všetkých 5 skladoch PIO v zmysle zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. v znení 
neskorších predpisov. a vyhlášky Ministerstva vnútra Sloven-
skej republiky č. 314/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o 
podrobnostiach na zabezpečenie hospodárenia s materiálom 
civilnej ochrany. Inventarizácia materiálu civilnej ochrany a  
PIO bola vykonaná so stavom k 30. 11. 2003 inventarizačnou 
komisiou. 

Dňa 7.3.2003 došlo k zrúteniu hradného parkamenového 
múru v objekte Trenčianskeho hradu. Na základe tejto sku-
točnosti bola vyhlásená mimoriadna situácia v centre mesta 
Trenčín v dôsledku ohrozenia obyvateľov a majetku pod hra-
dom s moţnosťou zrútenia ostávajúceho múru. Následne sa 
vykonali záchranné, lokalizačné a likvidačné práce a uza-
tvorenie priestoru mimoriadnej udalosti, ktoré trvalo aţ do 
otvorenia priestoru mimoriadnej udalosti dňa 2.7.2003. 
Ohrozené obyvateľstvo bolo evakuované a bolo im zabez-
pečené náhradné ubytovanie a stravovanie. 

V mesiaci jún 2003 bolo vykonané cvičenie na tému 
„Organizácia, riadenie a vykonanie záchranných, lokalizač-
ných a likvidačných prác po vzniku mimoriadnej udalosti“ pri 
prevádzkovej havárii chladiaceho zariadenia amoniaku v pre-
vádzke zimného štadióna Hokejového klubu Dukla Trenčín 
a následne k úniku 1.800 kg amoniaku a nahlásenie uloţenia 
biologickej látky antrax v obchodných priestoroch hyper-
marketu Tesco. 

V mesiaci september 2003 bol spracovaný materiál z Mini-
sterstva hospodárstva Slovenskej republiky „Na zabezpečenie 
potrieb nevyhnutných na preţitie obyvateľstva v krízovej 
situácii“ program „Amion“.  
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Plnenie úloh  na úseku ochrany pred poţiarmi v roku 2003  
 V roku 2003 sa úlohy na úseku ochrany pred poţiarmi 

plnili v zmysle nových predpisov platných od 1.4. 2002 – 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z.z. o 
ochrane pred poţiarmi v znení neskorších predpisov, vyhlášky 
č. 121/2002 Z. z. o poţiarnej prevencii a v zmysle Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 7/1992 „Poţiarny poriadok mesta 
Trenčín“. 

Na základe vyššie menovaného všeobecne záväzného 
nariadenia mesto Trenčín zriadilo tri mestské hasičské zbory 
zloţené z fyzických osôb : 
- mestský hasičský zbor Trenčín – Záblatie v počte 50 čle-

nov; 
- mestský hasičský zbor Trenčín  -  Opatová v počte 100 čle-

nov; 
- mestský hasičský zbor Trenčín – Kubrica v počte 40 čle-

nov. 
Mestské hasičské zbory sa v  roku 2003 pripravovali na 

súťaţe hasičských druţstiev, ktoré sa uskutočňovali najmä 
v letných mesiacoch. 

Mestské hasičské zbory sa v  roku 2003 zúčastnili na 
nasledujúcich súťaţiach hasičských druţstiev : 
Mestský hasičský zbor Trenčín – Záblatie : 
- 31.5.2003 súťaţ hasičských druţstiev – Motešice 
- 8. 6. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Krásno 
- 14. 6. 2003 okresné kolo previerky pripravenosti - Horné 

Srnie 
- 28. 6. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Trenčianske 

Stankovce 
- 28. 6. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Šišov 
- 5. 7. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Lednické Rovne 
- 6. 7. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Pruské 
- 12. 7. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Horňany 
- 27. 7. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Svinná 
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- 3. 8. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Záhorovice (Česká 
republika) 

- 10. 8. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Púchov 
- 10. 8. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Ďurďové 
- 16. 8. 2003 súťaţ hasičských  druţstiev o Pohár primátora 

mesta Trenčín – Trenčín –Záblatie 
- 23. 8. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Podluţany (Česká 

republika) 
- 30. 8. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Horná Súča 
- 7. 9. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Brumov (Česká 

republika) 
- 7. 9. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Nedašov (Česká 

republika) 
- 13. 9. 2003 súťaţ hasičských  druţstiev – Dobrá 
- 14. 9. 2003 súťaţ poţiarnych druţstiev – Lehota pod 

Vtáčnikom 
- 20. 9. 2003 súťaţ poţiarnych druţstiev - Koš 
Mestský hasičský zbor Trenčín – Kubrica : 
- 31.5.2003 súťaţ hasičských druţstiev – Motešice 
- 14. 6. 2003 okresné kolo previerky pripravenosti - Horné 

Srnie 
- 28. 6. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Trenčianske 

Stankovce 
- 28. 6. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Šišov 
- 12. 7. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Horňany 
- 27. 7. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Svinná 
- 3. 8. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Záhorovice (Česká 

republika) 
- 16. 8. 2003 súťaţ hasičských  druţstiev o Pohár primátora 

mesta Trenčín – Trenčín –Záblatie 
- 30. 8. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Horná Súča 
- 7. 9. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Brumov (Česká 

republika) 
- 7. 9. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Nedašov (Česká 

republika) 
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- 13. 9. 2003 súťaţ hasičských  druţstiev – Dobrá 
Mestský hasičský zbor Trenčín – Opatová 
- 14. 6. 2003 okresné kolo previerky pripravenosti - Horné 

Srnie 
- 28. 6. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Trenčianske 

Stankovce 
- 12. 7. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Horňany 
- 27. 7. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Svinná 
- 16. 8. 2003 súťaţ hasičských  druţstiev o Pohár primátora 

mesta Trenčín – Trenčín –Záblatie 
- 30. 8. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Horná Súča 
- 13. 9. 2003 súťaţ hasičských  druţstiev – Dobrá 

Na všetkých mestských hasičských zboroch boli vykonané 
opravy poţiarnej striekačky PPS 12.  

Na poţiarnych vozidlách mestských hasičských zborov 
Trenčín – Záblatie, Trenčín – Opatová a Trenčín – Kubrica sa 
vykonali technické a ekologické kontroly v zmysle právnych 
predpisov a vozidlá sa udrţiavali v akcieschopnom stave po 
celý rok 2003. 

Na  základe poţiadaviek bol v mesiaci máj 2003 doplnený 
materiál poţiarnej ochrany mestských hasičských zborov  
nasledovne : 
Mestský hasičský zbor Záblatie : 

- hadica B 65  športová .............. 2 ks 
- hadica C 38  športová ............... 5 ks 
- savica 105 x 2,4 m ..................... 1 ks 
- sací kôš ....................................... 1 ks 
- sada pohárov ............................. 3 ks 
- spojka hrdlová a tlaková ............ 4 ks 
- rozeta zlatá ................................ 6 ks 

Celkové náklady na materiál ochrany pred poţiarmi 
mestského hasičského zboru Záblatie za rok 2003  boli 
22.650,- Sk. 
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Mestský hasičský zbor Opatová : 
- hadica B 65 športová ................ 2 ks 
- hadica C 42 športová ................. 4 ks 
- savica ......................................... 1 ks 

Celkové náklady na materiál poţiarnej ochrany mestského 
hasičského zboru Opatová za rok 2003 boli 23.476,- Sk. 
Mestský hasičský zbor Kubrica : 

- hadica C 42 športová ................. 4 ks 
- opasok ........................................        10 ks  
- čiapka ........................................ 8 ks 
- odznak na čiapku .......................       10 ks 
- hodnostné označenie ....................      50 ks 

Celkové náklady na materiál poţiarnej ochrany mestského 
hasičského zboru  Kubrica za rok 2003 boli 23.066,- Sk. 

Mestské hasičské zbory zasahovali v jarných a letných me-
siacoch pri  10 poţiaroch, ktoré vznikli od nedbalosti obča-
nov. Jednalo sa o vypaľovanie trávnych porastov a malých 
lesných poţiarov.   
 
Revízia prenosných hasiacich prístrojov 

V mesiaci august 2003 bola vykonaná pravidelná revízia 
prenosných hasiacich prístrojov v budove Mestského úradu 
Trenčín a v sklade civilnej ochrany na Ulici M. Turkovej 
v celkovej hodnote 12.593,25,- Sk.               

Dokumentácia ochrany  pred poţiarmi mesta Trenčín bola 
vedená v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky  č. 121/2002 Z. z. v poţiarnej prevencii a v prípade 
potreby je priebeţne aktualizovaná. Dokumentáciu ochrany 
pred poţiarmi tvorili : 
- Všeobecne záväzné zariadenie č. 7/1992 Poţiarny poriadok 

mesta Trenčín 
- poţiarne poplachové smernice 
- poţiarny evakuačný plán 
- poţiarna kniha 
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- doklady o kontrole a revízii poţiarnotechnických zariadení  
- dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred 

poţiarmi 
- dokumentácia o činnosti mestských hasičských zborov 
 
 

 Odbor právny 
Právny odbor Mestského úradu v Trenčíne vykonával 

činnosť pod vedením JUDr. Ivety Orgoníkovej v súlade so 
zákonom o obecnom zriadení a ďalšími právnymi predpismi 
platnými v Slovenskej republiky zabezpečoval organizačné a 
administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora 
v rámci náplne činnosti jednotlivých oddelení, ktoré boli 
súčasťou právneho odboru. 
Právny odbor sa členil na oddelenia : 

1. právne, 
2. legislatívy a evidencie obyvateľstva, 
3. majetkové. 

 
1. právne oddelenie 

Oddelenie zabezpečovalo : 
a) právne poradenstvo pre úrad, orgány mesta a mestskú 

políciu; 
b) vykonávanie právneho zastúpenia mesta pred súdmi 

a inými orgánmi; 
c) vypracovávanie návrhov zmlúv a dohôd mesta 

v spolupráci s príslušným oddelením úradu, okrem zmlúv 
týkajúcich sa majetku mesta Trenčín;  

d) posudzovanie návrhov zmlúv na základe poţiadaviek 
jednotlivých odborov a oddelení predkladaných na 
uzavretie inými subjektami; 

e) zabezpečovanie činnosti vyplývajúcej z platnej právnej 
úpravy pre obstarávateľa pri verejnom obstarávaní; 
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f) realizáciu právneho vymáhania pohľadávok mesta 
Trenčín a exekučných konaní v rámci právomocí v zmys-
le platných právnych predpisov; 

Hodnotenie činnosti oddelenia podľa jednotlivých 
oblastí činnosti 
- skontrolovalo, spripomienkovalo 532 návrhov zmlúv; 
- vypracovalo 12 návrhov zmlúv; 
- vytvorilo prehľad právnych predpisov uverejnených 

v Zbierke zákonov v roku 2003, vrátane vytvorenia struč-
ného obsahu tých predpisov, ktoré sa týkajú obcí; 

- aktualizovalo databázu súdnych sporov;  
- aktualizovalo databázu interných predpisov Mestského 

úradu v Trenčíne; 
- vypracovalo 15 ţalôb na Okresný súd v Trenčíne vo veci 

vymáhania kúpnej ceny za odpredaj bytov a ich 
nasledovné vymáhanie a vypracovanie ďalších ţalôb; 

- zastupovalo Mesto Trenčín vo viacerých súdnych 
sporoch; 

- zastupovalo Mesto Trenčín v konkurzných veciach 
v zmysle zákona o konkurze a vyrovnaní; 

- úspešné vymáhalo viaceré pohľadávky prostredníctvom 
exekúcie; 

- vypracovalo 8 právnych stanovísk; 
- spolupracovalo pri zabezpečovaní volieb do orgánov 

mesta a parlamentných volieb ; 
- poskytovalo právne poradenstvo priebeţne; 
 
 

Verejné obstarávanie: 
V priebehu roku 2003 boli právnym oddelením v súlade so 

zákonom č.  263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov  
zabezpečené nasledujúce akcie : 
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Názov akcie Typ súťaţe 

Podlimitné a nadlimitné metódy vo : 
Mobilná ľadová plocha Rokovacie konanie bez zverejnenia  

Dodávka osobných počítačov Uţšia súťaţ 

Rekonštrukcia strechy MŠ Ul. J. Halašu Rokovacie konanie bez zverejnenia  

Kamerový systém Rokovacie konanie bez zverejnenia  

Technická mapa mesta Trenčín – 13. etapa Rokovacie konanie bez zverejnenia  

Rozšírenie h lavného mestského cintorína Juh – 2. etapa Rokovacie konanie bez zverejnenia  

Prepojenie kanalizácie Kubranská cesta  Verejná súťaţ 

Juhovýchodný obchvat Verejná súťaţ 

Správa, prevádza a údrţba verejného osvetlenia Verejná súťaţ 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja  Verejná súťaţ 

Odkanalizovanie bytových domov Pred Poľom Zrušená verejná súťaţ 

Stredisko údrţby Správy mestských lesov – rozšírenie 
dielne  

Verejná súťaţ 

Osobný automobil primátora  Verejná súťaţ 

Rekonštrukcia domu Ul. Piaristická č. 42  Verejná súťaţ 

Papier do kopírovacích strojov a tlačiarní Verejná súťaţ 

Procesná integrácia Rokovacie konanie bez zverejnenia  

Kanalizácia pravý breh - štúdia Rokovacie konanie bez zverejnenia  

Podprahové metódy vo :  

Príprava projektu aktiv ita C Rokovacie konanie bez zverejnenia  

Osobný automobil Spoločný obecný úrad Rokovacie konanie bez zverejnenia  

Osobný automobil Mestská polícia  Rokovacie konanie bez zverejnenia  

Deratizácia verejných plôch zelene Uţšia súťaţ 

Zakúpenie konvektomatu Uţšia súťaţ 

 
2. oddelenie legislatívy a evidencie obyvateľstva 

plnilo tieto úlohy : 
a) spracovávalo všeobecne záväzné nariadenia a iné normy 

orgánov mesta  Trenčín a Mestského úradu v Trenčíne 
v spolupráci s príslušnými oddeleniami a zodpovedalo 
za ich súlad s právnymi predpismi a s jazykovou 
normou; 

b) viedlo evidenciu platných všeobecne záväzných na-
riadení; 
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c) viedlo evidenciu zmlúv a dohôd uzavretých mestom 
Trenčín a v spolupráci s príslušnými oddeleniami vyko-
návalo kontrolu ich plnenia; 

d) pripravovalo rokovania mestskej rady a mestského 
zastupiteľstva; 

e) vyhotovovalo zápisnice a uznesenia z rokovaní mest-
skej rady a mestského zastupiteľstva, výpisy z uznesení 
a realizuje styk s poslancami; 

f) archivovalo písomné materiály mestskej rady a mest-
ského zastupiteľstva, výborov mestských častí a ko-
misií mestského zastupiteľstva; 

g) vypracovávalo záznamy z rokovaní výborov mestských 
častí; 

h) zabezpečovalo činnosti súvisiace s vyhlásenými voľ-
bami a referendom v zmysle príslušných právnych 
predpisov; 

i) evidovalo obyvateľstvo a pôsobí ako ohlasovací orgán 
pre hlásenie pobytu občanov; 

j) vydávalo listiny o určení, zmene, zrušení  súpisných  a 
orientačných čísel stavieb v meste, viedlo evidenciu 
vydaných súpisných a orientačných čísel; 

k) zabezpečovalo označovanie ulíc a iných verejných 
priestranstiev v meste; 

l) viedlo matriku v rámci matričného úradu v súlade 
s platnou právnou úpravou; 

m) vykonávalo osvedčovanie listín a podpisov na listinách, 
overovanie správnosti údajov v ţiadosti o odpis alebo 
výpis z registra trestov;  

 
Štatistické údaje oddelenia za rok 2003 

 
Mestská rada v Trenčíne  Počet zasadnutí Počet uznesení 
 13 397 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  Počet zasadnutí Počet uznesení 
 12 212 
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Výpisy z uznesení mestskej rady 
a mestského zastupiteľstva 

Počet 

 651 
Komisie mestského zastupiteľstva Počet zasadnutí 

komisia finančná a majetková  13 

komisia ţivotného prostredia a dopravy 18 

komisia územ. plánovania a investícií 10 

komisia škol., zdravot. a  sociálnych vecí 13 

komisia kult., cestov. ruchu, športu a 
cirkví   12 

 
Výbory mestských častí Počet zasadnutí 

Sever 11 

Západ 11 

Stred 10 

Juh 10 
 
Evidencia rôznych zmlúv Počet vydaných čísel 

na zmluvy 
Počet stornovaných 

zmlúv 
Celkový počet            

realizovaných zmlúv 
 980 0 980 

 
Prihlásenie na trvalý pobyt v meste 469 
Prehlásenie trvalého pobytu v meste 1029 
Narodenie dieťaťa 439 
Odhlásenie trvalého pobytu 1054 
Prihlásenie k prechodnému pobytu 157 
Potvrdenia o trvalom pobyte k príspevku na bývanie 367 
Potvrdenia o trvalom pobyte k k prvému občianskemu preukazu 673 
Pošta (odpovede na doţiadania týkajúce sa údajov o  obyvateľoch od súdov, 
exekútorov, poisťovní a iných štátnych orgánov) 

311 

Vydávanie listín o určení, zmene, zrušení súpisného (orientačného) čísla 602 
Zápis v knihe narodení 1136 
Zápis v knihe manţelstiev  321 
Zápis v knihe úmrt í 720 
Sobáše: 

- s cudzincom 
- delegované 
- cirkevné 

 
19 
24 
149 

Vydané výpisy vrátane prvopisov 3771 
Overenie podpisov 5248 
Osvedčenie listín 3420 
Register trestov 77 
Úprava mena 4 
Úprava priezv iska 3 
Zmena priezviska po rozvode 15 
Dodatočné záznamy  415 
Osvedčenie o právnej spôsobilosti k uzavretiu manţelstva 45 
Potvrdenie o ţití 14 
Oprava rodného čísla - 
Zápis do osobitnej matriky 47 
Určenie otcovstva 75 
Iné potvrdenia 1720 
Potvrdenie o pohrebe 285 
Zmocnenie k uzavretiu manţelstva 11 
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Počet obyvateľov podľa mestských častí a vekovej 
štruktúry 

 

Mestská časť 
Počet obyvateľov 

0-3 
roční  

4-6 
roční  

7-14 
roční  

15-17 
roční  

18-60 
roční  

61a viac 
roční  Spolu 

Stred mesta 
Dolné mesto 
Dlhé Hony 
Noviny 
Biskupice 

38 
81 

218 
49 
17 

21 
72 
187 
24 
20 

78 
223 
538 
88 
57 

41 
109 
245 
32 
8 

768 
1735 
4299 
799 
368 

166 
672 

1844 
303 
163 

1112 
2892 
7331 
1295 
633 

mestská časť Stred  
spolu 

403 324 984 435 7969 3148 13263 

Juh 1. 
Juh 2. 

310 
235 

195 
221 

666 
1262 

310 
795 

7010 
5481 

697 
192 

9188 
8186 

mestská časť Juh s polu  545 416 1928 1105 12491 889 17374 
Sihoť 1. 
Sihoť 2. 
Sihoť 3.  
Sihoť 4. 
Opatová  
Pod Sokolice  
Kubra 
Kubrica  

123 
54 
51 
64 
65 
57 
52 
8 

117 
57 
21 
57 
45 
45 
71 
11 

346 
145 
131 
223 
158 
164 
198 
19 

159 
53 
89 
132 
58 
72 
63 
13 

2638 
1154 
1427 
1816 
961 

1263 
1278 
182 

1429 
815 
204 
89 
329 
280 
399 
77 

4812 
2278 
1923 
2381 
1616 
1881 
2061 
310 

mestská časť Sever 
spolu 

474 424 1384 639 10719 3622 17262 

Zámostie  
Kvetná 
Istebník 
Orechové 
Zlatovce 
Nové Zlatovce 
Záblatie  

47 
46 
33 
15 
51 
78 
32 

33 
24 
35 
21 
32 
53 
25 

95 
120 
87 
75 

137 
246 
107 

37 
68 
44 
33 
75 
96 
41 

674 
1398 
598 
407 
957 

1589 
573 

391 
60 
213 
160 
253 
390 
197 

1277 
1716 
1010 
711 

1505 
2452 
975 

mestská časť západ 
spolu 

302 223 867 394 6196 1664 9646 

Mesto Trenčín spolu  1724 1387 5163 2573 37375 9323 57545 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Trenčín : 
VZN č. 4/1991 Štatút mestskej pamiatkovej rezervácie 
VZN č. 6/1991 o dodrţiavaní čistoty, poriadku, zhromaţ-

ďovaní, odvoze, zneškodňovaní a vyuţívaní 
tuhého komunálneho odpadu v meste Trenčín 

VZN č. 7/1991 Štatút zelene 
VZN č.13/1991 o pouţívaní a ochrane mestských symbolov 
VZN č. 2/1992 o pestovaní zeleniny, kvetov, ovocných 

stromov a iných poľnohospodárskych plodín 
na území mesta  
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VZN č. 3/1992 o výstavbe a prevádzke káblových televíznych 
systémov na území mesta Trenčín 

VZN č. 4/1992 o cintorínskom poriadku v meste Trenčín 
VZN č. 7/1992 Poţiarny poriadok mesta Trenčín 
VZN č. 2/1994 Domový poriadok 
VZN č. 3/1997 o premávke na pozemných komunikáciách na 

území mesta Trenčín 
VZN č. 6/1997 o určovaní nájomného za prenájom nebyto-

vých priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín 
a výške úhrad za dočasné uţívanie pozemkov 
vo vlastníctve Mesta Trenčín 

VZN č. 2/1998 o podmienkach podnikania na území mesta 
Trenčín 

VZN č. 3/1998 o podmienkach vykonávania taxisluţby na 
území mesta Trenčín 

VZN č. 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo 
vlastníctve mesta Trenčín 

VZN č. 5/1998 o podmienkach predaja výrobkov a posky-
tovania sluţieb na trhových miestach 

VZN č. 6/1998 o určení miest na vylepovanie volebných pla-
gátov na území mesta Trenčín 

VZN č. 7/1998 Trhový poriadok pre trhovisko č.1 pri nákup-
nom stredisku Druţba  

VZN č. 8/1998 Trhový poriadok pre trhovisko č.4 pri nákup-
nom stredisku Rozkvet  

VZN č. 9/1998 Trhový poriadok pre trhovisko č.2 Juh na 
Ulici generála Svobodu 

VZN č.10/1998 Trhový poriadok pre trhovisko č.3 pri 
nákupnom stredisku Úspech  

VZN č.11/1998 Trhový poriadok pre trhovisko č.5 Herbária na 
Štúrovom námestí 

VZN č.12/1998 Trhový poriadok pre príleţitostné trhy na 
Farskej ulici a Mierovom námestí  
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VZN č.13/1998 Trhový poriadok pre Trenčianske vianočné 
trhy 

VZN č. 2/1999 o územnom pláne sídelného útvaru Trenčín 
VZN č. 3/1999 Poskytovanie finančných príspevkov z roz-

počtu Mesta Trenčín 
VZN č. 4/1999 o verejných kultúrnych, telovýchovných, 

športových a turistických podujatiach 
VZN č. 2/2000 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia malými zdrojmi znečistenia  
VZN č. 3/2000 o udeľovaní Čestného občianstva mesta 

Trenčín, Ceny mesta Trenčín a Ceny 
primátora mesta 

VZN č. 2/2001  o Mestskej polícii v Trenčíne 
VZN č. 4/2001 o odpadoch 
VZN č. 2/2002 o určení školských obvodov mesta Trenčín 
VZN č. 3/2002 o podmienkach drţania psov v meste Trenčín 
VZN č. 3/2003 o určení názvu ulice v mestskej časti Juh – 

„Juţná“ 
VZN č. 4/2003 o poskytovaní opatrovateľskej sluţby 

a o úhradách za opatrovateľskú sluţbu na 
území   mesta Trenčín 

VZN č. 5/2003 Zásady nakladania s finančnými pros-
triedkami Mesta Trenčín 

VZN č. 6/2003 o určení názvu ulice v mestskej časti Západ – 
„K mlyniskám“ 

VZN č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku 
mesta 

VZN č. 8/2003 o miestnych poplatkoch 
VZN č. 9/2003 o rozsahu a bliţších podmienkach poskyto-

vania sociálnych sluţieb v m.r.o. Sociálne 
sluţby mesta Trenčín 

VZN č.10/2003 o poskytovaní starostlivosti v Domove dô-
chodcov penzión, m.r.o. 

VZN č.11/2003 o určovaní a vyberaní dane z nehnuteľností 
VZN č. 1/2004 Rozpočet mesta Trenčín na rok 2004 



 
 

 
 104 

Oddelenie majetku 
V zmysle Organizačného poriadku Mestského úradu 

v Trenčíne majetkové oddelenie zabezpečovalo hospodárenie 
a nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Trenčín. 
Vykonávalo najmä tieto činnosti : 
a) evidovanie majetku mesta Trenčín;  
b) usporiadavalo vlastnícke vzťahy na majetok mesta Trenčín 

a zabezpečovalo jeho zápis na list vlastníctva; 
c) vybavovalo ţiadosti občanov týkajúce sa majetkovoprávnej 

agendy; 
d) realizovalo predaj alebo prenájom majetku mesta Trenčín;  
e) zabezpečovalo zverenie majetku mesta Trenčín do správy 

mestských organizácií; 
f) vypracovávalo vyjadrenia v zmysle zákona č. 323/1992 Zb. 

na vydanie    osvedčenia vyhlásenia o vydrţaní na základe 
ţiadostí občanov; 

g) vypracovávalo vyjadrenia mesta ako vlastníka pozemkov 
k stavebným konaniam. 

 
Štruktúra nehnuteľností vo vlastníctve mesta : 
1. budovy – bytové a nebytové priestory  

 – základné školy a školské zariadenia 
2. pozemky podľa kultúr : 

a. orná pôda 
b. záhrady 
c. ovocné sady 
d. trvalé trávnaté porasty 
e. lesná pôda 
f. vodné plochy 
g. zastavané plochy 
h. ostatné plochy 

Majetkové oddelenie viedlo evidenciu nehnuteľností vo 
vlastníctve mesta Trenčín v spolupráci s Katastrálnym úradom 
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v Trenčíne, správou katastra, ktorý poskytoval dva druhy 
základných informácií : 

1. majetkové  a vlastnícke vzťahy 
2. katastrálnu mapu 

Evidencia majetku mesta bola vedená podľa katastrálnych 
území : 

1. Kubrá 
2. Orechové 
3. Hanzliková 
4. Zlatovce 
5. Záblatie 
6. Trenčianske Biskupice 
7. Opatová 
8. Kubrica 
9. Istebník 

10. Trenčín 
11. Soblahov 
12. Mníchova Lehota 

Mesto Trenčín nakladalo s nehnuteľnosťami v zmysle : 
1)  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Tren-

čín, schválených znesením č. 113Mestským zastupiteľ-
stvom v Trenčíne  dňa 28.8.1997;  

2) Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2003 o zmluvných 
prevodoch vlastníctva majetku Mesta Trenčín, schvále-
ného uznesením č. 98 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
dňa 30.6.2003; 

3) VZN č. 6/1997 o určovaní cien za prenájom nebytových 
priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za 
dočasné uţívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín, 
schválené uznesením č. 114 Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne dňa 28.81997; 

V súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
s časťou majetku mesta Trenčín hospodárili : 

� Mestské hospodárstvo Trenčín, m.p.o. 
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� Správa mestských lesov Trenčín, m.p.o. 
� Trenčianska kultúrna a programová agentúra, m.p.o. 
� Sociálne sluţby mesta Trenčín, m.r.o. 
� Tebys, s.r.o., Trenčín 
� Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. 
� Základné školy, m.r.o. 

Mesto Trenčín vyuţívalo nehnuteľnosti predovšetkým ako 
komunikácie, parkoviská, parky, okrasnú zeleň, športoviská, 
detské ihriská, trhoviská, byty, nebytové priestory. 

V roku 2003 majetkové oddelenie vypracovalo : 
- 130 kúpnych zmlúv za účelom predaja nehnuteľného 

majetku; 
- 75 kúpnych zmlúv za účelom kúpu nehnuteľného majetku 

do vlastníctva mesta; 
- 49 nájomných zmlúv za účelom prenájmu nehnuteľného 

majetku; 
- 10 zámenných zmlúv za účelom usporiadania vlastníckych 

vzťahov; 
- 21  protokolov o zverení nehnuteľného majetku do správy 

mestských organizácií; 
- 5 zmlúv o zmluve budúcej za účelom výstavby; 
- 23 nájomných zmlúv na bytové a nebytové priestory; 
 

 Odbor školstva a sociálnych vecí 
Zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsob-

ností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné 
celky, ktorý mení a dopĺňa zákon č. 542/1990 Zb. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 
predpisov, zákonom č. 447/2001 o majetku obcí, zákonom č. 
506/2001 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení prešla dňom 1. júla 2002 zriaďovateľská 
funkcia základných škôl, základných umeleckých škôl a 
centier voľného času s právnou subjektivitou na Mesto 
Trenčín. 
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo uznesením č. 
154 zo dňa 27.10.2003 novelizáciu Organizačného poriadku 
Mestského úradu v Trenčíne, v ktorom bol doplnený nový člá-
nok 19 – odbor školstva  a sociálnych vecí. Na  základe  tohto  
uznesenia  bol  k  01. 11. 2003 na Mestskom úrade v Trenčíne 
zriadený odbor školstva a sociálnych vecí. 

Kalendárny rok 2003 bol prvým uceleným obdobím, kde 
Mesto Trenčín ako zriaďovateľ základných škôl v meste, vy-
konával správu v súlade so zákonom č. 542/1990 Zb. o štátnej 
správe v školstve a financovanie v súlade so zákonom                     
č. 506/2001 Z.z. o financovaní základných škôl a získal tak 
vlastné, neskreslené údaje o situácii na kaţdej základnej škole 
v oblasti financovania s analytickým členením  na mzdové 
náklady a prevádzkové náklady. 

Mesto Trenčín bolo zriaďovateľom týchto základných škôl :  
Základná škola v Trenčíne, Ulica L. Novomeského 
Základná škola, Kubranská cesta 
Základná škola v Trenčíne, Študentská ulica 3 
Základná škola v Trenčíne, Ulica Na Dolinách 27 
Základná škola v Trenčíne, Hodţova ulica 37 
Základná škola, Saratovská ulica, 
Základná škola, Veľkomoravská ulica 12 
Základná škola v Trenčíne, Východná ulica 9 
Základná škola v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony 1 
Základná škola, Ulica P. Bezruča č. 66 
Základná umelecká škola, Námestie SNP č. 2 
Centrum voľného času, Hviezdoslavova ulica č. 6 

Základné školy poskytovali základné vzdelanie, zabez-pe-
čovali rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania 
a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie 
a poskytovali mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú 
výchovu a ekologickú výchovu ţiakov. Umoţňovali aj nábo-
ţenskú a výchovu a športovú prípravu. Základné školy pri-
pravovali ţiakov pre ďalšie štúdium a prax. Základná škola má 
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deväť ročníkov. Od piateho ročníka sa spravidla diferencuje 
podľa záujmov a schopností ţiakov. 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v zmysle § 3 
ods. 1 zákona č. 586/2001 Z.z. o štátnom rozpočte v súlade s  
§ 6 ods. 8 zákona Národnej rasy Slovenskej republiky                   
č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v súlade so záko-
nom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky 
poskytlo záväzný limit decentralizačnej dotácie na financo-
vanie beţných výdavkov v roku 2003 na úseku školstva v cel-
kovej výške 18 513 000 Sk. 

Okresný úrad v Trenčíne v zmysle zákona č. 506/2001 Z.z. 
o financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších 
predpisov poskytoval dotáciu na mzdy, platy, sluţobné príjmy 
a ostatné osobné vyrovnania, odvody poistného do poisťovní 
a Národného úradu práce v roku 2003 pre základné školy 
s právnou subjektivitou v celkovej výške 119.873 000 Sk. 

K 31. decembru 2003 základné školy navštevovalo 5.594 
ţiakov v  240 triedach, centrum voľného času 300 ţiakov a zá-
kladnú umeleckú školu 973 ţiakov. Výchovu a vzdelávanie na 
základných školách vykonávalo k tomuto termínu 443 peda-
gogických a 145 nepedagogických zamestnancov. 

Decentralizačná dotácia na financovanie beţných výdavkov 
bola pouţitá na úhradu faktúr za dodávku jednotlivých druhov 
energií, zakúpenie čistiacich prostriedkov a na zabezpečenie 
administratívnej a ďalšej nevyhnutnej prevádzky škôl. Výška 
poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu na jednotlivé školy 
neumoţnila realizovať na školách ani nevyhnutné opravy škol-
ských budov a školských zariadení. 

Mesto Trenčín, ako zriaďovateľ Základnej školy v Trenčí-
ne, Ulica 1. mája č. 9 v roku 2003 z dôvodu nedostatočného 
počtu ţiakov na uvedenej základnej škole pristúpil k jej vyra-
deniu zo siete škôl a následne k jej zrušeniu. Rozhodnutím 
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Ministerstva školstva Slovenskej republiky bola Základná 
škola na ul. 1. mája 9 v Trenčíne ku dňu 1. novembra 2003 
vyradená zo siete škôl a následne Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne uznesením č. 162 uvedenú základnú školu ku dňu  
31. decembra 2003 zrušilo. 

Základná škola v Trenčíne, Východná ulica a Základná 
škola v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony v roku 2003 realizovali 
program vlády Slovenskej republiky „Vráťme šport do škôl“, 
ktorý bol výlučne určený na rekonštrukčné práce telocviční pri 
základných školách. Základnej škole Východná ulica  bola 
pridelená dotácia vo výške 100.000,- Sk, ktorú v plnej výške 
preinvestovala a Základnej škole Ulica Dlhé Hony bola 
pridelená dotácia vo výške 180.000,- Sk, ktorá bola tieţ v pl-
nom rozsahu preinvestovaná. 

Do podprojektu „Otvorená škola“ projektu „Infovek“ v sú-
lade s programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky 
vytvoriť na základných školách podmienky na zvýšenie počí-
tačovej gramotnosti pre ţiakov škôl a zamestnancov škôl, ob-
drţali finančnú dotáciu na realizáciu tohto projektu  pre mesto 
Trenčín dve základné školy. Základná škola Ulica Na doli-
nách dostala finančné prostriedky vo výške 100.000,- Sk a Zá-
kladná škola Hodţova ulica vo výške 90.000,- Sk.  Finančné 
prostriedky boli poskytnuté na základe podpísanej zmluvy 
medzi Mestom Trenčín a Ministerstvom školstva Slovenskej 
republiky.  

Všeobecná úverová banka Bratislava  v roku 2003 s cieľom 
 vytvorenia, čo najlepších podmienok ďalšieho rozvoja počí-
tačovej gramotnosti na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Trenčín na základe kúpnej zmluvy dodala 40 ks 
počítačových zostáv, ktoré boli prerozdelené na tri základné 
školy a to na  Základnú školu Hodţova ulica 15 ks, Základnú 
školu Ulica L. Novomeského 15 ks, Základnú školu Ulica P. 
Bezruča 10 ks.  
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Oddelenie sociálne 
Oddelenie sociálne bolo podľa novej štruktúry Mestského 

úradu v Trenčíne začlenené do odboru školstva a sociálnych 
vecí. V roku 2003 plnilo oddelenie   tieto  základné úlohy : 
- zabezpečovalo  sociálnu politiku mesta v rozsahu určenom 

právnymi predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami 
a inými opatreniami, najmä v oblasti starostlivosti o ťaţko 
zdravotne postihnutých a starých občanov, o rodinu a deti s  
príslušnou agendou, koordinovalo a realizovalo sociálny 
program mesta Trenčín; 

- riadilo činnosť klubov dôchodcov; 
- spolupracovalo s humanitnými, cirkevnými a charitatívnymi 

organizáciami a zdruţeniami pri plnení sociálneho pro-
gramu mesta Trenčín; 

- spolupracovalo so zdravotníckymi zariadeniami a profes-
nými stavovskými organizáciami pri zabezpečovaní úloh 
mesta na úseku ochrany a zdravia občanov vyplývajúcich 
z platných právnych predpisov; 

- zabezpečovalo plnenie úloh vyplývajúcich z všeobecne zá-
väzného nariadenia na úseku svojej činnosti a kontrolovalo  
ich dodrţiavanie; 

- spolupracovalo pri vypracovávaní programov rozvoja býva-
nia na území mesta Trenčín s príslušnými odbornými odde-
leniami úradu, štátnymi orgánmi a ostatnými subjektami na 
území mesta Trenčín, realizovalo potreby a poţiadavky ob-
čanov mesta v oblasti bývania; 

- základe doţiadania orgánov a organizácií podávalo  infor-
mácie o občanoch, ktorí majú trvalé bydlisko v meste; 

- v zmysle § 3 ods. 3 písm a/ zákona  369/1990 Z.z. o obec-
nom zriadení v znení neskorších predpisov zabezpečovalo 
mesto Trenčín menšie obecné sluţby, ktoré boli určené na 
zlepšenie  ţivota, ţivotného prostredia, ekonomických a so-
ciálnych podmienok obyvateľov mesta a boli vykonávané 
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v záujme mesta evidovanými nezamestnanými, ktorí majú 
v obci trvalý pobyt; 

- riešilo problémy vyplývajúce zo zákona č. 461/2001 o pre-
chode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 
obce, spolupracovalo s m.r.o. Sociálne sluţby Mesta Tren-
čín a Domova penziónu pre dôchodcov, m. r. o. Ulica La-
vičkova č. 10 Trenčín. 
Jednou zo základných úloh oddelenia v sociálnej oblasti  

bolo poskytovanie sociálnej pomoc občanom mesta Trenčín, 
ktorej cieľom bolo zmierniť alebo prekonať s aktívnou účas-
ťou samotného občana hmotnú alebo sociálnu núdzu.      
     V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, zákona SNR č. 195/1998 Z.z . 
v znení neskorších predpisov zabezpečovalo oddelenie jedno-
rázové dávky sociálnej pomoci, ktoré nemali charakter celo-
plošnej dávky, poskytovali sa len v naliehavých prípadoch, 
keď sa občan ocitol v sociálnej núdzi alebo v núdzi spôsobenej 
ţivelnou pohromou alebo mimoriadnou udalosťou. Zo 121 
občanov spĺňalo 80 podmienky priznania v zmysle platných 
právnych noriem  v čiastke 142.416.- Sk.  

Na podporu činnosti občianskych zdruţení, charity  vyčle-
nilo mesto Trenčín finančné prostriedky  v celkovej sume 300 
tis. Sk. Z celkového počtu 17 ţiadosti v roku 2003 spraco-
vaných v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/1999 
boli na návrh sociálnej  komisie  poskytnuté finančné pros-
triedky  nasledovne : 
1) Asociácia zväzov zdravotne postihnutých.......    30.000.- Sk 
2) Centrum pre rodinu ..................................    30.000.- Sk 
3) Slovenský zväz sluchovo postihnutých ..........    10.000,- Sk  
4) Občianske zdruţenie Omega ..........................    21.000,- Sk 
5) Slovenský zväz telesne postihnutých, Prvá Z.O. č. 17 
                                                                                  10.000,- Sk 
6) Občianske zdruţenie Materské centrum Srdiečko ..    

                      7.500,- Sk 



 
 

 
 112 

7) Zdruţenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
                                                                           15.000,- Sk 
8) Občianske zdruţenie Klub abstinentov Trenčín .... 
                                                                      7.000,- Sk 
9) Zväz postihnutých  civilizačnými chorobami, Trenčín  

           10.000,- Sk 
10) Svojpomocný klub stomikov – ILCO Trenčín 

                                                            10.000.- Sk 
11) Demy – Domov sociálnych sluţieb ..............   10.000.- Sk 
12) Slovenské krízové centrum Dotyk.................  41.000.- Sk 
13) Zdruţenie kresťanských dôchodcov .............    5.000.- Sk   
14) Jednota Dôchodcov na Slovenska ................     5.000.- Sk  
15) Diecézna charita Nitra, charitatívno-sociálne centrum  
                                                                                  30.000.- Sk  
16) Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ...  5.000.- Sk 
17) Klub sclerosis – multiplex Trenčín..................  5.000.- Sk 
     Spolu ......................       251.500.- Sk 
 

V zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci 
v znení neskorších predpisov zabezpečovalo sociálne odde-
lenie s právnym odborom pomoc  pre 1986 občanov : 
- pri riešení základných ţivotných podmienok, integrácie 

občana do spoločnosti, riešenie sociálnej núdze občana 
s ťaţkým zdravotným postihnutím, odporúčania ţiadostí 
občanov (pre štátne orgány,  sociálne zariadenia a pod.);                                                  

- správy o povesti na občanov mesta Trenčín; 
- riešenie sociálnych problémov občanov bez prístrešia 

(Farskou charitou, Slovenským červeným kríţom a pod.); 
- zabezpečovanie pohrebných sluţieb;  
- šetrenie sociálnych problémov :  

a) občanov pozbavených spôsobilosti na právne úkony; 
b) maloletých detí, ktoré boli zverené do pestúnskej 

starostlivosti; 
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c) ţiadateľov o zverenie detí do pestúnskej starostlivosti 
alebo o osvojenie; 

d) návrh opatrovníka nesvojprávnej osobe ; 
e) osobitný príjemca na dávku dôchodkového zabezpe-

čenia a pod. 
          Na území mesta Trenčín pôsobilo 8 klubov dôchodcov 
v mestských častiach : Opatová, Kubrica, Kubra , Záblatie, 
Zlatovce, Istebník, Ulica Soblahovská a Farská ulica. V klu-
boch dôchodcov boli vytvorené podmienky pre záujmovú 
a kultúrnu činnosť, na udrţiavanie fyzickej a psychickej akti-
vity občanov, ktorí sú poberateľmi starobných dôchodkov, pre 
občanov s nepriaznivým zdravotným stavom. Oddelenie pos-
kytovalo jednotlivým klubom dôchodcov pomoc pri zabez-
pečovaní spoločenských podujatí, materiálne vybavenie, pre-
zentáciu klubu. Na prevádzku jednotlivých klubov dôchodcov 
bolo z rozpočtu mesta v roku 2003 vynaloţených 280.300. Sk. 

V zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné 
celky zabezpečovalo oddelenie prevzatie agendy súvisiacej 
s prechodom pôsobností, práv a povinností z pracovno-práv-
nych vzťahov, majetkovoprávnych vzťahov z Okresného 
a Krajského úradu v Trenčíne pre Zariadenie opatrovateľskej 
sluţby , Ulica Piaristická č. 42 a Domov dôchodcov – Domov 
penzión pre dôchodcov, Ulica Lavičková č. 10 v Trenčíne. 
 
1.  Bytová oblasť: 
     V zmysle zákona Národnej rady Slovenskej rady č. 
182/1992 Zb. o  úprave niektorých pomerov súvisiacich s náj-
mom bytov s bytovými náhradami a Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom 
vo vlastníctve Mesta Trenčín v znení noviel spolupôsobilo 
oddelenie s firmou Tebys spol. s r.o. v oblasti nájomných 
vzťahov k bytom a ubytovacím zariadeniam a  vo vlastníctve 
mesta Trenčín.  
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    Rekonštrukciou objektu na Kasárenskej ulici v Trenčíne 
vzniklo 16 bytových jednotiek. Oddelenie zabezpečovalo čin-
nosť spojenú odovzdávaním bytov jednotlivým nájomcom, 
riešilo problémy závad bytov na Ulici Generála M. R. Šte-
fánika, riešilo ţiadosti a sťaţnosti vo vzťahu k bytovým pro-
blémom občanov.    

V roku 2003 bola realizovaná výstavba  61 nájomných by-
tov na Ulici Východnej v Trenčíne. Oddelenie zabezpe-čovalo 
prípravu podkladov pre rokovanie Komisie školstva, sociál-
nych vecí a zdravotníctva  Mestského zastupiteľstva v Tren-
číne na úseku prešetrovania cca 162 ţiadostí o prenájom bytov 
priamo v domácnostiach ţiadateľov. Komisia z prešetrených 
ţiadostí odporučila na prerokovanie Mestskej rade v Trenčíne  
nájomcov bytov 04.12.2004.  
2. Zabezpečovanie menších obecných sluţieb 

V  zmysle § 3 ods. 3 písm.  a) zákona  369/1990 Z.z. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zabezpe-
čovalo Mesto Trenčín menšie obecné sluţby, ktoré boli určené 
na zlepšenie  ţivota, ţivotného prostredia, ekonomických a so-
ciálnych podmienok obyvateľov mesta Trenčín a boli vyko-
návané v záujme mesta evidovanými nezamestnanými, ktorí 
majú v meste Trenčín trvalý pobyt. Menších obecných sluţieb 
sa  v roku 2003  zúčastnilo  158 občanov a odpracovalo 
17.067 hodín. 
3.  Kontrolná činnosť 

Na základe plánu práce oddelenia boli v roku 2003 vy-
konané priebeţné kontroly v jednotlivých kluboch dô-
chodcov, ktoré boli zamerané na zabezpečenie majetku, 
čistoty priestorov, činnosť a pod. 

4.  Ďalšia činnosť 
- novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/1988 

Zásady hospodárenia s bytovým fondom na území Mesta 
Trenčín, 
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- inventarizácia a prevod majetku, 
- Komisia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva – za-

bezpečenie pravidelných zasadnutí, zápisnice, 
- spracovanie materiálov do mestskej rady a mestského 

zastupiteľstva, 
- spracovanie a vyhodnotenie rozpočtu, 
- poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 

Z.z., 
- terénna sociálna práca, styk s občanmi, poradenstvo, 
- spracovanie štatistických údajov pre Okresný úrad Tren-

čín, Krajský úrad Trenčín, Krajskú správu štatistického 
úradu v Trenčíne 

 
 Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu 

Na základe novelizácie Organizačného poriadku Mest-
ského úradu v Trenčíne, Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
dňa  27. 10. 2003 uznesením  č. 154 s účinnosťou od 
1.11.2003 schválilo vytvorenie odboru kultúry, športu a 
cestovného ruchu. Odbor kultúry, športu a cestovného 
ruchu pozostáva  z oddelení : 

 oddelenie kultúry 
 oddelenie cestovného ruchu 
 oddelenie športu 

     Odbor kultúry zabezpečoval aktivity súvisiace s roz-
vojom cestovného ruchu a propagácie mesta Trenčín, pri-
pravoval rokovania so subjektami a orgánmi samosprávy 
z tuzemska, vyhľadával a realizoval tuzemské i zahraničné 
projekty a granty na  získavanie finančných prostriedkov, 
sústreďoval štatistické údaje za mesto, v spolupráci s inými 
subjektami zabezpečoval kultúrne a vzdelávacie aktivity, 
koordinoval a evidoval ich podujatia. V spolupráci so štát-
nymi a neštátnymi športovými zariadeniami a záujmovými 
zdruţeniami zabezpečoval športové aktivity na území mes-
ta Trenčín, organizoval a riadil aktivity Zboru pre ob-
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čianske záleţitosti, zodpovedal za vedenie kroniky  mesta 
Trenčín a jej archiváciu, predkladal návrhy a realizuje 
propagáciu mesta Trenčín prostredníctvom masmédií a 
publikačnej činnosti. 
     Náplň práce odboru sa neustále rozširoval. Od roku 
2001, kedy vznikla Televízia Trenčín zabezpečoval odbor 
komunikáciu s Trenčianskou televíziou. Zabezpečoval 
spracovanie a podklady pre tlač publikácií Trenčín v čís-
lach a Výročnú správa mesta Trenčín za uplynulý ka-
lendárny rok. 

K slabým stránkam činnosti odboru patrilo zniţovanie 
finančných prostriedkov v rozpočte mesta Trenčín a pribú-
danie pracovných činností. Náplň bola špecifická so 
široko-spektrálnym pôsobením odboru od narodenia die-
ťaťa aţ po smútočné občianske obrady.  Nemoderné tech-
nické vybavenie neumoţňuje operatívne riešenie pracovnej 
problematiky. 
     K silným stránkam činnosti odboru patrila reprezen-
tácia mesta Trenčín doma aj v zahraničí na prezentačných  
výstavách cestovného ruchu, propagácia mesta v médiách, 
rozvojom stredoškolského športu a zabezpečovaním spo-
ločenských podujatí a obradov. K silným stránkam patrí 
profesionalita, flexibilita a kreativita zamestnancov, zabez-
pečujúcich činnosť odboru. 

 
Oddelenie kultúry 

Neodmysliteľnou súčasťou ţivota obyvateľov a koloritu 
mesta bola a je kultúra ako dôleţitý prostriedok rozvoja 
duchovného ţivota, činiteľa podporujúceho a rozvíjajúceho 
medziľudskú komunikáciu, socializáciu, estetické hodnoty a 
návyky.  

V roku 2003 Mesto Trenčín prerozdelilo pre projekty 
občianskych zdruţení, inštitúcií, pre kluby, súbory a záujmové 
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zdruţenia finančnú čiastku 4 470 018,- Sk v nasledovnej 
štruktúre 
 
P.č. Zoznam subjek ov (názov projektu)  výška dotácie v Sk 

1. FS Véna pri Strednej zdravotníckej škole (p ríspevok na činnosť) 10 000,- 
2. Školský spevácky zbor Piaristického gymnázia J. Braneckého (príspevok na činnosť) 20 000,- 
3. Zdruţenie na podporu DFS Radosť v  Trenčíne (príspevok na činnosť) 40 000,- 
4. Kultúrne centrum Sihoť – Musica Poetica (príspevok na činnosť) 15 000,- 
5. Ing. Gulík – Brezina (p ríspevok na činnosť) 15 000,- 
6. FS Trenčan Gymnázia Ľ. Štúra (príspevok na činnosť) 50 000,- 
7. Zdruţenie na podporu DFS Kornička (príspevok na činnosť) 20 000,- 
8. Trenčiansky spevácky zbor (príspevok na činnosť) 15 000,- 
9. OZ Country tanečný súbor Maryland (príspevok na činnosť) 15 000,- 

10. Komorný orchester mesta Treenčín (príspevok na činnosť) 20 000,- 
11. Mestský dychový orchester (príspevok na činnosť) 20 000,- 
12. Trenčianske hradné divadlo (príspevok na činnosť) 20 000,- 
13. Divadelné zdruţenie Kolomaţ (príspevok na činnosť) 5 000,- 
14. Dychová hudba Opatovanka (príspevok na činnosť) 18 000,- 
15. FS Senior klub Druţba Trenčín (príspevok na činnosť) 12 000,- 
16. Kultúrne centrum Sihoť – Fistulatoris Consort (príspevok na činnosť) 10 000,- 
17. Tap Dance Quartet (príspevok na činnosť) 15 000,- 
18. Folklórna skupina Kubra (70. výročie + Rok Profesora Hlaváča)  100 000,- 
19. ICHAF (Detský výtvarný Trenčín)  300 000,- 
20. CEA (0. ročník trenčianskeho ekofilmu)  8 500,- 
21. OZ Kontakte Sp 18 Th 2089 (Dramaturg ický p lán Kontakte komunity)  270 000,- 
22. Akad. ma l. Ivan Minárik (hradenie nákladov na výstavy v  Londýne a Berlíne) 10 000,- 
23. Štefan Trusina (Láska menom harmonika)  20 000,- 
24. Ing. Peter Halák (kn iha Stručný sprievodca ţivotom slameného vdovca) 15 000,- 
25. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (p ríspevok na činnosť) 10 000,- 
26. Verajná kn iţnica M.Rešetku v Trenčíne (Trenčianski literáti známi-neznámi) 10 000,- 
27. Mgr. Lenka Valachová – Lingual (Estetizácia rozvoja detí predškolského veku) 10 000,- 
28. ZŠ Ul. P. Bezruča (p rojekt Sokrates) 10 000,- 
29. Ing. V. Kulíšek – Kvart (Sám na jav isku) 200 000,- 
30. Ing. V.Kulíšek – KVART (Kulišáreň) 30 000,- 
31. Juraj Ševčík (Hudobné klubové večery) 60 000,- 
32. Juraj Ševčík (Princ spevu) 25 000,- 
33. Juraj Ševčík (Garage rock) 25 000,- 
34. OZ Klub priateľov váţnej hudby(Trenčianska hudobná jar)  150 000,- 
35. Kultúrne centrum Sihoť (K prameňom hudby) 60 000,- 
36. Divadelné zdruţenie Kolomaţ (Nestála divadelníá scéna) 200 000,-  
37. Klub RTVŠ Aerobik Trenčín (Laugo Dance cup 2003)  70 000,- 
38. Mgr. Valachová – Lingual (Výchovno-vzdelávacie pobyty detí) 20 000,- 
39. MO Matice slovenskej (Studňa sa s  daţďom tajne zhovára) 10 000,- 
40. KLub priateľov V. Zamarovského (Grécky deň a olympijská misia mieru) 20 000,- 
41. Armádne fo lklórne zdruţenie (Laugo 2003) 60 000,- 
42. Juraj Ševčík (Strunoznenie – Ethnofest ) 60 000,- 
43. Mgr. Vakošová – Agentúra JoVa (Trenčianske hodiny 2003)  15 000,- 
44. Mgr. Vakošová – Agentúra JoVa ( Festival speváckych zborov) 50 000,- 
45. TRIGA s.r.o. (Festival českého divadla v Trenčíne) 50 000,- 
46. TNOS (Pádivého Trenčín)  300 000,- 
47. KC Kulčento (Pri Trenčianskej bráne)  250 000,- 
48. Klub priateľov váţnej hudby (Trenčianka hudobná jeseň) 150 000,- 
49. Trenčianska jazzová spoločnosť (Trenčiansky jazzový fest ival) 400 000,- 
50. Anton Ševpák – TONAS (podujatie v rámci MDD) 50 000,- 
51. Povaţská ţupa sokolská (podujatie v rámci MDD) 50 000,- 
52. KC Kulčento (ART Film)  25 000,- 
53. KC Kulčento (Fan klub Radošinského naivného divadla) 20 000,- 
54. Armádne fo lklórne zdruţenie (Fo lklórny Trenčín)  10 000,- 
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55. Trenčianska jazzová spoločnosť (Bluesnenie) 60 000,- 
56. Verejná kn iţnica M. Rešetku v Trenčíne (nákup kniţného fondu) 300 000,- 
57. Zdruţenie p re rozvoj a podporu vzdelávania (Učeň 2003)  80 000,- 
58. Skupina historického šermu – Wagus (Trenčianske hradné slávnosti) 100 000,- 
59. Spoločnosť slovensko-indického priateľstva (výstava v rámci India plná farieb)  15 000,- 
60. Centrum enviromentálnych akt ivít (Trenčín 21)  10 000,- 
61. Ing. Ján Kovalík (výstva v GNU) 15 000,- 
62. Szabová Katarína (koncert Continental Singers)  10 000,- 
63.  TJ Mladosť (Zdravá ţena v zdravom meste) 5 000,- 
64. Vladár Peter (nákup kn ihy Štebotavé veršíky) 94 518,- 
65. Gmuca Andrej (vytvorenie propagačného EP, p ráca v  nahrávacom štúdiu) 20 000,- 
66. KC Kulčento (Daj Boh šťastia tejto zemi)  22 000,- 
67. KC Kulčento (Gašparkovo divadlo)  5 000,- 
68. Slovenský skauting – 32. zbor Trenčín (Skautská bašta) 15 000,- 
69. TNOS (výstava pri príleţitosti 40. výročia Méty) 20 000,- 
70. Mgr. Švikruha Jozef (reprezentačná výstava k ţivotnému jubileu)  10 000,- 
71. Trenčianske hradné divadlo (vianočné predstavenia) 20 000,- 
72. Vaculčiak Igor (p ríprava výstavy v GNU) 5 000,- 
73. Trenčianske múzeum (výstava Vlada Kudlíka)  10 000,- 
74. Ing. Tluka Ján (výstava fotografií pri p ríleţitosti ţivotného jubilea)  10 000,- 
75. Trenčianska nadácia (Trenčianske korzo)  10 000,-  
76. Barčáková Darmar (Detské divadelné leto u  Vodníka) 10 000,- 
77. Slovenský zväz sluchovo postihnutých (celosvetový kongres v Kanade) 20 000,- 
78. RZ pri ZUŠ (doprava a poistenie ţiakov na festivale v Belehrade) 20 000,- 
79. Vladár Eich (CD Aurelius Q.)  30 000,- 
80.  Ing. Gulík (Pri jednom stole)  30 000,- 
81. FS Druţba (príspevok na činnosť) 40 000,- 
82. Centrum pre rodinu (Deň rodiny) 40 000,- 
Spolu                                                                                                                                                    4 4570 018,- Sk 
 
 

Oddelenie cestovného ruchu 
Mesto Trenčín v oblasti  cestovného ruchu zabezpečovalo : 

 aktivity súvisiace s rozvojom cestovného ruchu a propa-
gácie mesta, 

 spolupracovalo pri realizácii  tuzemský projektov a grantov, 
 sústreďovalo štatistické údaje za Mesto Trenčín a Mestský 

úrad v Trenčíne, 
 viedlo prehľad infraštruktúry a podnikateľských aktivít. 

Prezentáciu mesta Trenčín na veľtrhoch cestovného ruchu 
povaţovalo za dôleţitú, a preto bolo mesto Trenčín pravidel-
ným účastníkom na veľtrhoch cestovného ruchu a na ďalších 
podujatiach. V roku 2003 sa prezentovalo na nasledovných 
podujatiach : 
 12. ročník veľtrhu CR RegiónTour 2003 v Brne v dňoch   

9.-12.1.2003 v spoločnej expozícii s partnerským mestom 
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Zlín. Mesto Trenčín sa prezentovalo  priamou účasťou uţ 
po dvanásty krát; 

 10. ročník veľtrhu CR  ITF Slovakia Tour v Bratislave v 
dňoch  17.-20.1.2002 – Mesto Trenčín sa prezentovalo 
priamou účasťou po druhýkrát. Tento rok v spoločnej 
expozícii Trenčína, Púchova, partnerských miest  Uher-
ského Hradišťa a Zlína, obcí a regiónov; 

 12. ročník veľtrhu CR Holiday World  v Prahe – Mesto 
Trenčín sa prezentovalo propagačným materiálom pros-
tredníctvom  SACR; 

 veľtrh CR  Senioren Messe vo Viedni  v dňoch 20. - 
23.11.2003; 

  účasť reprezentantky  mesta Trenčín Marcely Maláňovej na 
sprievodnej akcii veľtrhu Región Tour na 5. ročníku Región 
Regina 2003, na ktorej sa Marcela umiestnila na peknom 
treťom mieste v konkurencii  17 súťaţiacich; 

 prezentácia mesta na stránkach www.skonline.sk, 
www.tourist-chanel.sk a www.matusovo-kralovstvo.sk; 

 prezentácia mesta Trenčín v cestovnom lexikone Astor 
Slovakia, v denníku Šport, týţdenníku Obecné noviny, Info, 
Trenčianske noviny; 

 prezentácia mesta v pobočke SACR  vo Viedni a v Prahe;  
 prezentácia mesta vo vysielaní Slovenského rozhlasu Radia 

Regina - cestovný ruch, šport, kultúra; 
 poskytovanie propagačného materiálu rôznym subjektom na 

prezentáciu doma i v zahraničí; 
 prezentácia mesta Trenčín  pre  7  rakúskych novinárov; 

Mesto Trenčín kládlo dôraz na propagáciu, ktorú zabez-
pečovalo prostredníctvom vydávania rôznych propagačných 
materiálov. V roku 2003  bola vydaná  regionálna mapa stred-
ného Povaţia, pohľadnice  a grafické listy. Zaktualizovaný bol  
materiál  Stavebné a kultúrne pamiatky a  Trenčín – kriţo-
vatka ciest, Moţnosti kultúrneho a športového vyţitia v Tren-
číne. Mesto Trenčín spolupracovalo s Kultúrnym a infor-
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mačným centrom Trenčín pri vydaní materiálu -  ubytovacie 
moţnosti v Trenčíne, mapy mesta Trenčín so základnými 
informáciami  a kalendár podujatí. 

V rámci propagačného materiálu boli zabezpečené ceny pri-
mátora mesta Trenčín a rôzne upomienkové suveníry ako na-
príklad perá, tričká, kľúčenky, keramika, nástenné kalendáre, 
vreckové kalendáre, novoročenky  a podobne. 

V roku 2003 bol vydaný  uţ  9-ty krát  materiál Trenčín 
v štatistických údajoch, v  tabuľkách a číslach. 

V letnej turistickej sezóne v roku 2003 sa pokračovalo  
v spolupráci s ďalšími subjektami pôsobiacimi v cestovnom 
ruchu pre návštevníkov mesta Trenčín v realizácii víkendo-
vého programu pod názvom „Čarovná noc v Trenčíne, ktorý 
zahŕňal prehliadku mesta Trenčín, nočnú prehliadku hradu, 
posedenie v Slovenskej reštaurácii a nocľah v hoteli Tatra. 

Pri príleţitosti svetového dňa cestovného ruchu 20.9.2003  
mesto Trenčín pripravilo uţ po šiesty krát oddychový nedeľný 
turistický pochod na trase Kubrá -  Lúčky -  Chata pod Ostrým 
vrchom.  

Na podporu cestovného ruchu a lepšiu orientáciu návštev-
níkov mesta boli aktualizované informačné tabule na území 
mesta Trenčín -  Štúrovo námestie ( pri Mestskej polícii ), So-
blahovská ulica ( pri Vodných elektrárňach ), Ulica K Výsta-
visku, Ulica M. R. Štefánika, Rázusova ulica a pred Domom 
štátnej správy na  Hviezdoslavovej ulici. 

Oddelenie spracovalo dva projekty :    
- prvý projekt „Turistická mapa regiónu stredné Povaţie“ 

(Piešťany - Trenčín - Púchov) bol v roku 2003 aj zreali-
zovaný. Vykonávateľom programu bola Slovenská agentúra 
cestovného  ruchu  a mesto  dostalo finančný príspevok 

- druhý projekt  „Stratégia rozvoja cestovného ruchu a jeho 
propagácia v regióne Trenčín – Trenčianske Teplice“  bol 
podaný v októbri 2003. Vykonávateľom bola Národná 
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agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, výška 
poţadovaného príspevku je 29.800 eur. 

Na záver niekoľko štatistických údajov : 
 vydanie akceptačných listov....................................     182 
 povolenie hudobnej produkcie ................................       35 
 súhlas na pouţitie erbu ............................................         7 
 hlásenie v mestskom rozhlase..................................     110 
 kontrola pohostinských zariadení a  spoločenských  

podujatí  ..................................................................          4 
 výberové konania ....................................................          1 
 materiály do mestskej rady ......................................       26 
 materiály do mestského zastupiteľstva ....................       10 
 inšpekcia a kontrola v základných školách ..............         8 

Ďalšia činnosť 
 Spolupráca a organizačné zabezpečenie súťaţe „Otázky 

histórie“ – súťaţe študentov stredných škôl o znalosti his-
tórie Slovenska a svojho regiónu; 

 Komisia spoločenských vzťahov a regionálneho rozvoja pri 
Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne, zabezpečenie zasad-
nutí, zápisnice; 

 Výbor mestskej časti Západ – zabezpečenie zasadnutí; 
 Oddelenie zabezpečovalo prehliadku mesta Trenčín a Tren-

čianskeho hradu pre oficiálne návštevy mesta Trenčín; 
 zasadnutie mimoriadnych komisií ku kultúre, športu, škol-

stvu; 
 spolupráca s Kultúrnym a informačným centrom, Euro-

regiónom Bíle – Biele Karpaty, Matúšovým kráľovstvom, 
Oblastným úsekom slovenského zväzu telesnej kultúry, 
Asociácie športu pre všetkých Bratislava, športovými klub-
mi na území mesta, atď.; 

 zabezpečuje výmennú rekreáciu s mestom Hlinsko; 
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 pasportizácia telovýchovných jednôt, športových klubov a 
oddielov pôsobiacich na území mesta a jej aktualizácia; 

 príprava branno-športového dňa; 
  pasportizácia škôl a školských zariadení;  
 spracovanie zoznamu cirkví a náboţenských spoločností 

pôsobiacich na území mesta Trenčín; 
 evidencia a spracovávanie ţiadostí o nenávratný finančný 

príspevok na záujmovú umeleckú činnosť a šport v zmysle 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/99 (vyţiadanie dokla-
dov, vyţiadanie stanovísk mestských príspevkových orga-
nizácií, stanoviská odborov mestského úradu, atď.); 

 príprava zmlúv o nenávratných finančných príspevkoch 
v zmysle Všeobecne záväzného naradenia č. 3/99 a Smer-
nice primátora č. 3/2001, konzultácie na príslušných odde-
leniach;    

 oddelenie spolupracovalo s vysokými a strednými školami, 
zabezpečovalo konzultácie a podkladové materiály pre štu-
dentov na spracovanie ročníkových a diplomových prác a 
prax  týchto študentov na oddelení; 

 aktualizácia údajov o Trenčíne pre lexikóny a atlasy; 
 spolupráca pri zabezpečení celoslovenského výberového 

kola Miss  aerobic a ďalších podujatí – Slávnosti bratstva 
Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine, Hasičská jednota, 
Kopaničiarske slávnosti v Lubine, Padáková škola a iných 
spoločenských  podujatí, kde zamestnankyne oddelenia sa 
zúčastnili 32 krát na zasadnutiach prípravných výborov; 

 14 zasadnutí odborných komisií  - finančnej, legislatívy 
a iných; 

 5 zahraničných ciest; 
 56 článkov do odborných a regionálnych novín o činnosti 

samosprávy mesta Trenčín; 
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Oddelenie športu 
Trenčín patrí medzi mestá s bohatou športovou tradíciou. 

Práve preto venovala oblasti športu osobitná pozornosť.  
V priebehu roka oddelenie spoločenských vzťahov organizač-
ne zabezpečovalo a spolu sa podieľalo na organizácii mno-
hých športových podujatí. K najväčším a najvýznamnejším 
patrili : 
 Stredoškolské športové hry mládeţe – konali sa počas 

celého školského roku. Záujem o tieto športové hry bol 
veľký. Potvrdením čoho bola účasť všetkých stredných škôl 
a stredných odborných učilíšť na území mesta. Stredná 
zdravotnícka škola v Trenčíne zabezpečovala prostred-
níctvom svojich ţiačok prvú pomoc. Ţiaci a študenti zápo-
lili v 14 druhoch športov, pričom mnohé z nich boli zvlášť 
pre dievčatá a zvlášť pre chlapcov pre záujem zo strany 
detí. Súťaţe prebiehali v týchto druhoch športov : 

- cezpoľný beh chlapci a dievčatá,   
- stolný tenis chlapci a dievčatá,  
- aerobik maratón,  
- aerobik dvojíc,  
- hádzaná dievčatá,  
- basketbal dievčatá a chlapci,  
- volejbal dievčatá a chlapci,  
- šach chlapci a dievčatá,  
- badminton chlapci a dievčatá,  
- plávanie chlapci a dievčatá,   
- futbal chlapci,  
- atletika chlapci a dievčatá,  
- hokejbal chlapci a tenis chlapci a dievčatá.   

Mnohé zo súťaţí mali pokračovanie aţ na svetových podu-
jatiach, napr. chlapci volejbalisti i atlétky z Osemročného 
športového gymnázia v Trenčíne sa viac krát zúčastnili týchto 
akcií s dobrými výsledkami.  
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V rámci stredoškolských hier mládeţe mesto Trenčín  usku-
točňovalo aj rôzne športové podujatia pre pedagógov ako 
volejbalový turnaj, stolnotenisový turnaj, tenisový turnaj jed-
notlivcov a tenisový turnaj zmiešaných štvorhier. 

Na záver sa uskutočnilo záverečné vyhodnotenie hier, pri 
ktorom boli odmenené všetky zúčastnené školy. 

Mesto Trenčín nezabúda i na ostatných športovcov, ktorí 
vzorne reprezentujú svoje mesto a tomu slúţi Vyhodnotenie 
najlepších športovcov mesta Trenčín  
 Challenge Day  2003 – Deň výzvy 2003 – V poslednú 

májovú stredu sa konala táto akcia. Nie výber, ale všetci 
obyvatelia mesta Trenčín tvorili team „súperiaceho“ mesta a 
súťaţili so svojim rivalom v priateľskom  súboji. Kaţdý 
mestský obyvateľ bol oprávnený sa zúčastniť a prispieť 
v konečnom dôsledku jednou 15 minútovou aktivitou k ús-
pešnosti svojho mesta Trenčín.  

 Športové podujatia v rámci „Dní športu“ – Súčasťou 
týchto dní boli rôzne športové aktivity ako Beh Terryho 
Foxa, otvorené hodiny gymnastiky pre deti, mládeţ i dos-
pelých, voltíţ pre deti a mládeţ, aerobik generácií, aerobik 
maratón, rope skiping, čiţe skákanie cez švihadlo, športovo-
spoločenské podujatie pre deti Hviezdička a pod. 

 Beh olympijského dňa – symbolický beh detí a mládeţe 
bol zameraný  na  prevenciu v  boji  proti drogám. 

 Sprevádzajúcou akciou i motivačným heslom bolo podu-
jatie „Droga je loţ“.  určené pre všetky vekové kategórie. 

 Záverom olympijského dňa bol tradičný „Hraničný beh - 
Trenčín - hranica s Českou republikou Drietoma“ a stret-
nutie na hraniciach Slovenskej republiky a Českej repu-
bliky, ktorého sa zúčastnili formou behu zástupcovia pro-
fesionálnych športovcov z oboch republík.  Českú republiku 
zastupovali borci druţobného mesta - Uherské Hradište. 
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 Reprezentačný ples detí - bola športovo-spoločenská akcia 
pre deti trenčianskych škôl vo veku 5 - 15 rokov. 

 Zabezpečovali sa rôzne športové akcie poriadaných rôz-
nymi organizáciami. 

 
Oddelenie športu sa zaoberalo aj pasportizáciou telový-

chovných jednôt, športových klubov a oddielov pôsobiacich 
na území mesta Trenčín a jej aktualizáciou. Na podporu 
športových aktivít a klubov vyčlenilo mesto nemalé finančné  
prostriedky v celkovej sume 4.840.000.- Sk. Zo ţiadostí 
v roku 2003, spracovaných v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 3/99 boli na návrh Komisie spoločenských 
vzťahov a regionálneho rozvoja rozdelené nasledovne :  
  1. SOS TTS  Trenčín                334 000.- Sk 
  2. Interkan  karate klub Trenčín            110 000.- Sk 
  3. Kanoistický klub TTS Trenčín      71 000.- Sk 
  4. Pavol Jarábek – Dagmara  Trenčín             32 000.- Sk 
  5. ZTŠČ, .z.o.  Trenčín             110 000.- Sk  
  6. HK  JAMES  Trenčín               92 000.- Sk 
  7. „Akademik“  Trenčín             103 000.- Sk 
  8. TJ  Ceva  Trenčín               83 000.- Sk 
  9. Milan Gabrhel Trenčín              29 000.- Sk 
10. Badminton klub MI  Trenčín            122 000.- Sk 
11. Gabriel Martiška – G&M  Tenkur  Trenčín    58 000.- Sk 
12. TJ Druţstevník Záblatie Trenčín      73 000.- Sk 
13. Hokejový klub  Dukla  Trenčín    230 000.- Sk 
14. Aeroklub  Trenčín               80 000.- Sk 
15. TJ  Mladosť  Trenčín                  79 000.- Sk  
16. 1. cyklistický klub Zámostie, o.z. TN              12 000.- Sk 
17. Tenisový klub mesta Trenčín              36 000.- Sk 
18. TJ  Dukla Trenčín             310 000.- Sk 
19. Trenčiansky kolkársky klub Trenčín             40 000.- Sk 
20. TJ  Kubran  Trenčín               50 000.- Sk 
21. Slovenský jachtársky klub Trenčín             24 000.- Sk 
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22. Slovenský skauting, 32. zbor Trenčín 32 000.- Sk 
23. Šachový klub Trenčín               17 000.- Sk 
24. Tanečný klub  Dukla  Trenčín           102 000.- Sk 
25. Marek Pavlíček – Pavlo Trenčín             30 000.- Sk 
26. HK  Štart  Trenčín             253 000.- Sk 
27. Karate Klub Ekonóm Trenčín               108 000.- Sk 
28. Športový klub Real team Trenčín  32 000.- Sk 
29. TJ Slávia Športová škola Trenčín    154 000.- Sk 
30. 1. Trenčiansky paintballový klub Trenčín      2 000.- Sk 
31. Brige  klub  Trenčín                 44 000.- Sk 
32. Športový klub LO Trenčín   39 000.- Sk 
33. TJ Štadión Trenčín             110 000.- Sk 
34. MK Slovenský orol Trenčín            176 000.- Sk 
35. TJ  Keramoprojekt Trenčín              10 000.- Sk 
36. Slovenský rybársky zväz Trenčín  54 000.- Sk 
37. TJ Letecké opravovne Trenčín        6 000.- Sk 
38.  Jednota SOKOL Trenčín              69 000.- Sk 
39. Klub slovenských turistov, r.r. Trenčín            27 000.- Sk 
40. Športový klub Trenčín  Pegasus             33 000.- Sk 
 Gojuryu Karate klub Junior Trenčín ...........    42 000.- Sk 
42. Únia malého futbalu Trenčín ....................      69 000.- Sk 
43. Karate Akadémia Trenčín .........................      73 000.- Sk 
44. Laugarício karate klub Trenčín ................       34 000.- Sk 
45. Klub na podporu futbalovej mládeţe, a.s.   188 000.- Sk 
 pre mládeţnícke futbalové oddiely AS Trenčín    
46. Demy - Domov sociálnych sluţieb Trenčín     24 000.- Sk 
47. Gymnázium Ľ. Štúra - korfbalový klub .....     30 000.- Sk 
48. Slovenský skauting, 87. Zbor Bufinky Trenčín  
                                                                                  25 000.- Sk 
49. Trenčiansky mariášový klub .....................       21 000.- Sk 
50. TJ Mladosť - volejbalový oddiel ..............    48 000.- Sk 
51. Kanku karate  klub Trenčín ......................    70 000.- Sk 
Spolu ..................................................................4 000 000.- Sk 
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Dotácie pre výnimočné  akcie  a reprezentáciu v sume                     
840 000.- Sk:  
1. Jozef Hrušovský ............................................   8 700.- Sk 
2. Daniel Kučerák ............................................. 30 000.- Sk 
3. Jozef Opatovský ............................................  90 000.- Sk 
3. Spoločnosť slovensko-indického priateľstva Trenčín .....  
                                                  50 000.- Sk 
5. TJ  Dukla  Trenčín ........................................ 50 000.- Sk 
6. Bridge klub Trenčín ...................................... 40 000.- Sk 
7. Milan Gabrhel Trenčín ................................. 30 000.- Sk 
8. Rastislav Tureček Trenčín ........................... 25 000.- Sk 
9.  Miroslav Kováč Trenčín .............................. 15 000.- Sk 

10. TJ Slávia Športová škola - atletický oddiel ...   30 000.- Sk
                                   - plavecký oddiel .. 40 000.- Sk 
11. OZ Betlehem Trenčín .................................... 28 000.- Sk 
12. Agentúra Tonas ............................................. 50 000.- Sk 
13. TJ Slávia Športová škola - cyklistický oddiel   30 000.- Sk 
14. MK Slovenského orla Trenčín .....................   100 000.- Sk  
15. Milan Gabrhel .............................................. 60 000.- Sk 
16. Hokejový klub Dukla Trenčín, n.o. ............. 70 000.- Sk 
17. Interkan Karate klub Trenčín ......................     24 300.- Sk 
18. Šachový klub Trenčín ..................................   9 000.- Sk 
19. Trenčiansky kolkársky klub ........................     30 000.- Sk  
20. Horolezecký klub James Trenčín ................     30 000.- Sk 

Spolu ............................... 840 000.- Sk 
 
Zbor pre občianske záleţitosti  

V rámci schválených Zásad činnosti ZPOZ pri Mestskom 
úrade v Trenčíne zabezpečoval na území mesta Trenčín : 

- občianske sobáše 
- občianske pohreby 
- vítanie detí do ţivota / individuálne a kolektívne / 
- ţivotné jubileá dôchodcov na území mesta  
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- stretnutie dôchodcov v kluboch pri rôznych 
príleţitostiach 

- prijatie významných osobností 
- prijatia pri príleţitosti ţivotných jubileí 
- prijatie darcov krvi 
- jubilejné svadby (strieborná, diamantová, perlová, 

zlatá) 
- účasť na prehliadkach ZPOZ 
- účasť na celoslovenskom festivale vybraných pro-

gramov ZPOZ 
- spomienkové slávnosti na výročia a osobnosti na 

území mesta 
Okrem toho ďalej zabezpečoval : 
- písanie a grafickú úpravu pamätných kníh (občianske so-

báše, vítanie detí, ţivotné jubileá, prijatia u primátora a 
pod.) 

- výstavu o činnosti ZPOZ a ukáţky obradov pri príleţitosti 
Dňa otvorených dverí 

- kontrolnú činnosť v rámci Ústrednej kontrolnej a revíznej 
činnosti v celoslovenskom Zdruţení ZPOZ Človek človeku 
v SR 

 Občianske obrady a slávnosti sú jedna z foriem zabez-
pečovania občianskych práv človeka prejavujúca sa v moţ-
nosti slobodnej voľby obradov pri významných udalostiach 
jeho ţivota. Prehľad jednotlivých počtov obradov a slávnosti 
uvádzame v nasledujúcej tabuľke : 
 
Podujatie  2002 2003 

vítanie detí do ţivota 25 15 

 272 257 

individuálny zápis 9 4 

občianske sobáše 177 172 

cirkevné sobáše 166  

občianske pohreby 89 105 

zlatá svadba, strieborná svadba 3 5 
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diamantová svadba 1 - 

ţivotné jubileá  301 271 

stretnutia dôchodcov 13 14 

počet účastníkov 1047 617 

darcovia krv i – bronzoví 50 32 

                           strieborní 23 14 

                           zlatí - - 

prijatie dvojčiat  - - 

prijatia význ. osobností 16 6 

spomienkové slávnosti 5 3 

 
Finančné prostriedky z rozpočtu na kapitole ZPOZ boli pou-
ţité na : 
- členský príspevok do celoslovenského Zdruţenia ZPOZ;  
- príspevok na ošatenie pre účinkujúcich na občianskych 

obradoch; 
- nákup darčekov pre vítanie detí do ţivota; 
- zabezpečenie sobášnych plakiet k občianskym sobášom; 
- nákup darčekov pre dôchodcov – jubilantov;    
- nákup darčekov pri akciách dôchodcov;      
- nákup darčekov pre zlaté  svadby, pre 105 ročnú jubilantku;    
- občerstvenie pre deti MŠ účinkujúcich pri vítaní detí do 

ţivota;  
- kvety a tufy pre všetky akcie ZPOZ;    
- kancelárske potreby pre písanie a grafickú úpravu pamät-

ných kníh;  
V rámci členstva v Zdruţení ZPOZ v Slovenskej republike 

„Človek človeku“ boli prítomní i zástupcovia z Trenčína : 
27.2.2003 seminár na Obecnom úrade v Kočovciach týkajúci 

sa organizovania občianskych obradov s praktický-
mi ukáţkami;  

1.4.2003 na Obecnom úrade v Trenčianskej Turnej sa usku-
točnila regionálna prehliadka s názvom „Od srdca 
k srdcu“ za účasti 7 kolektívov; 
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4.4.2003 v Banskej Bystrici sa uskutočnil celoslovenský fes-
tival pri príleţitosti vzniku Zborov pre občianskej 
záleţitosti ; 

29.4.2003 Mestský úrad Nemšová – krajská prehliadka pro-
gramov ZPOZ; 

22.5.2003 prevzatie pamätnej plakety za účasť na 11. ročníku 
celoslovenskej prehliadky ZPOZ v Rimavskej So-
bote; 

19.-20.9.2003  výmena skúseností v rámci ZPOZ do Nového 
Mesta nad Váhom, Dolných Vesteníc, Ţiaru 
nad Hronom, Kremnice, Ostrej Lúky, Zvo-
lenskej Slatiny, Detvy; 

20.10.2003 účasť na stretnutí v rámci Mesiaca úcty u Zdru-
ţenia kresťanských dôchodcov v Trenčíne; 

20.10.2003 účasť na Krajskej konferencii ZPOZ v Kultúr-
nom a metodickom centre Ozbrojených síl Armá-
dy Slovenskej republiky; 

28.11.2003 11. celoslovenská konferencia ZPOZ na ďalšie 2 
ročné volebné obdobie. Na tejto konferencii bola 
opätovne do orgánov celoslovenského zdruţenia 
zvolená Bc Elena Gabajová. Zároveň  tren-
čiansky ZPOZ obdrţal ocenenie za túto humánnu 
činnosť pre dobro človeka; 

10.12.2003 spomienkové popoludnie venované Jánovi Smre-
kovi v Trenčianskom múzeu 

 V edičnej činnosti bol vydaný zborník s názvom „Kaţdý 
deň stretnúť človeka“ obsahujúci ukáţky i fotodokumentáciu 
z 50 ročnej činnosti ZPOZ. Tento zborník zároveň slúţi ako 
metodická pomoc pre prácu ostatných zborov na celom 
Slovensku. 
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Vyhodnotenie činnosti oddelenia práce a mzdy a 
personalistiky 

V roku 2003 oddelenie práce a mzdy a personalistiky vyko-
nalo nasledujúce činnosti : 
1) Zúčtovanie miezd, zráţky daní z príjmu, poistné a iné 

platby 
2) Vyhotovenie štatistických výkazov : 
 -  do fondu zamestnanosti 
 -  do zdravotných poisťovní 
 -  do sociálnej poisťovne 
 -  zákonného poistenia 

- o prídavkoch na deti a ich príjemcoch 
- štvrťročné a ročný výkaz o zrazenej dani zo mzdy 

a úhrad 
- štvrťročné výkazy Práca 2 – 04 a ročný výkaz Práca 3-

01 a Nem Úr 1- 99 
3) Sledovanie platových postupov – podľa rokov odbornej pra-

xe (mesačne). V roku 2003 malo postup 49 zamestnancov. 
4) Vybavovanie ţiadostí o starobný dôchodok. 
5) Spracovanie podkladov a tabuliek o čerpaní mzdových 

prostriedkov. Spracovanie podkladov a zaslanie odvodu za 
neplnenie zamestnania občanov so ZPS a ZŤP  Okresnému 
úradu práce v Trenčíne.  

6) Prepočet príjmov zamestnancov – ţiadateľov  poberajúcich 
prídavky na deti a ich posudzovaných osôb vţdy k 1. júlu 
kalendárneho roka a tieţ pri novele zákona č. 134/1995 Z. z. 

7) Spisovanie ţiadostí so zamestnancami o ročnom zúčtovaní 
dane a podpisovanie „ Vyhlásenia na zdanenie príjmov 
fyzických osôb ..153.....“ na beţný rok. 

8) Spracovanie a odovzdanie evidenčných listov vystúpených 
zamestnancov do Sociálnej poisťovne. 

9) Vyčíslenie zostatkov dovoleniek z roku 2002 a nárok na 
dovolenku v roku 2003. Spracovanie plánu dovoleniek pre 
rok 2004. 
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10) Kontrola dĺţky odbornej praxe zamestnancov mestskej 
polície. 

11) Príprava podkladov a spracovanie platovej úpravy platnej 
od 1.8.2003. 

12) Vytvorenie 4 miest pre výkon civilnej sluţby /ich zarade-
nie, sledovanie dochádzky, pracovnej neschopnosti, dovol-
eniek a finančných nárokov/. 

13) Vybavovanie ţiadostí o prijatie do zamestnania. V roku 
2003 bolo evidovaných uchádzačov. V priebehu roka 2003 
nastúpilo do pracovného pomeru 53 zamestnancov a vy-
stúpilo 25 zamestnancov. 

14) Mesačné odsúhlasenie nadčasových hodín zamestnancom 
mestskej polície a oddelenia vnútornej správy. 

15) Príprava návrhov a vyplatenie na odmeňovanie členov 
komisií mestského zastupiteľstva a výborov mestských 
častí. 

16) Spracovanie podkladov k čerpaniu a preplateniu dovolen-
ky za rok  2003 – pohľadávka z roku 2003 a zostatky do-
volenky vo finančných čiastkach – záväzky roku 2003. 

17) Štúdium zákona č. 552 a č. 553/2003  Z.z. o výkone práce 
vo verejnom záujme a o odmeňovaní niektorých zamest-
nancov pri výkone práce vo verejnom záujme a tieţ zá-
kona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.   

18) Beţná agenda v priebehu celého roka 2003 : 
- evidencia dochádzky, sledovanie dovoleniek, pracovnej 

neschopnosti, vystavenie potvrdení podľa potreby  za-
mestnancov, vyhľadávanie dokladov v archíve pre dô-
chodkové zabezpečenie a  pod. 

 
Vyhodnotenie činnosti oddelenia informatiky za rok 2003  

Hlavnou úlohou oddelenia informatiky bolo získavať, ak-
tualizovať, vyhľadávať, spracovávať a poskytovať potrebné 
informácie v riadnom čase, potrebnom rozsahu a potrebnej 
forme. Najdôleţitejšou a kľúčovou úlohou oddelenia infor-
matiky bolo poznať strategické ciele organizácie a podľa toho 
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stanovovať informačnú potrebu celého úradu na jednotlivých 
úrovniach riadenia. 
Základné okruhy činností oddelenia informatiky  
 zabezpečovalo programové a technické vybavenie pre in-

formačný systém mesta, jeho koncepčný rozvoj a správu 
vybraného programového vybavenia  

 zabezpečovalo správu inštalovanej počítačovej siete vrátane 
internetu a zodpovedá za jej bezporuchový chod  

 zabezpečovalo inštruktáţ zamestnancov pre prácu s počí-
tačom, programovým vybavením a vyuţívaním výsledkov 
spracovania  

 vykonávalo správu, údrţbu a archiváciu zaloţených súborov 
dát a číselníkov, vrátane ich ochrany  

 metodicky riadilo efektívne vyuţívanie zaloţených databá-
zových súborov  

 v prípade externého spracovania úloh zabezpečovalo styk a 
spoluprácu s inými právnickými a fyzickými subjektami  

  zabezpečovalo správu a aktualizáciu webovej stránky mes-
ta Trenčín 

 
V súlade s načrtnutými cieľmi a zabezpečením rutinných 

prác sa oddelenie v roku 2003 zameralo  na zabezpečenie nás-
ledovných akcií a činností : 
 zabezpečenie realizácie nasadzovania mestského informač-

ného systému v spolupráci s riešiteľskou firmou A.V.I.S. 
Pri stručnom hodnotení zavádzania mestského informač-
ného systému v uplynulom roku sa  dôraz kládol hlavne na  
vylepšenie uţ zavedených agend, zlepšenie prepojenia 
a komunikácie jednotlivých modulov a zavedenie nových 
agend v zmysle poţiadaviek jednotlivých odborov a odde-
lení. V agende Pohľadávky sa výstupy z tejto agendy pris-
pôsobili potrebám správy exekúcií a inventarizačným zos-
tavám, v agende DZN sa riešili hlavne kontrolné mecha-
nizmy pri zadávaní údajov, agenda Dokumenty sa rozši-
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rovala o moţnosti nastavenia príslušných  prístupových 
práv, v agende Komunálny odpad sa dopĺňala moţnosť 
evidencie ZŤP. Kompletne bol taktieţ prepracovaný modul 
Kataster podľa vzoru programových postupov a výstupov 
katastrálneho úradu. Drobné úpravy sa riešili v agendách 
registre FO a PO, nehnuteľný majetok, evidencia obyva-
teľov.  

V oblasti grafických informačných systémov a ich inte-
grácie do mestského informačného systému sa riešila hlavne 
problematika mechanizmu aktualizácie katastrálnej mapy. 
Vzhľadom k rozširujúcemu sa počtu uţívateľov mestského 
informačného systému sa riešila i táto skutočnosť a to roz-
šírením počtu licencií databázového systému Progress ako 
základného systémového nástroja k prevádzkovaniu samot-
ného mestského informačného systému zo 70 na 85. 
 realizácia napojenia sa na počítačovú a tel. sieť. mestského 

úradu priestorov prízemia Farská 10, integrácia príslušných 
pracovísk  do informačného systému mestského úradu 

 správa  internetu a jeho sluţieb, príprava a  aktualizácia we-
bových stránok mesta Trenčín v zmysle zákona o prístupe 
k informáciám 

 spracovanie bezpečnostného projektu pre mestský úrad 
v plnom jeho rozsahu a potrebe 

 príprava a realizácia Intranetu ako interného informačného 
kanálu mestského úradu 

 inštalácia 27 nových pracovných staníc vrátane operačného  
systému a uţívateľských aplikácií,  zaškolenia uţívateľov 

 realizácia nákupu, inštalácie a správy ostatnej výpočtovej 
techniky (1 24-portový prepínač, 2 notebooky, 5 laserových 
tlačiarní, 2 atramentové farebné tlačiarne, 1 skener a pod. ) 

 inštalácia a správa nového programového vybavenia k agen-
de Verejné obstarávanie  
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 priebeţné zabezpečovanie servisu výpočtovej techniky 
mestských organizácií 

 správa hlasovacieho zariadenia v malej a veľkej  zasadačke 
 správa príslušného programového vybavenia pre školy  

vrátane uzatvorenia novej zmluvy s dodávateľom a nás-
ledného zabezpečovania aktualizácie  

 spracovanie ročných uzávierok, priebeţná aktualizácia 
a me-todická podpora pri vyuţívaní všetkých automati-
zovaných agend  na úrade (rádovo desiatky) 

 hromadné spracovanie výstupných zostáv (platobné vý-
mery, šeky, obálky, zoznamy) daní z nehnuteľností a miest-
nych poplatkov vrátane odpadov, výstupných zostáv z 
evidencie obyvateľstva, splátok za byty a ostatných agend 
podľa poţiadaviek uţívateľov 

 zabezpečenie pravidelnej antivírovej ochrany, prípadné  od-
straňovanie vyskytnúcich sa problémov 

 pravidelné denné zabezpečovanie záloh dát sieťových ser-
verov 

 zabezpečenie správy počítačovej siete, riešenie rôznych 
havárií  výpočtovej techniky i programových vybavení 

 
 Odbor investícií 
Investičný proces je proces získavania predmetu záujmu 

zhotovením, kúpou alebo nájmom, pričom okrem samotnej 
výroby (výstavby, budovania) hmotného investičného majetku 
zahŕňa aj proces prípravy, vyjasnenia účelnosti, efektívnosti a 
spracovania projektovej dokumentácie aţ po zmluvné zabez-
pečenie dodávok, financovanie, proces kontroly realizácie 
investícií, prevzatie a odovzdanie hmotného investičného ma-
jetku do uţívania. Vykonávaním procesu prípravy, koor-
dinácie a kontroly v investičnom procese sú poverené inţi-
niersko-investorské subjekty. Tými sú buď samostatné externé 
inţiniersko-investorské spoločnosti a organizácie, ktoré pos-
kytujú investorovi odbornú a technickú pomoc, alebo sú to 



 
 

 
 136 

inţiniersko-investorské útvary alebo odbory, ktoré si 
vytvára investor sám, ako subjekty zabezpečujúce komplexnú 
inţiniersko-investorskú činnosť. Ako uvádza odborná litera-
túra a ako dokazujú objektívne skúsenosti investorov v za-
hraničí, je to práve proces prípravy a kontroly realizácie 
stavieb, ktorým je determinovaný výsledný efekt investičného 
procesu, a od ktorého sa odvíja aj kontinuálne ekonomické 
zhodnotenie realizovaného hmotného investičného majetku.  

Mesto Trenčín, ako investor nadregionálneho významu si 
vytvoril svoj vlastný odbor investícií. Jeho história a vývoj 
boli závislé od objemu financií investovaných mestom Tren-
čín. V minulosti oddelenie nieslo názov referát výstavby a 
patrilo pod oddelenie územného plánu a architektúry Mest-
ského úradu v Trenčíne. Vzhľadom na niekoľkonásobné zvý-
šenie investovaných prostriedkov v roku 1998 sa vytvorilo od 
1.5.1998 oddelenie investícií, ktoré patrilo pod odbor ţivot-
ného prostredia Mestského úradu Trenčín. 

Vývoj investičných akcií v rokoch 1998 - 2000, poţiadavky 
Smerného územného plánu a hlavné črty strategických inves-
tičných plánov mesta Trenčín do roku 2005 nastolili potrebu 
vytvorenia samostatného odboru v rámci mestského úradu, 
ktorý by pre mesto Trenčín vykonával komplexnú inţiniersko-
investorskú činnosť. Od 1.9.2000 teda existoval v rámci Mest-
ského úradu v Trenčíne samostatný odbor investícií, ktorý 
mal dve oddelenia – oddelenie realizácie stavieb a stavebného 
dozoru a oddelenie prípravy investícií. Od 1.11.2003 bola 
Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne schválená nová štruk-
túra Mestského úradu v Trenčíne, kde odbor investícií bol 
pričlenený k odboru  ţivotného prostredia a vznikol odbor ţi-
votného prostredia a investícií. Na odbore bolo zamest-
naných 7 zamestnancov, štyria stavební inţinieri na oddelení 
realizácie stavieb a stavebného dozoru a dvaja stavební inţi-
nieri a jedna samostatná odborná referentka na oddelení prí-
pravy investícií. Odbor komplexne zabezpečoval plánovanie, 
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prípravu, realizáciu a kontrolu všetkých investičných akcií 
mesta, mestských organizácií a ďalších investičných akcií 
vykonávaných na majetku mesta Trenčín, zabezpečoval do-
tačné zdroje pre investičné akcie a kontroluje ich čerpanie, 
zabezpečuje podklady pre verejné obstarávanie. 
 
Oddelenie realizácie stavieb a stavebného dozoru 

Na oddelení pracovali - Ing. Jozef  Ďurkech, Ing. Tibor 
Hano, Ing. Peter Blaţek a Ing. Milan Antl. 
Oddelenie  prípravy  investícií 

Na oddelení pracovali Ing. Eva Števková, Ing. Vratislav 
Vetrák, Zdenka Urbánková. Vekový priemer oddelenia bola 
47 rokov. Štruktúra odboru bola vhodná pre fungovanie útvaru 
inţiniersko-investičného riadenia. 

Organizačná štruktúra je mnoţina prvkov, resp. štruk-
túrnych jednotiek organizácie (chápanej vo vecnom význame) 
a vzťahov medzi nimi. Prvkom, štruktúrnou jednotkou rozu-
mieme určitú ucelenú časť organizácie, a to oddelenie alebo 
pracovisko. Oddelenie prípravy investícií a realizácie a staveb-
ného dozoru má organizačnú štruktúru vo forme líniovo-štáb-
nej organizačnej štruktúry. Pri jej formovaní bola uskutočnená 
organizačná horizontálna a vertikálna diferenciácia činností a 
organizačná integrácia činností s prihliadnutím na vybraný typ 
organizačnej štruktúry. 

 

Obr. č. 1 - Organizačná štruktúra odboru investícií  
 

  Odbor investícií – vedúci odboru   
  I   
     

Oddelenie realizácie investícií 
a stavebného dozoru - vedúci  Oddelenie prípravy investícií - 

vedúci  
     

3 zamestnanci  2 zamestnanci 

Funkcie komplexné a všeobecné 
a) dobudovanie technickej infraštruktúry mesta Trenčín, 
b) uskutočňovanie a zabezpečovanie postupu a koordinácie 

akcií financovaných zo štátneho rozpočtu, 
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c) zabezpečenie výstavby bytov, 
d) dobudovanie areálov mesta Trenčín, do ktorých boli 

alokované značné finančné prostriedky (napr. areál 
plavárne) v rámci dobudovania realizovaných investičných 
celkov, 

e) kontrola a koordinácia investičnej činnosti mestských 
organizácií. 

Oddelenie realizácie investícií a stavebného dozoru 
Oddelenie plnilo najmä tieto úlohy : 
a)  koordinovalo jednotlivé časti projektu, 
b) vypracovávalo podklady súťaţných podmienok na výber 

zhotoviteľa stavby alebo jej časti, 
c) dopracovávalo projekt pre realizáciu, so zapracovaním 

podmienok stavebného povolenia do projektu, vrátane 
popisu prác s výkazom výmer a kontrolného rozpočtu, 

d) pripravovalo podklady pre uzavretie zmluvy s vybra-
nými zhotoviteľmi (dodávateľmi) pre realizáciu stavby, 

e) zabezpečovalo aktualizovanie časového plánu stavby za 
účelom koordinácie prác a dodávok, 

f) vypracovávalo podklady pre uplatňovanie práv zo 
záväzkových vzťahov v rozsahu vykonávanej činnosti, 

g) navrhovalo aktualizovanie zmluvných vzťahov v prie-
behu realizácie stavby, 

h)  zabezpečovalo vypracovanie dokumentácie skutočného 
realizovania stavby pre kolaudačné konanie, 

i)  koordinovalo práce a dodávky medzi priamymi 
zhotoviteľmi, 

j)  organizačne zabezpečovalo povinnosti investora pri 
individuálnom a komplexnom vyskúšaní a účasť na 
týchto skúškach, 

k)  vykonávalo stavebný dozor. 
Jednou z funkcií oddelenia bol aj výkon stavebného 

dozoru. 
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Oddelenie prípravy investícií  
Oddelenie plnilo najmä tieto úlohy : 

a) vykonávalo súpis potrieb investícií mesta Trenčín a pred-
kladá návrhy ich priorít na príslušné volebné obdobie 
(príslušný rok), 

b) spracovávalo zoznam priorít investičnej výstavby za mesto 
Trenčín, 

c) zabezpečovalo rozpracovanie jednotlivých akcií zo zozna-
mu  priorít investičnej výstavby do rozvojového programu 
mesta pre príslušný časový horizont, 

d) obstarávalo vstupné údaje pre lokalizáciu stavby, 
e) objasňovalo základné ciele s odberateľom napr. na pod-

klade uţ vypracovaných štúdií, 
f) zabezpečovalo prieskumy potrebné pre vypracovanie doku-

mentácie, 
g) zabezpečovalo výber staveniska, 
h) prerokovávalo dokumentáciu prikladanú k návrhu na vyda-

nie územného rozhodnutia s dotknutými orgánmi a orga-
nizáciami, 

i) pripravovalo konania na výber zhotoviteľa projektu a inţi-
nierskej činnosti, vrátane prípravy podkladov pre vypra-
covanie ponúk a ich vyhodnotenie, 

j) vypracovávalo návrh na začatie územného konania, 
k) pripravovalo podklady pre uzavretie zmlúv na vypraco-

vanie projektu, 
l) prerokovávalo projekt v priebehu prác a v závere prác, 

m) prerokovávalo projekt s príslušnými orgánmi a organizá-
ciami za účelom vydania stavebného povolenia a iných 
povolení potrebných pre výstavby, 

n) vypracovávalo ţiadosti na začatie stavebného konania. 
 

Oddelenie realizácie stavieb a stavebného dozoru 
Realizované investičné akcie a čerpanie finančných 

prostriedkov k 31.12.2003 sú uvedené v tabuľke : 
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skupina 
trieda 

podtrieda 
 Uk azovateľ  Rozpočet 

r.2003 

Plnenie 
k 

31.12.2003 

% 
plnenie  

01.1. 1.6.  Obce 2 601 1 600 61,5 
 5 Rekonštrukcia budovy MsÚ + veţa  1.296 1 298 100,2 
 8 Sprístupnenie mestskej veţe  135 135 100,0 
 10 Budova MsÚ – deliaca stena 70 69 98,6 
 12 Kancelária prvého kontaktu  1100 98 8,9 
      
04.2.2.  Lesníctvo 1 738 1 550 89,8 
 1 Stredisko údrţby Správy mestských lesov – rozšírenie d ielne  1 738 1 .550 89,8 
      
04.3.6.  Energia iná ako elektrická 3 364 206 6,1 
 1 Rekonštrukcia rozvodov ÚK na MsF štadióne . 1 434 107 7,5 
 2 Plynová kotolňa MsF štadióna 1100 98 11,8 
 3 Rekonštrukcia rozvodov ÚK MŠ hala.  830 98 11,8 
      
04.5.1.  Doprava výstavba a oprava diaľníc a ciest 12 859 12 050 93,7 
 1 Komunikácia Ul. Široká – Hrabovská- odvod. 364 273 75,0 
 2 MK Okruţná  62 61 98,4 
 3. Chodník Ul. Gen. Viesta 94 91 96,8 
 4 Parkovisko na Ul. Leg ionárskej č.45,47  81 80 98,8 
 5 Rekonštrukcia Ul. Olbrachtová 156 108 69,2 
 6 Prepojenie Ul. Zlatovská po diaľničný privádzač  312 312 100 
 7 Zastávky MHD + NIKA OD Kaufland 60 58 96,7 
 8 Chodník Vlárska  40 32 80,0 
 9 Trenčín Belá – cestný most 120 119 99,2 
 10 Kriţovatka Ul. Pod Brezinou Ul. Partizánska 5.335 5 053 95 
 11 Chodník pri Kovotexe.  704 696 98,9 
 12 Chodník + zástavka MHD Ul. Gen. Svobodu 780 777 99,6 
 13 Cyklistické trasy – cesta pri Váhu 1.394 1.293 92,8 
 14 Rekonštrukcia chodníka ul. Farská  60 60 100,0 
 15 Parkovisko pri DC Juh 497 437 87,9 
 16 MHT m.p.o. 2 800 2 800 100,0 
      
05.1.0.  Nakladanie s odpadmi  51 51 100,0 
 1.  Zahájenie uzatvárania skládky TN – Zámostie 51 51 100,0 
      
05.2.0.  Nakladanie s odpadovými vodami  7 171  5 978 83,4 
 1 Prepojenie kanalizácie Kubranská cesta 4 160 4 150 99,8 
 2 Kanalizácia Nozdrkovce 312 311 99,7 
 3 MŠ Orechovská ul. – kanalizačná  prípojka  9 8 88,9 
 4 Odvodnenie átria – prístup na Brezinu 420 420 100,0 
 5 Kanalizácia Jasná ul..  600 573 95,5 
 6 Kanalizácia Jahodová ul.  80 80 100,0 
 7 Kanalizácia Ţab inská ul. 440 436 99,1 
 8 Kanalizácia Kubra – retenčné nádrţe  150 0 0 
 9 Odkanalizovanie pravej strany Váhu  450   0 
 10 IS – Opatová, Kubra, Kubrica  550 0 0 
06.3.0.  Zásobovanie vodou  5 426 5 081 93,6 
 1 Vodovod Horné Orechové 5 236 4.900 93,6 
 3 Vodovod Záblatie  190 181 95,3 
      
06.1.0  Rozvoj bývania 24 367 18 547 76,1 
 1 Nájomné byty – 61 b.j. 15 587 15 587 100,0 
 2 Technická vybavenosť k 194 b.j. 8 538 6 364 74,5 
 3 Hurbanova ul. 1599 242 242 100 
      
06.6.0.  Bývanie a občianska vybavenosť  45 978 41 754 90,8 
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 1 Oporný múr Ul. Horný Šianec  156 146 93,6 
 2 Rekonštrukcia elektr. rozvodov Kasárenská ul.  208 0 0,0 
 3 Verejné WC – Štúrovo námestie.  70 53 75,7 
 5 Technické zhodnotenie tepel. hospodárstva 44 099 40 121 91,0 
      
06.2.0.6.  Múzeá a galérie 630 626 99,4 
 1 Galéria M. A. Bazovského 630 626 99,4 
      
08.4.0.  Náboţenské a iné s poločenské sluţby 2 950 2 949 100,0 
 1. Rozšírenie h lavného mestského cintorína Juh - 2. etapa – 

1.časť .  
1 734 1 731 100,0 

 2 Dotácie na rekonštrukciu fresiek 100 100 100,0 
      
10.2.0.1.  Zariadenia sociálnych sluţieb – staroba  2 495 2 235 89,6 
 1 Rekonštrukcia domu Piaristická ul.42  1.925 1917 95,6 
 2 Výpočtová technika 60 59 98,3 
 3 ZOS – zdvíhacie zariadenie  60 60 100,0 
 4 Domov – penzión pre dôchodcov - konvektomat  130 0 0 
 5. Piaristická ul. 42 – bezbariérový prístup 190     
      
09.1.1.  Predškolská výchova  5 649 5 521 97,7 
 1. MŠ J. Halašu ul.– rekonštrukcia strechy 1 396 1393 99,8 
 2 MŠ Šmidkeho ul.– rekonštr. plochej strechy 680 677 99,6 
 3 

MŠ Stromová ul.– rek. p lochej strechy 
426 425 99,8 

 4 MŠ Hanzlíkovská ul.– krytina, krov 731 729 99,7 
 5 

MŠ Legionárska ul., rekonštr. plochej strechy  
995 995 100,0 

 6 MŠ Kubranská cesta – rekonštrukcia terás  531 531 100,0 
 7 MŠ Medňanského – plynofikácia 890 771 86,6 
      
09.1.2.1.  Základné vzdelanie s  beţnou starostlivosťou  1 945 1 596 82,1 
 1 ZŠ Hodţova ul. 94 94 100,0 
 2 ZŠ Opatová 481 479 99,6 
 3 ZŠ Kubranská cesta – kanalizačná prípojka  826 825 99,9 

 4 ZŠ Kubranská cesta – kanal. prípojka  276 0 0,0 
 5 ZŠ Bezručova ul.– hygienické zariadenie pre imobilných  198 198 100,0 
 6 ZŠ Kubranská cesta – vodov. prípojka  70 0 0,0 
08.1.0.  Rekreačné a športové sluţby    
  Spolu 117.224 99 744  

 

 
Stručný popis realizovaných akcií 
1. Rekonštrukcia budovy mestského úradu + veţa  

Dokončenie investičnej akcie z roku 2002. V roku 2003 boli 
zrealizované nasledovné stavebné práce : 
 kamenná dlaţba pri vstupe do budovy mestského úradu,  
 sokel budovy (spišský travertín),  
 dobudovanie nástupnej miestnosti na veţu,  
 zasklené steny v interiéru,  
 reštaurátorské práce na kamennom portáli mestskej veţe.  
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2. Rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia na 
mestskom futbalovom štadióne  
Rekonštrukcia rozvodov z parného média na teplovodné pre 
priestory zázemia futbalového štadióna. 

3. Plynová kotolňa mestského futbalového štadióna  
Vybudovanie plynovej kotolne a prívodu plynu pre mestský 
futbalový štadión na Sihoti. 

4. Rekonštrukcia chodníkov na Farskej ulici  
Výmena dlaţby (pieskovec) v rozsahu 60,0m2, vrátane 
odvodnenia plochy. 

5. Kriţovatka ulíc Pod Brezinou – Partizánska  
Stavba bola uskutočnená za účelom rekonštrukcie miestnej 
komunikácie jestvujúcej kriţovatky ulíc Partizánska – Pod 
Brezinou. Rekonštruovaná časť komunikácie na Partizán-
skej ulici bola zrealizovaná šírky 6,0 m ako obojsmerná pre 
stredne ťaţkú dopravu skupiny dopravného zaťaţenia „D“ 
s povrchovou úpravou z asfaltového betónu AB 2 hr. 4cm o 
výmere 1496,1 m2. Pravostranné parkovisko zo zámkovej 
dlaţby hr. 6cm o výmere 361 m2. Obojstranné chodníky 
pozdĺţ rekonštruovanej komunikácie šírky 2,0 m zo 
zámkovej dlaţby hr. 6cm o výmere 770,7m2. Ďalej bolo 
zrealizované : 
- preloţka nové rúrové vedenie kanalizácie,  
- preloţky NN siete, prekládky slaboprúdových a vojen-

ských káblov a nové dopravné značenie. 
6. Chodník pri Kovotexe  

Vybudovanie chodníka od ţelezničného priecestia po Ho-
dţova ulici zo zámkovej dlaţby hr. 6 cm, dĺţky 145 m, 
šírky 2,0 m, s preloţkou 2ks stĺpov VO a 1 ks v správe 
Slovenskej správy telekomunikácií. 

7. Chodník na Ulici gen. Svobodu  
Vybudovanie pravostranného chodníka na Ulici gen. Svo-
bodu od Country hostinca po konečnú zástavku mestskej 
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hromadnej dopravy zo zámkovej dlaţby o výmere 468,0 m2. 
Druhá časť – prepojenie Bazovského ul. s Ulicou gen. 
Svobodu o výmere 110,0 m2 zo zámkovej dlaţby hr. 6cm. 
Na prekonanie výškového rozdielu medzi chodníkom a 
svahom bolo zrealizované terénne schodisko. 

8. Cyklistické trasy – cesta pri Váhu 
Cyklistická komunikácia – ľavá strana Váhu medzi ţelez-
ničným a cestným mostom šírky 3m. Nájazdy na korunu 
hrádze šírky 2,75 m. Konštrukcia vozovky – asfaltový betón 
hr. 4cm. Zastavaná plocha je 888 m2. 

9. Parkoviská pri DC Juh 
Poţiadavka na vybudovanie spevnenej plochy s asfaltovou 
povrchovou úpravou, ktorá bude slúţiť ako parkovisko pre 
18 osobných vozidiel, z toho 4 miesta pre imobilné osoby. 

10. Statická doprava Sihoť 
Navrhovaná realizovaná úprava riešila statickú dopravu na 
sídlisku Sihoť t.j. vytvárala nové parkovacie miesta na 
sídlisku a tým sa zlepšilo dopravné podmienky parkovania 
na jednotlivých uliciach. V tejto etape boli riešené ulice 
Povaţská, Gagarinova – 35 ks, ul. M Turkovej 34 ks, 
Sibírska ul. 54 ks, Pádivého ul. 54 ks nových parkovacích 
miest. Celková zastavaná plocha je 2240 m2. 

11. Prepojenie kanalizácia Kubranská cesta 
Vybudovanie kanalizačného zberača na časti Kubranskej 
ulice a prepojenie na ulicu Pod Hájikom. 

12. Odvodnenie átria – prístup na Brezinu 
Odvodnenie átria (prístup na Brezinu) s prepojením na ka-
nalizáciu na ulicu Sládkovičovu. 

13. Kanalizácia Ulica Jasná 
Kanalizácia z PVC rúr DN 300, dĺţky 36,5 m, 1 ks 
kanalizačná šachta. 
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14. Kanalizácia Ţabinská ulica 
Kanalizácia z PVC rúr DN 300, dĺţky 57 m, 3 ks kana-
lizačné šachty. 

15. Vodovod Horné Orechové 
Vybudovanie vodovodu v mestskej časti Horné Orechové o 
dĺţke 1570 m, s napojením na vodovod v kriţovatke ulíc 
Istebnícka – Chotárna  s prečerpávajúcou stanicou. 

16. Nájomné byty – 61 bytových jednotiek 
Stavbu tvoril sedem podlaţný objekt s dvoma sekciami. 
Prvé nadzemné podlaţie bolo určené na spoločné a prevádz-
kové priestory. Riešená je spoločná plynová kotolňa s prí-
pravou teplej úţitkovej vody. Obvodové murivo Porotherm, 
stropné konštrukcie bolo z nosníkov Premac, strešnú kon-
štrukciu tvoril sedlový drevený krov, krytinou bol Bramac. 
Stavba obsahuje 61 bytových jednotiek v členení na : 
-  24 jednoizbových izbových bytov, 
-  13 dvojizbových bytov, v tom jeden byt je bezbariérový, 
- 24 trojizbových bytov, s príslušenstvom (pivnice, koči-

káreň, kotolňa). 
17. Technická vybavenosť k 194 bytovým jednotkám 

Technická vybavenosť je realizovaná pre byty blok A-91 
bytových jednotiek a blok B-103 bytových jednotiek na 
sídlisku Juh 2. Jedná sa   o objekty SO 106- Vodovod – 
PVC rúry DN 150 - 314m, SO 107 Kanalizácia – kana-
lizácia jednotná – PVC rúry,- stoka PE-1 dĺţky 213 m, 9 ks 
kanalizačných šácht, - stoka PE 2-4 DN 300 dĺţky 458,0 m, 
12 ks kanalizačných šácht, SO 105 Prívod STL plynu, SO 
108-109 Vonkajšie silnoprúdové rozvody k bloku A,B, SO 
112, Prekládka kábla NN, So 113 Cesty a parkoviská, SO 
115.4-117.4 Chodníky 1. a 2. etapa, SO 115.3-115.4, Prí-
pojky plynu k A,B. 
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18. Hurbanova 1599 – prestavba nebytových priestorov na 
byty 
Prestavba dvoch nebytových priestorov, v ktorých do roku 
2000 sídlil Hydroconsult š.p. Bratislava. Prestavbou vznikli 
4 bytové jednotky o výmere do 80 m2. 

19. Technické zhodnotenie tepelného hospodárstva  
Na úseku tepelného, domového a bytového fondu na 
jednotlivých kotolniach, domoch a bytoch tvorili - 
rekonštrukcia dymovodov, rekonštrukcia zdroja, rozvodov 
tepla a odovzdávajúcich staníc, rekonštrukcia technolo-
gického zariadenia kotolne a rozvodov teplej úţitkovej 
vody, adaptácia OST na kotolňu, zriadenie vodovodnej 
prípojky, hydraulické vyregulovanie sústavy- nájomné byty, 
merače na teplej úţitkovej vody, individuálne vykurovanie 
pre nebytové priestory a nájomné byty. 

20. Rozšírenie hlavného mestského cintorína Juh - 2. etapa - 
1. časť 
Dôvodom pre realizáciu 2. etapy stavby - vybudovanie 
nových hrobových miest (579) s adekvátnymi prístupo-
vými cestami a ostatnou prislúchajúcou infraštruktúrou. 
Plocha rozšírenia parcely č. 2166 bola 4939 m2. Asfaltové 
komunikácie – liaty asfalt hr. 3cm, šírky 3,0 m  plochy 1150 
m2 vytvárajú radiálne pásy po vrstevniciach, spojené do 
okruţnej cesty lemujúci obvod novej parcely. Dláţdené 
komunikácie zo zámkovej dlaţby Granum hr. 8 cm plochy 
110 m2 tvoria priečne spojnice medzi komunikáciami. 

21. Rekonštrukcia fresiek – Biskupice 
Stavebné úpravy pre zabezpečenie fresiek kostola. 

22. Rekonštrukcia domu Piaristická ul. č. 42, bezbariérový 
prístup 
Vybudovanie bezbariérového prístupu pre dom 
opatrovateľskej sluţby na Piaristickej ulici.  
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23. Materská škola Ulica J. Halašu – rekonštrukcia strechy 
Rekonštrukcia plochých striech dvoch pavilónov materskej 
školy a pochôdznej terasy vrátane zateplenia. 

24. Materská škola Šmidkeho ulica – rekonštrukcia plochej 
strechy 
Rekonštrukcia plochých striech vrátane zateplenia – jeden 
pavilón, chodba a pochôdzná terasa. 

25. Materská škola Stromová ulica  – rekonštrukcia plochej 
strechy 
Rekonštrukcia plochej strechy vrátane zateplenia – jeden 
pavilón, chodba. 

26. Materská škola Hanzlíkovská ulica – krytina, krov 
Rekonštrukcia strechy – kompletná výmena krovu a kry-
tiny, klampiarskych prvkov. 

27. Materská škola Legionárska ulica, rekonštrukcia 
plochej strechy 
Rekonštrukcia plochých striech 5 pavilónov materskej 
školy a chodby, vrátane klampiarskych konštrukcií.  

28. Materská škola Kubranská ulica – rekonštrukcia terás 
Rekonštrukcia troch pochôdznych terás vrátane klampiar-
skych konštrukcií, povrchových úprav a statického pod-
chytenia nosných stĺpov terás. 

29. Materská škola Medňanského ulica 
Plynofikácia materskej školy, kotolňa na plyn, plynová 
prípojka, rekonštrukcia ústredného kúrenia vrátane vyku-
rovacích telies. 

30. Základná škola Hodţova ulica 
Vybudovanie bezbariérového vstupu do objektu. 

31. Základná škola Opatová 
Realizácia plynofikácie  (prípojka, rozvod plynu), plynový 
kotol, ústredného vykurovania v objektoch základnej školy, 
vrátane vykurovacích telies. 
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32. Základná škola Kubranská cesta – kanalizačná prípoj-
ka 
Realizácia odkanalizovania areálu základnej školy.  

33. Základná škola Bezručova ulica – hygienické zariadenie 
pre imobilných ţiakov 
Vybudovanie bezbariérovej úpravy v hygienických zaria-
deniach školy na prízemí ( 2x WC, 1x sprcha) s moţnosťou 
vytvorenia oddychovej miestnosti pri hygienických zaria-
deniach. 

34. Mobilná ľadová plocha – Štúrovo námestie Trenčín 
Tvar ľadovej plochy je elipsa, veľkosť plochy je 320 m2. 
Pre vlastné vychladzovanie plochy bol zrealizovaný chla-
diaci systém s nepriamym chladením s pouţitím teplonos-
ného média nemrznúcej chladiacej zmesi Coolstar. 
 

Verejné obstarávanie oddelením prípravy investícií v roku 
2003 : 
1) Projekt stavby – Sprístupnenie mestskej veţe a budovy 

Mestského úradu  Trenčín 
2) Projekt stavby – Rekonštrukcia školy, Ulica 1. mája, 

Trenčín 
3) Odvodnenie átria – prístup na Brezinu 
4) Projekt stavby – Splašková kanalizácia Jahodová ulica, 

Trenčín 
5) Kanalizácia Jasná ulica, Trenčín 
6) Kanalizácia Ţabinská ulica, Trenčín 
7) Projekt pre ÚR – Kanalizácia Trenčín – Záblatie 
8) Projekt stavby – Komunikácia ulíc Široká, Hrabovská, 

Súhrady (časť) a odvodnenie 
9) Projekt stavby – Prepojenie Zlatovská ulica po diaľničný 

privádzač 
10) Projekt stavby – miestna komunikácia Okruţná ulica 
11) Projekt stavby – Chodník Ulica Gen. Viesta 
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12) Projekt stavby – Parkovisko na Legionárskej ulici č. d. 45, 
47 

13) Projekt stavby – Rekonštrukcia Olbrachtova ulica 
14) Projekt stavby – Oporný múr Horný Šianec 
15) Projekt stavby – Rekonštrukcia rozvodov ústredného 

kúrenia – Mestský futbalový štadión Trenčín 
16) Chodník pri Kovotexe, Opatovská ulica, Trenčín 
17) Rekonštrukcia strechy Materská škola Šmidkeho ul., 

Trenčín 
18) Rekonštrukcia strechy Materská škola Stromová ul., 

Trenčín 
19) Rekonštrukcia strechy Materská škola Hanzlíkovská ul., 

Trenčín 
20) Rekonštrukcia strechy Materská škola Legionárska ul., 

Trenčín 
21) Rekonštrukcia terás Materská škola Kubranská ul., Trenčín  
22) Chodník Ul. Gen. Svobodu a prepojenie ul. Gen. Svobodu 

s Ulicou Bazovského 
23) Projekty na rekonštrukcie a opravy striech – Materských 

škôl na uliciach Jána Halašu, Stromovej, Legionárskej, 
Kubranskej, Šmidkeho Hanzlíkovskej a Domu opatrova-
teľskej sluţby – Piaristická ulica č. 42  

24) Cyklistické trasy – cesta pri Váhu, ľavá strana 
25) Základná škola Trenčín  - Opatová, Potočná ulica – vyku-

rovanie a plynofikácia 
26) Parkovisko pri Diagnostickom centre, Juh 
27) Projekt stavby – Materská škola Medňanského ul. – 

plynofikácia 
28) Rekonštrukcia chodníka Farská ul., Trenčín 
29) Inţinierske siete – Opatová, Kubra, Kubrica – štúdia 
30) Oprava múru Mestského opevnenia – 2. etapa - prevencia 

ochrany múru 
31) Projekt stavby – Základná škola Trenčín, Kubranská cesta – 

kanalizačná prípojka 
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32) Zastávky mestskej hromadnej dopravy + autobusová nika – 
Obchodný dom Kaufland 

33) Chodník Vlárska ul. 
34) Materská škola Medňanského ul.- plynofikácia 
35) Projekt stavby – Rekonštrukcia rozvodov ústredného 

kúrenia – Športová hala, Trenčín 
36) Rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia – Mestský 

futbalový štadión 
37) Plynová kotolňa Mestského futbalového štadióna  
38) Projektová dokumentácia – Kanalizácia Kubra – retenčné 

nádrţe 
39) Základná škola Trenčín, Kubranská cesta – kanalizačná 

prípojka 
40) Verejné WC – Štúrovo námestie – štúdia 
41) Projekt stavby - Trenčín – Belá, cestný most 
42) Inţinierske siete Opatová, Kubra, Kubrica – štúdia; 

Inţinierske siete – ľavá strana mesta – vodohospodárska 
časť, voda a kanalizácia 

43) Kancelária prvého kontaktu – rekonštrukcia 
44) Rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia – Športová 

hala, Trenčín 
45) Základná škola Bezručova ul. – bezbariérová úprava WC 
46) Základná škola Kubranská cesta – kanalizačná prípojka  -  

2. etapa 
 
V roku 2003 Ministerstvo vnútra a RR Slovenskej repu-

bliky neposkytovalo finančné prostriedky na nové investičné 
akcie, nakoľko všetky finančné prostriedky vyčlenené zo 
štátneho rozpočtu na rok 2003 boli viazané na poskytnuté 
dotácie v roku 2002. 

 
 Akcia Dotačné prostriedky vo výške 

(tis. Sk) 
3. TV k 194 b.j. Juh 2., Trenčín  15 958,60 
4. BD 61 b.j. Juh – nájomné byty 24 644,20 
 Spolu 40.602,80 
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 Zabezpečovanie projektovej dokumentácie na akcie : 
1. Sprístupnenie mestskej veţe + budovy mestského úradu  
2. Rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia pre Mestský 

futbalový štadión 
3. Komunikácia ulíc Široká a Hrabovská + odvodnenie 
4. Mestská komunikácia Okruţná 
5. Chodník Ulica Generála Viesta 
6. Parkovisko na ul. Legionárskej č. 45, 47 
7. Rekonštrukcia Olbrachtovej ulice  
8. Prepojenie Zlatovskej ulice po diaľničný privádzač 
9. Cyklistické trasy – cesta pri Váhu 

10. Zástavky mestskej hromadnej dopravy – autobusová Nika 
pri Obchodnom dome Kaufland 

11. Chodník Vlárska ulica 
12. Trenčín, Belá, cestný most 
13. Kanalizácia Nozdrkovce 
14. Kanalizácia Kubra – retenčné nádrţe 
15. Odkanalizovanie pravej strany Váhu 
16. Inţinierske siete – Opatová, Kubra, Kubrica 
17. Oporný múr Trenčín, Ulica Horný Šianec 
18. Verejné WC -  Štúrovo nám. 
19. Materská škola Ulica J. Halašu – rekonštrukcia strechy 
20. Materská škola Šmidkeho ulica – rekonštrukcia plochej 

strechy 
21. Materská škola Stromová ulica – rekonštrukcia plochej 

strechy 
22. Materská škola Hanzlíkovská ulica – krytina, krov  
23. Materská škola Kubranská ulica – rekonštrukcia terás 

 
Projektová dokumentácia bola priebeţne konzultovaná 

a prejednávaná so zainteresovanými inštitúciami a ku 
všetkým akciám boli priebeţne zabezpečované vyjadrenia 
ku stavebnému povoleniu od týchto inštitúcií. 
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Cieľom vytvorenia samostatného odboru investícií v roku 
2000 v rámci Mestského úradu v Trenčíne bolo zabezpečenie 
efektívneho hospodárenia s vyčlenenými investičnými a 
finančnými prostriedkami Mesta Trenčín a riešenie 
komplexného a koordinovaného rozvoja krajského mesta 
Trenčín v nadväznosti na doposiaľ realizované investičné 
projekty. V roku 2003 odbor investícií zabezpečil prípravu a 
realizáciu širokej škály investičných akcií.  

 
 

 

 Útvar hlavného architekta 
Útvar hlavného architekta vznikol 1. novembra 2003 ako 

samostatný článok v organizačnej štruktúre Mestského úradu 
Trenčín. Tvorí jeden z troch útvarov podliehajúcich  priamej 
právomoci primátora mesta Trenčín. V roku 2003 mal 7 za-
mestnancov (z toho 4 architekti), ktorí sa venovali koncep-
čným problémom, konzultáciám a úlohám spracovávaným 
v rámci Územného plánu sídelného útvaru. Útvar hlavného 
architekta bol odborným útvarom mesta Trenčín, ktorého 
základným poslaním bolo riešenie a zabezpečovanie hlavných 
koncepčných smerov urbanisticko – architektonického roz-
voja, stanovenie zásad tvorby prostredia mesta Trenčín a ďal-
ších úloh vyplývajúcich z jeho osobitného postavenia. 

Jeho vznik k 1. novembru 2003 a transformácia z odboru 
architektúry znamenal jeden z krokov  v zmene organizačnej 
štruktúry Mestského úradu Trenčín a rozšírením svojej náplne 
zjednodušil proces v územnom a stavebnom konaní, predo-
všetkým vo vzťahu k občanovi. Útvar hlavného architekta 
zastupoval mesto Trenčín v stavebnom konaní v zmysle 
zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a vydával 
záväzné stanoviská potrebné k územnému či stavebnému 
povoleniu, k zmene stavby , predbeţné stanoviská k štúdiám, 
územnotechnické informácie. 

Ťaţiskovým a záväzným dokumentom, o ktorý sa opierala 
činnosť Útvaru hlavného architekta bol Územný plán 
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sídelného útvaru mesta Trenčín, ktorý bol schválený v de-
cembri 1998, s platnosťou od 1. januára 1999 vo Všeobecne 
záväznom nariadení mesta Trenčín č. 2/99. V roku 2003 bolo 
naplánované jeho prehodnotenie. Avšak situácia, ktorá sa 
vyvinula v súvislosti s modernizáciou ţelezničnej trate spôso-
bila jeho presun do ďalšieho roka. 

Útvar hlavného architekta taktieţ vypracovával a zabezpe-
čoval koncepčné materiály, dokumentácie a podklady, ktoré 
boli nevyhnutné v rozhodovacom procese a pri príprave in-
vestičných zámerov. Konzultácie k problematikám vyplýva-
júcim z územného plánu sídelného útvaru poskytovali pra-
covníci útvaru kaţdodenne a boli základným kameňom pri 
úspešnej investičnej činnosti vo všetkých jej podobách. Bolo 
samozrejmosťou, ţe kaţdý záujemca o výstavbu, projektant 
v predprojektovej fáze prípravy konzultoval svoj zámer 
z hľadiska územného plánu sídelného útvaru, architektúry, 
vhodnosti umiestnenia stavby v danom prostredí. 
 
Úlohy a činnosť útvaru hlavného architekta : 
a) zabezpečoval spracovanie, koordináciu a kontrolu reali-

zácie schválenej územnoplánovacej dokumentácie sídel-
ného útvaru a zón, architektonicko – urbanistických štúdií 
a všetkých nástrojov riadenia výstavby a rozvoja mesta 
Trenčín, zabezpečoval archiváciu územnoplánovacej doku-
mentácie mesta Trenčín a dokumentácie jeho objektov; 

b) vypracovával pre orgány mesta Trenčín odborné posudky 
a stanoviská k investičným zámerom a k projektovým 
dokumentáciám stavieb pripravovaných na realizáciu na 
území mesta Trenčín; 

c) oboznamoval verejnosť a orgány mesta Trenčín s pri-
pravovanými zámermi rozvoja mesta; 

d) zastupoval mesto Trenčín v územnom a stavebnom konaní 
v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších pred-
pisov; 
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e) vydával všetky záväzné stanoviská potrebné v procese 
územného či stavebného konania; 

f) spolupracoval s orgánmi územného plánovania, regionál-
neho rozvoja a s orgánmi pamiatkovej starostlivosti, koor-
dinoval mestské a regionálne priestorovo – územné vzťahy; 

g) v konkrétnej činnosti plánovania a územného rozvoja mesta 
Trenčín spracovával a systematizoval variantné koncepcie 
oblasti ţivota mesta Trenčín;  

h) s vyuţitím najlepších variantných a parciálnych riešení 
zabezpečoval, systematizoval a spracovával základnú celo-
mestskú územnoplánovaciu dokumentáciu; 

i) pripravoval podklady pre spracovávanie Územný plán pod-
kladov, ÚPD a projektovú dokumentáciu, poskytoval pod-
klady pre spracovanie urbanistických štúdií;  

j) pripravoval a vypracovával podklady pre vymedzenie 
funkcií mesta Trenčín a riešenie ich optimálneho uspo-
riadania; 

k) vypracovával podklady pre tvorbu koncepcie výstavby 
a technického vybavenia územia, posudzuje umiestnenie 
stavieb; 

l) vypracovával územno – technické, urbanistické a archi-
tektonické zásady a poţiadavky na ich projektové riešenie 
a realizáciu; 

m) posudzoval a hodnotil územnotechnické a ekologické dôs-
ledky pripravovaných stavieb a iných opatrení v území 
mesta Trenčín, posudzoval rozsah stavieb, funkčné vyuţitie 
a dopad na priestory mesta Trenčín s cieľom dosiahnuť, čo 
najväčší architektonický komfort; 

n) dôsledne sledoval alternatívnosť riešenia exponovaných 
priestorov mesta Trenčín, preukázanie vhodnosti urba-
nisticko – architektonického začlenenia stavby do orga-
nizmu mesta Trenčín; 

o) zakladal a spravoval geografický informačný systém mesta 
Trenčín ako podsystém mestského informačného systému; 
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p) sústreďoval biotické, abiotické a vybrané sociálno-ekono-
mické údaje o ţivotnom prostredí, vytváral dielčie syntézy 
a formuluje návrh ekologicky optimálneho vyuţitia územia 
mesta Trenčín; 

q) zameriaval sa na permanentné obnovovanie, vkladanie 
a poskytovanie informácií v oblasti tvorby územného plánu 
mesta Trenčín; 

r) zabezpečoval podklady pre spracovávanie a permanentné 
aktualizáciu digitálnej mapy mesta Trenčín. 

 
Dokumentácie spracovávané v roku 2003 

Územný plán centrálnej mestskej zóny – spracovateľom 
dokumentácie a regulatívov bol „Aurex“ Bratislava. Táto 
dokumentácia bola veľmi dôleţitá ako nástroj územného 
plánovania v centre mesta Trenčín.  

V roku 2003 boli vypracované dve alternatívy konceptu 
návrhu riešenia. Základným „ rozlišovacím znamením“ bolo 
riešenie dopravnej kostry, keď : 
- variant 1) uvaţoval s kľúčovými kriţovatkami ako 

kruhovými, 
- a variant  2) ako svetelnými.  

Koncept návrhu riešenia v oboch variantoch bol verejne 
prerokovaný. Všetky pripomienky orgánov, organizácií i ob-
čanov boli spracované do prehľadnej formy a riešiteľ  územ-
ného plánu centrálnej mestskej zóny s nimi pracoval. Ako 
pomocný nástroj v riešení tejto územno-plánovacej doku-
mentácie bola vymenovaná pracovná skupina zloţená z pos-
lancov mestského zastupiteľstva a odborníkov – architektov 
a pamiatkárov. Na základe jej rokovaní a pripomienok sa 
pripravil Návrh riešenia, ktorý po príslušných legislatívnych 
krokoch bude predmetom schvaľovania v mestskom zastu-
piteľstve. Aj pri dopracovávaní tejto dokumentácie sa však 
odrazilo riešenie komplikovanej problematiky modernizácie 
ţelezničnej trate. Jej ukončenie sa tak posúva do roku 2004. 
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Generel zelene bol dôleţitým pomocníkom predovšetkým 
z hľadiska ochrany ţivotného prostredia. Jeho spracovateľom 
bol „Ekojet“ Bratislava, ktorý zároveň spracoval aj evidenciu 
zelene vo vytypovaných lokalitách. V roku 2003 bolo 
vypracovanie tejto dokumentácie ukončené a jej praktické 
pouţívanie sa stalo súčasťou kaţdodennej práce odboru ţi-
votného prostredia a investícií i samotného útvaru. 
Evidencia zelene bola spracovaná v dvoch lokalitách, Sihoť            
1. – 4. a Dlhé Hony, a je logickou súčasťou generelu. Jej prak-
tické vyuţitie spočíva predovšetkým pri povoľovaní výrubov, 
v určovaní plôch pre náhradnú výsadbu zelene a pod.  
Generel dopravy bol ďalším strategickým materiálom. V roku 
2003 sa však pôvodne plánovaný termín ukončenia v dôsledku 
uţ spomínanej modernizácie ţeleznice, ukázal ako nereálny 
a presúva sa  do ďalšieho roku. Ďalšou príčinou bolo aj spra-
covanie štúdie realizovateľnosti juhovýchodného obchvatu. Jej 
riešiteľ úzko spolupracoval práve s nositeľom generelu – 
„Dopravoprojektom“ Bratislava. Z tejto štúdie vzišli aj dielčie 
riešenia kriţovatiek, ktoré ovplyvnia aj celý generel.  
Prehodnotenie Územného plánu sídelného útvaru vyplývalo 
z povinnosti spravidla raz za štyri roky prehodnotiť celý 
územný plán. I tu však ovplyvnila modernizácia ţeleznice 
celkové prehodnotenie a tak útvar pristúpil len k zmenám 
a doplnkom, ktoré boli najviac potrebné. Ich schvaľovací pro-
ces prebehne v roku 2004. 
Urbanistická štúdia lokality Opatová – jej spracovanie pod-
nietila skutočnosť reálnej výstavby rodinného domu a nutnosť 
preveriť všetky urbanistické väzby v danej lokalite. Z odbor-
ného hľadiska je toto územie veľmi zaujímavé pre moţnosť 
výstavby rodinných domov i polyfunkcie . 
Urbanistická štúdia riešenia kruhovej  kriţovatky Brnianskej 
ulice s Bratislavskou ulicou vyplynula z moţnosti umiestnenia 
obchodného centra „Baumax“ v území výrobno – obsluţnej 



 
 

 
 156 

zóny na Bratislavskej. Po preverení vstupných údajov sa 
riešenie tohto dopravného uzla kruhovou kriţovatkou ukázalo 
ako optimálne. Napojenie na diaľničný privádzač, podjazd pod 
ţeleznicou, napojenie na obsluţnú navrhovanú komunikáciu – 
to sú najdôleţitejšie východzie pozitíva na sprístupnenie 
územia na Bratislavskej. 
Architektonická štúdia maximalizácie priestorov na Farskej 
ulici č. 10  preverila všetky priestorové moţnosti objektu pa-
triaceho mestu Trenčín, kde sídli aj útvar hlavného architekta. 
Vzhľadom k prechodu mnoţstva  kompetencií  pre  mesto 
Trenčín vznikol priestorový problém s umiestnením pracov-
níkov iných útvarov, či odborov. Pri komplexnej navrhovanej 
rekonštrukcie podľa štúdie by mesto Trenčín získalo cca 30 
nových pracovných miest. 
Modernizácia ţelezničnej trate bola problematika, ktorá azda 
najviac rezonovala v priebehu celého minulého roku 2003. Jej 
riešenie sa však neukončilo, stále sa preverovalo všetky 
alternatívy a moţnosti riešenia. Aby bolo prijaté riešenie,, čo 
najobjektívnejšie, bola na poslednom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva v roku 2003 ustanovená komisia pre posúdenie 
postupov modernizácie ţelezničnej trate, zloţená z odbor-
níkov, poslancov, pracovníkov Mestského úradu Trenčín, 
ktorá dostala mandát v tejto veci rokovať a pripraviť pre 
mestské zastupiteľstvo komplexné riešenie.  
Technická mapa mesta  bola v roku 2003 zameraná 13. etapa 
technickej mapy. Taktieţ boli aktualizované niektoré staršie 
etapy. Výsledky zameraní slúţili ako podklad pri vypracovaní 
podkladov pre iné oddelenia, resp. slúţia aj pre občanov. 
Taktieţ boli dôleţité pre všetkých spracovateľov územno-
plánovacích podkladov a dokumentácií. Technická mapa mes-
ta Trenčín, ako aj ortofotomapa, územného plánu sídelného 
útvaru alebo generel  zelene, sa stali  dostupnými v digitálnej 
forme a stali sa základným nástrojom pre vypracovávanie 
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koncepčných materiálov, pre overovanie si skutočností 
dôleţitých pri investičnej činnosti, stali sa zdrojom príjmu 
rozpočtu. 

V roku 2003 sa činnosť útvaru prezentovala v rámci 
výstavy „Stavba – dom – interiér“. Počas troch výstavných dní 
bol stánok mesta Trenčín permanentne navštevovaný. 
Konzultované boli mnohé problémy širokospektrálneho cha-
rakteru i celkom konkrétne problémy občanov. V rámci pre-
zentácie bola pripravená zlosovateľná anketa o bývaní (od-
menou boli tričká s územným plánom mesta), videoprojekcia 
z ukáţok svetovej súčasnej architektúry, stavebnica pre deti 
z veľkých kociek – krabíc, na ktorých boli tri víťazné stavby 
súťaţe „Stavba roka 2002“. Jej výsledky boli  vyhlásené pri 
zahájení výstavy. Najväčší záujem zo strany občanov bol pri 
časti expozície s výsledkami workshopu o modernizácii ţelez-
nice.  

Počas kaţdodennej práce sa na útvare konzultoval a pri-
pravoval mnoţstvo stanovísk. Keďţe právomoc útvaru dnes 
spočíva v zastupovaní mesta Trenčín v územnom a stavebnom 
konaní bola jeho úloha v štruktúre mesta zodpovedná 
a náročná.  

 
 
 
  

 Odbor ţivotného prostredia 
Odbor ţivotného prostredia Mestského úradu v Trenčíne 

v súlade s príslušnými predpismi zabezpečoval potrebné akti-
vity v oblasti územného konania a stavebného poriadku, 
ochrane prírody, vôd, ovzdušia, v odpadovom hospodárstve a 
v doprave. Pôsobnosť odboru  sa postupne rozširuje, najmä vo 
väzbe na prebiehajúcu delimitáciu výkonov štátnej správy na 
samosprávu. V súčasnosti tu pracuje 11 zamestnancov, orga-
nizačne zaradených do oddelenia ţivotného prostredia a 
stavebného poriadku. Odborní pracovníci pri svojej činnosti 
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vychádzajú aj z rozvojových dokumentov Mesta Trenčín a 
Trenčianskeho samosprávneho kraja ktorými boli : 
- Územno-plánovacia dokumentácia sídelného útvaru mesta 

Trenčín 
- Územný systém ekologickej stability mesta Trenčín  
- Územný plán Veľkého územného celku Trenčianskeho 

kraja 
 

Oddelenie ţivotného prostredia a stavebného poriadku 
V oblasti ţivotného prostredia oddelenie ţivotného pros-

tredia a stavebného poriadku podľa organizačného poriadku 
zabezpečovalo a vykonávalo kontrolu v oblasti ochrany ov-
zdušia, odpadov, zelene, vôd, kanalizácií a ďalších oblastí 
ţivotného prostredia v rozsahu vyplývajúcom pre mesto Tren-
čín z príslušných predpisov, zabezpečovalo činnosti súvisiace 
s uplatňovaním všeobecne záväzných nariadení mesta Trenčín 
v oblasti ţivotného prostredia a kontrolovalo ich dodrţiavanie 
inými subjektami. Realizovalo, koordinovalo a kontrolovalo 
projekty mesta Trenčín na úseku ţivotného prostredia, na 
úseku vodného hospodárstva, zabezpečovalo najmä úlohy 
v rozsahu prenesených pôsobností v zmysle platných pred-
pisov, zabezpečovalo dohľad nad správou mestskej zelene, 
spracovalo „Štatút zelene“ a navrhovalo jeho zmeny. Pred-
kladalo aktuálne problémy a materiály do komisie ţivotného 
prostredia a dopravy. Pravidelne prispievalo článkami obsa-
hujúcimi informácie pre občanov do informačných novín 
mesta Trenčín.  

Ďalej vykonávalo konzultačno-poradenskú činnosť v oblasti 
výstavby nových objektov ako aj prestavby starých budov. 
Vydávalo predbeţné a záväzné stanoviská k územným rozhod-
nutiam, stavebným povoleniam, zmenám uţívania stavieb a 
k zmenám stavieb pred dokončením. Tieto činnosti dňom  1. 
novembra 1.2003  prešli do kompetencie Útvaru hlavného 
architekta mesta Trenčín. 
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Prechodom pôsobností na mestá a obce oddelenie ţivotného 
prostredia a stavebného poriadku začalo vydávať povolenia na 
drobné stavby a stavebné úpravy. Od 1. augusta 2000 
vykonávalo činnosť štátneho stavebného dohľadu za účelom 
zisťovania oprávnenosti stavieb, či uţ podľa vlastného zisťo-
vania alebo na podnet občanov. Od 1. januára 2002 vyko-
návalo štátnu správu v prvom stupni vo veciach ochrany 
drevín. 

Reklamy, reklamné zariadenia a označenia prevádzok sa 
riešili formou rozhodnutia po konzultácii a súhlasného stano-
viska Dopravného inšpektorátu Policajného zboru Slovenskej 
republiky v Trenčíne. 

V kompetencii oddelenia ţivotného prostredia a stavebného 
poriadku bolo aj vydávanie rozkopávkových povolení na 
miestnych a mestských komunikáciách, sledovanie dodr-
ţiavania termínu dokončenia a uvedenia do pôvodného stavu. 
Ďalej zvláštne uţívanie verejného priestranstva, uzávierka 
miestnych komunikácií, havárie na inţinierskych sieťach a 
vyhradenie parkovacích miest. 
 
Štatistika činnosti oddelenia ţivotného prostredia a sta-
vebného poriadku 
- vydávanie rozhodnutí o vyrúbaní poplatku za MZZO 174 
- vydávanie rozhodnutí na stavbu MZZO .........                   47 
- vydávanie rozhodnutí na uvedenie MZZO do prevádzky    9 
- koordinácia spolupráce medzi Slovenským hydrometeoro-

logickým ústavom, Krajským úradom v Trenčíne, Okres-
ným úradom v Trenčíne, firmou Envitech a mestom Trenčín 
pri uverejňovaní údajov na svetelnej informačnej tabuli; 

- účasť na školeniach a seminároch poriadaných Minis-
terstvom ţivotného prostredia Slovenskej republiky v oblas-
ti ochrany ovzdušia; 

- vyhodnotenie štatistických údajov o koncentrácii imisií 
z mobilnej meracej stanice na Rozmarínovej ulici 
v Trenčíne; 
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- vyjadrenia k rôznym projektovým dokumentáciám; 
- 73 vyjadrení k programu odpadového hospodárstva;    
- 12 vyjadrení k nakladaniu s nebezpečným odpadom; 
- 25 upozornení na dodrţiavanie Všeobecne záväzného na-

riadenia č. 6/91   o dodrţiavaní čistoty, poriadku;  
- 187 kontrol dodrţiavania Všeobecne záväzného nariadenia 

č. 4/2001 o odpadoch; 
- 21 kontrol dodrţiavania čistoty a poriadku podľa Všeo-

becne záväzného nariadenia č. 6/91;  
- spolupráca s odborom ţivotného prostredia Okresného úra-

du Trenčín v oblasti odpadového hospodárstva, plnenie 
programu odpadového hospodárstva; 

- riešenie problémov súvisiacich s nečistotou na Hasičskej 
ulici – odkladanie vriec s komunálnym odpadom a iným 
odpadom, upozornenia, kontroly;  

- riešenie vytvárania nepovolenej skládky odpadu na uliciach 
Karpatskej, Kukučínovej, Ľ. Stárka, Jilemnického, P. 
Bezruča, Hasičskej, a Ostrove; 

- priestupkové konanie na Ulici K Dolnej stanici (ţelezný 
muţ); 

- priestupky v oblasti odpadového hospodárstva (Brnianska 
ulica); 

- v spolupráci s Povaţskou odpadovou spoločnosťou a.s. 
Trenčín mapovanie a likvidácia čiernych skládok odpadu za 
území mesta Trenčín; 

- evidencia a likvidácia faktúr; 
- spolupráca s Mestským hospodárstvom a Povaţskou odpa-

dovou spoločnosťou a.s.  pri zabezpečení jarného upra-
tovania a jesenného a s Povaţskou odpadovou spoločnosťou 
a.s. pri zabezpečovaní likvidácie DSO a nadrozmerného 
odpadu; 

- zavedenie celoplošného zberu komunálneho odpadu na sí-
dlisku Juh 3-krát týţdenne a rozšírenie o triedené zberané 
zloţky; 
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- výmena vrecového systému separovaných zloţiek za 
nádobový systém na sídlisku Noviny;  

- účasť na školeniach a seminároch poriadaných Minister-
stvom ţivotného prostredia Slovenskej republiky v oblasti 
odpadového hospodárstva; 

- vykonávanie kontrolnej činnosti prác v nakladaní s odpa-
dom zabezpečovaných Povaţskou odpadovou spoločnosťou 
a.s.; 

- riešenie sťaţností; 
- informovanie občanov o pravidlách a podmienkach vyko-

návania aktivít v oblasti hospodárenia s odpadmi;  
- vyjadrenia k projektovým dokumentáciám ;  
- vypracovanie štatistiky o komunálnom odpade za mesto 

Trenčín; 
- vypracovanie hlásenia o nakladaní s komunálnym odpa-

dom; 
- vybavovanie ţiadostí na dodanie nádob na komunálny 

odpad; 
- konzultácie so študentmi vysokých a stredných škôl a pos-

kytovanie podkladov pre seminárne a diplomové práce; 
- zabezpečenie agendy v zmysle zákona o posudzovaní vply-

vov na ţivotné prostredie 127/1994 Z.z. (Kovohute, Mer-
kantil); 

 
Problematika chovu zvierat a poľnohospodárstva 
 evidencia stanovíšť včelstiev a počtu rodín na území mesta 

Trenčín ..... 12 
 vydanie potvrdení pre súkromne hospodáriacich roľníkov – 

chov hospodárskych zvierat ..................................... 0 
 evidencia a vydávanie rybárskych lístkov - celkom 

evidovaných ......... 130 
V zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
139/2002 o rybárstve, prešli kompetencie na úseku 
vydávania a evidencie rybárskych lístkov na okresné úrady. 
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 informovanie občanov o mimoriadnych veterinárnych 
opatreniach na území mesta  

 
Problematika vodného hospodárstva 
- čistota vodných tokov /rokovania so správcami vodných 

tokov, zasielanie ţiadostí a urgencií, obhliadky v teréne/ 
- zabezpečovanie dovozu pitnej vody pre mestskú časť Horné 

Orechové 
 

Problematika ochrany a údrţba zelene 
1.   Agenda ochrany drevín:  

- vydané povolenia na výrub drevín .............................  59 
- vydané stanoviská k výrubu drevín vo verejnej zeleni 55  
- prijaté oznámenia o vyrúbaní dreviny na území mesta 

Trenčín .....................................................................      4 
2.   Údrţba verejnej zelene: 

- obhliadky a kontroly údrţby verejnej zelene v priemere 
2x týţdenne /kosenie trávnikov, ošetrovanie drevín, 
tvarovanie drevín, výsadby drevín, záhonov, mobilná 
zeleň/                                

- evidovanie ţiadostí o úpravu drevín vo verejnej zeleni 
- kontroly realizácie náhradnej výsadby vo verejnej zeleni  

3. Kontroly dodrţiavania Všeobecne záväzného nariadenia            
č. 7/1991 Štatútu zelene a riešenie sťaţností.  

4. Konzultácie k projektom sadovníckych úprav a vydávanie 
stanovísk k projektovým dokumentáciám stavieb pláno-
vaných na území mesta Trenčín z pohľadu ochrany zelene. 

5. Konzultácie so študentmi vysokých a stredných škôl a pos-
kytovanie podkladov pre seminárne a diplomové práce. 

6. Príprava podkladov pre projekty náhradnej výsadby. 
7. Organizovanie súťaţe „O najkrajšiu vegetačnú úpravu 

v meste“.  
8. Príprava a kontrola vykonania deratizačných prác  na ve-

rejných plochách mesta Trenčín. 
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Problematika dopravy a cestného hospodárstva 
a) Zvláštne uţívanie pozemných komunikácií a verejného 

priestranstva : 
    bolo vydaných 347 rozhodnutí, z toho : 

 rozkopávky ...........................................         132  
 skládky stavebného materiálu, umiestnenie lešenia, 

reklamné akcie, letné terasy, ambulantný predaj. 53 
 určenie podmienok úpravy komunikácií po 

haváriách na inţinierskych  sieťach...................   93 
 vyhradenie parkovacích miest .........................      9 
 uzávierky miestnych komunikácií ...................   2

                                                       
b) Určenie trvalého alebo prenosného dopravného značenia na 

miestnych komunikáciách ..............   58  
c) Vykonávanie kontrolnej činnosti vlastnej a v spolupráci so 

správcom mestských komunikácií – Mestským 
hospodárstvom Trenčín, m.p.o. v priemere 2x týţdenne,  
alebo s Dopravným inšpektorátom Policjaného zboru 
Slovenskej republiky  v  Trenčíne,  1x týţdenne. 

 
Štátny stavebný dohľad 

Mesto Trenčín vykonalo v roku 2003 na podnet vlastný ako 
i podnet občanov 51 štátnych stavebných dohľadov, z toho 22 
úspešných a 29 prešlo do ďalšieho roku. O kaţdom štátnom 
stavebnom dohľade bol zaloţený samostatný spis v časovom 
postupe jeho výkonu. Podnety boli väčšinou charakteru 
riešenia susedských vzťahov, nepovolených drobných stavieb 
ako i stavebných úprav. Odbor ţivotného prostredia a 
investícií sa zúčastňoval štátneho stavebného dohľadu, ktoré 
zvolával Okresný úrad v Trenčíne, prípadne Krajský úrad 
v Trenčíne. Uskutočnilo sa 17 priestupkových konaní s vyru-
bením pokuty. 
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V roku 2003 vydalo oddelenie ţivotného prostredia 484 
predbeţných a záväzných stanovísk k stavbám pre územné 
rozhodnutie, stavebné povolenie,  k  rozhodnutiam pre zmeny 
v uţívaní stavieb a zmeny stavieb pred dokončením a sta-
vebným úpravám osobitne posudzovaných. Stanoviská sa tý-
kali väčších a menších stavieb, polyfunkčných objektov a ro-
dinných domov. Posudzované väčšie stavby napr. : 
 Polyfunkčný objekt na Vajanského ul., 
 Penzión „Pod Hradom“, 
 Hromadné garáţe Horný Śianec, 
 Rekonštrukcia podkrovia gymnázia na Ul. 1. mája, 
 Nadstavba objektu na Palackého ul., 
 Sprístupnenie mestskej veţe budovy mestského úradu, 
 Umiestenenie ľadovej plochy na Štúrovom námestí, 
 Športovorekreačný areál na Povaţskej ul., 
 Mestská kotolňa na Mládeţníckej ul., 
 „Sója produkt“ na Opatovskej ul., 
 Polyfunkčný objekt „Seko-Dapa“ Bratislavská ul., 
 Rozšírenie hlavného mestského cintorína,  
 „Rox auto Renault“ na Električnej ul,. 
 Polyfunkčný dom a bytové domy Adoz 30 b.j. na 

Bezručovej ul. 
 Polyfunkčný športovozávodný areál „XRAY“ Pod 

Sokolicami, 
 Čerpacia stanica „Conoco Jet“ a „LPG „na Štefánikovej ul., 
  Autosalón „Citroen“,  
 Polyfunkčný objekt „Konzulta“ na Zlatovskej ul., 
 Potraviny „Lídl“ na Bratislavskej ul., 
 Stavivo „Elinger“ na Zlatovskej ul., 
 Čerpacia stanica „Slovnaft“ na Bratislavskej ul.,  
 Prevádzková budova „Tapia sport“,  
 Pizzeria, Zlatovská ul.,  
 Rekonštrukcia areálu strediska vývozu na Zlatovská ul.,  
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 Čerpacia  stanica „LPG“ pri ČS SHELL,  
 10 rodinných domov na Ulici Pri Parku – Trenčí, Záblatie, 
 „Mäsocentrum Maroš“, Kasárenská ul., 
 Teľatník 180 ks Roľnícke druţstvo Zámostie,  
 „Mäsokombinát Ilavský“ Trenčín - Záblatie, 
 Chodník Gen. Svobodu,  
 Úprava chodníka pri základnej škole, 
 Odvodnenie  sídliska Juh na Šmidkeho ul., 
 Výstavba 194 b.j. na Východnej ulici, 
 Areál Halalovka – rýchle občerstvenie a sklady, 
 Obytný dom 54 b.j. na Ul. Kišša.  

 
Všetky zmeny stavieb zmeny účelu stavieb boli predkladané 

na jednotlivé výbory mestských častí za účelom získania ich 
stanoviska, ako stanoviská občanov dotknutej lokality.  

Ďalej sa vykonávali konzultácie projektových dokumentácií 
v rozpracovanosti, obhliadky na mieste, kde sa posudzovala 
vhodnosť umiestnenia v jestvujúcej zástavbe. 

Za rok 2003 oddelenie ţivotného prostredia a stavebného 
poriadku vydalo 523 povolení na drobné stavby, stavebné 
úpravy a udrţiavacie práce. Povolenia sa týkali hlavne oplo-
tení, zasklení balkónov, výstavby garáţí a rôznych drobných 
stavieb k hlavným stavbám, rekonštrukcií bytových jadier, 
prípojok plynu, elektriny a vody. 

Oddelenie ţivotného prostredia a stavebného poriadku vy-
dalo v roku 2003 80 rozhodnutí o reklame a označení pre-
vádzky. Ďalej boli riešené bilboardy a veľkoplošné reklamy na 
základe konzultácie a súhlasného stanoviska Dopravného 
inšpektorátu Policajného zboru Slovenskej republiky v Tren-
číne.  

Na základe poţiadaviek občanov bolo vydaných 10 po-
tvrdení o veku stavieb a 7 potvrdení o existujúcich stavbách, 
ktoré boli postavené pred rokom 1976, to znamená pred plat-
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nosťou stavebného zákona za účelom zapísania stavby do 
katastra nehnuteľností. 
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Mesto Trenčín 
v štatistických údajoch, tabuľkách a číslach 

 
A. Symboly mesta Trenčín 

- Mestský erb tvorí modrý štít, na ktorom  je strieborný 
doľava otočený, späť hľadiaci baránok so 
zlatými kopýtkami, drţiaci na zlatej, 
kríţom zakončenej ţrdi štvrtenú červeno-
bielu zástavu so zástrihmi. Nad hlavou 
má umiestnenú šesťcípu hviezdičku na 
zlatej stuhe, vychádzajúcej z jeho pysku. 
Striebornú a zlatú moţno nahradiť farbou 
bielou a ţltou. Dĺţka erbu k jeho šírke sú 
v pomere 8:7. 

- Mestská vlajka je tvorená štvrtená červeno-bielym 
polom, pričom v hornom rohu vlajky od 
ţrde je umiestnené červené pole. Má 
obdĺţnikový tvar ukončený zástrihom 
siahajúcim do 1/3 dĺţky vlajky. Dĺţka 
a šírka vlajky sú v pomere 3:2. 

- Štandarda primátora predstavuje modrý štvorec, na 
ktorom je umiestnený erb bez štítu 
a červenobiely lem, ktorý vychádza čer-
venou farbou z horného rohu štandardy 
od ţrde. 

- Mestská pečať je tvorená mestským erbom s kruho-
pisom Mesto Trenčín. 

 
B. Údaje o mesta Trenčín 

 Nadmorská výška :  204 – 210 metrov nad morom 
 Rozloha :  8.199,70 ha 
 Poloha :  180 03´východnej zemepisnej šírky 
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  480 55´severnej zemepisnej šírky 
Poveternostné podmienky v meste Trenčín v roku 2003 
podľa mesiacov 

mesiac 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
priemerná 
teplota 
v stupňoch C 

- 
0,8 

0,9 6,0 10,1 18,6 21,8 21,6 19,5 13,7 12,8 6,6 - 0,8 

priemerná 
vlhkosť 
v % 

94,6 67,9 64,2 51,3 58,7 58,8 75,9 63,3 66,4 76,6 75,4 83,6 

 
Územie mesta sa skladá z desiatich katastrálnych území : 
 Hanzlíková ............................... 511,90 ha 
 Istebník ............................... 484,50 ha 
 Kubra  ............................... 764,30 ha 
 Kubrica ............................... 670,00 ha 
 Orechové ............................... 387,70 ha 
 Opatová ........................     1.422,20 ha 
 Trenčianske Biskupice..........  750,10 ha 
 Záblatie ...............................   883,60 ha 
 Zlatovce ...............................   807,30 ha 
 Trenčín .........................     1.518,10 ha 
S p o l u .........................     8.199,70 ha 
 

Hustota osídlenia na 1 km2 .............. 720,05 osôb 
 
Kategorizácia rozlohy : 
¾ komunikácie spolu ..................... 141 km 

z toho : 
mestské komunikácie ..................... 114 km 
štátne cesty          .....................   27 km 

¾ chodníky   ..................... 156 km 
¾ platené parkoviská .....................     6 
¾ počet ulíc   ..................... 241 
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¾ počet námestí  .....................     7 
¾ verejná zeleň  ...................... 100,00 ha 
¾ Lesopark Brezina ...................... 212,68 ha 
 
Platené parkoviská 

Umiestnenie Počet parkovacích  
miest 

Poplatok 

Rozmarínova ul. 82 10,- Sk/0,5 hod. 
Palackého ul.  150 10,- Sk/0,5 hod 
Ul. Knieţaťa Pribinu 50 20,- Sk/ hod. 
Legionárska ul.  28 15,- Sk/ hod. 
Nám. sv. Anny 36 15,- Sk/ hod. 
Ul. 28. októbra 70 5,- Sk/hod. 

 
Zásobovanie s vodou 
¾ Dĺţka vodovodnej siete ....................... 199.251 km 
¾ Dĺţka vodovodných prípojok .............   33.794 km 
Odkanalizovanie a čističky odpadových vôd 
¾ Dĺţka kanalizačnej siete ...........................    97.185 m 
¾ Dĺţka kanalizačných prípojok ...................    22.056 m 
¾ Mnoţstvo čistených odpadových vôd ...   5.424.900 m3 

Plynofikácia mesta Trenčín 
¾ Počet odberateľov – obyvateľov .............    17.739 
¾ maloodber  ................................         883 
¾ veľkoodber  ................................         136 
 
C. Obyvateľstvo mesta Trenčín 

 Počet obyvateľov mesta Trenčín celkom ... 57.545 
z toho : 
- muţi  ........................................... 27.623 
- ţeny   ........................................... 29.922 
- miera nezamestnanosti v Trenčianskom okrese :             

5,73 %, čo predstavovalo 3.398 osôb; 
- miera nezamestnanosti  v meste Trenčín : 1.935 osôb 
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 Prírastky, úbytky obyvateľstva 
- narodených  ...................... 436 osôb 
- zomrelých  ...................... 488 osôb 
- prisťahovaných  ...................... 469 osôb 
- odsťahovaných .................... 1.542 osôb 

 Obyvateľstvo mesta Trenčín podľa národnosti 
- slovenská  ...................... 95,3 % 
- maďarská  ......................   0,3 % 
- rómska  ......................   0,1 % 
- česká  ......................   2,4 % 
- iná  ......................   1,9 % 

 Obyvateľstvo mesta Trenčín podľa vierovyznania  
- rímsko-katolícka cirkev ............. 65,76 % 
- evanjelická cirkev a. v. ..............   6,94 % 
- grécko-katolícka cirkev .............   0,32 % 
- reformovaná cirkev ..............   0,03 % 
- pravoslávna cirkev ..............   0,17 % 
- náboţ. spoločnosť Jehova  ....   0,12 % 
- evanjelická cirkev metod. ....   0,12 % 
- bratská jednota baptistov ....   0,01 % 

 
D. Kultúrne zariadenia 

Druh zariadenia počet počet miest počet 
podujatí 

počet návšt. 

Trenčianska kultúrna 
a programová agentúra 

zrušená 
k 31.12.2003 

 76  

Kiná : 
- Metro 
- Dom armády 

 
1 
1 

 
193 
574 

 
615 
226 

 
36.081 

- 
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E. Vzdelávacie zariadenia v meste Trenčín 
Typ školy počet škôl počet ţiakov počet 

učiteľov 
Detské jasle 1 48 15 
Materské školy 20 1.349 141 
Základné školy : 
- štátne 
- cirkevné 

 
12 
2 

 
5.594 
426 

 
395 
47 

Špeciálna základná škola 
internátna 

1 140 29 

Gymnázia : 
- štátne 
- cirkevné 

 
2 
1 

 
1.588 
474 

 
143 
39 

Zdruţené stredné školy 1 1.045 97 
Stredné odborné školy 4 2.402 183 
Stredné odborné učilištia 5 2.712 254 
Vysoké školy : 
Trenčianska univerzita 
- Fakulta mechatroniky 
- Fakulta špeciálnej techniky 
- Fakulta sociálno-ekonomic- 
  kých vzťahov 
- Fakulta priemyselných tech- 
   nológií 
Vysoká škola manaţmentu 
- jazykový program 
- bakalársky program 
- MBA program 

 
1 
 
 
 
 
1 
 
 

 
 

508 
431 

1.793 
754 

 
114 
378 
60 

 
199 

 
 
 
 
 

15 
22 
17 

Základné umelecké školy : 
- štátne 
- cirkevné 

 
1 
1 

 
973 
105 

 
44 
4 

Centrum voľného času 1 310 183 
Školské kluby detí 2 506 19 
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F. Múzeá a galérie v meste Trenčín 
Názov zariadenia Počet Počet výstav Počet 

návštevníkov 
Trenčianske múzeum 1 stála expozícia 

+ 8 
5.969 

Trenčiansky hrad 
stále expozície a výstavy 

1 17 
10 

49.140 
109.294 

Katov dom 1 3 996 
Galéria M. A. 
Bazovského 

1 13 
18 mimo 
galérie 

9.337 

Výstavná sieň Mierove 
nám. 

1 10 1.900 

Mestská galéria  1 12 3.880 
Výstavné priestory 
Kultúrneho 
a metodického centra OS 
SR 

2 33 7.180 

 
G. Kniţnice v meste Trenčín 
Druh zariadenia Počet Počet 

čitateľov 
Počet 

kniţ.fondov 
Počet 
výpoţ. 

Počet 
pracov. 

Verejná kniţnica 
M. Rešetku : 
- Nám. SNP 
- pobočka Dlhé 
Hony 
- pobočka Juh 
- pobočka Kubra 
- pobočka Opatová 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 

10.912 
908 

1.737 
333 
209 

 
 
 
 

236.198 

 
 

671.639 
47.786 
60.087 
13.706 
8.995 

 
 

39 
2 

3,5 
0,7 
0,3 

S p o l u 5 14.099 236.198 802.213 45,5 
Kniţnica Vysokej 
ško-ly 
manaţmentu  

1 1.504 24.992 7.918 5 

Kniţnica Trenčian-
skej univerzity 

1 1.464 7.577 7.669 5 

Návštevnosť kniţníc v roku 2001 : 
- Kniţnicu Vysokej školy manaţmentu navštívilo 18.578 

čitateľov, 
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- Štátnu krajskú kniţnicu M. Rešetku navštívilo 186.413 
návštevníkov, uskutočnila 479 kultúrno – spoločenských 
podujatí, ktoré navštívilo 10.605 návštevníkov. 

 
 
H. Športové zariadenia v meste Trenčíne 

Športové zariadenie počet 
Telocvične 19 
Ihriská :   asfaltové 
                  škvárové 
                   antukové 
                  antukové 

62 
16 
4 

7+ 2 beţecké dráhy 
  
tenisové kurty 4 
plavecké bazény : 
                             - kryté bazény 
                             - letné kúpaliská 

 
4 
4 

štadióny : 
                    - futbalové 
                    - zimný 

 
3 
1 

športové haly 2 
lodenice 2 
kyslíkové dráhy 1 
náučný chodník 1 
detské dopravné ihrisko 1 
fitness centrá 6 
sauny 5 
asfaltová dráha pre riadené modely 1 
trávnatá jazdecká dráha 1 
strelnica 1 
kolkáreň 1 
ihriská squash 4 
skatepark 1 
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I. Zdravotníctvo v meste Trenčín 
 Počet 

Nemocnica : 
                         - oddelenia 
                         - lekári 
                         - stredný zdravotnícky 
personál 
                         - postelí 
                         - hospitalizovaní pacienti 
                         - prepustení pacienti 
                         - zomrelí pacienti 
                         - dni strávené v nemocnici 

1 
20 

200 
867 

1.065 
25.722 
25.084 

613 
225.897 

Počet lekárov celkom : 
z tohto :   - lôţkoví  
               - odborní 

200 
128 
72 

Počet lekární 17 
Počet výdajní zdravotníckych potrieb 2 
Neštátni lekári : 
                              - praktický lekár pre 
dospelých 
                              - praktický lekár pre deti 
a dorast 
                              - gynekológ 
                              - stomatológ 
                              - sekundárni celkom 
                                 z toho :  - neurológia 
                                              - ORL 
                                              - psychiatria 
                                              - logopédia 
                                              - chirurgia 
                                              - rehabilitácia 
                                              - koţné 
                                              - diabetológia 
                                              - interné 
lekárstvo 
                                              - ortopédia 
                                              - očné 
                                    - klinická psychológia 
                                    - klinická imunológia 
                                              - urológia 
                                              - ndokrinológia 
                                          - gastroentrológia 

 
32 
18 
11 
40 
8 
4 
4 
5 
2 
3 
5 
5 
3 
6 
1 
6 
4 
3 
1 
1 
1 
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J. Sociálna starostlivosť v meste Trenčín 
Sociálne zariadenia pre občanov 

Typ zariadenia Počet Počet 
postelí 

Počet 
obyvateľo

v 

Počet 
pracovní

kov 
Penzión 1 72 65 12 
Sociálne sluţby mesta 
Trenčín 
- denný a týţdenný pobyt 
- nepretrţitá prevádzka 
- celoročný pobyt 

 129 
13 
37 
75 

125 
13 
37 
75 

45 

Dom humanity 1 32 31 10 
Centrum sociálnych 
sluţieb 

1 182 163 82 

Sociálny dom „Krištof“ 1 21 0 8 
Kluby dôchodcov 8 0 288 0 

 
K. Sociálne zariadenia pre deti a mládeţ 

Typ zariadenia Počet Počet 
miest 

Počet detí Počet 
pracov. 

Detské mestečko 1 170 168 116 
Špeciálna základná 
škola internátna 

1 75 51 63 

Detský domov 1 20 23 12 
Demy – domov 
sociálnych sluţieb 

1 50 50 35 

 
L. Štatistika poistencov mesta Trenčín v Sociálnej 

poisťovni v Trenčíne 
Veľké závody – nad 20 zamestnancov 

Skupina Počet poistencov Počet závodov 
štátny sektor 10.064 76 
súkromný sektor 15.694 152 
druţstvá 1.198 7 
S p o l u 26.956 235 
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Malé závody – do 20 zamestnancov 
Skupina Počet poistencov Počet závodov 

štátny sektor 209 34 
súkromný sektor 6.496 1.463 
druţstvá 39 5 
S p o l u 6.744 1.502 

 
Samostatne zárobkovo činné osoby 

Skupina Počet poistencov 
umelci 5 
všetci ostatní 2.324 
dôchodcovia 188 
popri zamestnaní 360 
v cudzine 7 
S p o l u 2.884 

 
M. Prepravovanie osôb v meste Trenčín 

Hromadná doprava Počet 
Mestská hromadná doprava - mestské linky 19 
Medzimestské linky 35 
Dopravné prostriedky pre : 
          - mestskú hromadnú dopravu 
          - medzimestskú dopravu 

110 
40 
70 

Prepravené osoby v mestskej 
hromadnej doprave 

8.196.000 

Zástavky mestskej hromadnej dopravy 160 
 
N. Sluţby pošty a telekomunikácií v meste Trenčín 

 Počet 
Poštové úrady 6 
Verejné telefónne automaty celkom 
z toho :  - kartové 
             - mincové 
             - kombinované 

289 
114 
83 
92 

Telefónne stanice celkom 20.729 
Digitálne siete integrovaných sluţieb 
(internet) 

3.692 
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O. Vývoj bytovej výstavby v Trenčíne 

Obdobie hromadnej bytovej 
výstavby 

Počet bytov 

pred rokom 1900 266 
v rokoch 1901 – 1945 2.722 
v rokoch 1946 – 1970 6.569 
v rokoch 1971 – 1980 6.141 
v rokoch 1981 – 1991 3.713 
v rokoch 1992 – 1995 643 
v roku 1996 136 
v roku 1997 144 
v roku 1998 72 
v roku 1999 118 
v roku 2000 36 
v roku 2001 1 
v roku 2002 13 
v roku 2003 167 
Spolu bytov 20.741 
  
Obdobie výstavby rodinných domov Počet 
pred rokom 1900 136 
v rokoch 1901 – 1945 1.357 
v rokoch 1946 – 1969 1.433 
v rokoch 1970 – 1979 638 
v rokoch 1980 – 1991 354 
v rokoch 1992 – 1995 76 
v roku 1996 33 
v roku 1997 31 
v roku 1998 37 
v roku 1999 37 
v roku 2000 71 
v roku 2001 41 
v roku 2002 54 
v roku 2003 87 
S p o l u rodinných domov 4.385 
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P. Ţivotné prostredie v meste Trenčín 

Verejná zeleň mesta Trenčín 
Zeleň mesta Trenčín hodnota 

Chránený areál – Park v Záblatí 4,50 ha 
Výmera lesov celkom 
 z toho :   - lesy s funkciou rekreačnou 
               - lesy s funkciou ochrannou 
               - lesy s funkciou 
hospodárskou 

686,02 ha 
202,15 ha 
61,85 ha 

405,14 ha 

Zásoby drevnej hmoty celkom 
z toho :    - ihličnaté drevo 
               - listnaté drevo  

161.777 m3 

43.508 m3 

118.269 m3 
Priemerná zásoba drevnej hmoty 214,8 m3 
Priemerná ročná ťaţba dreva 2.578 m3 
Plocha verejnej zelene 100 ha 
Počet kríkov 5.989 ha 
Počet stromov 14.574 ks 
Počet skupín kríkov 15.182 m2 
Počet skupín stromov 31.127 m2 
Ţivé oplotenia 4.688 m 
Chránené prvky na území mesta 
Trenčín : 
chránené stromy – Trenčianske gingá 
chránený areál – Park v Záblatí 

 
3 ks 

1  

 
Priemerné ročné koncentrácie znečisťujúcich látok 
v meste Trenčín 

 Oxidy dusíka – 
NO2 

Oxid siričitý – 
SO2 

polietavý prach 

limit 80 .g.m3 60 .g.m3 60 .g.m3 
rok 1999 42,11 7,36 42,35 
rok 2000 29,50 10,80 0 
rok 2001 67,11 5,55 42,33 
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Minerálne premene – kyselky v Trenčíne 

Ukazovateľ STN 757111 Kubra Orechové Záblatie Zlatovce 
pH reakcia 
vody 

8 6,16 6,84 6,10 6,03 

vápnik mg/1 332,60 757,10 435,70 290,80 
horčík 125 mg/1 64,10 50,40 93,10 76,60 
dusičnany 50 mg/1 0,70 19,00 2,20 1,30 
chloridy 100 mg/1 22,00 33,90 4,40 7,90 
ţelezo  0,3 mg/1 0,98 0,00 0,73 3,36 
mangán 0,1 mg/1 0,48 0,00 0,44 0,98 
sírany 250 mg/1 55,00 270,00 37,00 134,00 
 
 
Komunálny odpad v meste Trenčín 
Zapojenie obyvateľstva do separovaného zberu : 
- individuálna bytová zástavba 
- komplexná bytová zástavba 

 
24,77 % 
34,08 % 

Mnoţstvá vyseparovaných frakcií 
z komunálneho odpadu : 
- sklo 
- papier 
- odpad zo zelene a bio odpad 
- ţelezný šrot 
- olovené akumulátory 
- drobný stavebný odpad 
- plasty 

 
127,9 ton 
63,00 ton 
867,6 ton 
2,00 ton 
8,7 ton 

865,9 ton 
3,1 ton 

Spôsob zberu komunálneho odpadu : 
zbernými nádobami : 
                                   - 110 l 
                                   - 120 l 
                                   - 240 l 
                                   - 1100 l 
                                   - uličné smetné nádoby 
                                   - vrecový v centre mesta 
Trenčín 

 
 

4.739 ks 
1.133 ks 

12 ks 
1.646 ks 

543 

Mnoţstvo vyvezeného komunálneho odpadu 18.092 ton 
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Najväčšími znečisťovateľmi ovzdušia boli v Trenčíne : 
1) Stredné a veľké zdroje 

- Energotrens Trenčín, 
- Merina a.s. Trenčín, 
- Pozemné stavby a.s. Trenčín 
- Spaľovňa Nemocnice s poliklinikou Trenčín 

2) Malé zdroje 
- Ţeleznice Slovenskej republiky, prevádzky v Tren-

číne 
- Agrochemický podnik Trenčín 
- Poľnohospodárske druţstvo Trenčín – Zámostie 

 
Podnikateľské aktivity v Trenčíne 

Podnikateľské subjekty v meste Trenčín celkom      6.412 
z toho :   - fyzické osoby ...............................     4.624 
        - právnické osoby ...........................     1.788 
 

Prírastok nových podnikateľských subjektov v roku 
2003 ......................................................................        399 

 
Podnikateľská činnosť podľa zamerania v mesta Trenčín : 
- obchodná činnosť ..................... 39 % 
- výrobná činnosť         ..................... 23 % 
- sluţby  ..................................... 38 % 

 
 
História mesta Trenčín 
 rok 179 rímsky nápis na hradnej skale – najstaršia 

epigrafická pamiatka na pobyt rímskych 
vojsk v osade Laugarício 

roky 1067/1068 prvá zmienka o Trenčíne vo 
Viedenskej maľovanej kronike 
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roky 1111, 1113 najstarší archívny doklad o Trenčíne 
v Zoborských listoch 

roky 1241/1242 Trenčiansky hrad odolal náporu  
Tatárov 

rok 1321 smrť Matúša Čáka, pána Váhu a Tatier 
rok 1324 potvrdenie mestských výsad panovníkom 

Karolom Róbertom z Anju, obyvatelia mesta 
bolo oslobodení od cla v celej krajine 

rok 1412 povýšenie Trenčína na slobodné kráľovské 
mesto kráľom Ţigmundom Luxemburským, 
mesto Trenčín získalo rovnaké práva ako 
Budín a Stoličný Belehrad 

rok 1421 mesto Trenčín dostáva právo na dva výročné 
trhy 

rok 1454 mesto Trenčín dostáva od majiteľa hradu 
Jána Huňadyho právo meča 

rok 1493 Trenčiansky hrad sa stal majetkom Štefana 
Zápoľského 

rok 1528 Trenčiansky hrad a mesto Trenčín boli 
vypálené vojskami Ferdinanda 
Habsburského na čele s generálom 
Katzianerom 

roky 1528/1530 spomína sa mestská škola 
rok 1600 Ilesháziovci sa stávajú majiteľmi panstva 

majetku Trenčianskeho hradu aţ do konca 
feudalizmu – rok 1835 

rok 1604 hajdúske vojská Štefana Bočkaya sa 
zmocnili Trenčianskeho hradu a mesta 
Trenčín a vydrancovali ho 

rok 1637 skupina českých exulantov na čele s Jánom 
Václavom Vokálom z Prahy zaloţila 
v Trenčíne vlastnú kníhtlačiareň 
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rok 1647 príchod jezuitov do Trenčín a začiatky 
protireformácie 

rok 1704 kurucké vojská Františka Rákozciho 2. 
obliehali Trenčín a podpálili ho. Okrem 
hradu, horného kostola a niekoľkých domov 
zhorelo celé mesto Trenčín 

rok 1708 bitka pri Hámroch 
rok 1710 morová epidémia v Trenčíne 
rok 1712 na pamiatku skončenia moru dal ţupan 

Ilesházi postaviť na námestí morový stĺp 
rok 1776 príchod piaristov do Trenčína 
rok 1778 mesto Trenčín malo 3.377 obyvateľov, 

z toho 1.219 katolíkov, 886 evanjelikov 
a 333 ţidov 

rok 1790 veľký poţiar na Trenčianskom hrade v meste 
Trenčín 

rok 1813 katastrofálna povodeň na Povaţí, ktorá 
spôsobila obrovské škody aj mestu Trenčín 

rok 1831 v meste Trenčín a v jeho okolí zúrila cholera 
rok 1883/1884 dokončenie povaţskej ţeleznice Trenčín –

Ţilina 
rok 1886 poţiar v Trenčíne a v podhradí 
rok 1901 začiatok budovania ţelezničnej trate Trenčín 

– Topolčany  
rok 1905 Posledná dedička Trenčianskeho hradu 

Iphigénia d´Harcout tento darovala mestu 
Trenčín 

rok 1911 v meste Trenčín sa začal budovať vodovod 
a kanalizácia 

 rok 1914 v lietadle nad Trenčínom vzlietol Andrej 
Kvasz, rodák z Bekéscsaby 

rok 1945 oslobodenie mesta Trenčín  
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rok 1955 začiatok postupnej konzervácie a rekonštruk-
cie Trenčianskeho hradu 

rok 1969 zaloţená Galéria M. A. Bazovského 
rok 1973 otvorenie Detského mestečka v Zlatovciach 
rok 1987 Mierove námestie v Trenčíne vyhlásené za 

mestskú pamiatkovú rezerváciu 
 rok 1991 zaloţenie City University Bellevue, dnešná 

Vysoká škola manaţmentu 
rok 1996 vznik Trenčianskeho kraja 
rok 1997 otvorenie diaľničného úseku Nové Mesto –

Kostolná 
rok 1997 zaloţenie Trenčianskej univerzity 
rok 1998 zaloţená Galéria naivného umenia, dnes 

Mestská galéria 
rok 1998 vysvätenie kostola sv. Rodiny v sídlisku Juh 
rok 1998 otvorenie diaľničného úseku Kostolná – 

Ladce 
rok 1999 otvorená nová krytá plaváreň na Sihoti 
rok 2000 otvorená zrekonštruovaná letná plaváreň na 

Sihoti 
rok 2001 Galéria M. A. Bazovského sa presťahovala 

do nových priestorov na Palackého ulici 
rok 2002 vznik Trenčianskeho samosprávneho kraja 
rok 2002 stretnutie čelných predstaviteľov Vyše-

gradskej štvorky 
rok 2003 zrútenie juhozápadnej časti opevnenia 

Trenčianskeho hradu 
 

Najvyšší predstavitelia mesta Trenčín 
Ernest Ucsnai mešťanosta 1887 – 1918 
Alexander Zelený mešťanosta 1918 – 1919 
Jozef Laco mešťanosta 1919 – 1920 
Cyril Svoboda mešťanosta 1920 – 1922 
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Ing. Gustav Dohnányi starosta 1922 – 1924  
Rudolf Misz starosta 1924 – 1928 
Jozef Reihel starosta 1928 – 1939 
Dr. Ján Zaťko starosta 1939 – 1942 
Dr. Ján Zaťko vládny komisár 1942 – 1944 
Dr. Ján Zaťko  mešťanosta 1942 – 1945  
Štefan Markovič mešťanosta 1945 – 1945 
Ján Zeman predseda RNV 1945 – 1945 
Ján Barták predseda MNV 1945 – 1946 
Dr. Jozef Baár predseda MNV 1946 – 1948 
Ján Mikula predseda MNV 1948 – 1948 
Eduard Klčo predseda MNV 1948 – 1949 
Štefan Ondruška predseda MNV 1949 – 1951 
Vojtech Kianička predseda MNV 1951 – 1954 
Anton Tomáš predseda MsNV 1954 – 1971 
Rudolf Pajtina predseda MsNV 1971 – 1977 
Štefan Rehák predseda MsNV 1977 - 1994 
  primátor mesta 
Ing. Jozef Ţiška primátor mesta 1994 – 2003 
Ing. Juraj Liška primátor mesta 2003 – 2003 
Ing. Branislav Celler primátor mesta  2003 

 
Významné osobnosti pochované v Trenčíne 

1. Krypta rímskokatolíckeho kostola Narodenia Panny 
Márie 
o Samuel Chalúpka, spisovateľ, autor kázní 
o  Daniel Láni, spisovateľ, autor príleţitostnej poézie 

a vieručných listov 
2. Krypta piaristického kostola sv. Františka Xaverského 
o Juraj Illesházi a príslušníci jeho rodiny, trenčiansky 

a liptovský ţupan 
o Karol Imini, ţupný lekár 
o Gustav von Pott 
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3. Evanjelický cintorín na Hornom Šianci 
o Ľudovít Černo, evanjelický farár a publicita 
o Ľudovít Dohnány, národný buditeľ, redaktor 

Slovenských národných novín 
o PhMr. Ján Halaša, lekárnik, nestor slovenskej 

fotografie 
o J. Michal Hlubocký, národovec, organizátor 

remeselníckeho dorastu 
o Michal Kišš, národný buditeľ, básnik a učiteľ 
o JUDr. Ľudevít Mičátek, národný buditeľ, zakladateľ 

a vydavateľ „Dolnozemského Slováka“ 
o Štefánia Mičátková, rodená Michalcová, publicistka, 

predstaviteľka ţenského hnutia 
o RNDr., JUDr. Eugen Schilay, CSc, botanik, vedecký 

pracovník 
o Irena Slavinská, akademická maliarka 
o Pavol Stacho, spoluzakladateľ časopisu „Krásy 

Slovenska“ 
o Anna Štúrová, rodená Michalcová, matka Ľudovíta 

Štúra 
o Ján Štúr, brat Ľudovíta Štúra  
o JUDr. Karol Štúr, politik, zakladateľ a vydavateľ 

Trenčianskych novín 
o Ján Thurzo z Nosíc, spolupracovník M. Bela pri 

tvorbe „Notitie Trenčianskej stolice“ 
o Michal Wagner, národovec 
o Ján Zeman, evanjelický farár, kultúrny dejateľ 

a politik 
o Jozef Zúbek, rektor evanjelického gymnázia, 

publicista 
4. Všeobecný mestský cintorín 
o Miloš Alexander Bazovský, akademický maliar 
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o JUDr. Karol Brančík, prírodovedec, zakladateľ 
Prírodovedný spolku ţupy Trenčianskej a prvý 
riaditeľ Trenčianskeho múzea 

o Jozef Branecký, rektor piaristor, spisovateľ 
a historik 

o Ľudovít Bránsky, akademický maliar 
o Ida Brúnovská, Gallová, klavíristka, zakladateľka 

hudobného školstva v Trenčíne 
o Rudolf Hečko, učiteľ, dirigent dychových hudieb, 

zberateľ ľudových piesní 
o Josef Holoubek, akademický maliar 
o MUDr. Ján Alojz Chúra, lekár, zakladateľ slo-

venskej pediatrie 
o Artúr Lieskovský, riaditeľ mestskej sporiteľne, 

maliar samouk 
o MUDr. Koloman Martin, lekár, riaditeľ trenčianskej 

nemocnice 
o PhDr. Grigorij Medvecký, stredoškolský pedagóg, 

kultúrny dejateľ 
o Jozef Theodor Mousson, akademický maliar 
o Jozef Nemák, prvý mestský, okresný a zemský 

veliteľ hasičov 
o Karol Pádivý, hudobný skladateľ, dirigent dycho-

vých hudieb 
o Igor Pietor, národný buditeľ, riaditeľ trenčianskej 

Tatra banky 
o Gašpar Karol Richter, hudobný skladateľ, kapelník 

vojenskej hudby 71. pešieho pluku 
o JUDr. Rudolf Skotnický, právnik, prírodovedec, 

autor terminilógie rastlín 
o František Šandor Škanitzel, trenčiansky tlačiar 
o Vilma Túmová, operná speváčka, členka prvej 

kočovnej spoločnosti 
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5. Ţidovský cintorín 
o Hugo Gross, akademický maliar 

6. Cintorín v Istebníku 
o Martin Meďnanský, národný buditeľ, spisovateľ, 

prekladateľ a ovocinár 
 

V Trenčíne v roku 2003 realizovalo svoju činnosť 22 
poisťovní  a 15 peňaţných ústavov. 

 
Mesto Trenčín bolo od roku 1996 nielen sídlom 

Trenčianskeho okresu, ale aj sídlom Trenčianskeho kraja. 
Trenčiansky okres sa členil na tri mestá : 

- Trenčín so 57.545 obyvateľmi 
- Nemšová s 6.220 obyvateľmi 
- Trenčianske Teplice s 4.304 obyvateľmi 

a mal tridsaťdva obcí : 
- Adamovské Kochanovce 
- Bobot 
- Dolná Poruba 
- Dolná Súča 
- Drietoma 
- Dubodiel 
- Horňany  
- Horná Súča 
- Horné Srnie 
- Hrabovka 
- Chocholná – Velčice 
- Ivanovce 
- Kostolná – Záriečie 
- Krivosud – Bodovka 
- Melčice –Lieskové 
- Mníchova Lehota 
- Motešice 
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- Nemšová 
- Neporadza 
- Omšenie 
- Opatovce 
- Petrova Lehota 
- Selec 
- Skalka nad Váhom 
- Soblahov 
- Svinná 
- Štvrtok nad Váhom 
- Trenčianska Teplá 
- Trenčianska Turná 
- Trenčianske Jastrabie 
- Trenčianske Mitice 
- Trenčianske Stankovce 
- Veľká Hradná 
- Veľké Bierovce 
- Zamarovce 
Trenčiansky kraj je členený na deväť okresov, ktoré k               

31. decembru 2003  mali 602.166 obyvateľov a rozlohu            
4.501 km2 : 
- Bánovce nad Bebravou - rozloha 462 km2, 38.517 obyv. 
- Ilava - rozloha 359 km2, 61.468 obyvateľov 
- Myjava  - rozloha 326 km2, 28.725 obyvateľov  
- Nové Mesto nad Váhom - rozloha 580 km2, 63.228 obyv.  
- Partizánske - rozloha 301 km2, 47.677 obyvateľov 
- Povaţská Bystrica - rozloha 463 km2, 64.833 obyvateľov 
- Prievidza - rozloha 960 km2, 139.616 obyvateľov 
- Púchov - rozloha 375 km2, 45.597 obyvateľov 
- Trenčín - rozloha 675 km2, 112.505 obyvateľov  
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Verejno – spoločenský ţivot mesta Trenčín 
 

Oslavy Silvestra a vítanie Nového roka 2003, prilákali do 
centra mesta Trenčín omnoho menej ľudí ako v pred-
chádzajúcich rokoch i keď si občania dňa 1. januára 2003 
pripomenuli 10. výročie vzniku Slovenskej republiky. Na 
Silvestra si na svoje prišli najmä mladšie ročníky na detskej 
diskotéke. Aţ po dvadsiatej hodine sa rozpútala zábava aj pre 
starších, najmä vďaka hudobným skupinám „Matka Guráţ“, 
„Desmond“ a „Alabama“. V sedem stupňovom mraze si mladí 
na Mierovom námestí dobíjali energiu v stánkoch vínom, 
tvrdým alkoholom, časom a kávou. Trenčania privítali Nový 
rok trocha rozpačito a netradične bez odstupujúceho primátora 
Ing. Jozefa Ţišku, ale aj bez nastupujúceho Ing. Juraja Lišku. 
Situáciu zachraňoval poslanec Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne Ján Babič, ktorý sa k prítomným prihovoril za 
vybuchujúcich fliaš šampánskeho, petárd a delobuchov. 
Plánovaný ohňostroj sa spustil aţ 15 minút po polnoci a trval 
desať minút. 

Trenčianske noviny 07.01.2003 
Pomocná evidencia 03/1/03 
 
Dňa 3. januára 2003 od začiatku pracovného dňa 

v priestoroch Mestského úradu v Trenčíne vládla nebývalá 
pracovná atmosféra, keď zodpovední pracovníci preverovali, 
či všetko je na svojom mieste, aby ustanovujúce zastupiteľstvo 
malo hladký priebeh. Tesne pred 10,00 hodinou sa začali 

schádzať pred veľkou zasadačkou noví poslanci 
a pozvaní hostia. Po prezentácii si zasadli na 
určené miesta vo veľkej zasadačke a čakali na 
príchod najvyšších funkcionárov, t.j. odstu-
pujúceho a nového primátora mesta Trenčín   
Ing. Jozefa Ţišku a Ing. Juraja Lišku. O 10,15 

Ing. Jozef  Ţiška 
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hod. otvoril rokovanie mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
odstupujúci primátor mesta Trenčín Ing. Jozef 
Ţiška, v ktorom všetkých prítomných poslancov a 
hostí privítal. V úvode konštatoval, ţe rokovania 
sa zúčastňujú okrem poslanca MUDr. Eugéna 
Szépa všetci poslanci, ktorí boli zvolení 
v decembrových komunálnych voľbách. Potom 

vyzval predsedu mestskej volebnej komisie v Trenčíne Jána 
Klču, aby zoznámil prítomných poslancov s výsledkami 
komunálnych volieb. Po informácii podanej predsedom 
mestskej volebnej komisie Jánom 
Klčom zloţil nastupujúci primátor 
Ing. Juraj Liška primátorsky sľub 
a po písomnom potvrdení sľubu mu 

odstupujúci primá-
tor mesta Trenčín 
Ing. Jozef Ţiška 
odovzdal reťaz pri-
mátora. Po tomto 
akte odstupujúci primátor mesta Trenčín  Ing. 
Jozef Ţiška zaţelal novému primátorovi mesta  
Trenčín Ing. Jurajovi Liškovi múdre spravo-
vanie mesta Trenčín, veď mu odovzdáva 

vyrovnaný rozpočet mesta Trenčín na rok 2003 a 53 mil. Sk  
v mestskej pokladni a z roko-
vania zastupiteľstva sa vzdialil. 
Program mestského zastupiteľ-
stva pokračoval slávnostným  
zloţením sľubu poslancov   
mestského  zastupiteľstva do rúk 
primátora mesta Trenčín Ing. 
Juraja Lišku. Po sľube poslan-
cov mestského zastupiteľstva 

predseda mestskej voleb-
nej komisie Ján Klčo 
 

primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška, prijíma sľub 
poslanca Ing. Branislava Cellera 

Primátor mesta Trenčín              
Ing. Juraj Liška 

Odstupujúci primátor Ing. J. Ţiška blahoţelá nastupujúcemu 
primátorovi Ing. Jurajovi Liškovi 
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predstúpil pred plénum poslancov primátor mesta Trenčín Ing. 
Juraj Liška, ktorý vo svojom krátkom sľube poďakoval za 
dôveru, ktorej sa mu dostalo a prisľúbil, ţe všetky 
predvolebné sľuby, ktoré boli mnohými označované za 
odváţne a smelé (nový most cez Váh a obchvat mesta 
Trenčín) začne čo najskôr uskutočňovať. Vyslovil presved-
čenie, ţe mu pri ich realizácii pomôţe aj poslanecký zbor. Ešte 
pred krátkou prestávkou spojenou s prípitkom pozdravili 
rokovanie mestského zastupiteľstva poslanec Národnej rady 
Slovenskej republiky Ing. Ivan Horth a predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec. Po 
prestávke pokračovalo mestské zastupiteľstvo voľbami 
komisií, mestskej rady, zástupcu primátora, výborov mest-
ských častí, určením sobášiacich a schválením platu primátora 
a viceprimátora.  Konkrétne : 
- viceprimátor 

Ing. Ján Krátky 
- komisie : 
- komisia finančná a majetková 

predseda : Ing. Branislav Celler 
- komisia územného plánovania a investícií 

predseda :  Ing. Július Homola 
- komisia ţivotného prostredia a dopravy 

predseda : RNDr. Jozef Mertan 
- komisia pre školstvo, zdravotníctvo a sociálne veci 

predseda :  Mgr. Anna Plánková 
- komisia kultúry, cestovného ruchu, športu a cirkvi 

predseda :  PhDr. Marián Kvasnička 
- mestská rada  

Ing. Juraj Liška, Ing. Branislav Celler, Ing. Július 
Homola, RNDr. Jozef Mertan, Mgr. Anna Plánková, 
PhDr. Marián Kvasnička; 
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- výbory mestských častí : 
Trenčín stred – Gabriela Hubínska 
Trenčín Juh – Ing. Ján Bezák 
Trenčín Sever – Ján Babič 
Trenčín Západ – Martin Barčák 

- Poslanci schválili vykonávať sobášny akt všetkými poslan-
cami. 

- Na záver rokovania mestského zastupiteľstva schválili pos-
lanci odvolanie a menovanie zástupcov mesta Trenčín v or-
gánoch obchodných spoločností. 
www.trenčiansky denný infoservis.sk 03.01.2003 
Trenčianske noviny 07.01.2003 
Info Trenčín 16.01.2003 
Pomocná evidencia 01/01/03, 02/01/03, 04/01/03, 15/1/03 
Fotoalbum č. 2/2003  
 
Na 12. ročníku medzinárodného veľtrhu turistických moţ-

ností v regiónoch „Región Tour“ a 13. ročníku cestovného 
ruchu „Go“, ktoré sa súbeţne konali v dňoch 9. aţ 12. januára 
2003 na Veletrţ- nom výsta-
visku v Brne sa úspešne za-
pojilo aj mesto Trenčín, keď 
sa predstavilo v spoločnej 
expozícii s mes- tom Zlín. 
Hneď v úvodný deň 9. januá-
ra 2003 vicepri- mátor mesta 
Trenčín Ing. Ján Krátky pri-
vítal v nej prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schus-
tera s manţelkou, ktorý sa tieţ slávnostného otvorenia výstav 
zúčastnil. Neskôr potom viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján 
Krátky spolu s ministrom pre miestny rozvoj Českej republiky 
Mgr. Pavlom Němcom pokrstili nové propagačné materiály 
mesta Trenčín a mesta Zlín. Súčasťou veľtrhu bolo finále 

Ing. Ján Krátky víta prezidenta SR Rudolfa Schustera 
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piateho ročníka súťaţe „Región Regina“, v ktorej sa zúčastnila 
aj 19-ročná reprezentantka mesta Trenčín Marcela Maláňová, 
ktorá sa umiestnila na treťom mieste. Ako sama po súťaţi 
povedala, na tomto jej ţivotnom úspechu mali vplyv jej 
skúsenosti z pôsobenia vo folklórnych súboroch „Kubran“ a 
„Večernica“, a potom jej školiteľky Ing. Mária Paušová 
z Mestského úradu v Trenčíne, ktorá ju pripravovala po 
vedomostnej stránke a pani Jurišová a Šimková z Kubrej, 
ktoré ju naučili piecť kapustníky. Na veľtrhu okrem mesta 
Trenčín sa zúčastnil aj 
Trenčiansky samosprávny 
kraj, ktorý so Slovenskou 
asociáciou cestovného ru-
chu Slovenskej republiky, 
časopisom „Cestovateľ“, 
regiónom „Váh – Dunaj -
Ipeľ“ a hotelovou spoloč-
nosťou „Sorea“ tvorili 
jedinú prezentáciu slovenských samosprávnych krajov na 
ploche 9 m2. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 10. januára 2003 sa uskutočnilo pod záštitou primátora 

mesta Trenčín Ing. Juraja Lišku v novootvorenom penzióne 
„Formula“ uţ jedenáste stretnutie podnikateľov a finančníkov 
z regiónu Trenčín. Medzi prítomnými hosťami sa stretnutia 
zúčastnili predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 
Štefan Štefanec, primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška, 
exprimátor mesta Trenčín Ing. Jozef Ţiška. Všetkých hostí na 
pôde penzióne privítal riaditeľ obchodnej spoločnosti DMT 
Mirko Havier. Po privítaní, ako uţ tradične býva, rozprúdila 
sa ţivá diskusia o veciach, na ktoré obvykle nezostáva čas. 

Info Trenčín 30.01.2003 

Ing. J. Krátky  a Mgr. Josef Němec krstia propagačné bulletiny 
partnerských miest Trenčína a Zlína 
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Pomocná evidencia 45/1/03 
 
Dňa 11. januára 2003 Rada Slovenskej televízie po svojom 

rokovaní navrhla poslancom Národnej rady Slovenskej repu-
bliky vymenovať Richarda Rybníčka z Trenčína za jej ria-
iteľa. Stalo sa tak po rozhodovaní medzi Richardom Ryb-
níčkom a Vladimírom Červenákom z Bratislavy. Richard 
Rybníček bodoval s prevahou, keď za jeho kandidatúru hla-
sovalo deväť členov rady Slovenskej televízie sedem jej 
členov. 

www.trenčiansky denný infoservis.sk 11.01.2003 
Pomocná evidencia 09/1/03 
 
Dňa 14. januára 2003 rozhodli poslanci Národnej rady 

Slovenskej republiky v tajnom hlasovaní na svojej piatej 
schôdzi, ţe novým riaditeľom  Slovenskej televízie sa stal 
Richard Rybníček. Jednostodvadsaťpäť poslancov hlasovalo 
za Richarda Rybníčka, deväť poslancov bolo proti a ôsmi sa 
zdrţali hlasovania. A tak verejnoprávna televízia má po 
piatich mesiacoch nového šéfa. 

www.atlas.sk 14.01.2003 
www.trenčiansky denný infoservis.sk 17.01.2003 
Pomocná evidencia 14/1/03, 28/2/03 
 
Dňa 15. januára 2003 prevzal nový riaditeľ Slovenskej 

televízie Richard Rybníček menovací dekrét z rúk predsedu 
Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského. 
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Hru-
šovský vo svojom krátkom preslove prisľúbil, ţe zákonodarný 
zbor mu bude nápomocný a bude podporovať všetky jeho 
pozitívne rozhodnutia. Podporu novému ústrednému riadi-
teľovi Slovenskej televízie Richardovi Rybníčkovi deklaroval 
aj predseda parlamentného mediálneho výboru František 
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Devínsky a predseda Rady Slovenskej televízie Marián 
Slovák. 

atlas.sk 15.01.2003 
Pomocná evidencia 14/2/03 
 
Na rokovaní Vlády Slovenskej republiky dňa 15. januára 

2003 boli vymenovaní šiesti noví prednostovia krajských 
úradov. Na dvoch krajských úradoch zostávajú vo funkciách 
doterajší prednostovia. Do funkcie nového prednostu Kraj-
ského úradu v Trenčíne bol menovaný Mgr. Daniel Gajdoš, 
nominant Kresťansko-demokratického hnutia. V riadení štát-
nej správy na regionálnej úrovni nie je nováčikom, pretoţe 
v rokoch 1991 aţ 1993 pôsobil vo funkcii prednostu Okres-
ného úradu v Trenčíne. V poslednom období pôsobil ako 
riaditeľ cirkevného Gymnázia sv. J. Bosca v Novej Dubnici 
nad Váhom. 

Trenčiansky denný infoservis 17.01.2003 
Pomocná evidencia 27/2/03 
 
Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa                       

15. januára 2003 oznámila, ţe k 1. januáru 2004 zruší všetky 
okresné úrady v Slovenskej republike. 

Trenčiansky denný infoservis 17.01.2003 
Pomocná evidencia 27/1/03 
 
Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa                 

15. januára 2003 oznámila, ţe od 2. februára 2003 ruší 
ţelezničnú dopravu na 25 regionálnych ţelezničných tratiach. 
Na túto „čiernu listinu“ sa dostali sa dostali aj dve trate tren-
čianskeho regiónu : 
- Nemšová – Lednické Rovne, ktorá bude zrušená bez 

náhrady; 
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- Trenčín – Chynorany, ktorá bude nahradená autobusovou 
dopravou; 
Náhradnú dopravu bude zabezpečovať Ţelezničná spoloč-

nosť a autobusy pôjdu popri ţelezničnej trati a zastavovať 
budú pri súčasných ţelezničných staniciach. V ostatných 
prípadoch budú musieť cestujúci  vyuţívať autobusové spoje, 
ak pravda budú mať aké. Zrušenie ţelezničných tratí bolo 
zdôvodňované vysokou stratovosťou týchto tratí. Voči tomuto 
opatreniu vlády sa dvihla vlna občianskeho odporu, ktorá 
našla podporu u primátorov a starostov Trenčianskeho okresu 
a pokúsili sa rokovať na Ministerstve dopravy Slovenskej 
republiky. Samozrejme, ţe bez úspechu. Poslednou vlnou 
odporu bola pripravovaná generálna stávka ţelezničiarov 
vyhlásená po neúspešných rokovaniach odborárov zo ţelezníc 
na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky na deň 29. ja-
nuára 2003 v čase od 03,00 hod. do 09,00 hod. 

Trenčiansky denný infoservis 17.01.2003 
Pomocná evidencia 28/1/03 
 
Dňa 16. januára 2003 boli v informačných novinách samo-

správy mesta Trenčín „Info Trenčín“ zverejnené výsledky 
ankety, ktoré uskutočnilo mesto Trenčín v spolupráci so City 
University zameranej na zistenie vzťahu občanov k miestnej 
samospráve. Výsledky sa zisťovali na vzorke 546 respon-
dentov, starších viac ako 18 rokov. Podľa ankety sa zistili tieto 
skutočnosti: 
- viac ako 88 % opýtaných vedelo, ktoré orgány sa volia 

v komunálnych voľbách; 
- takmer 60 % opýtaných občanov bolo rozhodnutých zú-

častniť sa volieb, viac ako 19 % sa volieb zúčastniť nechcelo 
a 23 % nebolo rozhodnutých; 

- nadpolovičná väčšina občanov poznala súčasných poslancov 
mestského zastupiteľstva; 
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- len 17 % občanov chcelo riešiť svoje právo prostredníctvom 
poslanca; 

- v rozhodovaní pri voľbe občana za poslanca na prvom 
mieste bolo vzdelanie, na druhom mieste sila osobnosti a na 
treťom mieste osobné poznanie; 

- politickú príslušnosť poslanca vo voľbách preferovalo len 
17 % občanov; 

- pri voľbe primátora mesta  na prvom mieste bolo na prvom 
mieste vzdelanie, potom sila osobnosti a na treťom mieste 
politická príslušnosť; 

- ako pozitívum predchádzajúceho volebného obdobia sa 
hodnotilo 166-krát rekonštruovanie centra mesta Trenčín, 
107-krát výstavba krytej plavárne, 97-krát dokončenie 
kruhového objazdu pod Juhom, 94-krát rekonštrukcia letnej 
plavárne; 

- aţ 42 % respondentov vyslovilo potrebu riešenia dopravy 
v meste. 
Info Trenčín 16.01.2003  
Pomocná evidencia 16/1/03 
 
Dňa 21. januára 2003 predpoludním sa vo veľkej zasadačke 

Krajského úradu v Trenčíne zhromaţdili všetci pracovníci 
Krajského úradu v Trenčíne, aby sa spolu s predsedom Tren-
čianskeho samosprávneho kraja, prednostami okresných úra-
dov Trenčianskeho kraja a ďalšími hosťami zúčastnili inau-
gurácie Mgr. Daniela Gajdoša do funkcie prednostu Krajského 
úradu v Trenčíne. Odstupujúci prednosta Krajského úradu 
v Trenčíne Dominik Gahér a nastupujúci prednosta Krajské-
ho úradu v Trenčíne Mgr. Daniel Gajdoš vstúpili do miest-
nosti veľkej zasadačky pod vedením generálneho riaditeľa 
sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej repu-
bliky Ing. Jozefa Líšku. Moderátorom zasadnutia bol vedúci 
odboru všeobecnej vnútornej správy Krajského úradu v Tren-
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číne Ing. Stanislav Jančovič, ktorý v úvode poďakoval za 
všetkých pracovníkov odstupujúcemu prednostovi Krajského 
úradu v Trenčíne Dominikovi Gahérovi za odvedenú prácu 
počas štvorročného funkčného obdobia a zaţelal mu do 
ďalšieho ţivota veľa zdravia. Na jeho vystúpenie nadviazal 
generálny riaditeľ sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky Ing. Jozef Liška, ktorý v úvode svojho 
vystúpenia odovzdal pracovníkom Krajského úradu v Tren-
číne pozdrav a poďakovanie od ministra vnútra Slovenskej 
republiky Vladimíra Palka, ktorí sa v pomerne ťaţkých pod-
mienkach veľmi dobre zhostili transformačných zmien jed-
notlivých úsekov štátnej správy. Túto dobrú prácu ocenil aj 
v osobnom liste odstupujúcemu prednostovi Krajského úradu 
v Trenčíne Dominikovi Gahérovi. Súčasne informoval, ţe 
vláda Slovenskej republiky dňa 19. januára 2003 odvolala 
z funkcie prednostu Krajského úradu v Trenčíne Dominika 
Gahéra, dňom 20. januára 2003 menovala do funkcie prednos-
tu Krajského úradu v Trenčíne Mgr. Daniela Gajdoša a odov-
zdal mu menovací dekrét. Potom verejne naposledy pred 
svojich bývalých spolupracovníkov predstúpil odstupujúci 
prednosta Krajského úradu v Trenčíne Dominik Gahér a poďa-
koval všetkým za ich aktivity počas štyroch rokov, pretoţe len 
vďaka ním sa mohli splniť všetky náročné úlohy a uskutočniť 
významné štrukturálne zmeny Krajským úradom v Trenčíne. 
Na záver svojho vystúpenia vyslovil presvedčenie po 
rozhovoroch s nastupujúcim prednostom Mgr. Danielom Gaj-
došom v priebehu uplynulých dní, ţe nadobudol pocit spo-
kojnosti, ţe nový prednosta Krajského úradu v Trenčíne pove-
die úrad dobre. Svoju úprimnosť vyjadril gestom podania ruky 
nastupujúcemu prednostovi Danielovi Gajdošovi. Po vystú-
pení Dominika Gahéra predstúpil po prvýkrát pred svojich 
spolupracovníkov nastupujúci prednosta Krajského úradu 
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v Trenčíne Mgr. Daniel Gajdoš, ktorý 
zdôraznil, ţe bude vyţadovať v prácu 
kaţdého pracovníka : 
- dokonalú znalosť problematiky práce 

krajského úradu; 
- neustále vzdelávanie sa; 
- zodpovednosť za vykonávanú prácu 
s osobitným dôrazom na disciplínu a boj 
proti korupcii. 

Malú slávnosť uvedenia nového prednostu Krajského úradu 
v Trenčíne ukončil Ing. Stanislav Jančovič. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 27.01.2003 
Pomocná evidencia 33/1/03 
Fotoalbum č. 3/2003 
 
Dňa 23. januára 2003 prijal primátor mesta Trenčín Ing. 

Juraj Liška na vlastnú ţiadosť veľvyslanca Veľkej Británie 
a Severného Írska v Slovenskej republike Jeho Excelenciu 
Damiana Roderica Todda. Na krátkom brífingu po skončení 
rozhovorov oboznámil veľvyslanec Veľkej Británie a Sever-
ného Írska v Slovenskej republike Jeho Excelencia Damian 
Roderic Todd, ţe jeho návšteva u primátora mesta Trenčín Ing. 

Juraja Lišku mala zdvori-
lostný charakter, pretoţe pri-
šiel zablahoţelať novému 
primátorovi mesta Trenčín 
k jeho ustanoveniu do funk-
cie primátora ako aj k zvo-
leniu za poslanca Národnej 
rady Slovenskej republiky. 
Potom sa dostali k slovu no-
vinári, ktorí oslovili veľ-

Mgr. Daniel Gajdoš vo svojom prejave 

zľava – Damina Roderick Todd a Ing. Juraj Liška 
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vyslanca poloţením niekoľkých otázok : 
- Koľkokrát ste bol pán veľvyslanec v Trenčíne ?  

Odpoveď – V Trenčíne som uţ po tretíkrát. Prvýkrát som 
bol v Trenčíne, keď sa poriadal festival „Pohoda“, pre ktorý 
dávala vláda Veľkej Británie grant. Druhýkrát som bol na 
Trenčianskom hrade na slávnostnej recepcii pri príleţitosti 
otvorenia obchodného domu „TESCO“ a dnes som v Tren-
číne po tretíkrát. Veľmi je pre mňa inšpirujúci Trenčiansky 
hrad, ktorý určite v lete navštívim. 

- Ako prijali občania Veľkej Británie a Severného Írska poz-
vanie Slovenskej republiky do NATO ? 
Odpoveď – Briti vidia v tom pozitívny jav, pretoţe je to 
jeden z krokov k tomu, aby sa stala Európa kontinentom 
mieru. 

- Ako sa stavajú občania Veľkej Británie a Severného Írska 
k zavedeniu meny Euro ? 
Odpoveď – Briti sa stavajú k zavedeniu meny Euro prag-
maticky a aţ čas ukáţe jeho zavedenie. 

- Ktorému futbalovému klubu fandíte ? 
Odpoveď – Mojím klubom je Manchester United. 

- Ktorému národnému futbalového druţstvu budete fandiť 
v odvetnom futbalovom stretnutí medzi Slovenskom 
a Anglickom ? 
Odpoveď – Samozrejme, ţe budem drţať palce našim futba-
listom, ale myslím, ţe vyhrá najkrajšia kolektívna hra – 
futbal. 

Po vyfotografovaní pred vlaj-
kou mesta Trenčína primátora 
mesta Trenčín Ing. Juraja Lišku 
a veľvyslanca Veľkej Británie 
a Severného Írska jeho Exelenciu 
Damiana Roderica Todda, kroni-
kár mesta Trenčín Mgr. Jozef 

Zľava Ted Roderick Todd si prezerá fotoalbum zo  
slávnostnej recepcie pri otvorení obchodného domu Tesco 

v Trenčíne s kronikárom mesta Mgr. J. Čerym. 
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Čery odovzdal veľvyslancovi Veľkej Británie a Severného 
Írska v Slovenskej republike Damianovi Rodericovi Toddovi 
fotoalbum zo slávnostnej recepcie na Trenčianskom hrade pri 
príleţitosti otvorenie obchodného domu TESCO v Trenčíne, 
ktorej sa pán veľvyslanec zúčastnil. Návšteva veľvyslanca Veľ-
kej Británie a Severného Írska Damiana Roderica Todda potom 
pokračovala návštevou u predsedu Trenčianskeho samo-
správneho kraja Ing. Štefana Štefanca. Hostiteľ pri tejto prí-
leţitosti poďakoval, ţe práve Vláda Veľkej Británie a Se-
verného Írska umoţnila jemu a ostatným predsedom vyšších 
územných celkov Slovenskej republiky študijný pobyt vo Veľ-
kej Británii, počas ktorého mohol detailne sledovať činnosť jej 
samosprávnych orgánov. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 27.01.2003 
Info Trenčín 30.01.2003 
Pomocná evidencia 35/1/03, 47/1/03 
Fotoalbum č. 4/2003 
 
Dňa 23. januára 2003 odvysielala Trenčianska televízia 

zaujímavú reláciu  pod názvom “Hodina H”, v ktorej v úlohe 
hlavných protagonistov vystúpili vzácni hostia  - veľvyslanec 
Veľkej Británie a Severného Írska v Slovenskej republike Jeho 
Excelencia Damian Roderic Todd, veľvyslanec Českej 
republiky v Slovenskej republike Jeho Excelencia Rudolf 
Slánský, riaditeľ Mediálneho inštitútu Slovenskej republiky 
Zdeno Cho a tretí sektor zastupovala  Dr. Katarína Vajdová 
za moderovania riaditeľa Trenčianskej televízie Ing. Petra 
Hlucháňa. Keď hovoríme o zaujímavej relácii tak preto, lebo 
hostia relácie sa vyjadrovali k najvýznamnejším politicko-
spoločenským otázkam a to vstupom Slovenskej republiky do 
NATO a vstupom do Európskej únie. 

Vlastné poznámky 
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Dňa 23. januára 2003 sa uskutočnilo na hlavnej stanici 
v Bratislave protestné zhromaţdenie ţelezničiarov pri zrušo-
vaniu osobnej ţelezničnej dopravy a s tým súvisiacim prepúš-
ťaním zamestnancov Ţelezníc Slovenskej republiky. V ten istý 
deň sa uskutočnilo v Trenčíne stretnutie tých primátorov 
a starostov Trenčianskeho kraja, ktorých sa dotklo rozhodnutie 
vlády o zastavení prevádzky na regionálnych tratiach za účasti 
vedenia Trenčianskeho samosprávneho kraja, zástupcov Ţelez-
ničnej spoločnosti a.s., Ţelezníc Slovenskej republiky a zástup-
cov spoločností Slovenskej autobusovej dopravy v Trenčíne 
a Prievidzi. Zástupca Ministerstva dopravy, pôšt a telekomu-
nikácií Slovenskej republiky sa na rokovanie nedostavil. Výs-
ledkom stretnutia bol protestný otvorený list adresovaný vláde 
Slovenskej republiky a ministerstvám dopravy a financií, ktorý 
bol vyjadrený nesúhlas z uznesením vlády Slovenskej repu-
bliky zo dňa 15. januára 2003 zastaviť prevádzku na tratiach 
Trenčianskeho kraja Nemšová – Lednické Rovne, Prievidza – 
Nitrianske Pravno, Jablonica – Brezová pod Bradlom, Trenčín 
– Chynorany a ţiadajú komplexne riešiť ţelezničnú dopravu 
kaţdej regionálnej trate komplexne a zabezpečiť ţelezničnou 
dopravou základnú obsluţnosť v zmysle smerníc Európskej 
únie. Zo spomínaných zrušených tratí na území Trenčianskeho 
kraja má byť iba na trati Trenčín – Chynorany nahradená ţelez-
ničná doprava dopravou autobusovou. I keď takto bolo zo stra-
ny vlády Slovenskej republiky rozhodnuté, doposiaľ sa neve-
delo, ktorý dopravca bude náhradnú dopravu zabezpečovať, 
pretoţe nebolo vyhlásené výberové konanie. Treba konšta-
tovať, ţe primátori a starostovia prišli na rokovanie s petíciami 
a podpornými stanoviskami a vyhláseniami občanov, pretoţe 
realizáciou uznesenia vlády Slovenskej republiky sa im 
skomplikuje, alebo úplne znemoţní dochádzanie do škôl, na 
pracoviská a za rôznymi povinnosťami. 

Trenčiansky denný infoservis 24.01.2003 
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Tlačová správa Trenčianskeho samosprávneho kraja 
15.01.2003 
Pomocná evidencia 31/1/03, 41/1/03 
 
Dňa 26. januára 2003 sa uskutočnila vo veľkej zasadačke 

Krajského úradu v Trenčíne pracovná porada prednostov 
okresných úradov, primátorov, starostov a vybraných 

funkcionárov štátnej a verejnej správy 
Trenčianskeho kraja so 
štátnym tajomníkom Mi-
nisterstva vnútra Sloven-
skej republiky Ing. Mar-
tinom Padom, aby sa 
zhodnotil doterajší postup 

štátnej správy pri jej decentralizácii 
v oblasti sociálnych vecí a ţivotného pros-
tredia a súčasne sa pripravili okresné úrady 
na zánik k 1. januáru 2004. Zúčastnených pracovnej porady 
privítal prednosta Krajského úradu v Trenčín Mgr. Daniel 
Gajdoš a vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy 
Krajského úradu v Trenčíne Ing. Stanislav Jančovič, osobitne 
štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
Ing. Martina Pada, poslanca Národnej rady Slovenskej 
republiky a primátora mesta Trenčín Ing. Juraja Lišku, zás-
tupcov Zdruţenia miest a obcí Slovenska a zástupcov minis-
terstiev. Po tomto krátkom úvode sa ujal slova štátny tajomník 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ing. Martin Pado, 
v ktorom predstavil svojich kolegov z ministerstva školstva, 
ministerstva sociálnych vecí a ministerstva ţivotného pros-
tredia. Na škodu bolo, ţe sa porady nezúčastnili zástupcovia 
ministerstva financií, pretoţe na tento úsek bolo najviac 
vznesených pripomienok hlavne z úseku školstva, keď neboli 
vykryté sľúbené finančné prostriedky vzniknuté v roku 2002. 

prednosta Krajského úradu 
v Trenčíne Mgr. Daniel Gajdoš 

Štátny tajomník  MV SR Ing. Martin 
Pado. 
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Táto skutočnosť bola zo strany Ministerstva školstva Sloven-
skej republiky zdôvodnená tým, ţe v závere kalendárneho 
roka 2002 bolo veľa pracovníkov na zodpovedných postoch 
vymenených, a noví nastúpení pracovníci nevedeli, čo majú 
robiť. Ďalej potom vysvetlil, ţe účelom tejto porady je zhod-
notenie výsledkov decentralizácie štátnej správy na samo-
správu v jednotlivých okresoch na úseku ţivotného prostredia, 
sociálneho zabezpečenia a školstva, ktoré mali byť ukončené 
do konca kalendárneho roka 2002 a zároveň dôsledne sa 
pripraviť kroky prechodu kompetencií na samosprávu po zá-
niku okresných úradov. Zo strany štátneho tajomníka Minis-
terstva vnútra Slovenskej republiky Ing. Martina Pada však 
nebola podaná ţiadna informatívna správa, ktorá by bliţšie 
charakterizovala kroky vlády pre najbliţšie obdobie na reali-
záciu spomínaných cieľov. Program sa odvíjal len dotazmi zo 
strany účastníkov pracovnej porady, na ktoré zas nevedeli 
zúčastnení zástupcovia ministerstiev kvalifikovane odpovedať. 
Podľa odozvy účastníkov pracovnej porady, táto porada pre-
biehala len vo všeobecnej rovine a nevybočila zo známych, uţ 
predtým medializovaných informácií. 

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 5/2003  
 
Dňa 29. januára 2003 sa uskutočnila na Mestskom úrade 

v Trenčíne prvá tlačová beseda funkcionárov mesta Trenčín za 
účasti prednostu Mestského 
úradu v Trenčíne Ing. Miro-
slava Vlčka, viceprimátora 
mesta Trenčín Ing. Jána 
Krátkeho a poslanca zastupi-
teľstva mesta Trenčín Ing. 
Branislava Cellera s novi-
nármi trenčianskeho regiónu Zľava – Poslanec Ing. Branislav Celler, viceprimátor mesta Trenčín 

Ing. Ján Krátky, prednosta Mestského úradu Trenčín Ing. Miroslav 
Vlčko a hovorca Stanislav Bejda. 



 205 

po ustanovujúcom zastupiteľstve mesta Trenčín uskutočne-
ného dňa 3. januára 2003. Cieľom tlačovej besedy bolo infor-
movať prítomných novinárov z výsledkami rokovania mimo-
riadneho zastupiteľstva mesta Trenčín dňa 28. januára 2003. 
Po otvorení tlačovej besedy osobným tajomníkom primátora 
mesta Trenčín Stanislavom Bejdom funkcionári mesta Tren-
čín detailnejšie oboznámili prítomných novinárov z prero-
kovanými bodmi programu mestského zastupiteľstva. Naj-
dôleţitejším bodom programu bolo schválenie Spoločného 
obecného úradu v Trenčíne, ktorý vznikol ako  nutnosť po 
delimitácii oddelenia stavebného poriadku Okresného úradu 
v Trenčíne na samosprávu miest a obcí Trenčianskeho okresu, 
aby obce a mestá mohli tak čo najskôr reagovať na ţiadosti 
občanov. Obce pochopili, ţe nie sú pre úsek stavebného po-
riadku personálne vybavené kvalifikovanými pracovníkmi, 
preto po predbeţných rokovaniach s Mestským úradom 
v Trenčíne urýchlene prerokovali vstup do Spoločného obec-
ného úradu v Trenčíne na svojich obecných zastupiteľstvách 
s kladným vyjadrením. A aţ na základe skutočnosti, ţe 29 
obcí pristúpilo k dohode k zriadeniu Spoločného obecného 
úradu v Trenčíne, mohlo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
prerokovať a schváliť svojím uznesením č. 1/2003 Spoločný 
obecný úrad Trenčín. K dohode o zriadení Spoločného obec-
ného úradu v Trenčíne : 
a) pristúpili tieto obce – Adamovské Kochanovce, Bobot, 

Dolná Poruba, Dolná Súča, Drietoma, Dubodiel, Horňany, 
Horná Súča, Horné Srnie, Hrabovka, Chocholná-Velčice, 
Krivosud-Bodovka, Melčice-Lieskové, Mníchova Lehota, 
Neporadza, Omšenie, Veľké Opatovce, Soblahov, Svinná, 
Štvrtok, Trenčín, Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Miti-
ce, Trenčianske Stankovce, Trenčianska Turná, Veľká 
Hradná, Veľké Bierovce a Zamarovce; 
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b) nepristúpili – Trenčianske Teplice, Nemšová, Kostolná-
Záriečie, Trenčianska Teplá, Petrova Lehota a Motešice.  
Zo schválenej dohody o zriadení Spoločného obecného úra-

du v Trenčíne prešli do platnosti niektoré dôleţité proce-
durálne otázky, z ktorých treba osobitne spomenúť : 
- štatutárnym orgánom v pracovno-právnych vzťahoch Spo-

ločného obecného úradu v Trenčíne je primátor mesta 
Trenčín; 

- činnosť Spoločného obecného úradu v Trenčíne riadi jeho 
prednosta; 

- prednostu Spoločného obecného úradu v Trenčíne menuje 
do funkcie primátor mesta Trenčín po prerokovaní s radou 
starostov; 

- prednosta Spoločného obecného úradu v Trenčíne zodpo-
vedá za svoju činnosť primátorovi mesta Trenčín a rade 
starostov; 

- do rady starostov boli schválení – starostka obce Ivanovce 
Bc. Mária Hládeková, starosta obce Omšenie Jozef Marček, 
starostka obce Trenčianske Stankovce Ing. Eva Be-
ňovičová, starosta obce Soblahov Miroslav Ďurači a sta-
rosta obce Skalka Anton Horečný; 

- pre činnosť Spoločného obecného úradu v Trenčíne bolo 
schválených osem pracovníkov; 

- obce sa zaviazali v dohode prispievať na činnosť Spo-
ločného obecného úradu v Trenčíne ročne 4 Sk na oby-
vateľa. 
Druhým prerokovaným bodom mimoriadneho Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne bolo schválenie Všeobecného záväz-
ného nariadenia č. 3/2003, ktorým bolo upravené úplné znenie 
miestnych poplatkov v Trenčíne, včítane poskytovaných úľav. 
Zaujímavé pre občanov bolo schválenie poskytovaných úľav, 
napríklad : 
- úľava 180,- Sk môţe byť poskytnutá : 
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a) občanovi ťaţko zdravotne postihnutému;  
b) občanovi, ktorý pracuje alebo má prechodné bydlisko 

mimo územia Slovenskej republiky; 
c) občanovi, ktorý má prechodné obdobie bydlisko na 

území Slovenskej republiky a poplatok za zber, 
prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu platí; 

- úľava 280,- Sk môţe byť poskytnutá : 
občanovi, ak študuje mimo mesta Trenčín; 

- úľava na úplnú sumu miestneho poplatku môţe byť 
poskytnutá : 
a) občanovi, ktorý je vo výkone základnej vojenskej 

sluţby, 
b) občanovi, ktorý zmenil svoje trvalé bydlisko, 
c) občanovi, ktorý zomrel, 
d) občanovi, ktorý zrušil svoju podnikateľskú činnosť;  
e) občanovi,  ktorý je vo výkone trestu odňatia slobody; 
Vlastné poznámky 
Trenčiansky denný infoservis 31.01.2003 
Info Trenčín 13.02.2003 
Trenčianske noviny 10.03.2003 
Pomocná evidencia  51/1/03, 80/1/03, 143/2/03 
Fotoalbum č. 8/2003 
 
Dňa 29. januára 2003 schválením Stanov Konferencie pred-

sedov samosprávnych krajov predsedami vyšších územných 
celkov v Banskej Bystrici bola schválená táto konferencia. 
Osmička predsedov sa dohodla, ţe funkcia prezidenta kon-
ferencie bude rotovať v polročnom cykle. Na obdobie prvého 
polroku 2003 sa stal predsedom košický predseda Rudolf Bauer 
a vicepredsedami banskobystrický predseda Milan Marčok ako 
odchádzajúci a prešovský Peter Chudík ako budúci prezident. 
Okrem toho konferencia predsedov samosprávnych krajov sa 
zaoberala situácia v rušení osobnej dopravy na regionálnych 
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tratiach. Konferencia vo svojom vyhlásení prezentovanom jej 
predsedom Milanom Marčokom odmietla tvrdenia ministra 
dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Ing. Pa-
vla Prokopoviča o zrušení regionálnych tratí, pretoţe vzniknutý 
problém nikto s vyššími územnými celkami nekonzultoval. Na 
strane druhej od riešenia problému sa nedištancujú, ale treba 
pripraviť potrebnú legislatívu, ktorou sa preberie regionálna 
ţelezničná doprava do ich majetku bez dlţôb a štát poskytne 
dotácie na poskytovanie výkonov vo verejnom záujme.  

Atlas.sk 29.01.2003 
Pomocná evidencia 42/2/02, 43/1/03 
 
Dňa 29. januára 2003 začal okolo tretej hodiny nad ránom 

vopred avizovaný generálny štrajk ţelezničiarov celej Slo-
venskej republiky, aby upozornil vládu Slovenskej republiky na 
nesúhlas s pripravovaným rušením osobnej dopravy na 
vybraných 25 regionálnych ţelezničných tratiach. V rámci 
Trenčianskeho kraja boli navrhnuté na zrušenie ţelezničné 
spoje Trenčín – Chynorany a Nemšová – Lednické Rovne. 
K štrajku sa pripojili aj pracovníci zo ţelezničnej stanice 
Trenčín pod vedením predsedu závodného výboru Odborového 
zdruţenia ţelezničiarov a predsedu štrajkového výboru ţelez-
ničného uzla Trenčín, signalistu Štefana Semančíka. Aţ do 
deviatej hodiny predpoludním, kedy sa štrajk skončil, neprešiel 
trenčianskou ţelezničnou stanice ţiaden vlak. Bolo veľmi 
smutné pri vstupe do vesti-
bulu ţelezničnej stanice 
Trenčín, kde prípadných 
záujemcov o sluţby ţelezníc 
upozorňoval na dverách 
nalepený oznam o štrajku. 
Vestibul zíval prázdnotou 
a tichosťou. Oproti tomuto 

situácia pre zástavkami autobusov 
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tichu naopak bol zvýšený ruch pred stanicou pred zástavkami 
autobusov, ktorými bola zabezpečovaná náhradná doprava. 

Atlas.sk 29.01.2003 
Trenčianske noviny 03.02.2003 
Pomocná evidencia 43/2/03, 53/1/03 
Fotoalbum č. 15/2003 
 
Dňa 30.01.2003 navštívila Trenčiansku televíziu riaditeľka 

Zdruţenia lokálnych televízií na Slovensku pod názvom 
„Lotos“ Mgr. Nataša Petrová a generálny riaditeľ Televízie 
Bratislava – Nové Mesto Dr. Ladislav Slaninka, aby si pre-
zreli jej pracovné podmienky a vzájomne si vymenili skú-
senosti s riaditeľom Televízie Trenčín Ing. Petrom Hlu-
cháňom. Ako vyplynulo z rozhovorov, Trenčianska televízia 
patrí spomedzi lokálnych televízií na Slovensku k obsahovo 
najlepším televíziám. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 30. januára 2003 sa uskutočnilo veliteľské zhro-
maţdenie pri príleţitosti nástupu nového veliteľa pozemného 
vojska Armády Slovenskej republiky v Trenčíne generál-
majora Ota Nečasa namiesto generálmajora Ing. Jozefa 
Blizmana, ktorý bol ustanovený do funkcie zástupcu náčelníka 
Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky. Na tlačovej 
besede v Metodickom a koordinačnom centre ozbrojených síl 
Armády Slovenskej republiky uskutočnenej po slávnostnom 
zhromaţdení predstavil minister obrany Slovenskej republiky 
Ivan Šimko nového veliteľa pozemných síl Armády Sloven-
skej republiky generálmajora Ota Nečasa a odstupujúcemu 
generálmajorovi Ing. Jozefovi Blizmanovi poďakoval za 
doterajšiu prácu v ozbrojených silách Armády Slovenskej 
republiky. 

Trenčianske noviny 03.02.2003 
Pomocná evidencia 52/1/03 
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Dňa 4. februára 2003 bol prerušený trojdňový generálny 
štrajk ţelezničiarov po akceptovaní predbeţného opatrenia 
Okresného súdu 1. v Bratislave. Ţelezničná doprava v celej 
sieti Ţelezníc Slovenskej republiky sa rozbehla podľa nového 
redukovaného cestovného poriadku. Spočiatku verejnosť prijala 
túto skutočnosť ostýchavo, bojazlivo, mysliac si, či je to naozaj 
pravda, preto aj ľudí na ţelezničnej stanici bolo menej. No 
pravda to naozaj bola, a preto postupne verejnosť naplňovala 
priestory ţelezničnej stanice. Zrušený ţelezničný spoj Trenčín 
– Chynorany zabezpečovala zmluvná autobusová doprava 
firmy „Chorváth“. 

Atlas.sk 04.02.2003 
Trenčiansky denný infoservis 20.02.2003 
Pomocná evidencia 56/1/03, 90/1/03 
 
Po návšteve hlavného mesta Slovenskej republiky Bra-

tislavy poslancom Európskeho parlamentu Janom Marinusom 
Viersmom dňa 6. februára 2003, kde rokoval s najvyššími 
predstaviteľmi Slovenskej republiky, navštívil na druhý deň 7. 
februára 2003 poslanec Európskeho parlamentu Jan Marinus 
Viersma s politickým radcom Európskej únie v Slovenskej 

republike Onnom Simonsom, pracov-
níkom Úradu Európskej únie v Sloven-
skej republike Dionýzom Hochelom 
a tlmočníčkou Zuzanou Kováčovou aj 
mesto Trenčín. Jeho prvé kroky v Tren-
číne za-
čali náv-
števou u 

primátora mesta Trenčín  Ing. 
Juraja Lišku, s ktorým sa stretol 
v priestoroch mestskej veţe. Po 
neformálnych rozhovoroch sa 

Ing. Juraj Liška s Janom Marinusom Wiersmom 
po podpise pamätnej knihy 

Jan Marinus Wiersma sa podpisuje do pamätnej knihy 
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka 
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podpísal do pamätnej knihy mesta Trenčína a prijal od pri-
mátora mesta Trenčín Ing. Juraja Lišku drobné prezenty. Po 
rozlúčke na Mestskom úrade v Trenčíne pokračovala návšteva 
poslanca Európskeho parlamentu Jana Marinusa Viersmu so 
sprievodom na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde 
sa stretol s jeho predsedom Ing. Štefanom Štefancom, pod-
predsedom Ing. Jozefom Fabianom a riaditeľom Úradu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Ing. Pavlom Krištofom.  

Po rozlúčke na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja 
poslanec Európskeho parla-
mentu Jan Marinus Viersma 
navštívil Trenčiansku univer-
zitu Alexandra Dubčeka, kde 
ho prijal jej rektor doc. Ing. 
Juraj Wagner PhD. s ostat-
nými členmi akademickej ob-

ce univerzity. Pri rozhovoroch priblíţil rektor Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka  doc. Ing. Juraj Wagner PhD. 
svojmu hosťovi päťročnú his-
tóriu univerzity a učebný pro-
gram jednotlivých fakúlt univer-
zity. Hosť zbystril pozornosť 
najmä pri predstavovaní fakulty 
mechatroniky, pretoţe s týmto 
pojmom sa ešte nestretol. Preto 
so záujmom sa nechal infor-
movať o vzdelávacom programe tejto fakulty. Po zápise  do  
pamätnej  knihy Trenčianskej 
univerzity A. Dubčeka univerzity predstúpil pred študentov 
s prednáškou na tému „Slovensko a Európska únia“. 

Záver návštevy poslanca Európskeho parlamentu Jana 
Marinusa Viersmu v Trenčíne patril stretnutiu s novinármi 
trenčianskeho regiónu na obede v poľovníckej reštaurácii 

Rektor TUAD doc. Ing. J. Wagner a J. M. Wiersma 

Rektor TUAD doc. Ing. J. Wagner a J. M. Wiersma 
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hotela Tatra. V neformálnej besede s nimi konštatoval, ţe Slo-
vensko má predpoklady, aby bolo prijaté do Európskej únie. 
Vysvetlil i cieľ svojej návštevy v Trenčíne, keď povedal, ţe 
chce poznať nielen Bratislavu, ale ţe chce bliţšie poznať 
Slovensko cez prácu v regiónoch, lebo tie sú základom 
všetkého diania. Sám má vedomosti o tom, ţe na Slovensku sú 
bohaté aj chudobné regióny. Trenčiansky región patrí medzi 
tie vyspelejšie, o čom sa uţ presvedčil pri návštevách firiem 
„Ozeta“ Trenčín a „DMD Holding“ Trenčín. Vstupom do 
Európskej únie sa pre Slovensko núkajú moţnosti ďalšieho 
napredovania vyuţívaním jej fondov, k čomu treba pripraviť 
projekty. K tomuto cieľu treba usmerniť vzdelávanie tak, aby 
školy pripravovali odborne a jazykovo zdatných ľudí, ktorí by 
tieto náročné úlohy zvládli. Dnes uţ nie sú bariéry, ktoré by 
zabraňovali študovať nadaným mladým ľuďom v zahraničí. 
Vyjadril svoj názor na hrozbu vojenského zásahu USA proti 
Iraku a postoj Európskej únie voči tejto hrozbe v tom smere, 

ţe politici musia veľmi 
trpezlivo zvaţovať usku-
točnenie všetkých krokov, 
ktorým sa ľudstvo dostalo 
na okraj svetového vojno-
vého poţiaru. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 10.02.2003 
Info 13.02.2003 
Pomocná evidencia 71/1/03, 80/1/03 
Fotoalbum 10/2003 
 
Dňom 8. februára 2003 zaviedlo do praxe Krajské 

riaditeľstvo Policajného zboru Slovenskej republiky v Trenčíne 
projekt troch „P“, čo znamená prívetivé policajné prostredie. 
Ide o jednu z foriem, ktorá by mala prispieť k zvýšenie  

Zľava J. M. Wiersma, Onno Simons a Dionýz Hochel 
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dôveryhodnosti policajného zboru v očiach verejnosti na 
Krajskom zboru policajného zboru Slovenskej republiky 
v Trenčíne ako aj na všetkých okresných riaditeľstvách Tren-
čianskeho kraja. Prostredníctvom prijímacích hodín pre verej-
nosť polícia umoţní občanom osobne poznať krajského 
a okresných policajných veliteľov. Prvá streda v mesiaci umoţ-
ňuje občanovi stretnúť sa s nimi v policajnom prostredí a dis-
kutovať na rôzne témy súvisiace s prácou polície a klásť otázky 
a ţiadať na ne odpovede. Je len samozrejmé, ţe občania môţu 
vyjadrovať svoje postrehy a predkladať podnety a návrhy na 
zlepšenie práce policajného zboru. 

Atlas.sk 08.02.2003 
Pomocná evidencia 66/1/03 
 
Dňa 12. februára 2003 sa malo uskutočniť v tomto roku 

prvé, ale v celkovom poradí desiate zasadnutie Zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na poslednú chvíľu bolo 
zasadnutie zastupiteľstva preloţené na 26. februára 2003 jeho 
predsedom Ing. Štefanom Štefancom, pretoţe poslanec Rasti-
slav Machunka vzniesol protest, ţe zákonnej stanovenej lehote 
10 dní pred zasadnutím zastupiteľstva nedostal podklady na 
rokovanie, ale aţ o tri dni neskôr a potom neboli doriešené 
organizačné otázky rokovania pre komplikáciu spôsobenú záni-
kom mandátu poslanca Ing. Vendelína Dvorského, ktorý sa 
z miesta svojho trvalého bydliska v Partizánskom presťahoval 
a podľa volebných výsledkov je prvou náhradníčkou starostka 
obce Paţiť Slavka Súľovská kandidujúca za Slovenskú kres-
ťansko-demokratickú úniu. Okrem toho sa stalo krajské zas-
tupiteľstvo miestom vnútorných sporov Hnutia za demo-
kratické Slovensko medzi trenčianskou skupinou poslancov 
a zvyškom zastupiteľstva, včítane vedenia vyššieho územného 
celku vo veci vytvorenia funkcie radcu. Spory sa tak vyhrotili, 
ţe trenčianski poslanci dali podnet na krajskú prokuratúru. 
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Vlastné poznámky 
Sme 12.02.2003 
Pomocná evidencia 57/1/03 
 
Prezident Slovenskej republiky Ing. Rudolf Schuster vy-

hlásil dňa 17. februára 2003 referendum o vstupe Slovenskej 
republiky do Európskej únie, ktoré sa uskutočnilo v dňoch                   
16 . a 17. mája 2003. Oprávnení občania o vstupe Slovenskej 
republiky rozhodli odpoveďou na otázku : „Súhlasíte s tým, 
aby sa Slovenská republika stala členským štátom Eu-
rópskej únie“ ? Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky 
bolo uverejnené vo Zbierke zákonov č. 49/2003. 

Pomocná evidencia 104/1/03 
 
V zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky              

č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 
neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok sa dňa                  
18. februára 2003 uskutočnila v Trenčíne odborná príprava pre 
oblasť civilnej ochrany obyvateľstva a obrany primátorov 
miest, starostov obcí a vedúcich vybraných objektov a orga-
nizácií okresu Trenčín. Po privítaní účastníkov a prednesení 
úvodného slova prednostkou Okresného úradu v Trenčíne 
RNDr. Máriou Dedíkovou, zastupujúci vedúci odboru civil-
nej ochrany a obrany Okresného úradu v Trenčíne Ing. Fran-
tišek Mikuš zoznámil prítomných s hlavným cieľom odbornej 
prípravy, ktorým je zvýšenie významu civilnej ochrany 
obyvateľstva a obrany v povedomí obyvateľstva na základe 
zhoršujúcej sa medzinárodnej politickej situácie. Po 
vyhodnotení splnenia úloh v oblasti civilnej ochrany obyva-
teľstva a obrany v okrese Trenčín za rok 2002, zoznámil s 
plánovanými úlohami civilnej ochrany obyvateľstva a obrany 
v okrese Trenčín na rok 2003, v ktorých hlavný dôraz sa 
kladie na praktické precvičovanie krízových situácií. Podľa 



 215 

schváleného programu zamestnania potom pracovníci odboru 
civilnej ochrany obyvateľstva a obrany Okresného  úradu  
v Trenčíne predniesli tieto informácie o : 
 nových právnych normách v oblasti obrany - zákon Národ-

nej rady Slovenskej republiky č. 319/2002 Z.z. o obrane SR, 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 320/2002 Z.z. 
o brannej povinnosti, zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách Slovenskej 
republiky, zákon Národnej rady Slovenskej republiky                 
č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciach 
mimo času vojny a vojnového stavu a zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 414/2002 Z.z. o hospodárskej 
mobilizácii; 

 nových právnych normách z oblasti utajovaných skutoč-
ností podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky              
č. 241/2002 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a vy-
hlášky č. 455/2001 Z.z. o administratívnej bezpečnosti; 

 prijatých opatreniach pri vzniku mimoriadnych udalostí, 
ktoré boli prijaté na elimináciu následkov účinku rádio-
aktívnych, chemických, toxických látok a biologických 
prostriedkov v okrese Trenčín,  o spôsobe ochrany pros-
triedkami individuálnej ochrany proti nebezpečným látkam 
ich funkciu a ţivotnosť ; 

 nutnosti pravidelnej aktualizácie  plánu varovania a vyrozu-
menia okresu Trenčín; 

 dokumentácii núdzového zásobovania; 
 modernizácii vyrovnávajúcej siete v okrese Trenčín; 
 význame zabezpečenia prípravy na civilnú ochranu, prí-

pravy na seba ochranu a vzájomnú pomoc podľa vyhlášky 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z.z. 
v znení neskorších predpisov; 

 koncepcii vzdelávania a prípravy na civilnej ochrany Slo-
venskej republiky do roku 2005 a o jej financovaní podľa 
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vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky                      
č. 552/2002 Z.z. o výdavkoch na civilnú ochranu 
obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu. Podľa 
ohlasu účastníkov zamestnania sa konštatovalo, ţe za-
mestnanie bolo prínosom, lebo  zorientovalo vedúcich 
funkcionárov samosprávy obcí a miest a vedúcich pracov-
níkov vybraných objektov okresu Trenčín v základných 
otázkach a postupoch pri ochrane obyvateľstva, v prípadoch 
vzniku mimoriadnych udalostí spojených s ohrozením  ţi-
votov, zdravia a majetku. Zamestnanie súčasne poukázalo 
na nevyhnutnú potrebu organizovania ďalších teoreticko-
praktických podujatí. 
Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 24.02.2003 
Pomocná evidencia 94/2/03 
 
Dňa 18. februára 2003 sa uskutočnilo mimoriadne zasad-

nutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, kto-
rého predmetom bolo prerokovanie zániku mandátu poslanca 
Ing. Vendelína Dvorského a poslanecký sľub prvej náhradníčky 
Slavky Suľovskej. Poslancov privítal predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec. Súčasne oznámil, ţe 
voči zvolaniu mimoriadneho zastupiteľstva písomne vzniesli 
námietky poslanci  Ing. Jozef Rea a Rastislav Machunka pre 
jeho rozpor so zákonom. Predseda Ing. Štefan Štefanec sa 
vyjadril, ţe nechal urobiť právnu expertízu na zvolanie mimo-
riadneho zasadnutia zastupiteľstva Trenčianskeho samo-
správneho kraja. Z dôvodovej správy vyplynulo, ţe je nutné 
zachovať zákonom stanovenú 15 dňovú lehotu po doručení 
oznámenia Vendelínom Dvorským, preto vznesené námietky 
boli zamietnuté ako neopodstatnené. Po tomto vysvetlení 
podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja  Ing. Jozef 
Fabian zoznámil prítomných poslancov z listom Ing. Vendelína 
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Dvorského, ktorí vzali na vedomie. Program rokovania pokra-
čoval vystúpením predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Ing. Štefan Štefanec, ktorý uviedol vyjadrenie krajskej 
volebnej komisie, ţe na uvoľnený poslanecký mandát po Ing. 
Vendelínovi Dvorskom je prvou náhradníčkou  kandidátka za 
Slovenskú kresťansko-demokratickú úniu, starostka obce Paţiť 

Slavka Suľovská. Nová poslankyňa 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Slavka Suľovská potom zloţila 
poslanecký sľub, ktorý písomne 
potvrdila. Predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Štefan 
Štefanec zaţelal poslankyni Slavke 
Suľovskej veľa síl a zdravia v novej 

funkcii. Po záverečnom hlasovaní 32 poslancov o uznesení sa 
mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samo-
správneho kraja skončilo. 

Vlastné poznámky 
Sme.sk 12.02.2003 
Trenčianske noviny 17.02.2003 
Pomocná evidencia 74/2/03, 86/2/03, 98/1/03 
Fotoalbum č. 14/2003 
 
Najdôleţitejším bodom rokovania zastupiteľstva Tren-

čianskeho samosprávneho kraja dňa 25. februára 2003 bol 
rozpočet na rok 2003. I napriek tomu, ţe bol schválený 
a prezentoval sa ako vyrovnaný rozpočet, aby sa dalo zadosť 
zákonu. Najzloţitejšia situácia bola v školstve, kde oproti 
predchádzajúcemu roku bolo 63 miliónov Sk menej. O nič 
ruţovejšie to nebolo v doprave, kde chýba na dopravu vo 
verejnom záujme 43 miliónov Sk. Ťaţko je i sociálnej oblasti. 

Trenčianske noviny 03.03.2003 
Pomocná evidencia 112/1/03 

Poslankyňa Slávka Súľovská prijíma blahoţelanie od 
predseda TSK Ing. Štefana Štefanca 
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Na poslednom zasadnutí Republikového výboru Sloven-
ského leteckého zväzu M. R. Štefánika v Bratislave boli poc-
tení jeho zakladajúci členovia vyznamenaním pamätnou me-
dailou, ktorej autorkou je akademická sochárka Gabriela Gas-
parová - Illešová. Medzi vyznamenanými boli aj členovia tren-
čianskej pobočky Š. Vittek, J. Šimon, J. Bogár, I. Chrenka, Š. 
Androvič, L. Jambor, Š. Krajčovič a prezident Slovenského 
leteckého zväzu M. R. Štefánika generál v.v. Dunaj.  

Trenčianske noviny 03.03.2003 
Pomocná evidencia 112/2/03 
 
Dňa 28. februára 2003 sa uskutočnilo 10. zasadnutie zas-

tupiteľstva Trenčianskeho kraja, na ktorom hlavným bodom 
programu bolo prerokovanie a schválenie rozpočtu na rok 
2003. Podľa zákona poslanci prijali vyrovnaný rozpočet, ale 
jednohlasne proklamovali svoj nesúhlas s jeho výškou. Pri 
schválenej sume 915 miliónov Sk chýba samosprávnemu kraju 
minimálne 126 miliónov Sk, čo sa najviac prejavuje v chý-
bajúcich finančných prostriedkoch v školstve 63 miliónov Sk, 
čo je rozdiel oproti predchádzajúcemu roku 2002. ďalej potom 
v doprave 48 miliónov Sk a v sociálnej oblasti 9 miliónov Sk. 
Táto skutočnosť je na zamyslenie, pretoţe táto skutočnosť 
ovplyvní plynulý chod zariadení. Okrem toho poslanci vyko-
nali zmeny v grémiu Trenčianskeho samosprávneho kraja z ti-
tulu odovzdania mandátu poslanca Ing. Vendelína Dvorského, 
keď jeho miesto nahradil poslanec PaedDr. Jozef Boţik a  Ing. 
Jozefa Reu, ktorý sa vzdal svojho miesta v grémiu, nahradil ho 
Rastislav Machunka. 

Vlastné poznámky 
 
Od 1. marca 2003 občania, ktorí prechádzali cez prechody 

chodcov v centre mesta Trenčín a v blízkosti škôl v čase od 
07,15 hod. do 07,45 hod., zaregistrovali účasť mestských 
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policajtov v ich blízkosti, aby chránili chodcov, najmä deti pred 
bezohľadnými vodičmi motorových vozidiel. Táto činnosť sa 
začala realizovať na základe vizuálneho pozorovania stavu bez-
pečnosti na prechodoch pracovníkmi Mestskej polície v Tren-
číne ako aj po pripomienkach viacerých občanov mesta Tren-
čín. Zo strany mestskej polície to bol veľmi významný krok na 
ceste k bezpečnosti mládeţe. 

Trenčianske noviny 24.03.2003 
Pomocná evidencia 186/2/03 
 
Dňa 1. marca 2003 menoval primátor mesta Trenčín Ing. Ju-

raj Liška komisiu pre prevenciu kriminality a inej protispo-
ločenskej činnosti ako svoj poradný orgán. Jej hlavnou úlohou 
bude doporučovať primátorovi mesta Trenčín akcie preven-
tívneho charakteru pri kriminalite a inej protispoločenskej 
činnosti zamerané najmä na mládeţ, ale neobídu ani dospelých 
a seniorov. Okrem toho sa budú organizovať : 
- ukáţky praktickej činnosti policajtov; 
- prednášková činnosť na školách obsahovo zameraná na 

prevenciu proti kriminalite, na boj proti drogám, alkoholizmu 
a fajčeniu; 

- akcie kultúrneho športového charakteru. 
 Trenčianske noviny 24.03.2003 
 Pomocná evidencia 189/2/2003 

 
V piatok 7. marca 2003 bol pre Trenčín bol „čiernym 

dňom“. Krátko po polnoci zo dňa 6. na 7. marca 2003 sa 
začala deštrukcia hradného múru Trenčianskeho hradu pred 
palácom Zápoľských smerom do centra mesta, keď z jeho 
úpätia začalo vypadávať murivo na cestu smerujúcej k hradu 
aţ tak, ţe sa vytvorila veľká trhlina z vypadnutého muriva. 
Privolaný odborník statiky Ing. Jozef Závacký konštatoval po 
zbeţnom vykonaní zhodnotenia spadnutého opevnenia, ţe pod 
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vznik tak rozsiahlej deštrukcie sa podpísala erózia vo-
dy, mrazu a času. Riaditeľstvo Trenčianskeho múzea ako 
správca Trenčianskeho hradu po zistení nebezpečného zosuvu 
opevnenia, uzatvorilo Trenčiansky hrad, aby nedošlo k ohro-

zeniu ţivotov 
prípadných náv-
števníkov. V po-
poludňajších ho-
dinách bolo cel-
kom znateľne vi-
dieť prakticky zo 
všetkých častí 
Mierového ná-
mestia, ţe z opev-
nenia odpadávala 
hlina a kamene. 

Zostala len otázka času, kedy to všetko spadne. Táto hrozná 
predpoveď  sa naplnila okolo 17. hodiny, keď zo silným ra-
chotom sa časť opev-
nenia uvoľnila a zrú-
tila smerom k ceste na 
hrad okolo bývalej vo-
dárne, poškodiac pri-
tom strechu pokladne 
hradu a jeden stĺp 
hradného osvetlenia a 
časť kameňov prele-
telo aţ do záhrad do-
mov na Matúšovej uli-
ci. Podľa vyjadrenia odborníkov spadlo niekoľko desiatok ton 
materiálu. V tom čase bolo na Mierovom námestí veľa ľudí, 
ktorí v nemom úţase sledovali toto hrozné divadlo, ktoré-
mu nemohli mu nijako zabrániť. Kaţdému bolo smutno pri 

pohľad na mesta z miesta, kde spadol oporný múr 

takéto kusy kameňov padali z opevnenia 
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srdci, čo s tou našou perlou deje. Keďţe nebezpečenstvo 
ďalšieho zosuvu opevnenia podľa vyjadrenia odborníkov 
pretrváva, musela sa vykonať evakuácia niekoľkých rodín aţ 
do vykonania geodetických meraní. 

 
Dňa 8. marca 2003, teda v sobotu hneď na druhý deň sa 

uskutočnilo na Trenčianskom hrade zasadnutie krízového 
štábu za účasti pred-
sedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja 
Ing. Štefana Štefanca, 
riaditeľa Úradu Tren-
čianskeho samospráv-
neho kraja Ing. Pavla 
Krištofa, prednostu 
Mestského úradu v 
Trenčíne Ing. Miro-
slava Velčka, riadi-

teľky Trenčianskeho múzea Kataríny Babičovej a prizvaného 
odborníka z oblasti statiky Ing. Jozefa Zavackého, aby kolek-
tívne rozhodli o ďalších krokoch na záchranu tejto kultúrnej 
pamiatky. Jedným z prijatých opatrení bolo, ţe predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec 
osloví najvyšších ústavných činiteľov, t.j. prezidenta Sloven-
skej republiky Rudolfa Schustera a predsedu vlády Slovenskej 
republiky Mikuláša Dzurindu v priebehu nasledujúceho týţ-
dňa. 

Vlastné poznámky 
Sme.sk 08.03.2003, 09.03.2003, 10.03.2003, 11.03.2003 
Trenčiansky denný infoservis 09.03.2003 
Trenčianske noviny 10.03.2003 
Info Trenčín 13.03.2003 
www.Trencin.sk 17.03.2003 

Trenčiansky hrad v zornom uhle z Mieroveho námestia 
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Pomocná evidencia 130/1,2/03 131/1/03, 132/1,2/03, 
133/1/03, 134/1,2/03, 135/1/03, 136/1/03, 140/1/03, 
141/1/03, 153/1/03, 176/1/03, 
177/1,2/03,  
Fotoalbum č. 19/03 
 
Dňa 11. marca 2003 sa uskutočnila tlačová beseda primátora 

mesta Trenčín obsahovo zameranej na vysvetlenie prijatých 
uznesení mestským zastupiteľstvom dňa 10. marca 2003. Be-
seda otvoril a prítomných novinárov privítal osobný tajomník 
primátora mesta Trenčín Stanislav Bejda a na vznesené otázky 
odpovedali primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška, vice-
primátor mesta Trenčín Ing. Ján Krátky, predseda finančnej 
komisie Ing. Branislav Celler a vedúci oddelenia financií mest-
ského úradu v Trenčíne Ing. Peter Bočák. Najviac prefero-
vanými témami, ktoré ţiadali poslanci vysvetliť : 
a) riešenie dopravnej situácie v meste Trenčín 

Primátor Ing. Juraj Liška odpovedal, ţe prioritou vole-
ných orgánov mesta Trenčín v tomto volebnom období bude 
riešenie dopravnej situácie v Trenčíne. O poţiadavke juţ-
ného obchvatu mesta Trenčín sa uţ dlho hovorí, ale aţ 
v tomto období sa vykonajú zásadné kroky pre jeho rea-
lizáciu.  

Druhou kľúčovou úlohou je pripraviť výstavbu nového 
cestného mostu. Keďţe mesto nie je schopné ho financovať 
z vlastných zdrojov, bolo poţiadané Ministerstvo dopravy 
Slovenskej republiky, aby na tento účel vyčlenilo finančné 
prostriedky.  

Treťou kľúčovou úlohou je prehodnotiť záporné stano-
visko predchádzajúceho mestského zastupiteľstva k riešeniu 
ţelezničnej dopravy podľa nových európskych noriem, kto-
rým sa dotknú niektoré objekty ako napríklad letná plaváreň, 
do ktorej sa v predchádzajúcom roku vloţili pri rekon-
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štrukcii nemalé finančné prostriedky. V prípade, ţe by in-
vestor pristúpil na podmienku mesta Trenčín zrealizovať 
novú letnú plaváreň o kapacite 3 aţ 4 tisíc návštevníkov, tak 
mesto Trenčín poskytne na tento účel dve lokality a to pod 
sídliskom Trenčín – Juh a na Ostrove. 

b) informácia o zadĺţenosti mesta Trenčín 
Vedúci oddelenia finančného odboru Mestského úradu 

v Trenčíne Ing. Peter Bočák informoval, ţe v súčasnom 
období zadĺţenosť mesta Trenčín predstavuje čiastku cca 
130 miliónov Sk, vrátane nesplatenej časti emisie komunál-
nych obligácií, ktoré sú splatné v roku 2007 vo výške 75 mi-
liónov Sk. Rozdiel 55 miliónov Sk tvoria úvery, ktoré mesto 
Trenčín čerpalo na investičné akcie. 

c) ubytovanie evakuovaných občanov z Matúšovej ulice 
Viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján Krátky informoval, 

ţe mesto Trenčín zabezpečilo ubytovanie pre evakuovaných 
občanov a uhradí aj náklady, ktoré vznikli zneprístupnením 
ich majetku. 

d) riešenie futbalového štadióna Za mostami 
Primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška oboznámil prí-

tomných novinárov s tým, ţe správca konkurznej podstaty 
„Ozeta a.s.“ Trenčín rozhodol o predaji štadióna Za mos-
tami. Mesto Trenčín uvaţuje nad jeho kúpou, čím by sa za-
choval jeho športový charakter. 

e) riešenie ţivotného prostredia 
Poslanec Mestského zastupiteľstva Ing. Branislav Celler 

odpovedal, ţe ak sa za ţivotného prostredie povaţuje rie-
šenie kanalizácie, nakladanie s odpadmi, vypracovanie ge-
nerelov a riešenie dopravy, tak práve táto oblasť zazna-
menala v rozpočte na rok 2003 najvýraznejšie zmeny. 

f) informácia o výstavbe pravobreţnej čističke odpadových 
vôd 
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Poslanec Mestského zastupiteľstva Ing. Branislav Celler 
odpovedal, ţe výstavba pravobreţnej čističky odpadových 
vôd sa začína stavať v priebehu apríla 2003 a mala by sa 
ukončiť za 18 mesiacov. Celkové náklady na stavbu pred-
stavujú čiastku 6 miliónov Eur. Financovanie je zabezpe-
čené 80 % z fondu ISPA, 12,5 % z príspevku Ministerstva 
ţivotného prostredia Slovenskej republiky a 7,5 % majú 
úver Trenčianske vodárne a kanalizácie. 

g) informácia o dostavbe diaľničného privádzača 
Primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška informoval, ţe 

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky prisľúbilo finan-
čnú pomoc zo svojej rezervy na rok 2003, z ktorej by sa 
uhradili štúdie a projekčné práce na diaľničný privádzač. Na 
túto etapu by mal naviazať výkup pozemkov a v priebehu 4 
aţ 5 rokov by mohla byť akcia ukončená. 
Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 123/1/03 
Fotoalbum č. 8/2003 
 
Dňa 12. marca 2003 dopoludnia navštívil prezident Slo-

venskej republiky Rudolf Schuster v sprievode ministra obrany 
Slovenskej republiky generálporučíka Milana Cerovského Veli-
teľstvo pozemných síl Armády Slovenskej republiky a Veli-

teľstvo podpory a výcviku Ar-
mády Slovenskej republiky. Zo 
strany funkcionárov oboch vo-
jenských veliteľstiev bola poda-
ná informácia o zabezpečovaní 
reformy, v rámci ktorej by malo 
odísť z armády 11 tisíc osôb, 
z toho 7 tisíc civilov a 4 tisíc 
vojakov z povolania. Zo strany 
prezidenta Rudolfa Schustera Prezident SR Rudolf Schuster sa pozerá so svojimi sprievodcami 

z Matúšovej ulice na spadnuté opevnenie Trenčianskeho hradu 
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bolo iniciované spoločné cvičenie všetkých ozbrojených síl, 
polície a ostatných zloţiek v prípade teroristického útoku, 
pretoţe na jednej strane je tu tvrdenie, ţe napríklad v skladoch 
je dosť plynových masiek, ale nikto nemá preskúšané aký by 
bol časový horizont, v ktorom by sa dostali k obyvateľom. Po 
obede navštívil Trenčiansky hrad, aby na vlastné oči videl jeho 
skazu na opevnení. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 13. marca 2003 navštívil opakovane prezident Slo-

venskej republiky Rudolf Schuster mesto Trenčín, aby sa zú-
častnil na rokovaní krízového 
štábu vo veci zrútenia opev-
nenia Trenčianskeho hradu. 
Na rokovaní krízového štábu 
sa zúčastnil minister kultúry 
Slovenskej republiky Rudolf 
Chmel, predseda Trenčian-
skeho samosprávneho kraja 
Ing. Štefan Štefanec, riadi-
teľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová a viceprimátor 
mesta Trenčín Ing. Ján Krátky. Hodnotiacu správu o výsled-
koch monitorovania hradieb Trenčianskeho hradu a návrh na 
prijatie nevyhnutných opatrení pre najbliţšie obdobie pred-
niesol Ing. Jozef Zavacký. Keďţe trvá nebezpečenstvo zrú-
tenia ďalšej časti opevnenia krízový štáb nariadil : 
- evakuáciu obyvateľov najviac ohrozených domov, 
- aţ do odvolania zakázal vstup občanov do Matúšovej ulice 

a toto nariadenie zabezpečovať prostredníctvom mestskej 
polície, 

- vykonať odstránenie navozenej zeminy nad ešte stojacím 
opevnením, 

Zľava – prezident SR Rudolf Schuster, predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec 
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- vykonať geologický prieskum a umiestniť senzory na 
opevnení. 
Vlastné poznámky 
 
Dňa 14. marca 2003 uskutočnilo Okresné riaditeľstvo 

Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne tlačovú besedu so 
zainteresovanými orgánmi a organizáciami k ochrane lesov 
pred poţiarmi, ktorú viedol major poţiarnej ochrany Bc. Milan 
Štefula. V úvode tlačovej besedy upozornil na zákon Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Zb., podľa ktorého sú 
presne vymedzené ustanovenia, podľa ktorých sa zakazuje  
fyzickým a právnickým osobám vypaľovanie porastov a zakla-
danie ohňa v prírode na miestach, kde by sa mohol rozšíriť. 
Upresnil, ţe pokiaľ občan spaľuje na svojej záhrade nejaký 
odpad nie je to v rozpore so zákonom, no musí mať oheň pod 
dozorom. Obciam a základným školám bola zaslaná rozhlasová 
relácia o základných informáciach ako odstrániť nebezpečen-
stvo poţiaru. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 125/1/03 
 
Dňa 15. marca 2003 sa uskutočnila v Trenčíne a Dubnici 

nad Váhom policajná akcia, ktorá bola zameraná na pohyb 
maloletých osôb v nočnej dobe, na pátranie po hľadaných 
osobách a na nelegálnu drţbu zbraní a drog. V Trenčíne 
policajti navštívili reštaurácie „Esmeralda“ a „Steeps“ a v Dub-
nici nad Váhom bar „Hviezda“ a „Charles Pub“. Počas razie 
policajti zistili 46 priestupkov, z ktorých 27 vyriešili blokovými 
pokutami. Na policajné oddelenie bolo predvedených 19 osôb. 
Pre porušovanie platných zákonov, týkajúcich sa zneuţívania 
alkoholických nápojov riešili u 36 osôb. Do akcie bolo 
zapojených  59 policajtov, z toho 17 kukláčov. Treba podot-
knúť, ţe neboli pouţité donucovacie prostriedky. 
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Atlas.sk 17.03.2003 
Pomocná evidencia 182/1/03 
 
Dňa 18. marca 2003 prijal primátor mesta Trenčín Ing. Juraj 

Liška ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Eduarda 
Kukana. Pri rozhovoroch primátor mesta Trenčín Ing. Juraj 
Liška zoznámil hosťa s históriou a súčasným rozvojom mesta 
Trenčín. Na záver návštevy sa zapísal hosť do pamätnej knihy 
mesta Trenčín. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 19. marca 2003 prijal primátor mesta Trenčín Ing. Juraj 

Liška veľvyslankyňu Tureckej republiky v Slovenskej repu-
blike Jej Excelenciu Inci Tûmay. Pri rozhovoroch primátor 
mesta Trenčín Ing. Juraj Liška zoznámil svojho hosťa s boha-
tou históriou mesta Trenčín, kde okrem iného spomenul aj 
povesť o Fatime a Omarovi, v ktorej je aj naša spoločná histó-
ria. Ďalej rozhovory smerovali do oblasti súčasného vývoja 
mesta Trenčín a celého Slovenska a východiská pre vzájomnú 
spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Tureckou republi-
kou v najbliţšom období. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 20. marca 2003, teda deň po oslavách mena Jozef sa 

dopravní policajti sústredili na kontrolu vodičov a nimi ich 
riadených motorových vozidiel v čase od 06,00 hod. do 10,00 
hod. Počas relatívne krátkeho času štyroch hodín policajti 
zaznamenali 240 priestupkov, z ktorých najviac 102 bolo 
nedodrţaním predpísanej rýchlosti. Ostatné previnenia išli na 
vrub zlého technického stavu vozidiel, jazda bez zapnutých 
bezpečnostných pásov, dokonca traja jazdili pod vplyvom 
alkoholu. 

Trenčiansky denný infoservis 24.03.2003 
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Pomocná evidencia 192/1/03 
 
Dňa 21. marca 2003 pracovníci úradu inšpekčnej sluţby 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky náhodne zistili u 
riaditeľa trenčianskej kriminálky Jozefa Hlinku uţitie alkoholu 
v nameranej hodnote 0,93 promile, ktorý v tom čase zastupoval 
riaditeľa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne 
Jána Jonisa. Riaditeľ Ján Jonis pre novinárov potvrdil, ţe 
vinník príde o funkciu a bude disciplinárne potrestaný. Miesto 
šéfa trenčianskej kriminálky je ako začarované. Predchádzajúci 
dvaja šéfovia Jozef Mikšík a Alexander Štern pri autonehodách 
v opilosti spôsobili úmrtie štyroch ľudí. 

Sme.sk 24.03.2003 
Atlas.sk 24.03.2003 
Pomocná evidencia 191/1/03, 192/2/03 
 
Dňa 22. marca 2003 sa začali pracovníci Pamiatkostavu 

Trenčín budovať dva rady oce-
ľových bariér pod Trenčianskym 
hradom podľa návrhu Ing. Jozefa 
Závackého, aby sa zmiernili nás-
ledky zrútenia ďalšej časti opevne-
nia Trenčianskeho hradu. Zábrany 
boli vytvorené z pevne zabudova-
ných oceľových stojok do zeme 
tesne nad reštauráciou „Fatima“, obohnané sieťou oceľových 
sietí a lán boli vybudované v dohodnutom termíne do 29. marca 
2003.   

Sme.sk 21.03.2003 
Trenčianske noviny 24.03.2003 
Pomocná evidencia 177/2/03, 114/1/03 
 

Návštevníci sa dostali do Trenčianskeho hradu pod strechou 
oceľových zábran 
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Dňa 25. marca 2003 oznámila tlačová hovorkyňa Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Miriam Kňazeová Tlačovej 
agentúre Slovenskej republiky, ţe k uvedenému dňu sa podarilo 
zozbierať na záchranu Trenčianskeho hradu 620 tisíc Sk. 
Najštedrejším sponzorom bola zatiaľ Západoslovenská energe-
tika, ktorá prispela sumou 500 tisíc Sk. Ďalších 70 tisíc Sk 
pribudlo od ďalších darcov na špeciálnom účte, ktorý pre tento 
účel zriadil Trenčiansky samosprávny kraj. 

Sme.sk 25.03.2003 
Pomocná evidencia 191/2003 
 
Dňa 25. marca 2003 sa stretol na pracovnom rokovaní pri-

mátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška so zástupcami športových 
klubov a oddielov, aby sa s nimi poradil o spravodlivom rozde-

lení finančných pros-
triedkov schválených 

zastupiteľstvom 
v Trenčíne na rok 
2003, určených na 
podporu mládeţnícke-
ho športu. Vysvetlil, 
ţe zvýšený podiel 
finančných prostried-
kov na tento účel 

vznikol zrušením pôvodného uznesenia mestského zastupi-
teľstva z roku 1992, keď tieto boli určené Futbalovému klubu 
„Laugarício“ Trenčín. Táto zmena prerozdelenia finančných 
prostriedkov mala kladnú odozvu u všetkých diskutujúcich 
funkcionárov športových klubov a oddielov a okrem pri svojich 
vystúpeniach predloţili svoje vlastné námety na ich spravodlivé 
rozdelenie. Po skončení rokovania zostalo len na vedení 
Mestského úradu v Trenčíne, aby pripravili optimálne kritéria 
na rozdelenie finančných prostriedkov. 

Rokovanie viedol primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška. 
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Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 21/2003 
 
V období od 1. do 11. apríla 2003 sa uskutočnilo v 19 tisíc 

náhodne vybraných domácnostiach Slovenskej republiky 
štatistické zisťovanie o štruktúre príjmov a nákladov domác-
ností „Mikrocencenzus 2003“. V Trenčianskom kraji bolo do 
zisťovania zapojených 2069 bytových domácností, ktoré nav-
štívili opytovatelia, t.j. osoby poverené Krajskou správou Slo-
venského štatistického úradu v Trenčíne. Opýtaní vyplňovali 
dotazník zameraný na štruktúru príjmov (mzdy, sociálne dávky, 
dôchodky a podobne) a na štruktúru nákladov na bývanie ( 
nájomné, poplatky za elektrickú energiu, vodu, plyn a podob-
ne). Ochrana dôverných údajov poskytnutých domácnosťami 
bola zaručená zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. 
Výsledkom tohto štatistického zisťovania budú slúţiť na posú-
denie vývoja ţivotnej úrovne obyvateľstva a domácností Slo-
venskej republiky od roku 1997. 

Trenčianske noviny 24.03.2003 
Pomocná evidencia 189/2/03 
 
Pred dvomi rokmi, konkrétne 3. apríla 2001, začalo v Tren-

číne svoju činnosť Európske informačné centrum za prítom-
nosti vtedajšieho vedúceho Delegácie Európskej komisie 
v Slovenskej republike Waltera Rochela ako projekt zdruţenia 
Región Biele Karpaty v spolupráci s Trenčianskou univerzitou. 
V tomto roku, keď celé úsilie vlády, parlamentu a iných inšti-
túcií je nasmerované pre zdarný priebeh referenda o vstupe 
Slovenskej republiky do Európskej únie, sa do tejto činnosti 
zapojilo i trenčianske Európske informačné centrum, organizo-
vaním prednášok a prednášok pre študentov stredných a vyso-
kých škôl ako tieţ i umoţnením voľného prístupu na internet 
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pre vyhľadávanie informácií o Európskej únii, umoţnením štú-
dia kniţničných a časopiseckých fondov Európskej únie. 

Info Trenčín 27.02.2003 
Pomocná evidencia 18/1/03 
 
Dňa 9. apríla 2003 si delegácie štátnych a samosprávnych 

orgánov, politických strán 
a hnutí a s občanmi mesta 
Trenčín pripomenuli 58. vý-
ročie oslobodenia Trenčín. Za 
smútočného chorálu poloţili 
delegácie k hlavnému pamät-
níku vence vďaky. Delegáciu 
mesta Trenčín viedol vicepri-
mátor mesta Trenčín Ing. Ján 

Krátky, delegáciu Trenčianskeho samosprávneho kraja pred-
seda Ing. Štefan Štefanec 
a delegáciu Okresného úradu 
v Trenčíne RNDr. Mária De-
díková. Po recitácii básne 
Kristínou Chlapíkovou sláv-

nostný prejav predniesla 
pracovníčka Mestského úradu 
v Trenčíne Bc. Elena Gaba-
jová. Prítomným delegáciam 
poďakoval za účasť predseda 

Mestskej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov 
Trenčíne Michal Krošlák a pozval všetkých na slávnostnú 
akadémiu. Pred slávnostnou akadémiou členovia Mestskej 

Delegácia mesta Trenčín zľava – viceprimátor mesta Trenčín Ing. 
Ján Krátky, recitátorka, Bc: Elena Gabajová a riaditeľ KaPS 
Trenčín Ing. Ľ. Kučerka 

Delegácia Okresného úradu v Trenčíne vedená jeho prednostkou 
RNDr. Máriou Dedíkovou. 

Delegácia tesne pred dekoráciou pamätnej tabule. 
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organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov pod vedením 
svojho predsedu Michala Krošláka dekorovali pamätnú tabuľu 
umiestnenú pred vstupom do objektu Metodického a kultúr-

neho strediska Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky vencom vďaky. Oslavy 58. výro-
čia oslobodenia mesta Trenčíne pokračovali 
slávnostnou akadémiou v Metodickom a kul-
túrnom stredisku Armády Slovenskej repu-
bliky, ktorý sa niesol v slogane „Príchod 
jari“. Po recitácii príleţitostnej básne Vierou 

Štefulovou prítomných hostí privítal predseda Krajskej orga-
nizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne Ing. Jozef 
Miklóš. S pozdravnými príhovormi vystúpili predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec, zástupca 
prednostu Krajského úradu v Trenčíne Ing. Jozef Šimko 
a prednostka Okresného úradu v Trenčíne RNDr. Mária De-
díková. V kultúrnom programe, ktorý moderovala Bc. Elena 
Gabajová, vystúpili Vojenský dychový or-
chester Pozemných síl Armády Sloven-skej 
republiky, Trenčiansky spevácky zbor  a 
Folklórny súbor pri Strednej zdravotníckej 
škole v Trenčíne „Vena“. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 13.04.2003 
Pomocná evidencia 248/2/03 
Fotoalbum č. 28/2003 
 
Dňa 23. apríla 2003 sa podaril Trenčianskej televízii hu-

sársky kúsok, keď na jej televíznu reláciu hodinu „H“ s 
hlavnou témou vstup Slovenskej republiky do Európskej únie, 
prijali pozvanie veľvyslanec Grécka Efstathios Daras a Eric 
van den Linden. Ešte pred televíznou reláciou prijal vzácnych 

Viera Štefulová 

RNDr. Mária Dedíková 
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hostí viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján Krátky na Mestskom 
úrade v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 
 
Ráno 1. mája 2003 zatiahnutá obloha, hroziaca ťaţkými 

mrakmi, neveštila nič dobrého na tento deň. Ale predpoveď 
meteorológov predsa sa naplnila a do 10,00 hod. vykuklo spoza 

mrakov aj hrejivé ranné slniečko na tých 
občanov, ktorí na výzvu ľavicových 
a opozičných strán prišli na Štúrove 
námestie a pod mestskú veţu v Trenčíne 
osláviť Sviatok práce. Pod mestskou ve-
ţou sa sústredili sympatizanti a členovia 
Strany demokratickej ľavice, na vstup-
ných schodoch Trenčianskeho samo-
správneho kraja sympatizanti a členovia 
Komunistickej strany a pri vodníkovi 

Valentínovi sa stretli sympatizanti a členovia Hnutia za demo-
kratické Slovensko – Ľudová strana. Krátko po 10. hodine 
reprodukovanou „Piesňou práce“ oslavy Sviatku práce začala 
Komunistická strana Slovenska. Prítomných privítala a poz-
dravila Emília Tanáčová. Po krátkom príhovore Márii Vraţ-
dovej slávnostný prejav predniesol člen Predsedníctva Ústred-
ného výboru Komunistickej strany Slovenska a poslanec Ná-
rodnej rady PhDr. Jozef Hrdlička, ktorý bol kritický a veľmi 
emotívny. Zvýraznil, ţe okrem Komunistickej strany Slovenska 
nikto neobhajuje obyčajných ľudí, z ktorých sa mnohí dostali 
do stavu hmotnej núdze. Odsúdil politiku všetkých vlád štátu 
po revolúcii v roku 1989, ktorá viedla a vedie ku krádeţe 
majetku národa, ktorý si tento národ spoločnou prácou 
vybudoval. Vyzval vedenie štátu, aby skončilo s doprivati-
záciou strategických podnikov a investície boli umiestňovanie 
do tých lokalít Slovenska, kde je najväčšia nezamestnanosť. Vo 

Poslanec Národnej rady SR PhDr. Jozef 
Hrdlička pri slávnostnom prejave 
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svojom prejave sa nevyhol kritike na adresu USA, ktoré bez 
súhlasu Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov 
uskutočnili agresiu proti Iraku ako tieţ kritike vlády a parla-
mentu Slovenskej republiky, ktoré s ňou súhlasili. Po skončení 
slávnostného prejavu poslancom Národnej rady Slovenskej 
republiky PhDr. Jozefom Hrdličkom pod mestskou veţou zaz-
neli rezké tóny dychovej hudby „Bodovanky“, ktorú si pozvala 
na tento slávnostný deň Strana demokratickej ľavice. Sláv-
nostný prejav predniesol predseda krajskej organizácie Strany 
demokratickej ľavice Ing. Ľubomír Holeček, ktorý sa v ňom 
sústredil tak na kritiku vlastných radov, keď ľavicoví politici 
zabudli obhajovať potreby prostých ľudí, z ktorého si treba 
vyvodiť ponaučenie, ako aj na kritiku terajšej vlády, ktorá 
zavádzaním nových právnych noriem v školstve, zdravotníctve, 
sociálnom zabezpečení, reformou daní zvýhodňujú bohatých 
a znevýhodňujú chudobných. Na záver svojho vystúpenia vyz-
val občanov, aby sa zúčastnili májového referenda o vstupe 
Slovenskej republiky do Európskej únie. Pri vodníkovi 
Valentínovi v tom čase uţ začali znieť tóny známej hudobnej 
skupiny „Horzus“ z Hornej Súče, ktorá svojím temperamentom 

zvábila všetkým mladých a starých. 
K prítomným občanom sa prihovoril 
predseda Krajského predstavenstva 
Hnutia za demokratické Slovensko – 
Ľudová strana a poslanec Národnej 
rady Slovenskej republiky Ing. Milan 
Rehák. Vo svojom príhovore vyzval 
občanov, aby spolu s opozíciou vyja-

drili nespokojnosť s niektorými pripravovanými návrhmi vlá-
dou Slovenskej republiky ako napríklad proti spoplatneniu 
štúdia na vysokých školách, daňová reforma a ďalšie. Vyzval 
všetkých občanov na účasť v referende o vstupe Slovenskej 
republiky do Európskej únie a aby hlasovali podľa svojho 

Predseda krajskej organizácie SDĽ Ing. Ľ. Holeček 
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svedomia v prospech najmladšej gene-
rácie. Ing. Milana Reháka prišiel podporiť 
a Trenčanov pozdraviť piesňou „Ešte raz 
k tebe prídem“ jeho stranícky kolega, 
poslanec Národnej rady Slovenskej repu-
bliky a herec Jariabek. Záverom treba do-
dať ešte niekoľko postrehov k celkovej 
atmosfére osláv. Predovšetkým, ţe : 
- priaznivé počasie a hudobné skupiny 

ovplyvnili atmosféru osláv; 
- účastníci osláv si postupne pokojne vypočuli všetkých sláv-

nostných rečníkov; 
Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 256/1/03, 257/1/03 
Fotoalbum č. 34/2003 
 
Dňa 6. mája 2003 sa uskutočnila 

tlačová beseda mesta Trenčín, ktorú 
viedol primátor mesta Trenčín Ing. 
Juraj Liška. Na programe bolo podanie 
základných informácií o výsledkoch 
rokovania Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne zo dňa 5. mája 2003. Na 
tlačovej besede sa zúčastnili poslanci 
mestského zastupiteľstva Ing. Brani-
slav Celler, Mgr. Anna Plánková 
a RNDr. Jozef Mertan. Pozornosť sa 
upriamila predovšetkým na informáciu primátora mesta 
Trenčín Ing. Juraja Lišku, ktorý bliţšie komentoval mestským 
zastupiteľstvom prijaté „Programové vyhlásenie primátora 
mesta Trenčín na roky 2003 aţ 2006“. Poslankyňa Mgr. Anna 
Plánková informovala o dôvodoch nezrušenia Základnej školy 
Trenčín, Ulica Potočná, v miestnej časti v Opatovej. Ing. Bra-

Predseda Krajského predstavenstva HZDS – 
ĽS Ing. Milan Rehák pri prejave. 

Tlačovú besedu viedol primátor Ing. Juraj Liška 
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nislav Celler informoval o výsledkoch záverečného účtu mesta 
Trenčín za rok 2002. RNDr. Jozef Mertan informoval 
o schválenej novelizácii Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Trenčín č. 3/1997 o premávke na pozemných komu-
nikáciach a jej vplyvu na ďalší ţivot mesta. V závere tlačovej 
besedy rezonovala problematika rekonštrukcie siete ţelez-
ničnej trate prechádzajúcej mestom Trenčín. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 253/1/03 
Fotoalbum č. 8/03 
 

Od začiatku mája 2003 šesť odborných kolektívov nezá-
visle na sebe posudzovalo dve alternatívy na modernizáciu 
ţelezničnej trate na úseku ţe-
lezničnej stanice Zlatovce po 
ţelezničnú stanicu Trenčín a to 
takzvaný „Variant 0“ a „Va-
riant  č. 1“. Teda sa vrátili k to-
mu, o čom uţ predchádzajúce 
Mestské zastupiteľstvo v Tren-
číne rozhodlo, ţe bude presa-
dzovať „Variant 0“. Opätovné 
prehodnocovanie  modernizácie ţelezničnej trate a pripustenie 
„Varianty č. 1“ vyvolalo medzi občanmi značný rozruch, 
ktorý vyústil  aţ do vyhlásenia petičnej akcie. Po skončení 
prác odbornými kolektívmi sa dňa 7. mája 2003 sa uskutočnil 
v Kultúrnom a metodickom centre ozbrojených síl Slovenskej 
republiky v Trenčíne „Works schop 2003“, teda akási verejná 
prezentácia a vyhodnotenie stanovísk vedúcimi pracovných 
kolektívov za účasti odbornej verejnosti. Podujatie otvoril pri-
mátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška. Vo svojom úvodnom 
slove uviedol, ţe keby sa neuskutočnil „Works schop 2003“, 
platil by nulový variant, ktorý bol prijatý vo februári 2002 

Primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška otvára „Works schop 2003“ 
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trenčianskym mestským zastupiteľstvom. Keďţe voči tomuto 
rozhodnutiu boli vznesené určité výhrady, tak sa prostred-
níctvom odborníkov nechali posúdiť, ktorý variant je vý-
hodnejší. O tom, ţe to bola zaujímavá téma potvrdilo sedem 
predloţených štúdií, z ktorých najzaujímavejšie riešil kolektív 
firmy „Aurex“ z Trenčína a kolektív pod vedením Ing. arch. 
Júliusa Brúnu z Trenčína. Medzi odborníkmi zvíťazil „Variant 
č. 1“, ktorý je spojený s vybudovaním nového ţelezničného 
mosta, ale v náväznosti na asanáciu niekoľkých domov na 
Zámostí a práve rekonštruovanej letnej plavárne. Zo strany 
mesta Trenčín bola vyslovená podmienka pre investora, ţe prv 
neţ dôjde k realizácii modernizácie ţelezničnej trate, musí byť 
vybudovaná nová plaváreň. Bolo garantované, ţe moderni-
záciou ţelezničnej trate nebudú zasiahnuté ďalšie športové 
objekty – športová hala a futbalový štadión. Na vystúpenie 
primátora mesta Trenčín nadviazal generálny riaditeľ firmy  
„Reming Consulting a.s.“ Bratislava Ing. Slavomír Pod-
manický, ktorá zabezpečovala projektovú dokumentáciu ako 
štátnu objednávku od Ministerstva dopravy a telekomunikácií 
Slovenskej republiky. Pre spracovanie dokumentácie bola 
štúdia spracovaná v roku 1995, ktorou sa riešila modernizácia 
ţelezničnej trate ponechaním v pôvodnej osi, teda po starom 
ţelezničnom moste so zníţe-
ním rýchlosti zo 160 km/hod. 
na 70 km/hod. Je teda len na 
rozhodnutí mesta Trenčín, či 
príjme „Variantu 0“ alebo 
„Variantu č. 1“, ktorá pomôţe 
dostať ţelezničnú trať do 
rýchlejšej pozície. Na záver  
svoje vystúpenie doplnil aj 
o to, čo by to stálo, konkrétne pri nulovom variante by sa 
pohybovali finančné náklady   1,3 miliardy Sk a pri „Variante 

Ing. Slavomír Podmanický vysvetľuje jednu zo spracovaných 
variant firmou „Reming Consolting a.s.“ Bratislava 
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č. 1“ s novým ţelezničným mostom a zrušením plavárne 2,7 
miliardy Sk. Diskusia bola ukončená s tým, ţe do jedného 

mesiaca Mesto Trenčín pred-
loţí verejnosti, ktorý variant 
bude uprednostnený. Obča-
nia, ktorí sa „Works schop 
2003“ nezúčastnili, mohli si 
vo výkladoch Kultúrneho 
a metodického centra ozbro-
jených Slovenskej republiky 
pozrieť vystavené súťaţné 

návrhy. 
Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 12.05.2003 
Info Trenčín 27.06.2003 
Pomocná evidencia 291/1/03, 421/1/03 
Fotoalbum č. 35/2003 
 
Dňa 7. mája 2003 sa uskutočnil informačný deň o Európ-

skej únii organizovaný mestom Trenčín a Európskym infor-
mačným centrom v Slovenskej republike pod záštitou Dele-
gácie Európskej komisie v Slovenskej republike. Podujatie 
bolo súčasťou „Európskych dní 2003“, v ktorej bolo zapoje-
ných dvadsaťjeden slovenských miest zameraného na podporu 
účasti občanov v blíţiacom sa referende o vstupu Slovenskej 
republiky do Európskej únie. Na podujatí sa zúčastnil radca 
Delegácie Európskej komisie v Slovenskej republike Jochen 
Schult, ktoré viedol prednášku i aktívne rozhovory s predsta-
viteľmi samosprávy, stredoškolskými a vysokoškolskými uči-
teľmi a študentmi. 

Trenčianske noviny 12.05.2003 
Pomocná evidencia 292/1/03 
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 Dňa 9. mája 2003 patrilo Kultúrne stredisko na Dlhých 
Honoch v Trenčíne stretnutiu ţien z mesta Trenčín so zná-
mymi osobnosťami politického a kultúrneho ţivota, ktoré 

zorganizovala  Asociácia  Fórum ţien 2000, 
aby sa vytvoril priestor informovanosti pred 
odovzdaním hlasu o vstupu do Európskej 
únie. Účastníkov stretnutia privítala okres-
ná koordinátorka občianskeho zdruţenia 
„Profesionálne ţeny“ Mgr. Anna Plánková 
a predstavila známe osobnosti – generál-
neho riaditeľa Slovenskej televízie Mgr. 
Richarda Rybníčka, poslankyňu Národnej 

rady Slovenskej republiky Evu Černú, celoslovenskú koor-
dinátorku občianskeho zdruţenia „Profesio-
nálne ţeny“ a prezidentku Asociácie Fórum 
ţien 2000 Ing. Dagmar Šimúnkovú, CSc. 
a koordinátorku projektu „Európsky expres“ 
PaedDr. Danielu Bzdúšekovú. Po privítaní 
Mgr. Plánkovou vystúpili so svojimi prího-
vormi hostia. Ako prvá vystúpila poslankyňa 
Národnej rady Eva Černá, ktorá hovorila 
o svojich pocitoch, keď jej zavolali organizátori podujatia, ţe 
má prísť do Trenčína. Aţ neskôr sa priznala, ţe sa v Trenčíne 
narodila. Ţiaľ, ale detstvo preţila inde. Do Trenčína chodí uţ 
len na hroby najbliţších príbuzných, pretoţe potomstvo tu uţ 
na ţive nezostalo. Pokiaľ sa týka hlasovania vstupu Slovenska 
do Európskej únie je jej úplne jasné, ţe hlasovať bude i keď 
dobre vie, ţe výhody tohto kroku počas svojho ţivota 
nevyuţije. Tento vstup však je novou perspektívou pre mladú 
generáciu, ktorá by mala pocítiť výsledky v priebehu niekoľ-
kých desiatok rokov. Ţe budú ťaţkosti, ţe bude odriekanie, ţe 
bude zdraţovanie potravín, sluţieb je zrejmé, ţe by tomu tak 
bolo aj tak, keď by sme neúčasťou na referende šancu 

Mgr. Anna Plánková 

Poslankyňa NR SR Eva Černá 
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Slovenska zmarili. So záujmom sa očakávalo vystúpenie 
generálneho riaditeľa Slovenskej televízie Richarda Rybníčka 
pred svojimi rodákmi. Svojím vysokokvalifikovaným a pokoj-
ným vstupovaním, vţdy podporené vecnými argumentmi 
kaţdého z prítomných presvedčil, ţe jeho voľba za gene-
rálneho riaditeľa Slovenskej televízie bola správna, len aby 
mu sily stačili. K referendu sa vyjadril, ţe to nie sú voľby, 
v ktorých sa rozhoduje na obdobie štyroch rokov, ale ţe je to 
niečo viac, pretoţe ním zakladá nová perspektívna budúcnosť 
na dlhšiu dobu. Je pre neho šťastím, ţe môţe ísť voliť, aby 
ľudia mohli voľne chodiť po svete, boli voľnými v rozho-
dovaní. Dotkol sa aj problémov v Slovenskej televízii, najmä 
v súvislosti so zavádzaním reforiem na úsporu financií. 
Doterajšie vedenia Slovenskej televízie po 
roku 1989 sa pozerali na financie ako na 
zdroj bezo dna, ktoré keď chýbajú  štát 
vykryje. Okrem toho nikto nehodnotil vý-
konnosť ľudí a ich prospešnosť pre činnosť 
tohto média.  Preto vznikli aj dlhy, ktoré sa 
prelínajú do dnešných dní. Ale to uţ ne-
bude, ak sa dovedú reformy do konca. 
Zostávajúce vystúpenia, ktorých zhostili 
celoslovenská koordinátorka občianskeho zdruţenia „Profe-
sionálne ţeny“ a prezidentka Asociácie Fórum ţien 2000 Ing. 
Dagmar Šimúnková, CSc. a koordinátorka projektu „Európsky 
expres“ PaedDr. Daniela Bzdúšeková vyzneli na podporu 
občanov pre vstup Slovenskej republiky do Európskej únie. 
Diskúsia občanov smerovala na objasnenie nejasností, ale na 
podpore vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.  

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 37/2003 
 

Generálny riaditeľ Slovenskej 
televízie Mgr. Richard Rybníček 
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Dňa 10. mája 2003 prijal primátor mesta Trenčín Ing. Juraj 
Liška za prítomnosti vedúcej kancelárie primátora mesta   

Mgr. Renáty Kaščákovej poslanca 
Európskeho parlamentu Michaela 
Gahlera, ktorého sprevádzal za-
hraničný tajomník Slovenskej de-
mokratickej a kresťanskej únie 
Štefan Škultéty pri príleţitosti 
jeho návštevy na Slovensku. Ako 
sám povedal na improvizovanej 

návšteve  pri Vodníkovi na Štúrovom námestí, ţe vstupu do 
Európskej únie sa netreba báť, veď kaţdý nový člen Európskej 
únie profitoval zo svojho vstupu. Slo-
vensko prešlo svojou cestou po rozdelení 
Československa veľkými zmenami. Veď 
v roku 1992 sa hovorilo o Slovensku ako 
chudobnej časti Československa. Aţ po 
roku 1998, keď prišla nová vláda, tak 
cesta smerujúca na vstup do Európskej 
únie nabrala správny smer, lebo sa zlep-
šila komunikácia s orgánmi Európskej 
únie. Dnes som prišiel na Slovensko, aby 
som zistil stav prípravy na referendum o vstupe Slovenska do 
Európskej únie. Pochvalne sa vyjadril na adresu primátora 
mesta Trenčín Ing. Juraja Lišku, ţe je to človek, ktorý chce 
veľa pre mesto dokázať. Svojím vyjadrením do Televízie 
mesta Trenčín pozval občanov mesta Trenčín na účasť 
v referende, lebo ňou volia budúcnosť. 

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 38/2003 
 

Dňa 12. mája 2003 petičný výbor v zloţení Ing. Jozef 
Tuchyňa, MUDr. Pavol Sedláček, JUDr. Marián Buraj a Ing. 

Poslanec Európskeho parlamentu Michael 
Gahler  

Zľava primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška, poslanec 
Michael Gahler a t lmočníčka. 
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arch. Ján Cimra odovzdali primátorovi mesta Trenčín Ing. Ju-
rajovi Liškovi petíciu občanov mesta Trenčín, ktorou vyjadrili 

svoj nesúhlas 
s rekonštrukciou 

ţelezničnej trate 
západ – východ 
a jej úpravou na 
typ rýchlodráhy 
cez mesto Tren-
čín. Petícia pre-
biehala v čase od 
3. do 30. apríla 
2003 a pod niţe 
uvedený text sa 

podpísalo 10.007 občanov mesta Trenčín a blízkeho okolia na 
536 hárkoch. Petičný výbor oznámil, ţe petíciu v kópiu 
postúpil na vedomie Ministerstvu dopravy, pôšt a teleko-
munikácií Slovenskej republiky a Delegácii Európskej komi-
sie v Slovenskej republike, ako garantovi a investorovi výstav-
by ţelezničnej trate západ – východ.  
Obsah textu petície : 
1) Ţiadame primátora mesta Trenčín, aby presadzoval záujmy 

občanov nášho mesta. 
2) Nesúhlasíme so zbúraním novo – rekonštruovaného histo-

rického objektu mestskej plavárne a s výstavbou rýchlo-
dráhy stredom nášho mesta, ktorá negatívne ovplyvní 
vzhľad, ţivotné prostredie a bezpečnosť obyvateľov mesta. 

3) Nesúhlasíme s likvidáciou športových areálov v meste 
a ţiadame podporu mesta pre rozvoj mládeţníckeho športu, 
najmä najpopulárnejších športov – hokeja a futbalu. 
Vlastné poznámky 
Trenčiansky denný infoservis 12.05.2003 
Pomocná evidencia 285/1/03, 288/1/03, 455/1/03 
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Fotoalbum č. 39/2003 
 
Dňa 14. mája 2003 sa uskutočnilo na Mierovom námestí 

v Trenčíne podujatie, nazvané „Deň D“, teda veľký deň, 
v ktorom by mali občania Slovenskej republiky, teda i občania 

mesta Trenčín v referendo-
vom hlasovaní rozhodnúť 
o vstupe Slovenskej republiky 
do Európskej únie. Na Mie-
rovom námestí boli pripra-
vené na tento účel dva pre-
nosné stany, v ktorých si mo-
hli príleţitostní návštevníci 
prostredníctvom internetu po-
zrieť webové stránky Európ-

skej únie, navštíviť stánok s tlačovinami o Európskej únii, 
prípadne sa porozprávať s primátorom mesta Trenčín Ing. 
Jurajom Liškom o otázkach vstupu Slovenskej republiky do 
Európskej únie, alebo i o iných problémoch, ktoré ich trápia 
a nie sú riešené magistrátom mesta Trenčín. V chladnom  
počasí na zahriatie hrala kapela z Dubnice nad Váhom. 

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 40/2003 
 
Dňa 15. mája 2003 navštívil mesto Trenčín prezident 

Slovenskej republiky Rudolf Schuster, aby sa na zúčastnil 
kontrolného dňa a na vlastné oči presvedčil ako pokračujú 
záchranné práce na Trenčianskom hrade. Najprv sa zastavil 
u predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefana 
Štefanca, ktorý ho informoval o vykonaných zabezpečovacích 
prácach, na ktorých sa preinvestovalo viac ako 11 miliónov 
Sk. Pouţili sa finančné prostriedky, ktoré boli určené na 
rekonštrukciu rotundy na Trenčianskom hrade ako i pros-

Primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška pri debate s mladými ľuďmi 
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triedky určené pre iné historické zariadenia v Trenčianskom 
kraji. Keďţe zdroje uţ nie sú, zabezpečovacie práce sa 
pozastavili a čaká sa, ţe vláda Slovenskej republiky poskytne 
poţadovanú dotáciu 9,5 milióna Sk. Sponzori prispeli čiastkou 
600 tisíc Sk, čo je však na dlh málo. Prezident prisľúbil, ţe 
sponzorsky zabezpečí nočné osvetlenie Trenčianskeho hradu. 
Po ústnych informáciach prezident Rudolf Schuster navštívil 
aj Trenčiansky hrad, kde s ním mala veľké problémy 
ochránka, pretoţe vstupoval na také miesta aj s fotoaparátom, 
kde je to ţivotu nebezpečné. Návšteva prezidenta Slovenskej 
republiky Rudolfa Schustera vyznela veľmi optimisticky. 

Trenčianske noviny 19.05.2003 
Pomocná evidencia 318/1/03 
 
V dňoch 16. a 17. mája 2003 sa uskutočnilo na celom 

území Slovenskej republiky referendum, v ktorom sa občania 
vyjadrili k vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. 
V meste Trenčín bolo za týmto účelom vytvorených 32 okrs-
kov. Pre referendum bolo v Trenčíne zapísaných 46.611 ob-
čanov, z ktorých sa zúčastnilo na referende 26.005 občanov, 
t.j. 55,79 % a z nich hlasovalo pre vstup do Európskej únie 
93,38 %. V rámci Slovenskej republiky bolo zapísaných do 
zoznamov pre referendum 4 174 097 občanov, vydaných 
2 176 990 hlasovacích lístkov a svoje áno vyjadrilo 92,46 %. 

Vlastné poznámky   
Info Trenčín 09.05.2003 
Trenčianske noviny 19.05.2003 
Pomocná evidencia 312/1/03, 315/1,2/03, 327/1/03,  
 
Dňa 20. mája 2003 sa uskutočnila v priestoroch spoločnosti 

Letecké opravovne Trenčín tlačová beseda, ktorú usporiadala 
spoločnosť „Bio – Fit“ s.r.o. Trenčín pri príleţitosti piateho 
výročia zaloţenia firmy a slávnostného otvorenia ambulant-
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ných regeneračných kúpeľov v priestoroch Leteckých opra-
vovní Trenčín. Moderátor tlačovej besedy 
Ferdinand Rybníček v úvode predstavil  
prítomným novinárom riaditeľa spoloč-
nosti „Bio – Fit“ s.r.o. Trenčín MUDr. 
Tibora Guštafíka a vedúceho lekára telo-
výchovného lekárstva MUDr. Ivana Ja-
vorského. Riaditeľ spoločnosti „Bio – Fit“ 
s.r.o. Trenčín MUDr. Tibor Guštafík pri-
blíţil činnosť spoločnosti za uplynulých 
päť rokov, ktorá sa sústreďuje na posky-

tovanie týchto zdravotníckych sluţieb : 
- telovýchovné lekárstvo, 
- certifikácia pre pilotov – letecké lekárstvo, 
- školenia prvej pomoci, 
- irisdiagnostika, 
- interná medicína a podobne. 

Po tlačovej besede si prítomní novinári prezreli regene-
račné kúpele, vybudované v suteréne objektu pri príleţitosti 
priateho výročia spoločnosti. Všetci novinári sa pochvalne 
vyjadrovali na skĺbenie citlivosti architekta s praktickými skú-
senosťami prevádzkovateľa. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 328/1/03 
Fotoalbum č. 37/2003 

 
Po predchádzajúcich dvoch 

návštevách  prezidenta Rudolfa 
Schustera v Trenčíne navštívil 
mesto Trenčín dňa 26. mája 
2003 aj predseda vlády Sloven-
skej republiky Mikuláš Dzu-
rinda, aby po osobnej prehliad-

Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda v sprievode predsedu 
TSK Ing. Štefana Štefanca a primátora mesta Trenčín Ing. 

Juraja Lišku postupujú na Trenčiansky hrad 
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ke vykonaných prác, ktoré predmetom opráv na Trenčianskom 
hrade po pamätnom dni 7. marec 2003, kedy sa časť jeho 
západných hradieb zrútila, posúdil na pracovnom rokovaní 

ďalší postup vo veci riešenia hava-
rijnej situácie Trenčianskeho hradu, 
najmä s ňou spojených finančných 
náleţitostí s predsedom Trenčian-
skeho samosprávneho kraja Ing. 
Štefanom Štefancom, primátorom 
mesta Trenčín Ing. Jurajom Liškom 

a riaditeľkou Trenčianskeho múzea Katarínou Babičovou. 
Predseda vlády Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda 
absolvoval peší výstup na Trenčiansky hrad od Trenčianskeho 
múzea aţ na prvé nádvorie spolu so svojimi hostiteľmi. Počas 
výstupu sa zastavil pri reštaurovanom dome trenčianskeho 
kata a tesne pred vstupom do hradného areálu si prezrel 
oceľové zábrany, vybudované za účelom ochrany majetku 
a zdravia občanov a návštevníkov v prípade, ţe došlo k ďal-
šiemu zosuvu hradného opevnenia.  Počas výstupu na Tren-
čiansky hrad hosť bol informovaný svojimi sprievodcami 
o vykonaných opatreniach a vloţených finančných pros-
triedkoch na záchranu tejto kultúrnej pamiatky, ktoré moţno 
zhrnúť nasledovne : 
- časť hradného opevnenia Trenčianskeho hradu sa zrútila     

7. marca 2003, ktorá predstavovala 1.100 ton materiálu 
z kamenia a zeminy; 

- z titulu havárie hradieb sa odstavila prevádzka Trenčian-
skeho hradu a z dôvodu nebezpečenstva ďalšieho zosuvu 
bola nariadená evakuácia ohrozených rodinných domov 
a prevádzkových objektov; 

- opevnenie hradu začala monitorovať firma „Geoexperts“ zo 
Ţiliny a pod hradbami sa začalo s budovaním oceľových 
zábran firmou „Pamiatkostav“ Trenčín; 



 247 

- Trenčiansky samosprávny kraj na odstraňovaní havarijného 
stavu opevnenia Trenčianskeho hradu vloţil viac ako 11 
miliónov Sk a viac uţ nie je schopný z vlastných zdrojov 
financovať, preto dodávateľ stavebných prác „Pamiatko-
stav“ Trenčín ďalšie práce pozastavil;  

- na dokončenie prác, aby bol Trenčiansky hrad otvorený 
počas tohoročnej turistickej sezóny je nutné poskytnúť 
nenávratnú dotáciu zo strany vlády Slovenskej republiky 
v sume 9, 5 milióna Sk. 
Po prehliadke Trenčianskeho hradu a následnej pracovnej 

porade na Mestskom úrade v Trenčíne informoval predseda 
vlády Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda prítomných 
zástupcov médií o tom, ţe : 

- po vzájomnej dohode sa našli moţnosti 
spolu financovania havarijnej situácie 
vzniknutej na Trenčianskom hrade a to 
tak, ţe mesto Trenčín poskytne tri mi-
lióny Sk a vláda Slovenskej republiky 
6,5 milióna Sk; 

- potvrdzuje spoločný záujem vlády Slo-
venskej republiky, Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja a mesta Trenčín vy-
konať všetko preto, aby tohoročná tu-

ristická sezóna na Trenčianskom hrade sa mohla začať do 
troch aţ štyroch týţdňov. 
Vlastné poznámky 
Trenčiansky denný infoservis 26.05.2003 
Trenčianske noviny 02.06.2003 
Pomocná evidencia 331/1/03, 359/1/03 
Fotoalbum č. 48/03 
 
V dňoch 26. aţ 28. mája 2003 organizovalo Prezídium 

Policajného zboru Slovenskej republiky a Generáli poisťovňa 

Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 
informoval novinárov o výsledkoch rokovania 
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a.s. celoslovenskú dopravno – preventívnu akciu pod názvom 
“Jablko – Citrón“ vo všetkých okresných a krajských mestách. 
Akcia bola zameraná na merania rýchlosti motorovým 
vozidlám, pričom hodnotiteľmi správania sa vodičov na 
komunikáciach boli ţiaci piatych ročníkov základných škôl. 
Táto akcia prebehla aj v Trenčíne na komunikácii 2/507, 
v úseku Električnej ulice. Motoristi, ktorí prekročili rýchlosť 
dostali citrón a tí, ktorí dodrţiavali rýchlosť dostali za odmenu 
jabĺčko.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 02.06.2003 
Pomocná evidencia 366/1/03 
 
Na ţelezničnom priecestí do mestskej časti Zlatovce dňa           

1. júna 2003 o 22,20 hodine sa stala závaţná dopravná nehoda, 
pri ktorej sa zrazil medzinárodný rýchlik „Báthory“ vo smere 
na Ţilinu s nákladným automobilom značky Mercedes, 
ktorému sa odpojil nákladný náves a zostal stáť na 
koľajniciach. Pri nehode nebol nikto zranený a materiálna 
škoda bola vyčíslená na 3 milióny Sk. 

Trenčianske noviny 09.06.2003 
Pomocná evidencia 372/1/03 
 
Dňa 31. mája 2003 mesto Trenčín pripravilo pre svojich 

najmenších obyvateľov pestrý program pri príleţitosti 
Medzinárodného dňa detí. Na 
Mierovom námestí predvádzali 
svoj program country skupina 
„Maryland“, dievčenská skupi-
na „Goonies“, šašo Jašo, kú-
zelník Melies z Topolčian a zla-
tým klincom programu bolo 
vystúpenie známych slovenských Na Štúrovom námestí hralo potulné divadlo 
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spevákov Marcela Oravca a Mischi. Okrem toho sa deti mohli 
vyblázniť na nafukovacom hrade, alebo sa nechať povoziť na 
osobných automobiloch. Do rámca osláv prispeli aj účastníci 
prehliadky 9. ročníka „Sám na javisku“. Na inom mieste 
v slnkom zaliatom areáli Výstaviska Trenčín mesto módy Pod 
Sokolicami usporiadalo Okresné riaditeľstvo Policajného 
zboru Slovenskej republiky v Trenčíne podujatie pod názvom 
„Deň polície“, venované nadchádzajúcemu sviatku všetkých 
detí. Deti mohli počas celého dňa sledovať ukáţky sluţobnej 
kynológie a to vo vyhľadávaní výbušnín, drog a zadrţiavania 
páchateľov. Ďalej zaujímavou bola ukáţka útoku policajtov za 
pomoci helikoptéry, hasičský zásah na horiace auto, ukáţky 
bojových umení. Kaţdý si 
mohol pozrieť a do ruky 
chytiť ľahké pechotné zbra-
ne, zastrieľať si zo vzdu-
chovky na terč, vyskúšať si 
oblečenie policajtov a povo-
ziť sa na policajných au-
tách. No skrátka, kaţdé die-
ťa v tento deň chcelo byť 
policajtom alebo hasičom. 

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 50/03 
 
Dňa 2. júna 2003 sa uskutočnilo mimoriadne rokovanie 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za účasti primátora mesta 
Trenčín Ing. Juraja Lišku, ktoré prerokovalo tieto body 
programu : 
1. Prerokovanie petície občanov mesta Trenčín zo dňa            

12. mája 2003 
2. Prerokovanie prevodu majetku štátu – zimný štadión 

v Trenčíne do majetku mesta Trenčín 
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3. Poskytnutie finančného príspevku na odstránenie hava-
rijného stavu opevnenia Trenčianskeho hradu. 
Po prerokovaní bodov programu prijalo Mestské zastu-

piteľstvo v Trenčíne uznesenia, ktorými sa : 
- konštatovalo, ţe :   

a) petícia občanov mesta Trenčín zo dňa 12. mája 2003 
bola podaná v súlade  s príslušnými ustanoveniami Ús-
tavy Slovenskej republiky a zákona o petičnom práve; 

b) obsahom petície sú závaţné témy, ktorých riešenie je 
prioritou orgánov mesta Trenčín; 

c) orgány mesta Trenčín, t.j. mestské zastupiteľstvo a pri-
mátor vykonávajú všetky dostupné kroky na podporu 
rozvoja mládeţníckeho športu na území mesta Trenčín, 
nevynímajúc futbal a hokej 

- schválilo, ţe : 
a) primátor mesta Trenčín má informovať petičný výbor 

o výsledkoch rokovania mestského zastupiteľstva; 
b) prevod nehnuteľného majetku, ktorým hokejová hala 

v Trenčíne, mesto Trenčín kúpi za 1 milión Sk;  
c)  mesto Trenčín poskytne dotáciu 3 milióna Sk Tren-

čianskemu múzeu na odstránenie havarijného stavu 
opevnenia Trenčianskeho hradu. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 358/1/03 
Fotoalbum č. 51/2003 

 
Dňa 3. júna 2003 v priestoroch Oblastného útvaru Slo-

venského zväzu telesnej kultúry v Trenčíne sa 
uskutočnila slávnostná chvíľa, pri ktorej ta-
jomník tejto inštitúcie Mgr. Ján Ţitňan 
odovzdal dlhoročnému funkcionárovi česko-
slovenskej telesnej výchovy a športu generá-
lovi vo výsluţbe Ing. Rudolfovi Tvaroţkovi 
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pri príleţitosti jeho 75. výročia ţivotného jubilea vysoké telo-
výchovné vyznamenanie – „Zlatú medailu Slovenského zväzu 
telesnej kultúry“. Na prijatí jubilanta sa zúčastnili poprední 
futbaloví funkcionári v Trenčíne a to tajomník Okresného 
výboru futbalového zväzu v Trenčíne Ing. Štefan Kolárik, 
dlhoročný futbalový funkcionár A. Kališ a športový redaktor 
Trenčianskych no-
vín Karol Ďurina. 
Po oficiálnych prí-
hovoroch sa atmo-
sféra trocha uvoľ-
nila a jubilant Ing. 
Rudolf Tvaroţka 
sa rozhovoril a pri-
blíţil svoj plodný 
aktívny ţivot pro-
fésie vojaka z po-
volania, ako aj 
dlhoročného futbalového funkcionára. Bolo fascinujúce počú-
vať človeka, ktorý precestoval celý svet, naplnený záţitkami, 
niekedy váţnymi a niekedy humornými, teda tak ako ich 
prinášal ţivot. Len pre správnosť a hlavne úplnosť treba pri-
blíţiť funkcie, v ktorých aktívne pôsobil v rozmedzí rokov 
1957  aţ 2001 :  
- v období rokov 1958 aţ 1960 vykonával funkciu predsedu 

futbalového klubu TTS Trenčín; 
- v období rokov 1961 aţ 1969 vykonával funkciu futba-

lového klubu Jednota Trenčín, ktorá vznikla spojených troch 
najsilnejších futbalových klubov – TTS Trenčín, Spartak 
Trenčín a Odeva Trenčín; 

- od 13. decembra 1970 do 30. augusta 1973 vykonával funk-
ciu predseda Československého futbalového zväzu;  
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- v období rokov 1967 aţ 1982 bol členom pléna Česko-
slovenského futbalového zväzu;  

- v období rokov 1983 aţ 1987 bol náčelníkom armádneho 
športu na Ministerstve národnej obrany v Prahe; 

- v období rokov 1993 aţ 1999 bol technickým poradcom 
ministra obrany Slovenskej republiky; 
Za aktívnu činnosť v Československej ľudovej armáde a v 

československej telesnej výchove a športe mu bolo udelených 
viacero vyznamenaní, z ktorých osobitne treba uviesť : 
- „Tyršova medaila – 1. stupňa“ – telovýchovné vyzname-

nanie; 
- „Kríţ M. R. Štefánika – 1. triedy“ najvyššie vojenské vyzna-

menanie Slovenskej republiky. 
Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 16.06.2003 
Pomocná evidencia 392/1/03 
Fotoalbum č. 52/2003 
 
Dňa 6. júna 2003 oznámila spoločnosť „Orange“ spravu-

júca sieť mobilných telefónov, ţe prostredníctvom neinves-
tičného fondu „Konto Orange Trenčianske múzeum“ poskytne 
jeden milión Sk na odstránenie škôd na Trenčianskom hrade 
po zosune časti hradného opevnenia a pričiniť sa tak o jeho 
znovuotvorenie. K tejto čiastke súčasne sa bude pripočítavať 
čiastka 20,- Sk od kaţdého účastníka telefónneho hovoru, 
ktorý zavolá od 9. júna 2003 na telefónne číslo 828.  

Trenčiansky denný infoservis 06.06.2003 
Pomocná evidencia 387/1/03 
 
Dňa 10. júna 2003 sa zastavil v hoteli Tatra v Trenčíne na 

pracovnom obede minister zahraničných vecí Eduard Kukan, 
aby po ňom na krátkej tlačovej besede informoval novinárov 
o absolvovaných besedách v tento deň so študentami stred-
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ných škôl v Prievidzi a v Trenčíne na tému  na výsosť veľmi 
aktuálnu – o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. 
Ako sám povedal, študenti prejavili dobré znalosti o Európskej 
únii, ale vyjadrili aj určité skeptické názory na ďalší rozvoj 
Slovenska po jeho vstupe do Európskej únie. Zo strany 
novinárov bola poloţená aktuálna otázka, ţe či sa zúčastní 
tohoročného turisticko-pivného pochodu „Kukanova desina“ ? 
Minister Eduard Kukan odpovedal, ţe aj predchádzajúcich 
rokoch dostal pozvanie od organizátorov, ale pre pracovné 
zaneprázdnenie sa ho nemohol zúčastniť. Tento rok v tomto 
čase nič nemá, tak veľmi rád do Trenčína zavíta. Manţelka mu 
na konzumáciu pripraví rezne, aby tých pár pív jeho 
organizmus zniesol. 

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 56/03 
 
Dňa 15. júna 2003 prinie-

sol Slovenský rozhlas vo svo-
jej raňajšej spravodajskej re-
lácii, ţe po zosuve opevnenia 
Trenčianskeho hradu sa dňa 
14. júna 2003 začali rúcať aj 
mestské hradby pochádzajúce 
z 15. storočia a to v mieste 
dosť frekventovanom, v nás-
tupnom priestore z lesoparku Brezina do priestoru pred far-
ským kostolom Narodenia Panny Márie. Po obhliadke bolo 
zistené, ţe z mestského opevnenia, ktoré v tejto časti  má 
výšku 8 metrov, vypadlo z jeho hornej časti asi za fúrik kame-
ňov od malých aţ po veľké váţiace niekoľko kilogramov. 
Mestská polícia v Trenčíne spomínaný priestor uzavrela ozna-
čenými ochrannými páskami a pre chodcov umiestnila upo-
zornenie, ţe v priestore vzniklo nebezpečenstvo padania skál 
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z hradného opevnenia a do priestoru, ktoré je ohraničené poli-
cajnými páskami, je vstup zakázaný. 

Vlastné poznámky 
Sme online 15.06.2003 
Trenčianske noviny 23.06.2003 
Pomocná evidencia 390/2/03, 414/3/03 
Fotoalbum č. 59/03 
 
Dňom 15. júna 2003 nadobudla účinnosť zmena cestov-

ného poriadku Ţelezníc Slovenskej republiky na obdobie 
2002/2003, keď na ţelezničnej trati Trenčín – Chynorany bola 
obnovená ţelezničná doprava, ktorá bola zrušená dňom 2. Fe-
bruára 2003. Obnovenie dopravy na tejto lokálnej ţelezničnej 
trati sa stalo na základe viacerých rokovaní Úradu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja a Ţelezničnej spoločnosti 
Slovenskej republiky. Touto skutočnosťou sa zrušila náhradná 
autobusová doprava a do grafikonu sa dostalo 10 spojov. 

Trenčianske noviny 26.05.2003 
Trenčiansky denný infoservis 13.06.2003 
Info Trenčín 03.07.2003 
Pomocná evidencia 341/2/03, 390/1/03, 405/1/03, 438/1/03 
 
Spoločnosť „Ford Motor Company“ oznámila podporu vo 

výške 3000 USD na rekonštrukciu jednej z najznámejších 
historických stavieb na Slovensku -  Trenčianskeho hradu. 
Táto podpora je nielen pomocou pri oprave poškodeného 
hradu, ale tieţ pokračovanie grantového programu „Conser-
vation and Environmental Grants“ firmy „Ford Motor Com-
pany“ na Slovensku. Ako povedal výkonný riaditeľ pre 
európske priame trhy značky „Ford“  Hans Schep, ţe vďaka 
pomoci zostane Trenčiansky hrad súčasťou klenotnice histórie 
Slovenska. 

Trenčianske noviny 30.06.2003 
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Pomocná evidencia 428/1/03 
 
Dňa 26. júna 2003 bol Trenčiansky samosprávny kraj 

hostiteľom pracovnej skupiny „Task Force“ pre prípravu 
programovo-implementačnej štruktúry v rámci programu 
„Interreg 3A slovenskej a českej hranice“. Členmi tejto 
pracovnej skupiny boli zástupcovia Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstva pre 
místni rozvoj Českej republiky a zástupcovia troch susedných 
hraničných samosprávnych krajov zo Slovenska a Čiech. 
Pracovné rokovanie sa zameralo na prípravu dokumentu, ktorý 
bude strategickým dokumentom pre cezhraničnú spoluprácu 
na podporu podnikania a rozvoja malých firiem, integráciu 
trhu práce, ochranu ţivotného prostredia, zlepšovania dopravy 
a podobne. 

Trenčianske noviny 30.06.2003 
Pomocná evidencia 428/2/03 
 
Agentúra CRA Rating Agency zvýšila dlhodobý medziná-

rodný CRA Rating mesta Trenčín z Baa- na Baa a potvrdila 
dlhodobý lokálny rating na úrovni skAa. Krátkodobý lokálny 
CRA Rating potvrdila agentúra na úrovni skP-1, čo je naj-
lepšie moţní hodnotenie subjektu z krátkodobého hľadiska. 
Výhľad ratingu mesta Trenčín zostáva stabilný. Hodnotenie 
mesta Trenčíne je doposiaľ najvyšším ratingovým hodnotením 
aké agentúra CRA udelila komunálnemu subjektu na Slo-
vensku. Pridelené ratingy radia mesto Trenčín v rámci inves-
tičného pásma medzi veľmi bonitné subjekty s vysokou 
schopnosťou splácať svoje dlhodobé záväzky v slovenskej 
mene. K opätovnému zvýšeniu medzinárodného ratingu mesta 
Trenčín pristúpila CRA najmä vďaka zvýšeniu ratingového 
hodnotenia Slovenska agentúrou Moody´s, ako aj pokraču-
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júcemu kvalitnému a obozretnému rozpočtovému hospodá-
reniu mesta Trenčín. 

Trenčiansky denný infoservis 16.06.2003 
Info Trenčín 03.07.2003 
Pomocná evidencia 405/2/03, 438/1/03 
 
Dňa 1. júla 2003 usporiadal tlačovú besedu veliteľ 

Veliteľstva síl, výcviku a podpory ozbrojených síl Slovenskej 
republiky v Trenčíne bri-
gádny generál Ing. Milan 
Maxim pri príleţitosti pr-
vého výročia veliteľstva, 
ktoré je dislokované 
v Trenčíne. Po privítaní 
prítomných novinárov dôs-
tojníkom pre styk Veli-
teľstva síl, výcviku a pod-
pory ozbrojených síl Slo-

venskej republiky v Trenčíne kapitánom Mgr. Igorom Hada-
rom sa ujal slova hostiteľ brigádny generál Ing. Milan Maxim. 
V úvode svojho vystúpenia informoval, ţe v rámci Ozbro-
jených síl Slovenskej republiky bolo Veliteľstvo síl, výcviku 
a podpory ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne 
zriadené dňom 1. júla 2002 zákonom Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách 
Slovenskej republiky. Jeho hlavnými úlohami v súčasnom 
období sú : 
- organizovanie, riadenie a zabezpečovanie základného od-

borného a špeciálneho výcviku profesionálnych poddôs-
tojníkov; 

- organizovanie, riadenia a zabezpečovanie pozorovateľov 
a jednotiek vysielaných do vojenských misií;  

Brigádny generál Ing. Milan Maxim informuje novinárov 
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- organizovanie, riadenie a zabezpečovanie logistickej pod-
pory v ozbrojených síl; 

- zabezpečovanie prevádzky komunikačných, informačných 
a bezpečnostných systémov a realizovanie opatrení na za-
bezpečovanie ich bezpečnosti; 

- zabezpečovanie činnosti Ministerstva obrany Slovenskej 
republiky, Generálneho štábu ozbrojených Slovenskej repu-
bliky a posádky Bratislava. 
V ďalšom svojom vystúpení informoval, ţe Veliteľstvo síl, 

výcviku a podpory ozbrojených síl Slovenskej republiky má 
v súčasnosti pribliţne 9.000 osôb. Postupne do roku 2010 sa 
tento počet personálu zníţi na 40 %, teda na 4.200 osôb. 
Podriadenými organizáciami sú : 
- Veliteľstvo výcviku v Martine, 
- Veliteľstvo logistiky v Trenčíne, 
- Spojovacie veliteľstvo v Novom Meste nad Váhom, 
- Veliteľstvo posádky Bratislava, 
- Vojenský výcvikový priestor Lešť, 
- Výcviková základňa vojakov základnej sluţby Bratislava. 

Ostatné, dnes fungujúce podriadené organizácie, ktoré 
v priebehu rokov zaniknú. Jedná sa o  : 
- Výcviková základňa ţenijného vojska v Seredi, 
- Výcviková základňa logistiky v Nitre, 
- Výcviková základňa mechanizovaného, tankového vojska, 

prieskumu, domobrany v Martine, 
- Výcviková základňa raketového vojska v Martine, 
- Výcviková základňa spojovacieho vojska v Ruţomberku, 
- Výcviková základňa protivzdušnej obrany v Poprade, 
- Výcviková základňa vojakov základnej sluţby 

v Keţmarku. 
Veliteľstvo síl, výcviku a podpory ozbrojených síl 

Slovenskej republiky v Trenčíne je v súčasnosti na 98 % 
obsadené profesionálnymi vojakmi. Veliteľský zbor má 
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priemerný vek 38 rokov. Najviac profesionálnych vojakov je 
vo veku od 30 do 35 rokov. Brigádny generál Ing. Milan 

Maxim spomenul ešte jednu 
zaujímavosť a to, ţe skúšku 
podľa normy NATO „Stanag 
6001“ má na Veliteľstve síl, 
výcviku a podpory ozbrojených 
síl Slovenskej republiky v Tren-
číne 45 profesionálnych voja-
kov, v preváţnej miere v zna-
losti anglického jazyka. Hlavní 
funkcionári veliteľstva absol-
vovali odbornú prípravu na za-
hraničných vysokých školách. 
Po ukončenej tlačovej besede 
veliteľ Veliteľstva síl, výcviku 

a podpory ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne 
brigádny generál Ing. Milan Maxim odhalil za prítomnosti 
celého personálu veliteľstva znak Veliteľstva síl, výcviku 
a podpory ozbrojených síl Slovenskej republiky. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 07.07.2003 
Pomocná evidencia 446/1/03 
Fotoalbum č. 64/03 
 
Od 1. júla 2003 bolo na Krajskom úrade v Trenčíne zria-

dené koordinačné stredisko integrovaného záchranného sys-
tému. Na tomto stredisku bola skušobne zavedená linka ties-
ňového volania 112, ktorá nahradí všetky tiesňové volania 
iných záchranných zloţiek, t.j. polície, hasičov a rýchlej 
zdravotnej pomoci s tým, ţe tieto i naďalej zostanú zachované, 
teda budú ţivé. Zriadenie tohto strediska bolo vyvolané pris-
pôsobením sa systému, ktorý je zavedený v Európskej únii, 
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kde je zavedené jednotné číslo tiesňového volania. Na ties-
ňovej linke 112 začali skušobne pracovať štyria pracovníci. 
Koordinačné stredisko má oprávnenie vydať pokyn základnej 
záchrannej zloţke na vykonanie zásahu. 

Trenčianske noviny 12.05.2003 
Pomocná evidencia 296/1/03 
 
Dňa 3. júla 2003 sa uskutočnila tlačová beseda iniciovaná 

francúzskym veľvyslancom vo Slovenskej republike George-
som Vaugierom, aby informoval o stretnutí predstaviteľov 
slovenských a francúzskych regiónov za účasti Zdruţenia miest 
a obcí Slovenska a jej francúzskej partnerskej organizácie Cités 
Unies France. Veľvyslanec povedal, ţe takto vznikol priestor 
na vzájomnú výmenu názorov a skúseností z decentralizácie 
verejnej správy a príleţitosť na nadviazanie kontaktov. Stále 
väčšia právomoc samosprávnych krajov umoţní v najbliţšom 
čase efektívnu spoluprácu medzi slovenskými a francúzskymi 
regiónmi. Pre Trenčiansky samosprávny kraj bol určený fran-
cúzsky región Picardia. 

Trenčiansky denný infoservis 27.07.2003 
Trenčianske noviny 07.07.2003 
Pomocná evidencia 445/1/03, 482/1/03 
 
Dňa 11. júla 2003 sa uskutočnilo v Trenčíne pracovné 

rokovanie predstaviteľov Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
Zlínskeho kraja za účasti zástupcov ministerstiev dopravy 
Slovenskej republiky a Českej republiky, aby sa zhodnotila 
dopravná politika oboch štátov a vyšších samosprávnych cel-
kov, najmä vo smere poţiadaviek na výstavbu diaľnic. 
I napriek tomuto stretnutiu sa názory oboch strán zatiaľ roz-
chádzajú, pretoţe česká strana presadzuje budovanie diaľnice 
z Brna do Púchova cez hraničný prechod Střelná – Lysá pod 
Makytou. Slovenská strana povaţuje za prioritné budovať 
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diaľničné prepojenie cez hraničný prechod Starý Hrozenkov – 
Drietoma, pretoţe z tejto cesty je napojenie na diaľnicu 
Bratislava – Ţilina ako aj v druhom smere na Bánovce nad 
Bebravou, Prievidzu, Zvolen a Košice. Štatistiky jednoznačne 
potvrdzujú vyššiu frekvenciu dopravných prostriedkov cez 
Drietomu ako cez Lysú pod Makytou. Pri ďalších rokovaniach 
sa budú hľadať spoločné riešenia vyhovujúce pre obidve 
strany. 

Trenčiansky samosprávny kraj 27.07.2003 
Pomocná evidencia 485/1/03 
 
Dňa 14. júla 2003 Krajský úrad v Trenčíne prepustil                

26 svojich zamestnancov z celkového počtu 220 zamest-
nancov na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky do 
26. júna 2003, ktoré sledovalo racionalizáciu verejnej správy 
a postupné prenášanie kompetencií na samosprávu v súlade 
s poţiadavkami Európskej únie. Všetci prepustení pracovníci 
mali nárok na náhradu alebo odstupné vo výške päťnásobku 
ich platu. Niektorým boli ponúknuté pracovné miesta, pokiaľ 
spĺňali kvalifikačné predpoklady na odbore sociálnych vecí 
a na odbore ţivotného prostredia. 

Trenčianske noviny 14.07.2003 
Pomocná evidencia 470/1/03 
 
Dňa 15. júla 2003 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, na programe ktorého 
bolo prerokovanie týchto  bodov : 
1. Návrh na vyňatie majetku, Športový areál Sihoť zo správy 

Mestského hospodárstva, mestskej príspevkovej organizácie 
Trenčín a zmena zriaďovacej listiny Mestského hospo-
dárstva, mestskej príspevkovej organizácie Trenčín; 

2. Návrh na prenechanie nehnuteľnosti – nebytového priestoru 
do nájmu; 
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3. Odvolanie riaditeľa Mestského hospodárstva, mestskej 
príspevkovej organizácie Trenčín Ing. Antona Kalafuta 
z funkcie; 
Rokovanie otvoril a viedol primátor mesta Trenčín Ing. 

Juraj Liška a súčasne predloţil aj dôvodové správy k na-
vrhnutým a schváleným bodom rokovania Mestského zastu-
piteľstva Trenčín. V prvom bode išlo o kozmetické úpravy 
pôvodného schváleného návrhu Mestským zastupiteľstvom 
Trenčín, keďţe vstúpil do právneho vzťahu nový subjekt 
(miesto Futbalového klubu Laugarício, vstúpil Futbalový klub 
A. S. Trenčín). Druhý bod prakticky naväzoval na bod prvý, 
keď do právneho vzťahu o prenechaní nehnuteľnosti vstúpil 
Futbalový klub A. S. Trenčín. Opakované odvolanie riaditeľa 
Mestského hospodárstva, mestskej príspevkovej organizácie 
Trenčín Ing. Antona Kalafuta Mestským zastupiteľstvom 
v Trenčíne sa neuskutočnilo, pretoţe v tento dopoludnia dňa 
15. júla 2003 Ing. Anton Kalafut predloţil písomnú abdikáciu 
z funkcie primátorovi mesta Trenčín Ing. Jurajovi Liškovi.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 21.05.2003 
Pomocná evidencia 471/1/03 
 
Dňa 15. júla 2003 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktorého hlavným bodom 
programu bolo odvolanie Ing. Antona Kalafuta z funkcie 
riaditeľa Mestského hospodárstva. Vzhľadom na to, ţe        
Ing. Anton Kalafut dopoludnia v tento deň písomne doručil 
abdikáciu, Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne túto skutočnosť 
vzalo na vedomie. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 464/1/03 
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Dňa 16. júla 2003 sa uskutočnila tlačová 
beseda primátora mesta Trenčín Ing. Juraja 
Lišku po mimoriadnom rokovaní Mest-
ského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 15. júla 
2003. Zo strany primátora mesta Trenčín 
Ing. Juraja Lišku bola potvrdená abdikácia 
Ing. Antona Kalafuta na funkciu riaditeľa 
Mestského hospodárstva v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 456/1/03 
 
Dňa 17. júla 2003 mesto Trenčín navštívil nový veľvyslanec 

Indonézskej republiky v Slovenskej republike jeho Exelencia 
Bitang Parlindungan Simorangkir, msc. A tak, ako býva zvy-
kom, na pôde mesta Trenčín ho privítal primátor mesta Trenčín 
Ing. Juraj Liška. Na stretnutí sa pretraktovávali témy z oblasti 
kultúry, priemyslu a obchodu nielen na Slovensku, ale aj v In-
donézii. Na záver stretnutia sa veľvyslanec Indonézskej repu-
bliky zapísal do pamätnej knihy mesta Trenčín. 

Info Trenčín 14.08.2003 
Pomocná evidencia 491/1/03 
 
Dňa 22. júla 2003 sa uskutočnilo v hoteli Brezina stretnutie 

primátora mesta Trenčín Ing. Juraja Lišku so skupinou 
podnikateľov Trenčianskeho kraja, aby sa s nimi dohodol na 
podpore trenčianskeho futbalu. Mesto Trenčín svojimi krokmi 
z konca mesiaca júna 2003 vyjadrilo svoju aktívnu podporu 
futbalu v meste Trenčín a to isté prisľúbili aj účastníci 
stretnutia. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 25. júla 2003 sa uskutočnilo v trenčianskom hoteli 

„Brezina“ pracovné stretnutie predstaviteľov samosprávnych 

primátor Ing. Juraj Liška 
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krajov s predstaviteľmi „Assembly of 
European Región“ – („Zdruţenia európ-
skych regiónov“), ktoré zastupovali jeho 
generálny sekretár Klaus Klipp a jeho 
podpredseda Ivan Jakovčic (prezident 
regiónu Istria v Chorvátsku). Pracovné 
stretnutie otvoril a všetkých prítomných 
vzájomne predstavil vedúci odboru 
regionálneho rozvoja Trenčianskeho 
samosprávneho kraja  Ing. Milan Staňo. 
Po tomto úvode sa k prítomným priho-

voril predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan 
Štefanec, ktorý vo svojom vystúpení ocenil toto pracovné 
stretnutie s vrcholnými predstaviteľmi „Zdruţenia európskych 
regiónov“, pretoţe zatiaľ sa o spôsoboch a moţnostiach nad-
viazania spolupráce regiónov Slovenskej republike so štátmi 
Európskej únie nenašla správna cesta. Práve organizovanie 
dnešného stretnutia s najvyššími predstaviteľmi zdruţenia má 
výhodu bezprostredného 
osobného kontaktu, ktorý 
treba povaţovať za naj-
dôleţitejší a najschodnejší 
krok, lebo ním sa jednotlivé 
postupy všetkých regiónov 
Slovenskej republiky môţu 
najrýchlejšie zovšeobec-
niť,  zjednotiť a nevyjasne-
né problémy vyriešiť. Ďalej 
informoval prítomných, ţe Trenčiansky samosprávny kraj 
vyvíjal v priebehu roka 2003 mimoriadnu aktivitu za účelom 
získavania informácií. Preto sa v priebehu mesiaca mája 2003 
jeho zástupcovia zúčastnili poriadanej medzinárodnej konfe-
rencie „Zdruţenia európskych regiónov“ ako pozorovatelia 
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a osobne navštívili sídlo zdruţenia v Strasburgu. Záverom 
vyjadril presvedčenie, ţe nepotrvá dlho a Trenčiansky 
samosprávny kraj členstvo v tomto zdruţení získa. Potom 
vystúpil generálny sekretár „Zdruţenia európskych regiónov“ 
Klaus Klipp, ktorý v úvode príhovoru priblíţil zdruţenie, ktoré 
v súčasnosti zastrešuje 250 regiónov z 28 štátov. Zdruţenie je 
medzinárodná organizácia, ktorá je zameraná na podporu 
spolupráce medzi regiónmi, na vzájomnú výmenu informácií, 
na lobovanie v Európskej komisii a v Rade Európy. Keďţe na 
budúci rok vstúpi Slovenská republika do Európskej únie, tak 
samosprávne kraje sú v súčasnosti vníma-
né z pohľadu zdruţenia uţ ako európske 
regióny. A preto aj dnešná naša návšteva v 
Trenčíne a s ňou spojené dnešné stretnutie 
so zástupcami samosprávnych krajov Slo-
venskej republiky má za úlohu vám po-
môcť pri spracovaní projektov na získanie 
finančných prostriedkov zo štrukturálnych 
fondov a po vstupe do zdruţenia nadvia-

zať spoluprácu s ostatnými regiónmi Eu-
rópy v zdravotníctve, vzdelaní, sociálnej 
sfére, doprave, kultúre a v ďalších oblas-
tiach spoločenského ţivota a riešiť spo-
ločne vyskytnuté problémy. O praktických 
skúsenostiach v „Zdruţení európskych re-
giónov“ sa podelil s prítomnými podpred-
seda zdruţenia a prezident regiónu Istria 
v Chorvátsku Ivan Jakovčic. Región Istria 

spolupracuje so zdruţením od roku 1994 a za uplynulé obdobie 
získal veľa skúseností najmä v rozvoji regionálneho rozvoja, 
v oblasti ekonomiky, kultúry, vzdelávania, ekológie a pláno-
vania. A tak dnes je región Istria schopný čerpať finančné 
prostriedky z európskych fondov. Zvýraznil, ţe toto zdruţenie 

podpredseda AER Ivan Jakovčic 

sekretár AER Klus Klipp 
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nedáva peniaze, ale poskytuje skúsenosti, poradenstvo a naučí 
otvárať tie správne dvere, ktoré umoţňujú toky finančných 
prostriedkov. Po týchto vstupných informáciách zo strany hostí 
sa rozprúdila bohatá diskusia a ţiadna otázka nezostala nezod-
povedaná. Za pozornosť stojí vystúpenie vedúceho odboru 
regionálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 
Milana Staňo, ktorý vo svojom vystúpení verejne vyhlásil, ţe 

Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol 
prijať členstvo v „Zdruţení európskych 
regiónov“, o čom musí rozhodnúť Zastupi-
teľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 
na svojom augustovom zasadnutí. Po klad-
nom jeho stanovisku zašle Trenčiansky sa-
mosprávny kraj ţiadosť o členstvo na sekre-
tariát „Zdruţenia európskych regiónov“ 
v termíne do 30. septembra 2003. Záverom 

moţno konštatovať, ţe pracovné stretnutie splnilo svoj cieľ. 
Trenčianske noviny 28.07.2003 
Pomocná evidencia 494/1/03 
Fotoalbum č. 69/03 
 
Dňa 1. augusta 2003 nastúpil do funkcie riaditeľa Krajského 

riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky v Trenčíne 
plukovník Ing. Miroslav Hepner. Nový funkcionár začínal ako 
radový vyšetrovateľ a postupne sa stal vedúcim oddelenia na 
Okresnom úrade vyšetrovania v Trenčíne, neskôr zástupcom 
riaditeľa. Potom sa stal vedúcim odboru na Krajskom úrade 
vyšetrovania v Trenčíne a zástupcom riaditeľa justičnej polície. 
Pred doterajším menovaním vykonával funkciu zástupcu ria-
diteľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej 
republiky v Trenčíne. 

Trenčianske noviny 02.09.2003 
Pomocná evidencia 521/1/03 

Ing. Milan Staňo 
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Dňa 17. augusta 2003 prijal primátor mesta Trenčín Ing. 
Juraj Liška veľvyslanca Indickej republiky v Slovenskej 
republikej Jeho Excelenciu Upendra Čandra Baro. Pri rozho-
voroch primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška zoznámil 
svojho hosťa s bohatou históriou mesta Trenčín, súčasným 
vývojom mesta Trenčín a celého Slovenska a hľadanie výcho-
dísk pre vzájomnú spoluprácu medzi Slovenskou republikou 
a Indickou republikou v najbliţšom období. 

Vlastné poznámky 
 
Počas dvoch dní 15. a 16. augusta 2003 zavítal na Povaţie 

predseda vlády Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda. Počas 
prvého dňa navštívil Čachtický hrad a múzeum v obci Čachtice 
a absolvoval 25 kilometrovú trasu na bicykli z obce Moravany 
nad Váhom do obce Beckov. Na druhý deň navštívil obec 
Uhrovec, kde si prezrel múzeum Ľudovíta Štúra a pamätnú 
izbu Alexandra Dubčeka. Ďalšou navštívenou obcou bol 
Soblahov, ktorý získal medzinárodné ocenenie „Európska cena 
rozvoja dediny 2002 za zvláštne výkony v jednotlivých 
oblastiach“. Jeho ďalšia cesta viedla do tajomného Bene-
diktínskeho kláštora na Skalke a svoju cestu ukončil prehliad-
kou Trenčianskeho hradu, na ktorej ho sprevádzal primátor 
mesta Trenčín Ing. Juraj Liška a riaditeľka Trenčianskeho mú-
zea Katarína Babičová. No predsa koniec návštevy bol na fut-
balovom štadióne na Sihoti, na ktorom sa v prvoligovom zápa-
se stretli Trenčín zo Ţilinou. 

Trenčianske noviny 18.08.2003 
Pomocná evidencia 503/1/03 
 
Dňa 19. augusta 2003 sa uviedlo do prevádzky kongresové 

centrum hotela Tatra v Trenčíne v rekonštruovanom priestore, 
ktoré predtým uţívala v nájme Všeobecná úverová banka 
v Trenčíne. Na slávnostnom akte sa zúčastnili primátor Mesta 
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Trenčín Ing. Juraj Liška, prednosta 
Mestského úradu v Trenčíne Ing. 
Miroslav Velčko, riaditeľ hotela Tatra 
Ing. Pavol Kašuba, zástupcovia organi-
zácií, ktoré zabezpečovali rekonštrukčné 
práce a početná skupina regionálnych 
novinárov. Symbolickú pásku prestrihol 
primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška 
za asistencie riaditeľa hotela Tatra  Ing. 
Pavla Kašubu. Po prestrihnutí pásky 
riaditeľ hotela Tatra Ing. Pavol Kašuba 
v krátkosti informoval prítomných o rekonštrukčných prácach. 
Tieto trvali jeden a pol mesiaca a bolo preinvestovaných 5 a pol 
milióna Sk. Rekonštruovaný priestor je plne klimatizovaný, má 
zabudované káble slaboprúdu i silnoprúdu, dve premietacie 
plátna a má mnohostranné pouţitie.  

Vlastné poznámky  
Trenčianske noviny 25.08.2003 
Trenčiansky denný infoservis 27.08.2003 
Pomocná evidencia 513/3/03, 530/1/03, 644/1/03 
Fotoalbum č. 70/03 
 
Dňa 19. augusta 2003 uskutočnila firma Philip Morris Slo-

vakia, s.r.o. v hoteli Tatra tlačovú besedu, na ktorej zoznámila 
o výsledkoch preventívno-vzdelávacieho programu „Cesta 
k emocionálnej zrelosti“ za uplynulý školský rok  2002/2003. 
Ako vyplynulo z vystúpenia manaţérky firmy Philip Morris 
Slovakia, s.r.o. Miroslavy Remenárovej, ţe tento program je 
jednou z aktivít, ktoré spoločnosť uskutočňuje v rámci 
iniciatívy na prevenciu fajčenia maloletých. Tento program im 
pomáha ukázať cestu, ako si vytvárať zodpovedný postoj 
k situáciam, ktoré denne zaţívajú. O pôsobení spomínaného 
programu v podmienkach škôl v Slovenskej republike hovoril 
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vedúci Centra výchovnej a psychologickej prevencie pri Výs-
kumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bra-
tislave PhDr. Štefan Matula. Program bol uvedený na školách 
v roku 1999 a bol určený pre učiteľov a pre ţiakov vo veku 12 

aţ 15 ročných. Obsahovo bol 
umiestnený v predmete estetika. 
Program bol postavený tak, aby 
prispieval nielen k postupnému 
sebauvedomovaniu detí, ale aj 
k tomu, aby deti postupne 
preţívali 
najpod-

statnejšie 
stránky emociálnej zrelosti. Je snahou 
rozvíjať u detí a mládeţe pozitívny vý-
voj citových procesov. Ako uviedol pro-
gram pozostáva z desiatich obsahových 
tém, z ktorých kaţdá jedna je  špe-
cificky zameraná na jednu zo zloţiek 
emociality : 
1. Odkiaľ idem a kam smerujem; 
2. Závislosť od rodičov; 
3. Partnerské vzťahy; 
4. Socializácia; 
5. Ja ako budúci rodič; 
6. Riešenie konfliktov; 
7. Konformita, zostať sám so sebou; 
8. Vydrţať bolesť, strach a neţičlivosť osudu; 
9. Sympatia a súcit; 
10. Radosť z dávania bez reciprocity. 

 Výsledky z predchádzajúceho školského roka 2002/2003 
hovoria o veľkom záujme učiteľov o tento program, čo potvr-
dila aj vedúca odboru mládeţe a športu z Ústavu informácií 
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a prognóz školstva RNDr. Mária Slovíková, CSc. Veď program 
realizovalo 1.150 učiteľov, v ktorom bolo zapojených 176 tisíc 
ţiakov v 9.900 triedach zo 75 okresov Slovenskej republiky. 
V Trenčianskom kraji program realizovalo 127 učiteľov v kto-
rom bolo zapojených 12.240 ţiakov v 730 triedach. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 25.08.2003 
Trenčiansky denný infoservis 25.08.2003 
Pomocná evidencia 499/1/03, 513/2/03, 529/1/03 
 
Dňa 22. augusta 2003 na Trenčiansky hrad zavítal minister 

zahraničných vecí Slovenskej republiky Eduard Kukan, ktorého 
sprevádzal primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška. Na hrade 
hosťa privítal pracovník Trenčianskeho múzea PhDr. Vlastimil 
Hábl, ktorý ho zoznámil s históriou hradu a potom z Matúšovej 
veţe si prezrel z vtáčej perspektívy mesto Trenčín. Ako sa sám 
priznal, všetky jeho aktivity smerujú ovplyvniť potenciálnych 
voličov k svojej kandidatúre na voľbu prezidenta Slovenskej 
republiky. 

Trenčianske noviny 25.08.2003 
Pomocná evidencia 512/1/03 
 
Dňa 26. augusta 2003 sa uskutočnila tlačová beseda primá-

tora Mesta Trenčín vedenú hovorcom primátora mesta Trenčín 
Stanislavom Bejdom. Jej predmetom bolo informovať novi-
nárov o výsledkoch Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo 
dňa 25. augusta 2003. O prijatých uzneseniach informoval 
predseda finančnej a plánovacej Ing. Branislav Celler. Ako 
uviedol, jeho hlavnými prerokovanými bodmi boli : 
1. Zmeny v rozpočte mesta Trenčín na rok 2003, ktoré sa 

dotýkali : 
- materských a základných škôl; 
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- vyčlenenia finančných prostriedkov na štúdiu tretej 
varianty úpravy ţelezničnej trate okolo diaľnice; 

- vyčlenenie finančných prostriedkov na vybavenie kance-
lárie prvého kontaktu; 

-  vyčlenenie finančných prostriedkov na štúdiu kanalizácie 
v okrajových častiach mesta Trenčín. 

2. Stanovenie východísk pre rozpočet mesta Trenčín na rok 
2004 : 
- nehovorilo sa o číslach, ale boli predloţené zásady 

a pravidlá medzi príjmami a výdavkami; 
- o finančných prostriedkoch vybratých na daniach budú 

rozhodovať výbory mestských častí spolu s občanmi. 
Výkon prác bude aj naďalej zabezpečovať mestská 
príspevková organizácia Mestské hospodárstvo Trenčín; 

3. Zrušenie mestských daňových poplatkov pre občanov mesta 
Trenčín, ktorý sa dotýkali spoplatnenia drţania psov, 
reklamy, zábavných automatov, predajných automatov 
a rekreačného a kúpeľného pobytu. Zrušením týchto 
poplatkov sa nenaplní mestská pokladnica o 1,5 milióna Sk. 
Vlastné poznámky 
 
Dňa 26. augusta 2003 na mestskom cintoríne v Trenčíne 

bola posledná rozlúčka s Ing. Milanom Topolim, bývalým 
prednostom Krajského úradu v Trenčíne, bývalým riaditeľom 
Úrady Vlády Slovenskej republiky, bývalým poslancom Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky a poslednom čase zastavajúci 
podpredsedu predstavenstva Trenčianskej vodohospodárskej 
spoločnosti, ktorý zomrel vo veku 58 rokov na rakovinu pľúc 
na 20. augusta 2003. Na pohrebe sa zúčastnili popredné osob-
nosti politického a spoločenského ţivota Slovenskej republiky 
– predseda Ľudovej strany Hnutie za demokratické Slovensko 
Vladimír Mečiar s manţelkou, poslanci Národnej rady Sloven-
skej republiky Dušan Jariabek, Irena Belohorská, Ján Cuper, 
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zástupca primátora mesta Trenčín Ing. Ján Krátky, exprimátor 
mesta Trenčín Jozef Ţiška a ďalšie osobnosti. 

Trenčianske noviny 02.09.2003 
Pomocná evidencia 520/1/03 
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu vypísala výberové kona-

nie na dve rozhlasové frekvencie v Trenčíne s výkonom                 
10 KW. Ako pre agentúru Sita povedala predsedníčka Rada pre 
vysielanie a retransmisiu Valéria Agócsová, Slovenský rozhlas 
a Rádio Lumen sa dohodli, ţe si trenčianske frekvencie vyme-
nia. Zákon však takúto výmenu neumoţňuje, a preto muselo 
byť na tieto frekvencie vypísané výberové konanie. Rada pre 
vysielanie a retransmisiu však rešpektovala vzájomnú výmenu 
frekvencii a vlnovú dĺţku 97,8 MHz pridelila Slovenskému 
rozhlasu a 93,3 MHz zase Rádiu Lumen. Licenčná rada svojím 
rozhodnutím z 26. augusta 2003 schválila výmenu frekvencií 
medzi Slovenským rozhlasom a Rádiom Lumen.  

Trenčianske noviny 03.11.2003 
Pomocná evidencia 665/1/03 
 
Občania a predstavitelia mesta Trenčín, predstavitelia Tren-

čianskeho okresu, členovia Okresného a Mestského výboru 
Zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne, príslušníci Ar-
mády Slovenskej republiky a priami účastníci Slovenského ná-
rodného povstania si dňa 28. augusta 2003 pripomenuli pri 
Pamätníku umučených v lesoparku Brezina 59. výročie Slo-
venského národného povstania. Počas smútočného chorálu 
Dychovej hudby Veliteľstva pozemných síl Armády Sloven-
skej republiky v Trenčíne poloţila spomienkový veniec vďaky 
delegácia mesta Trenčín vedená prednostom Mestského úradu 
v Trenčíne Ing. Miroslavom Velčkom a potom i ostatné dele-
gácie štátnych orgánov, politických strán, spoločenských orga-
nizácií a jednotlivci. Významné obdobie novodobých sloven-
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ských dejín priblíţil vo svojom príhovore prednosta Mest-
ského úradu v Trenčíne Ing. Miroslav Velčko. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 14.08.2003 
Pomocná evidencia 491/1/03, 505/1/03 
 
Dňa 5. septembra 2003 Klub abstinentov Trenčín, kolek-

tívny člen Asociácie klubov abstinujúcich Slovenska usporia-
dal pri príleţitosti „Národného dňa abstinencie“ deň otvore-
ných dverí. Členovia tohto klubu vo zvýšenej aktivite poradili 
všetkým, ktorí prišli poţiadať o pomoc. Poradili ako sa s pro-
blémom vyrovnať a tak sa vrátiť do šťastného rodinného a pl-
nohodnotného spoločenského ţivota. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 08.09.2003 
Pomocná evidencia 510/1/03, 524/3/03 
 
Dňa 8. septembra 2003 navštívili Veliteľstvo síl výcviku 

a podporu ozbrojených síl Slovenskej republiky členovia 
vojenského diplomatického zboru akreditovaní na Slovensku, 
ktorých prijal zástupca veliteľa brigádny generál Ján Kračmar. 
Vojenskí diplomati sa zaujímali počas návštevy o činnosť tejto 
zloţky Slovenskej armády. S veľkým ohlasom sa stretla in-
formácia o tom, ţe v rámci tohto veliteľstva sa bude rušiť 
veľký počet vojenských útvarov, ktoré po reorganizácii 
nahradia odborné výcvikové školy a škola základného výc-
viku. Hostitelia pripravili pre svojich hosťov návštevu Tren-
čianskeho hradu. 

Trenčianske noviny 15.09.2003 
Pomocná evidencia 353/1/03 
 
Dňa 8. septembra 2003 prijal primátor mesta Ing. Juraj Liška 

vojenských pridelencov akreditovaných v Slovenskej republike 
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pri príleţitosti ich návštevy na Veliteľstve síl, výcviku a pod-
pory ozbrojených Slovenskej republiky v Trenčíne. Pri rozho-
voroch primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška zoznámil svo-
jich hostí s bohatou históriou mesta Trenčín a súčasným vývo-
jom mesta Trenčín a celého Slovenska. Na záver prijatia sa 
prítomní zapísali do pamätnej knihy mesta Trenčín. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 10. septembra 2003 sa začal v Kultúrnom stredisku 

Dlhé Hony v Trenčíne ďalší ročník Akadémie tretieho veku. Po 
slávnostnom otvorení odznela prednáška na tému „Faktory 
aktivity v staršom veku“ od PhDr. Jany Jablonskej a MUDr. 
Viery Dobiašovej. Garantom všetkých aktivít bol organizačný 
výbor v zloţení – MUDr. Ruth Kratinová, MUDr. Terézia 
Drobná, Mgr. Milan Drobena, Jana Homolová a Ing. Jozef 
Mikloš. 

Trenčianske noviny 
 
Dňa 22. septembra 2002 sa uskutočnilo zasadnutie klubu 

Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej 
a priemyselnej komory za účasti štátneho tajomníka výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Zsolta Lukáča, 
generálneho riaditeľa Národnej agentúry pre rozvoj malého 
a stredného podnikania Slovenskej republiky Juraja Majtána, 
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefana 
Štefanca a podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Ing. Jozefa Fabiana. Zasadnutie sa venovalo problematike 
podnikania a štrukturálnej politiky. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 26. septembra 2003 sa uskutočnil na území celého 

Slovenska výstraţný štrajk odborárov v súvislosti s celkovým 
zdraţovaním a pripravovanou daňovou a dôchodkovou refor-
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mou. Výstraţný štrajk sa prejavil aj v Trenčíne tým, ţe ţelez-
ničiari nevypravili dva vlaky, vodiči mestskej hromadnej do-
pravy jazdili s rozsvietenými svetlami, pracovníci Leteckých 
opravovní a civilní zamestnanci ozbrojených síl Slovenskej 
republiky prerušili prácu. 

Trenčianske noviny 29.09.2003 
Pomocná evidencia 565/1/03 
 
Dňa 31. septembra 2003 doručil Ing. Juraj Liška Mest-

kému zastupiteľstvu v Trenčíne abdikačný list na funkciu 
primátora mesta Trenčín. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 3. októbra 2003 sa uskutočnila tlačová beseda mesta 

Trenčín za účasti viceprimátora mesta Trenčín Ing. Jána 
Krátkeho, poslancov mestského zastupiteľstva v Trenčíne Ing. 
Branislava Cellera a Mgr. Anny Plánkovej, predmetom ktorej 
bolo podanie informácií po mimoriadnom zasadnutí mest-
kého zastupiteľstva v Trenčíne dňa 2. októbra 2003. Ako prvá 
vystúpila poslankyňa Mgr. Anna Plánková, ktorá informovala 
o situácii v počtoch ţiakov na Základnej škole Trenčín, Ulica 
1. mája, ktorá nastala na začiatku školského roka 2003/2004, 
keď počty ţiakov oproti koncu roka 2002/2003 klesli o 50 % 
(zo 100 na 50 ţiakov) a dokonca v niektorých triedach nezos-
al ani jeden ţiak. Preto k 11. septembru 2003 prešla škola 
núdzový reţim, čo znamená, ţe všetci ţiaci boli zaradení 
podľa rozhodnutia rodičov do iných základných škôl v meste 
Trenčín. Zamestnanci školy dostali náhradnú prácu spojenej 
s uzavieraním triednych kníh, triednych výkazov a inven-
tarizácie hnuteľného a nehnuteľného majetku. Všetci učitelia 
si našli náhradné miesto na iných školách. Aby táto škola 
mohla byť definitívne vyradená zo siete škôl bol predloţený 
návrh do mestského zastupiteľstva a tento návrh mestské 
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zastupiteľstvo odobrilo a bude postúpené na Ministerstvo 
školstva Slovenskej republiky. Po kladnom stanovisku Minis-
terstva školstva Slovenskej republiky sa pristúpi k ďalšiemu 
kroku, ktorým primátorom určená komisia doporučí rozhod-
núť o ďalšom vyuţití objektu školy a hnuteľnom majetku 
v najbliţšom období. Šesť tried Základnej školy sv. Andreja-
Svorada a Benedikta zostáva v prenájme, nie je dôvod na 
zrušenie nájmu, pretoţe nájomca si svoje povinnosti vyplý-
vajúce zo zmluvy plní riadne a načas. Je zrejme, ţe pri 
posudzovaní uvoľneného priestoru základnej školy príde na 
rokovanie aj otázka riešenia Strednej zdravotníckej školy 
v Trenčíne, doteraz umiestnenej v cirkevnom objekte. Odpo-
veď na otázky dá čas. V ďalšom bode tlačovej besedy infor-
moval viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján Krátky o schválení 
zmeny Štatútu mesta Trenčín, ktorou sa zvýši podiel pos-
lancov mestského zastupiteľstva na riadení na činnosti mest-
ských orgánov, čo bolo vyvolané preberaním kompetencií zo 
štátu na samosprávu. V podstate sa jedná rozšírenie o ďalšieho 
uvoľneného funkcionára, ktorý je podriadený primátorovi. 
Týmto funkcionárom sa stáva od 6. októbra 2003 Ing. Bra-
nislav Celler. Funkcia viceprimátora zostala neporušená. 
V rámci rôzneho bola vznesená otázka ohľadom volieb nové-
ho primátora, keďţe Ing. Juraj Liška bude v najbliţšom ob-
dobí vymenovaný za ministra obrany Slovenskej republiky. 
Viceprimátor mesta Trenčín  Ing. Ján Krátky vo svojom stano-
visku povedal, ţe teraz je na ťahu Ministerstvo vnútra Slo-
venskej republiky, aby vypísalo voľby na primátora do 
šiestich mesiacov po uvoľnení kresla primátora. 

Vlastné poznámky 
Trenčiansky denný infoservis 16.10.2003 
Pomocná evidencia 572/1/03, 606/1/03 
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Dňa 7. októbra 2003 sa uskutočnilo stretnutie s novinármi 
trenčianskeho regiónu s projektovým manaţérom „Centra pre 
európsku politiku“ v Bratislave Ing. Petrom Zsapkom, aby ich 
zoznámil s projektom pod názvom „Informované Slovensko“. 
Prv však, neţ zoznámil s uvedeným projektom, zoznámil 
prítomných novinárov s občianskym zdruţením „Centrum pre 
európsku politiku“, ktoré vzniklo 10. februára 1997 v Bra-
tislave a jej zakladateľmi bola skupina prodemokraticky 
a proeurópsky orientovaných ľudí s čestným predsedníctvom 
vtedajšieho prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča 
a hlavného vyjednávača Slovenskej republiky pre vstup 
Slovenskej republiky do Európskej únie Jána Figeľa. Hlavným 
cieľom tohto občianskeho zdruţenia  bolo prostredníctvom 
osvetovej činnosti zvyšovať verejné poznanie o kľúčových 
otázkach integrácie Slovenska do Európskej únie. Činnosť 
občianskeho zdruţenia „Centrum pre európsku politiku“ 
v súčasnom období sústreďuje svoju pozornosť na širokú 
informačnú kampaň. Vychádzajúc z poznania, povedomie 
našich občanov je nízke pre nedostatok informácií, a preto 
nevedia ovplyvniť udalosti vo svojom regióne. Je teda na 
mieste a to je hlavným cieľom projektu, aby sa zabezpečila 
príprava občanov Slovenska na zvýšenej aktivite v ich myslení 
a tým akcelerovať ich motiváciu k účasti na veciach 
verejných. Pre splnenie tohto cieľa, v omnoho väčšej miere 
treba vyuţívať printové a elektronické médiá aj v regiónoch a  
z „Centra pre európsku politiku“ im poskytovať dostatočné 
mnoţstvo informácií. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 590/1/03, 591/1/03 
 
Dňa 10. októbra 2003 prezident Slovenskej republiky 

Rudolf Schuster vymenoval doterajšieho primátora mesta 
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Trenčín a poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ing. 
Juraja Lišku do funkcie ministra obrany Slovenskej republiky.  

Vlastné poznámky 
 
Dňa 9. októbra 2003 sa uskutočnila v Kultúrnom a meto-

dickom centre ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne 
konferencia pod názvom „Rozvoj 
podnikania v Trenčianskom samo-
správnom kraji“, s cieľom poskyt-
núť širokému podnikateľskému 
spektru informácie o zásadných 
vplyvoch na ich činnosť po vstupe 
Slovenskej republiky do Európskej 
únie a po daňovej reforme v roku 

2004. K naplneniu konferencie s tak významným obsahom, 
podarilo sa jeho organizátorom zabezpečiť 
účasť popredných osobností, bezprostredne 
zainteresovaných do politického, spoločen-
ského a hospodárskeho ţivota Slovenskej re-
publiky, z ktorých osobitne treba spomenúť 
štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, 
pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 
Ing. Jána Kotuľu, generálneho riaditeľa sek-
cie pre európske záleţitosti  na Úrade vlády Slovenskej repu-
bliky Ing. Ladislava Setnického a prezidenta Zdruţenia podni-
kateľov Slovenskej republiky Ing. Karola Pavlů. Funkcie mo-
derátorky konferencie sa úspešne zhostila vedúca oddelenia 
podnikateľských aktivít Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Ing. Marta Šajbidorová. Po jej privítaní poslancov Národnej 
rady Slovenskej republiky Ing. Milana Reháka a Ing. Milana 
Cagalu, CSc., prizvaných prednášateľov, poslancov Trenčian-
skeho samosprávneho kraja, starostov obcí a primátorov miest 

Podujatie moderovala Ing. Marta Šajbidorová 

Ing. Štefan Štefanec 
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Trenčianskeho kraja, podnikateľov a ostatných účastníkov kon-
ferencie sa k prítomným prihovoril so slávnostným príhovorom  
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan 

Štefanec. Okrem iného zvýraznil, ţe je všeo-
becne známe, ţe akí sú podnikatelia, taká je aj 
úroveň celého kraja a jeho regionálny rozvoj. 
Podiel podnikateľov trenčianskeho regiónu na 
jeho rozvoji je značný a je to aj výsledok spolu-
práce s orgánmi Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. Potom vystúpil prezident Zdruţenia 
podnikateľov Slovenskej republiky Ing. Karola 

Pavlù, ktorý miesto prejavu odovzdal informačný materiál 
vydaný rôznymi inštitúciami - „Aby európske fondy slúţili 
Slovensku č. 1“, „Sektorový operačný program priemysel 
a sluţby“, „Štrukturálne fondy Európskej únie“, „Prechod od 
predvstupovej pomoci k štrukturálnym fondom“, „Lobing, ako 

nástroj demokracie“, ktoré poskytla generálna 
rada podnikateľov ako dar predsedovi Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefanovi 
Štefancovi. Vyslovil presvedčenie, ţe keď 
budú mať podnikatelia vytvorené podmienky, 
ktoré potrebujú, bude sa mať dobre celá 
krajina. Preto víta aj dnešný spoločný krok 
samosprávy a zdruţenia podnikateľov. Po 

pozdravných príhovoroch sa pristúpilo v pracovnej časti 
konferencie. Ako prvý vystúpil štátny tajomník Ministerstva 
dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Ing. Ján 
Kotuľa, ktorý sa dotkol rozvoja infraštruktúry dopravy v Tren-
čianskom samosprávnom kraji. Na túto prednášku nadviazal 
generálny riaditeľ sekcie pre európske záleţitosti Úradu vlády 
Slovenskej republiky Ing. Ladislav Setnický, ktorý vysvetlil 
poslanie jednotlivých fondov Európskej únie a spôsob ich 
čerpania v súčasnom období a neskôr po vstupe Slovenskej 

Ing. Karol Pavlů 

Ing. Ladislav Setnický 
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republiky do Európskej únie. O podnikaní v Slovenskej repu-
blike ako aj o financovaní samosprávnych 
a štátnych orgánov po daňovej reforme v roku 
2004 informovala riaditeľka odboru daní 
z príjmov Ministerstva financií Slovenskej re-
publiky Ing. Anna Zápraţná. Prednášky ukončil 
svojím vystúpením vedúci odboru regionálneho 
rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Ing. Milan Staňo, ktorý sa sústredil len niektoré 
najdôleţitejšie úseky „Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja Trenčianskeho kraja“, ktoré sú pre jeho rozvoj pod-
statné, pretoţe ako sám povedal, tento program aj s prílohami 
je internetovej stránke Trenčianskeho kraja, kde je moţné si ho 
pozrieť, alebo stiahnuť. Pracovná časť konferencie bola ukon-

čená besedou účastníkov konferencie s pred-
nášateľmi, ktorá z veľkej časti bola smero-
vaná na prognózu ďalšieho rozvoja dopravy 
v Trenčianskom samosprávnom kraji. Záver 
konferencie patril tlačovej besede, v ktorej 
s novinármi trenčianskeho regiónu diskuto-
vali predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Ing. Štefan Štefanec, prezident Zdru-

ţenia podnikateľov Slovenskej republiky  Ing. Karol Pavlù a 
predseda Krajského zdruţenia podnikateľov Slovenska Ing. 
Bohumil Zlocha. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 594/1/03 
 
Dňa 11. októbra 2003 sa uskutočnilo rokovanie 4. lekár-

nického kongresu v kongresovej sále Kultúrneho a metodic-
kého centra Trenčíne, ktorého hlavnou témou bolo zodpove-
danie otázky – „Aké bude lekárenstvo po reforme zdravot-
níctva ?“. Rokovanie otvoril predseda predstavenstva firmy 

Ing. Milan Staňo 

Ing. Ján Kotuľa 
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„Unipharma“  a.s. Prievidza RNDr. Tomislav Jurík, CSc. a po-
tom s úvodným slovom vystúpil dekan Farmaceutickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave doc. RNDr. Jozef Se-
ginko, PhD. Po otvorení maratón vystúpení prednášajúcich 
otvoril minister zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. 
Rudolf Zajac. O liekovej politike z pohľadu Všeobecnej zdra-
votnej poisťovne hovoril jej generálny riaditeľ doc. MUDr. 
František Valášek, CSc. O zásadách rakúskeho lekárnictva 
hovoril Magister farmácie Dr. Herbert Cabana. O úlohách 
a cieľoch Slovenskej lekárnickej komory hovoril jej prezident 
PharmDr. Peter Mihálik. O aktuálnom vývoji lekárenstva 
v Českej republike hovoril člen predstavenstva a hovorca 
Českej lekárnickej komory PharmDr. Ján Horáček. O vývoji 
vzťahov medzi farmaceutickým maloobchodom a veľkoob-
chodom Českej republike hovoril predseda predstavenstva 
Českej lekárnickej a.s. PharmDr. Jiří Korta. O postavení lekár-
nickej distribúcie v transformovanom zdravotníctve hovoril 
predseda predstavenstva firmy „Unipharma“  a.s. Prievidza 
RNDr. Tomislav Jurik, CSc. Na záver kongres prijal uzne-
senie, podľa ktorého bola vyzvaná vláda  odstránila dlh lekár-
nikom do 14 dní. Ak sa tak nestane prijme radikálne opatrenie, 
podľa ktorého občan bude musieť zaplatiť predpísaný liek 
zaplatiť v jeho plnej hodnote. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 595/1/03 
 
Dňa 13. októbra 2003 sa us-

kutočnilo stretnutie členov a sym-
patizantov Kresťansko-demokra-
tického hnutia so svojimi lídrami 
– poslancami Národnej rady Slo-
venskej republiky Františkom 
Mikloškom a Annou Záborskou. 
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Stretnutie otvoril predseda Okresného centra Kresťansko-
demokratického hnutia v Trenčíne PhDr. Pavol Červený a pri-
vítal vzácnych hostí a všetkých účastníkov stretnutia. Ako prvá 
sa k prítomným občanom prihovorila poslankyňa Anna Zábor-
ská, ktorá sústredila pozornosť na politickú scénu. S ľútosťou 
podotkla, ţe vzhľadom na pokles poslancov koalície v parla-
mente a pre záujmovú rôznorodosť koaličných partnerov, naj-
mä Aliancie nového slova, je ohrozené schvaľovanie zákonov 
súvisiacich s reformou verejnej správy v parlamente. Poslanec 
František Mikloško sa vo svojom vystúpení dotkol predčasných 
volieb ţiadaných opozíciou, ktoré však nič nevyriešia. Keď by 
však aj k ním došlo, tak ťaţko by Strana demokratickej 
a kresťanskej únie postavila nového premiéra vlády, pretoţe by 

nedosiahla dostatočný počet poslaneckých 
miest. O tom, ako budú hlasovať odstránení 
ministri Šimko, Nemčič z funkcie, ktorí 
zasadli do poslaneckých lavíc parlamentu, 
sa nevie. Je tu aj ďalšia moţnosť eskalácie 
vzťahov medzi Kresťansko-demokratickým 
hnutím a Alianciou nového slova, keď by 
neprešli zmluvy s Vatikánom a ostatnými 
cirkvami, na ktorých Kresťansko-demo-

kratickému hnutiu veľmi záleţí. Povedal aj svoj názor na návrh 
ústavy Európskej únie. Návrh novej ústavy Európskej únie bol 
predloţený členským štátom ako aj prístupovým štátom 
zámerne v časovej tiesni, aby tieto nestačili kvalifikovane 
reagovať na niektoré skryté finty v predloţenom návrhu. Táto 
v niektorých jej častiach okliešťuje právomoci štátov, alebo 
niektoré jej ustanovenia si skryte odporujú, čo je moţnosť 
odhaliť veľmi ťaţko. Štáty západnej Európy tlačia na schvá-
lenie pod vplyvom silných lobistických skupín dobre finančne 
zabezpečených. Veriaci politici z tejto časti Európy dávajú 
nádej ešte prístupovým štátom, ţe túto hrozbu oddialia, alebo 
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sa ústava neschváli. Do akej miery sa voči tomuto nebez-
pečenstvu postaví predseda vlády Slovenskej republiky Miku-
láš Dzurinda je ťaţko odhadnúť, pretoţe 
ten to chce mať všetko rýchlo za sebou 
a zavŕšiť tento proces, aby o ňom história 
hovorila. V prípade schválenia ústavy Eu-
rópskej únie nebude uţ taká politická sila 
jej členov, aby sa mohla vykonať náprava 
v dohľadnom čase. Po vystúpení poslan-
cov Národnej rady Slovenskej republiky 
patrila ďalšia časť stretnutia diskúsii, 
v ktorej sa hovorilo o : 
- podpore kandidatúry Františka Mikloška za prezidenta 

Slovenskej republiky v roku 2004; 
- kritike zákona o rovnej dani; 
- výkone vlády Mikuláša Dzurindu vo vzťahu k starým ľu-

ďom a vzdelaniu. 
Plodnú diskúsiu ukončil PhDr. Pavol Červený s poďako-

vaním prítomným hosťom za ich návštevu v Trenčíne, ţe pri-
niesli informácie občanom z vyššej politiky. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 29.10.2003 
Pomocná evidencia 603/1/03, 653/1/03 
Fotoalbum č. 78/2003 
 
Dňa 14. októbra 2003 prijal viceprimátor mesta Trenčín Ing. 

Ján Krátky v sobášnej miestnosti jubilantov folklórneho súboru 
„Druţba“ z Trenčína Miroslava Popelára – 75 rokov, Bohuša 
Ţitňana – 60 rokov a Jaroslava Mikoláša – 60 rokov, z ktorých 
prvý menovaný stál pri zrode súboru. Prijatie otvoril hrou na 
akordeón Pavol Jeţík a recitáciou básne Bc. Viera Štefulová. 
Na ich vystúpenia nadviazala tajomníčka Zboru pre občianske 
záleţitosti Mestského úrad v Trenčíne Bc. Elena Gabajová 

František Mikloško 
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a predstavila viceprimátorovi Ing. Jánovi Krátkemu jubilantov. 
Viceprimátor Ing. Ján Krátky vo svojom vystúpení ocenil jubi-
lantom ich dlhoročný entuziazmus a poďakoval im za šírenie 
slovenského folklóru nielen 
v domácom prostredí Slo-
venskej republiky, ale aj 
ďaleko za jej hranicami. 
Potom ich vyzval k zápisu 
do pamätnej knihy mesta 
Trenčín. Prijatie jubilantov 
na Mestskom úrade v Tren-
číne vyuţil aj riaditeľ Tren-
čianskeho kultúrneho strediska Mgr. Vladimír Zvalený, ktorý 
im odovzdal plakety a diplomy. Na záver prijatia pozval vice-
primátor mesta Trenčín Ing. Ján Krátky jubilantov a ich hostí 
na pohár sektu. 

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 79/2003 
 
V dňoch 15. aţ 17. októbra 2003 navštívila delegácia Tren-

čianskeho samosprávneho kraja, v ktorej bol jeho predseda Ing. 
Štefan Štefanec, riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Ing. Pavol Krištof a pracovníčka Trenčianskeho samo-
správneho kraja Bronislava Kováčiková francúzsky región 
Piccardia, aby na spoločnom rokovaní prerokovali návrh 
zmluvy o partnerstve medzi Trenčianskym samosprávnym kra-
jom a regiónom Piccardia. Na rokovaní s predsedom Piccardie 
Charlesom Baurom sa odsúhlasili a spripomienkovali jedno-
tlivé body navrhovanej zmluvy. Od podpisu zmluvy si veľa 
sľubuje Trenčiansky samosprávny kraj, lebo bude môcť vyuţiť 
skúsenosti regionálnych orgánov Piccardie pri tvorbe a pred-
kladaní projektov do Európskeho parlamentu, čím sa získajú 
prostriedky na rozvoj cestovného ruchu. Okrem toho delegácia 
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Trenčianskeho samosprávneho kraja navštívila výstavu „Auto-
equipe 2003“ v Paríţi, ktoré organizovala Trenčianska regio-
nálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. 

Trenčianske noviny 27.10.2003 
Pomocná evidencia 634/1/03 
 
V dňoch 18. aţ 20. októbra 2003 delegácia mesta Trenčín, 

tvorenú viceprimátorom mesta Trenčín Ing. Jánom Krátkym, 
poslankyňami zastupiteľstva mesta Trenčín PhDr. Alenou 
Laboreckou a Oľgou Löbbovou, zúčastnila v partnerskom 
talianskom meste Casalecchio Di Reno na otvorení novej  
budove  radnice. Súčasťou  pobytu  bol  bohatý program, v kto-
rom  delegácia navštívila  viaceré pamätihodnosti   ako   staré  
chrámy,   Dubčekov   dom, koncerty a stretla na neformálnych 
stretnutiach s predstaviteľmi hosťujúceho mesta. Mimoriadnou 
udalosťou na tomto podujatí bola účasť predsedu Európskej 
komisie Romana Pródiho a jeho stretnutie s viceprimátorom 
Ing. Jánom Krátkym. 

Info Trenčín 29.10.2003 
Pomocná evidencia 653/1/03 
 
Vnímanie reformy verejnej správy primátori a starostovia 

Trenčianskeho kraja pretavili do petičnej akcie, pretoţe 
reforma má zníţiť deväť okresných úradov na štyri obvodné, 
čím sa prekračuje hranica únosnej dostupnosti štátnej správy 
pre občanov viacerých miest a obcí. Okrem toho reformou sa 
zruší Krajský súd v Trenčíne a odvolací orgán stavebných 
úradov by nemal byť v Trenčíne. Petícia sa skončila dňa 20. 
októbra 2003. Petíciu podpísalo 165 starostov, primátorov 
a poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja, čo pred-
stavuje viac ako 50 % predstaviteľov miestnej a regionálnej 
samosprávy. Z deviatich okresných miest petíciu nepodpísali 
primátor mesta Trenčín a Bánoviec nad Bebravou. Dňa 21. ok-
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tóbra 2003 bola petícia doručená Národnej rade Slovenskej 
republiky. 

Trenčianske noviny 27.10.2003 
Pomocná evidencia 633/1/03 
 
Dňa 21. októbra 2003 sa uskutočnila tlačová beseda mesta 

Trenčín za účasti uvoľneného funkcionára mesta Trenčín Ing. 
Branislava Cellera a predsedu komisie ţivotného prostredia 
a dopravy Mestského zastupiteľstva v Trenčíne RNDr. Jozef 
Mertana. Tlačovú besedu otvoril tlačový tajomník primátora 
Stanislav Bejda. Predmetom tlačovej besedy mesta Trenčín 
bolo podanie informácie o : 
- podpísanej zmluve na zabezpečenie prevádzky, rekonštruk-

cie, modernizácie, investície a údrţby verejného osvetlenia 
a cestnej svetelnej signalizácie ako výsledok verejnej sú-
ťaţe; 

- informácia o uznesení rady mesta Trenčín č. 299 zo dňa                  
14. októbra 2003, ktorým bolo odporučené primátorovi 
mesta Trenčín zrušiť záväzné stanovisko k územnému 
konaniu na stavbu „Modernizácia ţelezničnej trate na úseku 
Nové Mesto nad Váhom – Púchov pre traťovú rýchlosť 140 
aţ 160 km/hod. 
Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 27.10.2003 
Info Trenčín 29.10.2003 
Pomocná evidencia 623/1/03, 625/1/03, 626/1/03, 
631/1/03, 632/1/03, 653/1/03 

 
Dňa 27. októbra 2003 sa uskutočnila tlačová beseda 

v Kongresovej sále hotela Tatra, ktorú zvolala koalícia strán 
Kresťansko-demokratického hnutia, Strany kresťansko-demo-
kratickej únie, Demokratickej strany a Aliancie nového slova, 
aby informovali novinárov o spoločnej nominácii kandidáta na 
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funkciu primátora mesta Trenčín po odstúpení Ing. Juraja 
Lišku, na ktorej sa dohodli dňa 24. októbra 2003. Po otvorení 
tlačovej besedy Stanislavom Bejdom k mikrofónu ako prvý 
predstúpil zástupca Strany kresťansko-demokratickej únie 
v Trenčíne Karol Dobiaš a po ňom zás-
tupkyňa Kresťansko-demokratického 
hnutia v Trenčíne Oľga Löbbová, pred-
sedníčka Demokratickej strany v Tren-
číne Mgr. Anna Plánková a tajomník 
Aliancie nového slova v Trenčíne Mi-
kuláš Moško, ktorí unisono vyjadrili 
svoje stanoviská v tom zmysle, ţe koa-
ličná rada pri výbere kandidáta na funk-
ciu primátora mesta Trenčín postupovala 
jednotne a navrhla Ing. Branislava Cellera.  Koaličné strany si 
osvojili návrh Demokratickej strany na funkciu primátora 
mesta Trenčín v osobe Ing. Branislava Cellera, pretoţe jeho 
osobou sú dané záruky na splnenie Programového vyhlásenia 
primátora mesta Trenčín na roky 2003 aţ 2006. Jeho 
zodpovedné plnenie úloh ako poslanca mesta Trenčín od roku 
1994 do dnešných čias, sú tým najpresvedčivejším dôkazom. 
Nakoniec sa k predloţenému návrhu na funkciu primátora 
mesta Trenčín vyjadril navrhnutý kandidát koalície Ing. Bra-
nislav Celler, keď povedal, ţe jeho práca bude pre mesto 
Trenčín, ktorému chce ukázať, ţe ho chce zveľadiť. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 27.10.2003 
Pomocná evidencia 632/2/03, 639/1/03 
Fotoalbum č. 82/2003 
 
Dňa 27. októbra 2003 sa uskutočnila tlačová beseda 

predsedu Hnutia za demokratické Slovensko – Ľudová strana 
JUDr. Vladimíra Mečiara. Po jej otvorení JUDr. Koreňom 
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JUDr. Vladimír Mečiar bez nejakého úvodu odpovedal na 
otázky novinárov.  
- Otázka :  Prečo sa nezúčastnil na rokovaní hnutia v Humen-

nom a Národnej rady Slovenskej republiky ? 
- Odpoveď : Neúčasť bola z váţnych rodinných dôvodov. 
- Otázka :  Podporí hnutie JUDr. Ábelovského, ktorý sa 

vzdal poslaneckého mandátu pre kandidatúru na funkciu 
generálneho prokurátora 
a či postaví hnutie svojho 
kandidáta ? 

- Odpoveď :  Keď sa kandi-
dátka JUDr. Ábelovského 
objaví na kandidátke, tak 
sa k nej objektívne vyja-
drí. Svojho kandidáta ne-
postaví, ale bude sa snaţiť 

podporiť iného vhodného kandidáta. 
- Otázka :  Aký je názor na prijatie zákona o nevysporiadanej 

pôde ? 
- Odpoveď :  Nevysporiadaná pôda je dlh ešte za vlády Má-

rie Terézie, ktoré predchádzajúce orgány štátu na Sloven-
sku neriešili. V Čechách sa otázky v minulosti poriešila.  

- Otázka :  Či sa hnutie nezaoberalo s návrhom na obsadenie 
funkcie prezidenta Slovenskej republiky a či on neašpiruje 
na túto funkciu ? 

- Odpoveď :  Zatiaľ persóna na tento post nebol stanovená. 
Pokiaľ si týka jeho a mal by sa vyjadriť ku svojej kan-
didatúru, tak zatiaľ prevaţuje, ţe by ju neprijal.  Zatiaľ sa 
povaţuje za dynamického človeka a toto by mu ruky 
zviazalo. 
Vlastné poznámky 
 

JUDr. Vladimír Mečiar 



 288 

Dňa 27. októbra 2003 
prijal rektor Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dub-
čeka v Trenčíne doc. Ing. 
Juraja Wagnera, PhD. 
predsedu Hnutia za demo-
kratické Slovensko – Ľu-
dová strana JUDr. Vla-
dimíra Mečiara, pri ktorej 

mu odovzdal pamätnú plaketu vydanú pri príleţitosti  5. vý-
ročia vzniku Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne,  
keďţe sa pre pracovné zaneprázdnenie spomínaných osláv 
nezúčastnil. Na prijatí sa zúčastnili akademickí funkcionári 
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne. Rektor 
Trenčianskej univerzity  A. Dubčeka v Trenčíne  doc. Ing. Ju-
raj Wagner, PhD. potom v krátkosti zoznámil vzácneho hosťa 
s činnosťou univerzity, ktorá je v súčasnom období plne 
akreditovaná a dosahuje veľmi dobrých výsledkov v peda-
gogickej ako aj výskumnej práci. Po rozhovoroch s vedením 
univerzity potom preplnená aula študentami, vedecko-peda-
gogickými pracovníkmi Trenčianskej univerzity A. Dubčeka  
v Trenčíne a ďalšími záujemcami si vypočula prednášku 
JUDr. Vladimíra Mečiara na tému „Európska integrácia 
a ústavná zmluva s Európskou úniou“. 

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 84/2003 
 
Dňa 28. októbra 2003 sa uskutočnila tlačová beseda mesta 

Trenčín po zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 
27. októbra 2003, na ktorej informovali viceprimátor mesta 
Trenčín Ing. Ján Krátky, uvoľnený funkcionár a poslanec Ing. 
Branislav Celler a JUDr. Iveta Orgoníková. Najdôleţitejším 
bodmi rokovania Mestského zastupiteľstva v Trenčíne boli 
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schválenie zmien v rozpočte mesta Trenčín, novelizácia  Orga-
nizačného poriadku Mestského úradu Trenčín a schválenie 
výšku nájomného v bytoch na Východnej ulici v Trenčíne. 
1. schválenie zmien v rozpočte mesta Trenčín 

Najdôleţitejšími schválenými zmenami v rozpočte boli : 
- odpredaj osobného motorového vozidla AUDI A6, 

z výnosu (1.800.000,- Sk) ktorého sa vybuduje bezba-
riérová základná škola v súlade s koncepciou „Rozvoja 
základného školstva v meste Trenčín“; 

- z usporených finančných prostriedkov určených na nákup 
pozemkov mesto Trenčín uţ v tohoročnom zimnom ob-
dobí vybuduje mobilnú ľadovú plochu na Štúrovom 
námestí o náklade 4.600.000,- Sk; 

- pri výstavbe vodovodu v Hornom Orechovom bolo 
usporených 1.200.000,- Sk rozpočtovaných finančných 
prostriedkov, ktoré sa prerozdelia medzi rozostavané ak-
cie tak, aby mohli byť ukončené ešte v tomto roku v po-
ţadovanej kvalite a kvantite; 

- firma Tebys s.r.o. Trenčín vykonala na vlastné náklady 
rekonštrukciu technologických zariadení pre meranie 
a reguláciu školských zariadení v meste Trenčín v cel-
kovom náklade 15.159.000,- Sk. V tomto roku sa usku-
toční mesto Trenčín predaj tepelných zdrojov – kotolní 
firme Tebys s.r.o. Trenčín vo výške 65.000.000,- Sk. 
Mesto Trenčín zohľadní svoj záväzok voči firme Tebys 
s.r.o. Trenčín za vykonanie rekonštrukcie tepelných za-
riadení jeho odpočítaním z príjmu za predaj tepelných 
zdrojov, t.j. 49.841.000,- Sk; 

2. novelizácia  Organizačného poriadku Mestského úradu 
Trenčín 
Nová organizačná schéma zjednoduší a sprehľadní vzťahy 
na Mestskom úrade v Trenčíne. Vznikne päť nových 
odborov : 



 290 

- odbor školstva a sociálnych vecí 
- odbor ekonomický 
- odbor právny 
- odbor ţivotného prostredia a investícií 
- odbor kultúry 

Okrem toho vzniknú nové útvary, ktoré budú kompe-
tencii primátora mesta. Pôjde o : 
- Útvar marketingu a komunikácie, ktorého vedením bola 

dočasne poverená Mgr. Renáta Kaščáková; 
- Útvar strategického plánovanie, ktorého vedením bola 

dočasne poverený Mgr. Branislav Cvacho; 
- Útvar hlavného architekta, ktorého vedením bola dočasne 

poverená  Ing. arch. Adriana Mlynčeková. 
Účinnosť prijatého uznesenia nadobúdla platnosť dňom 

1.novembra 2003. 
3. schválenie výšku nájomného v bytoch na Východnej ulici 

v Trenčíne 
Výška nájomného bola odsúhlasená na niţšej úrovni, ako je 
maximum nájmu určeného podmienkami Ministerstva 
financií Slovenskej republiky, t.j. 75 %. Mesačné nájomné 
v týchto bytoch sa bude pohybovať podľa podlaţnej 
výmery bytu a to napríklad u bytov s výmerou bytu 29,45 
m2 bude platiť nájomca nájomné vo výške 1.022,- Sk 
mesačne. U bytov s výmerou 67.90 m2 bude nájomca platiť 
nájomné vo výške 2.357,- Sk mesačne. Súčasne bolo ko-
misii školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne vypracovať metodiku a pod-
mienky prideľovania bytov. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 27.10.2003, 03.11.2003 
Pomocná evidencia 635/1/03, 647/1/03, 648/1/03, 

649/1/03, 666/1/03, 
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Dňa 28. októbra 2003 sa uskutočnila tlačová beseda 
Slovenskej sporiteľne v Trenčíne. Po jej otvorení vedúcou 
úseku komunikácie a sponzoringu generálneho riaditeľstva 
Slovenskej sporiteľne v Bratislave Danicou Lacovou činnosť 
regionálnej pobočky Slovenskej sporiteľne v Trenčíne priblíţil 

jej riaditeľ Ing. Gabriel Szekeres. Slovenská 
sporiteľňa poskytla k 30. septembru 2003 
v trenčianskom regióne 4.213 nových spo-
trebných úverov v objeme 460 miliónov Sk  
a 311 nových hypotekárnych úverov v obje-
me  217 miliónov Sk. Od 1. októbra 2003 sa 
v trenčianskom regióne o segment malých 
a stredných podnikateľov aktívne stará novo-

otvorené Obchodné centrum Trenčín. Túto činnosť predtým 
zabezpečovalo Obchodné Centrum Nitra. Regionálne riadi-
teľstvo Slovenskej sporiteľne pôsobí v územnom teritóriu 
okresov Trenčín, Prievidza a Povaţská Bystrica. Slovenská 
sporiteľňa s počtom 2,5 milióna Sk najväčšia komerčná banka 
v Slovenskej republike sa stala v roku 2001 členom silnej 
stredoeurópskej finančnej skupiny „Erste Bank“. Má dlhodobé 
vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, vkladov klientov 
a v počte vydaných platobných kariet VISA MasterCard v Eu-
rópe. V súčasnosti prostredníctvom najväčšej distribučnej siete 
na 339 obchodných miestach poskytuje komplexné bankové 
sluţby. Je aktívnym účastníkom slovenského peňaţného 
a devízového trhu. Spojením dlhoročnej tradície, dôvery 
a spokojnosti klientov s tým, čo jej ponúka know – how 
a skúsenosti zahraničného majoritného vlastníka sa vytvorili 
predpoklady dlhodobej prosperity a konkurencie schopnosti 
banky nielen na slovenskom, ale aj na európskom bankovom 
trhu. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 645/1/03, 650/1/03 

riaditeľ Ing. Gabriel Szekeres 
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Dňa 28. októbra 2003 sa uskutočnila tlačová beseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja. Moderátor PaedDr. Jozef 
Boţik predstavil predsedu Trenčianskeho samosprávneho kra-

ja Ing. Štefana Štefanca a výkonného 
riaditeľa Kongresu miestnych a regio-
nálnych samospráv 
pri Rade Európy 
v Strasburgu Ulri-
cha Bohnera. 
V úvode predseda 
Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja 
Ing. Štefan Štefanec 
uviedol, ţe pri osob-

nom kontakte v Strasburgu pozval výkon-
ného riaditeľa kongresu Ulricha Bohnera na návštevu do 
Trenčína, aby priamo v jeho konkrétnych podmienkach sa 
zoznámil s ťaţkosťami, ktoré súvisia s tranformáciou štátnej 
správy. Na stretnutie v priebehu návštevy Ulricha Bohnera bo-
li pozvaní všetci predsedovia krajských samospráv, ktorí aj 
toto pozvanie vyuţili na kritiku vlády pri reforme štátnej sprá-
vy tým, ţe vláda Slovenskej republiky skresľuje výsledky 
reformy. Výkonný riaditeľ kongresu Ulrich Bohner v priebehu 
niekoľkých dní navštívil niekoľko miest ako Bojnice, Tren-
čianske Teplice, Nimnica, Horná Mariková, Lednické Rovne a 
vo svojom vystúpení pred novinármi uviedol, ţe po návšteve 
sa presvedčil o kvalitnej pracovnej sile trenčianskeho regióne. 
Po dnešnom stretnutí s predstaviteľmi krajských samospráv 
a riaditeľom sekcie verejnej správy Ing. Jozefom Liškom 
z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je presvedčený 
o tom, ţe najväčším problémom v samosprávnych orgánoch je 
nedostatočná distribúcia finančných prostriedkov zo strany 
štátu, čo ovplyvní schvaľovací proces rozpočtu krajských 

Ulrich Bohner 

Ing. Štefan Štefanec 
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samospráv na rok 2004. Vyjadril presvedčenie, ţe v budúc-
nosti sa vytvorí spoločný orgán krajských samospráv, ktorý by 
bol partnerom pre rokovanie s vládou. Chcel by prostred-
níctvom kongresu iniciovať hodnotiacu správu o Slovenskej 
republike, ale jeho opatrenia však by uzreli svetlo sveta 
najmenej za jeden rok. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 03.11.2003 
Pomocná evidencia 646/1/03, 665/3/03 
Fotoalbum č. 82/2003 
 
Dňa 30. októbra 2003 sa navštívil Trenčiansku univerzitu 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne minister zahraničných vecí 
Slovenskej  republiky Eduard Kukan. Po prijatí rektorom 

Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka doc. Ing. 
Jurajom Wagnerom, PhD. sa 
stretol minister Eduard Kukan 
so študentami v aule univer-
zity. Po otvorení stretnutia mo-
derátorom Michalom Fabu-
šom a privítaní hosťa rektorom  
univerzity doc. Ing. Jurajom 

Wagnerom, PhD. minister Eduard Kukan predniesol 
prednášku na tému „Budúcnosť Slovenskej republiky v Európ-
skej únii“. V diskusii bohatej na počet otázok, ktorá nasle-
dovala po prednáške, obsahovo bola rôznorodá. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 627/1/03 
 
Mestská polícia v Trenčíne od 1. novembra 2003 rozšírila 

monitorovací kamerový systém na území Trenčína o 
Mládeţnícku ulicu, kde dochádzalo k častým vlámaniam do 

zľava – Eduard Kukan a doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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odstavených vozidiel. V systéme nastala tieţ zmena, keď 
káblový prenos vystriedal rádiový signál. Jeho zásluhou majú 
mestskí policajti v uhle kamery objekt plavárne a parkovisko 
pred futbalovým štadiónom, ba dokonca kamera sa dokáţe 
priblíţiť aţ k Obchodnej akadémii M. Hodţu. Monitorovací 
kamerový systém v skúšobnej prevádzke prvých troch týţdňov 
zaznamenal pri čine zlodeja, ktorý sa vlámal do jedného z 
odstavených vozidiel. V spolupráci so štátnymi policajtmi sa 
ho podarilo zaistiť na autobusovej zastávke. Podľa slov  
zástupcu náčelníka Mestskej polície Trenčín Ing. Jaroslava 
Sieberta, bol to muţ z Bánoviec nad Bebravou, ktorý mal na 
svedomí uţ predtým viaceré vlámačky do motorových 
vozidiel ako aj vykradnuté skrinky na krytej plavárni v 
Trenčíne.  

Trenčianske noviny 15.12.2003 
Pomocná evidencia 773/3/03 
 
Na tlačovej besede mesta Trenčín dňa 4. novembra 2003 

bola podaná informácia o výsledkoch nového ratingu mesta 
Trenčín. Na začiatku bolo konštatované, ţe mesto Trenčín 
prijalo veľmi prísne Zásady nakladania s finančnými pros-
triedkami mesta Trenčín, ktoré sprísnili proces schvaľovania 
rozpočtu mesta Trenčín, upresnili pouţitie rezervného fondu, 
sprísnili podmienky pre prijatie návratných finančných zdro-
jov a minimalizáciu zásahov do rozpočtu v priebehu roku. 
Podľa CRA rating agency, a.s. (afilácia svetoznámej ratin-
govej agentúry MOODYŚ) v priebehu roka 2003 bol  zvýšený 
dlhodobý medzinárodný rating mesta Trenčín z Baa- na Baa 
a potvrdený dlhodobý lokálny rating na úrovni skAa a krát-
kodobý lokálny rating na úrovni skP-1, čo je najlepšie hod-
notenie subjektu z krátkodobého hľadiska. Udelený rating 
mesta Trenčín a prísne podmienky nakladania s finančnými 
prostriedkami sa odrazili na úspešnom rokovaní s bankami pri 
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plánovanej reštrukturalizácii úverového portfólia mesta Tren-
čín. Na prefinancovaní dlhu mesto Trenčín ušetrí pri splá-
caní úrokov 15,8 mil. Sk. A to i napriek tomu, ţe sa predĺţila 
doba splatnosti úveru aţ na rok 2013 a mesto Trenčín začne 
splácať istinu aţ v roku 2005. Za účelom reštrukturalizácie 
úverového portfólia mesta Trenčín boli oslovených všetkých 
11 bánk pôsobiacich na území mesta Trenčín. Na základe 
predloţených ponúk odporučila finančná a majetková komisia 
Mestského zastupiteľstva Trenčín uţ v septembri rokovať 
s piatimi vybranými bankami, ktoré predloţili najlepšie pod-
mienky. Ako potvrdil predseda komisie Ing. Branislav Celler 
v súčasnosti sú najhorúcejšími kandidátmi  Dexia banka Slo-
vensko, a.s.  (PKB, a.s. Trenčín) a Všeobecná úverová banka, 
a.s. Dlh mesta Trenčín predstavuje čiastku zhruba 130 mi-
liónov Sk, z ktorého najväčšiu časť tvorí nesplatená istina 
komunálnych obligácií vo výške 75 miliónov Sk, ktoré sú 
splatné v roku 2007. Samotná reštrukturalizácia dlhu sa bude 
týkať čiastky 97.212 tis. Sk. Mesto Trenčín  v súčasnosti splá-
ca úroky vo výške 8,2 % ročne. Podľa Ing. Branislava Cellera 
predbeţná ponuka bánk bola na dlhodobý úver so sadzbou 2,5 
aţ 2,6 % ročne (Euribor + 0,45%). Pohyblivá úroková sadzba 
bude viazaná na 3-mesačný Euribor plus marţa, splatnosť 
úveru bude 10 rokov a úver bude poskytnutý bez zabez-
pečenia. Mesto Trenčín sa tak stalo subjektom s jednými z naj-
lepších úverových podmienok na Slovensku. Na porovnanie 
úroková sadzba, za ktorú mesto Košice refinancovalo emisiu 
komunálnych obligácií v objeme 350 mil. Sk predstavuje 
Bribor + 2,5%, čo predstavuje niečo vyše 8 % a Bratislava 
získala od Istrobanky päťročný úver s 0,615 % marţou nad 
Euribor.  

Ďalej na tlačovej besede mesta Trenčín bola podaná 
informácia, ţe : 
- primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška v súlade s § 12a, 
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ods. 1,  písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov sa dňa 31. októbra 2003 vzdal 
v zákonom stanovenej lehote mandátu primátora mesta 
Trenčín z dôvodu nezlučiteľnosti výkonu štátnej funkcie – 
člena vlády. 

- podľa odporúčania Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška sa odvolal proti 
rozhodnutiu o umiestnení stavby – Modernizácia ţelezničnej 
trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov pre traťovú rýchlosť 
160 km/hod. Toto odvolanie bolo vypracované 30. októbra 
2003 a bude doručené na Spoločný obecný úrad v Trenčíne. 
Dôvodom odvolania je neakceptovanie záväzného stano-
viska mesta Trenčín a jeho podmienok v projektovej doku-
mentácii k predmetnému rozhodnutiu, ktoré vypracovala 
firma  Reming  Consult a.s. Bratislava pre spoločnosť Ţelez-
nice Slovenskej republiky.  

- mesto Trenčín bude do nových volieb v rukách viceprimá-
tora  Ing. Jána Krátkeho a poslanca uvoľneného pre výkon 
funkcie  Ing. Branislava Cellera. Vzhľadom na to, ţe Ing. 
Miroslav Velčko abdikoval na funkciu prednostu Mestského 
úradu v Trenčíne ku dňu 31. október 2003 a túto funkciu 
bude dočasne vykonávať JUDr. Iveta Orgoníková.  

- viceprimátor Ing. Ján Krátky prevzal doterajšie kompetencie 
vyplývajúce z funkcie primátora mesta Trenčín a stal sa 
oficiálnym štatutárnym zástupcom mesta Trenčín. Riadenie 
novovzniknutých útvarov – marketingu a komunikácie, stra-
tegického rozvoja mesta Trenčín a útvar hlavného architekta 
prevzal Ing. Branislav Celler.  

- Mesto Trenčín poţiada prostredníctvom Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky o vyhlásenie nových volieb na pri-
mátora mesta Trenčín. V tejto súvislosti sa uskutoční dňa 
10. novembra 2003 mimoriadne mestské zastupiteľstvo, na 
ktorom okrem iného bude vytvorený oficiálny dokument pre 
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štatutárneho zástupcu, ktorý zlúči doteraz existujúce tri po-
trebné dokumenty. 
Vlastné poznámky 
Info Trenčín 07.11.2003 
Pomocná evidencia  657/1/03, 658/1/03, 659/1/03, 
660/1/03, 661/1/03, 678/1/03 
 
Dňa 7. novembra 2003 nový minister obrany Slovenskej 

republiky Ing. Juraj Liška navštívil Veliteľstvo pozemných síl 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Letecké opravovne 
Trenčín a Vojenský opravárenský podnik v Trenčín – Zlatov-
ciach. Na stretnutí s novinármi sa vyjadril, ţe všade mal 
polhodinové prednášky, na ktorých sa zoznamoval s po-
zemnými silami a logistikou našej armády. Jeho úlohou bolo 
zistiť ako sa plní program modelu armády 2010.  

Trenčianske noviny 10.11.2003 
Pomocná evidencia 651/1/03 
 
Dňa 11. novembra 2003 sa uskutočnila pravidelná tlačová 

beseda mesta Trenčín v hoteli Tatra po mimoriadnom zasad-
nutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, na ktorej sa zúčast-
nili viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján Krátky, poverená 
zastupovaním prednostu Mestského úradu v Trenčíne JUDr. 
Iveta Orgoníková a vedúci odboru ţivotného prostredia a in-
vestícií Ing. Ladislav Petrtýl. Po privítaní novinárov tlačovým 
tajomníkom Stanislavom Bejdom bola podaná informácia, ţe 
dňa 10. novembra 2003 sa konalo mimoriadne zasadnutia 
mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré prerokovalo vzda-
nie sa primátorského mandátu Ing. Jurajom Liškom k 31. ok-
tóbru 2003. Program bol doplnený dvomi poslaneckými ná-
vrhmi a to návrh na zrušenie Základnej školy Trenčín, Ulica  
1. mája po splnení predpísaných právnych úkonov a návrh na 
riešenie vypadávajúceho signalizačného zariadenia pri hoteli 
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Tatra. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne vzalo oznámenie 
Ing. Juraja Lišku na vedomie a schválilo, aby zánikom man-
dátu Ing. Juraja Lišku na primátora plnil úlohy primátora mes-
ta Trenčín v plnom rozsahu zástupca primátora Ing. Ján Krát-
ky. Zástupcovi bol odsúhlasený plat na úrovni, ktorá je beţná 
pre ostatné krajské mestá a ktorý je totoţný s platom primátora 
do konca roku 2002. (Primátor J. Liška nepoberal plat). Jeho 
výška je stanovená na základ 47.900,- Sk plus 50% odmeny, 
celkovo 71.850,- Sk v hrubom. Poslankyňa mestského zastu-
piteľstva v Trenčíne Mgr. Anna Plánková predloţila posla-
necký návrh na zrušenie Základnej školy Trenčín, Ulica 1. má-
ja po predchádzajúcom súhlase Ministerstva školstva Slo-
venskej republiky na jej vyradenie zo siete základných škôl. 
V súvislosti so zrušením tejto školy sa vykoná do 31. de-
cembra 2003 inventarizácia hmotného a nehmotného majetku 
s vymenovaným likvidátorom pracovníkom Mest-ského úradu 
Trenčín Ing. Petrom Kubínskym a doriešiť by sa mali aj 
pracovno-právne vzťahy pracovníkov, ktorí na škole zostali 
zabezpečovať nevyhnutné činnosti. Poslanci neodsúhlasili 
poslanecký návrh Jána Babiča na riešenie svetelnej signa-
lizácie kriţovatky Štefániková ulica – Hasičská ulica pri ho-
tely Tatra vzhľadom na fakt, ţe v septembri 2003 bola pod-
písaná zmluva so spoločnosťou Siemens s.r.o. Bratislava, 
v ktorej bolo dohodnuté riešenie uvedeného dopravného uzla. 
Mesto Trenčín má momentálne priestor na to, aby si riešenie 
kriţovatky stanovilo ako prioritu. V rôznom vedúci odboru 
ţivotného prostredia a investícií Mestského úradu v Trenčíne 
Ing. Ladislav Petrtýl sa vyjadril k vzniknutému problému, kto-
rý bol zverejnený v médiach ohľadom výstavby nového obyt-
ného domu na Ulici Pod Sokolice v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 
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Dňa 12. novembra 2003 sa uskutočnilo vo Verejnej kniţ-
nici Michala Rešetku v Trenčíne spomienkové podujatie veno-

vané 85. výročiu vzniku Tren-čanských 
novín, predchodcovi dnešných Tren-
čianskych novín. Ešte pred týmto po-
dujatím sa uskutočnil pietny akt  polo-
ţenia kvetov na hroby prvého zodpo-
vedného redaktora a vydavateľa Tren-
čanských novín  JUDr. Karola Štúra 

a kolpoltéra novín a kníh Františka Brázdu. Spomienkové 
podujatie venované 85. výročiu vzniku Tren-
čanských novín, predchodcovi dnešných Tren-
čianskych novín otvorila a prítomných účast-
níkov privítala riaditeľka Verejnej kniţnice 
Michala Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdia Bre-
zová a potom sa ujala slova pracovníčka Ve-
rejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne 
Janka Poláková, ktorá moderovala program seminára venova-
ného spomínanému výročiu zaloţenia novín. So svojimi 
príspevkami vystúpili : 
- PhDr. Milan Šišmiš, člen Slovenskej historickej spoločnosti 

pri Slovenskej akadémii vied v Trenčíne – „Z dejín perio-
dickej tlače v našom regióne“ 

- Mgr. Igor Zmeták, pracovník Slovenskej národnej kniţnice 
v Martine – „Historické kniţničné fondy v regióne a vo 
fonde Verejnej kniţnice M. Rešetku v Trenčíne“ 

- Mgr. Jozef Beňovský, pracovník Slovenskej národnej 
kniţnice v Martine – „Ţivot a dielo Františka Brázdu, tren-
čianskeho Hrebendu“ 

- Štefan Šicko, exšéfredaktor Trenčianskych novín – „Od 
Trenčanských novín po dnešné Trenčianske noviny“  

- Mgr. Ľudmila Ströhnerová, pracovníčka Verejnej kniţnice                         
M. Rešetku v Trenčíne – „Regionálna periodická tlač vo 

Janka Poláková 
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fondoch Verejnej kniţnice M. Rešetku v Trenčíne a vyuţí-
vanie Trenčianskych novín“. 

Na záver podujatia vystúpil syn Františka Brázdu Alojz Brázda, 
ktorý sa poďakoval organizátorom podujatia 
za to, ţe si pri tak významnou podujatí, 
venovaného 85. výročiu vzniku Trenčan-
ských novín, predchodcovi dnešných Tren-
čianskych novín, spomenuli na jeho otca, 
ktorí bol spolupracovníkom a kolpoltérom 
Trenčianskych novín. Na záver podujatia si 
účastníci podujatia prezreli inštalovanú výs-
tavu pod názvom „Trenčianske noviny ke-

dysi a dnes“. Na zoţltnutých stranách si kaţdý mohol pozrieť, 
o čom sa v dávnej a blízkej minulosti písalo a súčasne mohol 
porovnávať techniku tlače, kultúru písania redaktorov so súčas-
nosťou. Pri príleţitosti otvorenia výstavy bola ouţívaná príle-
ţitostná pečiatka na Pošte 1 Trenčín. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 10.11.2003, 18.11.2003 
Pomocná evidencia  640/1/03, 679/1/03, 682/1,2/03, 
683/1,2,3/03, 707/1/03 
 
Dňa 13. novembra 2003 prijal viceprimátor mesta Trenčín 

Ing. Ján  Krátky v obradnej miestnosti mesta Trenčín dlho-
ročného predsedu Klubu filatelistov v Tren-
číne Jozefa Koreného pri príleţitosti vyda-
nia jeho personálnej bibliografie, ako aj 
lektorku tohto diela Mgr. Ľudmilu Ströh-
nerovú. Po privítaní pracovníčkou Zboru 
pre občianske záleţitosti Bc. Elenou 
Gabajovou viceprimátor mesta Trenčín Ing. 
Ján Krátky zhodnotil činnosť Jozefa Kore-
ného Ako sám povedal, nevie,  či slovom 

Alojz Brázda 

Jozef Korený pri podpise do pamätnej 
knihy mesta Trenčín 

Jozef Korený 
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správne vystihne jeho osobnosť. Za pár mesiacov, čo ho 
pozná, mal moţnosť zistiť jeho cieľavedomosť a mimoriadnu 
snahu o neustále ovplyvňovanie zlepšovania kvality kultúrno-
spoločenského ţivota mesta Trenčín. Predovšetkým vlastná 
aktivita sa prejavovala pri príprave viacerých podujatí, najmä 
z oblasti filatélie a numizmatiky, tieţ iniciatívnym predkla-
daním návrhov ako napríklad na realizáciu pokračovania 

tretieho diela monografie mesta 
Trenčín. Je preto na mieste, ţe 
jeho prijatie na Mestskom úrade 
má i tento morálny rozmer oce-
nenia tvorivej činnosti, za čo 
mesto Trenčín vyjadruje poďa-
kovanie. Po príhovore vicepri-
mátora mesta Trenčín  Ing.  
Jána  Krátkeho  sa  Jozef Kore-

ný s manţelkou  a Mgr. Ľudmila Ströhnerová zapísali do pa-
mätnej knihy mesta Trenčín.  

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 91/2003 
 
Uţ tridsať rokov sa v Trenčíne hovorí o moţnosti vybu-

dovať na Trenčiansky hrad výťah či lanovku. Spomínal sa 
napríklad výťah zo Štefánikovej ulice s nástupnou stanicou iba 
kúsok od hotela Tatra. Poslanci Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne túto myšlienku pred niekoľkými týţdňami oprášili 
a to tak, ţe turisti by sa okrem Trenčianskeho hradu mohli 
poprechádzať aj po lesoparku Brezina, kde je tieţ čo pozerať. 
Veď len kúsok od Trenčianskeho hradu bol pred viac ako 
tridsiatimi rokmi vybudovaný Pamätník umučených druhej 
svetovej vojny. Okrem toho Správa Mestských lesov Trenčín 
v lesoparku Brezina vybudovala uţ niekoľko náučných 
chodníkov. Zohľadnením návštevy atraktívnych miest mesta 

Blahoţelanie od viceprimátora Ing. J. Krátkeho 
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Trenčín z vtáčej perspektívy sa črtá aj miesto nástupnej stanice 
pri vodníkovi na Štúrovom námestí. Zatiaľ je to iba 
myšlienka, nápad. Skôr však, neţ sa pustí uzda realizácie snov 
tohto náročného projektu, je nutné vypočítať, koľko by takáto 
investícia stála a najmä, či by skutočne aj mala zmysel. Takto 
sa vyjadril  druhý viceprimátor Branislav Celler.  

Trenčianske noviny 17.11.2003 
Pomocná evidencia  
 
Post trenčianskeho primátora sa uţ uvoľnil a Mestské zas-

tupiteľstvo v Trenčíne prostredníctvom Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky poţiadalo predsedu Národnej rady Slo-
venskej republiky Pavla Hrušovského o vyhlásenie primá-
torských volieb. Zatiaľ je oficiálne známy iba jeden kandidát a 
to Branislav Celler, ktorého predstavila koalícia strán Strany 
demokratickej a sociálnej únie – Kresťansko-demokratickej 
únie –Aliancie nového slova  a Demokratickej strany. O akých 
kandidátoch uvaţujú ostatné  opozičné strany ? Na stretnutí s 
regionálnymi novinármi dňa 28. októbra 2003 predseda  
Hnutia za demokratické Slovensko – Ľudová strana  Vladimír 
Mečiar povedal, ţe najlepším riešením by bol spoločný kan-
didát opozičných strán. Podľa jeho názoru by bolo naj-
vhodnejšie, keby sa dohodli na osobnosti známej všetkým 
Trenčanom. Podobný názor vyjadril aj predseda strany Smer 
Róbert Fico návštevy Trenčína dňa 7. novembra 2003, keď 
povedal, ţe ponúka koalíciu všetkým stredno-ľavým stranám, 
ktoré budú ochotné postaviť spoločného kandidáta. Veľmi 
skoro na vyjadrenie stanoviska je aj pre Komunistickú stranu 
Slovenska, Stranu demokratickej ľavice aj Ľudovú stranu, 
avšak sa prikláňajú na spoločného kandidáta opozície.  

Trenčianske noviny 17.11.2003 
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V časovom úseku od 10. do 14. novembra sa pod názvom 
„Kryštof“  uskutočnila policajná akcia, ktorá mala zmapovať 
správanie sa vodičov na cestách po celom Slovensku. Podľa 
vyjadrenia riaditeľa Okresného dopravného inšpektorátu v 
Trenčíne Jozefa Čermáka, policajti skôr ako vyšli do terénu, 
boli poučené tak, aby sa venovali predovšetkým závaţným 
dopravným priestupkom, teda takým, ktoré by mohli ovplyv-
niť vznik dopravnej nehody. Policajti si teda nevšímali drobné 
nedostatky, ako boli lekárničky po záruke. Najčastejšie ude-
ľovali pokuty za rýchlu jazdu, poţitie alkoholu pred jazdou, 
predbiehanie sa pri plnej čiare alebo pri zákaze predbiehania 
sa, pri prechádzaní kriţovatky na červenú, či pri jazde bez 
rozsietených svetiel. Policajti kontrolovali aj technický stav 
vozidiel, ojazdenosť pneumatík. Ich pozornosti neušli nezap-
nuté bezpečnostné pásy, najmä pri jazde mimo obce. Kon-
trolám na alkohol sa nevyhli ani vodiči autobusov, taxikári a 
cyklisti. V regióne Trenčianskeho a Ilavského okresu sa po 
celý čas akcie neustále pohybovalo 12 policajných hliadok. 
Minister vnútra Slovenskej republiky Vladimír Palko pri vy-
hodnotení tejto celoslovenskej akcie potvrdil veľkú nedis-
ciplinovanosť vodičov, čo potvrdzuje aj výška vybratých po-
kút v rámci Slovenskej republiky v čiastke 18 miliónov Sk. 

Trenčianske noviny 17.11.2003 
Pomocná evidencia  
 
Dňom 15. novembra 2003 sa začala vo všetkých krajských 

mestách Slovenskej republiky, teda aj v Trenčíne podpisová 
akcia za vyhlásenie referenda na predčasné parlamentné 
voľby. Dve hodiny zbierali odborári pred Kultúrnym a meto-
dickým centrom ozbrojených síl Slovenskej republiky podpisy 
pod petíciu za vyhlásenie referenda. Petičnú akciu odštartovali 
s meškaním, pretoţe vznikol organizačný zmätok, pretoţe časť 
ľudí bola na Mierovom námestí a časť pred Kultúrnym a me-
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todickým centrom ozbrojených síl Slovenskej republiky. K 
zhromaţdeným občanom sa prihovorila odborárka, ktorá 
okrem Dzurindovej vlády kritizovala schválený Zákonník prá-
ce. Za politické strany, ktoré petíciu oficiálne podporujú však 
nikto nerečnil. Ľudia väčšinou podpisovali hárky bez komen-
tára. Pri zisťovaní pohnútok podpísania petičného hárku bolo 
konštatovanie, ţe všade je samá draţoba, zdravotníctvo v ko-
lapse, lekárne sú bez liekov nie je. Okolo poludnia zostali pri 
stolíku uţ iba organizátori, ktorí tvrdili, ţe sa im podarilo 
vyzbierať asi 400 podpisov.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 17.11.2003 
Pomocná evidencia 703/2/03 
 

     Od začiatku roka 2003 bolo v Trenčianskom kraji zistených 
55 prípadov falzifikátov slovenských bankoviek. Vyskytli sa 
však i prípady falšovania cudzej meny. Najväčší počet zais-
tených falzifikátov v rámci Trenčianskeho kraja bol zaz-
namenaný v okresoch Trenčín, Povaţská Bystrica a Prievidza. 
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť polícia odporúčala, aby 
predavačky v pokladni bankovky kontrolovali UV lampou. 
Pokiaľ by mali podozrenie, je potrebné bankovku ju neprijať a 
zavolať políciu. Podvodníci sa snaţia falošné bankovky pre-
tlačiť do obehu najmä v menších obchodoch, reštauračných 
zariadeniach, kde práve spomínané UV lampy nie sú k dis-
pozícii. 

Trenčianske noviny 17.11.2003 
Pomocná evidencia 702/3/03 
 
Po štrnástich rokoch sa Slovensko dočkalo 17. novembra 

2003 ako štátneho sviatku. Mesto Trenčín, ako jedno z mála 
miest usporiadalo oslavu výročia neţnej revolúcie. Na prvé 
spomienkové stretnutie na Mierovom námestí mali ľudí pri-
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lákať najmä koncerty kapiel „Mantinels“ & „Gladiátor“. Popri 
tom sa rozdávali trikolóry a zapaľovali sviečky. Sviečková 
spomienka sa mala pôvodne konať ako sprievodná akcia na 
Štúrovom námestí, no pre nepriaznivé poveternostné pod-
mienky sa kahance napokon zapaľovali priamo pred budovou 
mestského úradu. O štvrtej popoludní, keď mal program za-
čať, postávalo na námestí len niekoľko desiatok ľudí. Väčší 
počet prilákala aţ hlučná skupina „Mantinels“. Medzi pres-
távkami piesní tejto skupiny vystúpili na námestí aj traja ak-
tivisti z novembrových čias Ing. arch. Július Brúna, výtvarník 
Jaroslav Olah a JUDr. Eugen Szép, ktorí so svojimi krátkymi 
príhovormi pokúsili navodiť spomienku na túto významnú 
udalosť. No divákov veľmi neupútali. Mladí ľudia prišli na 
Mierove námestie najmä pre koncert skupiny„Gladiátor“.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 18.11.2003, 24.11.2003 
Pomocná evidencia 691/1/03, 708/1/03, 720/1/03 
 
Dňa 19. novembra 2003 sa uskutočnila pravidelná týţdňová 

tlačová beseda mesta Trenčín, ktorej sa zúčastnil viceprimátor 
Ing. Branislav Celler, poslanec Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne Ing. Anton Boc a poverená zastupovaním pred-
nostu Mestského úradu v Trenčíne JUDr. Iveta Orgoníková. 
Po otvorení tlačovej besedy hovorcom primátora Stanislavom 
Bejdom sa ujal slova  Ing. Branislav Celler, ktorý komentoval 
zasadnutie Mestskej rady Trenčín dňa 18. novembra 2003, 
ktorá prerokovala tri mimoriadne závaţné dokumenty  a to : 
- zimný operačný plán na obdobie december 2003 aţ február 

2004 pre mesto Trenčín, 
- projekty tretieho sektora a športových aktivít, 
- organizovanie podujatí počas vianočných sviatkov. 

Zimný operačný plán bliţšie vysvetlil poslanec Ing. Anton 
Boc.  Mesto Trenčín bude počas zimnej údrţby zabezpečovať 
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zjazdnosť mestských komunikácií pre motorovú dopravu a ve-
rejných priestranstiev v prípade nepriaznivých poveternost-
ných podmienok. Tento rok mesto Trenčín sprísni dohľad nad 
dodrţiavaním zákonných noriem, ktoré majú zabezpečiť 
schodnosť chodníkov, ktoré patria do správy vlastníkov, 
správcov alebo uţívateľov priľahlých nehnuteľností. Osobitná 
pracovná skupina v  zloţení viceprimátori Ing. Ján Krátky a 
Ing. Branislav Celler, poslanec mestského zastupiteľstva a ná-
mestník riaditeľa Mestského hospodárstva Trenčín Ing. Anton 
Boc, náčelník Mestskej polície Mgr. František Országh a ve-
dúci odboru ţivotného prostredia Ing. Ladislav Petrtýl bude 
kaţdý pondelok prechádzať centrom mesta Trenčín od hotela 
Tatra aţ po Kultúrne a metodické centrum ozbrojených Slo-
venskej republiky a kontrolovať dodrţiavanie zákonom stano-
vených podmienok tak, aby zodpovedné osoby (majitelia, 
správcovia alebo uţívatelia nehnuteľnosti) včas a riadne za-
bezpečili údrţbu chodníkov, teda tak, aby bolo mesto Trenčín 
čisté a upravené. Občania sami môţu prispieť k rýchlejšiemu 
zabezpečeniu schodnosti chodníkov, ak nahlásia na dispečing 
zimnej údrţby oblasti a nehnuteľnosti, v okolí ktorých nebola 
zabezpečená riadna čistota a priechodnosť komunikácií. Vý-
kon zimnej údrţby mestských komunikácií pre motorovú 
dopravu  bude zabezpečovaný vo všetkých mestských častiach 
podľa poradia dôleţitosti. Na mestských komunikáciách spa-
dajúcich do prvého poradia dôleţitosti je čas výkonu sta-
novený do 3 hodín od ukončenia sneţenia alebo vzniku poľa-
dovice. V prípade druhého poradia dôleţitosti majú komu-
nikácie stanovený čas výkonu zimnej údrţby do 7 hodín od 
ukončenia sneţenia alebo vzniku poľadovice. V prípade mest-
ských komunikácií  spadajúcich do tretieho stupňa  čas vý-
konu je stanovený aţ po ukončení zimnej údrţby na mest-
ských komunikáciách patriacich do prvej a druhej skupiny. 
Zimnú údrţbu mestských komunikácií vykonáva Mestské 



 307 

hospodárstvo Trenčín m.p.o. V prípade mesta Trenčín tvoria 
komunikácie spadajúce do prvých dvoch skupín podľa poradia 
dôleţitosti dĺţku takmer 88 kilometrov. Správca mestských 
komunikácií pritom bude pouţívať technológiu prehŕňania 
komunikácií a posyp. Posyp bude vykonávaný : 
A) inertným materiálom (kamenivo fr.4/8 a O/4 mm)  
B) chemickým posypom (cestná soľ) 
C) zmiešaným posypom (zmes inertného materiálu a cestnej 

soli v pomere 6:1) 
Pre posyp bude pripravený materiál v objeme takmer                

410 ton, z toho budú tvoriť chemické zmesy 110 ton, inertný 
materiál 100 ton, zmiešaný posyp 200 ton. Výkonní pracov-
níci zimnej údrţby budú zadelení do štyroch smien v nepre-
trţitej prevádzke. Personálne zabezpečenie tvorí v prípade             
4 smien 14 pracovníkov na jednu smenu. V prípade priaz-
nivého počasia budú títo pracovníci vykonávať náhradné práce 
ako likvidácia čiernej skládky pri areáli skládky tuhého 
komunálneho odpadu, ručné čistenie mesta, výspravky výtl-
kov, údrţba dopravného zvislého značenia, renovácia det-
ských ihrísk a podobne. Technické vybavenie zimnej údrţby 
pozostáva zo 4 kusov VSV 6 (viacúčelový sypač vozoviek 
s pluhom), 6 ks traktorov s radlicovu a rozmetadlom, 3 ks Uni-
verzálneho kolového nakladača UN 050, 2 ks univerzálnych 
sypačov chodníkov (1 ks Multicar Fumo, 1 ks Unicom) a 1 ks 
univerzálneho nakladača Bobcat. Zimnú údrţbu štátnych ciest 
prechádzajúcich územím mesta Trenčín vykonáva Slovenská 
správa ciest – správa a údrţba Trenčín.  

Do prvého poradia dôleţitosti patria mestské 
komunikácie, po ktorých vedú autobusové linky mestskej 
hromadnej dopravy a ďalšie dôleţité zberné komunikácie 
v jednotlivých mestských častiach : 
Mestská časť Stred : 
- Mierové námestie   -     Legionárska ulica 
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- Matúšova ulica    -     Soblahovská ulica 
- ulica Farská     -     Inovecká ulica 
- Štúrovo námestie   -     Ulica Dlhé Hony  
- Palackého ulica    -     Partizánska ulica 
- Vajanského ulica   -     Cintorínska ulica 
- Hviezdoslavova ulica   -     Ulica Pod Brezinou 
- Sládkovičova ulica   -     Ulica Nad Tehelňou 
- Rozmarínová ulica   -     Ulica Jána Zemana 
- Jaselská ulica    -     Karpatská ulica 
- Braneckého ulica   -     Ulica K Dolnej stanici 
- Nám. sv. Anny    -     Ulica Horný Šianec 
- Park         
Mestská časť Sever : 
- Ţelezničná stanica   -    Ulica kpt. Nálepku 
- Ţelezničná ulica    -    Mládeţnícka ulica 
- Ulica Kragujevských hrdinov -    Potočná ulica 
- Rázusova ulica    -    Opatovská ulica 
- Povaţská ulica    -    Ulica Pred Poľom 
- Hodţova ulica    -    Kukučínova ulica 
Mestská časť Západ : 
- Zlatovská ulica    -    Kasárenská ulica 
- Brnianska ulica    -    Majerská ulica 
- Piešťanská ulica    -    Ulica Ľ. Stárka  
- Staničná ulica    -    Veľkomoravská ulica 
- Spojnica Istebník – Zlatovce  
Mestská časť Juh : 
- Ulica gen. L. Svobodu  -    Liptovská ulica 
- Saratovská ulica    -    Bazovského ulica 
- Východná ulica     -    Vansovej ulica 
- Ulica J. Halašu     -    Ulica Halalovka 
- Novomeského ulica    -    Ulica M. Bela 
- Šmidkeho ulica     -    Zdravotné stredisko 
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- Šafáriková ulica     -    Chrámový areál 
O programe tohoročných Vianočných sviatkov v Trenčíne 

v Trenčíne informoval Ing. Branislav Celler. Ako povedal 
mesto Trenčín pripravilo pre občanov bohatý kultúrny pro-
gram a atmosfére sviatkov vynikne ľadová plocha uprostred 
Štúrovho námestia, priamo pri obľúbenej atrakcii mesta – 
Vodníkovi. Vianoce pre Trenčanov však nebudú iba náhod-
ným zhlukom nezávislých akcií, budú mať svoj vlastný motív 
a ich idea naplní humanitné poslanie neodmysliteľne späté 
s čarom týchto sviatkov pokoja a mieru. Všetky tohtoročné 
vianočné podujatia sa nesú pod názvom „Čaro Vianoc pod 
hradom“ a budú organizované  v spolupráci s Nadáciou deťom 
Slovenska, ktorá pripravuje svojou koncepciou jedinečné cha-
ritatívne podujatie „Hodina deťom“. Celkový  vzhľad Štú-
rového námestia sa bude meniť od 1. decembra 2003 aţ do   
15. decembra 2003, kedy bude ľadová plocha – verejné klzis-
ko pri vodníkovi bude sprístupnené na slávnostnom gala 
otvorení. O finančnej podpore aktivít tretieho sektora a špor-
tových podujatí v prospech obyvateľov mesta Trenčín 
informoval druhý viceprimátor Ing. Branislav Celler. Podľa 
jeho informácie mesto Trenčíne schválilo podporu kon-
krétnych projektov tretieho sektora a športových aktivít  čiast-
kou pribliţne 700 tis. Sk. Najvyššia čiastka 180 tis. Sk bude 
smerovať „Trenčianskej nadácii“ na projekty realizované ešte 
v roku 2003. Okrem spolufinancovania grantových programov 
(špeciálne a vianočné kolo) financie poputujú na prípravu 
informačných materiálov, realizáciu nového projektu nadácie 
– Klubu darcov a na prípravu a realizáciu bálu Trenčianskej 
nadácie, ktorý sa uskutoční 8. decembra 2003. Z rezervy mes-
ta Trenčín pre výnimočné akcie a reprezentáciu  boli pos-
kytnuté dotácie : 
- atletickému a športovému oddielu Telovýchovnej jednoty 

Slávia Športová škola Trenčín vo výške 70 tis. Sk;  
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- Občianskemu zdruţeniu Betlehem Trenčín poskytne mesto 
na projekt „Predchádzanie depresiám“, ktorý kladie dôraz na 
prevenciu vzniku depresií rozvojom športových aktivít 
čiastku 28 tis. Sk; 

- Akcia „Večer bojových umení“ získala dotáciu vo výške 50 
tis. Sk; 

- TJ Slávia Športová škola Trenčín – cyklistickému oddielu 
pre juniorov 30 tis. Sk; 

- Miestny klub Slovenského orla Trenčín 100 tis. Sk;  
- Majstrovstvá Európy ţien v silovom trojboji a Majstrovstvá 

muţov v tlaku na lavici (konajú sa v Trenčíne) 60 tis. Sk; 
- Hokejový klub Dukla Trenčín, n.o. – reprezentácia na 

medzinárodnom turnaji juniorov  v Moskve 70 tis. Sk; 
- Interkan Karate klub Trenčín – na Majstrovstvá Slovenska 

v karate v Trenčíne 24,3 tis. Sk; 
- Šachový klub Trenčín – účasť na zahraničnej reprezentácii 9 

tis. Sk; 
- Horolezecký klub „James“ Trenčín – expedícia reprezen-

tantov Slovenska do Himalájí 30 tis. Sk. 
- Trenčiansky kolkársky klub – turnaj „Laugaricio 2003“ a 

„Priateľstvo s druţobnými mestami 2003“ 30 tis. Sk; 
- benefičný koncert pre deti s poruchami sluchu pod názvom 

„Počuť srdcom“ vo výške 20 tis. Sk pre Nadáciu Vlada 
Kulíška „Počuť srdcom“. 10. ročník benefičného podujatia 
pre deti s poruchami sluchu zavíta do Trenčína dňa                     
9. decembra 2003, kde sa projekt pred 10 rokmi začal.  
V tomto roku bude koncert organizovať Nadácia Vlada 
Kulíška Počuť srdcom spolu s Trenčianskou kultúrnou 
a programovou agentúrou a Kultúrnym a metodickým cen-
trom ozbrojených síl Slovenskej republiky. Vďaka uvedenej 
skutočnosti sa projekt mohol rozšíriť aj o ďalšiu skupinu 
detí – detí z trenčianskych detských domovov. Výťaţok 
z koncertu, v ktorom všetci účinkujúci profesionálni umelci 
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vystúpia bez nároku na honorár, bude určený deťom z tren-
čianskych detských domovov a sluchovo postihnutým de-
ťom. 
Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 688/1/03, 689/1/03, 690/1/03 
 
Dňa 21.novembra 2003 sa začal 4. ročník „Festivalu slo-

venského filmu“  v druţobnom francúzskom meste Cran Ge-
vrier. Festival je tradične organizovaný partnerskými mestami 
Trenčín a Cran Gevrier kaţdý druhý rok. Formou bienále sa 
v rámci neho kaţdoročne predstavujú striedavo slovenské 
filmy vo Francúzsku a  francúzske filmy na Slovensku. Na 
slávnostnom otváracom večeri tohtoročného festivalu sa 
zúčastnili vzácne osobnosti, z ktorých moţno spomenúť 
primátora mesta Cran Gevrier Jeana Boutryho, zástupcu 
primátora mesta Trenčín Ing. Jána Krátkeho a  veľvyslankyňu 
Slovenskej republiky vo Francúzsku Máriu Krásnohorsku. 
Počas celého týţdňa od 21. do 28. novembra 2003 si diváci vo 
francúzskych mestách Cran Gevrier, Annecy a Chamberry 
pozreli deväť celovečerných slovenských a českých filmov. 
V programe festivalu boli tradične aj krátkometráţne filmy a 
študentské práce. Stalo sa uţ tradíciou, ţe súčasťou festivalu 
bývajú sprievodné podujatia, ktoré majú návštevníkom pri-
blíţiť slovenskú kultúru, remeslá i gastronómiu. V tomto roku 
sa v miestnej galérii v Cran Gevrier a v ateliéri Minh Tran 
v Annecy svojimi dielami predstavili výtvarníci z Trenčína a 
okolia – Eva Mišáková-Abelová, Jozef Vydrnák a Jozef Lu-
bina. Svojím vystúpením zaujala hudobná formácia Dose over 
Those, takisto z Trenčína a zaujímavým sprievodným podu-
jatím boli tieţ večery slovenskej poézie prebásnenej do fran-
cúzštiny v podaní francúzskych i slovenských recitátorov. Pre 
najmenších divákov boli určené bábkové predstavenia „Per-
níková chalúpka“ v podaní trenčianskeho zdruţenia Kulčento. 
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Ochutnávku slovenských špecialít zabezpečovali študenti so 
svojimi učiteľmi praktického vyučovania Zdruţenej strednej 
školy hotelových sluţieb a obchodu v Trenčíne. Počas 
festivalu francúzska strana pripravila v rámci oficiálneho 
programu predstaviteľov oboch miest tematické stretnutie - 
konferencia na tému „Vstup Slovenska do Európskej únie“, 
ktorá bola organizovaná v spolupráci s Veľvyslanectvom 
Slovenskej republiky vo Francúzsku a Info Point Europe. Na 
konferencii vystúpili veľvyslankyňa Slovenskej republiky vo 
Francúzsku Jej Excelencia Mária Krásnohorska, zástupca 
primátora Annecy - bývalý francúzsky minister pre európske 
záleţitosti a poslankyňa Európskeho parlamentu pani Ruhre. 
Poslanci z miest Trenčín, Cran Gevrier a Piossasco (Talian-
sko) mali tieţ moţnosť v rámci okrúhleho stola diskutovať na 
tému „Vzťahy medzi poslancami a občanmi, lokálna demo-
kracia“. Za mesto Trenčín sa diskusie zúčastnili zástupca pri-
mátora, Ing. Ján Krátky a poslanci mestského zastupiteľstva 
MUDr. Eugen Szép a Ing. Ján Bezák.  

Vlastné poznámky z tlačovej besedy mesta Trenčín dňa                   
2. decembra 2003 

Trenčianske noviny 08.12.2003 
Pomocná evidencia 730/1/03, 754/1/03 

 
Dňa 24. novembra 2003, teda mesiac pred 

štedrým dňom sa uskutočnila tlačová beseda 
mesta Trenčín, ktorej sa zúčastnil druhý 

viceprimátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler a pred-
sedníčka projektu „Hodina deťom“ Lucia 
Štaselová. Po privítaní novinárov tlačovým 
hovorcom primátora Stanislavom Bejdom, 
druhý viceprimátor mesta Trenčín Ing. Bra-
nislav Celler oboznámil s priebehom toho-
ročným programom organizovaným pri prí-



 313 

leţitosti vianočných sviatkov pod názvom „Čaro Vianoc pod 
hradom“. Ako sa sám vyjadril, tohoročné vianočné sviatky 
budú v Trenčíne v úplne novom šate s jednotným motívom 
a humanitným poslaním, ako priateľ projektu „Nadácie pre 
deti Slovenska“ pod názvom „Hodina deťom“. Všetky finan-
čné prostriedky, ktoré budú vyzbierané z kultúrnych akcií na 
území mesta Trenčín sa prednostne distribuujú pre potreby 
detí mesta Trenčín. Vianočný program v meste Trenčín sa zač-
ne otvorených vianočných trhov dňa 5. decembra 2003 za 
účastí popredných osobností mesta Trenčín. Vianočné korzo 
bude mať dva nosné prvky a to vianočné trhy na Mierovom 
námestí so ţivým Betlehemom a verejná ľadová plocha 
elypsovitého tvaru na Štúrovom námestí pri vodníkovi. Korzo 
bude ozdobené nielen tradičným vianočným osvetlením, ale aj 
úplne novými dvadsiatimi drevenými stánkami, ktorých 
strecha bude potiahnutá plátnom v mestských farbách. Stán-
kový priestor bude poskytnutý podnikateľom zdarma, ale 
mesto má právo rozhodovať o sortimente predávaných výrob-
kov. Ľadová plocha bude otvorená dňa 15. decembra 2003. 
Ţivý Betlehem bude pravidelne oţívať trikrát denne od 18. aţ 
do 24. decembra 2003. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 697/1/03, 698/1/03, 699/1/03, 700/1/03 

 
Členovia petičného výboru v Trenčíne zbierajúceho pod-

pisy občanov pod petíciu nesúhlasiacu s modernizáciou ţelez-
ničnej trate podľa variantu 1, ktorou mal byť postavený nový 
ţelezničný most a asanácia mestskej letnej plavárne, sa dom-
nievali, ţe posledné vyhlásenia predstaviteľov mesta Trenčín o 
odloţení riešenia modernizácie ţelezničnej trate o niekoľko 
rokov sú pravdivé. No stalo sa celkom niečo iné. K celej veci 
sa nechal počuť predseda petičného výboru Jozef Tuchyňa, 
keď povedal – „Mysleli ţe boli vypočuté aj hlasy občanov, 
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ktorí dali svoj podpis pod petíciu, hoci sme dodnes na petíciu 
nedostali zákonom stanovenú odpoveď. Pred niekoľkými 
týţdňami sme sa dozvedeli, ţe vtedajší trenčiansky primátor 
Juraj Liška 30. septembra 2003 podpísal územné rozhodnutie, 
čo je podľa nášho názoru v rozpore so zákonom o obecnom 
zriadení ako aj so stavebným zákonom“. Pozastavil sa aj nad 
tým, ako mohol primátor mesta Trenčín podpísať územné 
rozhodnutie, keď ešte nie je doriešená koncepcia modernizácie 
ţelezničnej trate, ktorá zásadným spôsobom by mala vstúpiť 
do ţivota občanov mesta Trenčín. Pri konfrontácii získaných 
dokumentov so stavebným zákonom petičný výbor dospel k 
názoru, ţe rozhodovanie o modernizácii ţelezničnej trate sa 
dotýka štyroch okresov a tridsiatich obcí. Preto územné roz-
hodnutie patrí do kompetencie krajského úradu. To si zrejme 
uvedomovalo aj mesto, keď v máji 2003 poslalo na minis-
terstvo výstavby a regionálneho rozvoja prostredníctvom Kraj-
ského úradu v Trenčíne ţiadosť podpísanú viceprimátorom 
Jánom Krátkym. Krajský úrad v Trenčíne do októbra 2003 na 
ţiadosť nereagoval a to uţ bolo vtedajším primátorom Jurajom 
Liškom podpísané záväzné stanovisko k územnému konaniu 
na stavbu - „Modernizácia ţelezničnej trate Nové Mesto nad 
Váhom - Púchov pre traťovú rýchlosť 140 - 160 km/h. Na 
základe tejto skutočnosti preto petičný výbor po zváţení všet-
kých faktov a vyuţívajúc zákony tohto štátu, obrátil sa na 
Okresnú prokuratúru v Trenčíne, aby prešetrila postup mesta 
Trenčín a konanie bývalého primátora Ing. Juraja Lišku.  

Trenčianske noviny 27.10.2003, 24.11.2003, 03.12.2003 
Pomocná evidencia 636/1/03, 669/2/03, 671/1/03, 719/1/03 
 
Dňa 24. novembra 2003 sa uskutočnila prvá pochôdzka 

funkcionárov po centre mesta Trenčín, avizovanej v ranných 
hodinách, teda tak ako bolo avizované na tlačovej besede. 
Zúčastnili sa jej vedúci odboru ţivotného prostredia Mest-
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ského úradu v Trenčíne Ing. Ladislav Petrtýl, zástupca riadi-
teľa mestskej príspevkovej organizácie Mestské hospodárstvo 
Trenčín Ing. Anton Boc, náčelník Mestskej polície v Trenčíne 
Mgr. František Orságh a  viceprimátor pre stratégiu a marke-
ting Ing. Branislav Celler. Pracovné stretnutie skupiny v te-
réne začalo pred hotelom Tatra  a po prehliadke centra mesta 
Trenčín stanovilo nasledovné úlohy pre oblasť poriadku 
a čistoty v centre mesta : 
1. pre odbor ţivotného prostredia Mestského úradu v Trenčí-  

ne : 
 Zistiť podľa stavebného povolenia kedy bude  odstránené 

lešenie pri budove Zlatokovu vzhľadom na ukončenie 
stavby 

 Rokovať s Povaţskou odpadovou spoločnosťou ohľadne 
uloţených vriec s odpadom o 7,30 hod. pred prevádzkami 
v centre mesta Trenčín a zistiť čas kedy sú počas dňa 
odváţané. 

2. pre Mestské hospodárstvo Trenčín m.p.o. 
 zabezpečiť poriadok v kríkoch pred budovou hotela Tatra  
 zabezpečiť protišmykové úpravy schodov v podchodoch  
 opraviť kockovú dlaţbu na Mierovom námestí  
 vyčistiť priestor bývalého letného kina vzhľadom na 

neporiadok a zápach  
 zabezpečiť odstránenie nepotrebného potrubia pri budove 

Krajského úradu v Trenčíne 
 opraviť fontánku, zadebniť do dreveného obalu  
 opraviť cestu pri budove hotela Laugarício, kde sú rôzne 

výtlky a diery  
3. pre Mestskú políciu : 

 doriešiť parkovanie pri budove Československej obchod-
nej banky, hoteli Laugarício a predajni „Dráčik“ 

 prešetriť stav pouţitých značiek pri  hoteli Laugarício  
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 od 1. decembra 2003 je zákaz parkovania motorových 
vozidiel na Štúrovom námestí  

Vlastné poznámky 
 
Dňa 24. novembra 2003 bola Kongresová sála hotela Tatra 

v Trenčíne miestom, kde Mestský úrad v Trenčíne po prvýkrát 
pripravil aukciu pod názvom „Katarínske obrázky“. Draţili sa 
obrazy, ktoré nevyuţité boli zapadnuté prachom v skladových 
priestoroch mestského úradu. Draţilo sa celkom 18 obrazov 
od miestnych i cudzích autorov a ich ceny sa vyšplhali 
z niekoľkých sto korún na tisícky. Najdrahší obraz od MUDr. 
Júliusa Činčára pod názvom „Ryba a starci“ s vyvolávacou 
cenou 15 tisíc Sk vydraţil za 34 tisíc Sk filmový producent 
PhDr. Peter Niţňanský, CSc. Výťaţok z tejto draţby putoval 
na konto „Hodina deťom“. Hlavným aktérom draţby bol 
poslanec Mestského zastupiteľstva v Trenčíne PhDr. Marián 
Kvasnička. Z poriadanej draţby bolo vyzbieraných                       
86.901 Sk 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 01.12.2003 
Pomocná evidencia 738/1/03 
 

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-
čeka v Trenčíne zvolil na svojom zasadaní 26. novembra 2003 
v tajnom hlasovaní za kandidáta na rektora na funkčné ob-
dobie 2004-2008 opäť doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. Bol 
jediným kandidátom navrhnutým akademickou obcou univer-
zity. V tajnom hlasovaní z 24 hlasov získal 23. Vo svojom 
programovom vyhlásení skonštatoval, ţe univerzita sa za 
sedem rokov svojej existencie zapísala medzi štandardné 
univerzity v Slovenskej republike a získala si čoraz lepšiu 
pozíciu v zahraničí. Doc. Ing. Juraj  Wagner, PhD. vo svojom 
príhovore ďalej uviedol, ţe treba pokračovať v dobrom trende 
rozvoja univerzity a dôleţité je, aby si našla pevné miesto 
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v tvrdej konkurencii po vstupe Slovenskej republiky do spo-
ločného európskeho domu, pretoţe bez vedy a vzdelávania by 
sme zostali na chvoste Európy. Doc. Ing. Juraj   Wagner, PhD. 
patrí medzi zakladateľov Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka a pôsobí na nej od  jej zrodu v roku 1997.  Bol pr-
vým dekanom Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka aţ do februára 2001, kedy nastúpil na post 
jej rektora. Túto funkciu zastáva dodnes. Je autorom a spolu-
autorom vyše 60-tich pôvodných vedeckých prác, vysoko-
školskej učebnice a viacerých vysokoškolských učebných 
textov. Pripravil vedeckú monografiu z oblasti špeciálnych 
elektrických strojov. Bol zodpovedným resp. spoluzodpoved-
ným riešiteľom vyše 60-tich úloh pre prax. Výsledky svojej 
vedeckej práce prezentoval na vedeckých a odborných konfe-
renciách doma i v zahraničí. Okrem toho treba dopovedať, ţe 
v súčasnej dobe pôsobí vo významných inštitúciach buď ako 
člen alebo funkcionár. Z nch osobitne treba spomenúť funkciu 
prezidenta v Slovenskom národnom komitéte „International 
Electrotechnical Commission“ so sídlom v Ţeneve, člena 
európskeho výboru pre tvorbu elektrotechnických noriem 
CENELEC so sídlom v Bruseli, člena Rady predsedu Úradu 
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky pre priemyselnú a legálnu metrológiu a pôsobí aj 
v ďalších inštitúciách. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 01.12.2003 
Pomocná evidencia 738/2/03 
 
Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster s náčel-

níkom Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej repu-
bliky generálom Milanom Cerovským navštívil dňa 27. no-
vembra 2003 zbrojárske firmy DMD Holding Trenčín, Kon-
štrukta Defence Trenčín, Konštrukta Industry Trenčín a 
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Vojenský opravárenský podnik Trenčín v regióne Trenčín. 
Okrem toho sa prezident  sa stretol aj s vedením ZŤS Špeciál 
Dubnica nad Váhom. Bezprostredne po prehliadke výrobných 
hál Konštrukty Industry, ktorá sa okrem civilnej výroby 
zaoberá vývojom a výrobou strojov, liniek a zariadení pre 
plnenie munície a spracovanie trhavín, vyjadril svoje pocity 
slovami, ţe je to významný partner, ktorý umoţní rozvoj 
ekonomiky firmy a zamestnanosť regiónu. 

Trenčianske noviny 01.12.2003 
Pomocná evidencia 739/1/03 
 
Štvrtkový večer 27. november 2003 bol v kongresovej sále 

hotela Tatra v Trenčíne vyhradený verejnej diskusii s minis-
trom sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ľu-
dovítom Kaníkom o dôchodkovej reforme. Prekvapenie pre 
účastníkov bolo, ţe minister neprišiel a jeho vystúpenie 
suplovala Iveta Radičová a štátny tajomník ministerstva 
Martin Danko. 

Trenčianske noviny 15.12.2003 
Pomocná evidencia 772/1/03  
 
Kyticou červených ruţí si dňa 27. novembra 2003 pri-

pomenuli trenčianski demokrati nedoţité 82. narodeniny 
Alexandra Dubčeka pri pamätnej tabuli umiestnenej pri vstupe 
do trenčianskej nemocnice. 

Trenčianske noviny 01.12.2003 
Pomocná evidencia 735/3/03 
 

V dňoch 27. a 28. novembra sa uskutočnilo v poľskom 
Poznani valné zhromaţdenie Zdruţenia európskych regiónov, 
ktorej sa zúčastnilo 500 delegátov z 250 regiónov. Okrem 
delegátov sa zúčastnili rokovania aj delegácia Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na čele s riaditeľom Úradu Trenčian-

Zľava vedúca oddelenia cestovného ruchu TSK Mgr. Jana Horovová, 



 319 

skeho samosprávneho kraja 
Ing. Pavlom Krištofom. 
Hlavnými bodmi programu 
bola správa o činnosti Zdru-
ţenia európskych regiónov 
a ratifikácia ţiadostí regió-
nov o prijatie do tohto zdru-
ţenia. Novým členom zdru-
ţenia sa stal Trenčiansky sa-
mosprávny kraj. 

Trenčianske noviny 15.12.2003 
Pomocná evidencia 777/1/03 
 
Dňa 1. decembra 2003 bola doručená Národnej rade Slo-

venskej republiky ţiadosť Mesta Trenčín na vyhlásenie volieb 
na funkciu primátora mesta Trenčín. 

Vlastné poznámky 
 
 

          Nevídanou pompéznou iniciatívou odštartoval Trenčín prí-
pravy na tohtoročné vianočné 
sviatky. Podľa vzoru bratislav-
ského klziska na Hviezdosla-
vovom námestí sa začala výs-
tavba ľadovej plochy aj uprostred 
trenčianskeho Štúrovho námestia 
dňa 1. decembra 2003. Klzisko s 
rozlohou 320 m2, v strede ktorého 
bude tróniť socha vodníka Valentína a má byť slávnostne 
sprístupnené obyvateľom mesta 15. decembra 2003. Ľadová 
plocha sa plánuje vyuţívať prinajmenšom do konca februára. 
No či to tak naozaj bude, záleţí najmä od počasia. Teplota 
totiţ nesmie vystúpiť nad 10 C 0. Ľadová plocha  bude   pre  
všetkých  obyvateľov mesta Trenčín k  dispozícii  bezplatne, 

Montáţ mantinelov a chladiacich trubiek 
 
 
 
 
 
Pracovníci 
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okolo  plochy vyrastú lavičky pre pozorovateľov, občerstvenie 
s vyhrievacími lampami a tieţ poţičovňa korčúľ. Počas via-
nočných sviatkov majú byť v okolí dočasne zrušené rezer-
vované parkovacie miesta. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
na nákup a výstavbu tejto vianočnej atrakcie odsúhlasilo vo 
výške 4,5 milióna Sk. 

Vlastné poznámky  
 

Dňa 5. decembra 2003 zavítal do Trenčína Martin Bútora, 
bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky v USA a najnovšie 
kandidáta na nového prezidenta Slovenskej republiky. Na 
stretnutí poriadanom Rotary klubom v hoteli Tatra hosťa 
sprevádzala jeho manţelka Zora Bútorová. Témou diskusie 
bola oblasť slovensko-amerických vzťahov v priebehu rokov 
1999 aţ 2003, všedné dni diplomata a dnešná situácia na 
Slovensku. 

Trenčiansky denný infoservis 05.12.2003 
Pomocná evidencia 748/1/03 
 
Predvianočný program v Trenčíne sa začal 5. decembra 

2003 na Mikuláša sláv-
nostným otvorením via-
nočných trhov fanfárami 
z Mestskej veţe presne 
o 10,30 hod. a príhovormi 
rektora Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dub-
čeka doc. Ing. Juraja 
Wagnera, PhD., uvoľne-
ného funkcionára Ing. 

Branislava Cellera a viceprimátora Ing. Jána Krátkeho z am-
fiteátra Mierového námestia. Po príhovoroch spoločne s roz-
svietenými prskavkami išli medzi občanov, aby si tieţ od nich 
prskavky odpálili. 

Zľava – hovorca Stanislav Bejda, viceprimátor Ing. Ján Krátky, rektor TU 
AD doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. uvoľnený funkcionár                         

Ing. Branislav Celler. 
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Vlastné poznámky  
 

Dňa 9. decembra 2003 
predpoludním sa okolie 
Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka te-
šilo mimoriadnemu ru-
chu občanov, študentov, 
ako aj zvýšenému počtu 
uniformovaných a neu-
niformovaných policaj-
tov z dôvodu návštevy 
prezidenta Kirkizskej 

republiky Askara Akajeviča Akajeva v sprievode prezidenta 
Slovenskej republiky Rudolfa Schustera. Vzácnych hostí pred 
budovou univerzity privítal rektor Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. slovanským zvy-
kom chlebom a soľou a predstavil akademických funkcionárov 
univerzity – prorektora pre rozvoj a investície prof. Ing. Jána 
Garaja, DrSc., prorektora pre výchovu a vzdelávanie doc. Ing. 
Ivana Baránka, CSc., prorektora 
pre sociálnu starostlivosť prof. 
PhDr. Júliusa Boroša, DrSc., pro-
rektora pre vedu, výskum, medzi-
národnú spoluprácu a zahraničné 
styky prof. Ing. Mareka Lišku, 
DrSc. ako aj významných hostí 
viceprimátora mesta Trenčín Ing. 
Jána Krátkeho, synov Alexandra Dubčeka Ing. Petra Dubčeka 
a MUDr. Pavla Dubčeka a zástupcov rodnej obce Alexandra 
Dubčeka Uhrovca. Potom poloţením kytíc kvetov pri buste 
Alexandra Dubčeka obaja prezidenti vzdali úctu velikánovi 
nášho regiónu. Po štátnych hymnách Kirkizskej republiky 

Rektor TU AD doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. víta prezidenta Kirkizskej republiky 
Askara Akajeviča Akajeva 

Obaja prezidenti poloţili kvety k buste Alexandra Dubčeka 
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a Slovenskej republiky sa uskutočnil v aule univerzity sláv-
nostný akt odovzdania čestného dokto-
rátu prezidentovi Kirkizskej republiky 
Askarovi Akajevičovi Akajevovi. Prí-
tomných hostí, osobitne prezidenta Kir-
kizskej republiky Askara Akajeviča 
Akajeva a prezidenta Slovenskej repu-
bliky Rudolfa Schustera, pozdravil a sr-
dečne privítal prorektor pre rozvoj a in-
vestície prof. Ing. Ján Garaj, DrSc., kto-
rý potom odovzdal slovo dekanovi Fa-
kulty mechatroniky Trenčianskej univer-

zity A. Dubčeka prof. Ing. Vladimírovi Ráčekovi, DrSc., ktorý 
predniesol vedecké a občianske hodnotenie akademika, profe-
sora a prezidenta Kirkizskej republiky Askara Akajeviča Aka-
jeva, DrSc. Potom promótor prof. Ing. Marek Liška, DrSc. oz-
námil akademikovi, profesorovi a prezidentovi Kirkizskej repu-
bliky Askarovi Akajevičovi Akajevovi, DrSc. rozhodnutie aka-
demického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
o udelení čestného dokto-
rátu. Následne vyzval rek-
tora Trenčianskej univerzity 
A. Dubčeka doc. Ing. Juraja 
Wagnera, PhD., aby vykonal 
slávnostný akt udelenia 
čestného doktorátu akademi-
kovi, profesorovi a preziden-
tovi Kirkizskej republiky 
Askarovi Akajevičovi Akajevovi, DrSc. Vykonanie slávnost-
ného aktu potvrdila aula potleskom. Akademik, profesor 
a prezident Kirkizskej republiky Askar Akajevič Akajev, DrSc. 
sa poďakoval za zhodnotenie jeho vedeckej práce. Vyslovil 
presvedčenie, ţe Trenčianska univerzity A. Dubčeka bude jed-

Askar Akajevič Akajev čestný doktor TU AD 

pamätná plakety pre Rudolfa Schustera 
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ným z mostov kontaktu vzdelanosti medzi Európskou úniou 
a Šangajskou skupinou. Na záver odovzdal rektor Trenčianskej 
univerzity A. Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. pamätnú 
medailu Trenčianskej univerzity prezidentovi Slovenskej 
republiky Rudolfovi Schusterovi. Študentskou hymnou „Gau-
deamus Igitur“ sa slávnostné popoludnie skončilo. 

Trenčianske noviny 15.12.2003 
Pomocná evidencia 770/1/03 
 
Problémy s pripojením mestských stánkov do elektrickej 

siete neumoţnili trenčianskym poslancom uvariť občanom 
plánovanú vianočnú kapustnicu na Mierovom námestí. Aj 
napriek tomu sa dňa 10. decembra 2003 robilo všetko preto, 
aby mohli fungovať aspoň osvetlenie a elektrické variče 
podnikateľom v stánkoch, registračné pokladne a iné elektro-
spotrebiče v obchodoch, reštauráciach a ďalších prevádzkach 
na Mierovom námestí. Podľa pôvodného zámeru mali uţ od 
14,00 hod. poslanci spolu so šéfkuchárom z Tatry vyvárať 
kapustnicu na pódiu amfiteátra pred zrakmi okoloidúcich ob-
čanov. Pre niekoľkonásobné prerušenie elektrickej energie sa 
však nakoniec muselo improvizovať a podujatie sa začalo s 
poldruhahodinovým oneskorením. Kapustnicu doniesli uţ 
uvarenú z hotela Tatra uţ uvarenú a  herec Ivan Vojtek vďaka 
nefungujúcim mikrofónom len pomáhal poslancom núkať a 
servírovať polievku občanom. Viac ako sto porcií bolo 
rozchytaných o chvíľku. Získané finančné prostriedky opäť 
išli na konto „Hodina deťom“.  

Trenčianske noviny 15.12.2003 
Pomocná evidencia 774/1/03 
 
Len málokto tuší, ţe do štátneho protokolu Slovenskej 

republiky zaradili jeho zostavovatelia pred viac ako desiatimi 
rokmi aj tri skladby trenčianskeho skladateľa Karola Pádi-
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vého. Práve táto skutočnosť bola dôvodom na prijatie jeho 
syna Jaroslava Pádivého prezidentom Slovenskej republiky 
Rudolfom Schusterom dňa 10. decembra 2003. Audiencie v 
prezidentskej 
pracovni,  sa 
okrem Jarosla-
va Pádivého 
zúčastnila aj 
jeho manţelka 
Dagmar. Man-
ţelia Pádiví 
podarovali pre-
zidentovi Slo-
venskej repu-
bliky Rudol-
fovi Schusterovi partitúru všetkých troch protokolárnych skla-
dieb. Keďţe vydavateľské práva na dielo Karola Pádivého 
vlastní isté viedenské vydavateľstvo a za posledných štyridsať 
rokov nevydali na Slovensku nič, musel Jaroslav Pádivý tento 
dar pre prezidenta vlastnoručne napísať, vytlačiť a dať zvia-
zať. Obidve strany si vymenili navzájom aj CD nosiče. Pre-
zident Slovenskej republiky Rudolf Schuster daroval svojim 
hosťom kolekciu večne zelených melódií, ktoré sám naspieval. 
Manţelia Pádiví zasa podarovali hostiteľovi hudbu svojho 
otca. Jaroslav Pádivý je presvedčený, ţe ich CD nosiče nes-
končia nevypočuté niekde v prezidentskej kniţnici. O Rudol-
fovi Schusterovi povedal, ţe je prvý spomedzi viacerých ve-
rejných predstaviteľov, s ktorými som sa doteraz stretol 
a ktorý poznal kto to bol Karol Pádivý. Tomu podľa Jaroslava 
Pádivého zodpovedal aj obsah ich rozhovoru. Nebola to iba 
zdvorilostná konverzácia. Rozprával som sa s človekom, ktorý 
dychovej hudbe rozumie a má k nej pozitívny vzťah. Pri 
oficiálnych štátnych príleţitostiach sa okrem „Prehliadkového 
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pochodu“ – ktorý predstavuje časť predohry skladby „Rušaj 
Junač“, hráva aj druhá autorská skladba Karola Pádivého 
„Vlasti zdar“ a tieţ jeho inštrumentácia hymnickej piesne 
„Kto za pravdu horí“. Myslím si, ţe tieto skladby boli vybrané 
dobre. Nie preto, lebo ide o môjho otca, ale preto, ţe je to 
naozaj vhodná a kvalitne 
urobená muzika, povedal Ja-
roslav Pádivý. Svoje vyprá-
vanie Jaroslav Pádivý dopl-
nil ešte o ďalšiu zaujíma-
vosť, ţe ho najnovšie po-
ţiadal rektor Trenčianskej 
univerzity doc. Ing. Juraj  
Wagner, PhD. o vybratie vhodnej slávnostnej skladby od tren-
čianskeho autora pre ceremoniálne účely univerzity. Chcem 
im ponúknuť „Prelúdium“ z otcových „Troch skladieb pre 
dychový orchester“.  

Trenčianske noviny 05.01.2004 
Pomocná evidencia 01/2/04 
 
Dňa 11. decembra 2003 pripravila Fakulta sociálno-

ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka 
vedeckú konferenciu na aktuálnu tému „Ústavno-právna 
úprava spoločenstva európskych štátov“. Na konferencii pred-
niesli svoje úvodné prednášky : 
- vedúci katedry Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 

Trenčianskej univerzity A. Dubčeka akademik prof. JUDr. 
Milan Čič, DrSc. – „Ústavno-právna úprava spoločenstva 
európskych štátov“; 

- pracovník Ústavu slovenskej a svetovej ekonomiky Slo-
venskej akadémie vied doc. Ing. Peter Stanek, CSc. – 
„Globalizácia, Európska únia a Slovensko“ 
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- dekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej 
univerzity v Bratislave doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. – 
„Naše poľnohospodárstvo a jeho perspektíva v Európskej 
únii“. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 753/1/03 

 
Dňa 12. decembra 2003 prijal viceprimátor mesta Trenčín 

Ing. Ján Krátky spolu so zastupujúcou prednostkou JUDr. 
Ivetou Orgoníkovou čerstvého šesťdesiatnika Mgr. Jozefa 
Švikruhu. Po básni prednesenou Vierou Štefulovou a privítaní 
tajomníčkou zboru pre občianske záleţitosti pri Mestskom 
úrade v Trenčíne Bc. Elenou Gabajovou sa k oslávencovi pri-

hovoril viceprimátor Ing. Ján 
Krátky. Poďakoval mu za jeho 
prácu ako učiteľa – výtvar-
níka, ktorý sa venuje svojím 
ţiakom a jeho pomoc v zbore 
pre občianske záleţitosti pri 
Mestskom úrade v Trenčíne 
pri výtvarnom riešení pamät-
ných kníh. Do ďalšieho ţivota 

mu zaţelal veľa zdravia a úspechov. K ţelaniu sa pridal 
i poverený vedúci odboru kultúry Mestského úradu v Trenčíne 
Mgr. Peter Kocnár. Vyvrcholením prijatia bol zápis Mgr. 
Jozefa Švikruhu do pamätnej knihy mesta Trenčín a osobná 
gratulácia všetkých prítomných na tejto slávnostnej chvíli.  

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 101/03 
 
Dňa 18. decembra 2003 sa zišli aktivisti nezávislej občian-

skej  iniciatívy pod názvom „Trenčín tretieho tisícročia“, ktorí 
si vzali za úlohu upozorniť občanov, aby pozorne zvaţovali, 

Mgr. Jozef Švikruha prijíma gratuláciu od Ing. Jána Krátkeho 
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ktorému kandidátovi na funkciu primátora mesta Trenčín dajú 
svoj hlas, aby sa nedali zviesť názorom politických strán. 
Podľa nich práve podľa nich prichádza čas, kedy by sa mohli 
vo funkciách presadiť nezávislí kandidáti s jasnou víziou 
mesta do budúcnosti. Očakáva sa, ţe primátor bude prezen-
tovať záujmy mesta a nie záujmy úzkej miestnej straníckej 
štruktúry, alebo skupiniek, ktoré majú prispievať do centrálnej 
straníckej kasy. Treba voliť človeka, ktorý bude schopným 
manaţérom s nepoškvrnenou minulosťou, povedal jeden 
z aktivistov MUDr. Peter Loviška. 

Trenčianske noviny 19.01.2004 
 
V čase, keď sa vedú diskusie okolo budúcnosti ţelezničnej 

dopravy v meste Trenčín, prišli slovenské ţeleznice s no-
vinkami. Ako prvou bolo zastavenie expresného vlaku 501 
„Kriváň“ po tri a pol ročnej prestávke na druhom tren-
čianskom nástupišti nedeľu 14. decembra 2003 o 6:58 hod. 
ráno. Táto skutočnosť je určitým spôsobom satisfakcia úsiliu 
samosprávy mesta Trenčín a Trenčianskeho nezávislého zdru-
ţenia, aby sa obnovila zástavka dvoch párov Inter City vlakov. 
Len pre obnovenie pamäti tieto vlaky naposledy zastavili 
v Trenčíne 27. mája 2000. Ţeleznice v novom grafikone po-
núkli novinku, ţe Inter City „Kriváň“ bol preradený do ka-
tegórie expres a bude zastavovať aj v Trenčíne. Cestovný čas, 
povinnosť zakúpenia miestenky, malý počet zastavení (Bra-
tislava hlavná st. 5,45 hod. – Trenčín 6,59 hod. – Ţilina  7,49 
hod. – Liptovský Mikuláš 8,50 hod. – Poprad - Tatry 9,30 hod. – 
Kysak 10,25 hod. – Košice 10,37 hod.) i moderná klimatizovaná 
súprava však svojimi parametrami budú pripomínať Inter City. 
Navyše, expresný rýchlik je v porovnaní s Inter City vlakom 
cenovo výhodnejší. Napríklad na trati Trenčín – Poprad by 
v Inter City s osobitným deregulovaným cestovným stál lístok 
do druhej triedy 348.- Sk. V expresnom vlaku cestujúci zaplatí 
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264.- Sk + 15.- Sk za miestenku. Pri ceste spiatočným 
večerným spojom z Trenčína 21,24 hod., ktorý bez jediného 
zastavenia príde do Bratislavy za hodinu a trinásť minút, je 
cenový rozdiel cestovného medzi Inter City vlaku a expres-
nom rýchliku 60.- Sk v prospech expresného rýchlika. Vo 
vlaku budú akceptované všetky dostupné, vnútroštátne i me-
dzinárodné zľavy. Nezanedbateľná je aj časová poloha vlaku. 
Expres 500/501 „Kriváň“ bude ráno bránou do Tatier, večer 
zasa posledným spojom z východu na západ. To všetko denne, 
okrem Vianoc a Veľkej noci. Okrem toho  budú premávať dva 
páry existujúcich Inter City vlakov z Košíc do Bratislavy a 
späť s novými menami „Tatran“ a „Gerlach“, ktoré budú 
predĺţené aţ do Viedne. Ţiaľ, ale bez zastavenia v Trenčíne. 
Expresnú ţelezničnú dopravu pre Trenčanov doplní aj Expres 
511 „Váh“, s rovnakými parametrami ako Expres „Kriváň“, 
ktorý bude z Trenčína odchádzať v pracovných dňoch              
o 14,58 hod. Cestujúci aj tu môţu počítať s prípojkou na note-
book vo vozňoch prvej triedy, reštauračným vozňom, či moţ-
nosťou nezáväznej bezplatnej rezervácie miesta v lehote od 60 
do 8 dní pred odchodom vlaku ešte pred jej zakúpením.  

Trenčianske noviny 08.12.2003 
Pomocná evidencia 757/1/03 
 

Za účasti viceprimátora mesta Trenčín Ing. Jána Krát-
keho a trvalo uvoľneného funkcionára Ing. Branislava Cellera 
bola dňa 15. decembra 2003 v Trenčíne slávnostne otvorená 
mobilná verejná ľadová plocha na Štúrovom námestí. Len pre 
zaujímavosť treba doplniť, ţe pred 43 rokmi, presne 9. októbra 
1960, bolo mesto Trenčín svedkom tieţ historickej udalosti 
otvorenia nekrytého hokejového štadióna s umelou ľadovou 
plochou. Mobilná ľadová plocha s rozmerom 320 m2 bola 
vybudovaná v netradičnom elipsovitom tvare, ktorá denne 
uspokojila aţ 1080  korčuliarov. V úvodný deň premiéry prišli 
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trenčianskeho športového ducha podporiť známi hokejisti 
Dukly Trenčín Róbert Švehla a obranca Tomáš Starosta. 
Organizátori vychádzajúc z predpokladaného záujmu o korču-
ľovanie, stanovili časové pásmo korčuľovania s rozpätím       
25 minút, po uplynutí ktorých 
sa korčuliari budú striedať. Na 
ľad môţe ísť, pod dohľadom 
známeho trenčianskeho vod-
níka,  naraz aţ šesťdesiat detí 
a dospelých. V blízkosti ľado-
vej plochy bolo pripravené 
občerstvenie, poţičovňa kor-
čúľ, lavičky pre pozorova-
teľov a zmluvne boli zabezpečené mobilné toalety pri býva-
lom letnom kine a v blízkej reštaurácii. Pri realizácii tohto 
projektu sa myslelo najmä na deti a mládeţ, ktoré korčuľovali 
na Váhu a na blízkych bágroviskách. V centre mesta budú 

takto deti pod dohľadom 
a v bezpečí Pri výrobe 
ľadovej plochy pomohla 
sama príroda predo-
všetkým dostatočne níz-
kou teplotou. Na výrobe 
ľadovej plochy praco-
valo 15 ľudí po dobu 
troch týţdňov, pričom 
sa spotrebovalo takmer 
3 tony ţeleza a 18 m3 

vody. Korčuľovanie bolo poskytované zdarma pre všetkých 
záujemcov. Ľadová plocha bola otvorená denne od 10,00 hod 
do 22,00 hod. 

Trenčianske noviny 15.12.2003 
Trenčiansky denný infoservis 15.12.2003 

Večerné korčuľovanie pri vodníkovi Valentínovi 

Aj cez deň bolo dosť naháňajúcich sa detvákov na ľade. 
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Pomocná evidencia 767/1/03, 768//03, 769/1/03 
 
Dňa 19. decembra 2003 bol hotel Tatra v Trenčíne mies-

tom začiatkom novej tradície - vianočného stretnutia Trenča-
nov, ktorí sa v Trenčíne narodili, alebo tu dlhšiu dobu pôso-
bili. Všetkých ich privítal viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján 
Krátky. Medzi hosťami sme poznali generálneho riaditeľa 
televízie Markíza Vladimíra Repčíka, generálneho riaditeľa 
Slovenskej televízie Richarda Rybníčka, ministra obrany 
Slovenskej republiky Ing. Juraja Lišku, filmového producenta 
Rudolfa Biermana, poslancov Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne, vedúcich odborov Mestského úradu v Trenčíne 
a ďalších hostí. Osobitne treba spomenúť odovzdanie finan-
čného daru 100.000,- Sk Nadácii Markíza mestom Trenčín. 

Vlastné poznámky 
 
Štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  

Martin Pado a generálny riaditeľ Sekcie verejnej správy 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Jozef Liška dňa            
19. decembra 2003 slávnostne vymenovali prednostov obvod-
ných úradov Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho a Ni-
trianskeho kraja. Do funkcie prednostu Obvodného úradu v 
Trenčíne bola vymenovaná Ing. Anna Kováčová. 

Sme 20.12.2003 
Trenčianske noviny 05.01.2003 
Pomocná evidencia 780/1/03, 793/1/03 
 
Dňa 23. decembra 2003, teda tesne pred vianočnými sviat-

kami, Mierove námestie v Trenčíne bolo miestom vianočnej 
akcie – predaj 25 kaprov poslancami Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne vo forme draţby. Ich cena za jeden kus bola stano-
vená 100,- Sk, no u jedného sa vyšplhala aţ na 1.000,- Sk. 
Predaj prebehol veľmi rýchlo, za trištvrte hodiny. Najza-
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mestnanejším poslancom bol Ing. Branislav Celler, ktorý pos-
kytoval servis kolegom poslancom vyberaním kaprov pomo-
cou sieťky z kade z vodou. Celý výnos z predaja kaprov v cel-
kovej hodnote 4.000,- Sk išiel opäť na Konto nádeje. Výni-
močné na tejto akcie treba spomenúť to, ţe traja kupci da-
rovali kúpených kaprov pre deti Detského mestečka v Trenčín 
– Zlatovce.  

Vlastné poznámky 
 
Bezdomovci v Trenčíne si v prvý sviatok vianočný prvý-

krát mohli pochutnať na vianočnej kapustnici. Príprava jedla 
pre ľudí, ktorí z rôznych dôvodov prišli o strechu nad hlavou, 
nemá v Trenčíne tradíciu. Kapustnicu nepripravovala ţiadna 
charitatívna organizácia, či mestský úrad, ale traja mladí 
Trenčania Ľuboš Kováč, Peter Dzurilla a Rastislav Grznár. 
Varili ju priamo v kotly na Mierovom námestí od 11. hodiny 
v tento deň. Medzitým ponúkali čerstvo grilované párky s 
chlebom a horčicou, ktoré vyhladnutí muţi, ale aj ţeny zapíjali 
horúcim čajom a nealkoholickými nápojmi. Ľuboš Kováč 
povedal, ţe kapustnicu sa rozhodli pripraviť preto, aby potešili 
kamarátov, ktorým bolo na ulici strašne zima a boli hladní.  

Trenčianske noviny 05.01.2004 
Pomocná evidencia 781/3/03 
 
Silvester v Trenčíne nezačal veľmi priaznivo. Poobedňajší 

program pre deti musel byť kvôli daţdivému počasiu zrušený 
a tak v centre mesta Trenčín nebolo ani nohy. Vietor a dáţď v 
Trenčíne vyčíňali aţ do pol jedenástej v noci. Keď uţ sa zdalo, 
ţe fiaskom dopadne i nočný program na Mierovom námestí, 
začalo husto sneţiť. Sneh prilákal na námestie niekoľko 
stoviek ľudí aj  z okolitých reštaurácií a barov. Trenčania sa 
polhodinku zabávali na skupine „Captain Slice“ a potom hrala 
uţ iba reprodukovaná hudba. Nový rok prišiel na oslavách 
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organizovaných mestským úradom bez odpočítavania, zato 
s pompéznym ohňostrojom odpáleným priamo z námestia. Na 
príchod nového roka si počkali medzi Trenčanmi viceprimátor 
mesta Trenčín Ing. Ján Krátky a druhý uvoľnený funkcionár 
Ing. Branislav Celler. 

Trenčianske noviny 05.01.2004 
Pomocná evidencia 785/1/03 
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Náboženský a duchovný život 
 
Duchovná štatistika Trenčianskej farnosti za rok 2003 : 
Krsty – celkom pokrstených 245 osôb, z toho : 
- krst do jedného roka – 186 osôb, 
- krst od jedného do sedem rokov – 12 osôb, 
- krst od sedem do štrnásť rokov – 38 osôb, 
- krst dospelých – 9 osôb. 
Birmovanie 
- V Trenčianskej farnosti bolo pobirmovaných 325 osôb. 
Sobáše – celkom zosobášených 141 párov, z toho : 
- katolík s katolíkom – 11 párov, 
- katolík s pokrsteným nekatolíkom – 13 párov, 
- katolík s nepokrsteným –  15 párov. 
Pohreby celkom 232 osôb, z toho : 
- deti do 7 roka ţivota – 0 osoba, 
- osoby zaopatrené sviatosťami – 127 osôb, 
- osoby nezaopatrené – 104 osôb. 
Prvé sväté prijímanie  
- V Trenčianskej farnosti pristúpilo k prvému svätému 

prijímaniu 377 detí a dospelých. 
Vyučovanie náboženstva 
- V Trenčianskej farnosti bolo prihlásených na náboţenskú 

výchovu 3.266 ţiakov z celkového počtu 50.41 ţiakov, t.j. 
64,78 %. 

Bohoslovci v kňazských seminároch 
Z Trenčianskej farnosti študovali v kňazskom seminári 

v Badíne za Bansko-bystrickú diecézu títo bohoslovci : 
- Peter Repa v 4. ročníku, 
- Michal Laššo v 5. ročníku, 
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za Nitriansku diecézu študovali : 
- Miloš Hlucháň v 3. ročníku, 
- Karol Vallo v 4. ročníku, 
Z Trenčianskej farnosti študovali v reholiach títo kandidáti : 
- Martin Macko v reholi Redemptoristov, 
- Karol Kytka v reholi Dominikánov, 
V seminári v Olomouci študoval Zdeno Vavro v reholi 
Premonštrátov. 

Farské listy č. 1/2003 
Pomocná evidencia 19/1/03 
 
Počas vianočných sviatkov prebiehalo v trenčianskej 

farnosti koledovanie „Dobrej noviny“. Deti – koledníci nav-
štívili 62 rodín a vyzbierali 32.300,- Sk. Vyzbierané peniaze 
budú pouţité na financovanie nemocnice sv. Jána v Juho-
africkej republike. 

Farské listy č. 2/2003 
Pomocná evidencia  180/1/03 
 
Podľa štatistiky vyučovania náboţenstva v základných ško-

lách v trenčianskej farnosti v školskom roku 2002/2003 nav-
števovalo z celkového počtu 5.188 ţiakov vyučovanie nábo-
ţenstva 3.142 ţiakov. Na stredných školách v Trenčíne bol 
počet prihlásených študentov v 1. a 2. ročníku na vyučovanie 
náboţenstva v školskom roku 2002/2003 bolo 1.569 študentov 
a predmet etika navštevovalo 1.127 študentov. 

Farské listy č. 2/2003 
Pomocná evidencia  180/1/03 
 
Prvé stretnutie Zdruţenia kresťanských dôchodcov v Tren-

číne otvorilo svoju činnosť po vianočných sviatkoch dňa       
13. januára 2003. Prítomných privítal jeho predseda V. Filín 
a stanovilo si obsah svojej činnosti v novom roku. Ďalšou 
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akciou organizovanou zdruţením bola spomienka na výročie 
smrti dôstojného pána dr. Štefana Hlaváča, rodáka z Kubry, 
počas svätej omše dňa 16. februára 2003. 

Farské listy č.3/2003 
Pomocná evidencia 121/1/03 
 
Vo fašiangovom čase sa uskutočnil dňa 14. februára 2003 

v Strednom odbornom učilišti ţelezničnom v Trenčíne                   
11. ročník plesu kresťanských rodín. Ples sa vydaril, pretoţe 
nálada jeho účastníkov bola veľmi dobrá. 

Farské listy č.3/2003 
Pomocná evidencia 121/1/03 
 
Dňa 17. júla 2004 pred púťou na Skalke sa uskutočnila 

svätá omša celebrovaná kardinálom Mons. Jánom Chrystónom 
Korcom venovaná pamiatke pustovníkom sv. Andrejovi-
Svoradovi a Benediktovi. Po svätej omši navštívil miesta, kde 
obaja pustovníci preţili značnú časť svojho ţivota. 

Vlastné poznámky 
 
V dňoch 19. aţ 20 júla 2003 sa uskutočnila uţ tradičná púť 

na blízku Skalku a uctiť si tak ţivot pustovníkov sv. Andreja-
Svorada a Benedikta. V sobotu 19. júla 2003 vo večerných 
hodinách, v rámci programu, sa uskutočnila svätá omša 
celebrovaná rektorom kňazského seminára v Nitre Mons. 
ThDr. Mariánom Šurábom. Keďţe bolo príjemné letné 
počasie, tak na tejto svätej omši sa zúčastnilo veľa pútnikov 
z okolia, keď všetky okolité brieţky boli zaplnené. To isté 
platilo aj na nedeľnej hlavnej omši, ktorú celebro-
val Apoštolský nuncius Vatikánu v Slovenskej republike arci-
biskup Mons. Henryk Józef Nowacki. Po hlavnej svätej omši 
veľa pútnikov navštívilo jaskyňu, kde ţili sv. Andrej – Svorad  
a Benedikt. 
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Vlastné poznámky 
 
Dňa 29. júla 2003 vo večerných hodinách pritúlilo mesto 

Trenčín skupinu 30 veriacich peších pútnikov z Litvy, aby 
nabrali sily na svojej ceste do Ríme k Svätému otcovi. Boli 
ubytovaní v priestoroch Základnej školy sv. Ondreja, Svorada 
a Benedikta na Ulici 1. mája v Trenčíne a súčasne im bolo 
poskytnuté občerstvenie. Po raňajšej svätej omši v kostole 
Notre Dame v Trenčíne a raňajkách sa vydali na ďalšiu etapu 
svojej cesty, ktorej cieľom bolo Nové Mesto nad Váhom. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 21.07.2003 
Pomocná evidencia 471/2/03 
 
Dňa 10. augusta 2003 posvätil nitriansky pomocný biskup 

a trenčiansky rodák Mons. Marián Chovanec obnovené nás-
tenné maľby v Kaplnke svätej Anny a misijný kríţ v Trenčíne. 
V bohosluţbe, ním celebrovanej, poďakoval dôstojnému pá-
novi Antonovi Demjanovi za kňazskú sluţbu a veriacim za 
obetavosť a milodary. 

Katolícke noviny 31.08.2003 
Pomocná evidencia 545/1/03 
 
Dňa 31. augusta 2003 si miestna časť mesta Trenčín – Ku-

bra pripomenula 100. výročie narodenia prof. ThDr. Štefana 
Hlaváča, ktoré sa spojilo aj so 70. výročím folklórneho súboru 
„Kubra“. V rámci programu sa uskutočnilo niekoľko význam-
ných podujatí, z ktorých treba spomenúť : 
- slávnostná svätá omša celebrovaná šéfredaktorom Katolíc-

kych novín Thlic. Mariánom Gavendom a dekanom Tren-
čianskej farnosti Mons. Petrom Paliatkom; 

- v urbárskom dome bola otvorená výstava pod názvom „Ţi-
vot a dielo ThDr. Štefana Hlaváča“; 
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- slávnostný galaprogram, v ktorom učinkovali speváčka 
a zberateľka ľudových piesní Lýdia Fajtová, spevácka 
skupina zo Soblahova „Dolinečka“, folklórny súbor „Tren-
čan“ a folklórny súbor „Kubra“. 
Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 08.09.2003 
Pomocná evidencia 508/1/03, 523/1/03 
 
Dňa 1. novembra náhle zomrel rektor kostola sv. Anny 

v Trenčíne dôstojný pán Anton Demian vo veku 55 rokov a 29 
rokov kňazstva. Smútočná rozlúčka veriacich s nebohým kňa-
zom sa uskutočnila v stredu dňa 5. novembra 2003 v kostole 
Notre Dame v Trenčíne. Smútočný akt celebroval Mons. Jozef 
Daško. V ten istý deň na cintoríne v Ivanke pri Nitre sa 
s nebohým kňazom pohrebné obrady so svätou omšou vykonal 
nitriansky pomocný biskup Mons. Marián Chovanec za prí-
tomnosti aj trenčianskych veriacich.  

Vlastné poznámky 
Farské listy č. 11/03 
Pomocná evidencia 694/1/03, 717/1/03 
 

V nedeľu dňa 3. no-
vembra 2004 v kostole 
Notre Dame v Tren-
číne po svätej omši 
o 09,30 hod. sa usku-
točnilo ustanovenie 
bratstva ţivého ruţen-
ca. Správca kostola 
dôstojný pán Mgr. Pe-
ter Masarik odovzdal 
menovací dekrét vyda-

ný Dekanátnym horliteľom ruţencových bratstiev Domini-
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kánskeho mariánskeho centra Košice Ing. Valentínom Tim-
kom horliteľke bratstva Margite Cákovej. Následne potom 
boli odovzdané 18 vedúcim ruţí menovania  

Vlastné poznámky 
 
Dňa 15. novembra 2003 sa kostol Svätej Rodiny na sídlisku 

Trenčín – Juh naplnil čistými tónmi 1. ročníka “Minifestivalu 
mládeţníckych zborov“, ktorého hlavným organizátorom bol 
správca tohto kostola dôstojný pán Juraj Kriţan. V programe 
vystúpili spevokoly a skupiny preváţne z Trenčína a jeho 
najbliţšieho okolia – Spevácky zbor kostola Svätej rodiny, 
Miešaný cirkevný spevácky zbor z Trenčín – Orechového, 
skupina „Betsabe“ zo Skalky nad Váhom, Vysokoškolský 
zbor z Nitry a skupina „Ninive“. Po kultúrnom záţitku nasle-
dovala svätá omša a spoločné poďakovanie spevákov a hudob-
níkov za talent, ktorý im daroval nebeský Otec. 

Katolícke noviny 30.11.2003 
 
V sobotu 22. novembra 2003 sa v priestoroch trenčianskej 

Základnej školy sv. Andreja – Svorada a Benedikta v Trenčíne 
uskutočnilo krajské kolo 11. ročníka súťaţe v recitácii kres-
ťanskej poézie a prózy pod názvom „... a slovo bolo u Boha“. 
O postup do finále, ktoré bude 7. februára 2004 v Ruţom-
berku, bojovalo v piatich kategóriách 78 súťaţiacich, pričom 
postupovali iba víťazi z kaţdej kategórie. V kategórii mladších 
ţiakov (1. aţ 4. ročník) zvíťazila v prednese poézie Natália 
Masaryková a v prózu najlepšie zvládla Marianna Špitálska, 
obe zo Základnej školy sv. Jána Bosca z Novej Dubnice. V 
kategórii starších ţiakov (5. a 6. ročník) bola v poézii najlepšia 
Karin Oršulová z Gymnázia Nováky a v próze Zuzana 
Henčelová z Piaristickej základnej školy F. Hanáka v Prie-
vidzi. Na najvyšší stupienok v prednese poézie starších ţiakov 
(ročníky 7. aţ 9.) vystúpila Katarína Novotná zo Základnej 
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školy Beluša a v próze Branislav Jesenský Základnej školy 
Ilava. Medzi stredoškolákmi dominovali Martina Dzur-
janinová z Piaristického gymnázia J. Braneckého Trenčín, v 
poézii a v próze Filip Tunáček z Piaristického gymnázia         
J. Hanáka Prievidza. Palma víťazstva medzi dospelými ozdo-
bilo Mgr. Martu Halečkovú z Trenčína.  

Vlastné poznámky 
 
Farský kostol Narodenia Panny Márie v Trenčíne bol dňa 

23. novembra 2003, na sviatok Krista Kráľa, miestom sláv-
nostného koncertu Farského speváckeho zboru „Navitatis“ pri 
príleţitosti 25. výročia jeho vzniku. Slávnostné popoludnie 
pozdravil svojím príhovorom dôstojný pán Ing. Pavol Benko 
a potom pred hlavným oltárom sa postavil Školský spevácky 
zbor Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého pod vedením 
zbormajstra Martina Holúbka, aby svojimi piesňami pozdravil 
jubilujúci zbor. Výkonom tento spevácky zbor nesklamal. Na 
jeho výkone sa prejavila mravenčia práca dirigenta Martina 
Holúbka za uplynulých päť rokov. Najmä skladba „Zdravas 
kráľovná“ zanechala v poslucháčoch veľmi dobrý dojem, 
pretoţe speváci sa ľahko vysporiadali s intonačnými a ryt-
mickými ťaţkosťami. No a potom uţ preplnený farský kostol 
privítal jubilujúci spevácky zbor pod vedením zbormajstra 
Martina Holúbka. Moderátorka s radosťou privítala okrem 
poslucháčov aj zakladateľa speváckeho zboru, bývalého 
organistu, dnes dôstojného pána Martina Zanovitsa. Kostolom 
zneli, uchu lahodné náboţné piesne od rôznych hudobných 
skladateľov a naplnili prítomných duchovnou plnosťou. Záver 
jubilejného koncertu patril spoločnému vystúpeniu oboch 
súborov skladbou „Magnifikát – Zvelebuje duša moja pána“. 
Účastníci slávnostného jubilejného koncertu sa akosi nechceli 
rozísť. Všetci čakali, ţe ešte niečo musí prísť, čo by dalo 
skutočnú bodku za prekrásnym poludním. A skutočne aj tak 



 340 

bolo. Dôstojný pán Martin Zanovits, tak ako pred pár rokmi, 
keď bol organistom, vystúpil na chórus a zahral pieseň „Celá 
krásna si Mária“ a do spevu sa všetci zapojili. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 733/1/03 
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Ekonomický rozvoj mesta Trenčín 
 

Jednou zo základných podmienok na vstup zahraničného 
kapitálu k nám na Slovensko je kvalitná infraštruktúra, ktorá 
sa opiera predovšetkým o diaľnice a ţelezničnú sieť. Keď-
ţe výstavba diaľnice je v našom regióne v podstate vyriešená, 
zostáva vedieť, aká je situácia v rozvoji ţelezničnej siete. 
Ţeleznice Slovenskej republiky sa zapojili do medzinárodnej 
spolupráce v modernizácie Európskej ţelezničnej siete, lebo 
hlavným nedostatkom našej ţelezničnej infraštruktúry sú 
nízke traťové rýchlosti. Z celkovej dĺţky 3.661,6 km iba 8,4 % 
vyhovuje  rýchlosti 120 km/hod. a 17,9 % vyhovuje rýchlosti 
100 km/hod. Výnimočný je len úsek Bratislava – Kúty 
vyhovujúci traťovej rýchlosti 140 km/hod. S modernizáciou sa 
začalo v roku 1999 na koridore Bratislava – Ţilina – Košice – 
Čierna nad Tisou dlhej 536,20 km. Ide o najzaťaţenejší tra-
ťový úsek spájajúci priemyselné centrá Slovenskej republiky 
a traťové úseky s najväčším počtom tranzitných prepráv.     
Modernizáciou ţelezničnej siete sa zvýši rýchlosť aţ na             
160 km/hod. K tomu je treba budovať traťové oblúky s veľ-
kými polomermi, aby nebola obmedzovaná rýchlosť a okrem 
toho sa budú musieť prebudovať podkladové vrstvy pod-
valového podloţia. Ďalej budú upravované stanice a zástavky, 
vybudujú sa mimoúrovňové bezbariérové prístupy na nás-
tupištia, nadjazdy, podjazdy kriţujúcich komunikácií a v obyt-
ných zónach sa vybudujú protihlukové bariéry. Spomínaný 
koridor Bratislava – Čierna nad Tisou je rozdelený na dvanásť 
stavebných úsekov s predpokladanými nákladmi 60 miliárd 
Sk. Ako prvý sa zmodernizuje úsek Bratislava – Ţilina, z kto-
rého je uţ vybudovaná trať Cífer – Trnava, pretoţe sa pred-
pokladá, aby táto trasa bola do roku 2006 napojená na trasu 
Ţilina – Čadca – Skalité – Zwardoň. Pre mesto Trenčín je 
najdôleţitejšia realizácia tretej etapy, ktorá začína v Novom 
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Meste nad Váhom do Púchova – má dĺţku 57,7 km s pred-
pokladaným rozpočtovaným nákladom 7,6 mld. Sk.  

Trenčianske noviny 20.01.2003 
Pomocná evidencia 20/1/03 
 
Dňa 18. januára 2003 sa uskutočnila na Výstavisku Trenčín 

mesto módy výberové kolo majstrovstiev Slovenskej repu-
bliky v make-upe za účasti 19 súťaţiacich. Odborná porota 
v zloţení Eva Boskovicová, Ingrid Babulíkovej a Eleny Ho-
lasovej rozhodla o týchto šiestich finalistkách po najlepšom 
splnení kritérií súťaţe : 
- Miriam Boboková z Prievidze, 
- Slavomíra Greňová z Krupiny, 
- Daniela Karabegovič zo Zvolena, 
- Silvia Kupcová zo Zvolena, 
- Ida Finková z Lutily 
- za náhradníčky boli určené Gabriela Špalková z Martina 

a Beáta Marešová zo Sklabine. 
Finálová súťaţ sa uskutoční v Trenčíne počas veľtrhu 

„Beauty Slovakia“. 
Trenčiansky denný infoservis 20.01.2003 
Pomocná evidencia 26/1/03 
 
Dňa 19. januára 2003 bol odovzdaný do uţívania objekt 

„Penziónu Formula“ v Trenčíne, ktorý bol zriadený po 
generálnej rekonštrukcii objektu bývalej Stanice mladých 
technikov na Sobla-
hovskej ulici v Trenčíne, 
známej z poriadania pre-
tekov malých formúl.  
Na  úplné dokončenie re-
konštrukcie objektu zos-
talo ešte to, čo v blízkej 

Penzión Formula po rekonštrukcii bývalej Stanice mladých technikov. 
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budúcnosti  skrášlia to oplotenie, terénne a sadové úpravy, 
ktoré nemohli byť vykonané  pre nepriazeň jesenného počasia 
v roku 2002. Náklady na rekonštrukčné práce boli investorom 
orientačne vyčíslené na 11 miliónov Sk. Generálnymi pro-
jektantami boli Ing. arch. Dalibor Horňák a Ing. Anton Šupák. 
Generálnym dodávateľom stavebných prác bola firma Mistav 
s.r.o. Trenčín. Nový objekt by mal plniť viacero funkcií, z kto-
rých moţno spomenúť funkciu ubytovaciu, stravovaciu, spolo-

čenskú a podobne. Na ubytova-
nie hostí sa ponúka sedem dvoj-
postelových izieb a jedna troj-
postelová izba. Kaţdá izba je 
vybavená sociálnym zariadením 
(sprcha, WC), rádiom s budíkom 
a televízorom napojeným na 

satelitné a terestriálne prijí-
manie televíznych progra-
mov. Cena dvojpostelovej 
izby za jednu noc sa pohy-
bovala v tom čase cca 
1.500,- Sk. Pre návštevníkov 
bolo k dispozícii 98 miest na 
sedenie, z toho 26 miest 
v kaviarni, 16 miest v salóniku a 56 miest v reštaurácii. In-
teriér  „Penziónu Formula“  pôsobil  pri jeho zbeţnej prehliad-
ke ľahkosťou a voňal novotou. Bol zariadený vhodným ná-
bytkom a doplnený veľmi vkusnými akvarelovými originálmi 
ladenými teplými farbami.  

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 7/2003 
 
Predzvesťou kaţdého ročníka medzinárodného veľtrhu mó-

dy a odievania „Trenčín mesto módy“ s stala súťaţ mladých 
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adeptov návrhárstva a módnej tvorby pod názvom „Zlatá 
Fatima Junior“, ktorá sa uskutočnila v Trenčíne dňa 1. fe-
bruára 2003. O súťaţ prejavilo záujem 20 stredných odbor-
ných škôl, učilíšť, stredísk odborného výcviku s odevným 
a textilným zameraním zo Slovenska a Čiech. V troch súťaţ-
ných kategóriach „Voľná odevná tvorba“, „Konfekčná odevná 
tvorba“ a „Módne doplnky“ sa predstavilo 41 modelov a 66 
kolekcií. Súťaţ hodnotila odborná porota, ktorú tvorila akade-
mická maliarka Júlia Szabová, akademický sochár Rastilav  
Trizma, akademická maliarka Eva Mišáková - Ábelová, 
redaktorka časopisu „Móda Revue“ Mgr. Darina Vitteková 
a redaktorka časopisu „TextilŢurnál“ Ing. Oľga Drahovská, 
ktorá vyriekla tieto výsledky súťaţe :  
- v kategórii „Top model“ Zlatá Fatima junior 2003 získala 

Zuzana Pšenáková zo Zdruţenej strednej školy odevnej 
v Púchove za kolekciu z netradičných materiálov z názvom 
„Domov“; 

- v kategórii „Voľná odevná tvorba“ udelila porota Zlatú 
Fatimu junior 2003 Simone Kršákovej zo Strednej priemy-
selnej školy odevnej v Trenčíne za model „Varianty“; 

- v kategórii „Konfekčná odevná tvorba“ udelila porota Zlatú 
Fatimu junior 2003 Miroslave Tománkovej zo Zdruţenej 
strednej školy odevnej v Púchove za kolekciu „Staro – 
Nové“; 

- v kategórii „Módne doplnky“ udelila porota Zlatú Fatimu 
junior 2003 Arte Weinerovej zo Strednej priemyselnej školy 
odevnej v Trenčíne za kolekciu šperkov pod názvom 
„Krehká geometria“. 
Ďalšími udelenými cenami boli : 

- ročné predplatné časopisu „Móda revue“ za ucelenosť a pro-
fesionálnosť prezentácie získali Zdruţená stredná škola 
Košice, Zdruţená stredná škola sluţieb Prešov a Zdruţená 
stredná škola odevná v Púchove; 
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- ročné predplatné časopisu „Textil Ţurnál“ za ucelenosť 
a profesionálnosť prezentácie získali Stredná priemyselná 
škola odevná v Trenčíne, Stredné odborné učilište pre TPM  
v Bratislave a Stredná priemyselná škola odevná pre SPM 
v Kremnici. 
Víťazné modely boli predstavené na jarnej časti veľtrhu 

„Trenčín mesto módy“ v špeciálnej zlatej expozícii súťaţe. 
Trenčiansky denný infoservis 30.01.2003, 08.02.2003 
Pomocná evidencia 48/1/03, 65/1/03 
 
Dňa 5. februára 2003 zavládol na trávnatej ploche vyme-

dzeného územia medzi objektami Vodných elektrární, obchod-
ného domu Druţba a Kultúrneho strediska Dlhé Hony v Tren-

číne nezvyčajný pracov-
ný ruch, keď z náklad-
ných vozidiel začali 
skladať staveniskové pre-
nosné ubytovacie zaria-
denia a stavebný materiál 
pre výstavbu novej budo-
vy expozitúry Národnej 
banky Slovenska v Tren-

číne, ktorá doposiaľ sídli v prenajatých priestoroch Okresného 
úradu v Trenčíne na Štefánikovej ulici. O ďalších podrob-
nostiach z výstavby tohoto objektu sme sa dozvedeli na 
investičnom oddelení Národnej banky Slovenska v Bratislave 
a touto cestou prenáša do povedomia verejnosti : 
- autorom projektu je architektonická kancelária „Markrop“ 

z Bratislavy pod vedením akademického architekta Ivana 
Marka; 

- generálnym dodávateľom stavebných prác je firma SibaMac 
z Dubnice nad Váhom; 
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- inţiniersku činnosť bude zabezpečovať firma „Audiro z Bra-
tislavy; 

- podľa schválenej rozpočtovej dokumentácie náklady staveb-
ných prác sú vo výške 49 miliónov Sk a náklady na 
technologické zariadenia vo výške 8 miliónov Sk;  

- ukončenie výstavby objektu expozitúry je stanovené na               
30. september 2003. 
Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 24.02.2003 
Info Trenčín 27.02.2003 
Trenčiansky denný infoservis 26.02.2003 
Pomocná evidencia 94/3/03, 108/1/03, 100/2/03 
Fotoalbum č. 11/2003 
 
Bez jedného presná stovka vystavovateľov sa prišla pre-

zentovať a kontrahovať svoje výrobky a kolekcie pre sezónu 
jeseň – zima 2003 na 36. ročníku medzinárodného veľtrhu 
módy a odievania Trenčín mesto módy, ktoré bolo slávnostne 
otvorené v podvečerných hodinách dňa 11. februára 2003 za 
účasti ministra hospodárstva Slovenskej republiky Ing. 
Róberta Nemcsicsa a podpredsedníčky vlády Zuzany Marti-
nákovej, čím demonštrovali zhodu vlády s parlamentom. 
Okrem nich vystúpili s prejavmi generálny riaditeľ Výstaviska 
Trenčín mesto módy Ing. Emil Dobiáš, prezident Asociácie 
textilného a odevného priemyslu Ing. Anton Rokáši a predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec. Po 
slávnostných prejavoch sa predstavili manekýni a manekýnky 
s modelingovej agentúry „Sophia“, ktoré predviedli  modely 
z výrobného programu „Ozety“ Trenčín, „Zornice Banco Fa-
shion“, „Andrei Martiny“ Trenčín a odevy pre poľovníkov. 
Lahôdkou pre prítomných hostí bola kolekcia Vladimíry Beb-
čákovej a vystúpenie speváka Ivana Tázlera. Okrem 85 do-
mácich firiem, medzi ktorými neboli len významní a dlhoroční 
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slovenskí výrobcovia odevnej a textilnej konfekcie, ale aj 
mnohé malé a stredné firmy. Prezentovalo sa aj 15 zahra-
ničných vystavovateľov a 11 z Českej republiky a 4 firmy 
z Poľska a Maďarska. Súbeţne s veľtrhom  Trenčín mesto mó-
dy prebiehal aj salón odevnej a textilnej techniky pod názvom 
„Satot“. Súčasťou veľtrhu bol aj bohatý sprievodný program 
vo forme odborných seminárov, ktoré pripravila Asociácia 
textilného a odevného priemyslu Slovenskej republiky a obľú-
bené módne prehliadky výrobkov a kolekcií vystavujúcich 
firiem predvádzané manekýnkami a manekýnmi modelingovej 
agentúry „Sophia“. 

Trenčiansky denný infoservis 06.02.2003, 12.02.2003 
Info Trenčín 13.02.2003 
Pomocná evidencia 63/1/03, 78/1/03, 80/1/03 
 
Jeden z najvýznamnejších trenčianskych priemyselných 

podnikov „Merina“ ohlásila začiatkom roka 2003 hromadné 
prepúšťanie. V prvej etape chce zníţiť stavy o 80 pracov-
níkov, ale do konca sa chce prepustiť ďalších 49 pracovníkov. 
Prepúšťanie sa dotýka tak robotníckych profésií ako aj admi-
nistratívy. Dôvodom prepúšťania je : 
- odraz krízy ďalšieho trenčianskeho podniku „Ozety“, ktorý 

sa dostal v roku 2002 do konkurzu. Firma „Ozeta“ bola 
jedným z najväčším odberateľov produkcie vlnárskych tka-
nín (asi 15 %) a zostala dlţná „Merine“ 60 miliónov Sk;  

- zmeny módneho trendu materiálov; 
- zvyšovanie cien energií a surovín, keď napríklad cena ba-

vlny vzrástla o 35 aţ 40 %. 
Najhoršie na celom prepúšťaní je, ţe prepustené tkáčky, 
pradiarky a vyšívačky si v Trenčíne a jeho blízkom okolí prá-
cu podobného charakteru nenájdu. Budú sa musieť prispôsobiť 
trhu práce rekvalifikáciou. 
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Sme.Sk 07.02.2003 
Pomocná evidencia 74/1/03 
 
Cestujúci prepravujúci sa mestskou hromadnou dopravou 

v Trenčíne zaznamenali dňom 1. marca 2003 zmenu ceny 
cestovného, ako inak smerom nahor o 2,- Sk. A tak z dote-
rajšej platby 8,- Sk musel kaţdý platiť 10,- Sk. Lacnejšie to 
mali len cestujúci pouţívajúci dopravnú kartu a to vo výške 8,- 
Sk. Upravila aj cena batoţiny a to na 5,- Sk, detský kočík bez 
dieťaťa 5,- Sk. K takémuto nepopulárneho kroku sa pristúpilo 
preto vzhľadom k prevádzkovým nákladom. Naviac treba 
podotknúť, ţe cena nebola v Trenčíne upravovaná 5 aţ 6 
rokov. 

Trenčianske noviny 10.03.2003 
Pomocná evidencia 142/1/03 
 
Dňa 6. marca 2003 oţil priestor Výstaviska Trenčín mesto 

módy 11. ročník medzinárodného odborného veľtrhu „Beauty 
Slovakia“, 8. ročník výstavy bytovej čistiacej a spotrebnej 
chémie „Expodrogéria Clean“. Slávnostné otvorenie výstavy 
sa uskutočnilo dňa 6. marca 2003 za účasti popredných 
významných hostí, z ktorých osobitne treba spomenúť ria-
diteľku sekcie obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Ing. Eva 
Szabová, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 
Štefan Štefanec, prednostka Okresného úradu v Trenčíne 
RNDr. Mária Dedíková a riaditeľ Regionálnej kancelárie 
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Trenčíne Ing. 
Stanislav Foltín. Obe výstavy otvorila riaditeľka sekcie ob-
chodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa Ministerstva hospo-
dárstva Slovenskej republiky Ing. Eva Szabová. Medziná-
rodného odborného veľtrhu „Beauty Slovakia“ sa zúčastnilo 
87 vystavovateľov  zo Slovenska, Čiech, Nemecka a Turecka, 
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ktorý na ploche 3750 m2 predstavilo  najnovšie trendy 
v účesovej tvorbe, líčení a nechtovom dizajne. Tento názov 
výstavy bol udelený firmou WK Internacional ešte v roku 
1995. Súčasťou tejto výstavy boli majstrovstvá Slovenskej 
republiky v make-upe na rok 2003, v rámci ktorého mali 
súťaţiaci bola podmienka vytvoriť make-up v štýle „hippies“. 
Do finále sa prebojovalo šesť súťaţiacich a víťazka postúpila 
do svetovej súťaţe „Beauty Forum“ v Kolíne nad Rýnom. 
O nič menej boli zaujímavé aj ďalšie súťaţe ako majstrovstvá 
Slovenskej republiky v „nail arte“, „nail designe“ a súťaţ 
v účesovej a dekoratívnej kozmetike „Cena Laugarícia“. 
Kozmetického veľtrhu sa zúčastnilo  31 vystavovateľov na 
ploche 425 m2. Na veľtrhu sa uskutočnil 3. ročník súťaţe „Top 
exponát výstavy“, ktorého víťazom sa stala kolekcia aktívnych 
gelov „Fixinela“. Čestné uznanie získala firma Fantasia Final 
s.r.o. z Bratislavy za čistiace prostriedky na riad s antibak-
teriálnym účinkom „Corte“. 

Vlastné poznámky 
Trenčiansky denný infoservis 05.03.2003 
Info Trenčín 13.03.2003 
Pomocná evidencia 128/1/03, 129/1/03, 150/1/03, 
151/1/03, 153/1/03, 157/1/03 
 
Od začiatku roka 2003 prebiehala rekonštrukcia parkoviska 

pred vojenskými objektami na Partizánskej ulici v Trenčíne aţ 
po kriţovatku ulíc Partizánska, Olbrachtova a Pod Brezinou. 
Vzhľadom na to, ţe bolo treba vykonať zemné práce aj 
verejnej komunikácii bola táto od 10. marca do 22. apríla 2003 
uzatvorená. Nová komunikácia dostala úplne nové umiest-
nenie oproti predchádzajúcemu. 

Trenčianske noviny 10.03.2003 
Info Trenčín 13.03.2003 
Pomocná evidencia 144/1/03, 153/1/03 
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Dňa 2. apríla 2003 oţilo Výstavisko Trenčín mesto módy 
mimoriadne atraktívnou trojicou výstav „Záhradkár“, „Včelár“ 
a „Zdravý ţivotný štýl“, čo sa samozrejme odrazilo na počte 
vystavujúcich ako i na počte návštevníkov. Ťaţiskom spomí-
naných výstav sa stal 9. ročník 
veľtrhu záhradkárskych potrieb 
„Záhradkár 2003“. Na  celkovej 
ploche 3 880 m2 ponúkalo 167 
vystavovateľov široký sortiment 
osív, sadív, okresných a úţitko-
vých rastlín, záhradkárskych po-
trieb a malej poľnohospodárskej 
techniky, čo je oproti predchá-
dzajúcemu roku nárast o  9,6 %.  Pre  odborníkov  a  laikov boli 
pripravené prednášky a semináre k záhradkárskej problematike. 
V symbióze so záhradkárskym veľtrhom sa uţ po siedmykrát 
konal veľtrh včelárskych potrieb a včelárskych produktov 
„Včelár“, na ktorom sa prezentovalo 15 vystavovateľov na 
ploche 97 m2. Do tretice sa prezentovala v 5. ročníku výstava 
„Zdravý ţivotný štýl“, na ktorej sa predstavilo 44 vysta-

vovateľov na ploche 815 m2. 
Moderátorka výstavy privítala 
významné osobnosti verej-
ného a spoločenského ţivota, 
z ktorých osobitne treba 
spomenúť obchodného radcu 
Poľskej republiky v Bratislave 
Andrzej Tilkovski, vedúci 
sekcie Štátneho zdravotného 

ústavu v Bratislave MUDr. Miroslav Broniš, podpredseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jozef Fabian, pred-
nostka Okresného úradu v Trenčíne RNDr. Mária Dedíková, 
riaditeľ Štátneho zdravotného ústavu v Trenčíne MUDr. Voj-

Na voľnom priestranstve bol záujem o ovocné stromčeky 
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tech Ţitňan, predseda Republikového výboru Slovenského zvä-
zu záhradkárov Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc., predseda 
Slovenského zväzu včelárov Ing. Július Selčan a ďalší hostia. 
K prítomným sa postupne prihovorili vedúci sekcie Štátneho 
zdravotného ústavu v Bratislave MUDr. Miroslav Broniš, 
predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhrad-
károv prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc., predseda Slovenského 
zväzu včelárov Ing. Július Selčan, riaditeľ Štátneho zdra-
votného ústavu v Trenčíne MUDr. Vojtech Ţitňan a generálny 
riaditeľ Výstaviska Trenčín mesto módy Ing. Emil Dobiáš. Na 
začiatok a na koniec otvorenia výstavy vystúpil country súbor 
„Maryland“ z Trenčína. K atraktívnosti výstavy prispeli od-
borné prednášky a semináre určené pre lekárov ako i širokú 
verejnosť. Ďalej to boli bezplatné vyšetrenia, ukáţky zdra-
votníckych techník a tieţ moţnosť vidieť významné osobnosti 
z oblasti kulturistiky a fitnessu ako napríklad majstra sveta 
v kulturistike za rok 2002 Igora Kočiša, majstra Európy 
v kulturistike za rok 2002 Štefana Havlíka a majsterku sveta vo 
fitness za rok 2002 Natáliu Lenártovú. 

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 25/03 
 
Dňa 4. apríla 2003 Všeobecná úverová banka otvorila naraz 

na území Slovenskej republiky šesť svojich nových pobočiek. 
Jednou z nich bola aj pobočka na Zlatoveckej ceste v Trenčíne, 
ako prvá na pravej strane Váhu  mesta Trenčín. Symbolické 
prestrihnutie modrej stuhy uviedli do ţivota toto nové 
pracovisko riaditeľ pobočky Všeobecnej úverovej banky 
v Trenčín Ing. Milan Masár s riaditeľom odboru sluţieb 
generálneho riaditeľstva Všeobecnej úverovej banky Ing. Bra-
nislavom Sirotom. Dôvodom pre zriadenie tejto pobočky v tejto 
časti mesta bola hustá sieť osídlenia a sústredenosť prevádzok 
malých a stredných podnikateľov. 
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Pardon 19.04.2003 
Pomocná evidencia 267/1/03 
 
Od 21. do 23. mája 2003 bol areál „Trenčín mesto módy“ 

miestom šiestich špecializovaných výstav – „Vercajch – 
Náradie“, „Woodtech“, „Korózia“, „Učeň“, „Trenčín mesto 
módy - junior“ a „Tvorivosť mladej generácie“. Ponuku nástro-
jov, náradia, strojov a zariadení pre malých a stredných pod-
nikateľov, remeselníkov a domácich majstrov našli návštevníci 
na 11. ročníku  výstavy „Vercajch – Náradie“, 8. ročníku 
výstavy „Woodtech“ a 7. ročníku „Woodtech“. Aktuálny vý-
robný sortiment, v ktorom dominovali drevárske stroje a po-
môcky pre stolárov prezentovalo 22 vystavovateľov. Po dvoj-
ročnej prestávke sa konala opäť prehliadka výrobkov ţiakov 
stredných odborných učilíšť, stredísk praktického vyučovania, 
odborných škôl a zdruţených škôl na výstavy „Učeň 2003“. 
Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo na 21. mája 2003 v pro-
gramovom centre výstaviska. Začiatok programu patril vys-
túpeniu maţoretiek zo Zdruţenej strednej školy odievania 
a sluţieb v Ţiline. Prítomných účastníkov otvorenia výstavy 
pozdravil a privítal moderátor Anton Šepták. Potom sa k prí-
tomným hosťom a vystavovateľom prihovoril predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec a zaţelal 
všetkým príjemný pobyt v meste Matúša Čáka. Na jeho vys-
túpenie nadviazal generálny riaditeľ predstavenstva Trenčín 
mesto módy Ing. Emil Dobiaš, ktorý vyzdvihol výstavu prác 
ţiakov ako motivačnú. Záver programu výstavy patril vys-
túpeniu muzikantskej skupiny „Brezinka“ z Trenčína, ktorá 
hrala na počúvanie. Toto podujatie sa stalo zaujímavým aj pre-
to, lebo bolo rozšírené o samostatnú prezentáciu škôl s odev-
ným zameraním výstavou „Trenčín mesto módy - Junior“ 
a výstavou všeobecných a priemyselných škôl „Tvorivosť mla-
dej generácie“. Na celkovej ploche 590 m2 mladí návštevníci si 
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mohli pozrieť výsledky práce študentov takmer z 30 škôl 
Slovenskej republiky. Pre ţiakov základných škôl to bola 
jedinečná príleţitosť spoznať moţnosti ďalšieho špeciali-
zovaného štúdia. Atraktívnymi boli praktické ukáţky prác 
ţiakov, módne prehliadky a moţnosť nakúpenia vystavova-
ných produktov. 

Vlastné poznámky 
Trenčiansky denný infoservis 15.05.2003 
Pomocná evidencia 312/3/03, 326/1/03, 330/1/03  
Fotoalbum č. 46/03 
 
Dňa 10. júna 2003 sa uskutočnila vo výstavnom areáli 

Trenčín mesto módy Pod Sokolicami vernisáţ jubilejného 10. 
ročníka medzinárodnej špecializovanej výstavy vodného hos-
podárstva, hydroenergetiky, ochrany ţivotného prostredia, ko-
munálnej techniky a rozvoja miest a obcí pod názvom „AQUA 
2003“. K jej vzniku  pred desiatimi rokmi  viedla absencia 

podujatia, ktoré by na odborno-
technickej úrovni aspoň raz pri-
pravilo vodohospodárske stret-
nutie oslovujúce tak odborníkov 
z vrcholového manaţmentu pod-
nikov, ako aj vedúcich prevá-
dzok, majstrov a montérov. 
Myšlienka organizovať výstavu 
„AQUA“ súbeţne s odbornou 

konferenciou sa zrodila zo spolupráce medzi Výstaviskom 
Trenčín mesto módy a firmou Západoslovenských vodární  
a kanalizácií v Trenčíne. Tento rok na ploche 5.830 m2 sa 
predstavilo 144 firiem zo Slovenska, Českej republiky, Ma-
ďarska a prostredníctvom zastúpení slovenskými firmami aj 
výrobky z Nemecka, Rakúska, Talianska, Francúzska a Švéd-
ska. Počas jubilejnej výstavy sa uskutočnila vedecká konfe-

Na nádvorí boli umiestnené vystavené exponáty 
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rencia, ktorá bola venovaná novým poznatkom  a skúsenostiam 
z projektovania, prevádzky a údrţby zdravotno-technických 
stavieb a potom to boli semináre na tému „Nové legislatívne 
nástroje v sektore voda“, „Vyuţívanie obnoviteľných a efektív-
nych energetických zdrojov Slovenska“ a „Cenotvorba vo 
vodnom hospodárstve“. Najlepšie 
výrobky a technológie prezentované 
na výstave „AQUA 2003“ boli 
zhodnotené odbornou porotou pod 
vedením prof. Ing. Jozefa Kriša, 
CSc. takto : 
Kategória výrobkov : 
1. Vloţka do potrubných vedení 

zhotovená metódou KAWO na sanáciu rozvodov pitnej 
vody a kanalizácie vyrobená Jánom Matúšekom z Trenčína; 

2. Kanalizačné vozidlo CU-9, SACO vyrobená Východo-
slovenskými strojárňami a.s. Košice; 

3. Inteligentný rádioidentifikačný systém „Smart RFID, vyro-
bený firmou „Komplex“ Ţilina. 

Kategória technológií : 
1. Bioremediácia podzemných vôd a zemín autonómnymi 

mikroorganizmami vypracovaná Výskumným ústavom vod-
ného hospodárstva Bratislava; 

2. Moderné riešenie technologického vybavenia pozdĺţnych 
dosadzovacích nádrţí vypracované K+K Kinotic a.s. Slo-
venská Ľupča; 

3. Technológia odstraňovania antimónu pri úprave pitných vôd 
vypracovaná Výskumným ústavom vodného hospodárstva 
Bratislava; 
V súťaţi o najkrajšiu expozíciu výstavy „AQUA 2003“ bola 

udelená cena „Modrý viadukt“ týmto expozíciam  : 
1. miesto – Slovenské elektrárne a.s. Bratislava; 

Na výstavisku sa prezentovala firma „EKOPROGRES“ 
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2. miesto Spoločná expozícia – „Buderus Guss s.r.o.“  Beroun, 
Česká republika a „Tatra – Armatúra s.r.o.“ Bratislava; 

3. miesto „Microwell“ s.r.o. Šala. 
Vlastné poznámky  
Výstavný spravodaj 10. – 12.06.2003 
Trenčianske noviny 16.06.2003 
Pomocná evidencia 354/1/03, 355/1/03, 380/1/03, 384/1/03, 
385/1/03, 386/1/03, 394/1/03 
Fotoalbum č. 57/03 
 
Dňa 24. júna 2003 bol usporiadaný v Trenčíne celoštátny 

odborný seminár, ktorý bol zameraný na spôsoby posudzovania 
bezpečnosti a EMC rozvádzačov NN a ich technická doku-
mentácia, certifikáty, protokoly o skúškách a vyhlásenie o zho-
de elektrotechnických výrobkov. Seminár organizovala firma 
„Lightning – sluţby elektro“ Trenčín s Úradom pre norma-
lizáciu. metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky za 
účelom zjednotenia názorov. 

Pomocná evidencia 407/1/03 
 
Dňa 25. júna 2003 boli otvorené v areáli Trenčín mesto mó-

dy Pod Sokolicami dve špecializované podujatia a to                   
6. ročník medzinárodnej výstavy hasičskej, záchranárskej 
a zabezpečovacej techniky “Fireco“ a  5. ročník medzinárodnej 
výstavy ochranných pracovných prostriedkov, materiálov, 
zariadení a technológií pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci „Uniprotech“. Na výstave „Fireco“ sa pred-
stavilo 63 vystavovateľov zo Slovenskej republiky, Českej 
republiky a Maďarska a na výstave „Uniprotech“ sa prezen-
tovalo 33 vystavovateľov. 

Trenčiansky denný infoservis 23.06.2003 
Pomocná evidencia 418/2/03 
 



 356 

Dňa 2. júla 2003 bola odovzdaná do prevádzky nová 
obchodno - prevádzková budova poisťovne „Kooperatívy“ na 
Piaristickej ulici, s výstavbou ktorej sa začalo v roku 2000 
podľa architektonického návrhu Ing. arch. Igora Bolču a Ing. 
arch. Karola Kállaya. Na slávnostnom odovzdaní sa zúčastnil 
generálny riaditeľ spoločnosti „Wiener Städtische“ a predseda 
dozornej rady poisťovne „Kooperatíva“ a.s. Dr. Jur. Gûnter 
Geyer, podpredseda dozornej rady Dkfm. Karl Fink, generálny 
riaditeľ a predseda predstavenstva Ing. Juraj Lelkeš, pod-
predseda predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa Dr. 
Franz Kosyna. Ako povedal riaditeľ trenčianskej agentúry pois-
ťovne „Kooperatíva a.s.“ Ing. Martin Potúček poisťovňa 
„Kooperatíva a.s.“ pôsobí na slovenskom poisťovacom trhu uţ 
trinásť rokov. V súčasnosti je poisťovňa v objeme vybratého 
poistného na druhom mieste na Slovensku a konštantne do-
sahuje výborne výsledky. 

Trenčianske noviny 07.07.2003 
Pomocná evidencia 449/1/03 
 

Dňa 17. júla 2003 hotel Tatra v Trenčín 
bol miestom tlačovej besedy usporiadanej 
firmou „Mediatel spoločnosť s.r.o.“ 
Bratislava, ktorá  predstavila novinárom 
svoje nové produkty. Po otvorení tlačovej 
besedy predsedníčkou okresnej organi-
zácie Slovenského syndikátu novinárov 
PhDr. Oľgou Kajabovou o nových pro-
duktoch firmy „Mediatel“ spoločnosť 

s.r.o. Bratislava informoval riaditeľ marketingu tejto firmy 
Ing. Július Szádovský, z ktorých zaujali najmä tieto infor-
mácie : 
- V roku 2003 v územnej pôsobnosti západného Slovenska 

firma vydala deväť nových produktov, medzi ktorými je aj 

Ing. Július Szádovský 
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nový telefónny zoznam „Zlaté stránky Trenčín 2003/2004“ 
v náklade 70 tisíc kusov, ktoré sa od 18. júla 2003 budú 
distribuovať účastníkom pevných telefónnych liniek na 
základe odberného lístka; 

- Telefónny zoznam bytových staníc zostáva zatiaľ 
v platnosti; 

- „Zlaté stránky Trenčín 2003/2004“ majú 384 strán 
a obsahujú tieto časti : 
a) Farebná príloha, ktorá na dvanástich stranách pribliţuje 

v krátkom obsahu a fotografiou pouţívateľovi telefón-
neho zoznamu najzaujímavejšie historické objekty v mes-
te Trenčín, typy na moţnosti kultúrneho a športového 
vyţitia doplnené podrobnou mapou mesta Trenčín. Ďalej 
pribliţuje v krátkom obsahu a fotografiou ďalšie väčšie 
mestá a obce Trenčianskeho kraja s vyznačením telefón-
nych kontaktov doplnené mapou Trenčianskeho kraja. 

b) Reštauračný sprievodca, ktorý na dvanástich stranách 
predstavuje ponuku reštaurácií, pizzérií, kaviarní, pubov 
a iných zariadení verejného občerstvenia mesta Trenčín 
a Trenčianskeho kraja vo farebnom pôsobivom preve-
dení. 

c) Informačné strany poskytujú informácie o telefónnej 
prevádzke a sluţbách Slovenských telekomunikácií ako 
napríklad – tiesňové volania, elektronický telefónny zoz-
nam, informácia o miestnych, medzimestských a me-
dzinárodných volaniach a podobne. 

d) Biele stránky poskytujú abecedný zoznam firiem a orga-
nizácií na 68 stranách spojených s ich inzerciou v 188 
prípadoch. 

e) Ţlté stránky poskytujú komplexnú inzertnú ponuku 
24.419 firiem, podnikateľov a organizácií po prvýkrát 
s pouţitím červenej farby. V tejto časti je špeciálny 
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oddiel vybraných www stránok a oddiel venovaný 
zdravotníctvu pod názvom „Zdravotnícky sprievodca“.  

f) Index  orientuje čitateľa v jazyku slovenskom, anglickom 
a nemeckom. 

Na vystúpenie Ing. Július Szádov-
ského nadviazala vedúca redakcie tele-
fónnych zoznamov Slovenských tele-
komunikácií Bratislava Perla Michál-
ková, ktorá informovala, ţe : 
- Distribúcia nového telefónneho zoz-

namu „Zlaté stránky Trenčín 
2003/2004“ začína dňom 18. júla 
a končí 22. augusta 2003 a vydáva sa 

na základe odberného lístka na 549 poštách západného 
Slovenska a v zákazníckych miestach Slovenských teleko-
munikácií Infotel v Trenčíne. 

- Nie je povinnosťou pri preberaní nového telefónneho 
zoznamu odovzdať starý telefónny zoznam. 

- Distribúcia je spojená so súťaţou. 
 Vlastné poznámky 
 Pomocná evidencia 465/1/03 

Fotoalbum č. 65/2003 
 
Hneď po letných prázdninách, v dňoch 2. aţ 4. septembra 

2003 sa otvorili brány 36. ročníka medzinárodného veľtrhu 
módy a odievania „Trenčín mesto módy“ a 4. ročníka výstavy 
svadobných šiat a doplnkov „Svadba“. Na ploche 3100 m2 sa 
predstavilo 105 vystavovateľov zo Slovenska, Českej repu-
bliky, Maďarska a Poľska so svojimi najnovšími kolekciami 
dámskej i detskej konfekcie, kusového a pleteného textilu, 
plaviek, módnych doplnkov a biţutérie. Okrem uţ tradičných 
ocenení „Zlatá Fatima“ a boli ďalšie dve súťaţe „Top Trend“ 
a „Módny tvorca roka 2003“. Zlatú Fatimu v kategórii 

Perla Michálková 
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„Konfekčná odevná tvorba“ získala kolekcia pánskeho 
ľanového oblečenia od výrobcu Ozeta Trenčín a kolekcia 
exkluzívnych košieľ od výrobcu „Zornica Banko Faschion“ 
z Bánoviec nad Bebravou. Zlatú Fatimu v kategórii „Tkaniny 
a bytový textil“ získala skupina oblekových tkanín „Natural 
streč“ od výrobcu Slovena zo Ţiliny. Zlatú Fatimu v kategórii 
„Výrobky so špeciálnym určením“ získala kolecia plaviek 
s indiánskymi motívmi od výrobcu „Colo – Jana Chmelíková“ 
z Trenčína a dámsky plášť „Nutria“ od výrobcu „Kara 
Slowakia“ z Trenčína. Cenu Top Trend získala kolekcia 
pánskych košieľ značky „Mazzoni Firenze“. Ocenenie „Mód-
ny tvorca roka 2003“ získal Lukáš Kimlička zo Starej Turej. 
V deň otvorenia sa uskutočnil galaprogram v divadelnej sále 
Kultúrneho a metodického centra ozbrojených síl Slovenskej 
republiky, ktorý moderoval herec Štefan Skrúcaný. V rámci 
programu sa predstavili tanečný pár Michal Soukup – Zuzana 
Pašková a módne prehliadky spestrené piesňami Karla Gotta 
improvizované Štefanom Skrúcaným. 

Trenčianske noviny 02.09.2003, 08.09.2003 
Pomocná evidencia 518/1/03, 525/1/03 
 

Krajská pobočka Prvej stavebnej sporiteľne v Trenčíne dňa                       
26. septembra 2003 otvorila nové priestory na Rozmarínovej 
ulici č. 4 za účasti vzácnych hostí, medzi 
ktorými nechýbal predseda predstavenstva 
Prvej stavebnej sporiteľne JUDr. Ján Burger 
a člen predstavenstva Dipl. Ing. Erich Feix, 
viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján  Krát-
ky, zástupcovia podnikateľskej sféry, spo-
ločenských organizácií a podobne. Prí-
tomných hostí privítal riaditeľ krajskej  po-
bočky  Prvej  stavebnej sporiteľne v Tren-
číne Dr. Ján Pavlis. V slávnostnom príhovore prednesenom  

predseda predstavenstva Prvej staveb-
nej sporiteľne JUDr. Ján Burger 
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členom  predstavenstva Dipl.  Ing.  Erichom  Feixom  bola 
ocenená činnosť krajskej pobočky Prvej stavebnej sporiteľne 
v Trenčíne, ktorá nesie pečať najúspešnejšej pobočky na 
Slovensku. V tento deň na priľahlom parkovisku prebiehal 
kultúrny program, v ktorom vystúpila aj známa hudobná 
skupina „Lojzo“. 

Trenčianske noviny 29.09.2003 
Pomocná evidencia 565/2/03 
 
V meste Trenčín sa zníţil od 1. októbra 2003 počet auto-

busov prímestských liniek a od 15. októbra 2003 sa zníţil aj 
počet mestských liniek. Ide prevaţne o víkendové spoje, ale 
časť sa týka spojov počas pracovných dní. Trenčiansku verej-
nosť pobúrila skutočnosť, ţe riaditeľstvo Slovenskej autobu-
sovej dopravy v Trenčíne o tom vopred o nej neinformovalo. 
Ako uviedla dopravná riaditeľka Ing. Sylvia Konstantová k 
týmto krokom bol podnik nútený pristúpiť z dôvodu neustále 
sa zvyšujúcich nákladov, ako aj meniacej sa spotrebnej dane. 
Podľa jej slov boli z cestovných poriadkov vypustené spoje s 5 
aţ 10 % vyuţiteľnosťou.  

Vlastné poznámky 
 
Dňa 2. októbra 2003 sa otvorili brány Výstaviska Trenčín 

mesto módy, aby privítali návštevníkov troch špecializova-
ných podujatí a to 4. ročníka výstavy o kultúre bývania 
„Stavba – dom – interiér“, 9. ročníka výstavy skla, svetelnej 
techniky, keramiky a biţutérie „Glass salón“ a 1. ročníka 
výstavy záhradkárskych potrieb  „Záhradkár na jeseň“. V sied-
mich pavilónoch sa predstavilo 124 vystavovateľov, ktorí vo 
svojich expozíciach prezentovali svoj výrobný sortiment ur-
čeného na predaj v najbliţšom období. Sprievodnými akciami 
boli : 
- odborná konferencia na tému  „Kvalita bývania“ 
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- výstava „Architektúra Slovenska dnes“  
- súťaţ o „Cenu Dušana Jurkoviča“ za rok 2002, ktorou 

hodnotí najlepšia zrealizovaná stavba na Slovensku  
- súťaţ o „Najkrajšiu vegetačnú úpravu v meste Trenčín“ 
- seminár cyklu „Besedy o skle pod Trenčianskym hradom“ 
- súťaţ o najlepšiu skolaudovanú stavbu v Trenčíne v roku 

2002 „Stavba roka“. Odborná komisia udelila prvú cenu 
v tejto súťaţi autorom Ing. arch. J. Gabrišovi, Ing. arch.  B. 
Kresákovej a Ing. arch. P. Lehotskému za polyfunkčný dom 
„Ave Mária“ na Legionárskej ulici. Druhú cenu získal 
rodinný dom Petra Hodála na Veľkomoravskej ulici. Tretiu 
cenu získal administratívny objekt ADB Real. 
Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 06.10.2003 
Pomocná evidencia 586/1/03 
 

Pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej repu-
bliky sa uskutočnil v dňoch 21. aţ 24. októbra 2003 na 
Výstavisku Trenčín mesto módy Pod Sokolicami v Trenčíne  
9. ročník medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky 
a energetiky na celkovej ploche 10.560 m2 za 
účasti 247 slo- venských a zahraničných vystavo-
vateľov. Oproti predchádzajúcemu roku bolo zaz-
namenané zvý- šenie počtu vystavovateľov            
o 4,2 % a zvý- šenie výstavnej plochy o 5,5 %. 
Záujem o toto výstavné podujatie sa prejavuje vo zvýšenej 
miere aj v zahraničí, čo dokladuje aj účasť 26 zahraničných 
firiem. Expozície vystavujúcich firiem predkladali návštev-
níkom najnovšiu tovarovú ponuku veľtrhu z oblasti elektro-
energetiky a silnoprúdovej elektrotechniky, osvetľovacej tech-
niky, elektroniky, telekomunikačnej a rádiokomunikačnej 
techniky, výpočtovej techniky, meracej a regulačnej techniky, 
signalizačnej a zabezpečovacej techniky materiály pre elektro-
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inštaláciu, energetiku a vykurovanie. Po otvorení a privítaní 
hostí moderátorkou podujatia Ţanetou Štefánkovou od mi-
krofónu sa k prítomným účastníkom výstavy postupne priho-
vorili dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. František Janíček, 
PhD., prezident Zväzu elektrotechnického priemyslu Slo-
venskej republiky Ing. Teodor Lysák a generálny riaditeľ 
a predseda predstavenstva a.s. Výstaviska Trenčín mesto 
módy Ing. Emil Dobiaš. Potom prišlo na rad odmeňovanie 
oceneným firmám v jednotlivých kategóriách, ktoré hodnotila 
komisia pod vedením prof. Ing. Milana Ţalmana, CSc. : 
„Elektrotechnický výrobok roka 2003“  

1. Radarový merač hladiny „Sitrans LR 200“ od Siemensu 
Bratislava; 

2. Výkonový istič s komunikáciou Sentron WL“ od Sie-
mensu Bratislava; 

3. Trojfázový výkonový transformátor s latou izoláciou  
s medeným vinutím 1000kVA, 22/0,4  kV od Bratis-
lavských energetických závodov Bratislava. 

„Najúspešnejší exponát veľtrhu Elo Sys 2003“ 
1. Chránená počítačová sieť CHPS 2003 od Výskumného 

ústavu výpočtovej techniky Ţilina; 
2. Kompaktné výkonové spínače K16J a K32 J od Ener-

getických závodov Krompachy; 
3. Centrálny zdroj energie, typ JN 3014/400/24 Elektro-

výskumného ústavu  Nová Dubnica, 
„Konštruktér roka 2003“ 

1. doc. Ing. Karol Kluch, PhD. z Trnavy za „Autonómnu 
monitorovaciu stanicu meteorologických parametrov a ná-
mrazy, typ TOMS-1; 

2. Ing. Marcel Pčola a Ing. Rastislav Havrila PhD. z Novej 
Dubnice „Centrálny zdroj  energie, typ JN 3014/400/24“ , 
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Poslednou vyhlásenou súťaţou bola vyhlásená súťaţ o titul 
„Najúspešnejšia  expozícia veľtrhu Elo Sys 2003“, ktorú 
hodnotila komisia pod vedením akademickej maliarky Evy 
Mišákovej - Ábelovej, ktorá určila toto poradie pre najlepšie 
expozície : 

1. Lapp Kabel, s.r.o 
2. Controltech s.r.o. 
3. OEZ Slovakia s.r.o. 

Súčasťou medzinárodného veľtrhu boli odborné semináre  
a panelové diskusie pre odbornú verejnosť, najmä však kon-
ferencia „Elektrotechnika a informatika“. Vystavovatelia sa 
zúčastnili spoločenského večera, ktorý bol vyplnený uvedením 
muzikálu „Balada o zlodejovi koní  alebo Cigáni idú do nebe“ 
v inscenácii Novej scény Bratislava. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 611/1/03, 612/1/03, 613/1/03 
 
Vláda 29. októbra 2003 nesúhlasila s návrhmi na predaj 

akcií podnikov Slovenskej autobusovej dopravy v Lučenci a v 
Trenčíne. O týchto návrhoch mala rozhodnúť ešte v auguste 
minulého roka bývalá vláda, vtedy sa však objavili pochyb-
nosti o víťazoch oboch tendrov. Súčasný kabinet dostal na stôl 
oba privatizačné návrhy v decembri roka 2002, ale nakoniec 
ich však z programu rokovania vypustil. Podľa vyjadrenia 
ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 
Ing. Pavla Prokopoviča, návrhy predloţené na rokovanie ka-
binetu obsahovali uţ neaktuálne časové údaje. Ako uţ 
v pondelok po rokovaní Porady ekonomických ministrov uvie-
dol minister financií Slovenskej republiky Ing. Ivan Mikloš, o 
akcie prejavili záujem aj ďalší investori, takţe existuje pred-
poklad, ţe pri novom predaji sa dosiahnu lepšie podmienky. 
Projekty privatizácie akcií Slovenskej autobusovej dopravy 
Lučenec a Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín sa však 
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budú musieť znovu naštartovať. Vláda Slovenskej republiky 
ale najprv musela rozhodnúť o neschválení pôvodných priva-
tizačných návrhov. Spoločnosť VIA - UNI mala podľa návrhu 
pôvodnej privatizačnej komisie zaplatiť za 49 % podiel akcií 
Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín 93 mil. Sk. Firma by 
mohla po splnení podmienok najskôr po šiestich mesiacoch 
kúpiť aj ďalších 17 % akcií Slovenskej autobusovej dopravy 
Trenčín a to za 48 mil. Sk.  

Trenčianske noviny 03.11.2003 
Pomocná evidencia 664/1/03 

 

Spoločnosť „Ozeta Neo“ Trenčín dňom 1. november 2003 
prevzala výrobné prevádzky spoločnosti „Ozeta“ Trenčín, 
ktorá bola od decembra 2002 v konkurze. Do novej spoloč-
nosti prešlo 85 percent pôvodných zamestnancov, čo pred-
stavuje celkovo 3 659 ľudí. Spoločnosť „Ozeta Neo“ Trenčín 
je súčasťou finančnej skupiny „Penta“ a jej zámerom bude 
ozdravenie a ďalší rozvoj odevného priemyslu v Trenčíne. 
Podľa člena predstavenstva spoločnosti Jozefa Špirku chcú v 
podniku investovať pribliţne 200 mil. Sk, ktoré budú slúţiť 
ako prevádzkový kapitál a predovšetkým na zvýšenie renta-
bility a konkurencieschopnosti firmy. Vedenie podniku v 
najbliţších mesiacoch zvaţuje aj o vloţení investícií do 
modernizácie technologického vybavenia. Súčasná denná pro-
dukcia fabriky je 5 aţ 6 tisíc oblekov. Noví majitelia predpo-
kladajú, ţe v priebehu najbliţších mesiacov by tento objem 
mal dosiahnuť úroveň 9000 kusov. Veľkú väčšinu zákaziek 
„Ozety Neo“ Trenčín tvorí takzvaná práca vo mzde, čo nie je z 
ekonomického hľadiska pre podnik príliš výhodné. Podľa 
člena predstavenstva „Ozety Neo“ Trenčín Petra Ondru chcú v 
maximálnej miere zvýšiť podiel takzvanej plnej konfekcie, 
teda odevov navrhovaných a vyrábaných z vlastných mate-
riálov. Zamerať sa pritom chcú na kvalitnú konfekciu vyššieho 
štandardu, ktorá má na Slovensku a trhoch Európskej únie 
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stále dobré uplatnenie. Podľa personálnej riaditeľky „Ozety 
Neo“ Trenčín Marcely Vlčkovej by sa plánované rozvojové 
zámery mali v budúcnosti odraziť aj na postupnom zvyšovaní 
počtu zamestnancov a zlepšovaní ich pracovných podmienok. 
Súčasťou reštrukturalizačného procesu bude spracovanie 
novej marketingovej stratégie, prieskum nových odberateľov, 
ako aj zníţenie súčasných nákupných cien a dosiahnutie 
štandardných platobných podmienok. „Ozeta Neo“ Trenčín je 
najväčším výrobcom pánskej konfekcie na Slovensku, ako aj v 
regióne strednej Európy. Minuloročné trţby „Ozety“ Trenčín 
presiahli 2,1 miliardy Sk, z toho viac ako 90 % pochádzalo 
z exportu. Odevná fabrika bude naďalej vyrábať v prevádz-
kach v Trenčíne, Skalici, Tornali, Topoľčanoch a Hlohovci.  

Trenčianske noviny 17.11.2003 
Pomocná evidencia 701/1/03 
 
Dňa 7. novembra 2003 navštívil Letecké opravovne v 

Trenčíne nový minister obrany Slovenskej republiky Ing. Juraj 
Liška a oboznámil sa s ich výrobným programom. Letecké 
opravovne sú jediným podnikom v Slovenskej republike, kde 
sa opravuje vojenská letecká technika. V súčasnosti opravujú 
vrtuľníky Mi-24 za niekoľko desiatok miliónov korún. 
Ministra o výrobnom programe informoval poverený riadením 
podniku Ing. Vladimír Švancar. V súčasnosti opravujú desať 
vrtuľníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a ich oprava 
a modernizácia sú v rôznom štádiu rozpracovania. Priebeţná 
oprava vrtuľníka trvá šesť aţ osem mesiacov, podľa toho aké 
modernizačné úpravy si zákazník vyţaduje urobiť a v nepo-
slednom rade je všetko ovplyvnené aj dodávkami potrebného 
materiálu. Úplné dokončenie celej zákazky sa predpokladá v 
polovici budúceho roka 2004. Momentálne sú opravované aj 
agregáty pre Maďarsko a Poľsko. Situácia v Leteckých opra-
vovniach je stále kritická, lebo zákazky celkom nepokrývajú 
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výrobný program opravovní a objem práce neumoţňuje za-
bezpečiť stopercentné vyuţitie pracovných kapacít. A preto 
stále visí hrozba prepúšťania pracovníkov podniku. 

Trenčianske noviny 10.11.2003 
Pomocná evidencia 681/1/03 
 
Dňa 12. novembra 2003 sa uskutočnila v areáli Výstaviska 

Trenčín mesto módy Pod Sokolicami vernisáţ výstavy 2. 
ročníka špecializovanej výstavy kameňopriemyslu, geológie, 
geodézie, kartografie a pohrebníctva pod názvom „Kamenár 
a Pieta“. Na celkovej ploche 1377 m2 sa predstavilo 43 vys-
tavovateľov zo Sloven- ska, Čiech 
a Talianska, ktorí ponúkli širokú škálu 
výrobkov z kameňa, stro- jov a zariadení 
na spracovanie kameňa a pietnych 
doplnkov. V porovnaní s úvodným 
ročníkom organizátori zaznamenali 
53 % nárast počtu vys- tavovateľov 
a 45 % obsadenej plochy. Výstavu otvo-
ril štátny tajomník Minis- terstva ţivot-
ného prostredia Ing. Peter Stanko. Na 
záver oficiálneho otvorenia výstavy bola vyhlásená najlepšia 
expozícia vyhodnotená odbornou porotou pod vedením Ing. 
arch. Adriany Mlynčekovej, ktorá sa stala expozícia firmy 
„Antoniny Luigi Corporation“ z Talianska. Cenu odovzdal 
generálny riaditeľ Výstaviska Trenčín a mesto módy Ing. Emil 
Dobiaš. Sprievodnými podujatiami boli odborné semináre na 
tieto témy : 
- Mechanické čistenie kameňa, 
- Svetový trend v ťaţbe a vyuţívaní dekoračného kameňa 
- História a súčasnosť vyuţitia pieskovce z lomu Králiky. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 672/1/03, 680/1/03 

štátny tajomník Ministerstva ţivotného 
prostredia SR Ing. Peter Stanko. 
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Dňa 14. novembra 2003 rokoval náčelník generálneho 
štábu ozbrojených Slovenskej republiky generál Cerovský 
s predstaviteľmi Zdruţenia obranného priemyslu Slovenskej 
republiky a štátnym zbrojárskym zoskupením „DMD Hol-
ding“ Trenčín. Prítomní zástupcovia slovenského obranného 
priemyslu ho zoznámili s najnovšími projektami slovenských 
konštruktérov pre vojenské vyuţitie ako je napríklad mobilný 
kontajnerový systém pre ekologickú likvidáciu muníciu „Da-
niel“, veţové komplety „Cobra KDV-30“ a „Guliver“ pre 
obrnené vozidlá. Ďalej informovali o moţnostiach sloven-
ských zbrojárov úspešne participovať na spolupráci na spo-
lupráci so zahraničím. 

Trenčianske noviny 18.11.2003 
Pomocná evidencia 704/2/03 
 
Desaťposchodová budova kedysi vychýreného hotela Lau-

garicio v Trenčíne uţ niekoľko rokov je úplne prázdna. Vyťa-
ţené je len prízemie, kde vzniklo obchodné centrum. 
Priestory, v ktorých v minulosti našiel ubytovanie nejeden 
zahraničný turista, sú prázdne a nevyuţité. Čo zamýšľa urobiť 
s viac ako tridsaťročnou budovou nový majiteľ? Bude slúţiť 
na ubytovanie študentov alebo turistov? Na tieto a ďalšie 
otázky sme hľadali odpoveď u správcu objektu Romana 
Machálka a súčasného majiteľa Miroslava Dokúpila. Budova 
bývalého hotela Laugaricio mala v priebehu viacerých rokov 
niekoľko vlastníkov – Jednota spotrebné druţstvo, DMD 
Holding a „Kamila“ s. r. o. V súčasnosti patrí realitnej spo-
ločnosti „Reality“ Trenčín, ktorá ju kúpila v roku 1999. 
Stavba, ktorú nahlodal zub času, si vyţaduje rázny zásah. Na 
jednom poschodí sa nachádza trinásť izieb, pričom v súčas-
nosti sú v dezolátnom stave. Nie je vylúčené, ţe v budúcnosti 
sa zrekonštruujú a opäť budú slúţiť na ubytovanie. Zatiaľ sa 
uvaţuje o vybudovaní obchodno-administratívneho centra. 
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„Bolo viacero variantov na vyuţitie priestorov,” hovorí správ-
ca objektu Roman Machálek. „Na obchodné účely by mal 
poslúţiť aj suterén budovy. Čo sa týka vyuţitia výškových 
priestorov, prvé tri poschodia na komerčné účely, na ostatných 
poschodiach by sa mali vytvoriť ubytovacie priestory, ktoré 
toto mesto potrebuje.” V súčasnosti je spracovaná projektová 
dokumentácia aj so zámerom, ako budovu vyuţiť. V hre je 
viacero variantov, ale všetko je vecou schválenia návrhu na 
Mestskom úrade v Trenčíne, odobrenia od architektov a pod. 
Objekt skontrolovali statici a zatiaľ nezaznamenali nejaké váţ-
ne poškodenia. Podľa doterajších zámerov sa uvaţuje na pr-
vých troch poschodiach zriadiť obchodno-administratívne 
centrum a od tretieho po ôsme poschodie riešiť ubytovanie pre 
študentov. Tieto zámery by sa mali realizovať v horizonte od 
troch do desiatich rokov. Moţno o desať rokov bude na 
streche záhradná reštaurácia alebo parčík, kde by bol aj bazén 
a počas leta tam ľudia strávia príjemné chvíle. Ktorý zo 
zámerov napokon nadobudne konkrétnu podobu, ešte nie je 
isté. Všetko záleţí od finančných prostriedkov a dohody s 
úradníkmi. Tí sú aj v tomto prípade jednou z hybných pák 
celého budúceho projektu, ktorý by sa v centre mesta Trenčín 
mal realizovať.  

Trenčianske noviny 01.12.2003 
 
Dňa 11. decembra 2003 bola 

slávnostne odovzdaná do uţívania 
budova predajne a servisu pre 
automobily značky Citroen na 
ceste výjazdu z mesta Trenčín 
smerom na Ţilinu. Všetkých prí-
tomných hostí privítal zástupca 

firmy Citroen Ivan Segal. Medzi hosťami slávnostného 
otvorenia boli poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 

Strihanie stuhy, zprava – poslanec NR SR Ing. Ján Fígeľ,  
zástupca firmy Citroen Ivan Segal 
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Ing. Ján Fígeľ, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Ing. Štefan Štefanec, prednosta Krajského úradu Mgr. Daniel 
Gajdoš. 

Vlastné poznámky 
 
Kolorit Rozmarínovej ulice, ktorá je vstupnou bránou do 

pešej zóny mesta Trenčín, by sa mal v najbliţších rokoch 
výrazne zmeniť. Pozemok pod jedným z najväčších parkovísk 
spolu s farou (tá bola asanovaná) Evanjelickej cirkvi augsbur-
ského vyznania na Rozmarínovej ulici v Trenčíne v roku 1978 
štát odobral a po viac neţ sedemročných prieťahoch vrátil 
v roku 2003 v rámci reštitúcií jeho pôvodnému vlastníkovi. 
Evanjelická cirkev a.v., podľa dostupných informácií, chce 
v tejto lokalite mesta Trenčín postaviť nový zborový dom. 
Zámer je v súlade s Územným plánom sídelného útvaru Tren-
čín, ktorý definuje túto plochu ako centrálny mestský blok. 
Zatiaľ nie je známy presný termín zrušenia parkoviska, keďţe 
ešte nie je vypracovaná ani architektonická štúdia predpo-
kladaného investičného zámeru. Keďţe toto parkovisko má 
kľúčové postavenie pri riešení statickej dopravy v centre mes-
ta Trenčín, bola zo strany mesta Trenčín vznesená podmienka 
pre investora, aby pri výstavbe polyfunkčného objektu 
vytvoril podmienky pre podzemné parkovanie.  Okrem toho 
vzniknú úplne nové parkovacie plochy v oblasti dnešných 
Masarykových kasární o kapacite 200 miest. 

Tlačová správa mesta Trenčín dňa 09.01.2004 
Pomocná evidencia 792/1/03 

 
Spoločný obecný úrad v Trenčíne vydal vyhlásenie ústami 

svojho prednostu Ing. Vladimíra Kmeťa, ţe mesto Trenčín 
porušilo stavebný zákon pri realizácii verejného klziska na 
Štúrovom námestí, ktoré budovalo i napriek tomu, ţe nemalo 
stavebné povolenie. Spoločný obecný úrad v Trenčíne povo-
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lenie vydal aţ 11. decembra 2003. Na základe tejto skutoč-
nosti Spoločný obecný úrad uloţil pokutu 10-tisíc Sk. Sym-
bolickú výšku pokuty Ing. Vladimír Kmeťo zdôvodnil tým, ţe 
pri výstavbe neboli spôsobené škody. Podľa jeho slov nebol 
dôvod pristúpiť k takému radikálnemu kroku, akým je od-
stránenie čiernej stavby.  

Trenčianske noviny 05.01.2004 
 
Pre obyvateľov sídliska Kvetná v Trenčíne a vôbec všet-

kých Trenčanov je uţ mnohé roky tŕňom v oku rozostavený 
objekt, ktorý mal byť pôvodne postavený ako obchodné 
centrum pre sídlisko Kvetná. Realizácia sa začala začiatkom 
90-tych rokov a pre nedostatok finančných prostriedkov sa 
objekt nedokončil. Po čase sa stal miestom, v ktorom sa často 
stretávali asociálne skupiny ľudí, vandali, ktorí začali objekt 
postupne demolovať. Rozostavaný objekt sa v priebehu rokov 
po dnešok bol v rukách niekoľkých majiteľov. Súčasným 
majiteľom je firma Reality a. s. Trenčín, ktorá ho kúpila v 
roku 2001. Nový majiteľ mal spočiatku mnohé zámery, na-
príklad ako trţnica. No nakoniec od zámeru upustil. Podľa 
poslednej informácie majiteľa chcel by z neho mal byť 
polyfunkčný objekt – „Dom bývania“, v ktorom by sa predá-
val nábytok, podlahoviny, svietidlá, doplnky pre domácnosti 
a podobne. Celkové náklady na rekonštrukciu a dostavbu 
jestvujúceho objektu mali by dosiahnuť cca 50 miliónov ko-
rún. Postavenie takéhoto nového Domu bývania by vyšlo na 
dvakrát tak vysokú sumu. Realizácii zámeru vlastníkom však 
zatiaľ zostávajú nevysporiadané pozemky v okolí objektu. 
Projektová dokumentácia k tejto stavbe na kriţovatke ulíc 
Zlatovská - Bratislavská uvaţuje aj o vytvorení svetelnej 
kriţovatky. Zlatovská ulica, ktorá je doposiaľ jednosmernou 
ulicou, by sa mala stať obojsmernou.  

Trenčianske noviny 05.01.2004 
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Pomocná evidencia 786/1/03 
 

         Od júna roku 2003 sa pracovalo na projekte objektu, ktorý 
bude stáť na mieste bývalých Masarykových kasární na Le-
gionárskej ulici v Trenčíne. O predaji pozemku na Legio-
nárskej ulici s rozlohou viac ako 4000 m2 rozhodli poslanci 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 18. decembra 2003. 
Mesto Trenčín bývalé kasárne dostalo od armády za účelom 
asanácie.  O asaná-
cii sa hovorí aj         
v územnom pláne 
mesta Trenčín. 
Konzorcium troch 
firiem pozemok zís-
kalo za viac ako 
osem miliónov ko-
rún a to napriek 
tomu, ţe celý pos-
tup okolo predaja 
kritizovalo viacero 
poslancov. Ako pr-
vý predaj odmietol viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján 
Krátky. Proti vystúpili aj ďalší poslanci  s pripomienkami, ţe 
odpredaj sa neuskutočnil výberovým konaním. Veď výbero-
vým konaním mesto Trenčín mohlo získať investora, ktorý by 
dal výhodnejšiu ponuku. Uvoľnený poslanec Ing. Branislav 
Celler oponoval poznámkou, ţe o pozemku je moţné kon-
zultovať s priamo vybraným investorom. Námietky vzniesli aj 
RNDr. Jozef Mertan, Ing. Róbert Lifka, Ján Babič, MUDr. 
Eugen Szép a Gabriela Hubinská. Niektorí poslanci navrhli, 
aby nový objekt plnil funkciu domu sluţieb, iní zas poţadovali 
záväzok investora o dodrţiavaní termínov stanovených v 
dohode. Bývalé Masarykove kasárne, kde našli priestory mno-
hé podnikateľské aktivity, sa stanú minulosťou k 1. júlu 2004. 

Severojuţný pohľad na objekt kasární 
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Na ich mieste vyrastie polyfunkčný objekt s parkoviskom  
a garáţami za takmer 222 miliónov Sk. O asanáciu sa musí 
postarať investor, pričom predpokladané náklady predstavujú 
28,9 milióna Sk. Odstrániť stavebný odpad sa zaviazalo mesto 
Trenčín.  

Trenčianske noviny 05.01.2004 
Pomocná evidencia 785/1/03 
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Školstvo a vzdelávanie 
 

Dňa 10. januára 2003 sa uskutočnila na Trenčianskej 
univerzite Alexandra Dubčeka tlačová beseda organizovanú 
dekanom Fakulty mechatroniky prof. Ing. Vladimírom Rá-
čekom, DrSc., aby prostredníctvom médií priblíţil širokej 
verejnosti, ale najmä nádejným študentom, štúdium veľmi 
mladého a moderného interdisplinárneho študijného odboru, 
jediného svojho druhu na slovenských vysokých školách. 
Pripomenul, ţe práve v minulom roku 2002 univerzita ukon-
čila prvý ucelený vzdelávací cyklus a po vykonaní štátnej zá-
verečnej skúšky odišli do praxe jej prví absolventi schopní 
riešiť komplexné úlohy automatizácie, elektronizácie a infor-
matizácie v strojárenskej výrobe. Aby sa získali, čo naj-
objektívnejšie výsledky študijnej práce univerzity, tak pri 
personálnom zloţení štátnicových komisií sa volila taká 
forma, ţe predsedom komisie bol profesor alebo docent inej 
slovenskej vysokej školy, ďalšími členmi boli vysokoškolský 
učiteľ z Českej republiky a odborník z praxe. Aţ v poslednom 
rade bola komisia bola doplnená vlastnými učiteľmi. Výsledky 
štátnicových skúšok ukázali, ţe vedomosti študentov sú na 
štandardnej úrovni, teda ako na iných vysokých školách a to 
teší na srdci. A ešte jednou skutočnou sa dekan Fakulty me-
chatroniky pochválil, ţe zo 100 prijatých študentov, štúdium 
ukončilo 55 študentov a všetci sú zamestnaní. Celkom na 
záver bolo spomenuté, ţe Fakulta mechatroniky má akredi-
tované dva študijné programy : 
- inţiniersky – pre mechatroniku, ktorá má desať semestrov; 
- bakalársky – pre inţinierstvo kvality produkcie, ktorý má 

šesť semestrov; 
Podmienkou prijatia na štúdia je absolvovanie vedomost-

ného testu z matematiky a fyziky v rozsahu stredoškolského 
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štúdia. Uchádzači s priemernom známkou 2,0 z matematiky 
a fyziky sú prijímaní bez prijímacieho konania. 

Trenčianske noviny 13.01.2003 
Info Trenčín 30.01.2003 
Pomocná evidencia 13/1/03, 46/3/03 
 
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 21. januára 

2003 rozhodlo na základe racionalizácie siete stredných škôl 
na Slovensku vyradiť k 1. septembru 2003 päť stredísk prak-
tického vyučovania. Medzi týmito piatimi strediskami bola aj 
Dievčenská odborná škola v Trenčíne na Veľkomoravskej 
ulici. Predmetný návrh racionalizácie siete bol pripravovaný 
v čase, keď školy boli v kompetencii štátnej správy. Predpo-
kladá sa, ţe racionalizácia sa môţe dotknúť aj iných škôl 
vzhľadom na to, ţe stredné školy sú od 1. júla 2002 v kom-
petencii krajských samosprávnych orgánov. 

Atlas.sk 21.01.2003 
Pomocná evidencia 29/1/03 
 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka hoci je ešte 

mladá a teda sa nemôţe chváliť svojimi tradíciami, ale i tak za 
uplynulých päť rokov sa stala zaujímavou nielen pre 
trenčiansky región, ale aj pre celé Slovensko, ba dokonca čulé 
kontakty so zahraničím aj medzinárodne. Do širokého pove-
domia verejnosti sa zapísala výbornou úrovňou poskyto-
vaného vzdelania, ale predovšetkým v tom, ţe ako jediná uni-
verzita na Slovensku ponúka vzdelanie v niektorých odboroch. 
Aj preto bol zaujímavou prezentáciou Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka poriadaný „Deň otvorených dverí“ dňa 
30. januára 2003. Cieľom tohto podujatia bolo oboznámiť 
riaditeľov stredných škôl, pedagogických pracovníkov a nes-
porne aj budúcich študentov a ich rodičov so základnými in-
formáciami o trenčianskej univerzite, predovšetkým o moţ-
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nostiach v poskytovaní štúdia na štyroch fakultách ako aj 
o podmienkach prijatia na tieto“ fakulty pre školský rok 
2003/2004. Tejto úlohy sa výborne zhostil prorektor pre 
výchovno-vzdelávaciu činnosť Trenčianskej univerzity A. 
Dubčeka doc. Ing. Ivan Baránek, CSc. Podujatie sa usku-
točnilo v dvoch samostatne naplnených blokoch, počas kto-
rých si záujemci o štúdium technických fakúlt prezreli labo-
ratória a internetovú učebňu. 

Trenčianske noviny 27.01.2003 
Trenčiansky denný infoservis 29.01.2003 
Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 38/2/03, 42/1/03 
 
Stredné odborné učilište odevné a textilné v Trenčíne hneď 

po delimitácii pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slo-
venskej republiky na Krajský úrad v Trenčíne dňom 1. fe-
bruára 2001 na základe novelizácie školského zákona zas-
tavilo sa pred neriešiteľný problém, spočívajúci v tom, ţe 
firma Ozeta, a.s. Trenčín k 30. septembru 2001, teda prakticky 
k novému školskému roku vypovedala zmluvu o prenájme 
časti jej nehnuteľného majetku, v ktorej boli umiestnené 
dielne odborného výcviku pre krajčírske odbory. V záujme 
plynulého zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu na 
odbornom učilišti sa podarilo zabezpečiť príslušnú projektovú 
dokumentáciu a finančné prostriedky na rekonštrukciu a prís-
tavbu. V prvej etape, ktorá bola časovo náročná, aby sa stihol 
začiatok školského roka 1. september 2001, sa vykonali rekon-
štrukčné práce suterénnych priestorov učilišťa v prospech 
krajčírskych dielní. Tento zámer sa aj podaril. Ešte počas prvej 
etapy rekonštrukčných prác dňom 1. júla 2002 sa Strednému 
odbornému učilišťu odevnému a textilnému v Trenčíne zmenil 
zriaďovateľ – Trenčiansky samosprávny kraj, avšak tieto zme-
ny neovplyvnili druhú etapu rekonštrukčných prác, t.j. 
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nadstavby stavajúceho objektu odborného učilišťa, kde by 
mali byť učebne teoretického vyučovania. Ich nedostatok bol 
riešený zapoţičaním učební na blízkej Základnej škole 
Trenčín, Veľkomoravská ulica. 

Trenčianske noviny 10.02.2003 
Pomocná evidencia 68/2/03 
 
V dňoch 4. aţ 6. februára 2003 sa uskutočnilo v Ostrave 

stretnutie akademických funkcionárov deviatich vysokých 
škôl z Českej a Slovenskej republiky pôsobiacich v pri-
hraničnom Euroregióne Biele – Bílé Karpaty. Stretnutia sa 
zúčastnil aj rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Sám o tomto stretnutí povedal, 
ţe závery stretnutia sú mimoriadne zaujímavé a dôleţité,                
z ktorých moţno spomenúť : 
- nové vzniknuté vzťahy v roku 1993, keď boli postavené 

formálne hranice medzi Českou a Slovenskou republikou 
z dôvodu vzniku dvoch samostatných suverénnych štátov, 
vstupom oboch štátov do Európskej únie v roku 2004 tieto 
hranice zaniknú a oba euroregióny budú musieť riešiť 
spoločne problémy, ktoré ich trápia; 

- akademickí funkcionári sa dohodli na stretnutí prorektorov 
pre vedu, výskum a zahraničné styky, ktorí určia v naj-
bliţšom čase priority spolupráce zainteresovaných vyso-
kých škôl pre rok 2003 a ďalšie obdobie, pričom určujúcim 
ich obsahom bude dohodnutých deväť bodov; 

- pravidelné stretnutia akademických funkcionárov na naj-
vyššej úrovni spojených s vyhodnocovaním dosiahnutých 
výsledkov aj za prítomnosti predstaviteľov územných 
samospráv a podnikateľskej sféry a stanovaním ďalších cie-
ľov v rámci československej spolupráce, prípadne aj v eu-
rópskom rozmere; 



 377 

Trenčianske noviny 10.02.2003 
Pomocná evidencia 69/2/03 
 
Odbor školstva, mládeţe a telesnej kultúry Okresného 

úradu v Trenčíne uskutočnil v spolupráci s riaditeľstvom Zá-
kladnej školy na Hodţovej ul. okresné kolo 13. ročníka olym-
piády v anglickom a nemeckom jazyku. Dňa 11. februára 2003 
si zmeralo svoje vedomosti a jazykové zručnosti v jazyku 
anglickom 29 ţiakov z 15 základných škôl okresu Trenčín. 
Odborná porota rozhodla, ţe víťazmi olympiády v anglickom 
jazyku sa stali : 
- kategória 1.A : 

1. Erik Kitzing zo Základnej školy Trenčín, Ulica Dlhé 
Hony;  

2. Krištof Heger zo Základnej školy Trenčín, Hozdţova 
ul.; 

3. Jana Orolinová zo Základnej školy Trenčín, Východná 
ul.; 

- kategória 1.B : 
1. Janka Šišovská zo Základnej školy Trenčín, Ulica Dlhé 

Hony;  
2. Luisa Szabová zo Základnej školy Trenčín, Ulica 1. 

mája; 
3. Mária Habániková zo Základnej školy Trenčín, 

Bezručova ul.; 
 
 
 
 
 
 
 
 Zľava - prvá Janka Šišovská – ZŠ TN, Ul. Dlhé Hony, druhá Luisa 

Szabová – ZŠ TN, Ul. 1. mája, tretia Mária Habániková – ZŠ TN, 
Bezručova ul. 
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- v kategórii 1.D : 

1. Barbora Tkáčová zo Základnej školy sv. Andreja-Svo-
rada a Benedikta v Trenčíne; 

2. Lukáš Baláţ zo Základnej školy Trenčín, Bezručova ul.;  
Vlastné poznámky 
 
 Dňa 11. februára 2003 si zmeralo svoje vedomosti a jazy-

kové zručnosti v jazyku nemeckom 17 ţiakov z 11 základných 
škôl okres Trenčín v olympiáde z nemeckého jazyka, kde 
získali prvé miesta : 
- kategória 1A : 

1. Michal Petráš zo Základnej školy Trenčín, Ulica Dlhé 
Hony; 
2. Radka Begáňová zo Základnej školy Omšenie; 
3. Katarína Studená zo Základnej školy Trenčianske 
Teplice; 

- v kategórii 1.B : 
1. Gabriel Bohuš zo Základnej školy Trenčín,  Veľko-

moravská ulica; 
2. Ľubomír Belúch zo Základnej školy Omšenie;  
3. Ján Gergel zo Základnej školy Trenčín, Ulica 1. mája. 

Všetci víťazi postúpili do krajského kola olympiády.  
Vlastné poznámky 
Info Trenčín 13.03.2003 
Pomocná evidencia 79/1/03 
Fotoalbum č. 12/2003 
 
Dňa 15. februára 2003 rektor Trenčianskej univerzity A. 

Dubčeka  doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. poveril prof. Ing. 
Dr.h.c. Antona Blaţeja, DrSc. vykonávaním funkcie dekana 
na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej 
univerzity A. Dubčeka. 
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Trendy č.1/2003 
Pomocná evidencia  
 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka so sídlom 

v Trenčíne v školskom 
roku 2001/2002 ukončila 
prvý ucelený cyklus 
vzdelávania a z jej brán 
vyšli prví absolventi 
s diplomami inţiniera. 
A keďţe nastávajúce ob-
dobie je charakterizova-
né obdobím, v ktorom sa 

stredoškoláci pripravujú nielen na záver školského roka, ale aj 
na svoje ďalšie štúdium, tak Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka prostredníctvom funkcionárov fakúlt zvolila ako jed-
nu z moţných ciest informovať prostredníctvom médií širokú 
verejnosť. Ako prvá sa predstavila Fakulta mechatroniky so 
svojím vzdelávacím programom dňa 18. februára 2003 pre-
zentovanú jej dekanom prof. Ing. Vladimírom Ráčekom, 
DrSc. Ako druhá v poradí sa predstavila na tlačovej besede 
dňa 18. februára 2003 Fakulta priemyselných technológií, 
ktorú prezentovali novozvolený dekan fakulty doc. Ing. On-
drej Nemčok CSc. a prodekan  doc. Ing. Ján Vavro, PhD. 
Z ich vystúpení bolo podaných niekoľko zaujímavostí. Fakulta 
vznikla v roku 1966 z nedostatku odborníkov z oblasti gumá-
rskeho, sklárskeho a textilného priemyslu so sídlom v Púchove 
a organizačne bola súčasťou Ţilinskej univerzity. V rámci ad-
ministratívnej reformy v roku 1997 bola zo Ţilinskej univer-
zity odčlenená do novovytvorenej Trenčianskej univerzity. Fa-
kulta je akreditovaná Ministerstvom školstva Slovenskej repu-
bliky v študijnom odbore materiálové inţinierstvo so zame-
raním : 

zľava doc. Ing. Ján Vavro, PhD. a doc. Ing. Ondrej nemčok, CSc. 
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- chémia a technológia výroby gumy; 
- chémia a technológia výroby skla; 
- textilná a odevná technológia; 
- fyzikálne inţinierstvo materiálov;  
- riadenie priemyselných systémov. 
Štúdium je dnes organizované široko spektrálne, teda tak, aby 
kaţdý absolvent sa mohol uplatniť so svojimi vedomosťami 
v hociktorej strojárskej fabrike. O správnosti týchto krokov vo 
vzdelávaní potvrdzuje aj skutočnosť, ţe 129 absolventov - 
inţinierov a 40 absolventov - bakalárov našlo svoje uplatnenie 
v praxi. V súčasnosti študuje na fakulte 700 študentov, z toho 
251 študentov študuje externe. Aţ 66 % študentov tvoria 
dievčatá a z Trenčianskeho kraja študuje na fakulte 41,5 %. 
Funkcionári fakulty vysoko oceňovali spoluprácu s regio-
nálnymi firmami jednak na úseku zabezpečovania praxe 
študentov, ale aj vo vybavovaní laboratórií a ostatných 
špeciálnych učební. O štúdium na fakulte je značný, ale 
z celkového počtu prijatých študentov skončí štúdium cca      
25 % poslucháčov. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 99/1/03 
Fotoalbum č. 13/2003 
 
Pri príleţitosti 55. výročia zaloţenia Strednej zdravotníckej 

školy v Trenčíne sa uskutočnil dňa 17. februára 2003 celo-
slovenský odborný seminár o ošetrovateľstve s medzinárod-
nou účasťou, ktorého sa zúčastnili učitelia ošetrovateľstva zo 
slovenských stredných zdravotníckych škôl, zdravotné sestry 
z regionálnych nemocníc a Nemocnice s poliklinikou v Tren-
číne. Prednášky boli tematicky zamerané na ošetrovateľský 
proces vo Fakultnej nemocnici v Brne a neurologickej klinike 
v rakúskom Salzburgu. Odzneli i prednášky o právnej apli-
kácii v ošetrovateľskej praxi, ktoré musí zdravotná sestra do-
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drţiavať pri výkone svojho náročného povolania. S mimo-
riadnou pozornosťou sa stretla prednáška o preventívnom 
programe pod názvom „Zdravý úsmev“, ktorý realizujú štu-
dentky Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne v spolupráci 
so zubnou lekárkou MUDr. Murgašovou. 

Trenčianske noviny 24.02.2003 
Pomocná evidencia 95/1/03 
 
Základná škola v Trenčíne na Ulici Petra Bezruča sa 

zapojila do realizácie medzinárodného programu „Sokrates“ 
a uţ tri roky plnila jeho podmienky, pritom úspešne spolu-
pracovala s rovesníkmi v Belgicku, Litve a Taliansku. Ţiaci 
vyšších ročníkov pracovali na projektoch, ktorých cieľom bolo 
spoznávanie tradícií a odlišností vyššie uvedených krajín. 
Súčasťou programu boli aj pracovné stretnutia a výmenné 
pobyty ţiakov a pedagógov v kaţdej krajine. V tomto roku, 
konkrétne v dňoch 27. februára aţ 4. marca 2003 štyria ţiaci 
s dvomi pedagógmi navštívili mesto Misterbianco na Sicílii, 
aby sa bliţšie zoznámili s tradičnými karnevalovými oslavami. 
Ţiakov očarili masky a karneval vôbec, samozrejme more 
a učiteľov upútalo tvorivé vyuţitie odpadových surovín pri 
zhotovovaní masiek a potom nezanedbateľná finančná moti-
vácia pre víťazné masky, alegorické vozy. Návšteva školy 
a rodín utvrdilo komunikačné schopnosti trenčianskych ţia-
kov. 

Trenčianske noviny 17.03.2003 
Pomocná evidencia 172/1/03 
 
Dňa 5. marca 2003 sa uskutočnilo vo veľkej zasadačke 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka podujatie pod 
názvom „Dni príleţitosti 2003“, ktoré pripravilo Lokálne 
centrum „Iaeste“ z Trenčína. V rámci tohto podujatia sa for-
mou firemných prezentácií a individuálnych rozhovorov so 
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študentami sa predstavili regionálne firmy a najlepším kon-
čiacim študentom ponúkali zamestnanie. Moţno konštatovať, 
ţe podujatie splnilo svoj cieľ, pretoţe študenti dosiahli aký 
taký rozhľad o firmách, ktoré v regióne pracujú. 

Trenčianske noviny 03.03.2003 
Trenčiansky denný infoservis 03.03.2003 
Pomocná evidencia 109/2/03, 116/1/03 
 
Dňa 14. marca 2003 rektor Trenčianskej univerzity A. 

Dubčeka  doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. uviedol  doc. Ing. 
Ondreja Nemčoka, PhD. do funkcie dekana Fakulty prie-
myselných technológií Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v 
Púchove. 

Trendy č.1/2003 
 
Dňa 27. marca 2003 sa Galéria M. A. Bazovského v Tren-

číne sa stala miestom slávnostného udeľovania krajského 
ocenenia najlepším učiteľom Trenčianskeho kraja, ktoré im 
udelil pri príleţitosti Dňa učiteľov prednosta Krajského úradu 
v Trenčíne. Tak významnému dňu dali úctu svojou prítom-
nosťou člení funkcionári Trenčianskeho kraja predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec, rektor 
Trenčianskej univerzity doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
a zástupca prednostu Krajského úradu v Trenčíne Ing. Jozef 
Šimko. Slávnosť otvorila a prítomných hostí privítala vedúca 
oddelenia odboru školstva, mládeţe a telesnej kultúry Kraj-
ského úradu v Trenčíne Mgr. Boţena Beníčková. Po jej vys-
túpení slávnostný príhovor predniesla vedúca odboru školstva, 
mládeţe a telesnej kultúry Ing. Gabriela Slaměnová, v ktorom 
zvýraznila entuziazmus vyznamenaných pri vzdelávaní mladej 
generácie aj napriek problémom, ktoré sprevádzajú celú našu 
spoločnosť. Na slávnostný príhovor sa nadviazalo odovzdanie 
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krajského ocenenia týmto učiteľom a vychovávateľom Tren-
čianskeho kraja : 
- Mgr. Ľudmila Fajmonová zo Zdruţenej strednej obchodnej 

školy v Púchove; 
- Mgr. Viera Gáliková zo Základnej školy v Myjave; 
- František Jurovčík zo Základnej školy v Povaţskej Bystrici; 

- Mgr. Marta Kákošová 
z Okresného úradu 
v Trenčíne; 

- Ing. Elena Kulichová zo 
Strednej priemyselnej 
školy chemickej v Nová-
koch; 

- Mgr. Mária Krajčová 
z Gymnázia M. R. Štefá-

nika v Novom Meste nad Váhom; 
- PaedDr. Miroslav Kubičár zo Zdruţenej strednej školy 

odevnej v Púchove; 
- Ing. Marián Matejovič zo Strednej priemyselnej školy 

strojníckej v Dubnici nad Váhom; 
- Ing. Miroslav Minjarík zo Stredného odborného učilišťa 

strojárskeho v Povaţskej Bystrici; 
- Mgr. Vojtech Oravec zo Stredného odborného učilišťa 

v Partizánskom; 
- Ing. Viktor Pauer zo Strednej priemyselnej školy stavebnej 

E. Belluša v Trenčíne; 
- Mgr. Ľuba Potočná zo Základnej školy Lednické Rovne; 
- PaedDr. Eva Sélešiová zo Zdruţenej strednej školy  obchodu 

a sluţieb v Novom Meste nad Váhom; 
- Mgr. Marta Slaná z Okresného úradu v Povaţskej Bystrici; 
- Mgr. Peter Schultz zo Základnej školy V. Mitucha 

v Hornom Srní; 

Vedúca odboru školstva Okresného úradu v  Trenčíne Mgr. Marta 
Kákošová pri preberaní vyznamenania. 
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- Leo Staněk zo Základnej umeleckej školy v Dubnici nad 
Váhom; 

- Mgr. Jozefína Šebáková zo Zdruţenej strednej školy 
hotelových sluţieb a obchodu v Púchode; 

- Mgr. Mária Tepličková z Okresného úradu v Ilave; 
- Mgr. Soňa Tománková z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne; 
- Stanislav Tonka z Bánoviec nad Bebravou; 
- Ing. Ľubica Trepáčová zo Stredného odborného učilišťa 

stavebného v Povaţskej Bystrici; 
- Mgr. Vladimír Vančo z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne; 
- Mgr. Adriana Vančová z Gymnázia v Dubnici nad Váhom; 
- PaedDr. Františka Vránková z Osemročného športového 

gymnázia v Trenčíne; 
- Ing. Michal Vavro zo Zdruţenej strednej školy obchodu 

a sluţieb v Novom Meste nad Váhom. 
Za vyznamenaných poďakovala Mgr. Mária Tepličková 
z Okresného úradu v Ilave. Na záver slávnosti vyzname-
návania najlepších učiteľov vystúpil zástupca prednostu 
Krajského úradu v Trenčíne Ing. Jozef Šimko a zaţelal 
vyznamenaným učiteľom veľa zdravia a tvorivých síl pri 
výchove mladej generácie. Slávnostné dopoludnie sa skončili 
recepciou. V kultúrnom programe učinkovali ţiaci Základnej 
umeleckej školy v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 195/1/03 
Fotoalbum č. 24/2003 
 
Centrum voľného času v Trenčíne organizovalo okresné 

kolo matematickej olympiády „Pytagoriáda“, do ktorej postú-
pilo 167 ţiakov zo školských kôl. Víťazmi sa stali : 
- 3. ročník : 

Roman Štubňa zo Základnej školy Trenčín, Ulica Na 
dolinách, 
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Jakub Klobučník zo Základnej školy Trenčianske Teplice, 
Michal Bulejko zo Základnej školy Trenčín, Študentská 
ulica, 

- 4. ročník : 
Tomáš Jančo zo Základnej školy Trenčín, Kubranská ulica, 
Matej Forgáč zo Základnej školy sv. Michala, Nemšová,  
Patrícia Arpášová zo Základnej školy Trenčín, Bezručova 
ulica, 

- 5. ročník : 
Katarína Pastorková z Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín, 
Oliver Kalabus zo Základnej školy Trenčín, Ulica Dlhé 
Hony, 
Michal Valko zo Základnej školy Trenčianske Jastrabie,  

- 6. ročník : 
Vladimír Benček zo Základnej školy Trenčín, 
Veľkomoravská ulica, 
Julián Kupka z Piaristického gymnázia J. Braneckého 
Trenčín, 
Miroslav Tarabus z Piaristického gymnázia J. Braneckého 
Trenčín, 

- 7. ročník : 
Katarína Baxová zo Základnej školy Trenčín, Ulica Dlhé 
Hony, 
Patrik Polcík z Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín, 
Jana Figulová zo Základnej školy Trenčín, Ulica Dlhé Hony,  

- 8. ročník : 
Ondrej Beták zo Základnej školy Trenčín, Študentská ulica, 
Matej Drozd zo Základnej školy Trenčín, Študentská ulica, 
Vladimír Pařízek zo Základnej školy Trenčín, ulica Dlhé 
Hony. 

Info Trenčín 24.04.2003 
Pomocná evidencia 359/1/03 
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V dňoch 3. aţ 7. apríla 2003 sa uskutočnilo uţ štvrté 
medzinárodné stretnutie školských katolíckych speváckych 
zborov zo Slovenska, Slovinska a Poľska v poľskom meste 
Krakov. Mesto Trenčín úspešne reprezentoval spevácky zbor 
Gymnázia Jozefa Braneckého pod vedením dirigenta Jozefa 
Holúbka. Okrem zborovej  tvorby v tomto roku po prvýkrát sa 
prezentovalo aj výtvarne umenie s prácami ţiakov a jazyková 
sekcia predstavila históriu, kultúru a jazyk kaţdej zúčastnenej 
krajiny. Okrem spievania speváci navštívili pútnické miesto 
Čenstochovú, soľnú baňu vo Wieliczke a zúčastnili sa aj 
prijatia na radnici mesta Krakov. Vrcholom stretnutia 
speváckych zborov bol koncert v Krakovskej filharmónii pod 
názvom „Všetci ľudia budú bratmi“ boli ich individuálne 
a spoločné vystúpenie zborom z 9. symfónie L. van Beet-
hovena  „Óda na radosť“. 

Trenčianske noviny 13.04.2003 
Pomocná evidencia 248/1/03 
 
Dňa 16. apríla 2003 sa uskutočnilo v mestskej časti 

Trenčín – Opatová verejné zhromaţdenie občanov za účasti 
poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne funkcionárov 
Mestského úradu v Trenčíne. V úvode verejného zhromaţ-
denia vystúpili prednosta Mestského úradu v Trenčíne Ing. 
Miroslav Velčko a predsedníčka komisie školstva, zdravot-
níctva a sociálnych vecí Mgr. Anna Plánková, aby zoznámili 
so stanoviskom súvisiacim so zrušením malotriednej Základ-
nej školy Trenčín – Opatová. Po tomto úvode nastala búrlivá 
odozva zo strany občanov, pretoţe predloţené argumenty na 
zrušenie základnej školy podľa nich neboli riadne zdôvod-
nené. Záver zo zhromaţdenia občanov skončil prehlásením, ţe 
aj poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne ako aj 
pracovníci Mestského úradu v Trenčíne vyvinú maximálne 
úsilie na to, aby základná škola nebola zrušená. Na rokovaní 
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rady mesta Trenčín dňa 22. apríla 2003 návrh na zrušenie 
Základnej školy v Trenčín, Potočná ulica bol zamietnutý, čím 
sa problém rodičov zatiaľ k spokojnosti vyriešil. 

Info Trenčín 24.04.2003, 09.05.2003 
Pomocná evidencia 259/1/03, 263/1/03, 284/1/03 

 
Dňa 25. apríla 2003 bola trenčiansky Lesopark Brezina 

miestom prírodovednej súťaţe „Deň Zeme na Brezine“ alebo 
„Baranček Open 03´“ ţiakov štvrtých ročníkov zo šiestich 
základných škôl mesta Trenčín, ktorú organizačne pripravil 
Klub mladých ochrancov prírody „Orchis“ pri Centre enviro-
mentálnych aktivít Baranček za pomoci deviatich sponzorov, 
ktorí venovali ceny pre víťazné deti. Cieľom podujatia bolo 
priblíţiť deťom ţivú prírodu, orientovať sa v nej, spoznávať 
beţné i zriedkavé ţivočíchy a rastliny. Touto nenásilnou a 
hravou formou zároveň zasiať deťom návyk, prečo si treba 
prírodu chrániť. Súťaţ spríjemnilo i pekné slnečné počasie. 
K zdarnému priebehu súťaţe prispelo Trenčianske múzeum 
zapoţičaním niekoľkých vypchatých zvierat a Správa 
mestských lesov Trenčín svojím priblíţením významu lesa pre 
ţivot človeka. Súťaţiace deti chodili po trojiciach a spoznávali 
slovenské rastliny a ţivočíchy na deviatich stanovištiach. 
Súťaţ o najlepšiu triedu vyhrala 4. A trieda zo Základnej školy 
sv. Andreja - Svorada a Benedikta. Najlepšími jednotlivcami 
boli Patrik Biras, Veronika Valterová a Erika Polláková z tej 
istej školy. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 255/1/03 
 
Dňa 28. apríla 2003 uskutočnila Fakulta sociálno-ekono-

mických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne so Slovenským centrom udrţateľného rozvoja tvo-
rivú diskúsiu o aplikácii nového zákona o odpadoch v komu-
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nálnej sfére a jeho dopady na rozvoj obcí so zástupcami 
miestnych samospráv Trenčianskeho okresu a poslancami 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. S aplikáciou nového 
zákona o odpadoch a vyuţívaní vlastných všeobecných záväz-
ných nariadení v práci miestnych samospráv obšírne infor-
movala odborná referentka Okresného úradu v Trenčíne Ing. 
Eva Mojţišová. O skúsenostiach s likvidáciou komunálneho 
odpadu v spolupráci so spoločnosťou „Márius Pedersen“ ho-
vorila  Ing. Katarína Marková z odboru ţivotného prostredia 
Mestského úradu v Trenčíne. Z diskusie vyplynulo, ţe naj-
lepšie riešia túto problematiku starostovia, ktorí sú dlhšie vo 
funkcii. 

Trenčiansky denný infoservis 28.04.2003 
Trenčianske noviny 05.05.2003 
Pomocná evidencia 252/1/03, 276/1/03 
 

Dňa 29. apríla 2003 sa uskutočnilo na akademickej pôde 
Trenčianskej uni-
verzity Alexandra 
Dubčeka zaujíma-
vé študentské po-
dujatie „Prvá me-
dzinárodná štu-
dentská vedecká 
konferencia“, ktorú 
usporiadala Fakulta 

sociálno-ekono-
mických vzťahov. 
Začiatok konfe-

rencie patril gitarovému sólu Michala Šimku zo Základnej 
umeleckej školy v Trenčíne. Študentskú vedeckú konferenciu 
otvorila vo funkcii moderátorky prodekanka Fakulty sociálno-
ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka  
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prof. Ing. Helena Stráţovská, PhD., ktorá menovite privítala 
vzácnych hostí – rektora Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD., dekana Fakulty 
sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. 
Dubčeka Akademika prof. Dr.h.c. Ing. Antona Blaţeja, DrSc., 
dekanku Fakulty medzinárodných vzťahov Univerzity 

Komenského v Bratislave doc. Ing. Ľud-
milu Lipkovú, prof. Ing. Krausovú z Vy-
sokej školy banskej v Ostrave, prof. PhDr. 
Júliusa Boroša, DrSc. z Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka, prodekana 
Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka Ing. 
Jozefa Habánika, PhD., zástupcu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Ing. Jo-
zefa Majeríka a potom mladých účast-
níkov vedeckej študentskej konferencie. 

Po tomto úvode sa recitáciou básne „Slnovraty“ od Zlaty 
Solivajsovej predstavila študentka ba-
kalárskeho štúdia v Nových Zámkoch 
Romana Vicianová. V slávnostnom 
príhovore rektor Trenčianskej uni-
verzity doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
vyjadril svoju trojnásobnú radosť, 
ktorá bola spôsobená, ţe sa : 
- zrodila prvá medzinárodná štu-

dentská vedecká konferencia, ktorú 
pripravila Fakulta sociálno-ekono-
mických vzťahov Trenčianskej 
univerzity A. Dubčeka; 

- do prezentovania svojich tvorivých 
síl zapojilo mimoriadne veľa študentov; 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 

prof. Ing. H. Stráţovská, PhD. 
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- prvej medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie 
zúčastnili okrem študentov zo Slovenskej republiky aj 
študenti z Českej republiky, Ruska, Ukrajiny a Rakúska. 

Okrem toho ďalej zvýraznil, ţe máme doma skvelú generáciu, 
ktorá sa chce dobre uplatniť, skrátka byť úspešným. To je 
dobré znamenie, najmä v súvislosti so vstupom do Európskej 
únie, kde je a bude konkurencia čoraz tvrdšia. Preto všetci 
študenti musia mať na zreteli, ţe musia byť nielen odborne 
a profesionálne zdatní, ale i výborne jazykovo vybavený 
a mali potrebné znalosti z informatiky. Zastavil sa i pri 
vysokoškolských učiteľoch, ktorí študentov usmerňujú, 
odovzdávajú najnovšie vedecké poznatky, 
učia študentov vedecky pracovať, rozvíjať 
ich nápady, vedia ich správne motivovať 
tak, aby sa dobre uplatnili v manaţmente 
podnikov. vo výskume a na vysokých ško-
lách. Na záver svojho príhovoru zaţelal 
súťaţiacim študentom, aby sťaţili prácu 
porotcom svojimi príspevkami pri ich 
posudzovaní, aby sa dobre cítili na pôde 
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka 
a v krásnom historickom meste pod Trenčianskym hradom. 
Záver otvorenia vedeckej konferencie patrila duetu zo 
Základnej umeleckej školy v Trenčíne v podaní interprétov 
gitaristu Michala Šimka a flautistky Kristíny Hegerovej. Po 
tomto slávnostnom  úvode študentskej vedeckej konferencie sa 
v jednotlivých sekciách uskutočnili obhajoby študentských 
vedeckých prác. Na vyhodnotení, ktoré sa uskutočnilo popo-
ludní, odovzdal rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka  
doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. s dekanom Fakulty sociálno-
ekonomických vzťahov Akademikom prof. Dr.h.c. Ing. Anto-
nom Blaţejom, DrSc., študentom, ktorí predloţili a obhájili 
najlepšie práce ocenenie rektora. Ocenenie rektora získali : 

akademik prof. Dr.h.c. Ing. Anton 
Blaţej, DrSc. 
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- Osobitné ocenenie rektora 
Trenčianskej univerzity A. 
Dubčeka za najlepšie spra-
covanú prácu v oblasti re-
gionálneho rozvoja získali 
Anna Dingovičová a Andrej 
Markovič z Viedenskej uni-
verzity; 

- v prvej sekcii – „Ľudské zdroje a personálny manaţment“ 
cenu rektora získala Zuzana Krišková z Univerzity Ko-
menského Bratislava; 

- v druhej a tretej sekcii – „Verejná správa a nová ekonomika“ 
cenu rektora získal Boris Gaţovič z Gymnázia Humenné; 

- v štvrtej sekcii – „Svetová ekonomika“ cenu rektora získala 
Lucia Krchnáková z Ekonomickej univerzity Bratislava; 

- v piatej sekcii - „Marketing a manaţment“ získala cenu 
rektora Katarína Havranová z Univerzity Konštatína filozofa 
Nitra; 

- v šiestej jazykovej sekcii získal cenu rektora Andrej Daniš 
z Ekonomickej univerzity Bratislava; 

- v siedmej sekcii – „Sluţby, cestovný ruch, regionálny roz-
voj“ získal cenu rektora Peter Piroch z Trenčianskej uni-
verzity A. Dubčeka; 

- v ôsmej sekcii – „Podniková ekonomika“ získali cenu rek-
tora Júlia Krajňáková, Andrea Palgutová a Róbert Théry 
z Ekonomickej univerzity Košice; 

- v deviatej sekcii – „Hospodárska politika“ získala cenu rek-
tora Martina Janišová z Trenčianskej univerzity  
Trenčianske noviny 05.05.2003 
Pomocná evidencia 278/1/03 
Fotoalbum č. 33/2003 
 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. blahoţelá k  úspechu  
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Dňa 29. apríla 2003 v priestoroch Základnej umeleckej 
školy v Trenčíne zneli tóny ľudových piesní zo všetkých re-
giónov Slovenska v interpretácii ţiakov základných škôl 

Trenčianskeho okre-
su na 13. ročníku 
okresného kola sú-
ťaţe „Slávik Sloven-
ska 2003“. Garan-
tom súťaţe bol oper-
ný spevák Peter 
Dvorský, ktorý pros-
tredníctvom tejto sú-
ťaţe vyhľadáva mla-
dé talenty. Základ-

nými kritériami pre súťaţiacich bolo zaspievať jednu pieseň 
zo „Spevníčka“ a druhá pieseň bola ľubovoľná. V tomto roku 
pribudla novinka, ţe jedna pieseň mohla byť spievaná s hu-
dobným nástrojom a druhá bez doprovodu. Výkony mladých 
spevákov boli veľmi dobré, a preto aj hodnotenie trojčlennou 
odbornou porotou v zloţení Mgr. Irena Včelíková, Mgr. 
Brigita Nemlahová a Mgr. Edita Kocianová muselo pri 
určovaní najlepších zachádzať do najmenších podrobností, aby 
je rozhodnutie bolo najspravodlivejšie. A tak na záver pred-
sedníčka odbornej komisie súťaţe Mgr. Irena Včelíková oz-
námila tieto výsledky súťaţe : 
A. kategória : 

1) Paulína Ovádková zo Základnej umeleckej školy 
Trenčín; 

2) Tatiana Janišová zo Základnej školy Trenčín, Novo-
meského ulica; 

3) Nina Jamborová zo Základnej školy Soblahov; 
3) Martin Ďurači zo Základnej školy Trenčín, Veľko-

moravská ulica 

zľava Martin Ďurači, Nina Jamborová, Tartiana Janišová a Paulína Ovádková najlepší v  
kategórie A) 



 393 

 
B. kategória : 

1) Andrea Justová zo Základnej školy Trenčín, Sara-
tovská ulica; 

2) Karla Kostelníková zo Základnej školy Trenčín, Sa-
ratovská ulica; 

3) Mirka Janegová zo Základnej školy Drietoma; 
3) Katarína Ďuračiová Základnej školy Trenčín, Veľko- 

moravská ulica 
Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 12.05.2003 
Pomocná evidencia 290/1/03, 299/1/03 
Fotoalbum č. 39/03 
 
Dňa 5. mája 2003 sa uskutočnilo prvé kolo prijímacích po-

hovorov na stredné školy v Slovenskej republike. Potom nas-
ledovali ďalšie tri kolá. Oproti predchádzajúcemu školskému 
roku si ţiaci mohli podať prihlášku na dve stredné školy, alebo 
na jednu strednú školu, kde sa konajú talentové skúšky, alebo 
na jednu školu a dva študijné odbory. Riaditelia stredných škôl 
zverejnili kritériá a podmienky prijatia jeden mesiac pred 
konaním prijímacích pohovorov. Na stredné školy v meste 
Trenčín sa vo všetkých kolách prihlásilo 2935 ţiakov. Na 
gymnázia sa prihlásilo 353 ţiakov, na stredné odborné školy 
1556 ţiakov a na stredné odborné učilištia 1026 ţiakov. 

Trenčianske noviny 12.05.2003 
Pomocná evidencia 295/2/03 
 
Dňa 5. mája 2003 sa uskutočnili prijímacie pohovory na 

Piaristickom gymnáziu J. Braneckého pre nový školský rok 
2003/2004. Oproti predchádzajúcim rokom sa zaznamenáva 
nárast troch tried, z toho v jedna trieda štvorročného a dve 
triedy osemročného štúdia. A tak gymnázium bude mať 
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v novom školskom roku namiesto trinásť uţ šestnásť tried. Je 
to výsledok dobrej pedagogickej a výchovnej práce školy za 
uplynulé obdobie. 

Trenčianske noviny 12.05.2003 
Pomocná evidencia 294/1/03 
 
Uţ tradične sa trenčianska synagóga začiatkom mája stáva 

miestom prehliadky absolventských prác študentov 4.F triedy 
umeleckého študijného odboru modelárstvo a návrhárstvo 
odevov Strednej priemyselnej školy odevnej v Trenčíne. Ver-
nisáţ, ktorá sa niesla v duchu myšlienky Leonarda da Vinciho 
slávnostne otvorila riaditeľka školy Mgr. Mária Vilkovská 
a predstavila prítomným 15 študentiek a ich práce. Súčasťou 
vernisáţe bola aj módna prehliadka. Modely a kolekcie sa 
niesli v modernom štýle a zahŕňali v sebe prvky etnokultúr. 
Dominantnými boli historické kostýmy z obdobia renesancie. 
Treba podotknúť, ţe študentky školy počas celého štvor-
ročného štúdia sa zapájali do rôznych súťaţí, na ktorých sa 
umiestňovali na popredných miestach. 

Trenčianske noviny 19.05.2003 
Pomocná evidencia 320/1/03 
 

Dňa 10. júna 2003 navštívil Trenčiansku univerzitu Ale-
xandra Dubčeka minister ţivotného prostredia Slovenskej 
republiky Lázsló Miklós, kde sa na akademickej pôde stretol 
s rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. 
Ing. Jurajom Wagnerom, PhD. a dekanom Fakulty sociálno-
ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka prof. Ing. Dr.h.c. Antonom Blaţejom, DrSc. Minister 
Lázsló Miklós sa zaujímal o vedecko-pedagogický profil 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a o jej ďalšom 
rozvoji. Niektoré aspekty, dotýkajúce sa trvalo udrţateľného 
rozvoja na regionálnej úrovni predostrel prof. Ing. Dr.h.c. 
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Anton Blaţej, DrSc. Ďalej hovoril aj o moţnostiach vytvo-
renia uzavretých ekonomicko-ekologických cyklov, zamera-
ných na efektívne vyuţitie pôdy pestovaním rýchlorastúcich 
drevín aţ po spracovanie odpadov a biomasy. Minister Lázsló 
Miklós prejavil záujem o predloţené projekty a po ich doru-
čení na Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej repu-
bliky prisľúbil pomoc pri získavaní grantov na tieto projekty 
z domácich zdrojov a eurofondov. V závere tohto stretnutia zo 
strany funkcionárov Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka bola daná ministrovi Lázsló Miklósovi moţnosť 
prednášať v oblasti ekológie a trvalo udrţateľného rozvoja. 

Vlastné poznámky 
 
Po vyhodnotení odborných prác študentov na fakultách 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka sa dňa 11. júna 
2003 sa uskutočnilo finále študentskej vedeckej a odbornej 
činnosti pod gesciou prorektora Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka prof. Ing. Mareka Lišku, DrSc. vyhlásením 
najlepších. Ešte pred vyhlásením najlepších prác študentov 
vystúpil rektor Trenčianskej univerzity doc. Ing. Juraj Wag-
ner, PhD., ktorý vyjadril potešenie nad tým, ţe na univerzite 
sú študenti s hlbokým záujmom o vedeckú a odbornú prácu 
ako aj fakt, ţe máme učiteľov, ktorí majú radi svoju peda-
gogickú prácu a radi venujú svoj čas rozvíjaniu tvorivého 
myslenia študentov. V závere svojho vystúpenia akcentoval na 
potrebu učiť sa cudzie jazyky, ktoré umoţnia ľahšiu realizáciu  
doma i v zahraničí. Po tomto príhovore odovzdal spolu 
s prorektorom prof. Ing. Marekom Liškom, DrSc. najlepším 
študentom ocenenia. Z Fakulty mechatroniky Cenu rektora 
(poukáţka na nákup kníh v hodnote 1.500,- Sk) získal Dario 
Delgado a čestné uznania Nikolaj Alfjorov a Tomáš Páleník. 
Z Fakulty špeciálnej techniky Cenu rektora získala Marianna 
Nemcová a čestné uznania Andrea Nemcová a Boris Lukáčik. 
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Z Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Cenu rektora zís-
kala Martina Janišová a čestné uznanie Lenka Martinková. 
Z Fakulty priemyselných technológií Cenu rektora získal 
Milan Olšovský a čestné uznania Martina Mokryšová a Vero-
nika Fajtová. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 12. júna 2003 odovzdal prezident Slovenskej republiky 

Rudolf Schuster menovacie dekréty 58 vysokoškolským pro-
fesorom. Medzi novovymenovanými profesormi bol aj pro-
rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka  doc. Ing. 
Marek Liška, DrSc. 

Vlastné poznámky 
 
V súvislosti s rozširovaním uplatnenia absolventov Strednej 

priemyselnej školy odevnej v Trenčíne, poţiadala riaditeľka 
tejto školy Mgr. Mária Vilkovská o medzinárodnú certifikáciu 
vzdelávania touto školou v rámci projektu „IES“ a dňa           
12. mája 2003 jej bol udelený rating kategórie „BB“. Ude-
lením tohto certifikátu majú výhodu všetci absolventi tejto 
školy pri uplatnení v zamestnaní v rámci celej Európskej únie. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 14. mája 2003 sa zišla akademická obec Tren-
čianskej univerzity A. Dubčeka, aby si vypočula hodnotiacu 
správu o činnosti univerzity z úst rektora Trenčianskej uni-
verzity  A. Dubčeka doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. a hod-
notiacu správu o činnosti akademického senátu Trenčianskej 
univerzity A. Dubčeka z úst jeho predsedu prof. Ing. Michala 
Boršča, CSc. za uplynulý rok. Vo svoje správe prof. Ing. 
Michal Boršč, CSc. v prednesenej správe uviedol, ţe minulý 
rok sa vyznačoval mnohými významnými zmenami nielen na 
Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne, ale aj v celom 
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školstve na Slovensku. Tieto zmeny vyplynuli z nového 
zákona o vysokých školách, zákona o verejnej sluţbe a zákon-
níka práce. Medzi kľúčové úlohy transformácie vysoko-
školského vzdelávacieho systému patril prechod na trojstup-
ňové kreditné vzdelávanie a transformácia vysokých škôl na 
verejno-právne vzdelávacie a vedecko-výskumné inštitúcie, 
hospodáriace s vlastným majetkom formou viaczdrojového 
financovania. Rektor Trenčianskej univerzity doc. Ing. Juraj 
Wagner, PhD. v hodnotiacej správe okrem iného konštatoval, 
ţe v nadväznosti na vysokoškolský zákon boli v podmienkach 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka vypracované, 
schválené a registrované najvýznamnejšie základné vnútorné 
predpisy – štatút, študijný poriadok, poriadok na výberové 
konanie a ďalších dvadsať nadväzujúcich predpisov, ktoré sa 
uvádzajú do ţivota. Činnosť začala novovymenovaná správna 
rada pod vedením doc. Ing. Júliusa Tótha, CSc. Ako na jednej 
zo slovenských univerzít sa na Trenčianskej univerzite A. 
Dubčeka začali práce na budovaní systému riadenia kvality. 
Zriadili sa nové celo univerzitné vedecko-pedagogické praco-
viská, z ktorých treba spomenúť Katedru pedagogiky a psy-
chológie pri Ústave  prírodných a humanitných vied, Katedru 
práva pri Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov a Ústav 
materiálovo-technologického výskumu pri Fakulte priemysel-
ných technológií. Bol otvorený prvý ročník vzdelávania „Uni-
verzity tretieho veku“. Za úspech označil podpis partnerskej 
zmluvy s najstaršou univerzitou v Európe s Bolognskou uni-
verzitou a Univerzitou v Terste. Pozitívom pre vývoj Tren-
čianskej univerzity A. Dubčeka v časovom horizonte na roky 
2003 aţ 2007 bolo schválenie dlhodobého zámeru rozvoja 
univerzity, ktorý predstavuje ucelenú koncepciu po všetkých 
líniach. Uplynulé obdobie moţno charakterizovať ako obdobie 
snaţenia pre vytváranie materiálno-technických podmienok 
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ďalšie zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. 
V tomto smere podarilo sa vybudovať : 
- novú univerzitnú kniţnicu, ktorá bude na budúci mesiac 

odovzdaná do uţívania; 
- internetovú učebňu; 
- viaceré laboratória informatiky; 
Ďalej sa univerzita stala metropolitným uzlom siete Sanet a na 
internetovú sieť bola napojená Fakulta priemyselných tech-
nológií v Púchove a areál v Záblatí. Neodmysliteľnou súčas-
ťou činnosti univerzity bolo zabezpečovanie finančných pros-
triedkov pre jej nerušený chod. Spolupráca s praxou, podni-
kateľská činnosť, riešenie rozvojových projektov a získavanie 
finančných prostriedkov formou sponzorstva, umoţnili navý-
šiť rozpočet univerzity nad rámec štátnej dotácie a tým 
umoţniť jej ďalší rozvoj. Za dobrú bola označená spolupráca 
s orgánmi štátnej správy a samosprávy, najmä pri riešení 
priestorových problémov univerzity. V školskom roku 
2002/2003 študovalo na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka 
3.240 študentov, z toho 2.163 v dennom štúdiu a 59 v dokto-
randskom štúdiu. Pre budúci školský rok je prihlásených 2.100 
uchádzačov o štúdium, pričom sa predpokladá prijať na denné 
štúdium 775 študentov a na externé štúdium 480 študentov. 
Pre nový školský rok sa predpokladá rozšírenie kapacity o 120 
ubytovacích miest v Záblatí po rekonštrukcii. Univerzita 
spravuje majetok štátu v hodnote za viac ako 353 miliónov Sk. 
V závere hodnotiacej správy rektor Trenčianskej univerzity A. 
Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner načrtol tieto hlavné úlohy do 
nového školského roka : 
- personálne, experimentálne a priestorové zabezpečenie akre-

ditácie nových študijných programov;  
- rozvoj doktorandského štúdia a získanie oprávnení na 

habilitáciu docentov a inaugurácie profesorov; 
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- pripraviť ponuku uceleného štúdia vo vybraných študijných 
programoch pre študentov zo zahraničia v anglickom ja-
zyku; 

- vybudovať počítačové pracovisko pre vedecko-technické 
výpočty; 

- vybudovať kanceláriu európskych projektov; 
- vytvárať podmienky na získavanie finančných prostriedkov 

z európskych fondov; 
- rozhodnúť o umiestnení univerzitného campusu tak, aby 

v roku 2004 sa začalo s realizáciou. 
Trendy č. 2/2003 
Pomocná evidencia 381/1/03 
 
Od 19. do 25. mája 2003 bola Zdruţená stredná škola 

hotelových sluţieb a obchodu v Trenčíne hostiteľom ţiakov 
a učiteľov z Talianska, Litvy a Belgicka, teda zo škôl, ktoré sa 
úspešne zapojili do projektu „Tradície krajín, odlišnosti a po-
dobnosti“, dorozumievajúcich sa výlučne v anglickom jazyku. 
Hostiteľská škola pripravila pre svojich hostí bohatý program, 
počas ktorého : 
- boli prijatí na radnici mesta Trenčín viceprimátorom mesta 

Ing. Jánom Krátkym; 
- v priestore školy na malom jarmoku, hostia si mohli pozrieť, 

ale aj vyskúšať zdobenie medovníkov, maľovanie veľko-
nočných vajíčok a paličkovanie; 

- v priestore školy na malom jarmoku, hostia si mohli pozrieť 
kultúrny program v tradičných krojoch trenčianskeho re-
giónu. 

Ţiaci prácou na projekte získali veľa skúseností, návykov 
a zručností, ale hlavne zdokonalili sa v anglickom jazyku. 

Trenčianske noviny 23.06.2003 
Pomocná evidencia 415/2/03 
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Dňa 21. mája 2003 bolo Kultúrne a metodické centrum 
ozbrojených síl Armády Slovenskej republiky v Trenčíne 
miestom osláv 30. výročia Detského mestečka Trenčín – 
Zlatovce. Všetkých pozvaných hostí ako aj domácich vítala 
pred vstupom mládeţnícka dychová hudba z Dolnej Súče. 
Veľká divadelná sála bola zaplnená do posledného miesta 
terajšími obyvateľmi, ako aj bývalými chovancami, vo väčšine 
prípadov so svojimi rodinami spolu so svojimi bývalými 
vychovávateľmi. Medzi prítomnými hosťami sa osláv zú-
častnil aj prvý riaditeľ Detského mestečka Trenčín – Zlatovce 
Štefan Rehák s manţelkou a prvý riaditeľ Základnej školy 
Trenčín – Zlatovce PaedDr. Viktor Chovanec s manţelkou. 
S úderom 17. hodiny vystúpili na otvorené javisko moderátori 
Štefan a Mirka a otvorili „Televízne štúdio Zlaté ovce“, 
v ktorom v ţivom výstupe sa predstavili významné osobnosti, 
ktoré v minulosti alebo v súčasnosti ovplyvnili ţivot deti tohto 
zariadenia. A tak postupne sa na javisku vystriedali – najstarší 
vychovávateľ ujo Náhlik, telocvikár ujo Bakoš a hudobný 
skladateľ ujo Hatrick, ktorý odpovedali na otázky moderá-
torov a nenásilne vstupovali do premietaných filmových 
šotov, pribliţujúcich minulosť uplynulých tridsať rokov. Práve 
premietané filmy deti veľmi ţivo preţívali, čoho dôkazom bol 
smiech a miestami aj potlesk. Medzi dialógmi s hosťami sa 
odvíjala scénka „Trojruţie“, ktorú v troch dejstvách napísala 
Elena Bakošová a hudbu k nej zloţil hudobný skladateľ Juraj 
Hatrick. Hlavnými aktérmi scény boli deti z Detského mes-
tečka Trenčín – Zlatovce s ujom Náhlikom. Ďalšiu časť kul-
túrneho programu vyplnili hostia a to sólista opery Sloven-
ského národného divadla v Bratislave František Ďuriač v só-
lových vystúpeniach za klavírneho doprovodu Juraja Hatricka 
a speváckeho zboru študentov Piaristického gymnázia Jozefa 
Braneckého v Trenčíne za dirigovania Martina Holúbka. 

Vlastné poznámky 
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Trenčianske noviny 26.05.2003 
Pomocná evidencia 334/1/03, 347/1/03 
Fotoalbum č. 45/2003 
 
Dňa 23. mája 2003 bolo Mierove námestie v Trenčíne 

miestom Dňa detských a mládeţníckych organizácií Tren-
čianskeho kraja, na ktorom prezentovali svoju činnosť členské 
organizácie Rady mládeţe Trenčianskeho kraja. Svoje umenie 
predviedli maţoretky z Centra voľného času v Púchove a sku-
pina moderného tanca „Chili dance“. Okrem toho príleţitostní 
návštevníci mali moţnosť vzhliadnuť zručnosť mladých 
drotárov, aranţérov, paličkových čipkárok, keramikárov a po-
dobne.  

Trenčianske noviny 19.05.2003, 26.05.2003 
Pomocná evidencia 317/2/03, 338/2/03 
 
Dňa 27. mája 2003 sa uskutočnilo v Trenčíne podujatie 

s názvom „Sila osobnosti“, ktorou sa prostredníctvom fil-
mových záberov na športové osobnosti akými sú plavkyňa 
Martina Moravcová, hokejista Peter Bondra, tenistka Daniela 
Hantuchová a ďalších športovcov sa ponúkla ukáţka mladým 
ľuďom nenásilnou formou ako vnímať neúspechy a prehry vo 
svojej športovej kariére. Film zdôrazňuje, ţe dosiahnutie 
reálnych úspechov a naplnenie zmyslu ţivota je moţno cestou 
pevnej vôle a bez drog. Na podujatí sa zúčastnil bývalý 
automobilový pretekár a v súčasnosti poslanec Národnej rady 
Slovenskej republiky Jirko Malchárek. 

Trenčianske noviny19.05.2003 
Pomocná evidencia 317/1/03 
 
Dňa 28. mája 2003 sa stretlo pred Domovom mládeţe 

v Trenčíne na Staničnej ulici asi 250 pedagogických a nepe-
dagogických zamestnancov školstva Trenčianskeho okresu, 
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aby prostredníctvom protestného mítingu upozornili vládu 
Slovenskej republiky a ostatné orgány štátnej správy a samo-
správy na neplnenie Programového vyhlásenia vlády Sloven-
skej republiky v oblasti školstva, Kolektívnej zmluvy na rok 
2003 a zákona o verejnej sluţbe. Predsedníčka Rady základ-
ných organizácií odborového zväzu zamestnancov školstva 
a vedy Mgr. Anna Jarabinská vo svojom vystúpení povedala, 
ţe touto formou zamestnanci školstva upozornili na zlú 
situáciu vo financovaní škôl a školských zariadení ako i platov 
zamestnancov školstva. V prípade, ţe sa situácia nenapraví 
väčšina zamestnancov sa vyslovuje za vyhlásenie ostrého 
štrajku. 

Trenčianske noviny 02.06.2003 
Pomocná evidencia 366/2/03 
 
Dňa 31. mája 2003 mesto Trenčín pripravilo pre svojich 

najmenších obyvateľov pestrý program pri príleţitosti 
Medzinárodného dňa detí.  Celé mesto ţilo týmto sviatkom, no 
najviac detí sa sústredilo v areáli Výstaviska Trenčín mesto  

módy a na Mierovom ná-
mestí. V areáli Výstavis-
ka Trenčín mesto módy si 
dali stretnutie s deťmi po-
licajti na podujatí, ktoré 
nazvali „Deň polície“. 
Deti mohli počas celého 
dňa sledovať ukáţky slu-
ţobnej kynológie a to vo 
vyhľadávaní výbušnín, 

drog a zadrţania páchateľov. Veľmi zaujímavými ukáţkami 
boli útok na budovu za pomoci helikoptéry, hasičský zásah na 
horiace auto, ukáţky bojových umení a odťahová sluţba. Kaţ-
dý si mohol pozrieť a do ruky chytiť ľahké pechotné zbrane 

Výcvik sluţobných psov pri hľadaní výbušnín a drog 
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revolver a samopal, mohol si zastrieľať zo vzduchovky terč, 
vyskúšať si oblečenie policajtov, povoziť sa na policajných 
autách. Podujatie bolo spoločnou akciou Okresného riaditeľ-
stva Policajného zboru Slovenskej republiky v Trenčíne, Vo-
jenskej polície Slovenskej republiky a Mestskej polície Tren-
čín. Deti boli týmto dňom také nadšené, ţe skoro kaţdé sa 
chcelo stať policajtom alebo hasičom. V centre mesta Trenčín 
na Mierovom námestí oslavy Medzinárodného dňa ţien sa 
niesli v kultúrnom tóne. Svoj program predvádzali rôzne 
skupiny a jednotlivci ako napríklad country skupina „Mary-
land“, dievčenská skupiny „Goonies“, šaša Jaša z Trnavy, 
kúzelníka Meliesa z Topolčian a zlatým klincom bolo vys-
túpenie známych sloven-
ských spevákov Marcela 
Oravca a Mischi. Okrem 
toho deti sa mohli vyblázniť 
na nafukovacom hrade, 
alebo sa povoziť na osob-
ných vozidlách. Keďţe 
v tom čase vrcholil 9. ročník 
festivalu „Sám na javisku“, 
tak i jeho účastníci spestrili sviatok detí na Štúrovom námestí 
uvádzaním svojho programu. 

Trenčianske noviny 19.05.2003, 02.06.2003, 09.06.2003 
Trenčiansky denný infoservis 26.05.2003 
Pomocná evidencia 316/2/03, 331/2/03, 351/1/03, 
360/2/03, 363/1/03, 
Fotoalbum č. 50/2003 
 

V mesiaci jún 2003 na Fakulte špeciálnej techniky 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka bol vo voľbách 
zvolený za predsedu Akademického senátu fakulty doc. Ing. 
Oto Barborák, CSc.  

Na Štúrovom námestí spestrili sviatok deťom divadelníci 
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Vlastné poznámky 
 
Dňa 3. júna 2003 bolo Kultúrne a metodické centrum 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky miestom osláv 60. vý-
ročia Stredného odborného učilišťa odevného 
v Trenčíne. Všetkých hostí, ktorí prijali poz-
vanie, privítal riaditeľ učilišťa PhDr. Vla-
dimír Mojto, z nich osobitne podpredsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 
Jozefa Fabiána, zástupkyňu riaditeľa Tren-
čianskeho samosprávneho kraja JUDr. Ľud-
milu Štefánikovú a vedúceho odboru školstva 
Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

PaedDr. Milana Poláka. V ďalšom svojom vystúpení riaditeľ 
učilišťa PhDr. Vladimír Mojto pripomenul, ţe oslavy vzniku 
učilišťa sú stretnutím troch generácií : 
- generácie tých, ktorí 

patrili medzi k prvým 
absolventom učilišťa; 

- stredná generácia te-
rajších pracovníkov; 

- najmladšia generácia, 
ktorá prispela k zvidi-
teľneniu školy v pos-
lednom období úspeš-
nou prezentáciou na 
rôznych súťaţných podujatiach.  

Vo svojom vystúpení ďalej spomenul, ţe stretnutie sa stalo aj 
priestorom na oţivenie dávnych spomienok, ale aj sa dozve-
dieť niečo viac o perspektíve ďalšieho rozvoja školy. Šesť-
desiat rokov výchovno-vzdelávacieho pôsobenia medzi mla-
dými ľuďmi je dostatočný časový priestor na to, aby sa vo 
veku pamätníkov odváţil čas a premena práce, zhodnotil sa 

riaditeľ učilišťa PhDr. Vladimír Mojto 

Galaprogram študentov učilišťa sa vydaril po všetkých stránkach 
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podiel vloţených prostriedkov spoločnosti a v reťazci spomie-
nok bilancovať, či úsilie predchádzajúcich generácií nebolo 
márne. V kaţdom z nás sa vytvoril pocit hrdosti nad tým, ţe 
učilište za uplynulých šesťdesiat rokov plnilo úspešne svoje 
poslanie a v súčasnom období ide kvalitatívne vpred. Teší 
skutočnosť, ţe absolventi školy boli vţdy dobre pripravení pre 
ţivot, čo potvrdzuje úspešné zastavanie popredných pracov-

ných funkcií v kolektívoch dielní, prevá-
dzok, výrobných odborov, závodov a or-
ganizácií. A teraz si spolu priblíţme rok 
1943, povedal riaditeľ učilišťa PhDr. 
Vladimír Mojto, kedy sa začala písať 
história najstaršieho odevného učilišťa na 
Slovensku. Bola to firma „Nehera“, ktorá 
zriadila pre svoj dorast Odbornú učňov-
skú školu. V školskom roku 1943/1944 
zasadlo do ľavíc 27 mladých muţov z ce-
lého Slovenska, aby získali poznatky 

z krajčírskeho remesla. Neskôr sa názov školy zmenil na 
Základnú odbornú školu. Od školského 
roka 1952/1958 škola dostala opäť 
nový názov Základná učňovská škola, 
v ktorej učňovská doba bola dvoj-
ročná. K jej základnej profesii – pán-
sky krajčír, pribudli ďalšie profesie, 
ktoré si vyţiadala prax ako napríklad 
mechanik odevných strojov a zariadení 
a koţušník. Od roku 1958 bola škola 
opäť premenovaná na Odborné učilište 
národného podniku Odevných závodov 
Trenčín a s týmto názvom preţila aţ 
do konca školského roka 1979/1980. V školskom roku 
1980/1981 bolo učilište zaradené do siete stredných odbor-
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ných učilíšť, preto sa zmenil aj jeho názov na Stredné odborné 
učilište odevné Trenčín, ktorého základom bola dôsledná 
polytechnizácia, vyuţívanie najnovších poznatkov vedy 
a techniky vo výchovno-vzdelávacom procese a priblíţiť sa na 
úroveň stredných škôl. Od 1. apríla 1991 sa Stredné odborné 

učilište odevné v Tren-
číne stalo samostatným 
právnym subjektom 
a rozšírila sa jeho od-
borná orientácia. Od        
1. augusta 1998 došlo 
k poslednej zmene náz-
vu učilišťa na Stredné 
odborné učilište odevné 
a textilné Trenčín. Za 

šesťdesiat rokov svojej existencie škola pripravila 6.900 
kvalifikovaných odborníkov textilného a odevného priemyslu 
na Slovensku. Mnohí z absolventov sa venovali výchove 
odevného dorastu v pôsobnosti majstrov odborného výcviku 
a učiteľov. Preto právom si treba spomenúť na činnosť mno-
hých ako napríklad Štefana Galúska, Pavla Mazánika, Rudolfa 
Gaţu, Ľudovíta Mikláša a ďalších. No boli aj takí absolventi, 
ktorí pokračovali v štúdiu na vysokých školách a po ich 
ukončení dosiahli mimoriadne spoločenské postavenie. Spo-
menúť treba Milana Jurzu a Emila Keblúška, ktorí pôsobili 
v diplomatických sluţbách a podobne Jozef a Vincent Ceco-
níkovci pracovali na Univerzite Komenského v Bratislave ako 
vysokoškolskí učitelia. Tvorcami základnej odeváckej litera-
túry boli Ing. Ján Jurga, Ing. Pavol Hamţík a Štefan Galúsek. 
Rast školy jednoznačne potvrdzuje aj štatistika, keď na za-
čiatku šesťdesiatročnej cesty bolo 27 učňov, dnes stredné 
odborné učilište navštevuje 764 študentov. 

Vlastné poznámky 

Zaujímavé bolo stretnutie jedných z prvých učiteľov učilišta 
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Trenčianske noviny 09.06.2003 
Pomocná evidencia 374/1/03 
Fotoalbum č. 53/03 
 
Dňa 4. júna 2003 navštívil mesto Trenčín katolícky kňaz 

Anton Srnholec na pozvanie Vzde-
lávacieho a informačno-agentúrneho 
centra pre pracovníkov školstva v 
Trenčíne, aby na pracovnom seminári 
nesúceho sa pod názvom „Kresťania 
v sekulárnom svete“ podelil s peda-
gogickými a nepedagogickými za-
mestnancami škôl a školských za-
riadení Trenčianskeho kraja so svojimi 
myšlienkami na problematiku du-
chovného ţivota. Katolícky kňaz An-

ton Srnholec je zaujímavá osobnosť ťaţko skúšaná v období 
minulého reţimu, ktorý po neţnej revolúcii v roku 1989 sa dal 
na dráhu pomoci človeku v jeho kaţdodennej činnosti, v práci 
i mimo nej. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 379/1/03 
Fotoalbum č. 54/03 
 

V dňoch 18. aţ 20. júna 2003 sa uskutočnilo v Tren-
čianskych Tepliciach medzinárodné sympózium „Mecha-
tronika“ s podporou projektu Európskej únie „Reason“ pod 
záštitou Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka, ktorého sa zúčastnilo 55 odborníkov z tejto 
oblasti zo Slovenska, Čiech a Ruska. Účastníci sympózia 
zhodne konštatovali o vysokej úrovni. Odznelo celkom 44 
príspevkov v anglickom jazyku. Súčasťou sympózia bola aj 
Letná škola mikromechatroniky pre 45 študentov. 

Anton Srnholec 
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Vlastné poznámky 
 
Dňa 20. júna 2003 pribliţne 90 % odborárov odborového 

zväzu zamestnancov školstva a vedy na Slovensku vstúpilo 
celozväzového štrajku, ku ktorému sa pristúpilo na základe 
skutočnosti, ţe vláda Slovenskej republiky aj napriek upo-
zorneniam nezabezpečila potrebné financovanie škôl a škol-
ských zariadení, aby bo, zabezpečený ich nerušený chod, aby 
sa zabezpečil rast reálnych platov zamestnancov, vychádzajúc 
pritom zo zákona o verejnej sluţbe. Nápis „Výstraţný štrajk“ 
visel nad vchodom štrajkujúcej školy. Neštrajkovala Stredná 
zdravotnícka škola v Trenčíne, ktorá nemá odbory, Stredné 
odborné učilište ţelezničné v Trenčíne, ktorej zamestnanci sú 
v ţelezničiarskych odboroch a Základná škola sv. Svorada 
a Benedikta v Trenčíne. 

Trenčianske noviny 23.06.2003 
Pomocná evidencia 412/1/03 
 
Dňa 20. júna 2003 sa v Kultúrnom a metodickom centre 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky uskutočnili oslavy             
45. výročia zaloţenia Strednej priemyselnej školy odevnej 
v Trenčíne. Dominantou osláv bol galaprogram pod názvom 
„Sólo pre mólo“, v ktorom sa študenti školy prezentovali so 
svojimi najnovšími modelmi odevov. 

Pomocná evidencia 410/1/03 
 
Dňa 24. júna 2003 sa uskutočnil v kine Hviezda v Trenčíne 

galaprogram detí trinástich materských škôl z Trenčianskeho 
okresu, v ktorom prezentovali výsledky svojej práce za 
uplynulý školský rok 2002/2003. Moderátorkou programu 
bola riaditeľka Materskej školy Trenčín, Ulica Pri parku Mgr. 
Danica Lorencová. Hľadisko naplnené rodičmi potleskom 
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ocenilo výborné výkony detí ako hercov, tanečníkov, 
recitátorov, spevákov a maţoretiek. 

Trenčianske noviny 30.06.2003 
Pomocná evidencia 423/2/03 
 
Dňa 25. júna 2003 sa uskutočnilo stretnutie riaditeľov 

základných škôl mesta Trenčín s vedením mesta Trenčín, aby 
spolu prerokovali problematiku základného školstva. Roko-
vanie viedol viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján Krátky za 
asistencie predsedníčky komisie školstva, zdravotníctva a so-
ciálnych vecí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Mgr. Anna 
Plánková, vedúci ekonomického odboru Mestského úradu 
v Trenčíne Ing. Ľubomír Štefánik a vedúci oddelenia mest-
ských organizácií finančného odboru Mestského úradu v Tren-
číne Milan Samák. Najviac rezonovala otázka nedostatku 
finančných prostriedkov. Na stretnutí odzneli  aj otázky spo-
jené s nepriaznivým demokratickým vývojom v meste Trenčín 
a jeho dopady na počty ţiakov v školách v blízkej budúcnosti.   

Info Trenčín 03.07.2003 
Pomocná evidencia 438/1/03 
 
Dňa 25. júna 2003 zaznamenala 

Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka vo svojej úspešnej čin-
nosti ďalšiu mimoriadnu udalosť  
a to odovzdanie univerzitnej kniţ-
nice do uţívania. Váţnosť udalosti 
podporili svojou prítomnosťou 
prednosta Krajského úradu v Tren-
číne Mgr. Daniel Gajdoš, vicepri-
mátor mesta Trenčín Ing. Ján 
Krátky a všetci akademickí funk-
cionári Trenčianskej univerzity Ale-
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xandra Dubčeka pod vedením svojho rektora doc. Ing. Juraja 
Wagnera, PhD. Krátko po 15,00 hodine sa začal slávnostný 
ceremoniál otvorenia univerzitnej kniţnice privítaním 
prítomných  hostí rektorom Trenčianskej univerzity doc. Ing. 
Jurajom Wagnerom, PhD. Ten v ďalšom svojom vystúpení 
vyjadril radosť nad tým, ţe i napriek obdobiu, neveľmi 
prajnému rozvoju vzdelávania vysokého školstva, podarilo sa 
obnoviť múry schátralého domu a vloţiť mu do vienka ţivot 
univerzitnej kniţnice, v ktorej, v ktorej nájdu cestu za 
poznaním nielen študenti, 
učitelia univerzity, ale i ob-
čania mesta Trenčín. I na-
priek problémom v posky-
tovaní štátnych finančných 
prostriedkov Ministerstva 
školstva Slovenskej republi-
ky našlo 5,3 milióna Sk 
a v priebehu ôsmich mesia-
coch dodávateľská firma „ MGG, s.r.o.“ z Povaţskej Bystrice 
vdýchla do tohto domu ţivot. Treba vysloviť poďakovanie 
všetkým, ktorí priloţili ruku k dielu, ktoré bude pýchou mesta 
Trenčína a celého regiónu. Osobitne poďakoval prorektorovi 
prof. Ing. Jánovi Garajovi, DrSc., kolektívu prevádzkových 
pracovníkov pod vedením kvestora Ing. Vladimíra Regulu 
a kolektívu riaditeľke univerzitnej kniţnice Mgr. Márií 
Rehušovej. S pýchou hovoril rektor Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. o vyba-
venosti univerzitnej kniţnice, ktorá s stala moderným stánkom 
získavania najnovších informácií a poznatkov z celého sveta. 
Toto konštatovanie potvrdzuje skutočnosť, ţe univerzitná 
kniţnica má vyše šesťtisíc kniţných jednotiek, zväčša odbor-
nej literatúry, 60 titulov časopisov a 300 časopisov v on-line 
databáze. Práce v nej je plne automatizovaná pod kniţničným 

predseda Akademického senátu TU AD prof. Ing. Michal Boršč, CSc. 
si prezerá literatúru v kniţnici 
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a informačným systémom „Da Vinci“ a vybavená je multi-
mediálnou študovňou napojenou na internet a on-line katalóg. 
Po tomto príhovore rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka 
doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. s prednostom Krajského úradu 
v Trenčíne a viceprimátorom mesta Trenčín Ing. Jánom Krát-
kym prestrihli symbolickú stuhu otvorenia. Záver oficiálnej 
časti slávnostného odovzdania univerzitnej kniţnice do uţíva-
nia spestrili svojím vystúpením ţiaci harmonikár Martin Jaša, 
flautistka Silvia Dušáková a učiteľom Vladislavom Vaňom zo 
Základnej umeleckej školy v Ilave. Po kultúrnom programe 
pozval rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka doc. Ing. 
Juraj Wagner, PhD. prítomných hostí na prehliadku univer-
zitnej kniţnice a na čašu zlatistého moku sektu. Po jeho prí-
pitku úprimne blahoţelali k otvoreniu univerzitnej kniţnice 
prednostka Krajského úradu v Trenčíne Mgr. Daniel Gajdoš, 
viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján Krátky a konateľ spoloč-
nosti „MGG s.r.o.“ Povaţská Bystrica Ing. Matúš Gachulinec.  

Vlastné poznámky 
 
Záver školského roka vyuţil odbor školstva, mládeţe 

a telesnej kultúry Krajského úradu v Trenčíne, aby ocenil 
talentovaných študentov z Trenčianskeho kraja na podujatí 
pod názvom „Talent Trenčianskeho kraja 2003“ organizo-
vaného uţ po siedmy raz. Z rúk vedúcej odboru školstva, mlá-
deţe a telesnej kultúry Krajského úradu v Trenčíne Ing. Ga-
briely Slaměnovej prevzali diplomy a vecné dary : 
- Oľga Gondárová z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne za 

víťazstvá v celoslovenských literárnych súťaţiach „Bra-
neckého Trenčín“ a „Múza 2001“. Ďalej hlavnú cenu mla-
dých novinárov „Štúrovo pero 2003“ a  „Cenu Televízie 
Markíza“ za školský časopis „Veget“; 
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- Bohumila Poláčková z Piaristického gymnázia v Trenčíne 
získala titul majstra v aerobiku na majstrovstvách Sloven-
skej republiky; 

- Hana Suchomelová z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne 
získala prvé miesto v astronomickej súťaţi „Čo vieš o hviez-
dach ?“; 

- Eva Forgáčová zo Strednej priemyselnej školy odevnej 
v Trenčíne získal zvláštne uznanie v odbore teória kultúry 
a umenia, umelecká a odevná tvorba. Okrem toho sa úspešne 
prezentovala s kolekciou modelov na módnej schow „BMW; 
– Módna revolúcia 2002“ a ďalej získala popredné umiest-
nenia v súťaţiach „Mladý módny tvorca“ a „Zlatá Fatima 
Junior“; 

- Zuzana Hrbáčiková zo Základnej umeleckej školy v Tren-
číne získala tretie miesto na celoslovenskej klavírnej súťaţi 
s medzinárodnou účasťou; 

- Juraj Ečery zo Stredného odborného učilišťa strojárskeho 
v Trenčíne získal prvé miesto v celoštátnej súťaţi robotov 
„Istrorobot 2003“ v kategórii voľná jazda robotom „Jero-
nimo. 
Trenčianske noviny 30.06.2003 
Pomocná evidencia 424/1/03 
 
Koncom mesiaca júna 2003 bola Základná škola Trenčín, 

Kubranská ulica miestom vyhodnotenia okresnej súťaţe 
školských časopisov vydávaných základnými školami Tren-
čianskeho okresu. Do súťaţe sa zapojilo 21 základných škôl, 
z ktorých splnilo podmienky 12 škôl. Najvyššie ocenenie si 
odniesli tieto redakčné rady a jednotlivci : 
„Školonoviny“ – Základná škola Trenčín, Saratovská ulica, 
„Pohoda“ Stredisko záujmovej činnosti Trenčianske Teplice, 
„Zá školáčik“ Základná škola Trenčín, Bezručova ulica.  
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Cenu „zlaté pero“ si odniesol Boris Kuchta zo Základnej školy 
Ivanovce a cenu „zlatý štetec“ si odniesla Jana Maláková zo 
Základnej školy Trenčín, Saratovská ulica. 

Trenčianske noviny 14.07.2003 
Pomocná evidencia 459/2/03 
 
Dňa 27. júna 2003 sa ukončil školský rok 2002/2003 na 

trenčianskych základných školách. Okresný úrad v Trenčíne, 
odbor školstva, mládeţe a telesnej kultúry poskytol informácie 
o tom, akých výsledkov dosiahli ţiaci vo výchovno-vzde-
lávacom procese. Základné školy v Trenčíne navštevovalo 
6385 ţiakov, z ktorých prospelo 6355, neprospelo 24 a nebolo 
klasifikovaných 6 ţiakov. Ţiaci v priebehu školského roka 
vymeškali 419.216 hodín, z toho 2981 neospravedlnených 
hodín. 

Vlastné poznámky 
 
V závere školského roka 2002/2003 dostala Základná škola 

Kristíny Royovej v Trenčíne ultimátum od akciovej spoloč-
nosti Merina Trenčín, aby sa z doterajších priestorov, ktorými 
bola bývalá materská škola národného podniku Merina Tren-
čín, sa vysťahovali v termíne do 10. júla 2003. Táto škola, 
zriadená v roku 1991 Cirkvou bratskou na Slovensku, sa uply-
nulé obdobie dostala uţ do povedomia rodičovskej verejnosti, 
pretoţe hlavne vo svojich začiatkoch veľmi progresívne za 
pomoci sponzorov uplatňovala moderné spôsoby vyučovania 
jazykov a programovania. Riaditeľstvu základnej školy nezos-
talo nič iné, len sa rozhliadnuť po inom objekte, pretoţe 
pôvodný objekt ohodnotený na 8 miliónov Sk, chcel vlastník 
predať za 15 miliónov Sk a to ešte peniaze hneď bez nejakých 
splátok. Záchranné koleso v hodine dvanástej hodil riaditeľ 
Stredného odborného učilišťa strojníckeho v Trenčíne Ing. Ľu-
bomír Chochlík, keď im poskytol náhradné priestory. 



 414 

Trenčianske noviny 09.06.2003 
Pomocná evidencia 373/1/03 
 
Rekvalifikačné programy Trenčianskej univerzity A. 

Dubčeka v oblasti – elektronická kancelária, moderné techno-
lógie elektronickej kancelárie, Linux, jednoduché a podvojné 
účtovníctvo, riadenie podniku a manaţér ľudských zdrojov 
prezentovali dňa 1. júla 2003 pre potreby Národného úradu 
práce doc. Ing. Dušan Maga, PhD., Ing. René Harťanský, Ing. 
Peter Široký z Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity 
A. Dubčeka a Ing. Klaudia Rohlová a K. Gabrišová z Fakulty 
sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. 
Dubčeka. Podujatia sa zúčastnili predstavitelia Národných úra-
dov práce z okresov Trenčianskeho kraja. 

Trendy č. 4/2003 
Pomocná evidencia 762/1/03 
 

V dňoch 8. a 9. júla 2003 sa uskutočnili promócie Fakulty 
špeciálnej techniky, Fakulty 
mechatroniky a Fakulty 

sociálno-ekonomických 
vzťahov Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne v Kultúrnom 
a metodickom centre Ozbro-
jených síl Slovenskej repu-
bliky v Trenčíne a dňa            

11. júla 2003 Fakulty priemyselných technológií v športovej 
hale v Púchove. Ako prví promovali absolventi Fakulty špe-
ciálnej techniky dňa 8. júla 2003. Preplnená divadelná sála 
Kultúrneho a metodického centra ozbrojených síl Slovenskej 
republiky v Trenčíne rodičmi, priateľmi a známymi privítala 
nových absolventov – inţinierov a ich učiteľov pod vedením 

Slávnosť promócií sa začala hymnou Slovenskej republiky 
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rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. 
Juraja Wagnera PhD. a dekana Fakulty špeciálnej techniky 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
prof. Ing. Bohumila Bátoru, CSc. Promočnú 
slávnosť  otvorila  prodekantka Fakulty 
špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka Ing. Zuzana Jamrichová 
PhD. privítaním funkcionárov Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka v čele s rek-
torom doc. Ing. Jurajom Wagnerom, PhD. 
a dekanom Fakulty špeciálnej techniky prof. 
Ing. Bohumilom Bátorom, CSc. Po sľube absolventa študij-
ného zamerania elektronických riadiacich systémov v špe-
ciálnej technike Ing. Juraja Markoviča, zastupujúceho všet-
kých absolventov, odovzdal dekan Fakulty špeciálnej techniky 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing. Bohu-
mil Bátora, CSc. 58 absolventom vysokoškolské diplomy. Za 
starostlivosť počas celého štúdia poďakovala za všetkých 

študentov Ing. Barbora Blašková vedeniu 
fakulty a rodičom. Na záver slávnostného 
predpoludnia sa k prítomným absolventom 
prihovoril dekan Fakulty špeciálnej techniky 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
prof. Ing. Bohumil Bátora, CSc. a rektor 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka  
doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Záver patril 
študentskej hymne „Gaudeamus Igitur“. 

Pribliţne v takomto scenári sa uskutočnili promócie aj na 
ostatných fakultách Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-
čeka.  

Pre úplnosť treba dodať, ţe : 
- na Fakulte mechatroniky promovalo 54 absolventov; 

Učiteľom a rodičom poďakovala B. 
Blašková 

príhovor rektora doc. Ing. J. Wagnera, PhD. 
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- na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov promovalo 145 
absolventov v dennej forme štúdia a 57 v externej forme 
štúdia; 

- na Fakulte priemyselných technológií promovalo 36 ab-
solventov; 

- diplom inţiniera v akademickom roku 
2002/2003 získalo 350 absolventov; 

- doteraz promovalo na Trenčianskej uni-
verzite Alexandra Dubčeka 397 absol-
ventov, z toho 358 inţinierov a 39 baka-
lárov. 
Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 14.07.2003 
Info Trenčín 17.07.2003 
Pomocná evidencia 451/1/03, 460/2/03, 481/1/03 
Fotoalbum č. 67/03 
 
Podľa štatistických výkazov predloţených základnými ško-

lami na začiatku školského roka 2003/2004 treba konštatovať, 
ţe oproti koncu školského roka 2002/2003 nastala zmena 
v zníţení počtu základných škôl. Stalo sa to, čo nikto nečakal, 
keď v priebehu prázdnin veľká väčšina rodičov v snahe pre-
dísť problémom so zaškolením svojich detí, si deti umiestnila 
na základných školách v Trenčíne. A tak sa stalo, ţe 2. 
septembra 2003 prišlo len niečo cez 30 ţiakov. Reakcia na 
seba dlho nedala na seba čakať, keď zriaďovateľ mesto 
Trenčín, všetky deti rozmiestnil po školách v Trenčíne a za-
bezpečil aj umiestnenie učiteľov. Škola celkom prázdna ne-
zostala, pretoţe na prízemí sa učia ţiaci Základnej školy sv. 
Andreja - Svorada a Benedikta. Rozmiestnení ţiaci nenarušili 
počty tried. Vráťme sa teda k predloţeným výkazom. Do no-
vého školského nastúpilo do 13 základných škôl 6109 ţiakov 
v 269 triedach. Najväčší záujem vo vyučovaní cudzích jazy-

Príhovor dekana prof. Ing. B. Bátoru, CSc. 
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kov bolo o jazyk anglický – 4114 ţiakov, potom o jazyk ne-
mecký – 1701 ţiakov a jazyk ruský – 49 ţiakov. Mimotriedna 
a mimoškolská výchova bola zabezpečovaná v 57 oddeleniach 
školských klubov pre 1436 ţiakov. 

Vlastné poznámky 
 
Predškolskú výchovu v materských školách mesta Trenčín 

v školskom roku 2003/2004 od 2. septembra 2003 zabez-
pečovalo 20 materských škôl, ktoré navštevovalo 1599 detí 
v 70 triedach. Ich vzdelávanie a výchovu zabezpečovalo 140 
učiteliek. 

Vlastné poznámky 
 
Začiatok nového školského roka 2003/2004 bol Základnú 

školu Trenčín, Ulica 1. mája viac ako rozpačitý, pretoţe 
učitelia nemali moţnosť ţiadnych ţiakov v triedach privítať, 
lebo neprišli, resp. prešli na iné školy v Trenčíne. Preto od                 
11. septembra 2003 prešla škola na núdzový reţim, čo 
znamená, ţe všetci ţiaci boli preradení podľa rozhodnutia 
rodičov do iných základných škôl v meste Trenčín. Zamest-
nanci školy dostali náhradnú prácu spojenej s uzavieraním 
triednych kníh, triednych výkazov a inventarizáciou hnuteľ-
ného a nehnuteľného majetku. Všetkým učiteľom bolo zabez-
pečené náhradné miesto na iných školách. Aby táto škola 
mohla byť definitívne vyradená zo siete škôl bol predloţený 
návrh do mestského zastupiteľstva, tento návrh Mestské 
zastupiteľstvo v Trenčíne odobrilo a postúpilo na Ministerstvo 
školstva Slovenskej republiky. Po kladnom stanovisku Minis-
terstva školstva Slovenskej republiky Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne svojím uznesením č. 162 zo dňa 10. novembra 
2003 Základnú školu Trenčín, Ulica 1. mája zrušilo. V objekte 
zaniknutej školy zostalo šesť tried Základnej školy sv. Andreja  
- Svorada a Benedikta v prenájme a nie je dôvod na zrušenie 
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nájmu, pretoţe nájomca si svoje povinnosti vyplývajúce zo 
zmluvy plní riadne a načas. Je zrejme, ţe pri posudzovaní 
uvoľneného priestoru základnej školy príde na rokovanie aj 
otázka riešenia Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne, dote-
raz umiestnenej v cirkevnom objekte. 

Trenčianske noviny 06.10.2003 
Info Trenčín 07.10.2003 
Pomocná evidencia 585/1/03, 588/1/03 
 
V dňoch 3. aţ 5. septembra 2003 sa uskutočnil v Prievidzi 

8. ročník medzinárodnej konferencie pod názvom „Teoretické 
a experimentálne problémy materiálového inţinierstva“, na 
príprave ktorej sa podieľala Fakulta priemyselných technológií 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Cieľom konfe-
rencie bolo umoţniť výmenu najnovších vedeckých a výskum-
ných poznatkov odborníkov z Nemecka, Českej republiky, 
Poľska, Izraela a Slovenskej republiky zo sféry gumáren-
ských, sklárskych a textilných materiálov, ktorých kvalita 
rozhoduje o kvalite výrobkov ako aj o efektívnosti ich výroby. 
Dôleţitou súčasťou konferencie bola i príprava spoločných 
vedeckých a výskumných projektov v predstupovom období 
do Európskej únie. 

Trendy č. 4/2003 
Pomocná evidencia 509/1/03, 762/1/03 
 
Katedra metrológie a kvality Fakulty mechatroniky Tren-

čianskej univerzity A. Dubčeka pripravila 11. septembra 2003 
v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou Slovenskej 
obchodnej a priemyselnej komory a firmou SH - Ware odbor-
ný seminár pod názvom „Zvyšovanie konkurencie schopnosti  
zavedením procesného riadenia“. Seminár bol určený pre ria-
diteľov a manaţérov firiem. Na tému „Úloha procesného ria-
denia v systéme manaţérstva kvality“ hovoril doc. Ing. Peter 
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Ponický, PhD. S grantovou schémou „Phare pre priemysel“ 
vystúpil Ing. Václav zo Slovenskej obchodnej a priemyselnej 
komory. Praktickú ukáţku zavádzania procesného riadenia 
demonštrovala firma SH - Ware. 

Trendy č. 4/2003 
Pomocná evidencia 762/1/03 
 

Dňa 12. septembra 2003 Trenčianska univerzita Ale-
xandra Dubčeka bola miestom mimoriadnej udalosti, keď za 
účasti jej najvyšších predstaviteľov – rektora doc. Ing. Juraja 
Wagnera PhD., dekana Fakulty špeciálnej techniky prof. Ing. 
Bohumila Bátoru, CSc. a prodekana Fakulty špeciálnej tech-
niky doc. Ing. Harolda Mäsiara, CSc., bolo Laboratóriu 
spektrálnej analýzy Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej 
univerzity Alexandra 
Dubčeka udelený Certi-
fikát kvality ISO 9001 : 
2000 č. BE03/3189 QA 
z rúk riaditeľky bratislav-
skej pobočky medziná-
rodnej certifikačnej spo-
ločnosti SGS – Interna-
tional Certifikation Servi-
ces EESV z Belgicka Ing. 
Cecíliou Fučíkovou. Certifikát sa vzťahuje na analýzu chemic-
kého zloţenia kovov a zliatin pomocou spektrálneho analyzá-
tora „Spektrolab JRCCD“ na dobu od 10. júla 2003  do 31. au-
gusta 2006. Pri tejto príleţitosti rektor Trenčianskej univerzity 
doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. vo svojom vystúpení zvýraznil 
tento krok ako začiatok cesty, ktorá umoţní Trenčianskej 
univerzite Alexandra Dubčeka, v súvislosti s budúcoročným 
vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie, poskytovať 
svoje kvalitné certifikované protokoly a skúšky všetkým 

Ing. Cecília Fučíková podáva certifikát prof. Ing. J. Bátorovi, CSc. 
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firmám, aby sa tak mohli uchádzať o zákazky v novom Európ-
skom priestore a vlastné výrobky mohli predávať aj na tretích 
trhoch. Získaný certifikát potvrdzuje, ţe univerzita ide 
správnym smerom, keď vytvára predpoklady vlastného uplat-
nenia sa v domácom, európskom a  svetovom vzdelávacom a  
vedecko-výskumnom priestore. Riaditeľka bratislavskej 
pobočky medzinárodnej certifikačnej spoločnosti SGS Ing. 
Cecília Fučíková vo svojom vystúpení po odovzdaní certi-
fikátu funkcionárom Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka pove-
dala, ţe si váţi úsilie všetkých, ktorý 
sa o jeho získanie zaslúţili. Týmto 
však snaha o zdokonaľovanie systému 
riadenia nekončí, ba naopak je jeho 
začiatkom. Vyslovila presvedčenie, ţe 
tento krok Trenčianskej univerzity 
nájde za cestou kvality pokračova-
teľov i na jej ostatných fakultách. 
Zmysel celého aktu certifikácie Labo-
ratória spektrálnej analýzy Fakulty špeciálnej techniky 
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka priblíţil prodekan Fakulty 
špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-
čeka doc. Ing. Harold Mäsiar, CSc. keď povedal, ţe vďaka 
udelenému certifikátu sa stala univerzita hodnoverným dodá-
vateľom chemických analýz. Fakulta tak získala nielen nových 
zákazníkov na Trenčianskej univerzite, ale zvýšila sa kvalita 
práce, čo je cenené aj pre jej zapojenosť do vedeckého pro-
gramu v systéme DAD s Nemeckom a do šiesteho rámcového 
programu Európskej únie. V neposlednom rade to znamená aj 
získavanie ďalších finančných zdrojov na zabezpečenie vlast-
nej činnosti. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 11.08.2003, 15.09.2003 

prodekan doc. Ing. H. Mäsiar 
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Trendy č. 4/2003 
Pomocná evidencia 538/1/03, 558/1/03, 559/1/03, 
560/1/03, 762/1/03 
Fotoalbum č. 72/2003 

 
Dňa 18. septembra 2003, teda štyri dni pred otvorením 

nového školského roka 2003/2004 Trenčianskej univerzity A. 
Dubčeka, sa uskutočnila tlačová beseda, na ktorej vedenie 
univerzity informovalo novinárov o novom školskom roku, 
ktorý v tomto roku vstupuje uţ do svojho siedmeho roka. 
Prítomných novinárov privítal rektor Trenčianskej univerzity 
A. Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. a potom pokračoval, 

ţe : 
- na začiatku školského roka bude mať 

univerzita 3.257 študentov vo všetkých jej 
formách, z toho 922 študentov prvého 
ročníka; 

- najviac vstupuje nových študentov na 
Fakultu sociálno-ekonomických vzťahov; 

- v novom školskom roku otvára univerzita 
detašované pracovisko v Nových Zám-

koch, kde bude študovať 70 študentov; 
- v novom školskom roku budú študovať aj zahraniční štu-

denti z Iţevska (Rusko) na obdobie jedného semestra od            
1. septembra 2003; 

- študenti Trenčianskej univerzity A. Dubčeka môţu vyuţiť 
moţnosť študovať na univerzitách v zahraničí ako napríklad 
v Bologni, Valencii, Savojsku, Terste a podobne; 
Rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. načrtol vo svojom 

príhovore aj veľmi smelé programy, časové ohraničenie kto-
rých nebolo v niektorých prípadoch bliţšie špecifikované. 
V podstate však potvrdzovali snahu vrcholných orgánov uni-
verzity pod vedením rektora neustále rozširovať rozsah a ob-

rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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sah vysokoškolského vzdelávacieho procesu v súlade s po-
ţiadavkami doby v ktorej ţijeme a pre tento zámer neustále 
vytvárať materiálne a priestorové podmienky. O ktoré zámery 
konkrétne ide ? Tak predovšetkým v priebehu školského roka 
2003/2004 :  
- pripraviť akreditáciu nových študijných programov;  
- pripraviť otvorenie nového študijného programu ošetro-

vateľstvo s orientáciou na kúpeľníctvo; 
- doplniť a rozšíriť komplex laboratórií; 
- presunúť celú Fakultu mechatroniky do 

Záblatia; 
- aktívne spolupracovať na tvorbe príj-

movej časti rozpočtu z vlastných zdro-
jov; 

- sledovať realizáciu spracovávania obje-
movej štúdie na študentský kempus vo 
vybraných lokalitách Záblatie a Tren-
čianska Turná. 

Ako ďalší vystúpil predseda Akademického senátu Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing. Michal 
Boršč, CSc., ktorý oboznámil, ţe v najbliţšom období, t.j. 
v mesiaci október 2003 sa uskutočnia 
voľby Akademického senátu Trenčianskej 
univerzity na obdobie štyroch rokov a no-
vý akademický senát zvolí v mesiaci 
november 2003 nového rektora. O ubyto-
vacích podmienkach študentov informoval 
prorektor Trenčianskej univerzity pre 
sociálnu oblasť prof. PhDr. Július Boroš, 
DrSc. Ubytovávanie študentov sa usku-
točňuje výlučne v kompetencii študentov podľa schválených 
kritérií. Pri realizácii ubytovania sa zohľadňujú – vzdialenosť 
trvalého bydliska od školy, sociálne aspekty, zdravotný stav, 

predseda Akademického senátu TU AD 
prof. Ing. Michal Boršč, CSc. 

prorektor prof. PhDr. Július Boroš 
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úspešnosť štúdia, reprezentanti školy, študenti piateho  roč-
níka, doktorandi a podobne. Pre tento rok sa nepodarilo všet-
kých záujemcov o ubytovanie uspokojiť. Len pre zaujímavosť 
bola podaná informácia o ubytovacích kapacitách : 
¾ vlastné ubytovacie priestory :  

- Školský internát Zamarovce – 66 miest 
- Školský internát Púchov – 198 miest 
- Školský internát Záblatie – 46 miest 

¾ prenajaté ubytovacie priestory : 
- TJ Spartak Dubnica – 30 miest 
- Školský internát Trenčín, Staničná ulica – 150 miest 

Sumarizáciou údajov o ubytovacích priestoroch sa 
dospelo ku kapacite 496 miest. Keďţe 811 študentov má 
podanú ţiadosť o ubytovanie, javí sa nevybavených 315 
ţiadateľov. Ešte v stave rozpracovanosti je moţnosť ubyto-
vania ubytovni firmy Ozeta Trenčíne, kde sa hovorí o kapa-
cite 60 postelí. Úhrada za ubytovanie za jednu posteľ je rôzna. 
Kým na Školskom internáte v Púchove je 
platba 550,- Sk/mesačne, tak na Školskom 
internáte v Zamarovciach 750,- Sk/mesač-
ne, na Školskom internáte v Novej Dubnici 
750,- Sk/mesačne a na Školskom internáte 
v Záblatí 800,- Sk. Ďalej treba doplniť, ţe 
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 
prispieva na jednu posteľ 200,- Sk mesačne. 
Zo strany univerzity je snaha o vytvorenie 
štipendijného fondu, ale zatiaľ nie sú pre 
jeho naplnenie zdroje. I to jedna z úloh pre najbliţšiu budúc-
nosť. Zatiaľ funguje len sociálne štipendium. Posledným in-
formujúcim bol kvestor Ing. Vladimír Ragula, ktorý priblíţil 
zabezpečovanie dopravy študentov do a zo Záblatia. 

Vlastné poznámky 
 

kvestor Ing. Vladimír Ragula 
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Dňa 22. septembra 2003 privítala divadelná sála Kul-
túrneho a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky účastníkov slávnostného otvorenia nového škol-
ského roka 2003/2004 Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka. Krátko po 9,30 hodine naplnená sála hosťami, vyso-
koškolskými pedagógmi a študentmi privítala akademických 
funkcionárov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v čele s rektorom doc. 
Ing. Jurajom Wagnerom, 
PhD., najvyšších predsta-
viteľov štátnych a samo-
správnych orgánov Tren-
čianskeho kraja a ďal-
ších pozvaných hostí. Na 
začiatok nového školské-
ho roka zaznela štátna 
hymna Slovenskej repu-

bliky v interpretácii Mestského speváckeho zboru Trenčín za 
dirigovania PaedDr. Jozefa Vakoša. Po nej sa ujal slova 
prorektor pre rozvoj a investície Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka prof. Ing. Ján Garaj, DrSc., ktorý všetkých 
prítomných privítal. Slávnostný prejav predniesol rektor Tren-

čianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka doc. 
Ing. Juraj Wagner, PhD., 
ktorý v ňom zbilancoval 
uplynulý školský rok 
a súčasne načrtol súbor 
úloh, s ktorými vstupuje 
univerzita do nového školského roka 
i napriek zloţitosti doby, v ktorej ţije-
me. Príhovor potvrdil snahu vrcholných 

orgánov univerzity pod vedením rektora neustále rozširovať 

Nástup akademických funkcionárov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka 

prorektor prof. Ing. Ján Garaj, 
DrSc. 

rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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rozsah a obsah vysokoškolského vzdelávacieho procesu, 
zvyšovať náročnosť na kvalitu vlastnej vykonávanej práce 
v súlade s poţiadavkami doby tak, aby kaţdý absolvent uni-
verzity bol pripravený dôstojne obstáť na trhu práce doma i vo 
svete. Pre naplnenie týchto zámerov neustále vytvárať 
materiálne a priestorové podmienky. Ako príklad úspešnosti 
uviedol udelenie certifikátu kvality ISO 9000:2001 Labora-
tóriu spektrálnej analýzy Fakulty špeciálnej techniky Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka belgickou certifi-
kačnou spoločnosťou SGS dňa 12. septembra 2003. V tomto 
trende, teda s certifikáciou pracovísk, bude univerzita pokra-
čovať aj v tomto školskom roku, čo nepochybne bude mať 
vplyv na úroveň vzdelávacieho procesu, ale aj na prínos 
finančných prostriedkov do rozpočtu univerzity. Okrem toho 
sa v pláne univerzity pre tento školský rok stanovili úlohy,   
ako  : 
- pripraviť akreditáciu nových študijných programov;  
- pripraviť otvorenie nového študijného programu ošetro-

vateľstvo s orientáciou na kúpeľníctvo; 
- doplniť a rozšíriť komplex laboratórií; 

- presunúť celú Fakultu me-
chatroniky do Záblatia; 

- aktívne spolupracovať na 
tvorbe príjmovej časti roz-
počtu z vlastných zdrojov; 

Sú to úlohy náročné, ale uni-
verzita sa ich chce dôstojne 
zhostiť. Na záver svojho prí-
hovoru zaţelal novým štu-

dentom veľa úspechov v štúdiu. Potom odovzdal rektor Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wag-
ner, PhD. „Ceny rektora“ za publikačnú činnosť autorskému 
kolektívu prof. Ing. Michal Baránik, PhD. a Ing. Jozef Habá-

prof. Ing. Michal Baránik, PhD. preberá „Cenu rektora“ 
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nik za učebnicu „Základy mikroekonómie“ a za doc. Ing. 
Ignácovi Prnovi, CSc. za učebnicu „Teória systémov ria-
denia“. Pred záverom s pozdravnými príhovormi vystúpili 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan 
Štefanec, prednosta Krajského úradu v Trenčíne Mgr. Daniel 
Gajdoš, predseda predstavenstva Trenčianskej regionálnej 
komory SOPK Ing. Štefan 
Bratko, predseda Správnej rady 
Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka doc. Ing. Jú-
lius Tóth, CSc. Záver sláv-
nostného otvorenia patril štu-
dentskej hymne „Gaudeamus 
Igitur“. V ten istý deň sa v prie-
behu popoludnia uskutočnili slávnostné imatrikulácie 
študentov prvých ročníkov Fakulty špeciálnych techniky, 
Fakulty mechatroniky, Fakulty sociálno-ekonomických vzťa-
hov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka za účasti 
rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka  doc. Ing. 
Juraja Wagnera, PhD. a dekanov jednotlivých fakúlt. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 22.09.2003, 29.09.2003 
Pomocná evidencia 539/2/03, 568/1/03 
Fotoalbum č. 74/2003 

 
Dňa 22. septembra 2003 

aula Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v poobed-
ňajších hodinách bola po 
slávnostnom otvorení škol-
ského roka miestom ima-
trikulácie študentov prvých 
ročníkov Fakulty špeciálnej 

zľava dekan prof. Ing. Bohumil Bátora, CSc., rektor doc. Ing. Juraj Wagner, 
PhD. a prorektor, doc. Ing. Ivan baránik, CSc. 

doc. Ing. Ignác Prno, CSc. preberá „Cenu rektora“ 
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techniky, Fakulty mechatroniky, Fakulty sociálno-ekono-
mických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. 
Imatrikulácia študentov prvého ročníka Fakulty špeciálnej 
techniky sa začala slávnostným nástupom funkcionárov fakul-
ty, v závere ktorého kráčal rektor Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Po slávnost-
nom nástupe akademických funkcionárov prodekanka Fakulty  

špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka Ing. Zuzana Jamrichová, 
PhD. privítala akademických funkcionárov 
univerzity, hostí  a študentov prvého ročníka 
na imatrikulácii. Po tomto slávnostnom otvo-
rení program pokračoval slávnostným preja-
vom rektora Trenčianskej univerzity Alexan-
dra Dubčeka  doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD., 

v ktorom sa poďakoval za pozvanie na túto milú slávnosť. 
Vyslovil radosť nad tým, ţe na Trenčianskej univerzite Ale-
xandra Dubčeka prejavilo záujem študovať 2200 študentov, 

z toho na tejto fakulte 133 uchádzačov. 
Vyzdvihol skutočnosť, ţe univerzita je 
konsolidovaná, má všetky študijné odbory 
akreditované a ich absolventi majú široké 
uplatnenie v praktickom ţivote. Vyjadril 
presvedčenie, ţe ich 
študijné úsilie sa pre-
javí o niekoľko rokov, 
keď si prevezmú 
vysokoškolský di-

plom. Pre splnenie tohto cieľa im poprial 
veľa zdravia, trpezlivosti a študijných 
úspechov. Po súhlase dekana Fakulty špe-
ciálnej techniky Trenčianskej  univerzity 
Alexandra Dubčeka prof. Ing. Bohumila 

rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 

slávnostný sľub Martiny Polákovej 

 Ing. Zuzana Jamrichová, PhD. 
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Bátoru, CSc. k vykonaniu slávnostnej imatrikulácie sa usku-
točnil sľub študentov prvého ročníka, ktorý za všetkých 
predniesla a na ţezlo potvrdila Martina Poláková z Melčíc-
Lieskové. Po sľube potom prevzala z rúk dekana Fakulty špe-
ciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
prof. Ing. Bohumila Bátoru, CSc. imatrikulačný list. Potom sa 
všetci študenti predstavili rektorovi Trenčianskej univerzity 
a dekanovi Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univer-
zity. Na záver slávnostnej imatrikulácie sa k študentom pri-
hovoril dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka prof. Ing. 
Bohumil Bátora, CSc., ktorý konštatoval 
neustále skvalitňovanie vzdelávacieho 
procesu na fakulte, čo potvrdzuje aj ude-
lenie certifikátu kvality ISO 9000 : 2001 
Laboratóriu spektrálnej analýzy Fakulty 
špeciálnej techniky Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dubčeka dňa 12. sep-
tembra 2003. V tomto trende skvalit-
ňovania vzdelávacieho procesu je snaha 
univerzity pokračovať a preto boli podané ţiadosti na akredi-
táciu ďalších študijných odborov. Pripravuje sa dobudovanie 
ďalších laboratórií a špeciálnych učební. Na záver svojho 
príhovoru dal študentom niekoľko dobrých rád, ktorých by sa 
mali drţať, aby školu úspešne skončili a naplnili tak svoje 
smelé predsavzatia. 

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 75/03 
 
Na pôde Trenčianskej univerzity A. Dubčeka sa usku-

točnilo dňa 23. septembra 2003 rokovanie Prezídia Asociácie 
univerzít tretieho veku na Slovensku. Zaoberalo sa novými 
trendami vo vzdelávaní seniorov z pohľadu študijných odbo-

prof. Ing. B. Bátora, CSc. 
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rov, vrátane e-learningu, ako aj organizačným a ekonomic-
kým zabezpečením štúdia. Prezidentka Asociácie univerzít 
tretieho veku PhDr. Nadeţda Hrapková, PhD. informovala, ţe 
prezídium uvaţuje pôsobenie týchto univerzít navrhnúť do 
novely zákona o vysokých školách.  

Trendy č. 4/203 
Pomocná evidencia 762/1/03 
 
Občianske zdruţenie „Kolomaţ“ pripravilo pre deti od 4 do 

15 rokov tvorivé aktivity pod názvom „Detské dramatické 
dielne“ od 21. septembra do 7. decembra 2003, ktorých zá-
merom bolo vytvoriť vhodný reálny priestor pre vzbudenie 
detských komunikačných a tvorivých schopností. Metodika 
detských dramatických dielní vychádzala z prostriedkov a pos-
tupov pouţívaných v oblasti tvorivej dramatiky. Pod tvorivou 
dramatikou rozumieme učenie sa skúsenosťou, keď deti sa 
hrajú v  modelových situáciach, kde je predpísaný obsah, ale 
nie je predpísaný text a ich praktická činnosť je výsledkom 
vlastnej improvizácie. Pre deti boli pripravené tieto témy – 
„Ţivly“, „Zo ţivota rastlín“, „ Zo ţivota zvierat“ a „Tamtami“. 

Vlastné poznámky 
 
Od 29. septembra do 5. októbra 2003 sa v 31 krajinách 

Európy, teda i na celom Slovensku a v Trenčíne uskutočnilo 
podujatie pod názvom „Týţdeň programu mládeţe“, ktorý bol 
určený mládeţi od 15 do 25 rokov. V rámci tohto podujatia sa 
uskutočnili rôzne propagačné aktivity spojené s prehliadkami 
a súťaţami, ktoré boli zamerané na myslenie mladých ľudí a  
povzbudenie ich aktivity a osobného rozvoja. Súčasťou boli 
výstavy fotografií, videozáznamy a ďalšie propagačné mate-
riály. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 593/1/03 
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Koncom septembra 2003 sa dostala do pozornosti tlače 
trestné oznámenie odborných asistentov katedry matematiky 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Du-
šana Holého a Ivana Sadloňa vo veci manipulácie výsledkov 
prijímacích pohovorov na Fakulte sociálno-ekonomických 
vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, ktoré 
začala preverovať polícia v závere minulého akademického 
roka. V trestnom oznámení bola obvinená vedúca katedry 
matematiky RNDr. Daniela Hricišáková, CSc. Polícia v tomto 
smere podrobila expertíze niekoľko desiatok skušobných 
testov, ale machinácie sa nepotvrdili. 

Trenčianske noviny 06.10.2003 
Pomocná evidencia 583/1/03 
 
Od mesiaca október 2003 Fakulta mechatroniky Tren-

čianskej univerzity A. Dubčeka začala realizovať zaujímavý 
projekt na pomoc trenčianskym základným školám na 
Hodţovej ulici a Ulici Na dolinách, v ktorých boli zriadené 
krúţky mechatroniky pre ţiakov zapojených do projektu 
„Infovek“. Tieto dva krúţky vedli študenti 4. ročníka Fakulty 
mechatroniky Tomáš Tunega a Miroslav Koptík. Vedením 
projektu bola poverená Ing. Renáta Janošcová a organizačne 
ho zabezpečovali Ing. B. Anwarzai a Ing. J. Bruncko, všetci 
z Fakulty mechatroniky. Mechatronickú stavebnicu „Lego 
Dacta“ poskytol prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc z katedry  elek-
trotechniky Fakulty mechatroniky. 

Trendy č. 4/2003 
Pomocná evidencia 762/1/03 
 
Dňa 3. októbra 2003 prednášal študentom Trenčianskej 

univerzity A. Dubčeka poslanec Národnej rady Slovenskej 
republiky JUDr. Róbert Kaliňák na tému „Parlamentná de-
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mokracia v Slovenskej republike v procese začleňovania do 
štruktúr Európskej únie a NATO“. 

Trendy č. 4/2003 
Pomocná evidencia 762/1/03 
 
Na dňoch otvorených dverí Strednej priemyselnej školy 

stavebnej v Trenčíne dňa 23. októbra 2003 bola zo strany 
riaditeľa tejto školy Ing. Ivana Trnku poskytnutá informácia 
o zavedení nových študijných odborov. Jedným bol študijný 
odbor geodézia, kartografia a kataster a druhým odborom bolo 
staviteľstvo s názvom „Záhradná a krajinná tvorba“. 

Trenčianske noviny 03.11.2003 
Pomocná evidencia 667/2/03 
 
V dňoch 23. aţ 24. októbra 2003 usporiadala Fakulta 

špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-
čeka v Trenčíne 5. medzinárodnú vedeckú konferenciu 
„Transfer 2003“, zameranej na vyuţívanie nových poznatkov 
v strojárskej praxi. Odbornými garantmi za priebeh vedeckej 
konferencie boli dekan Fakulty špeciálnej techniky Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing. Bohumil 
Bátora, CSc. a vedúci katedry častí strojov Fakulty špeciálnej 
techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. 

Ing. Igor Baryzs, PhD. 
Prípravný výbor vedeckej 
konferencie pracoval v zlo-
ţení : 
- predseda doc. Ing. Oto 

Barborák, CSc. 
- členovia Ing. Dušan 

Lahučký, CSc., Ing. Ján 
Tvaroţek, Ing. Zdenko 
Gardian a Elena Pod-rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. otvára konferenciu „Transfer 2003“ 
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maková 
Vedecké grémium konferencie tvorili : 
- prof. Ing. Vladimír Blagodarny, DrSc. z Fakulty výrobných 

technológií Technickej univerzity Prešov; 
- prof. Ing. Stanislav Beroun, CSc. z Fakulty strojní Tech-

nickej univerzity Liberec; 
- prof. Ing. Ján Békés, DrSc. z Bratislavy, 
- prof. Ing. Ján Micheľ, CSc. z Katedry náuky o materiáloch 

Technickej univerzity Košice; 
- prof. Ing. Ing. PhD. Miroslav Kopecký z Fakulty prie-

myselných technológií Trenčianskej univerzity A. Dubčeka 
v Trenčíne; 

- prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD. z Fakulty špeciálnej tech-
niky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne; 

- mimoriadny profesor doc. Ing. Ján Vavro, PhD. z Fakulty 
priemyselných technológií Trenčianskej univerzity A. Dub-
čeka v Trenčíne; 

- mimoriadny profesor doc. Ing. Ivan Baránek, CSc. z Fakulty 
špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka 
v Trenčíne; 

- doc. Ing. Stanislav Maňas, CSc. z Ústavu výrobních strojů 
a mechanismů Českého vysokého účení technického Praha; 

- doc. Ing. Július Balog, CSc. z Mechanizačnej fakulty SPU 
Nitra; 

- doc. Ing. Viktor Ferencey, CSc. zo Strojníckej fakulty Slo-
venskej technickej univerzity Bratislava; 

- doc. Ing. Jurij Puzanov, Dr. Tech. Sc. z Dean og Robotics 
Faculty Iţevsk, Rusko; 

- doc. Ing. Pavel Koska, PhD. z katedry lesnej ťaţby a me-
chanizácie Technickej univerzity Zvolen; 

- doc. Ing. Anton Duhár, CSc. z Fakulty priemyselných tech-
nológií Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne; 

predsedníctvo medzinárodnej konferencie 
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- doc. Ing. Alojz Ţiačik, CSc. z Fakulty priemyselných 
technológií Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne; 

- Ing. Marián Záhradník, generálny riaditeľ „Konštrukta – 
Defence“ a.s. Trenčín; 

- Ing. Rastislav Wiederman, generálny riaditeľ „Trens“ a.s. 
Trenčín. 
Medzinárodnú vedeckú konferenciu mode-

roval predseda akademického senátu Fakulty 
priemyselných technológií Trenčianskej uni-
verzity A. Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Oto 
Barborák, CSc., ktorý v úvode privítal účast-

níkov konferen-
cie a predstavil 
predsedníctvo vedeckej konfe-
rencie – rektora Trenčianskej 
univerzity A. Dubčeka v Tren-
číne  doc. Ing. Juraja Wagnera 
PhD., radcu Trenčianskeho samo-
správneho kraja PaedDr. Jozefa 

Boţika, dekana Fakulty priemyselných technológií Trenčian-
skej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne  prof. Ing. Bohumila 
Bátoru, CSc. a vedúceho katedry časti strojov Fakulty špe-
ciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka prof. Ing. 
Igora Baryzsa, PhD. Slávnostný príhovor predniesol rektor 
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Juraj 
Wagner, PhD., ktorý zvýraznil, ţe od zaloţenia univerzity 
v roku 1997 Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univer-
zity A. Dubčeka sa orientovala na vedecko-výskumnú činnosť 
s poskytovaním poznatkov do širokej praxe a výmenou skúse-
ností prostredníctvom konferencií. Začiatky vedeckých konfe-
rencií boli skromné a dnes je to uţ široký záber autorov zo 
Slovenska, ale aj zo zahraničia. Pri tejto príleţitosti privítal 
vedúceho delegácie druţobnej Technickej univerzity z Iţevska 

doc. Ing. Oto Barborák, CSc. 

v popredí doc. Ing. V. J. Kulemin, CSc. z Iţevska 
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doc. Ing. V. J. Kulemina, CSc., vedúceho delegácie Tech-
nickej univerzity v Magdeburgu prof. Dipl. Ing. Rudigera 
Bähra, ktorého sprevádzala prvá absolventka Trenčianskej 
univerzity A. Dubčeka v Trenčíne Ing. Jana Poludvorná, ako 
aj delegácie univerzít z Poľska a Čiech. Vyjadril presvedčenie, 
ţe konferencia prinesie jej účastníkom obohatenie sa novými 
znalosťami vo vedecko-výskumnej práci a prostredníctvom 
nich sa dostanú k študentom, ktorí ich budú rozvíjať. Teší ho 
aj skutočnosť, ţe strojárenstvo na Slovensku po určitej stag-
nácii sa dostáva do popredia a vyjadril presvedčenie, ţe ak 
bude rásť priemyselná výroba, tak aj vysoké školy a celá 
spoločnosť bude prosperovať. Na príhovor rektora nadviazal 
dekan Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univer-
zity A. Dubčeka v Trenčíne  prof. Ing. Bohumil Bátora, CSc., 
ktorý konštatoval, ţe do programu vedeckej konferencie bolo 
prihlásených 90 príspevkov a je v nej zastúpených 20 univer-
zít. Dotkol sa kvalitatívneho rozvoja Fakulty špeciálnej 
techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka a to jednak 
rozšírením ďalších akreditovaných odborov a potom ako aj 
udelením certifikátu laboratóriu spektrálnej analýzy kovov 
belgickou firmou SGS.  V závere svojho príhovoru predstavil 
vedúcich jednotlivých sekcií : 
a) doc. Ing. Antona Duhára, CSc., vedúceho sekcie „Vý-

vojové konštrukcie strojov 
a nové metódy konštruo-
vania“ 

b) doc. Ing. Ondreja Híreša, 
CSc., vedúceho sekcie „No-
vé materiály a ich efektívne 
spracovanie“ 

c) doc. Ing. Harolda Mäsiar, 
CSc., vedúceho sekcie „Progresívne technológie, inovácie 
a renovácie“ 

zľava Ing. Janka Poludvorná, prodekan doc. Ing. Harold Mäsiar, 
CSc. a prof. Dipl. Ing. Rudiger Bähr 
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d) mimoriadny profesor doc. Ing. Ivana Baránka, CSc., vedú-
ceho sekcie „Kvalita a metódy jej zabezpečenia v procese 
výroby“, ktorého počas neprítomnosti zastupoval prof. Ing. 
Igor Baryzs, PhD. 

e) doc. Ing. Alexeja Chovanca, PhD., vedúceho sekcie „Spo-
ľahlivosť, diagnostika a opravárenstvo“ 
Oficiálnu časť otvorenia vedeckej konferencie uzavrel svo-

jím príhovorom radca Trenčianskeho samosprávneho kraja 
PaedDr. Jozef Boţik, ktorý odovzdal pozdrav od predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefana Štefanca 
a zaţelal úspešné rokovanie konferencie. S úvodnou pred-
náškou sa predstavil prof. Dipl. Ing. Rudiger Bähr, ktorého 
tlmočila úspešne Ing. Jana Poludvorná. Po krátkej prestávke sa 
potom účastníci rozdelili do piatich sekcií, na ktorej prednášali 
svoje príspevky. 

Vlastné poznámky 
Trendy č. 4/2003 
Pomocná evidencia 627/1/03, 723/1/03, 762/1/03 
 
Dňa 24. októbra 2003 usporiadala Fakulta sociálno-

ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka 
v Trenčíne „Deň otvorených dverí“, ktorého 
cieľom bolo priblíţiť budúcim maturantom 
základné informácie o štúdiu na univerzite 
od prijímacích pohovorov aţ po jej ukon-
čenie. Podujatie otvorila a aj ho celé mo-
derovala prodekanka fakulty pre rozvoj prof. 
Ing. Helena Stráţovská, PhD. V úvode poz-
dravila účastníkov dňa otvorených dverí 
a predstavila akademických funkcionárov 

fakulty, ktorí sa ho zúčastnili. Prodekan pre externé formy 
štúdia Ing. Jozef Habánik, PhD. predstavil účastníkom otvore-
ných dverí vývoj Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Tren-

prodekanka prof. Ing. Helena 
Stráţovská, PhD. 
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číne od jej vzniku v roku 1997 aţ po dnešok. Spomenul jej 
štruktúru, počty študujúcich ţiakov, partnerské vzťahy s inými 
univerzitami doma a v zahraničí, základné úseky jej vývoja 
ako napríklad pomenovanie univerzity po A. Dubčekovi 
v roku 2002, odovzdanie novej univerzitnej kniţnice v roku 
2003 a podobne. Pred ďalšou informáciou vystúpila študentka 
Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave Ro-
mana Vicianová s recitáciou básne „Hlavou v boku“ od Miro-
slava Válka. Potom prodekantka fakulty pre rozvoj prof. Ing. 
Helena Stráţovská, PhD. priblíţila učebné odbory, podmienky 
vzdelávania študentov, pôsobnosť funkcionárov Fakulty 
sociálno-ekonomického rozvoja a vysvetlila niektoré pojmy, 
ktoré sa na akademickej pôde alebo aj mimo nej pouţívajú. 
Predsedníčka akademického senátu fakulty RNDr. Eva 
Grmanová, PhD. priblíţila činnosť vedeckej rady a akade-
mického fakulty. Na záver informačnej časti programu vystú-
pila Mgr. Hájková z Krajskej pedagogicko-psychologickej 
poradne v Trenčíne, ktorá kladne zhodnotila vystúpenia peda-
gógov z fakulty, pretoţe značná časť vzne-
sených otázok zo strany budúcich vysoko-
školákov práve smeruje do tejto oblasti. Po 
malom občerstvení si stredoškoláci prezreli 
priestory univerzity a potom sa opäť stretli 
v aule univerzity, aby sa podelili s pracov-
níkmi fakulty so svojimi dojmami, prípadne 
im títo zodpovedali na doplňujúce otázky. 

Vlastné poznámky 
Trendy č. 4/2003 
Pomocná evidencia 627/1/03, 628/1/03, 629/1/03, 
630/1/03, 762/1/03 
 
Na medzinárodnej súťaţi barmanov „Eurocup 2003“ 

v Prešove, ktoré sa uskutočnili v dňoch 27. aţ 29. októbra 

Ing. Jozef Habánik, PhD. 
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2003 sa medzi 42 druţstvami zo štrnástich krajín Európy 
zúčastnili dvaja študenti zo Zdruţenej strednej školy 
hotelových sluţieb a obchodu v Trenčíne, ktorí boli mimo-
riadne úspešní. Marcel Marušinec spomedzi 84 barmanov 
v kategórii „sof drink“ získal vynikajúce tretie miesto a Filip 
Kosa sa umiestnil v striebornom pásme. 

Trenčianske noviny 10.11.2003 
Pomocná evidencia 681/1/03 
 

Dňa 29. októbra 2003 zasadacia miestnosť 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
v poobedňajších hodinách bola miestom 
imatrikulácie študentov Univerzity tretieho 
veku. Imatrikulácia 43 študentov tretieho veku 
začala slávnostným nás-
tupom funkcionárov fakulty 
a hostí, v závere ktorého 

kráčal rektor Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, 
PhD. Po slávnostnom nástupe prorektor pre 
výchovno-vzdelávaciu činnosť Trenčian-
skej univerzity Alexandra Dubčeka doc. 
Ing. Ivan  Baránek, CSc. privítal  rektora 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD., predsedu  
Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na 
Slovensku v Trenčíne Ing. Jozefa Miklóša, 
hostí  a študentov na imatrikulácii. Po tomto 
slávnostnom otvorení prorektor doc. Ing. 
Baránek, CSc. predstavil rektorovi Trenčian-
skej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. 

Jurajovi   Wagnerovi,  PhD.  kaţdého študenta menovite. Sľub   
za študentov predniesla Oľga Kuníková z Trenčína. Sláv-

doc. Ing. Ivan Baránek, CSc. 

rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 

Oľga Kuníková 
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nostný prejav predniesol rektor Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD., v ktorom sa 
poďakoval za pozvanie na túto milú slávnosť. Vyslovil radosť 
nad tým, ţe i v tomto školskom roku vznikol záujem o štú-
dium na Univerzite tretieho veku, a preto Trenčianska univer-
zita Alexandra Dubčeka rozhodla otvoriť v poradí druhý škol-
ský rok. Dotkol sa skutočnosti, ţe univerzita je konsolido-
vaná, má všetky študijné odbory akreditované a ich absolventi 
majú široké uplatnenie v praktickom ţivote. V závere svojho 
príhovoru poprial študentom veľa zdravia, trpezlivosti a študij-
ných úspechov. Začiatok školského roka Univerzity tretieho 
veku sa ukončil študentskou hymnou „Gaudeamus Igitur“. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 03.11.2003 
Info Trenčín 07.11.2003 
Pomocná evidencia  641/1/03, 663/1/03, 678/1/03 
Fotoalbum č. 85/2003 
 
V dňoch 4. a 5. novembra 2003 sa uskutočnilo finále 

jubilejného 35. ročníka speváckej súťaţe ţiakov základných 
škôl Trenčianskeho okresu v Kultúrnom stredisku Trenčín – 
Juh pod názvom „Trenčianske hodiny“ za účasti 116 ţiakov. 
Podmienkou účasti na súťaţi bolo víťazstvo v obvodnom kole, 
teda na škole a spievanie bez 
doprovodu hudobného nás-
troja. Priebeh súťaţe potvrdil, 
ţe naše deti radi spievajú 
slovenskú ľudovú pieseň, čo 
potvrdila aj ich vysoká inter-
pretačná úroveň. Dňa 4. no-
vembra 2003 odborná porota 
v zloţení predseda Slavka 
Švajdová a členky Mgr. Irena Včelíková a Mgr. Anna Plachká 

talentovaná speváčka Paulína  Ovádková prijíma blahoţelanie od 
predsedníčky poroty Slavky Švajdovej 
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v prvý deň súťaţe dňa 4. novembra 2003 vyhlásila týchto 
víťazov : 
1.  kategória sólo: 

2.   cena nebola udelená 
3. Paulína Ovádková, Trenčín, Ul. P. Bezruča 
4. Ţofia Chrobáková, Motešice 

2. kategória sólo: 
1. Filip Adamči, Trenčín, Veľkomoravská 
2. Andrea Justová, Trenčín, Saratovská 
2. Tomáš Švajda, Trenčín, sv. Andreja-Svorada 
3. Zuzana Vániová, Dolná Poruba 
3. Dominik Šedivý, Soblahov 

3. kategória sólo: 
1. Lucia Komorovská, Motešice  
2. Eliška Vavrušová, Nemšová, sv. Michala  
3. Jana Lišková, Trenčín, sv. Andreja-Svorada 
 3. Alexandra Mihálechová, Trenčín, Saratovská 

Kategória duo  1. : 
1. Lenka Trokanová – Lucia Lorencová, Trenčín, Veľko-

moravská 
2. cena nebola udelená 
3. cena nebola udelená 

Kategória duo  2. : 
1. Gabriela a Monika Michálikové, Dolná Súča  
2. Katarína Ďuráčiová – Diana Jarošová, Trenčín, Veľko-

moravská 
3. Barbora Drozdová – Andrea Justová, Trenčín, Saratovská 

Kategória trio : 
1.  cena nebola udelená  
2. Katarína Ďuráčiová – Diana Jarošová – Veronika  Miščí-

ková, Trenčín, Veľkomoravská  

3. cena nebola udelená 
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Dňa 5. novembra 2003 odborná porota v zloţení predseda 
Ţofia Sekerková a členky Mgr. Brigita Nemlahová a Mgr. 
Alena Dudáčková vyhlásila týchto víťazov : 

1. kategória sólo : 
1. Tatiana Janišová, Trenčín, Novomeského 
2. Radka Chlebanová, Nemšová,  Ul. J. Palu 
3. Samuel Štefanec, Trenčianske Teplice 

2. kategória sólo : 
1. Mária Schönová, Trenčín, Veľkomoravská  
2. Zuzana Kaková, M. Rešetku Horná Súča  
3. Kristína Švecová, Trenčín, Hodţova  

3. Kategória sólo: 
1. Patrik Horňák, Trenčín, 

Hodţova 
2. cena nebola udelená 
3. Michaela Slivová, Tren-

čín, Novomeského  
4. Mária Zajacová, Drieto-

ma 
Kategória duo  1. : 

1. cena nebola udelená  
2. Mária Barinková – Petra Ďurmeková, Trenčianske Tepli-

ce 
3. cena nebola udelená 

Kategória duo 2. : 
1. Adriana Mesiarová – Adriana Samiecová, Trenčianske 

Teplice 
2. Ľudmila Chupáčová – Ľuba Krovinová, M. Rešetku 

Horná Súča 
3. Katarína Vraţdová – Zuzana Michalcová, Drietoma 

Kategória trio : 
1. cena nebola udelená  

Patrik Horňák obhájil svoje prvenstvo v  sólovom speve 
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2. Adriana Mesiarová – Adriana Samiecová –Jana  
Štefancová, Trenčianske Teplice 

3. Ľuba Krovinová – Slávka Koţelová – Mária Serišová,                                                            
M. Rešetku Horná Súča 

 
Speváci, ktorí sa umiestnili medzi prvými tromi najlepšími 

v kaţdej vekovej kategórii, predstavili sa svojím rovesníkom 
a svojím rodičom na koncerte víťazov v Kultúrnom stredisku 

Trenčín, Ulica Dlhé Hony 
dňa 26. novembra 2003 s 
doprovodom ľudovej hudby 
Ing. Mariána Járeka z Nitry. 
Po privítaní hostí a všetkých 
prítomných PaedDr. Joze-
fom Vakošom začala jeden 
a polhodinová prehliadka 
mladých spevákov, ktorých 
výkony obecenstvo oceňo-

valo silným potleskom. Za hodno spomenúť vystúpenie zná-
mej speváčky ľudových piesní Slavky Švajdovej, ktorá okrem 
interpretácie ľudovej piesne nahranej pred pár dňami v Slo-
venskom rozhlase, verejne sa priznala, ţe práve súťaţ „Tren-
čianske hodiny“ pomohla objaviť a rozviť jej talent lásky k 
spevu a vôbec lásky k ľudovej piesni.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 01.12.2003 
Pomocná evidencia 04.11.2003, 736/1/03 
 
Dňa 5. novembra 2003 sa uskutočnilo prvé zasadnutie 

nového Akademického senátu Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka na obdobie rokov 2003 aţ 2007, na ktorom 
bolo zvolené tajným hlasovaním jeho vedenie : 

spevákov doprevádzala ľudová hudba Ing. Mariána Járeka 
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- predseda Akademického senátu Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka prof. Ing. Michal Boršč, CSc., 

- podpredseda Akademického senátu Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka PaedDr. Ernest Broska, 

- tajomníčka Akademického senátu Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka Ing. Ľubica Harakaľová. 
Predsedníctvo Akademického senátu Trenčianskej univer-

zity Alexandra Dubčeka okrem vedenia tvorili : 
- doc. Ing. Ignác Prno, CSc. z Fakulty sociálno-ekonomických 

vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 
- doc. Ing. Oto Barborák, CSc. z Fakulty špeciálnej techniky 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 
- prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc. z Fakulty priemyselných 

technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 
- Ing. Peter Giraltoš zo Študentskej komory Akademického 

senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. 
Členov Akademického senátu Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka tvorili : 
- doc. Ing. Dušan Maga, PhD. z Fakulty mechatroniky Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 
- Ing. Jaroslav Jambor z Fakulty mechatroniky Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka, 
- prof. PhDr. Peter Barták, DrSc. z Fakulty sociálno-ekono-

mických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-
čeka, 

- RNDr. Ing. Dagmar Petrušová z Fakulty sociálno-ekono-
mických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-
čeka, 

- Ing. Dušan Lahučký, CSc. z Fakulty špeciálnej techniky 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 

- doc. Ing. Alojz Ţiačik, CSc. z Fakulty špeciálnej techniky 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 
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- PhDr. Elena Degadová z Ústavu prírodných a humanitných 
vied Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 

- doc. Ing. Stanislav Košina z Ústavu prírodných a huma-
nitných vied Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 

- prof. RNDr. Juraj Slabeycius, PhD. z Fakulty priemyselných 
technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 

- RNDr. Pavol Odokienko z Fakulty priemyselných techno-
lógií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 

- Mgr. Zuzana Aková za Rektorát z Fakulty priemyselných 
technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. 
Členmi Akademického senátu Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka boli aj zástupcovia študentskej komory : 
- Dušan Pranda z Fakulty mechatroniky Trenčianskej univer-

zity Alexandra Dubčeka, 
- Tomáš Stromko z Fakulty mechatroniky Trenčianskej uni-

verzity Alexandra Dubčeka, 
- Katarína Jonáková z Fakulty sociálno-ekonomických vzťa-

hov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 
- Daniela Korbová z Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 
- Juraj Marko z Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka, 
- Ing. Zuzana Švecová z Fakulty priemyselných technológií 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 
- Kristína Haľková z Fakulty priemyselných technológií Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka. 
Vlastné poznámky 
 
Deň 13. november 2003 by sa zdal, ţe je normálnym 

pracovným dňom. No zdanie sklamalo. Lúče jesenného slnka 
vystupujúceho spoza lesného porastu Breziny láskajúc všetky 
domy v celom meste Trenčín akoby chceli naznačiť, ţe dnešný 
deň je predsa len trocha výnimočný. Áno, deň to bol 
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slávnostný pre všetkých pedagógov a študentov Obchodnej 
akadémie v Trenčíne, pretoţe bol dňom, keď tejto škole 
v Trenčíne bolo prinavrátené pomenovanie po významnom 

štátnikovi dr. Milanovi Hodţovi. Slávnost-
ná pedagogická rada Obchodnej akadémie 
v Trenčíne bola miestom, na ktorej sa tento 
slávnostný akt uskutočnil. Po slávnostných 
fanfárach a otvorení riaditeľom školy Ing. 
Ľubomírom 
Jandíkom sa 
ujal slova 

moderátor 
podujatia 

Ivo Veliký, ktorý priliehavým 
úryvkom básne „Letorosty“ od 
P. O. Hviezdoslava naladil 
všetkých prítomných do sláv-
nostnej atmosféry a priblíţil najdôleţitejšie medzníky školy. 
Jej história sa začal písať pred 84 rokmi, presne 27. októbra 
1919, kedy sa začalo vyučovanie, kedy sa začalo vyučovať na 
Československej štátnej obchodnej škole v Trenčíne. V škol-
skom roku 1922 aţ 1923 bola zariadená nová forma štúdia, 
takzvaná kupecká škola pre učňov z obchodných činností. 
Medzníkom vo vývoji školy bol rok 1927, v ktorom došlo 
k premene obchodnej školy na obchodnú akadémiu so štvor-
ročným štúdiom ukončenou maturitnou skúškou. Orgánom 
mesta Trenčín slúţi ku cti, ţe sa rozhodli postaviť pre školu 
nový objekt na Hornej Sihoti. Výstavba sa začala budovať 
v roku 1935, v zime 1937 bola ukončená a po polročných 
prázdninách v roku 1938 sa začalo vyučovanie. Na úhrade 
stavebných nákladov v rozsahu 2.250.000,- Sk sa podieľalo 
mesto Trenčína a Ministerstvo školstva a osvety. Kto sa 
o výstavbu školy zaslúţil hlása pamätná tabuľa umiestnená vo 

Ing. Ľubomír Jandík 

Pamätná tabuľa dr. Milanovi Hodţovi vo vestibule školy 
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vstupnej hale školy. Od 21. júna 1937 niesla škola čestný 
názov „Československá obchodná akadémia Dr. Milana Hod-
ţu“, čím sa prejavila vďaka ministerskému predsedovi za jej 
zriadenie. V ďalších rokoch so zmenami politického zriadenia 
sa menil názov i zameranie školy, ale i napriek týmto zmenám 
škola mala od svojho vzniku aţ po dnešok vysoký kredit 
vedomostnej úrovne. Potom Ivo Veliký osobitne privítal 

vzácnych hostí, ktorí prijali pozvanie školy  
a to zástupkyňu Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky Ing. Naďu Redlich-
Michalskú, členov rodiny Dr. Milana 
Hodţu herečku Mgr. Vieru Bučkovú, Ing. 
Pavla Pavlù, Ivana Hodţu a ďalej vedú-
ceho odboru školstva Trenčianskeho samo-
správneho kraja PaedDr. Milana Poláka, 
viceprimátora mesta Trenčín Ing. Jána 

Krátkeho a riaditeľov trenčian-
skych stredných škôl. V ďalšom 
programe PhDr. Alena Bartlová 
priblíţila ţivot Dr. Milana Hodţu. 
Vyvrcholením slávnostnej peda-
gogickej rady bolo odovzdanie 
rozhodnutia ministra školstva 
Slovenskej republiky o udelení 
čestného názvu „Obchodná aka-
démia Dr. Milana Hodţu“ hlavnou radkyňou Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky Ing. Naďou Redlich-Michal-
skou riaditeľovi školy Ing. Ľubomírovi Jandíkovi, čo prítomní 
privítali. Ing. Pavel Pavlů, ktorý poďakoval škole za jej snahu 
prinavrátiť škole pomenovanie po Dr. Milanovi Hodţovi a na 
spestrenie svojho príhovoru vyniesol zo zabudnutia niekoľko 
epizód Dr. Milana Hodţu, ktoré si pamätá z rozprávania svojej 
matky. Viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján Krátky zaţelal 

prednáška PhDr. Aleny Bartlovej 

riaditeľ školy Mgr. Ľubomír Jandík preberá z rúk              Ing. 
Nadi Redlich-Michalskej čestný názov školy 
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škole veľa úspechov v jej pedagogicko-výchovnej práci. Záver 
slávnostnej pedagogickej rady patril krátkemu kultúrnemu 
programu, v ktorom vystúpili s recitáciou študentky Michaela 

Lamačková, Zuzana Bočáková a Zuzana 
Mandincová za gitarového doprovodu pro-
fesorky Mgr. Evy Mičovej a vystúpenie pro-
fesoriek Mgr. Evy Mičovej hre na husle 
a Mgr. Kvetoslavy Pukancovej v hre na gitare 
interpretujúce skladbu Charlieho Chaplina 
„Večnosť“. A úplne na záver poďakoval 
riaditeľ školy Ing. Ľubomír Jandík všetkým 

za slová uznania a pozval všetkých na recepciu. 
Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 17.11.2003 
Pomocná evidencia 677/1/03, 704/1/03 
Fotoalbum č. 90/2003 
 
Dňa 19. novembra 2003 sa uskutočnilo v Akadémii vzde-

lávania podujatie pod názvom „Týţdeň celoţivotného vzde-
lávania“ s podporou programu Európskej komisie „Socrates“ 
za účasti domácich a zahraničných partnerov.  Jeho poslaním 
bola propagácia celoţivotného učenia v spoločnosti, posil-
ňovanie vedomia o nevyhnutnosti celoţivotného vzdelávania 
u občanov jednotlivých krajín. 

Trenčianske noviny 01.12.2003 
Pomocná evidencia 737/3/03 
 
Dňa 23. novembra 2003 Ľudová banka ocenila aj v tomto 

roku najlepších absolventov vysokých škôl na Slovensku za 
školský rok 2002/2003. Medzi ocenenými „Grand Prix 
Ľudovej banky“ bol absolvent Fakulty mechatroniky Tren-
čianskej univerzity A. Dubčeka Ing. Juraj Ďudák. 

Trendy č. 4/2003 

Ing. Pavel Pavlů 
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Pomocná evidencia 762/1/03 
 
Spomienkové stretnutie pri príleţitosti 100. výročia 

narodenia matematika, fyzika, autora učebníc, dlhoročného 
riaditeľa Gymnázia v Trenčíne  prof. Vojtecha Vikára, rodáka 
z Drietomy, sa uskutočnilo v Kultúrnom a metodickom stre-
disku Ozbrojených síl Slovenskej republiky dňa 28. novembra 
2003. Súčasťou podujatia bola malá výstavka dokumentov 
z jeho tvorby. Akciu pripravili Klub trenčianskych historikov, 
Verejná kniţnica M. Rešetku a Gymnázium Ľ. Štúra v 
Trenčíne. 

Vlastné poznámky 
 
Ţiaci rôznych študijných odborov Zdruţenej strednej školy 

hotelových sluţieb a obchodu v Trenčíne ukázali svoje 
odborné zručnosti dňa 9. decembra 2003 v priestoroch Kul-
túrneho a metodického centra Ozbrojených Slovenskej repu-
bliky. Ich šikovnosti sa prizeralo značné mnoţstvo divákov. 
Podujatie, ktorým sa škola chcela predstaviť verejnosti, bolo 
spojené aj so súťaţou ţiakov v jednotlivých profesiách. Sú-
ťaţilo sa o najlepšieho kuchára, cukrára a barmana školy. 
Úlohou kuchára bolo pripraviť predjedlo a hlavné jedlo 
niektorej zo svetových kuchýň, pričom sa hodnotila ich 
technická zručnosť, dodrţanie časového limitu 120 minút a 
samozrejme, chuť jedál. Z desiatich súťaţiacich sa najlepším 
kuchárom stal Alexander Didy. Siedmi cukrári mali na starosti 
tanierovú úpravu rezov a súťaţilo sa aj o najkrajšiu tortu. 
Prívlastok “naj” si vyslúţila Lenka Švančárková. Barmani 
mali za úlohu pripraviť najlepší nápoj kategórie “long drink”. 
Najlepšie si počínala Veronika Juchová. Prví traja v kaţdej 
súťaţi boli odmenení cenami. Akcia bola zároveň praktickou 
maturitnou skúškou pre ţiakov dvoch tried v odbore hotelová 
akadémia.  
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Trenčianske noviny 15.12.2003 
Pomocná evidencia 773/1/03 

 
Dňa 11. decembra 2003 v podvečerných hodinách sa v 

priestoroch Základnej školy na Študentskej ulici v Trenčíne 
zišli rodičia, aby vyhlásili petičnú akciu proti zrušeniu tejto 
školy. V tomto roku išlo uţ o tretiu trenčiansku školu, ktorá 
bola odsúdenú na zánik. Prvou bola Základná škola v miestnej 
časti Opatová, ktorú si rodičia obhájili spolu aj s poslancami 
z mestskej časti Sever a nezrušili ju. Druhou bola Základná 
škola na Ulici 1. mája v Trenčíne, ktorá vstúpila do nového 
školského roka 2003/2004 s minimálnym počtom ţiakov 
a dnes po organizačných krokoch vykonaných mestom Tren-
čín a Ministerstvom školstva Slovenskej republiky sa táto 
škola stala minulosťou. Rodičov však najviac zarazila sku-
točnosť, ţe o existencii tejto základnej školy rozhodol niekto 
za stolom bez znalosti bliţších vzťahov. Takáto váţna 
záleţitosť by sa mala riešiť verejnou diskusiou. Nikto nepo-
piera, ţe detí ubúda, ale na školy sa nedá pozerať iba cez čísla. 
Za vinu sa dáva predsedníčke školskej komisie Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne Mgr. Anne Plánkovej, ktorá svoju 
koncepciu s nikým neprerokovala. Voči takémuto postupu 
vyjadrila svoje záporné stanovisko tieţ prítomná poslankyňa 
PhDr. Alena Laborecká a predseda výboru mestskej časti 
Sever Ján Babič. Na celej veci je zaráţajúce, ţe rodičia a 
poslanci sa len akoby náhodou dopočuli o tom, ţe o pár dní sa 
na rokovaní mestského zastupiteľstva bude schvaľovať kon-
cepcia školstva v meste Trenčín, z ktorej vyplýva aj zrušenie 
tejto základnej školy. Preto sa na mestskom zastupiteľstve 
bude ţiadať stiahnutie tohto bodu z rokovania. O pripra-
vovaných zmenách nič nevedel ani riaditeľ školy Mgr. 
Vladimír Šuráň. V rámci spomínanej koncepcie sa uvaţuje aj 
o zrušení ďalšej Základnej školy na Východnej ulici v Tren-
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číne, v ktorej priestoroch by svoje miesto mala nájsť Tren-
čianska univerzita A. Dubčeka.  

Trenčianske noviny 15.12.2003 
 
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne prijali na 

svojom zasadnutí dňa 18. decembra 2003 významný materiál 
pod názvom „Koncepciu školstva v meste Trenčín. Pri jeho 
tvorbe sa vychádzalo z prechodu kompetencií v oblasti zá-
kladných škôl v roku 2002 zo strany štátu na mesto Trenčín. 
Analýzou skutočného stavu počtu ţiakov a potrebných kapacít 
v náväznosti na demografický vývoj  bolo zistené, ţe stav škôl 
a hlavne ich počet je dlhodobo neudrţateľný. Mesto Trenčín 
v roku v školskom roku 2003/2004 spravovalo 10 základných 
škôl s právnou subjektivitou, Centrum voľného času s právnou 
subjektivitou a Základnú umeleckú školu s právnou subjek-
tivitou. Najdôleţitejším faktorom pri tvorbe koncepcie základ-
ného školstva v meste Trenčín bola finančná situácia, pri 
ktorej vytvárajú školy mestu stratu a vytvárajú tak tlak na 
dodatočné financovanie zo zdrojov určených na rozvoj mesta. 
Ďalším významným faktorom bol však demografický vývoj 
v Trenčíne, ktorý kaţdým rokom signalizuje neustále zniţo-
vanie počtu ţiakov na základných školách. Málo ţiakov 
v základných školách prináša menej financií a tým nepokrytie 
prevádzkových nákladov, t.j. na mzdy učiteľov, náklady za 
odber elektrickej energie, plynu vody, náklady za opravy 
a údrţbu objektov, ostatné náklady spojené s prevádzkou škôl. 
Ľahko by sa tak mohlo stať, ţe jedna základná škola by 
vytvorila ročne stratu aţ 2,5 mil. Sk. V tomto školskom roku 
2003/2004 navštevuje trenčianske základné školy 5.594 ţia-
kov, z ktorých ukončí školskú dochádzku 766 deviatakov. Pre 
porovnanie s novým školským rokom 2004/2005 po prázd-
ninách zasadne do školských lavíc základných škôl v Trenčíne 
pribliţne 380 prváčikov. Napriek novej výstavbe v daných 
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lokalitách nie je moţné predpokladať významnú zmenu 
v tomto demografickom deficite. Podľa Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky bol stanovený ročný normatív na ţiaka 
21.400,- Sk, ktorý je platný od nového roka 2004. Mesto 
Trenčín od prechodu kompetencií zo strany štátu sa snaţilo 
školám pomôcť pri riešení tých základných nedostatkov, ktoré 
boli v priebehu dvanástich rokov zo strany štátu negované, 
dotovaním z vlastného mestského rozpočtu vo výške takmer 
30 miliónov Sk za obdobie jeden a pol roka. Po zváţení 
všetkých moţností Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne svojím 
uznesením č. 195/2003 od 1. septembra 2004 zrušilo v lokalite 
Trenčín - Juh dve základné školy (Základná škola Trenčín, 
Východná ulica a Základná škola Trenčín, Saratovská ulica) 
a tieto integrovalo do tretej školy Základnej školy Trenčín, na 
Novomeského ulici. Zlúčením týchto škôl na v sídlisku Juh sa 
bude učiť na Základnej škole Trenčín, Novomeského ulica 
1.412 ţiakov v 52 triedach, čo znamená v priemere 27 ţiakov 
na triedu. Týmito organizačnými úpravami vznikne úspora 
minimálne 10 miliónov Sk, ktorá sa pouţije na skvalitnenie 
vyučovacieho procesu. Mesto Trenčín plánuje pre dochádza-
júce deti z časti sídliska Juh 2. zabezpečiť školský autobus. 
K novému školskému roku sa dobudujú na Ulici generála 
Svobodu prechody pre chodcov, vrátane svetelnej signalizácie, 
ktoré budú v ranných hodinách pod kontrolou príslušníkov 
mestskej polície. No priebeh rokovania mestského zastu-
piteľstva bol veľmi dramatický. „To je hanba! Fúúj! Na toto 
sme vás nevolili,“ kričali na balkóne jednotne učitelia aj 
rodičia, ktorí sledovali hlasovanie poslancov o zrušení zá-
kladných škôl na Študentskej a Východnej ulici v Trenčíne. 
Ich rozhorčenie mestský parlament príliš na vedomie nebral. 
Niektorí poslanci kritizovali spôsob prípravy a vykonávania 
školskej reformy, aký zvolila predsedníčka školskej komisie 
Mgr. Anna Plánková. Ďalej kritizovali, ţe sa rozhoduje o 
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deťoch bez diskusie s rodičmi a učiteľmi, bez prihliadania na 
pedagogické, sociálne a ďalšie negatívne dôsledky a vôbec sa 
im nepáčilo, ţe nevedeli o podstatných krokoch v zrušení a v 
zlučovaní základných škôl. Poslancov nezaujalo ani argumen-
tami podloţené vystúpenie riaditeľa Mgr. Viktora Hlaváča zo 
Základnej školy na Saratovskej ulici v Trenčíne. Nakoniec 
predsa s rozdielom jedného hlasu novú reformu školstva v 
Trenčíne, a teda aj zrušenie dvoch základných škôl odhla-
sovali.  

Trenčianske noviny 05.01.2004 
Pomocná evidencia 801/1/03, 787/1/03 
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Kultúrno – spoločenský život 
 

Mesto Trenčín sa predstavilo na medzinárodnom veľtrhu 
cestovného ruchu v Brne dňa 9. januára 2003 uţ po jedenásty 
krát, ako uţ jeho tradičný vystavovateľ v spoločnej expozícii 
s mestom Zlín. Ako predtým, tak aj teraz bolo cieľom účasti 
mesta Trenčín na tejto výstave priblíţiť návštevníkom výstavy 
s príťaţlivými, kultúrnymi a historickými pamiatkami, atrakti-
vitami, ubytovacími moţnosťami a poriadanými podujatiami 
v meste Trenčín. Jednou zo sprievodných akcií veľtrhu bol 5. 
ročník súťaţnej prehliadky dievčat a ţien, ktoré prezentovali 
mestá z Českej a Slovenskej republiky. Na prehliadke malo 
mesto Trenčín aj svoju zástupkyňu Marcelu Maláňovú, ktorá 
v prvej etape 28. novembra 2002 sa umiestnila medzi prvými 
tromi najlepšími. Na tejto súťaţi Marcela Maláňová skončila 
na treťom mieste. 

Info Trenčín 16.01.2003 
Pomocná evidencia 16/2/03, 18/1/03, 726/1/03 
 
Od 9. januára 2003 po dlhšej prestávke začalo opäť pre-

mietať kino v bývalom Dome armády v Trenčíne, po novom 
v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených Armády 
Slovenskej republiky. Hneď na druhý deň, t.j. 10. januára 
2003 sa v kine premietal premiérový film „Kruté radosti“ 
v réţii  Juraja Nvotu. Pred odpremietaním filmu sa predstavili 
hlavní protagonisti filmu herci Anna Šišková, Ady Hajdu, 
Táňa Pauhofová a reţisér Juraj Nvota. Dej filmu priniesol 
príbeh o tragikomickom vzťahu dospievajúceho dievčaťa a jej 
ambiciózneho otca, ale i o troch priateľoch, ktorých okrem 
priateľstva spája aj láska k jednej ţene. 

Trenčiansky denný infoservis 09.01.2003 
Pomocná evidencia 08/1/03 
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Dňa 6. februára 2003 sa uskutočnila v priestoroch čajovne 
Komunitného centra Trenčín – Juh 
vernisáţ známej umeleckej dvojice 
Viliama Webera z Trenčína a Tibora 
Vrtíka z Novej Dubnice. Účastníkov 
vernisáţe ako jedného z dvojice 
vystavujúcich umelcov privítal pred-
seda Komunitného centra v Trenčíne 
Juraj Holúbek. Viliam Weber vo 

svojom príhovore spomenul, ţe on je duchovným otcom 
nápadov kresieb a jeho kolega v tandeme Tibor Vrtík je vý-
konným kresličov jeho nápadov a námetov. Vystavené kari-
katúry zobrazovali ţivot a správanie občana v najrôznejších 
činnostiach ţivota ako napríklad v športovaní, pri nakupovaní 
v obchode, pri návšteve kultúrnych podujatí a osobitne s ús-
mevným pohľadom na činnosť policajtov. 

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 9/2003 
 
Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených síl  Slovenskej 

republiky bolo dňa 26. februára 2003 miestom veľmi vyda-
reného podujatia, ktorým bol krst knihy mladého cestovateľa 
Ivana Bulíka z Trenčianskeho Jastrabia pod názvom „Štyri 
návraty“, ktorá bola voľným pokračovaním jeho prvotiny 
z prvej cesty po svete „Štyri svety“. Milým prekvapením bola 
úplne zaplnená divadelná sála, v ktorej dominovali z preváţnej 
časti mladí ľudia, čo len potvrdzovalo, ţe mládeţ je hladná po 
nových objavoch a dojmoch získaných v exotických krajinách 
nie sprostredkovane, ale priamo z úst svojich rovesníkov. Celé 
podujatie sa nieslo v znamení podporiť Fond telocvičňu 
v Trenčianskom Jastrabí prostredníctvom Trenčianskej nadá-
cie. Sám Ivan Bulík venoval celý svoj honorár z novej knihy 
pre tento šľachetný cieľ, ku ktorému predali korunky aj 

zľava Juraj Holúbek, Viliam Weber 
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účastníci podujatia v sume 8.884,- Sk. Za peňaţné dary sa 
poďakovala prítomným divákom skupina ţiakov za Základnej 
školy Trenčianske Jastrabie. Obsah programu podujatia, ktorý 
sa odohrával na javisku zaujal kaţdého účastníka podujatia. 
Osobitne treba spomenúť priblíţenie putovania po Afrike 

a Ázii sprostredko-
vané projekciou 
diapozitívov, ktoré 
sa vyznačovali ná-
paditosťou, fareb-
nosťou a ostrosťou 
obrázkov, ktoré 
veľmi vtipne zo zá-
kulisia komentoval 
autor. Mimoriadne 

zapôsobilo filmové dielo Pavla Barabáša, ktorý cez filmovú 
kameru priblíţil netradičným spôsobom štyri ročné obdobia 
v našich horách a v nich akoby náhodou objavil pohybujúcu sa 
zver medveďa, vlka, či svišťa. Celú projekciu sprevádzala 
pôsobivá hudba. Po hodine vnímania tejto nafilmovanej svet-
skej a slovenskej krásy majiteľ cestovnej kancelárie „Tulák“ 
Ing. Miloš Lukačka, filmový reţisér Pavol Barabáš a cesto-
vateľ Ivan Bulík pokrstili novú knihu slivovicou. 

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 16/2003 
 
V sobotu dňa 1. marca 2003 bolo Kultúrne a metodické 

centrum Armády Slovenskej republiky v Trenčíne miestom 
vernisáţe krajskej filatelistickej súťaţe s medzinárodnou účas-
ťou „Laugarício 2003“, ktorá bola usporiadaná pri príleţitosti 
viacerých významných výročí, z ktorých treba osobitne 
spomenúť 10. výročie vzniku Slovenskej republiky, 75. výro-
čie poriadania prvej filatelistickej výstavy na Slovensku     

Zľava  - majiteľ cestovnej kancelárie „Tulák“ Ing. Miloš Lukačka, cestovateľ Ivan Bulík, 
filmový reţisér Pavol Barabáš. 
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a 40. výročie zaloţenia Klubu filatelistov pri Veliteľstve 2. vo-
jenského okruhu v Trenčíne. Úvod vernisáţe výstavy patril 
vystúpeniu Mestského speváckeho zboru v Trenčíne so šéfdi-
rigentom PaedDr. Jozefom Vakošom piesňou „Hoj vlasť mo-
ja“. Po tomto spevnom úvode básňou a filatelistoch prítom-
ných privítal člen organizačného výboru Ivo Veliký. Osobitne 
privítal viceprimátora mesta Trenčín Ing. Jána Krátkeho, pred-
sedu Západoslovenského zväzu filatelistov v Bratislave doc. 
Ing. Ľubomíra Flocha, PhD, vedúceho Poštového múzea 
v Banskej Bystrici PhDr. Štefana Kollára, rytca a grafika zná-
mok Františka Horňáka a ďalších hostí. Na jeho vystúpenie 
nadviazal zástupca náčelníka Kultúrneho a metodického cen-
tra Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne plukov-
ník Ľudovít Horváth, ktorý ocenil prácu Klubu filatelistov, 
ktorý je ako jeden z najaktívnejších spomedzi 16 klubov 
v zariadení. Pred slávnostným prestrihnutím pásky sa k prí-

tomným prihovoril aj predseda orga-
nizačného výboru výstavy Jozef Ko-
rený. Vyslovil presvedčenie, ţe jed-
notlivé vystavené exponáty zaujmú 
návštevníkov výstavy a uvedú ich 
poznanie zo sveta nepoznaného. 
Veď kaţdá poštová známka nie je 
len ceninou za úhradu poštovej sluţ-
by, ale je aj malým grafickým die-
lom, ktoré svojím obrazom spros-
tredkováva účel a príleţitosť jej vy-

dania. Poštová známky je teda výtvarným aj umeleckým pre-
javom, ktorý v kaţdom človeku rozvíja kultúrno-spoločenský 
rozhľad. I napriek tomu, ţe dnešná doba ţije v dobe internetu, 
poštová známka bude i naďalej plniť propagáciu slovenskej 
štátnosti vo všetkých úsekoch spoločenskej činnosti a zároveň 
uspokojovania zberateľskej činnosti obyvateľov. Prestrihnutie 

zľava Ing. J. Krátky, J. Korený, doc. Ing. Ľ. Floch 
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pásky predsedom organizačného výboru výstavy Jozefom 
Koreným, viceprimátorom mesta Trenčín 
Ing. Jánom Krátkym a predsedom Západo-
slovenského zväzu filatelistov doc. Ing. Ľu-
bomírom Flochom, PhD. uviedlo všetkých 
prítomných na prehliadku vystavených 
exponátov. Po prehliadke vystavených ex-
ponátov program vernisáţe výstavy pokra-
čoval neformálnou časťou, v ktorej predseda Západoslo-
venského zväzu filatelistov doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD. 
odovzdal zakladajúcemu členovi Klubu filatelistov pri Veli-
teľstve 2. vojenského okruhu v Trenčíne Ing. Otakarovi Vese-
lému čestný strieborný odznak filatelistov. No boli ocenení aj 
ďalší aktívni filatelisti a to Ivan Luţák z Bratislavy, ktorý bol 
poctený čestným strieborným odznakom filatelistov, Jozef 
Korený ďakovným listom Západoslovenského zväzu filate-
listov za úspešné zvládnutie krajskej výstavy filatelistov, gra-
fik a rytec František Horňák a riaditeľ Poštového múzea 
v Banskej Bystrici PhDr. Štefan Kollár, ktorým bol odovzdaný 
pamätný list. 

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 17/2003 
 
Od 24. do 28. marca 2003 prebiehal v Trenčíne „Týţdeň 

slovenských kniţníc“, v rámci ktorého sa uskutočnilo viacero 
zaujímavých podujatí s osobitným dôrazom na deti a mládeţ, 
ale ani dospelí nevyšli s prázdnymi rukami. Treba napríklad 
spomenúť : 
- Súťaţ detí z trenčianskych materských škôl v prednese 

poézie pod názvom „Malý recitátor“. Deti boli v recitovaní 
poézie veľmi spontánne a bez nejakého strachu; 

- Vyhodnotenie celookresnej literárnej súťaţe ţiakov zá-
kladných škôl v poézii a próze pod názvom „Píšem, píšeš, 

Rytec a grafik František Horňák. 
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píšeme“ za účasti spisovateľky pre mládeţ Ing. Margity 
Ivaničkovej, do ktorej sa prihlásilo 155 ţiakov so 188 
literárnymi prácami. Najlepším trom z kaţdej kategórie boli 
odovzdané diplomy a vecné ceny : 
a) kategória mladších ţiakov (8 – 10 roční) 

aa) poézia : 
1. miesto Simona Kotásková 

zo Základnej školy Melčice 
– Lieskové, 

2. miesto Monika Liptáková 
zo Základnej školy Cho-
cholná – Velčice, 

3. miesto Michal Kebísek zo 
Základnej školy Trenčín, Ulica Na dolinách, 

ab) próza : 
1. miesto Monika Ţúţiová zo 

Základnej školy Michala 
Rešetku v Hornej Súči, 

2. miesto Hanka Bundalová zo 
Základnej školy sv. Ondreja 
a Benedikta v Trenčíne, 

3. miesto Simona Bašová zo 
Základnej školy Trenčín, 

                                                      Kubranská ulica. 
b) kategória starších ţiakov (11 – 15 roční) 

ba) poézia : 
1. miesto Lenka Michalcová 

zo Základnej školy Michala 
Rešetku v Hornej Súči, 

2. miesto Martina Novotová zo 
Základnej školy Dolná 
Súča, 

3. miesto Radka Petríková 
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z Piaristického gymnázia v Trenčíne, 
bb) próza : 

1. miesto Jana Orolinová zo 
Základnej školy Trenčín, 
Východná ulica, 

2. miesto Tomáš Bredschnei-
der zo Základnej školy 
Melčice – Lieskové, 

3. miesto Katarína Jandová 
                                                     zo Základnej školy Nem- 
                                                     šová, Ulica Jána Palu. 

- Besedy so spisovateľkou Terezou Michalovou, autorkou pu-
blikácie pod názvom „Hovory o Alexandrovi 2.“, ktoré sa 
uskutočnili na Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne a na 
Trenčianskej univerzite A. Dubčeka; 

- Beseda so spisovateľom a lekárom Antonom Rákayom o je-
ho literárnej tvorbe; 

- Stretnutie spisovateľov a literátov s blízkym vzťahom 
k Trenčínu s verejnosťou bolo mimoriadne vydarené. I keď 
spisovatelia Jozef Repko a Dr. Vojtech Zamarovský sa os-
pravedlnili zo zdravotných dôvodov, ale boli prišli iné 
vzácne osobnosti ako napríklad Jozef Pavlovič, Dušan Ma-
chala, Juraj Čelko, Rudolf Dobiáš, Margita Ivaničková, Jana 
Jablonská a ďalší, s ktorými si účastníci stretnutia mali 
o čom pohovoriť. Treba dodať, ţe všetkých literátov a spiso-
vateľov prijal viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján Krátky. 

- Verejná prezentácia „Biografického lexikónu Slovenska“     
Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 22/03 
 
Dňa 24. marca 2003 sa uskutočnila v priestoroch Úradu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja vernisáţ výstavy pod 
názvom „770 rokov Bánoviec nad Bebravou“. Úvodom 
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výstavy sa predstavili s krátkym kultúrnym programom 
učitelia Základnej umeleckej školy D. Kardoša v Bánovciach 
nad Bebravou – so spevom PaedDr. Katarína Verešová in-
terpretáciou upravenej ľudovej piesne „Ruţičky“ za dopro-
vodu klaviristu Miroslava Kušniera, Bc. Zuzana Varaniková 
prednesením básne „Z histórie Bánoviec“  
a Peter Kuric intepretáciou „Koncertu Es-
dur pre trúbku“ od J. K. Nerudu. 
Prítomných hostí privítal riaditeľ Tren-
čianskeho kultúrneho strediska Mgr. Vla-
dimír Zvalený. Odborný výklad predniesol 
historik PhDr. Milan Šišmiš, ktorý v úvode 
povedal, ţe jedná o prvú výstavu tohto 
druhu, v ktorom sú zastúpené okrem Bánoviec nad Bebravou 
aj susedné dedinky, dnes uţ jej miestne časti – Horné Ozo-
rovce, Dolné Ozorovce, Malé Chlievany so zaniknutou obcou 
Biskupice. So svojimi  dojmami z vernisáţe výstavy sa podelil 
pracovník oddelenia kultúry Mestského úradu v Bánovciach 
nad Bebravou PaedDr. Miroslav Nagy, keď povedal, ţe je rád, 
keď sa môţe jeho mesto takto navonok prezentovať. 

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 23/03 
 
Dňa 8. apríla 2003 Tren-

čianske múzeum vo svojich 
výstavných priestoroch usporia-
dalo benefičnú výstavu pod 
názvom „Podoby Trenčianskeho 
hradu“. Prítomných účastníkov 
výstavy privítala riaditeľka 
Trenčianskeho múzea Katarína 
Babičová. V kultúrnom programe sa predstavila ţiačka Zá-
kladnej umeleckej školy v Trenčíne Eva Šuráňová hrou na 

kurátor výstavy PhDr. Vlastimil Hábl 

PhDr. Milan Šišmiš 
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gitare. Komisár   výstavy   PhDr.  Vlastimil Hábl vo svojom 
vystúpení uviedol, ţe je priam symbolické, keď v dnešný deň 
je mesiac od zosuvu opevnenia Trenčianskeho hradu. I táto 
výstava nebola plánovaná, ale vzhľadom na nečakanú skutoč-
nosť bola zaradená ako aktuálna. Vyzdvihol starostlivosť štátu 
o konzerváciu Trenčianskeho hradu pribliţne pred päť-

desiatimi rokmi, pretoţe uţ vtedy 
bol ruinou. Tak ako Paríţ si 
nemoţno predstaviť bez „Eiffe-
lovky“, Londýn bez „Big - Benu“ 
a podobne iné mestá vo svete bez 
ich charakteristických stavieb, tak 
aj Trenčín si nemoţno predstaviť 
bez Trenčianskeho hradu. To sú 
dominanty, ktoré návštevníkov 

priťahujú. Trenčiansky hrad sa stal námetom pre umeleckú 
tvorbu viacerých umelcov, z ktorých moţno spomenúť Josefa 
Holoubka, Huga Grossa, Mariána Súčanského a ďalších 
umelcov. Oni boli tí, ktorí zaz-
namenali na svojich plátnach 
zmeny Trenčianskeho hradu 
v priebehu času. I pre dnešnú 
výstavu bolo vybratých okolo 50 
obrazov a grafík. Na záver ria-
diteľka Trenčianskeho múzea 
Katarína Babičová poďakovala 
všetkým jednotlivcom a organizáciam za peňaţné dary na 
obnovu Trenčianskeho hradu. 

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 27/03 
 

Dňa 9. apríla 2003 sa uskutočnila vo Verejnej kniţnici 
Michala Rešetku v Trenčíne prednáška historika PhDr. Matúša 

rôzne podoby Trenčianskeho hradu od rôznych autorov 
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Kučeru, ktorého pozval Miestny odbor Matice slovenskej 
v Trenčíne, aby priblíţil obdobie vývoja Slovenska na roz-
hraní prvého tisícročia. Vzácneho hosťa privítal tajomník 
Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne Ing. Vojtech 
Tichý. PhDr. Matúš Kučera vo svojom úvode uviedol, ţe ho 
k mestu Trenčín viaţu vzácne spomienky na roky stredo-
školského štúdia. Preto i jeho prvé kroky v Trenčíne po vys-
túpení z vlaku viedli po všetkých tých miestach, ktoré chcel 
vidieť ako sa zmenili, alebo ako sa o ne mesto stará. No a po-
tom uţ priblíţil obdobie vývoja Slovenska na rozhraní tisíc-
ročia. 

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 29/03 

 
Dňa 25. apríla 2003 bol nový hangár Leteckých opra-

vovní v Trenčíne miestom stretnutia vzácnych hostí z Ta-
lianska – grófky Caproni, ktorej otec vo svojich továrňach 
vyrábal lietadlá značky Caproni, predstaviteľov Leteckých 
opravovní v Trenčíne, Mestského úradu v Trenčíne, prísluš-
níkov ozbrojených síl – letectva, aktívni a bývalí piloti, členo-
via aeroklubov, aby si spoločne pripomenuli 84. výročie tra-
gickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Po otvorení 
slávnosti riaditeľom Leteckých opravovní v Trenčíne Ing. An-
tonom Zigom a privítaní hostí sa ujal slova predseda Spo-
ločnosti M. R. Štefánika v Trenčíne generál vo výsluţba Ing. 
Svetozár Naďovič, ktorý priblíţil osobnosť M. R. Štefánika. 
O histórii a dôvodoch rekonštruovania historických lietadiel 
hovoril Ing. Anton Zigo. V Trenčíne bolo rekonštruovaných 
niekoľko desiatok historických lietadiel, ale po rozdelení Čes-
koslovenska zostali vo Vojenskom leteckom múzeu v Kbeloch 
pri Prahe. Osobitne vyzdvihol priazeň grófky Caproni, ktorá 
poskytla dostupnú dokumentáciu, podľa ktorej sa postavil 
úplne nový stroj Caproni. Dokonca darovala Leteckým opra-
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vovniam tri originálne vrtule z roku 1919 a zapoţičala origi-
nálny motor, z ktorého sa vykonala replika. Grófku Caproni 
prijal pri tejto príleţitosti predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja Ing. Štefan Štefanec. 

Trenčianske noviny 05.05.2003 
Pomocná evidencia 273/1/03 
 
V dňoch 25. aţ 27. apríla 2003 v Kultúrnom a meto-

dickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Tren-
číne sa uskutočnil festival záujmových aktivít príslušníkov 
ozbrojených síl Slovenskej republiky pod názvom „Laugo 
2003“. Bola to prehliadka folkovej, metalovej, country a roc-
kovej hudby, interpretačného umenia vo voľnej kategórii 
hudby a v oblasti duchovnej piesne. V kategórii folkovej a 
country  hudby prvé miesto obsadila hudobná skupina „Inter-
val“ z Prešova. Vo voľnej kategórii hudby sa laureátom fes-
tivalu stalo „Duo Axis“ z Trebišova. V kategórii rockovej 
a metalovej hudby sa víťazom stala skupina „Puls“ z Trenčína. 
Prvé miesto v kategórii duchovnej piesne si odniesli „Pre-
šovčatá“ z Prešova. 

Trenčianske noviny 05.05.2003 
Pomocná evidencia 279/2/03 
 
Uţ tradične pred začiatkom najkrajšieho mesiaca roka, 

nazvaného i mesiacom lásky, teda v posledný aprílový deň 
Mierove námestie v Trenčíne ţilo nebývalým ruchom. V jeho 
centre stuţkami vyzdobený smrek vztýčili pracovníci Mest-
ského hospodárstva Trenčín za pomoci techniky. A potom po 
jeho postavený prišiel priestor pre kultúrny program, v ktorom 
vystúpila dychová hudba „Opatovanka“  deti z folklórnych 
súborov „Radosť“ a „Kubranček“ 

Info Trenčín 09.05.2003 
Pomocná evidencia 284/1/03 
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Dňa 2. mája 2003 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazov-
ského v Trenčíne vernisáţ prehliadky tvorby výtvarných od-
borov základných umeleckých škôl Trenčianskeho kraja pod 
názvom „Z trinástej komnaty“ a autorská výstava výberu 
z grafickej tvorby Stanislava Lubinu pod názvom „Rytmus 
siločiar“. Po otvorení vernisáţe prehliadky riaditeľkou Galérie 
M. A. Bazovského v Trenčíne PhDr. Danicou Lovíškovou 
vystavené diela predstavili komisárky výstavy Mgr. Monika 
Drocárová a PhDr. Elena Porubänová. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 265/1/03, 266/1/03 

 
Dňa 10. mája 2003 odohralo Trenčianske hradné divadlo 

pri príleţitosti „Dňa matiek“ divadelnú hru pod názvom „Ne-
mocnica na pokraji...“, od známeho trenčianskeho autora 
Willyho Webera. Sám o hre povedal, ţe je to paródia na zná-
my televízny seriál z osemdesiatich rokov. 

Trenčianske noviny 05.05.2003  
Pomocná evidencia 275/1/03 

 
Od 13. mája do 18. mája 2003 pripravila Galéria M.A. 

Bazovského v Trenčíne podujatie pod názvom „Týţdeň otvo-
rených dverí“ uskutočnené pri príleţitosti Medzinárodného 
dňa múzeí. Počas tohto týţdňa bol vstup do galérii zdarma. 
V rámci neho to boli tieto podujatia : 
- dňa 14. mája 2003 prednáška PhDr. Aleny Hejlovej pod 

názvom „Ţivot a dielo M. A. Bazovského“, 
- dňa 15. mája 2003 tvorivé popoludnie pre deti s rodičmi 

„Návšteva v ateliéri majstra Galerka“, 
- dňa 16. mája 2003 hry v priestoroch galérie a maľovanie na 

chodník deťmi 
- v dňoch 17. a 18. mája 2003 prehliadka galériou spojená 

s lektorským výkladom.  
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Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 12.05.2003 
Pomocná evidencia 293/2/03 
 
Dňa 15. mája 2003 sa uskutočnila pred vchodom do 

obradnej miestnosti mesta Trenčín z Hviez-
doslavovej ulice slávnostná vernisáţ výstavy 
druhej časti expozície antických sôch, ktorá 
darovala grécka vláda „Múzeu antiky“ 
v Trenčíne. Nová expozícia dostala mimo-
riadne významné miesto v centre mesta Tren-
čín, keď tieto sochy boli tvárou nasmerované 

tvárou do pešej zóny mesta Trenčín, aby 
ich mohol kaţdý návštevník obdivovať. 
Vernisáţ výstavy otvoril predseda Klubu 
priateľov Vojtecha Zamarovského Ing. 
arch. Július Brúna, ktorý osobitne privítal 
spisovateľa a rodáka JUDr. Vojtecha Za-
marovského. Potom predseda Slovenského 
olympijského výboru František Chmelár 
vo svojom príhovore ocenil prínos JUDr. Vojtecha Zama-
rovského k oţiveniu olympijskej myšlienky jeho dielom 

„Vzkriesenie Olympie“. Na znak ocenenia 
mu odovzdal najvyššie ocenenie exeku-
tívy Slovenského olympijského výboru – 
„Zlaté kruhy Slovenského olympijského 
výboru“ a na lem saka mu ho pripla pod-
predsedníčka Slovenského olympijského 
výboru Mária Mračnová. Ešte pred gra-

miádou JUDr. Vojtecha Zamarovského pozdravil predseda 
„Fílie – Spoločnosti slovensko – helénského priateľstva Ing. 
Titos Papodopulos. Počas gramiády sa predstavila skupiny 
gréckych hudobníkov s nafalšovanou gréckou muzikou. 

Ing. arch. Július Brúna 

František Chmelár pri príhovore 

JUDr. Vojtech Zamarovský s vyznamenaním 
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Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 19.05.2003 
Info Trenčín 22.05.2003 
Pomocná evidencia 288/3/03, 316/1/03, 329/1/03 
Fotoalbum č. 41/2003 

 
Dňa 16. mája 2003 sa uskutočnila v Trenčianskom múzeu 

vernisáţ výstavy pod názvom „Wieliczka nielen pre Po-
liakov“, ktorá bola začiatkom viacerých podujatí slovensko – 

česko – poľských pod Trenčianskym 
hradom, ktoré sa niesli pod mottom 
„Priateľstvo bez 
hraníc“. Prítom-
ných hostí privítala 
riaditeľka Tren-
čianskeho múzea 
Katarína Babičová, 
osobitne konzula 
Poľského konzulátu 

v Bratislave Dr. Wojciecha Bilinského, vedú-
cu manaţérku predstavenstva soľnej bane vo Wieliczke Editu 
Mazurovú a zástupkyňu riaditeľa Úradu Trenčianskeho samo-
správneho kraja JUDr. Ľudmilu Štefánikovú. Po prejavoch 
vedúcej manaţérky Edity Mazurovej a v jednej osobe baníka 
a rezbára Józefa Piotra Kowalczyka poľský konzul Dr. 
Wojciech Bilinský a zástupkyňa riaditeľa Úradu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja JUDr. Ľudmila Štefániková 
pravým baníckym dlátom presekli symbolickú pásku otvo-
renia. Tlmočenie vystúpení poľských hostí zabezpečovala 
predsedníčka Poľského klubu stredné Povaţie Renáta Stra-
ková. Po oficiálnych prejavoch si účastníci vernisáţe so záuj-
mom prezreli vystavené exponáty, ktoré viacerým priblíţili 
dobývanie kamennej soli vo Wieliczke. Viaceré vystavené po-

O prestrihnutie stuhy banským dlátom sa pokúša 
JUDr. Ľudmila Štefániková 

manaţérka Edita Mazurová 
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dľa sprievodcov s Poľska mali viac ako  dvesto rokov, čo však 
ich kráse neubralo. Počas celého týţdňa mohli príleţitostní 
návštevníci sledovať umenie majstra rezbára Józefa Piotra 
Kowalzyka, ktorý vytesával na nádvorí Trenčianskeho múzea 
sochy z kamennej soli. Súčasťou podujatia bola séria menších 
podujatí, v rámci ktorých vystúpil folklórny súbor z Oldrzy-
chowiec pri Třinci a detského hudobného súboru „Melódia“ 
pri Základnej umeleckej škole v Povaţskej Bystrici, ktoré 
vystúpili v amfiteátri Mierového námestia v Trenčíne dňa 17. 
mája 2003. V ten istý deň, vo večerných hodinách, sa 

uskutočnil koncert kvarteta Slovenského 
komorného orchestra Bohumila Warchala 
v kongregačnej sále Trenčianskeho múzea. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 12.05.2003 
Pomocná evidencia 286/1/03, 299/2/03 
Fotoalbum č. 42/03 

 
Na 7. ročníku krajskej súťaţnej výstavy amatérskej 

súťaţe „Amfo“, ktorej vernisáţ sa uskutočnila 16. mája 2003 
sa vo výberovom kole prezentovalo viac ako šesťdesiat auto-
rov s 251 fotografiami. Odborná porota rozhodla udeliť v ka-
tegórii farebná fotografia prvú cenu Mgr. Soni Frančákovej 
a Ing. Jánovi Tlukovi. Druhá cena sa ušla Zuzane Bielikovej 
za portrétne snímky. Čestné uznania boli udelené Jaroslavovi 
Megovi, Jozefovi Juríkovi a Mgr. Pavlovi Obstovi. V kategórii 
čiernobiela fotografia prvú cenu získal Igor Hečko, druhé ceny 
boli udelené dve a to Ľubomírovi Kľačkovi a Pavlovi Bar-
tušovi. Čestné uznanie za kolekciu diapozitívov získal Michal 
Arbet. 

Info Trenčín 09.05.2003 
Trenčianske noviny 12.05.2003 
Pomocná evidencia  296/2/03, 313/2/03 

Józef Piotr Kowalczik 



 467 

Dňa 22. mája 2003 sa uskutočnila v priestoroch pobočky 
Poštovej banky v Trenčíne vernisáţ výstavy malieb na hodváb 
akademickej maliarky Anity Šebíkovej. Výstavu pripravila 
kurátorka PhDr. Alena Porubänová. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 29. mája 2003 sa uskutočnilo v Galérii M. A. Ba-

zovského hudobno – literárne pásmo pod názvom „Domovina 
moja“ plná krásy. V programe vystúpil sólista Slovensko 
národného divadla v Bratislave Ján Ďurčo za doprovodu 
klavíristky Milici Ilčíkovej. Okrem toho vystúpili členovia 
inštrumentálnej skupiny Malého komorného orchestra z No-
vého Mesta nad Váhom. 

Trenčianske noviny 09.06.2003 
Pomocná evidencia 370/2/03 
 
V dňoch 30. mája aţ 2. júna 2003 sa uskutočnil v Tren-

číne 9. ročník festivalu „Sám na javisku“. Jeho účastníkmi boli 
Katarína Mojţišová a Sam Alty z Nového Zelandu sólovými 
tanečnými vystúpeniami, Marcel Ochránek  z Nitry, Oľga 
Belešová v hereckých improvizáciach, Alexej Merkušiev 
s divadelnou ohňovo – svetelnou schow. Najväčšími ťahákmi 
podujatia bola slovenská herečka Magda Paveleková a česká 
speváčka Marta Kubišová. Tradičnými sprievodnými podu-
jatiami bola vernisáţ výstavy z predchádzajúcich ročníkov 
festivalu Sám na javisku od Vladimíra Bystrického, divadelný 
jarmok na Štúrovom námestí a pre deti sa predstavilo divadlo 
„A dosť“ z Púchova a Gašparkove divadlo. 

Info Trenčíne 20.05.2003 
Trenčianske noviny 26.05.2003 
Pomocná evidencia 329/1/03, 337/2/03 
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Dňa 30. mája 2003 sa uskutočnila vernisáţ 7. ročníka 
výstavy „Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja“ v tren-
čianskej synagóge. O účasť v súťaţi sa uchádzalo 60 autorov 
s 248 dielami v kategóriach maľba, kresba, kombinovaná 
technika, grafika a plastika. Odborná porota vedená predse-
dom Mgr. Jozefom Švikruhom vybrala do súťaţe 158 diel od 
57 autorov. Výstavu otvoril riaditeľ Trenčianskeho kultúrneho 
strediska Mgr. Vladimír Zvalený. 

Trenčiansky denný infoservis 12.06.2003 
Pomocná evidencia 333/1/03, 388/1/03 
 
Mesto Trenčín uţ po deviatykrát vydalo publikáciu pod 

názvom „Trenčín v číslach“, ktorou sú aktualizované údaje 
k 31. decembru 2002. Zahŕňa v sebe prehľad inštitúcií, ktoré 
pôsobia na území mesta Trenčín aj s kontaktnými údajmi ako 
sú adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy a web stránky. 
Publikácia má 28 kapitol, v ktorých sa napríklad popisujú 
symboly mesta Trenčín, organizáciu mesta a Mestského úradu 
Trenčín. Poskytuje údaje o meste Trenčín v najrôznejších po-
dobách. Napríklad údaje o mestských organizáciach, o mest-
skej polícii, o moţnosti vzdelávania sa, o demografickom 
vývoji obyvateľstva, o kultúrnych zariadeniach,  o zdravot-
níctve a sociálnej starostlivosti, o bytovej výstavbe a ţivotnom 
prostredí, o histórii mesta doplnenej pamätnými miestami, 
pamätníkmi a pamätnými tabuľami a podobne. Publikácia má 
77 strán a bola vydaná v náklade 300 kusov. 

Info Trenčín 22.05.2003 
Pomocná evidencia 329/1/03 
 
Koncom mája 2003 uzrela svetlo sveta kniţka pod náz-

vom „Láska menom harmonika“, ktorej autorom nebol nik iný 
ako známy harmonikár Štefan Trusina. Autor, rodák z Voj-
vodiny v nej spomína na svoje detstvo, mladosť, hudobné vys-
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túpenia, priateľov a známych, ţivot v radostiach a staros-tiach. 
Vyšla len v obmedzenom náklade 40 kusov, ktorá bola roz-
daná v kruhu rodiny a najbliţších priateľov. 

Trenčianske noviny 16.06.2003 
Pomocná evidencia 395/1/03 
 
Dňa 2. júna 2003 mala na Mierovom námestí v Trenčíne 

premiéru celoslovenská výstava pod názvom „Pre ľudí alebo 
pre autá“, ktorá okrem nášho mesta Trenčín navštívila aj 
ďalšie mestá v Slovenskej republike. Cieľom tejto výstavy 
bolo prostredníctvom fotografií priblíţiť niektoré mestá 
Európy, ako vo svojich teritóriách realizujú opatrenia, aby sa 
v nich ľudia dobre cítili. Výstava bola určená poslancom 
mestských zastupiteľstiev, aby ich inšpirovali k tvorbe do-
pravnej koncepcie „mestá pre ľudí“. Práve vystavené foto-
grafie poukazujú na riešenie týchto problémov ako napríklad – 
rozširovanie peších zón, spomaľovanie automobilovej dopra-
vy, realizácia opatrení na podporu cyklistov, bezpečnej ceste 
detí do škôl a podobne. 

Trenčianske noviny 09.06.2003 
Pomocná evidencia 371/2/03 
 

Dňa 7. júna 2003 slnkom zaliate Mierove námestie v Tren-
číne bolo miestom dvoch kultúrnych podujatí a to 1. ročníka 
„Festivalu starej hudby“ a                 
26. ročníka „Detský výtvarný 
a literárny Trenčín“. Prvý ročník 
„Festivalu starej hudby“ mal 
svoju predohru uţ 6. júna 2003 
dopoludnia v Kultúrnom stre-
disku Dlhé Hony v Trenčíne, 
keď sa uskutočnil výchovný 
koncert pre deti základných a materských škôl detským 

  Vzácnych hostí privítali Ivo Veliký a Barborka Starostová. 
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Výtvarné a literárne diela boli umiestnené v OD Zlatá Fatima 

súborom „Fistulatoris Consort“ z Trenčína a vo večerných 
hodinách sa uskutočnilo v Trenčianskom múzeu „Večerné 
nokturno“, v ktorom sa interpretovala stará hudba z Írska 
a Škótska a renesančné reminiscencie. Program vyvrcholil dňa 
7. júna 2003 na Mierovom námestí v Trenčíne. Do tohto 
programu vsunuli usporiadatelia podujatie 26. ročníka „Detský 
výtvarný a literárny Trenčín“, kde všetci jeho účastníci boli 
privítaní fanfárovým koncertom „Plechového Quinteta“. 
Oproti predchádzajúcim rokom sa vernisáţ výstavy pre-
miestnila z nádvoria Trenčianskeho hradu do priestorov 
Mierového námestia z dôvodu zosunu časti opevnenia Tren-
čianskeho hradu. Podujatie začalo nástupom Matúša Čáka 
jeho druţiny na javisko amfiteátra, kde ho privítali moderátori 
Ivo Veliký s Barborkou Starostovou. Tí vo svojich príhooroch 

uviedli, ţe do výtvarnej súťaţe sa 
prihlásilo 1.660 výtvarných prác 
zo 160 základných škôl, zá-
kladných umeleckých škôl a cen-
tier voľného času vo veku od 5 
do 15 rokov. Do literárnej súťaţe 
bolo celkom prihlásených 205 
literárnych prác od 75 detí. Po 

odovzdaní symbolického kľúča Matúšovi Čákovi primátorom 
mesta Trenčín Ing. Jurajom Liškom, moderátori vyhlásili 
najlepších mladých výtvarníkov 
a literátov, ktorí na otvorenej 
scéne prevzali od organizátorov 
súťaţe ceny víťazov. Záver sláv-
nostného otvorenia 26. ročníka 
„Výtvarný a literárny Trenčín“ 
patril vernisáţi výtvarných a li-
terárnych prác v Obchodnom 
dome Zlatá Fatima. Po vernisáţi pokračoval kultúrny program 

svojich poddaných navštívil aj Matúš Čák so svojou druţinou 
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pod názvom „K prameňom hudby“, v ktorom sa predstavili 
muzikanti, speváci a historický tanec so šermom, v ktorého 
závere vystúpil jubilujúci súbor „Musica poetica“ z Trenčína. 
Vo večerných hodinách súbor „Musica poetica“ vystúpil na 
spoločnom vystúpení s Komorným orchestrom mesta Trenčín 

v Piaristickom kostole. 
Treba celý tento opis svia-
točného dňa doplniť tým, 
ţe Mierove námestie bolo 
zaplnené šiatrami - „Ma-
túšov jarmok“, na ktorom 
sa mohli návštevníci sle-
dovať bezprostrednú prácu 
remeselníkov, napríklad 
hrnčiarov pri hrnčiarskom 

kruhu, šúpoliarov pri tvarovaní bábok, sklárov pri tvarovaní 
úţitkového skla a podobne. 

Vlastné poznámky 
Trenčiansky denný infoservis 05.06.2003 
Trenčianske noviny 09.06.2003, 16.06.2003 
Pomocná evidencia 349/1/03, 350/1/03, 352/1/03, 
370/1/03, 387/2/03, 397/1/03 
Fotoalbum č. 55/03 
 
Mesto Trenčín bolo dňa 14. júna 2003 miestom návštevy  

rakúskych novinárov, ktorí okrem nášho mesta navštívili aj 
kúpeľné miesta Piešťany a Trenčianske Teplice, aby títo 
poskytli svojím čitateľom pravdivý obraz o susedskej krajine, 
ktorá je plná prírodných krás. V Trenčíne sa prezreli v sprie–
vode pracovníčky Mestského úradu v Trenčíne Ing. Máriu 
Paušovú a pracovníčky Kultúrnej a programovej agentúry 
v Trenčíne Ing. Márie Paušovej práve otvorenú expozíciu 
„Detský výtvarný a literárny Trenčín“, poprechádzali sa po 
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námestí a s úţasom si prezreli Trenčiansky hrad a zoznámili sa 
s jeho históriou. Rakúski hostia odchádzali nielen plní doj-
mov, ale aj vybavení mnohými propagačnými materiálmi, aby 
mohli vyčerpávajúco svojim čitateľom predstaviť mesto 
Trenčín. Okrem toho sa dohodla spolupráca medzi detašo-
vaným pracoviskom Slovenskej agentúry pre cestovný ruch vo 
Viedni a Kultúrnym informačným strediskom v Trenčíne o za-
sielaní  propagačných a informačných materiálov o meste 
Trenčíne a o podujatiach, ktoré sa v ňom uskutočňujú. 

Info Trenčín 03.07.2003 
Pomocná evidencia 438/1/03 
 
Dňa 18. júna 2003 sa uskutočnila vo výstavnej sieni na 

Mierovom námestí č. 16 v Trenčíne vernisáţ výstavy foto-
grafií pri príleţitosti 40. výročia činnosti tvorivej skupiny 
„Méta“ pod názvom „Méta z archívu“. 

Info Trenčín 03.07.2003 
Pomocná evidencia 408/1/03, 438/1/03 
 
Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne pre školský 

rok 2002/2003 vyhlásila súťaţ pre ţiakov 2. aţ 6. ročníkov 
základných škôl v Trenčíne pod názvom 
„Čítajme všetci – čítanie je super“, aby sa 
v deťoch vypestoval kladný vzťah k čí-
taniu literatúry. Do súťaţe sa prihlásilo 
1020 ţiakov zo 43 tried z 10 základných 
škôl. Kritéria súťaţe neboli ťaţké, pretoţe 
sledovali intenzitu návštev ţiakov v kniţ-
nici najmenej jedenkrát do mesiaca a po-
tom vedieť sa orientovať v kniţnom fon-

de, pouţívaniu katalógov a podobne. Podmienky splnilo 17  
tried z 10 škôl  a tieto sa zúčastnili záverečného vyhodnotenia 
v kine Hviezda v Trenčíne dňa 25. júna 2003. V záverečnom 

Darina Ďurkechová 
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vyhodnotení vedúca detského oddelenia Verejnej kniţnice 
Michala Rešetku v Trenčíne  Darina Ďurkechová poďakovala 
všetkým ţiakom  ako aj ich učiteľom za ich účasť v súťaţi 
o najlepšie kolektívy verejne vyhlásila a vecnými darmi oce-
nila. Za najlepšie boli vyhlásené bez určenia poradia tieto zá-
kladné školy : 
- Základná škola Trenčín, Študentská ulica, 
- Základná škola Trenčín, Hodţova ulica, 

- Základná škola Trenčín, Sa-
ratovská ulica, 

- Základná škola Trenčín, Uli-
ca L. Novomeského, 

- Základná škola Trenčín, Vý-
chodná ulica, 

- Základná škola Trenčín, Ku-
branská ulica, 

- Základná škola sv. Andreja, 
Svorada a Benedikta Tren-

čín, Ulica 1. mája Trenčín, 
- Základná škola Kristíny Royovej Trenčín, 
- Základná škola Trenčín, Potočná ulica. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 30.06.2003 
Info Trenčín 03.07.2003 
Pomocná evidencia 391/1/03, 419/1/03, 422/2/03, 438/1/03 
Fotoalbum č. 61/03 

 
Dňa 30. mája 2003 vládla v Kultúrnom a metodickom 

centre ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne prí-
jemná atmosféra, keď deti pri príleţitosti Medzinárodného dňa 
detí v rámci podujatia pod názvom „D – dance“ preţili deň 
plný zábavy. Podujatie sa začalo rozprávkou o cisárovi a pi-
sárovi, v ktorej vystúpil známy mím a zabávač Vladimír Ku-

Mária Špániková odovzdáva diplom ţiačke jednej zo škôl 
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líšek. Po ňom prišli vystúpenia folklórneho súboru „Radosť“, 
tanečného klubu „Aknella“ z Martina, tanečná skupina „Arst 
Dynasty“ a záver patril tanečného klubu Paškovcov. 

Trenčianske noviny 02.06.2003 
Pomocná evidencia 360/1/03 
 

Po štyroch mesiacoch 
po dráme vzniknutej spad-
nutím západnej časti hrad-
ného múru Trenčianskeho 
hradu bol tento konečne 
otvorený dňa 2.  júla 2003  
pre návštevníkov. Preto ne-
čudo, ţe po otvorení Tren-
čianskeho hradu išli ľudia 
v húfoch na hrad, aby mo-

hli vidieť na vlastné oči, čo sa 
vlastne v marcovom dni stalo. 
V tieto prvé víkendové dni 
mesiaca júla 2003 navštívilo 
Trenčiansky hrad viac ako 
1.500 ľudí. Treba však kon-
štatovať, ţe jeho sprístupnenie 
sa stalo vďaka osobnej zain-
teresovanosti prezidenta Slo-
venskej republiky Rudolfa Schustera, predsedu vlády Sloven-
skej republiky Mikuláša Dzurindu, primátora mesta Trenčín 
Ing. Juraja Lišku, poslancov mestského zastupiteľstva v Tren-
čína aţ po radových občanov a firmy, ktoré najnutnejšie opra-
vy zabezpečovali. Nemalý bol aj nemalý finančný obnos v cel-
kove hodnote 15 miliónov, ktorý sa podarilo vyzbierať, aby 
sa z neho financovali všetky najnutnejšie opravy. Trenčianske 
múzeum ako správca Trenčianskeho hradu pripravilo pre náv-

ochranná bariéra pre návštevníkov tesne pod pokladňou 

pohľad na ochrannú bariéru nad pokladňou 
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števníkov počas dní prvého júlového víkendu spestrenie náv-
števy vystúpením sokoliarov, šermiarov, „Trenčianskeho hrad-
ného divadla“ a hudobníkov „Musica poetica“. Prítomným 
návštevníkom na nedávnu udalosť pripomínali uţ len pevné 
oceľové zábrany v priestore od vodárne po bývalú pokladnicu 
Trenčianskeho hradu, keď prichádzali akoby do metra.  Vyvr-
cholením otvorenia Trenčianskeho hradu bol 5. júl 2003 a pri 
tej príleţitosti sa uskutočnila v Delovej bašte Trenčianskeho 
hradu vernisáţ výstavy trenčianskeho umeleckého fotografa 
Ladislava Kobzu pod názvom „Ľudia doby kamennej“ a 
„Ţena ako socha“. Vernisáţ výstavy bola aj prvým podujatím 
od 8. marca 2003 na Trenčianskom hrade, od jeho uzavretia 
v dôsledku zosuvu západnej časti hradného opevnenia. Na 
vernisáţi sa stretli autorovi priaznivci a priatelia, ale aj po-
predné osobnosti ako napríklad viceprimátor mesta Trenčín 
Ing. Ján Krátky, ústredný riaditeľ Slovenskej televízie Mgr. 
Richard Rybníček a ďalší, aby ocenili ne-
tradičnú umeleckú tvorbu umelca. Po krát-
kom umeleckom programe, v ktorom vystú-
pil trenčiansky rodák violončelista Tibor 
Bohó, účastníkov vernisáţe výstavy priví-
tala riaditeľka Trenčianskeho múzea Kata-
rína Babičová, ktorá potom odovzdala slovo 
komisárovi výstavy PhDr. Bohumírovi Ba-

chratému. Ten vo svojom príhovore zhod-
notil ţivotnú cestu umelca, ktorému sa stalo 
fotografovanie spôsobom vyjadrenia vlast-
ných myšlienok a pocitov. Sám sa priznal, 
ţe fotografie z doby kamennej ho milo 
prekvapili. Lebo sú nesmierne kultivované, 
estetizované a fotografickými obrázkami, 
sochami i reliéfmi priniesol svojské podo-
benstvo dávnej doby kamennej. Táto výs-

Ladislav Kobza 

Ladislav Kobza a PhDr. Bohumír Bachratý 

PhDr. Bohumír Bachratý 
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tava sa stala zvláštnou poetickou for-
mou diela a tvorby. Na priereze jeho 
umeleckej tvorby je moţno sledovať 
vývojové štádiá od fotografovania 
krajiny, ľudí, vojakov aţ po lákavú 
inšpiráciu kaţdého umelca, fotogra-
fovanie ţeny. Moţno práve pozná-
vaním tvarov a objemov ţeny si uve-
domil krásne krivky, obliny a tvary. 
Krásu premenlivého tela našiel v istote kameňov. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 03.07.2003, 17.07.2003 
Trenčianske noviny 07.05.2003, 15.07.2003, 25.08.2003 
Pomocná evidencia 425/1/03, 438/1/03, 448/1/03, 
462/1/03, 481/1/03, 513/1/03 
Fotoalbum č. 66/03 
 
Počas celého obdobia leta 2003 pripravila Galéria M. A. 

Bazovského pre svojich stálych a príleţitostných návštevníkov 
dve zaujímavé výstavy. Prvá výstava pod názvom „Zo zbierok 
galérie“ sa prezentovalo výtvarné umenie trenčianskeho regió-
nu od začiatku 20. storočia aţ po súčasnosť. Prezentovalo sa 
na nej okolo 90 najvýznamnejších, verejnosti uţ známych 
a v minulosti uţ prezentovaných, ale aj nezverejnených ma-
liarskych a sochárskych diel s presahom do fotografie a šperku 
od 36 autorov. Druhou výstavou pod názvom „Peter Matis“ sa 
prezentoval jubilujúci martinský výtvarník v kresbách a art-
protisov so silným symbolickým a metaforickým nábojom. 

Trenčianske noviny 14.07.2003 
Pomocná evidencia 458/2/03 
 
Výstavná sieň na Mierovom námestí v Trenčíne bola dňa 

10. júla 2003 miestom vernisáţe výstavy maliara Pavla Turana 
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z Myjavy pod názvom Myjava kedysi na Slovensku“, ktorý na 
50 vystavených exponátoch priblíţil mesto Myjava.  

Trenčianske noviny 21.07.2003 
Pomocná evidencia 474/2/03 
 
Trenčianske múzeum vo svojich priestoroch uskutočnilo 

dňa 17. júla 2003 vernisáţ zaujímavej výstavy pod názvom 
„Maľby na skle v slovenských múzeách“, do ktorej prispeli 
svojimi exponátmi Spišské múzeum v Levoči, Liptovské mú-
zeum v Ruţomberku, Krajské múzeum v Prešove a Tren-
čianske múzeum. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 467/1/03 
 
V dňoch 18. aţ 19. júla 2003 bolo mesto Trenčín centrom 

multiţánrovej hudobnej ponuky a miestom jedného z najväč-
ších letných hudobných festivalov na Slovensku 7. ročníka 
„Baţant – Pohoda 2003“, ktorý otvoril primátor mesta Trenčín 
Ing. Juraj Liška. Na siedmych scénach vystúpilo viac ako 100 
interpretov, skupín, hudobných zoskupení a diskjokejov. 
Hviezdami festivalu bola švédska kapela „Cardigangs“ a ka-
pela „Kosheen“ z Veľkej Británie. Vo festivalom areáli boli 
ponúknuté lahôdky z filmovej klubovej i hitovej ponuky, 
z ktorej osobitne moţno spomenúť predpremiéra oscarového 
filmu „Chicago“, či cyklus filmov o Julovi Satinskom.  Mi-
lovníci literatúry mali moţnosť sa stretnúť so súčasnými 
literátmi Dušanom Mitanom, Petrom Pišťankom, Danielou 
Kapitaňovou, Ivanom Štrpkom, Jánom Štraserom a ďalšími. 
Tento ročník sa uskutočnil v priestoroch Výstaviska Trenčín 
mesto módy a štadióna Pod Sokolicami naposledy, pretoţe 
štadión je určený na prestavbu. 

Info Trenčín 03.07.2003 
Trenčianske noviny 21.07.2003 
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Trenčiansky denný infoservis 21.07.2003 
Pomocná evidencia 438/1/03, 476/1/03, 477/1/03, 478/1/03 
 
Trenčianske múzeum v priestoroch Barborinho paláca 

Trenčianskeho hradu uskutočnilo dňa 21. júla 2003 vernisáţ 
zaujímavej výstavy pod názvom „Sochy“, na ktorej sa prezen-
tovala tvorba 22 maďarských sochárov. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 468/1/03 
 
Dňa 27. júla 2003 sa uskutočnil na Trenčianskom hrade 5. 

ročník jazzového festivalu „Bluesnenie“, ktorý mal podtex 
benefičného podujatia na podporu záchrany Trenčianskeho 
hradu. Hosťami festivalu boli trnavská skupina „Blues 
House“, trenčianska skupina „Aurelius Q“ a ďalšie skupiny 
„Bonso & The Resonators“, „VV Jazz Quartet“ + Silvia Josi-
fovská a „Blues Station“. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 454/1/03, 486/1/03, 487/1/03 
 
Na Trenčianskom hrade sa v dňoch 2. a 3. augusta 2003 

uskutočnil 10. ročník hradných slávností pod garanciou 
skupiny historického šermu „Wagus“ z Trenčína. Trenčiansky 
hrad v tieto dni pritúlil divadelné, šermiarske, bábkárske, 
tanečné a sokoliarske skupiny z celého Slovenska, aby jeho 
návštevníkom priblíţil na pár hodín atmosféru stredoveku 
podfarbovanú delostreleckou paľbou, rinčaním zbraní a dobo-
vou hudbou. Je len samozrejmé, ţe vystupujúci sa pohybovali 
v historických kostýmoch. Nechýbal historický jarmok ume-
leckých remeselníkov. 

Trenčianske noviny 30.06.2003 
Pomocná evidencia 429/1/03, 489/1/03 
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Dňa 13. augusta 2003 sa uskutočnilo v trenčianskej 
synagóge slávnostne otvorenie festivalu pod názvom „India 
plná farieb“ za účasti zástupcov kancelárie prezidenta Slo-
venskej republiky, Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky, Indovia ţijúci na Slovensku. V otváracom pro-
grame vystúpili deti zo Slovenska a Čiech hrou na flaute, 
piesňami, tancami a ukáţkami z jogy predstavili indickú kul-
túru. Najväčšieho úspechu dosiahla svojou temperament-
nosťou skupina rómskych tanečníkov z Nového Mesta nad 
Váhom. Klasickým indickým tancom zaujala tanečnica 
z Viedne ako aj spev bhadţanov. Medzi hosťami festivalu bol 
známy učiteľ jogy profesor Mahešvarananda, ktorý i keď ţije 
uţ tridsať rokov vo Viedni, Slovensko pravidelne navštevuje 
a poskytuje metodickú pomoc. Festival trval  do 31. augusta 
2003. 

Trenčianske noviny 18.08.2003 
Pomocná evidencia 501/1/03 
 
Dňa 14. augusta 2003 sa uskutočnila v Galérii naivného 

umenia v Trenčíne vernisáţ autorskej výstavy Jána Kovalika 
pod názvom „Tak si tu ţijeme“, ktoré pochádzajú z udalostí 
beţných dní. Zachytáva vo svojich maľbách preţité záţitky 
ako aj svoje predstavy. Autor sa neuchyľuje k realizácii 
váţnych tém, skôr sa javí ako smejúci pozorovateľ povahy 
človeka. Komisár výstavy PhDr. Marián Kvasnička o vysta-
vovateľovi povedal, ţe jeho tvorba uţ dávno prekročila 
horizont nášho kultúrneho regiónu. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 18.08.2003 
Pomocná evidencia 497/1/03, 502/1/03 
 
Dňa 21. augusta  2003 v priestoroch Katovho domu na 

Matúšovej ulici v Trenčíne sa uskutočnila vernisáţ autorskej 
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výstavy Petra Marčeka z Trenčína, ktorá bola poznačená 
veľkou návštevou. Bola to 
uţ tretia výstava v poradí, 
ktorá sa v tomto priestore 
uskutočnila po rozsiahlej 
rekonštrukcii a odovzdaní 
do uţívania v roku 2003. 
Kvarteto spevákov zo Spe-

váckeho zboru slovenských učiteľov pod 
vedením PaedDr. Jozefa Vakoša vytvorilo 
originálnu atmosféru na začiatku vernisáţe. 
Prítomných hostí privítala a celé podujatie 
moderovala riaditeľka Trenčianskeho múzea 
Katarína Babičová. Umeleckú tvorbu Petra 
Marčeka priblíţil kurátor výstavy PhDr. 
Ľubomír Podušel CSc. Po skončení otvorenia si potom 
prítomní hostia prezreli vystavené exponáty. 

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 71/03 
 
Dňa 23. augusta 2003 sa uskutočnila na Ostrove akcia pod 

názvom „Skautská bašta“ organizovaná 32. zborom skautov 
v Trenčíne. Pobyt na dni plnom hier a hudby poskytol 
moţnosti nielen sa zabaviť, ale aj vyskúšať svoju obratnosť, 
šikovnosť, vytrvalosť a podobne. Zapojiť sa do týchto hier 
lákali názvy hier ako „Tunel hrôzy“, „Prechod cez pavúčiu 
sieť“, „Hľadanie pokladu“. Súčasťou programu bol aj koncert 
mladých amatérskych rockových skupín „Hogs“, H.A.V. 
Eseence of nature“, „Destiny“, „Puls“. Záverom celodenného 
programu bola ohňová šou. 

Trenčianske noviny 19.08.2003 
Pomocná evidencia 528/1/03 
 

Peter Marček 
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Dňa 27. augusta 2003 sa uskutočnila vernisáţ výstavy 
obrazov Jany Vozárikovej vo Výstavnej sieni na Mierovom 
námestí č. 16 v Trenčíne pod názvom „Vnímanie sveta“. 

Vlastné poznámky 
 
V dňoch 5. aţ 7. septembra 2003 sa stalo mesto Trenčín 

prechodným domov pre účastníkov 24. ročníka celoštátneho 
festivalu veľkých dychových orchestrov „Pádivého Trenčín“. 
Prvý deň patril koncertom malých dychoviek z Krivosud-
Bodovky, Tótkomlósa a Vojenskej hudby Pozemných síl 
ozbrojených síl Slovenskej republiky v amfiteátri Mierového 
námestia. Súťaţný program prebiehal na druhý deň v sobotu 
dopoludnia v Kultúrnom a metodickom centre ozbrojených síl 
Armády Slovenskej republiky v Trenčíne, kde divákom 
predstavili dychové orchestre „Spojár“ z Bratislavy,  Tótko-
mlósu, Brezna a „Ţeleziar“ z Podbrezovej a potom sa v repre-
zentačnom koncerte predstavili v amfiteátri Mierového ná-
mestia všetky súťaţiace orchestre, ku ktorému sa pridal aj 
nesúťaţiaci Trenčiansky dychový orchester. Najťaţšiu prácu 
mala odborná komora pre vzácnu vyrovnanosť dychových 
orchestrov. Titul laureáta získal Dychový orchester z Tótko-
mlósu – Maďarsko a umiestnenie v zlatom pásme. V zlatom 
pásme skončili ešte Dychový orchester z Kopřivnice, a Dy-
chový orchester „Ţeleziar“ z Podbrezovej. V striebornom pás-
me si našiel svoje miesto Dychový orchester z Brezna 
a v striebornom pásme Dychový orchester „Spojár“ z Bra-
tislavy. Podujatie pamätalo aj na uctenie si skladateľa Karola 
Pádivého, pri hrobe ktorého sa poklonili zástupcovia dycho-
vých hudieb. Večer patril slávnostnému koncertu Vojenskej 
hudby Pozemných síl ozbrojených Slovenskej republiky 
v Trenčíne pod taktovkou Ludvíka Soukupa, v ktorom si 
účastníci súťaţe s občanmi mesta pripomenuli 50. výročie 
zaloţenia Vojenskej hudby v Trenčíne a 95. výročie narodenia 
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Karola Pádivého. V nedeľu sa na Mierovom námestí opäť 
hralo na galakoncerte, v ktorom kaţdá dychová hudba zahrala 
po jednej ľubovoľnej skladbe a na záver spoločne zahrali 
skladby Karola Pádivého „Júlia polka“ a „Pochod textilákov“. 
Na záver malá poznámka, ţe v tomto roku tomuto festivalu 
prialo aj počasie, a preto bola aj značná účasť divákov. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 02.09.2003, 15.09.2003, 22.09.2003 
Pomocná evidencia 516/1/03, 536/2/03, 540/1/03 
 
V dňoch 12. aţ 14. septembra 2003 mesto Trenčín privítalo 

účastníkov 7. ročníka tradičného programu „Pri trenčianskej 
bráne“. V prvý deň patril výchovnému koncertu detských 
folklórnych súborov z Trenčína a jeho okolia pre ţiakov 
základných škôl v kine Hviezda. Súčasne bol otvorený ľudový 
jarmok na Mierovom námestí a športové podujatie „O 
Matúšov groš“. Celodenný piatkový program uzavrelo vys-
túpenie folklórneho súboru „Jánošík“ zo Zvolena v Kultúrnom 
a metodickom centre ozbrojených Armády Slovenskej repu-
bliky. V druhý deň sa na otvorenom javisku Mierového ná-
mestia striedali detské a dospelácke folklórne súbory, ľudové 
hudby, divadlá rôzneho druhu a tanečné skupiny a všetko to 
dokresovali stánky jarmočných predajcov, z ktorých moţno 
spomenúť gajdoša Andreja Jobusa z Vrbového, Gašparkovo 
divadlo, Trenčianske hradné divadlo, ľudová hudba zo Selca, 
tanečné súbory „Maryland“ a „Aura“, folklórny súbor „Druţ-
ba“, umelcký súbor „Andalúcia“ z Bratislavy. Zaujímavý bol 
fanfárový koncert „Plechového kvinteta“ z Trenčína. Záver 
dňa patril koncertu poprockovej hudobnej skupiny „Dose Over 
Those“ vo večerných hodinách. Program v tento deň mode-
rovali moderátor televízie „Markíza“ Štefan Dvorský a he-
rečka Divadla Slovenského národného povstania v Martine 
Zuzana Belková. Sprievodným programom „Pri trenčianskej 
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bráne“ boli súťaţné vystúpenia vojenských folklórnych sú-
borov z celého Slovenska. Tieto súbory potom vystúpili v tretí 
deň na Mierovom námestí a tým prispeli k spestreniu festivalu 
folklóru.  

Trenčianske noviny 08.09.2003 
Info Trenčín 11.09.2003 
Pomocná evidencia 527/2/03, 556/1/03 
 
V dňoch 12. aţ 13. septembra 2003 ponúkol verbunky, 

čardáše, odzemky, dupáky, karičky a všeličo moţné festival 
rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky v Trenčíne 
„Folklórny Trenčín 2003“ v Kultúrnom a metodickom centre 
ozbrojených síl Slovenskej republiky. V súťaţi vystupovali so 
svojím programom Vojenský folklórny súbor „Borievka“ 
z Košíc, Vojenský folklórny súbor „Váh“ z Liptovského Mi-
kuláša, Vojenský folklórny súbor „Nitran“ z Nitry, folklórny 
súbor „Trenčan“ z Trenčína, Vojenský folklórny súbor „Ha-
viar“ z Roţňavy, Vojenský folklórny súbor „Breznan“ z Brez-
na, Vojenský folklórny súbor „Fatran“ z Martina a muţská 
spevácka skupina „Suche Karki“ z Prešova. 

Info Trenčín 11.09.2003 
Pomocná evidencia 556/1/03 
 
Dňa 19. septembra 2003 sa uskutočnila vernisáţ výstavy „Z 

fotografickej tvorby PhMr. Jána Halašu“ vo výstavných pries-
toroch Trenčianskeho múzea. Na vernisáţi vystúpil v kultúr-
nom programe vnuk PhMr. Jána Halašu,  sólista opery Slo-
venského národného divadla v Bratislave Ján Ďurčo za 
klavírneho doprovodu učiteľky Základnej umeleckej školy 
v Trenčíne Milici Ilčíkovej. Kurátorkou výstavy bola PhDr. 
Janka Karlíková. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 07.11.2003 
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Pomocná evidencia 533/1/03, 678/1/03 
 
Centrum enviromentálnych aktivít „Baranček“ v Trenčíne 

pripravil s občianskym zdruţením „Kolomaţ“ cyklus drama-
tických dielní určených pre mládeţ vo veku od 4 do 14 rokov 
v čase od septembra do decembra 2003. Zámerom detských 
dramatických dielní bolo poskytnúť vhodný imaginárny a reál-
ny priestor pre podnietenie detských komunikačných a tvori-
vých činností a schopností v zloţke verbálnej, neverbálnej, 
pohybovej a v komplexnom výraze. Tvorivá dramatika bola 
vnímaná ako učenie skúsenosťou, t.j. osobným preţívaním 
a sprístupňovaním širokej škály vzťahov, situácií a vnútorného 
ţivota reálnych i fantáziou vytvorených postáv a predmetov, 
s ktorými prichádzali účastníci dielní do kontaktu. 

Trenčiansky denný infoservis 15.09.2003 
Pomocná evidencia 592/1/03 
 
Klub priateľov JUDr. Vojtecha Zamarovského dňa                  

22. septembra 2003 bilancoval svoje aktivity za uplynulé 
volebné obdobie aj za prítomnosti prednostu Mestského úradu 
v Trenčíne Ing. Miroslava Velčka. Správu o činnosti pred-
niesol predseda klubu Ing. arch. Július Brúna, ktorý uviedol 
niekoľko zaujímavostí, z ktorých moţno zvýrazniť : 
- uspelo sa v Grécku, ktoré darovalo zbierku kópií sôch 

antického umenia vystavené v trenčianskej Galérii naivného 
umenia; 

- v spolupráci s nadáciou „Aigyptos“ bola verejnosti 
sprístupnená výstava pod názvom „Súčasnosť v minulosti“, 
ktorej sa zúčastnil aj JUDr. Vojtech Zamarovský; 

- sprístupnenie najväčšej akcie „Grécky deň v Trenčíne – 
Olympijská misia“ za účasti JUDr. Vojtecha Zamarovského, 
kedy mu udelená medaila Slovenského olympijského výboru 
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– Zlaté olympijské kruhy a kópie antických sôch boli 
umiestnené vo vestibule do sobášnej miestnosti. 

Na záver valného zhromaţdenia boli schválené : 
- hlavné úlohy pre nasledujúce volebné obdobie – orga-

nizovanie súťaţí a kvízov pre deti a mládeţ pri príleţitosti 
85. výročia narodenia JUDr. Vojtecha Zamarovského; 

- zmeny v stanovách klubu 
- a voľba nového výboru v čele so staronovým predse-

dom Ing. Júliusom Brúnom. 
Vlastné poznámky 
 
Dňa 22. septembra 2003 sa uskutočnila v kniţnici 

Kultúrneho a metodického centra ozbrojených síl Slovenskej 
republiky v Trenčíne vernisáţ výstavy pod názvom „Slováci 

v dozornej komisii neutrál-
nych štátov v Kórey v rokoch 
1953 – 1993“ za účasti 
bývalých priamych jej 
účastníkov. Výstavu otvoril 
náčelník Kultúrneho a meto-
dického centra Ozbrojených 
síl Slovenskej republiky 
v Trenčíne podplukovník 

Rastislav Frkáň. Potom sa k prítomným postupne prihovorili 
náčelník štábu personálneho manaţmentu Ge-
nerálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej re-
publiky Ing. Jaroslav Kuča, Ivo Veliký a pred-
seda Klubu filatelistov v Trenčíne Jozef Kore-
ný. Posledne menovaný priblíţil obdobie šty-
ridsiatich rokov v rozmedzí 1953 aţ 1993, 
kedy viac ako 600 príslušníkov Českoslo-
venskej ľudovej armády si plnilo povinnosti 
v ďalekej Kórey, ďaleko od svojich rodín. Svoje úlohy si plnili 

zľava – Rastislav Frkáň, Ivo Veliký, Jozef Korený, Ing. Jaroslav Kuča 

kurátor výstavy Jozef Korený 
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nie ako dobrovoľníci, ale na rozkaz vo výnimočne ťaţkých 
podmienkach. Je na škodu, ţe práve ich skúsenosti neboli 
vyuţité pri príprave súčasných príslušníkov ozbrojených Slo-
venskej republiky pôsobiacich v misiách a operáciách 
Organizácie spojených národov alebo Severoatlantického pak-
tu. I vojenská historiografia akosi pozabudla na týchto prvých 
priekopníkov, ktorí dodrţiavali prímerie v Kórey. Dnešná ver-
nisáţ výstavy je spomienkou na obdobie spred päťdesiat rok-
mi, kedy sa začala činnosť mierových vojsk na demarkačnej 
čiare 38. rovnobeţky Kórey a dokumentačne pribliţuje ich 
ţivot . 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 554/1/03, 555/1/03, 557/1/03 
Fotoalbum č. 73/2003 
 
Dňa 24. septembra 2003 sa uskutočnila v Trenčianskom 

múzeu prednáška vedeckého pracovníka Jazykovedného ústav 
Ľudovíta Štúra v Bratislave  PhDr. Milana Majtána na tému 
„Vznik a vývoj krstných mien a priezvísk na Slovensku“. 
V jeho rozprávaní bolo viacero zaujímavostí ako napríklad : 

- V 12. a 13. storočí si 
priezviská vyberali po-
dľa prostredia, ktoré ich 
obklopovalo – Dvor, 
Strmeň, Hrad, Sokol, 
Vrana; 

- Dve mená, t.j. krstné 
meno a priezvisko sa 
objavilo po prvýkrát 
v 13. storočí; 

- Dedičné priezviská sa 
objavili v 15. storočí; 

- Priezviská vznikali podľa : 

gen. Ing. Jaroslav Kuča odovzdáva vyznamenanie účastníkovi misie v Kórey 
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1. vlastností – ryšavý, malý; 
2. remesiel – kolár, mäsiar; 
3. miesta – u šľachticov sídlo rodu 

- Pri urodzených rodoch v úradných listinách sa uvádzalo 
koho je nositeľ manţelom, synom, otcom, bratom. V hre 
boli veľké majetky a cieľom týchto upresnení vyhnúť sa 
omylom; 

- Povinné priezvisko bolo uzákonené za vlády Márie Terézie 
a reforiem Jozefa 2.; 

- Do 50-tých rokov boli úradné mená Martin a Marián. 
Domáca podoba Maroš sa dostala po vyjdení autobio-
grafických románov Martina Rázusa „Maroško“ a „Maroško 
študuje“; 

- V matrike si dnes moţno zapísať viac mien, ale oficiálnu 
platnosť má prvé meno; 

- Oficiálny inventár dnes obsahuje 1400 mien; 
- Normu určuje „Slovník krstných mien“. Ak chcú rodičia dať 

svojmu dieťaťu neslovenské meno, musí aspoň jeden cu-
dzincom; 

- Od roku 1944 je moţná bezplatná úprava mena. Zmena 
priezviska je neprípustná s výnimkou prípadov, ak je nev-
hodné, zahanbujúce, dehonestujúce; 

- Na Slovensku je 440 tisíc ţien, ktoré nosia meno Mária.  
Súčasťou zaujímavého podujatia bola prezentácia tématicky 
zameranej literatúry a ukáţky z medailérskej tvorby. 

Trenčianske noviny 22.09.2003, 29.09.2003 
Pomocná evidencia 541/1/03, 570/1/03 
 
Firma Konstrukta – Industry a.s. Trenčín pri príleţitosti 50. 

výročia zaloţenia podniku Konštrukta Trenčín a 10. výročia 
zaloţenia firmy Konstrukta – Industry a.s. Trenčín pripravila 
Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne s Trenčianskym mú-
zeom výstavu výtvarného umenia pod názvom „Metamorfózy 
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Trenčína a krajiny“, ktorá bola otvorená dňa 24. septembra 
2003 v Barborinom paláci Trenčianskeho hradu.  Na výstave 
boli prezentované výtvarné diela Rudolfa Mošku, Svetozára 
Ábela, Ľudovíta Bránskeho, Jozefa Fízela, Huga Grossa, 
Josefa Holoubka, Ireny Slavinskej a Mariána Sučanského. 

Vlastné poznámky 
 
Dva roky uplynulo od vtedy, čo vyšla básnická prvotina 

zbierky básní PhDr. Jany Jablonskej pod názvom „Podoby 
lásky“. Dňa 25. septembra 2003 v Galérii M. A. Bazovského 
v Trenčíne uzrelo sveta k tejto zbierke ďalšia zbierka básní 
pod názvom „ S klaunom za ruku“, ktorú ilustroval MUDr. 
Július Činčár. Medzi gratulujúcimi nechýbal priateľ z detstva 
slovenský herec Juraj Sarvaš, exprimátor Ing. Jozef Ţiška 
ďalšie osobnosti spoločenského a kultúrneho ţivota. Nová 
zbierka je subjektívnym pohľadom na cestu časom a návodom 
ako akceptovať to, čo nás v ţivote stretne. Sama autorka 
hovorí, ţe toto dielko patrí všetkým, ktorým jej verše ovlaţia 
dušu. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 22.09.2003 
Pomocná evidencia 544/3/03, 567/2/03 
 
Dňa 26. septembra 2003 bola Galéria M. A. Bazovského 

v Trenčíne miestom vernisáţi dvoch výstav – „Milan Lukáš – 
plastiky“ a Ľudovíta Hološka v spätnom zrkadle. 

Pomocná evidencia 549/1/03, 550/1/03 
 
Dňa 3. októbra 2003 bol „Katov dom“ na Matúšovej ulici 

v Trenčíne miestom ďalšieho kultúrneho sviatku, keď sa mi-
lovníci výtvarného umenia stretli na vernisáţi výstavy pod 
názvom „Z tvorby kovačických insitných umelcov“. 

Vlastné poznámky 
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Pomocná evidencia 561/1/03 
 
Dňa 8. októbra 2003 bolo Kultúrne a metodické centrum 

ozbrojených síl Slovenskej republiky miestom vernisáţe výs-
tavy pod názvom „Slovenská paličkovaná čipka“. Na výstave 
sa predstavili kluby paličkovania z Nového Mesta nad Váhom, 
Piešťan a Myjavy. Výstava trvala do 18. októbra 2003 

Trenčianske noviny 06.10.2003 
Pomocná evidencia 580/1/03 
 
Dňa 9. októbra 2003 sa uskutočnila vernisáţ výstavy ruč-

ných prác ţien Trenčianskeho kraja vo výstavnej miestnosti na 
Mierovom námestí č. 16 v Trenčíne. Slávnostný prejav pred-
niesla predsedníčka Krajskej organizácie Únie ţien Slovenska 
v Trenčíne PhDr. Mária J. Jablonská. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 578/1/03 
 
V dňoch 10. aţ 12. októbra 2003 sa uskutočnil v Trenčíne 

10. ročník Trenčianskeho jazzového festivalu, ktorý bol 
prehliadkou kvalitného jazzu v podaní najlepších slovenských 
českých a európskych interprétov. Lákadlom tohoročného 
festivalu bola skupina „Karlheinz Miklin Trio“ z univerzity 
rakúskeho mesta Graz, americký gitarista John Abercrombi 
a gitarista českého pôvodu ţijúci v USA Rudy Link. Orga-
nizátori tento rok zaradili do programu aj festival jazzu 
mladých interpétov. 

Trenčianske noviny 06.10.2003 
Pomocná evidencia 579/1/03, 585/2/03,  
 
Dňa 12. októbra sa uskutočnila vo výstavnej sieni na 

Mierovom námestí č. 22 v Trenčíne vernisáţ autorskej výstavy 
Jozefa Vydrnáka pod názvom „Bez červeňania“. Úvodné slo-
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vo k vystaveným umeleckým dielam predniesol kurátor výs-
tavy PhDr. Marián Kvasnička. 

Trenčianske noviny 29.09.2003 
Pomocná evidencia 567/3/03, 577/1/03 
 
Od 12. októbra do 9. novembra 2003 Klub priateľov váţnej 

hudby pripravil pre milovníkov váţnej hudby cyklus podujatí 
„Trenčianska hudobná jeseň“, v ktorom vystúpili : 
- Komorní sólisti z Bratislavy v evanjelickom kostole, 
- Ján Vladimír hrou na organe a Juraj Bartoš vo farskom 

kostole, 
- Una Unima v kongregačnej sále Trenčianskeho múzea, 
- Daniela Varínska hrou na klavíri a Ján Slávik hrou na 

violončelo v refektári Kolégia piaristov, 
- Marián Lapšanský v Galérii M. A. Bazovského. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 12. októbra 2003 opäť oţilo „Trenčianske korzo“, ku 

ktorého zdarného priebehu prispelo aj pekné slnečné počasie. 
Práve to vyuţili malí aj veľkí Trenčania, aby sa prišli pozrieť 
na korzo na Mierove námestie. A čo tam videli ? Stretli klauna 
na chodúľoch, divadelníci hrali divadlo, mohli si pozrieť 
výstavu fotografií trenčianskych fotografov a výstavu det-
ských kresieb. Ten, kto mal šťastie mohol si nechať na-
maľovať vlastný portrét Ing. arch. Júliusom Brúnom. Zaují-
mavé boli vystúpenia jednotlivcov na trenčianskom „hyde 
parku“. 

Trenčianske noviny 06.10.2003, 13.10.2003 
Pomocná evidencia 582/3/03, 601/3/03 
 
Dňa 24. októbra 2003 sa uskutočnila Starom Hrozenkove 

uţ 26. druţobné stretnutie fotoamatérov a neprofesionálnych 
výtvarníkov miest Trenčín a Uherské Hradište. Ten večer pa-
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tril cestovateľovi Petrovi Ondrejovičovi, ktorý priblíţil svoje 
potulky po Venezuele a Etiópii, ďalej výtvarníčke Lýdii 
Ivaňovej a trenčianskemu rezbárovi Ing. Čestmírovi Harníč-
kovi. Stretnutie obohatil svojou prednáškou český fotograf 
Miloslav Stibor. 

Trenčianske noviny 27.10.2003 
Pomocná evidencia 634/2/03 
 
Dňa 7. novembra 2003 sprístupnila Galéria M. A. Ba-

zovského v Trenčíne výstavu obrazov zo zbierky Prvej inves-
tičnej skupiny a.s. pod názvom „Súčasné slovenské výtvarné 
umenie“ v koncepcii Zuzany Bartošovej. Táto výstava sa uţ 
predtým predstavila v nemeckom Passau, rakúskej Viedni 
a českej Prahe a v tomto roku v Košiciach, Prešove, Banskej 
Bystrici, Nitre, Ţiline a Trenčíne bol jej poslednou zástavkou. 
Tradíciou na týchto výstavách bolo, ţe hosťom výstavy bol 
jeden zo súčasných umelcov ţijúcich v mieste výstavy. A tak 
sa so svojou zbierkou prezentoval so svojimi dielami Július 
Koller. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 03.11.2003, 10.112003 
Pomocná evidencia 656/1/03, 666/2/03, 685/1/03 
 
Dňa 10. novembra 2003 vestibul Kultúrneho a metodického 

centra ozbrojených Slovenskej republiky bol miestom 
vernisáţe zaujímavej výstavy pod názvom 
„Modely – Hobby 2003“. Začiatok vernisáţe 
výstavy patril koncertovaniu ľudovej muzike 
folklórneho súboru „Radosť“ z Trenčína a po-
tom sa ujal slova náčelník Kultúrneho a me-
todického centra Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky podplukovník Rastislav Frkáň. Po 
privítaní všetkých hostí vernisáţe spomenul, 
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ţe do výstavy sa prihlásilo 45 vysta-
vovateľov s 370 exponátmi, z ktorých po 
výbere sa umiestnilo 362 exponátov od 42 
autorov. Exponáty sú prehliadkou tvorivej 
činnosti autorov z radov vojakov ako aj 
civilov, ktorí takto vyuţívali svoj voľný 
čas. Autori pochádzajú z celého Sloven-
ska, teda z Trenčína, Martina, Lešte, Slia-
ča, Liptovského Mikuláša a ďalších miest. 
A čo tvorilo exponáty ? Boli nimi modely lietadiel, lodí, voja-
kov, zbierky mincí, papierových peňazí, vojenských vyzna-
menaní, umelecké výrobky z dreva a podobne. Záverom po-
ďakoval Výstavisku Trenčín mesto módy za zapoţičanie výs-
tavných vitrín, ako aj svojím spolupracovníkom, ţe dodané 
exponáty vhodne vystavili. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 10.11.2003 
Info Trenčín 25.11.2003 
Pomocná evidencia 681/3/03, 715/1/03, 716/1/03, 725/1/03 
Fotoalbum č. 88/2003  
 
Po dlhšej prestávke prišla medzi svojich fanúšikov v 

Trenčíne česká speváčka Lenka Filipová, 
v rámci turné k svojmu novému CD, 
ktoré vyšlo na jar tohto roku , pod 
názvom Tisíc spôsobov ako zabiť lásku. 
Zaplnená divadelná sála Kultúrneho 
a metodického centra ozbrojených síl Slo-
venskej republiky ju privítala v utorok 11. 
novembra 2003 a prepustila ju aţ po 

prídavkoch. Mnohí nevynechali moţnosť pria-
mo sa stretnúť so speváčkou po skončení tak-
mer dvojhodinového koncertu, počas autogra-

Lenka Filipová pri autogramiáde 
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miády. V krátkom rozhovore prezradila, ţe v Trenčíne sa cítila 
vţdy dobre. Je to mesto, ktoré má svoju históriu a za tých 20 
rokov, čo uţ sem prichádzam, som bola na viacerých pre-
chádzkach a to nielen v jeho historickej časti. Zaznamenala 
som, ţe Trenčín mení svoju tvár, samozrejme k lepšiemu. Je to 
veľmi pekné mesto, ktoré bolo a je i dnes mestom módy. To tu 
zostalo. Nielen v Trenčíne, ale vôbec na Slovensku sa mi 
veľmi páči, ohlasy divákov sú spontánne a to mám rada, keď 
viem počas koncertu na čom som.  

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 25.11.2003 
Pomocná evidencia 725/1/03 
 

         Dňa 14. novembra 2003 sa zasadačka Verejnej kniţnice M. 
Rešetku v Trenčíne stala miestom prezentácie neveľkej publi-
kácie pod názvom „Personálna bibliografia Jozefa Koreného – 
vojaka vo svete pošty, filatelie a numizma-
tiky“ za početnej účasti priateľov filatelie 
a numizmatiky. Podujatie otvorila a jej účast-
níkov privítala riaditeľka Verejnej kniţnice M. 
Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdia Brezová. Po 
tomto úvode sa ujal slova Ivo Veliký, ktorý 
prezradil, ţe Jozef Korený, rodák z Turzovky, 
sa pred pár dňami doţil 65 rokov, a práve táto sa stalo 
príleţitosťou priblíţenia sa s jeho bohatým ţivotom. Na 

otázku, kde sa vzala jeho záľuba k filatelii 
prezradil, ţe táto siaha ešte do detských 
čias. Písal sa rok 1949, keď sa vrátila jeho 
spoluţiačka s rodičmi z Veľkej Británie do 
Turzovky s plným kufrom plným anglic-
kých známok. Zostal ich krásou očarený 
a na strane druhej aj posadnutý a bol tým 
rozhodujúcim momentom začiatku jeho 
nezvyčajnej záľuby. Okrem toho v tom 

Ivo Veliký 

Mgr. Ľudmila Strohnerová 
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čase zistil bohatú zbierku poštových známok u spoluobčana 
Turzovky pána Surovku. Keďţe tento pán bol chudobný ako 
kostolná myš, tak ich od neho postupne odkúpil. Ale aţ 
obdobie profesionálneho vojaka v Havlíčkovom Brode zname-
nalo rast nezvyčajnej aktivity vo filatelii, ktorá ho neopustila 
ani po tom, keď ho vojenská správa prevelila do Martina 
a naposledy do Trenčína. Práve mesto Trenčín sa stalo pre 
neho vrcholom jeho činnosti vo filatelii. Ţivým kontaktom 
s vtedajšími trenčianskymi filatelistami Vojtechom Čelkom, 
Ladislavom Gáťom a ďalšími sa pokúsil dostať filateliu zo 
súkromia na verejnosť do centra spoločenského diania. A toto 
sa mu podarilo poriadaním filatelistických výstav nielen 
v meste Trenčín, ale aj mimo neho, ako tieţ nadväzovaním 
spolupráce s inými filatelistickými klubmi v Čechách, Rakús-
ku, Maďarsku a bývalej Nemeckej demokratickej republike. 
V roku 1979 pri príleţitosti osláv 1.800 výročia rímskeho 
nápisu na hradnej skale poloţil základy filatelistickej výstavy 
v meste Trenčín pod názvom „Laugarício“. Rozsiahla bola 
jeho publicistická činnosť. Na záver mu Ivo Veliký zaţelal 
veľa zdravia, rodinnej pohody a veľa síl v tvorivej činnosti. 
Potom vystúpila Mgr. Ľudmila Ströhnerová, ktorá lektorovala 
„Personálnu bibliografiu Jozefa Koreného“. Ako sama pove-
dala, bibliografia komplexne prezentuje jeho literárnu, publi-
cistickú, recenzenskú, vystavovateľskú, propagačnú a grafickú 
tvorbu. Zachytáva Jozefa Koreného v širo-
kom zábere jeho aktivít ako filatelistu – 
zberateľa, vystavovateľa, organizátora 
a propagátora filatelistických podujatí, au-
tora návrhov príleţitostných pečiatok a obá-
lok, prednášateľa a podobne. Významná 
bola aj jeho publikačná činnosť spojená 
s vydávaním zborníkov, bulletinov, kata-
lógov k výstavám alebo prispievaním člán- Jozef Korený 
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kov do regionálnej tlače 
a filatelistických časopi-
sov doma a v zahraničí. 
Po tomto príhovore po-
tom viceprimátor mesta 
Trenčín Ing. Ján Krátky 
a Jozef Vacek pokrstili 
známkami a mincami 
„Personálnu bibliografiu 
Jozefa Koreného“. Záver 

patril blahoţelaniu Jozefovi Korenému k ţivotnému jubileu 
účastníkmi slávnostného podujatia. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 08.12.2003 
Pomocná evidencia 692/1/03, 755/2/03 
Fotoalbum č. 92/2003 
 
V Kultúrnom a metodickom centre ozbrojených síl Slo-

venskej republiky v Trenčíne sa v piatok dňa 14. novembra 
2003 uskutočnila vernisáţ výstavy fotografickej skupiny 
„Méta“ pri Trenčianskom osvetovom stredisku v Trenčíne. 
Výstava sa konala pri príleţitosti 40. výročia výstavníckej 
činnosti tejto tvorivej skupiny, ktorej činnosť zhodnotil vo 
svojom prejave kurátor výstavy PhDr. Marián Pauer. Verni-
sáţe sa zúčastnilo deväť členov skupiny „Méta“ – Ján Faze-
kaš, Soňa Frančáková, Igor Hečko, Július Kákoš, Pavol Obst, 
Vojtech Tichý, Jan Tluka, Jiří Tomis a Mikuláš Bányász, ktorí 
sa prezentovali svojimi fotografiami. Riaditeľ Trenčianskeho 
osvetového strediska Mgr. Vladimír Zvalený odovzdal dlho-
ročnému členovi fotoskupiny Mikulášovi Bányászovi pamätnú 
plaketu Trenčianskeho osvetového strediska pri príleţitosti 
jeho 70-tych narodenín. Pamätná plaketa bola udelená aj Ing. 
Vojtechovi Tichému za aktívnu dlhoročnú činnosť pri prí-

Krstenie novej knihy Ing. Krátkym, Jozefom Vacekovom                                       
a Mgr. Ľudmilou Ströhnerovou 
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leţitosti jeho  60-tych narodenín a Júliusovi Kákošovi, ktorý je 
jedným z najdlhšie pracujúcich členov fotoskupiny. Ocenenie 
GR Národného osvetového centra pre celú skupinu MÉTA 
prevzal zakladajúci člen Ing. Čestmír Harníček. Medzi 
gratulantami bol aj čestný predseda Zväzu slovenských 
fotografov Ivan Kozáček a hostia z Moravy.  

Trenčianske noviny 17.11.2003 
Info Trenčín 25.11.2003 
Pomocná evidencia 709/1/03, 725/1/03, 728/1/03 
 

         Dňa 20. novembra 2003 sa zasadačka Verejnej kniţnice M. 
Rešetku v Trenčíne stala miestom slávnostného vyhlásenia 

výsledkov 11. ročníka celoslovenskej lite-
rárnej súťaţe Jozefa Braneckého „Keď sa 
studňa s daţďom zhovára“ za účasti spi-
sovateľov Jozefa Repku a Jaroslava Rezníka. 
Začiatok podujatia patril gitarovému sólu 
študentky Stredného odborného učilišťa  
odevného a textilného 
v Trenčíne Miroslave Hoš-
tákovej. Po privítaní 

vzácnych hostí a účastníkov súťaţe, poďa-
kovaním sponzorom – Mestskému úradu 
v Trenčíne a Trenčianskemu samosprávne-
mu kraju za finančné dary predsedom 
Miestneho odboru Matice slovenskej 
v Trenčíne Ing. Vojtechom Tichým sa ujala 
slova Mgr. Marta Halečková, ktorá zhod-
notila priebeh súťaţe. Pri vstupu do druhej dekády súťaţe, 
teda počnúc 11. ročníkom bola táto súťaţ rozšírená aj o ve-
kovú kategóriu dospelých, teda nad 20 rokov. Do súťaţe bolo 
prihlásených 178 prác. Do súťaţnej kategórie dospelých 
v ţánri prózy bolo prihlásených 38 prác od 20 autorov a 
v ţánri poézie bolo prihlásených 87 prác od 20 autorov. Do 

Ing. Vojtech Tichý 

Mgr. Marta Halečková 
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súťaţnej kategórie stredoškolskej mládeţe v ţánri prózy bolo 
prihlásených 13 prác od 9 autorov, v ţánri 
poézie bolo prihlásených 132 prác od 24 
autorov. Úroveň prihlásených súťaţných 
prác v poézii zhodnotil spisovateľ Jaro-
slav Rezník a v próze Jozef Repko. Obaja 
konštatovali, ţe i keď oproti predchá-
dzajúcemu ročníku bolo prihlásených 
menej súťaţných prác, napriek tomu ich 
kvalita neutrpela. Ba práve naopak, 

rozšírením súťaţe o kategóriu dospelých bola cítiť zrelosť 
písomného prejavu. Ešte pred vyhlásením súťaţe si účastníci 
vypočuli časť víťazných veršov v interpretácii Miroslavy 
Hoštákovej a Pavla Grnáča, študenta Piaristického gymnázia J. 
Braneckého v Trenčíne. Za najlepších autorov v 11. ročníku 
celoslovenskej literárnej súťaţe Jozefa Braneckého „Studňa sa 
tajne s daţďom zhovára“ boli vyhlásení : 
Kategória stredoškolská mládeţ – poézia : 
1. miesto – Katarína Dţunková z Gymnázia, Šrobárova ulica, 

Košice 
2. miesto   – Martin Kriţovenský z Gymnázia, Konštantínova 

ulica Prešov 
3. miesto  – Lenka Ivica Dzadíková z 

Gymnázia, Konštantínova  ulica Prešov 
Cenu primátora mesta Trenčín získala 
Michaela Rosová z Gymnázia, Dlhá ulica, 
Senica. 
Kategória stredoškolskej mládeţe – próza : 
1. miesto – Lenka Ditrichová z Bratislavy 
2. miesto – Martin Čmarada z Trenčína 
3. miesto – Terézia Kontová zo Ţiliny 
Kategória dospelých – poézia : 
1. miesto Peter Kubica z Čadce 

spisovateľ Jozef Repko 

Jaroslav Rezník 
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2. miesto Adriana Golejová z Bánoviec nad Bebravou 
3. miesto Marta Hlušíková z Rimavskej 

Soboty 
Cenu primátora mesta Trenčín získal 
Jozef Haviar z Handlovej. 
Kategória dospelých – próza : 
1. miesto Pavol Matejka z Trenčína 
2. miesto Ivana Lacková z Bratislavy 
3. miesto Miloš Maťaše z Trenčína 

Okrem toho Cenu Klubu Vojtecha Zamarovského v Tren-
číne získali Magdaléna Pilarová–Benkovičová a Helena 
Chachulová-Plevníková. Po oficiálnom ukončení podujatia sa 
rozprúdila bohatá diskusia medzi jej účastníkmi a spisova-
teľmi Jaroslavom Rezníkom a Jozefom Repkom. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 24.11.2003 
Pomocná evidencia 686/1/03, 687/1/03, 720/2/03 
Fotoalbum č. 94/2003 
 
V dňoch 20. aţ 23. novembra 2003 sa mesto Trenčín po 

prvýkrát prezentovalo v hlavnom mesta Rakúska Viedni na           
6. ročníku výstavy „Senioren Messe“, zameraný na uspoko-
jenie aktívnych seniorov. Delegáciu mesta Trenčín tvorili 
poslanec Mestského zastupiteľstva Trenčín Branislav Zu-
bričaňák a pracovníčky Mestského úradu v Trenčíne Ing. Má-
ria Paušová a PhDr. Katarína Martinková. Návštevníci preja-
vili záujem o relaxačno-rehabilitačné pobyty, o športových 
a kultúrnych moţnostiach v Trenčíne a jeho okolí. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 732/1/03 
 
Dňa 22. novembra 2003 bola Základná škola sv. Ondreja – 

Svorada a Benedikta v Trenčíne miestom krajského kola 11. 

Pavol Matejka preberá z rúk spisovateľa 
Jaroslava Rezníka prvú cenu v próze 
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ročníka v prednese kresťanskej prózy a poézie pod názvom 
„...a slovo bolo u Boha“. V piatich kategóriách bojovalo 
o postup do finále  78 súťaţiacich. Víťazmi sa stali : 
- kategória najmladších ţiakov v prednese poézie Natália 

Masaryková zo Základnej školy sv. Bosca z Novej Dubnice; 
- kategória najmladších ţiakov v prednese prózy Marianna 

Špitalská zo Základnej školy sv. Bosca z Novej Dubnice; 
- kategória mladších ţiakov v prednese poézie Karin Oršulová 

z Gymnázia Nováky; 
- kategória mladších ţiakov v prednese prózy Zuzana 

Henčelová z Piaristickej základnej školy F. Hanáka 
v Prievidzi; 

- kategória starších ţiakov v prednese poézie Katarína 
Novotná zo Základnej školy Beluša; 

- kategória starších ţiakov v prednese prózy Branislav 
Jesenský zo Základnej školy Ilava; 

- kategória stredoškolákov v prednese poézie Martina 
Dzurjaninová z Piaristického gymnázia J. Braneckého 
Trenčín; 

- kategória stredoškolákov v prednese prózy Filip Tunáček 
z Piaristického gymnázia F. Hanáka Prievidza; 

- kategória dospelých v prednese poézie Mgr. Marta 
Halečková. 
Trenčianske noviny 01.12.2003 
Pomocná evidencia 737/2/03 
 
Kongresová hala hotela Tatra v Trenčíne v podvečer dňa 

24.novembra 2003 bola po prvýkrát miestom aukcie obrazov 
pod názvom „Katarínske obrázky“. Draţili sa obrazy, ktoré 
nevyuţité zapadali prachom v skladových priestoroch Mest-
ského úradu v Trenčíne. Povyberal ich a prítomným na draţbe 
predstavil poslanec Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a 
kunsthistorik PhDr. Marián Kvasnička. Draţilo sa osemnásť 
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obrazov od miestnych i cudzích autorov a ich cena sa z 
niekoľkých sto korún vyšplhali na tisícky. Najdrahší obraz od 
Júliusa Činčára pod názvom „Ryba a starci“ s vyvolávacou 
cenou 15-tisíc korún vydraţil za 34-tisíc Trenčan, filmový 
producent Peter Niţňanský. Organizátori aukcie si na koniec 
nechali prekvapenie, keď do draţby ponúkli zarámovanú 
fotografiu bývalého generálneho tajomníka Ústredného výbo-
ru Komunistickej strany Československa Miloša Jakeša s 
vyvolávacou sumou 1000 Sk. Cena sa v zápase o získanie tejto 
„rarity“ vyšplhala aţ na 10-tisíc Sk. Za túto neuveriteľnú sumu 
ho získal poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za 
stranu „Smer“ Bohumil Hanzel z Trenčína. Podľa neho v tejto 
chvíli ani nie je podstatné, či si fotografiou vyzdobí niektorú 
miestnosť, ale dôleţité je, ţe peniaze, ktoré tu za obrazy ne-
chal, poslúţia dobrej veci. Na aukcii sa vydraţilo              
86.901 Sk a všetky pôjdu na konto nadácie „Hodina deťom“. 

Trenčianske noviny 01.12.2003 
 
Tento rok bol pre maliara a grafika Jozefa Vydrnáka z 

Dubnice nad Váhom mimoriadne úrodný na výstavné pro-
jekty. Najskôr to bola účasť na úspešnej výstave - 6+1 tvorivej 
skupiny trenčianskych výtvarníkov v medzinárodnej galérii 
Danubiana v Bratislave – Čunove. Tam sa prvý raz predstavil 
s dielami s výraznou dominanciou červenej farby. Tieto práce 
následne v septembri a v októbri dominovali na jeho výstave – 
„Bez červenania“ v Galérii naivného umenia na Mierovom 
námestí v Trenčíne. V tom čase, najmä olejomaľbami a ob-
jektmi z dreva, sa predstavil v Dome kultúry v Dubnici nad 
Váhom v projekte – „Pro Jubileum“, ktorý bol súčasťou osláv 
810. výročia prvej písomnej zmienky o meste. Spoločným 
kurátorom bol Marián Kvasnička. Výber z oboch, obohatený o 
banskoštiavnické motívy, putoval v novembri do Banskej 
Štiavnice. Kurátorka Mária Čelková mu dala názov - Banská 
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Štiavnica a iné témy a v Galérii Jozefa Kollára bude vystavený 
do 15. januára 2004. Poslednou autorskou trojprezentáciou 
spoločne s Evou Misákovou-Abelovou a Stanislavom Lubi-
nom) pri príleţitosti 4. ročníka Festivalu slovenských filmov 
vo Francúzsku v dňoch 21. aţ 23. novembra 2003 boli spo-
ločné výstavy vo francúzskych mestách Cran-Gevrier – Galé-
ria Empreintes d´Emma a Annecy - Galéria Atelier Minhtran v 
spolupráci s mestom Trenčín. Zrealizované boli najmä záslu-
hou francúzskeho umelca a galeristu - maliara a grafika Minh 
Trana. Tento svetobeţník a absolvent Montrealskej akadémie 
tohto leta opäť navštívil trenčiansky región. Výsledkom 
konzultácií s výtvarníkmi bola ponuka na ich prezentáciu vo 
Francúzsku. U Jozefa Vydrnáka ho zaujali najmä práce z pos-
ledného obdobia s intenzívnejšou farebnosťou. Tamojší den-
ník „Le Dauphiné Libere“ v reakcii na výstavy označil svet 
tvorby Jozefa Vydrnáka ako svet, ktorý evokuje alegórie 
Chagalla.  

Trenčianske noviny 01.12.2003 
Pomocná evidencia 737/1/03 
 
Rozsypaním tmavohnedých a bielych cukríkov, pred-

stavujúcich klavírne klávesy, bola dňa 26. novembra 2003 v 
Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne pokrstená autobiografia 
prvej dámy slovenského klavírneho interpretačného umenia 
Kláry Havlíkovej. Týmto symbolickým aktom uviedol krstný 
otec knihy rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka              
doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. do ţivota umeleckú reportáţ 
autorky s názvom „Čiernobiele klávesy ţivota“. Trenčianskej 
verejnosti, zúčastnenej na tejto malej kultúrnej slávnosti, bolo 
samotné dielo predstavené prostredníctvom prednesených 
úryvkov. Čítanie z knihy bolo doplnené podmanivým roz-
právaním samotnej umelkyne, v ktorom sa vyznala i zo svojho 
vzťahu k Trenčínu a Trenčanom a zaspomínala na svoje 
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detstvo, ktoré preţila v Trenčianskej Teplej. V strhujúcom 
klavírnom prejave predniesla časti z diel majstra Eugena 
Suchoňa, ktorý zaujíma v jej koncertnom ţivote dominantné 
postavenie. Bodku za podujatím, organizovaným Verejnou 
kniţnicou Michala Rešetku, dala autogramiáda autorky.  

Trenčianske noviny 01.12.2003 
Pomocná evidencia 696/1/03, 736/2/03 
 
Stalo sa uţ tradíciou, ţe mesto Trenčín sa zúčastňuje na 

súťaţnej prehliadke ţien a dievčat v Brne o titul kráľovnej 
regiónu pod názvom „Región Regina“, z ktorej tri najlepšie 

postupujú do finále. Len na vysvetlenie 
pre nezainteresovaných je to súťaţ, ktorá 
je zameraná na priblíţenie kultúrnych, 
prírodných a turistických krás regiónov 
Českej a Slovenskej republiky. Nebolo 
tomu inak ani tento rok, dňa 27. novem-
bra 2003 na 7. ročníku tejto súťaţe. 
Treba len konštatovať, ţe mesto Trenčín 
má na tejto súťaţi veľmi dobrú pozíciu, 
pretoţe v uplynulých ročníkoch posta-

vilo do súťaţe výborné reprezentantky, ktoré vţdy skončili na 
postupových miestach. Preto si moţno len takto vysvetliť 
mimoriadny záujem organizátorov o malú výpravu z Trenčína 
pri vstupe na súťaţnú pôdu, keď nás 
zahrnuli  s otázkami : Ako sa má Zuzka 
Belková (víťazka prvého ročníka 
súťaţe)? Ako sa darí ďalším dievčatám 
z Trenčína ? Čo je v Trenčíne nového ? 
Tento rok do súťaţe vstúpilo 13 súťa-
ţiacich dievčat, ktoré prihlásili cestovné 
kancelárie, regióny, obce a mestá, z to 12 
dievčat z Českej republiky a jediná repre-

Mesto Trenčín reprezentovala Svetlana Chudá 

Svetlana Chudá v disciplíne – predvedenie 
krajového prvku 
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zentantka Slovenska z Trenčína vyso-
koškoláčka Svetlana Chudá. Súťaţilo sa 
v štyroch náročných disciplínach – poz-
vánka do regiónu, predvedenie krajo-
vého prvku, prezentácia osobného šar-
mu a recept na krajové jedlo. Trenčanka 
Svetlana Chudá sa v súťaţi nestratila a 
aţ na malé zaváhanie v prvej disciplíne, si viedla v celej súťaţi 
suverénne a svojou prirodzenou krásou a nefalšovaným šar-
mom si získala nielen porotu, ale aj divákov. To sa prejavilo aj 
v záverečnom výroku poroty, keď postúpila medzi tri naj-
lepšie, z ktorých porota vyhlási konečné poradie dňa  8. ja-
nuára 2004 na veľtrhu cestovného ruchu „Región Tour 2004“ 
v Brne. 

Vlastné poznámky 
 
Počas prvého decembrového piatku dňa 5. decembra 2003 

by ste cez výklady do vysvietenej Galérie slovenského 
naivného umenia na Mierovom námestí v Trenčíne nič neu-
videli. Veľké mnoţstvo ľudí natlačených v úzkych priestoroch 
galérie spôsobilo ich zarosenie, lebo si nechceli nechať ujsť 
vernisáţ prvej samostatnej autorskej výstavy vedúceho 
výtvarného odboru trenčianskej Základnej umeleckej školy 
Mgr. Jozefa Švikruhu. Bol to veľký deň Mgr. Jozefa Švikruhu, 
ktorý vystavoval svoje diela pod názvom „Obrazy“ pri 
príleţitosti svojho ţivotného jubilea 60 rokov. Okrem neho na 
výstave sa prezentovala so šiestimi obrazmi svojej tvorby aj 
jeho ţiačka Katarína Hvoţďárová. Prezentované diela, celkom 
asi štyridsať obrazov boli rozčlenené do troch tematických 
skupín. Dominovala krajina, zimná i letná. Krajiny dopĺňajú 
zátišia - cibuľové, s jabĺčkami či staré dţbány, ktoré sa 
dotýkajú dedinského prostredia rodnej Trebichavy, ako aj 
portréty ţien, predstavujúcich pre maliara múzy, jeho návraty 

Tri najlepšie dievčence postúpili do finále 



 504 

do čias mladosti. Kurátorom výstavy bol Mgr. Vladimír 
Malast.  

Trenčianske noviny 15.12.2003 
Pomocná evidencia 727/1/03, 776/1/03 
 
Napriek daţdivému počasiu dňa 6. decembra 2003 sa na 

Mierovom námestí v Trenčíne zbiehali prekvapení ľudia. 
Správa o drevenom aute, ktoré brázdi ulice centra mesta 
Trenčín sa rozšírila rýchlo. Do mesta Trenčín zavítal český 
sochár Vít Novotný z Prahy so svojou pojazdnou sochou. Pod 
drevenou karosériou sa skrývala Škoda Octavia vyrobená v 
roku 1969. Automobil dosahoval maximálnu rýchlosť aţ 80 
km/hod., o čom sa mohli presvedčiť zvedaví obyvatelia 
Trenčína na vlastné oči. Šoféra im robil sám sochár. Odviezť 
sa mohol kaţdý, kto si vystál rad. Ako sám povedal, auto sám 
poskladal z ôsmich dielov dubového dreva za tri mesiace. 
Bola to vlastne moja diplomová práca na Akadémii výtvarních 
umění v Prahe. Keď moji pedagógovia vyšli pred školu a 
videli, ţe auto naozaj jazdí, na chvíľu doslova onemeli, 
spomína Vít Novotný. Na aute prešiel z Prahy do Mikulova, 
čo je asi 360 km. Cesta mu trvala takmer tri dni. Odtiaľ mu 
mobilnú sochu do Bratislavy doviezli uţ v návese. V sú-
časnosti ju vystavujú v Múzeu dopravy v Bratislave a odkiaľ 
prišla aj do Trenčína. V lete plánujem na drevenej Octavii 
prejsť z Bratislavy do Košíc. Z dreveného auta sa v Trenčíne 
tešili najmä deti, moţnosť odviezť sa v soche si však nene-
chali ujsť ani starší občania. 

Trenčianske noviny 15.12.2003 
Pomocná evidencia 772/2/03 
 

 

Takmer sedemtisíc korún vyzbierali malí Trenčania na 
„Detskom vianočnom jarmoku“ dňa 8. decembra 2003 v šty-
roch stánkoch na Mierovom námestí predajom vlastných vý-
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robkov. Vyzbieraná suma išla na projekt Nadácie pre deti Slo-
venska „Hodina deťom“. Na akcii sa zúčastnili deti z piatich 
trenčianskych základných škôl a Základná umelecká škola 
Trenčín. Vianočné ozdoby, medovníky, perníky, ale aj vlastné 
obrázky predávali celý deň v centre mesta Trenčín. Toto 
podujatie spestrilo vystúpenie rôznych súborov detí s bohatým 
kultúrnym programom. Búrlivý potlesk bol odmenou za snahu 
detí pomôcť svojím rovesníkom v núdzi. 

Trenčianske noviny 15.12.2003 
Pomocná evidencia 766/1/03 
 
Sluchovo postihnuté deti z celého Slovenska zavítali dňa            

9. decembra 2003 do Trenčína, aby zatlieskali vystupujúcim 
10. ročníka benefičného koncertu pod názvom „Počuť srd-
com“. Stalo sa tak po desiatich rokoch, čo tento projekt sa 
vrátil tam, kde sa dobročinné podujatie zrodilo, teda do 
Trenčína. Novinkou oproti minulým rokom bola skutočnosť, 
ţe okrem detí zo základných internátnych škôl pre sluchovo 
postihnutých z Prešova, Lučenca, Kremnice a Bratislavy, boli 
na koncert pozvané aj deti z troch trenčianskych detských 
domovov. Tradičná myšlienka, aby na podujatí účinkovali 
umelci, ktorí pri vystúpení nepouţívajú hlas, bola tento rok 
doplnená aj čisto vokálnym vystúpením herca a zabávača 
Štefana Skrúcaného. „Väčšina z prítomných detí aspoň čias-
točne počuje, aj tí celkom nepočujúci dokáţu vnímať aspoň 
vibrácie, či odpozerať z úst,“ tvrdil hlavný organizátor mím 
Vlado Kulíšek. Jeho slová potvrdila značná odozva na vystú-
penie Štefana Skrúcaného aj z tejto časti publika. Z účin-
kujúcich si najviac sympatií detí získal moravský silák Ţelez-
ný Zekon, ktorý je drţiteľom tridsiatich zápisov v Guinessovej 
knihe rekordov. Vyvrcholením koncertu bolo obrátenie úloh 
publika a účinkujúcich. Pantomimickým vystúpením vytvoril 
z detí jeden veľký symfonický orchester, ktorému účinkujúci 
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aplaudovali. Výťaţok z benefičného koncertu, konaného pod 
záštitou zástupcu primátora mesta Trenčín Ing. Jána Krátkeho, 
poputoval do trenčianskych detských domovov a prostred-
níctvom nadácie „Počuť srdcom“ medzi sluchovo postihnuté 
deti Slovenska.  

Trenčianske noviny 15.12.2003 
Pomocná evidencia 724/1/03, 775/3/03 
 
Dňa 11. decembra 2003 sa predstavila trenčianskej 

verejnosti vo Verejnej kniţnici M. Rešetku v Trenčíne autorka 
kníh „Vysoká škola chudnutia“  a „Denník študentky Vysokej 
školy chudnutia“ Edita Supeky. 

Pomocná evidencia 695/1/03 
 
Spoločne porozmýšľať, ale aj niečo urobiť pre všetky zdra-

vé i zdravotne postihnuté deti v Trenčíne pripravili organi-
zátori z Telovýchovnej jednoty Mladosť Trenčín a Armádneho 
strediska vrcholového športu Dukla Trenčín na stretnutí 
nazvanom „Hviezdička“ dňa 13. decembra 2003 v Športovej 
hale Armádneho strediska vrcholového športu Dukla v Tren-
číne. Rodičia sa rozprávali o podmienkach vytváraných pre 
deti v meste Trenčín ako aj o tom, čo všetko sa dá urobiť pre 
lepší ţivot detí. Pre deti bolo pripravené divadlo „Čarodejník 
Abrak a drak“, prišiel aj Mikuláš a vyvrcholením podujatia 
bola tancovačka so súťaţami.  

Trenčianske noviny 08.12.2003 
Pomocná evidencia  
 
Pre trenčiansku kultúrnu verejnosť bolo zaiste dobrou 

správou, ţe vznikla nová festivalová tradícia. Predvianočnú 
atmosféru v meste spríjemnil prvý ročník adventného festi-
valu speváckych zborov pod názvom „Daj boh šťastia tejto 
zemi“. A bolo sa naozaj na čo tešiť. Priestory kostolov 
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v Trenčíne a v Hornej Súči rozozvučal spev dvadsiatich troch 
zborových telies nielen z nášho regiónu, ale aj zo Slovenska a 
susednej Moravy. Nápad zorganizovať festival nedával uţ 
dlhú dobu spávať PaedDr. Jozefovi Vakošovi, zanietenému 
propagátorovi zborového spevu, keď sa mu podarilo pres-
vedčiť orgány mesta Trenčín, ako aj iné organizácie v meste 
Trenčín podporiť toto podujatie. Rozhodla myšlienka venovať 
podujatie interpretácii advent-
ných a vianočných piesní. Je 
to niečo celkom beţné v celej 
vyspelej Európe, avšak na 
Slovensku doteraz nič podob-
né nemáme, povedal PaedDr. 
Jozef Vakoš na tlačovej bese-
de dňa 2. decembra 2003. 
Kaţdý koncert bol tematicky 
inak zameraný. Prvý koncert dňa 12. decembra 2003 odznel v 

rímsko-katolíckom kostole v 
Trenčín – Orechovom, v kto-
rom vystúpili štyri cirkevné 
zbory z Trenčína a Hornej 
Súče. Druhý koncert dňa 13. 
decembra 2003 sa niesol v 
znamení koncertu hostí v 
kostole rehole piaristov 
v Trenčíne Ţenského spevác-

keho zboru B. Martinů z Frýd-
ku-Místku a v kostole Svätej 
rodiny v Trenčíne – Juh vys-
túpilo šesť speváckych zborov 
z rôznych miest Slovenska. 
Tretí koncert sa uskutočnil dňa 
14. decembra 2003 sa po obede 

                  Farský spevácky zbor Trenčín pri svojom vstúpení 

Cirkevný spevácky zbor z Trenčín - Orechové 

Evanjelický cirkevný zbor z Trenčína 
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v Hornej Súči, v ktorom sa predstavili spevácke zbory tren-
čianskeho regiónu a druhý zahraničný hosť Miešaný spevácky 
zbor z Moravského Krumlova. Vyvrcholením celého festivalu 
bol štvrtý večerný koncert nedeľný koncert v evanjelickom 
kostole a.v. v Trenčíne s názvom „Spievame Slovensku“. Tí, 
ktorí prišli si vypočuť aj najväčší ťahák festivalu Miešaný 
spevácky zbor učiteľov „Rozkvet“ z Prievidze, v interpretácii 
ktorého odznel cyklus vianočných skladieb Zdenka Mikulu zo 
západného a východného Slovenska. Trenčania mali príle-
ţitosť povzbudiť na tomto koncerte mladých spevákov zo 
Školského speváckeho zboru z Piaristického gymnázia J. Bra-
neckého Trenčín po vedením Martina Holúbka, ktorého výko-
ny z posledných vystúpení majú gradujúci trend.  Pre všetkých 
občanov mesta Trenčín to bola príleţitosť utiecť nákupnému 
zhonu, ktorý vládne na uliciach a naladiť sa na niečo 
duchovnejšie a menej komerčné a to sa myslím organizátorom 
podarilo. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 08.12.2003 
Pomocná evidencia 693/1/03, 756/1/03, 758/1/03 
 
Za výtvarnú udalosť roka 2003 na Slovensku označili mno-

hí zainteresovaní vernisáţ výstavy výtvarnej skupiny Mikuláša 
Galandu, spojenú s krstom a prezentáciou knihy „Galan-
dovci“, ktorá sa uskutočnila dňa 11. decembra 2003 v 
trenčianskej Galérii M. A. Bazovského. Jeho významu zodpo-
vedala aj mimoriadne bohatá účasť osobností z oblasti kultúry, 
verejnej i podnikateľskej sféry, medzi ktorými dominovala 
prítomnosť ministra kultúry Slovenskej republiky Rudolfa 
Chmela. Najvzácnejšími, aj keď aţ v druhom rade sediacimi, 
boli samotní výtvarníci, čo meno to pojem, ktorým s takmer 
polstoročným odstupom bola udelená historická satisfakcia - 
akademickí sochári Vladimír Kompánek a Andrej Rudavský, 
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akademickí maliari Milan Laluha a Rudolf Krivoš. Zvyšných 
členov skupiny, akademického maliara Ivana Štubňu a 
akademického sochára Antona Čuteka zastupovali na slávnosti 
ich manţelky a nemocného akademického maliara Andreja 
Barčíka jeho dcéra. Kurátor výstavy a autor úvodného textu 
knihy výtvarný teoretik Juraj Mojţiš označil výtvarný príbeh 
tejto skupiny za najpozoruhodnejší na Slovensku: „Bolo im 
súdených iba desať rokov, od 1957 do okupácie, aby znovu 
nadviazali na moderné slovenské výtvarné umenie a na jeho 
európske korene. Nimi sa zavŕšila moderna na Slovensku.“ 
Zároveň tlmočil aj odkaz samotných umelcov: „Prišli sme sa 
sem pozrieť z Európy, my tam uţ chodiť nemusíme.“ To 
potvrdil aj minister kultúry Slovenskej republiky Rudolf 
Chmel, keď uviedol, ţe Galandovci dokázali prezentovať 
Slovensko a jeho kultúru ako súčasť toho najmodernejšieho, 
čo sa v Európe a vo svete v tom čase dialo. „Aj keď historicky 
neuzavretý, ale do značnej časti definitívny odkaz skupiny, má 
hodnotu trvalého piliera našej kultúry.“  Samotný akt krstu 
knihy „Galandovci“ vykonal spolu s ministrom kultúry Slo-
venskej republiky Rudolfom Chmelom aj poslanec Národnej 
rady Slovenskej republiky Bohumil Hanzel, z iniciatívy kto-
rého bola usporiadaná táto prezentácia. Na prvú časť knihy 
„Galandovci“ by mali v budúcnosti nadviazať aj ďalšie dva 
diely zamýšľanej trilógie.  

Trenčianske noviny 15.12.2003 
Pomocná evidencia 747/1/03, 775/1/03 
 
Dňa 12. decembra 2003 prijal viceprimátor mesta Trenčín 

Ing. Ján Krátky spolu so zastupujúcou prednostkou Mestského 
úradu v Trenčíne JUDr. Ivetou Orgoníkovou čerstvého 
šesťdesiatnika Mgr. Jozefa  Švikruhu. Po básni prednesenou 
Vierou Štefulovou a privítaní tajomníčkou Zboru pre ob-
čianske záleţitosti pri Mestskom úrade v Trenčíne                   
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Bc. Elenou Gabajovou sa k oslávencovi prihovoril vice-
primátor Ing. Ján Krátky. Poďakoval mu za jeho prácu ako 
učiteľa – výtvarníka, ktorý sa venuje svojím ţiakom ako aj za 
jeho pomoc v Zbore pre občianske záleţitosti pri Mestskom 
úrade v Trenčíne pri výtvarnom riešení pamätných kníh. Do 
ďalšieho ţivota mu zaţelal veľa zdravia a úspechov. K ţe-

laniu sa pridal i poverený ve-
dúci odboru kultúry Mestského 
úradu v Trenčíne Mgr. Peter 
Kocnár. Vyvrcholením prijatia 
bol zápis Mgr. Jozefa Švikruhu 
do pamätnej knihy mesta Tren-
čín a osobná gratulácia všet-
kých prítomných na tejto sláv-
nostnej chvíli. 

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 101/2003 
 
Dňa 18. decembra 2003 vo výstavných priestoroch Tren-

čianskeho múzea sa uskutočnila vernisáţ zaujímavej výstavy 
pod názvom „Čas plynie“, v ktorej boli očiam verejnosti 

predloţené rôzne druhy hodín, hodiniek 
a hodinových strojov nachádzajúcich sa 
v archíve Trenčianskeho múzea. Osobitne 
zaujalo monštrum hodín zo 17. storočia, 
ktoré boli umiestnené na dolnej bráne 
mesta Trenčín. Po otvorení výstavy riadi-
teľkou Trenčianskeho múzea Katarínou 
Babičovou o vývoji hodín ako aj o vysta-
vených exponátoch hovoril kurátor výs-
tavy PhDr. Vlastimil Hábl. Vernisáţ výsta-

vy spestrili spievaním vianočných kolied deti z folklórneho 
súboru „Radosť“ z Trenčína. 

Jeden mnoho vystavených exponátov 
určených na meranie času 

Blahoţelanie Ing. J. Krátkeho Mgr. J. Švikruhovi 
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Pomocná evidencia 760/1/03 
Fotoalbum č. 102/2003 
 

Dňa 18. decembra 2003 
na Mierovom námestí 
v Trenčíne pod jedličkou bol 
v drevenej chatke nainštalo-
vaný ţivý Betlehem, v kto-
rom okrem svätej rodiny boli 
aj ţivé zvieratá – kozička 
a dvaja barani. Treba dopo-
vedať, ţe ţivé osoby vyme-

nili sochy postáv trikrát denne v čase 11,00 hod., 14,00 hod. a 
16,00 hod. pózovali osoby svätej rodiny a anjela ţivé osoby. 
V tom istom čase na pódiu amfiteátra vystupovali kultúrne 
súbory detí s vianočnými koledami. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 19. decembra 2003 sa uskutočnila v Galérii M. A. 

Bazovského v Trenčíne vernisáţ výstavy pod názvom 
„Slovenská keramika dnes 4.“ 

Pomocná evidencia 746/1/03 
 
V predvianočnom čase, keď vrcholil ruch predvianočných 

nákupov, sa stretli priatelia profesora Štefana 
Pozdišovského dňa 22. decembra 
2003 v priestoroch refektára Kolégia 
piaristov na prezentácii jeho kniţky 
pod názvom „Kostolík svätej Anny“. 
Po hudobnom úvode súrodencov 
Janky a Janka Vindišových hrou 
na klavíri a husliach, ktorí prítomných 

naladili do nadchádzajúcej slávnostnej chvíle, ujal sa mode-
Súrodenci Janko a Janka Vindišovi 

svätá rodina 
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rovania Ing. Ivan Masár. Ten privítal srdečne všetkých a zás-
tupcov rodnej obce Močenok na čele so starostom obce Ing. 
Jozefom Šuvadom a prednostom obce Močenok Ing. Mariá-
nom Borzom. Vo svojom vystúpení pripomenul skutočnosť, 
ţe dnešná slávnosť prezentácie jeho novej publikácie je 
spojené so ţivotným medzníkom profesora Štefana Poz-
dišovského v predvečer osláv jeho 97 narodenín. Vyzdvihol 
najmä jeho mimoriadne zásluhy ako regionál-
neho historika, ktorý sa zaslúţil o poznanie 
najstaršej písomnej pamiatky o meste Trenčín z 
roku 179. Ocenil jeho snahu o publikovanie 
svojich výskumov z histórie mesta Trenčíne 
medzi širokou verejnosťou. Jednou s posled-
ných jeho výskumných prác sa stala jeho malá 
kniţka „Kostolík svätej Anny“, ktorú začal písať v roku 1993, 
ukončil v roku 1996 a bola vydaná tesne pred tohoročnými 

vianočnými sviatkami. Po-
tom vystúpila Mgr. Ľud-
mila Ströhnerová, ktorá 
lektorovala vydanie kniţky 
„Kostolík svätej Anny“. 
Slávnostné chvíle boli 
umocnené Mgr. Vierou 
Varínskou, ktorá recitova-
la náboţenskú poéziu Mi-
lana Rúfusa a Svetoslava 

Veigla. Vyvrcholením slávnostného popoludnia bolo poţehna-
nie novej publikácie „Kostolík svätej Anny“ rektorom Piaris-
tického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne Ing. Jánom 
Ţákovicom, Sch.P. za asistencie pani Márie Tunegovej, sestry 
študenta trenčianskeho gymnázia Antona Tunegu, ktorý sa stal 
obeťou komunistického prenasledovania v päťdesiatich ro-
koch minulého storočia. Na záver vystúpil s poďakovaním 

Ing. Ivan Masár 

Poţehnanie novej knihy „Kostolík sv. Anny 
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všetkým prítomným profesor Štefan Pozdišovský za organi-
zovanie slávnostného aktu, o ktorej sa dozvedel na poslednú 
chvíľu od svojich najbliţších. Po tejto slávnostnej chvíli 
autorovi  kniţky „Kostolík svätej Anny“ profesorovi Štefanovi    
Pozdišovskému  prišli  zaţelať k významnému ţivotného ju-
bileu generálny riaditeľ podniku „Dus-
lo a.s.“ Šala Ing. Jozef Kolár, starosta 
obce Močenok Ing. Jozef Šuvada, 
prednostka Okresného úradu v Tren-
číne RNDr. Mária Dedíková, prednos-
tka Obecného úradu v Močenku Ing. 
Marián Borza a všetci ostatní prítomní 
na milej slávnosti.  

Pomocná evidencia 761/1/03 
Fotoalbum č. 113/03 
 

prof. Štefan Pozdišovský sa všetkým gratulantom 
z úprimného srdca poďakoval 
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Starostlivosť o životné prostredie 
 
Dňom 1. januára 2002 vstúpil do platnosti zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, kto-
rého súčasťou bola i novela zákona o miestnych poplatkoch za 
zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov 
a drobných stavebných odpadov na území obce. Podľa tohto 
nového zákona o odpadoch je stanovené, ţe kaţdý občan od 
narodenia aţ po smrť je producentom odpadu. Z tejto sku-
točnosti vyplýva povinnosť platiť poplatok za zber, prepravu 
a zneškodňovanie komunálneho odpadu pre kaţdého občana 
ako i zamestnávateľa. V náväznosti na spomenutý zákon 
o odpadoch Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 13. De-
cembra 2001 schválilo Všeobecné záväzné nariadenie, kto-
rým bola stanovená výška poplatku za zber, prepravu a zneš-
kodňovanie komunálneho odpadu vo výške 500,- Sk. Mestský 
úrad v Trenčíne do 22. februára 2003 vyrúbil a vyexpedoval 
všetky platobné výmery občanom ako právnickým osobám 
a fyzickým osobám - podnikateľom.  

Vlastné poznámky 
 
Dňa 5. marca 2003 sa uskutočnil v Trenčíne odborný se-

minár pod názvom „Môj balkón, moja záhrada“, ktorý sa 
usporiadal za podpory primátora mesta Trenčín. Tento od-
borný seminár bol venovaný všetkým tým, ktorí majú vzťah 
ku estetiku svojho najbliţšieho prostredia a okolia. Pred-
nášajúcimi boli Ing. arch. Eva Wernerová a poslankyňa mesta 
Trenčín Janka Fabová. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 69/1/03 
 
Stalo uţ tradíciou, ţe v jarných dňoch sa rozbehla iniciatíva 

občanov v smere všeobecného čistenia mesta po zimných me-
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siacoch za pomoci pracovníkov Mestského hospodárstva 
Trenčín. Nebolo tomu inak ani v tomto roku, ţe pred by-
tovými jednotkami v celom meste v plánovanom období bol 
nevídaný pracovný ruch. Zhrabovalo sa lístie, zrezávali sa ko-
náre v korunách stromov, čistili sa okraje verejných ko-
munikácií a v neposlednom rade sa ľudia zbavovali nepo-
trebných vecí osobnej spotrebu, ktorých funkčnosť uţ doţila. 
Mesto Trenčín zas na krátky čas opeknelo. 

Vlastné poznámky 
 
V aprílových dňoch po päťročnej prestávke začalo pokra-

čovanie prác na záchrane unikátnej rotundy na Trenčianskom 
hrade. Bola odkrytá predčasom na hornom jeho nádvorí. Ide 
pravdepodobne o najstaršiu murovanú architektúru nielen na 
hrade, ale aj v celom regióne. Odborníci predpokladajú, ţe 
vznikla v období Veľkej Moravy. V roku 1997 sa stavba po 
reštaurátorskom prieskume a statickom zabezpečení iba pre-
kryla doskami. Keďţe na tento rok 2002 dostalo Trenčianske 
múzeum 4 milióny korún, tak sa práce rozbehli. Počas tu-
ristickej sezóny budú preto pri pohybe návštevníkov Tren-
čianskym hradom platiť určité obmedzenia, aby sa zabránilo 
ich úrazom.  

Trenčianske noviny 15.04.2003 
Pomocná evidencia 167/2/03 
 
Po niekoľkých rokoch prípravy a splnení podmienok Finan-

čného memoranda pre projekt trenčianskej 
čistiarne odpadových vôd na pravom brehu 
Váhu sa mesto Trenčín konečne dočkalo 
začiatku jej realizácie výstavby z finančných 
prostriedkov Európskej únie, prostredníc-
tvom Fondu ISPA. Stalo sa tak dňa 23. apríla 
2003 za účasti ministra ţivotného prostredia 

Ing. Jozef Ziška 
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vlády Slovenskej republiky Ing. Lázsló  Miklósa, manaţéra 
Fondu ISPA Carstena Rasmussena, viceprimátora mesta 
Trenčín Ing. Jána Krátkeho. Prítomných vzácnych hostí pri 
tejto príleţitosti otvorenia výstavby pre Trenčín, tak prepo-
trebného objektu privítal riaditeľ Trenčianskych vodární 
a kanalizácií Ing. Jozef Ţiška. V ďalšej časti svojho príhovoru 
priblíţil cestu výstavby objektu čističky odpadových vôd od 
prípravy aţ po realizáciu. O prvých prieskumoch a štúdiách sa 
začalo hovoriť uţ v roku 1985. Aţ v roku 1997 vybraná 
projekčná firma vypracovala projekt pre Západoslovenské 
vodárne a kanalizácie Trenčín. Pre nedostatok finančných 
prostriedkov v roku 1999 sa vypracovávanie ďalších stupňov 
projektovej dokumentácie zastavilo. No vtedy sa uţ začalo 
hovoriť o moţnosti spolu financovania Európskej únie, jej 
zriadeným fondom ISPA, Slovenskou republikou a vlastnými 
zdrojmi. V tom čase Trenčianske vodárne a kanalizácie 
nechali spracovať potrebnú projektovú dokumentáciu za 1,5 
milióna Sk a podali ţiadosť o financovanie realizácie projektu 
zo spomínaného fondu. Pôvodne sa uvaţovalo o príspevku 
ISPA vo výške 75 % predpokladaných nákladov, no v skutoč-
nosti bolo odsúhlasených len 50 %. Výberovými konaniami na 
dodávateľa sa rozpočtované investičné náklady zníţili z 8 
miliónov eur na 6,2 milióna eur. Dnes v deň začiatku výstavby 
čističky odpadových vôd v Trenčín sa vyjasnili otázky reali-
zácie jej financovania, keď : 
- príspevok ISPA predstavuje 50 % z cel-

kových nákladov, t.j. 3,1 milióna eur; 
- príspevok Slovenskej republiky predsta-

vuje 12 % z celkových nákladov, t.j. 777 
tisíc eur; 

- a úver Trenčianskych vodární a kanalizá-
cií predstavuje 38 %,   t.j. 2.323 milióna eur. 

Ing. Lázslo Miklóš 
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 Na príhovor riaditeľa Trenčianskych vodární a kanalizácií   
Ing. Jozefa Ţišku nadviazal minister ţivot-
ného prostredia vlády Slovenskej republiky 
Ing. Lázsló Miklós, ktorý vyjadril svoj ra-
dostný pocit zo začiatku realizácie tren-
čianskej čističky odpadových vôd, keď pove-
dal, citujem : „Tento deň je pre mňa skutoč-
ným vstupom do Európskej únie a ešte výz-

namnejším pre ţivotné prostredie na Slovensku, pretoţe sa 
pripájame k najvyspelejším štátom na svete. Hoci práca na 
príprava nebola ľahká, keď sa museli prekonávať nespočetné 
úskalia, som vďačný všetkým, ktorí sa podieľali na projekto-
vaní trenčianskej čističky 
odpadových vôd, pretoţe 
sme sa učili ako treba 
pripravovať projekty na 
čerpanie finančných 
prostriedkov z fondov 
Európskej únie. Dnešok 
dokazuje, ţe to vieme“. 
Manaţér fondu ISPA Carsten Rasmussen vo svojom vystúpení 
nezabudol zvýrazniť, ţe ide o prvý projekt na Slovensku, na 
ktorom sa podieľal Fond ISPA. No budú nasledovať aj ďalšie 
čističky odpadových vôd popri Váhu a to v Povaţskej 
Bystrici, Ţiline, Martine a v Liptovskom Mikuláši. Spomínané 
diela predstavujú spoločné investičné náklady slovenskej 
vlády a Európskej únie 62 miliónov Eur, čo je 2,5 miliardy Sk. 
Generálnym dodávateľom výstavby čističky odpadových vôd 
bude Doprastav, akciová spoločnosť, ktorú je postaví za 540 
dní. Tak to prisľúbil v svojom príhovore predseda predstaven-
stva dodávateľa Ing. Ivan Šesták. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 09.05.2003 

Carsten Rasmussen 

zľava – Carsten Rasmussen, tlmočníčka, Ing. Lázsló Miklós a Ing. Jozef Ţiška 
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Pomocná evidencia 284/1/03 
Fotoalbum č. 30/03 
 

Dňa 25. apríla 2003 sa uskutočnila vernisáţ výstavy 
zdruţenia Euroregiónu „Bíle – Biele Karpaty“ vo vestibule 
Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, v ktorej jej orga-
nizátori hodnotili svoj prínos na zachovaní spoločného kul-
túrneho a prírodného dedičstva krajín strednej Európy ešte ich 
pred vstupom do spoločného domu – Európskej únie. Pri jej 
otvorení predseda zdruţenia Ing. Jozef Ţiška povedal, ţe : 
- štátna hranica je miestom, kde územie jedného štátu končí 

a na strane druhej začína, ale nemusí byť symbolom roz-
delenia; 

- štátna hranica však nerozdeľuje priateľstvo medzi ľuďmi, ba 
naopak, náš príklad spolupráce dokázal, ţe ho moţno stme-

liť pre spoločnú vec a umoţniť rozvoj na 
oboch stranách hraníc; 

- keď je dnes perspektívou, ţe Európa sa 
stane jednotným územím bez hraníc, ktorú 
charakterizujú len regióny so zachovaním 
svojich národných a etnických osobitostí, 
tak Euroregión „Bíle – Biele Karpaty“ je 

našim prínos pre novú Európu; 
- výstava na inštalovaných 

paneloch vizuálne pribliţuje, 
čo sme za obdobie spoločnej 
práce bezmála troch rokov 
vykonali v prospech ţivota-
schopnosti zdruţenia „Euro-
regiónu Bíle – Biele Kar-
paty“. Ing. Jozef Ţiška na 
záver svojho príhovoru odo-

vzdal členovi správnej rady zdruţenia „Bíle Karpaty“ so 

Ing. Jozef Ţiška 

Mgr. Radomír Zemánek preberá od Ing. Jozefa Ţišku sadu 
výstavných panelov o činnosti Euroregiónu Bíle-Biele Karpaty 
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sídlom v Zlíne Mgr. Radomírovi Zemánkovi sadu výstav-
ných panelov na propagáciu činnosti Euroregión „Bíle – 
Biele Karpaty“ ich zdruţenia. Vernisáţ výstavy ukončila 
podpredsedníčka Biele Karpaty v Trenčíne Dagmar Liško-
vá a pozvala prítomných novinárov na tlačovú besedu, 
v ktorej funkcionári zdruţenia „Euroregiónu Bíle – Biele 
Karpaty“ poskytli ďalšie informácie o výsledkoch činnosti. 

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 32/03 

 
V posledný februárový týţdeň, od 25. do 28. marca 2003 

usporiadalo Centrum enviromentálnych aktivít v Trenčíne 
Nultý ročník „Festivalu ekofilmov“ určených ţiakom zá-
kladných škôl v Trenčíne pre zábavu a poučenie. Organizátor 
poskytol pre tento cieľ viac ako 40 filmov z oblasti ţivotného 
prostredia. najväčší záujem vzbudil film o Vysokých Tatrách 
a najviac bol premietaný film o Lesoparku Brezina.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 17.03.2003 
Pomocná evidencia 173/1/03 
Poznámka :  Televízny šot v Trenčianskej televízii 10. 
týţdni 2003 
 
Mesto Trenčín v spolupráci s Povaţskou odpadovou spo-

ločnosťou a.s. Trenčín a Mestským hospodárstvom Trenčín sa 
vykonalo priebehu mesiaca marca a apríla 2003 jarné uprato-
vanie podľa presne vypracovaného časového harmonogramu. 
Na určených miestach boli rozmiestnené veľkoobjemové kon-
tajnery, do občania ukladali odpady z pivníc a garáţí, orezané 
konáre a iné drobné odpady. Ţelezný šrot a olovené akumu-
látory bola povinnosť vyloţiť v sobotu k veľkoobjemovým 
kontajnerom. 

Info Trenčín 13.03.2003 
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Pomocná evidencia 138/1/03, 153/1/03 
 
Dňa 2. apríla 2003 oţilo Výstavisko Trenčín mesto módy 

mimoriadne atraktívnou trojicou výstav „Záhradkár“, „Včelár“ 
a „Zdravý ţivotný štýl“, 
čo sa samozrejme odra-
zilo na počte vystavu-
júcich ako i na počte 
návštevníkov. Ťaţiskom 
spomínaných výstav sa 
stal 9. ročník veľtrhu 
záhradkárskych potrieb 
„Záhradkár 2003“. Na 
celkovej ploche  3 880 

m2 ponúkalo 167 vystavovateľov široký sortiment osív, sadív, 
okresných a úţitkových rastlín, záhradkárskych potrieb a ma-
lej poľnohospodárskej techniky, čo je oproti predchádzajú-
cemu roku nárast o 9,6 
%. Pre odborníkov a lai-
kov boli pripravené pred-
nášky a semináre k zá-
hradkárskej problemati-
ke. V symbióze so zá-
hradkárskym veľtrhom 
sa uţ po siedmy krát ko-
nal veľtrh včelárskych 
potrieb a včelárskych 
produktov „Včelár“, na 
ktorom sa prezentovalo 15 vystavovateľov na ploche 97 m2. 
Do tretice sa prezentovala v 5. ročníku výstava „Zdravý ţi-
votný štýl“, na ktorej sa predstavilo 44 vystavovateľov na 
ploche 815 m2. K atraktívnosti výstavy prispeli odborné pred-
nášky a semináre určené pre lekárov ako i širokú verejnosť. 
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Ďalej bezplatné vyšetrenia ukáţky zdravotníckych techník 
a tieţ moţnosť vidieť významné osobnosti z oblasti kul-
turistiky a fitnessu ako napríklad majstra sveta v kulturistike 
za rok 2002 Igora Kočiša, majstra Európy v kulturistike za rok 
2002 Štefana Havlíka a majsterku sveta vo fitness za rok 2002 
Natáliu Lenártovú. 

Tlačová informácia Výstaviska 
Záhradkár č. 04/2003 
Pomocná evidencia  
 

Dňa 25. apríla 2003 sa pri príleţitosti 10. výročia mest-
skej príspevkovej organizácie Správa mestských lesov Trenčín 
uskutočnilo v lesoparku Brezina slávnostné odhalenie pamät-
nej tabule lesníkovi Gustovi Hanovi za prítomnosti jeho man-
ţelky Heleny Hanovej a syna Ing. Tibora Hanu, viceprimátora 
mesta Trenčín Ing. Jána Krátkeho, predsedu komisie ţivot-
ného prostredia a dopravy Mestského zastupiteľstva v Trenčí-
ne RNDr. Jozefa Mertana, exprimátorov mesta Trenčín Šte-
fana Reháka a Jozefa Ţišku a ďalších hostí.  O 15,00 hodine 
posvätné ticho lesa sprevádzané jarným vetríkom prerušili 
verše významného slovenského básnika P. O. Hviezdoslava na 
oslavu prekrásnej prírody, ktorá vo chvíľach najťaţších bola 
vţdy lásky plnou matkou s otvorenou náručou, aby sme sa 
v nej zotavili a vyliečili z jatrivých rán v interpretácii Iva Veli-
kého. Po tomto lyrickom úvode Ivo Veliký priblíţil genézu 
vývoja trenčianskej Breziny. Pripomenul, ţe sa uskutočnilo 
v mesiaci apríl, povaţovaného za mesiac lesov, v ktorom sme 
si pripomenuli 10. výročie existencie Správy mestských lesov 
v Trenčíne. Mesto Trenčín malo to šťastie, ţe keď pán Boh 
rozdával zo svojej noše dobroty, tak časť z týchto odrobiniek 
doprial aj mestu Trenčín – rieku Váh, Trenčiansky hrad a leso-
park Brezinu. To sú šperky, ktoré nám Trenčanom kaţdý zá-
vidí. Nám súčasníkom preto dnes patrí s úctou a vďakou sa 



 522 

pokloniť a vysloviť poďakovanie všetkým tým našim obyva-
teľom, ktorí postupne mesto Trenčín a jeho najbliţšie okolie 
budovali a zveľadili do dnešnej podoby. Dnes pri tejto sláv-
nostnej príleţitosti je nutne s touto súvislosťou pripomenúť 
dve významné osobnosti, ktoré ovplyvnili budovanie pľúc 
mesta Trenčín – lesoparku Brezina. Predovšetkým treba spo-
menúť trenčianskeho katolíckeho kňaza Ľudovíta Bonaven-
túru Stárka, svojím spôsobom polyhistora, ktorý okrem svojho 
kňazského povolania sa zaujímal o prírodu, čoho výsledkom 
bolo pred 156 rokmi zalesňovanie holého kopca zvaného 
Brezina. Ďalej sa zaujímal aj o objasňovanie histórie mesta 
Trenčín a výsledkom jeho snáh bolo objavenie unikátneho 
rímskeho nápisu na hradnej skale. Druhou osobou, ktorú treba 
spomenúť je Gustav Hano, ktorý v druhej polovici 20. storočia 
svojím tvorivým entuziazmom vloţil do Breziny svoju dušu, 
aby sa táto stala miestom oddychu a poučenia pre všetkých, 
ktorý ju navštívia. Jedným z prvých krokov po konštituovaní 
orgánov samosprávy v roku 1989, v záujme zveľadenia mest-
ských lesov, bolo zriadenie vlastnej organizácie Správy mest-
ských lesov Trenčín v roku 1993. Tá pod vedením dnešného 
riaditeľa Ing. Jaroslava Baláţa sa snaţila do dnešných dní nie-
len zveľaďovať výsledky práce spomínaných priekopníkov, 
ale vloţiť aj kus svojho tvorivého kumštu. V tomto smere tre-
ba spomenúť : 
- obnovu horárne pri Soblahove a mostu na dolinách; 
- vyuţívanie náučných chodníkov ţiakmi trenčianskych zá-

kladných škôl; 
- organizovanie demonštračných cvičení poslucháčov vyso-

kých škôl; 
- oţivovanie folklórnych tradícií v meste Trenčín a obci So-

blahov; 
- organizovanie celoslovenských konferencií o vyuţívaní re-

kreačných lesov. 
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Potom sa k prítomným prihovoril riaditeľ Správy mest-
ských lesov Trenčín Ing. Jaroslav Baláţ a priblíţil ţivot 
a prácu lesníka Gusta Hanu, ktorý za pomoci svojich spolu-
pracovníkov s veľkým citom vytváral v lesoparku Brezina 
jeho príťaţlivé hodnoty, aby sa stali hlavne pre mládeţ a mla-
dé rodiny zdrojom zábavy, rozptýlenia, oddychu a ponaučenia. 
Dnes sa tieto vytvorené hodnoty berú ako samozrejmé, ale 
v tom čase, keď sa tvorili, bolo treba zvádzať nemalé úsilia pri 
ich finalizácii. Dnes, keď stojíme pred slávnostnou chvíľou 
odhalenia pamätnej tabule jednoduchému a prostému človeku, 
je tá najlepšia príleţitosť obzrieť sa tri desiatky rokov späť 
a spomenúť niektoré jeho realizované projekty : 
- odpočinková zóna pred hotelom Brezina, kde sa nachádzajú 

preliezačky, hojdačky, pieskovisko a iné herné priestory; 
- kyslíková dráha pre športovcov; 
- smerníky v lesoparku Brezina. 

Preto dnes, keď sme sa všetci stretli na tomto mieste pri 
príleţitosti odhalenia pamätnej tabule lesníkovi Gustovi Hano-
vi je len odrobinkou vďaky za jeho prácu, ktorú odviedol 
v prospech trenčianskeho lesoparku Brezina, na úţitok obča-
nov mesta Trenčín. Na záver svojho príhovoru poďakoval aka-
demickému sochárovi Igorovi Mosnému za citlivé stvárnenie 
umeleckého diela – pamätnej tabule lesníkovi Gustovi Hanovi 
vloţené do prírodného materiálu – kameňa. Po príhovoroch 
potom viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján Krátky a predseda 
komisie ţivotného prostredia a dopravy Mestského zastupi-
teľstva v Trenčíne RNDr. Jozef Mertan odhalili pamätnú tabu-
ľu lesníkovi Gustovi Hanovi a pracovníci Správy mestských 
lesov Ing. Erika Vravková a Ing. Miroslav Minárik dekorovali 
pamätnú dosku vencom vďaky. Záver slávnosti ukončil Ivo 
Veliký recitáciou recitáciou básne horára Severa, ktorý ňou 
vyznal svoju lásku k chrámu prírody, k lesu. 

Vlastné poznámky 
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Info Trenčín 09.05.2003 
Pomocná evidencia 264/1/03, 313/1/03 
Fotoalbum č. 31/2003 
 

Dňa 5. mája 2003 predstavilo Centrum enviromentálnych 
aktivít v Trenčíne v priestoroch na Mierovom námestí č. 29 
v Trenčíne výstavu občianskeho zdruţenia Tatry pod názvom 
„Horúca planéta – globálne klimatické zmeny“. Na farebných 
fotografiách, komentároch a grafických porovnaniach sa náv-
števníkom výstavy priblíţili skutočnosti 21. storočia ako sú 
extrémy počasia, topenie ľadovcov, rast hladín oceánov, rozši-
rovanie púští, úbytok vodných zásob, ohrozenie potravinovej 
bezpečnosti, posun klimatických a vegetačných pásiem, zme-
ny v biodiverzite, šírenie chorôb, dopady na ekonomickú a so-
ciálnu stabilitu regiónov a to všetko v kontexte problému glo-
bálnych klimatických zmien.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia  
 
Na Obvodné oddelenie Policajného zboru v Trenčíne ozná-

mil náhodný chodec dňa 30. mája 2003 krádeţ pamätnej bron-
zovej tabule, ktorá bola odhalená dňa 25. apríla 2003 Gustovi 
Hanovi v lesoparku Brezina. Do litery sa naplnila predtucha, 
ţe i táto pamiatka, ako predtým kríţ a tŕňová koruna z miesta 
pamätníka 69 pochovaných na trenčianskej Brezine asi tieţ 
skončila v zberni odpadových surovín. 

Trenčianske noviny 09.06.2003 
Pomocná evidencia 372/2/03 
 
Dňa 14. júna 2003 mesto Tren-

čín, Regionálna organizácia Syn-
dikátu novinárov v Trenčíne, Správa 
mestských lesov, m.p.o. Trenčín, 



 525 

obce Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce a Soblahov 
pripravili pre svojich najmenších obyvateľov pestrý program 
pri príleţitosti Medzinárodného dňa detí „ZOO domácich 
zvierat“ pri horárni obce Soblahov. V tento prekrásny slnečný 
letný deň smerovali deti aj so svojimi rodičmi pešo, na 
bicykloch alebo autami do Soblahova, aby tu zaţili niečo 
nové. Hlavní protagonisti podujatia Ferdinand Rybníček 
a Mária Kûhlöfelová vytvorili pre deti príjemné prostredie 
pohody a zábavy, k čomu prispelo aj perfektné počasie. Deti 
mali všakovaké vyţitie. Spomenúť moţno ich účasť na rôz-
nych druhoch súťaţí ako napríklad hádzanie lopty na cieľ, 
skákanie vo vreciach, maľovanie na výkresy a podobne. 
Podobne to platí aj o poznávaní domácich zvierat, keď 
v ponuke boli zajace, holuby, kačice, husi, sliepky. Najväčší 

kurz malo vozenie sa na konských 
povozoch. A tak všetky deti od-
chádzali domov unavené, ale spo-
kojné z preţitého dňa. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 03.0.7.2003 
Pomocná evidencia 356/1/03, 

438/1/03 
Fotoalbum č. 58/03 
 
Počas tohtoročnej jari a leta sa zapojili niektorí ţiaci 

základných škôl Trenčianskeho okresu do pozorovania bielych 
bocianov, ktoré organizovala trenčiansky pobočka Spoločnosti 
na ochranu vtáctva na Slovensku. Do projektu „Bocian“ sa 
zapojilo 60 ţiakov šiestich tried zo základných škôl z Tren-
čianskych Stankoviec, Trenčianskej Turnej, Nemšovej, Ulica 
Jána Palu, Nemšovej sv. Michala, Horného Srnia, Trenčian-
skej Teplej, Svinnej a Trenčín, Hodţovej ulice. Najprv pre-
behla príprava premietaním diapozitívov a besedami a potom 
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sa išlo na ostro do terénu, kde pozorovali ţivot bocianov od 
príletu, cez svadobné tance, opravu hniezda, sedenie na vajíč-
kach, kŕmenie mláďat aţ po ich odlet do teplých krajín. Tí 
najlepší a najaktívnejší sa zúčastnili návštevy bojníckej zoolo-
gickej záhrady. 

Trenčín 21 24.10.2003 
Pomocná evidencia 652/1/03 
 
Mesto Trenčín prostredníctvom Povaţskej odpadovej spo-

ločnosti a Mestského hospodárstva Trenčín organizovalo uţ 
tradičné jesenné upratovanie v čase od 2. októbra do 3. no-
vembra 2003. Na tento účel bolo na vopred určených miestach 
umiestnené veľkoobjemové kontajnery, ktoré sa po naplnení 
odpadu z pivníc, garáţí, záhrad, trávnikov, orezané konáre zo 
stromov občanmi, pravidelne odnášali na povolané skládky 
odpadov. Mesto Trenčín bolo rozdelené do piatich etáp : 
1) etapa sa uskutočňovala v čase od 2. do 6. októbra 2003 

v oblasti celej Sihote; 
2) etapa sa uskutočňovala v čase od 9. do 13. októbra 2003 

v oblasti Pred poľom, Pod Sokolice, Kubra, Kubrica, 
Opatová, ţelezničná stanica; 

3) etapa sa uskutočňovala v čase od 16. do 20. októbra 2003 
v oblasti Centrum, Dolné mesto, Dlhé Hony, Noviny, 
Biskupice, Nozdrkovce; 

4) etapa sa uskutočňovala v čase od 23. do 27. októbra 2003 
v oblasti Zámostie, Zlatovce, Záblatie, Kvetná, Nové 
Zlatovce, Istebník, Orechové; 

5) etapa sa uskutočňovala v čase od 30. októbra do 3. 
novembra 2003 v oblasti sídliska Juh. 
Trenčiansky denný infoservis 25.09.2003 
Pomocná evidencia 596/1/03 
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V sychravé jesenné po-
poludnie dňa 10. októbra 
2003 náhodný návštevník 
lesoparku Brezina pred 
hotelom „Brezina“ stretol 
malú skupinu ľudí, ktorí 
prijali pozvanie riaditeľa 
Mestskej správy lesov 
Trenčín Ing. Jaroslava Ba-
láţa zúčastniť sa odovzda-

nia do uţívania náučného chod-
níka „Sever“. Krátko po 13,00 

hodine táto skupina sa vydala 
k východiskovému bodu ná-
učného chodníka „Sever“, kto-
rý asi po 15 minútach chôdze aj 
dosiahla. No prv, neţ prebehol 
akt odovzdania náučného chod-
níka „Sever“ do uţívania, orga-
nizátori pozvali prítomných pozrieť si zaujímavé miesto 
nazvané „Štefánikova vyhliadka“. Pochod do tohto miesta ne-
bol ničím nezvyčajným, ale po východe z hustého lesného po-
rastu sa všetkým zarazil dych. Charakterizovať to moţno ako 
keď sa zdvihne opona v divadle. Zrazu sa otvorilo niečo ne-
zvyčajné a pre viacerých nepoznané, prekrásna panoráma 
severnej časti mesta Trenčín, t.j. s pohľadom od Trenčian-
skeho hradu, Hornú Sihoť, Štefánikovu ulicu, mestské časti 
Kubra, Opatová aţ po kláštor na Skalke. I napriek nečasu, 
spôsobeného chladom a mrholením, boli prítomní očarení ešte 
doposiaľ nevidenou krásou svojho mesta Trenčín. Po takomto 
prekrásnom záţitku sa skupina vrátila do východzieho miesta 
náučného chodníka „Sever“, aby bola prítomná na jeho 
odovzdaní do uţívania. Moderátor podujatia Ivo Veliký priví-

zaujímavé pohľady 

zaujímavé pohľady 
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tal prítomných veršom Maši Haľamovej venovanej našim ho-
rám. Vyjadril radosť na tým, ţe lesopark 
Brezina je od dnešného dňa bohatší o ďal-
ší pozoruhodný objekt – Náučný chodník 
„Sever“. Pre jeho realizáciu vyuţila Mest-
ská správa lesov Trenčín diplomovú prácu 
bývalej poslucháčky Prí-
rodovednej fakulty Univer-
zity Komenského v Bra-
tislave, dnes uţ Mgr. Blan-
ky Szabovej pod názvom 

„Fyzicko-geografická charakteristika lesoparku 
Brezina a návrh informačných tabúl pre nový 
náučný chodník“. Po tomto úvode, bliţšie realizáciu nového 
náučného chodníka „Sever“ priblíţil vo svojom príhovore 
riaditeľ Správy mestských lesov Trenčín Ing. Jaroslav Baláţ. 

Na základe Generálneho plánu lesoparku Bre-
zina v Trenčíne na obdobie rokov 1997 aţ 2001 
vypracovaného Ing. Jozefom Hašuľom bol 
chodník „Sever“ vytýčený a v roku 1999 firmou 
„Staving Univerzal“ Trenčín aj vybudovaný. 
V náväznosti s výstavbou chodníka „Sever“ bola 
vznesená poţiadavka na Prírodovednú fakultu 

Univerzity Komenského v Bratislave a Lesnícku fakultu Tech-
nickej univerzity vo Zvolene na vypracovanie textu informač-
ných tabuľ, ktoré by s ním tématicky súviseli. 
Na základe tejto poţiadavky vypracovala vte-
dajšia poslucháčka Prírodovednej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave Blanka 
Szabová pod odborným vedením RNDr. 
Márie Bizubovej diplomovú prácu. Po odo-
vzdaní vyššie uvedenej diplomovej práce sa 
začala vlastná realizácia náučného chodníka „Sever“ Správou 

Ivo Veliký 

Ing. Jaroslav Baláţ 

Mgr. Blanka Szabová 

prvý panel 
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Mestskou lesov Trenčín v tomto roku 2003. Náučný chodník 
„Sever“ so siedmymi zástavkami meria 1410 metrov, má 43 
metrové prevýšenie, ktorý sa dá prejsť nenáročnou chôdzou za 
35 minút. Je určený predovšetkým deťom, ţiakom a študen-
tom, ako aj ostatným návštevníkom lesoparku Brezina, aby sa 
pre nich stal zdrojom ponaučenia, miestom aktívneho odpo-
činku po náročnej práci a vytvárania správneho vzťahu k prí-
rode a jej krásam. Symbolické 
prestrihnutie stuhy, v tomto 
prípade nahradené smrekovou 
vetvičkou, vykonala poslanky-
ňa Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne Mgr. Anna Plánko-
vá za asistencie riaditeľa Škol-
ských zariadení mesta Trenčín 
Ing. Rudolfa Čiernika a riaditeľky Základnej školy Trenčín, 
Bezručova ulica, Mgr. Gabriely Mahríkovej. Správa mest-
ských lesov Trenčín pri tejto príleţitosti vydala účelovú publi-
káciu pod názvom „Náučný chodník Sever“ vďaka finančnej 
pomoci Lesostav a.s. Nitra. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 07.11.2003 
Pomocná evidencia 587/1/03, 678/1/03 
Fotoalbum č. 77/03 
 

Pri príleţitosti Stredoeurópskeho dňa 
stromov vyhlásila hovorkyňa Regionálneho 
enviromentálneho centra v Trenčíne Zuzana 
Hudeková víťaza  súťaţe  „Strom  2003“.   
Stal  sa  ním 150 ročný strom pagaštan kon-
ský s obvodom  274 centimetrov stojaci na 
Námestí   svätej   Anny pri budove lekárne 
„Ave Mária“, ktorá v tomto roku získala 

Mgr. Anna Plánková pri prestrihnutí vetvičky 
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víťazné ocenenie „Stavba roka 2002“ v Trenčíne Trenčiansky 
strom spomedzi 40 návrhov počtom odovzdaných hlasov 
predbehol vŕbu bielu z Ivánky pri Dunaji a gingo dvojlaločné 
z Košíc. Nominantom víťazného stromu bola jeho majiteľka 
Ľubica Matejková. 

Trenčianske noviny 27.10.2003 
Trenčín 21  24.10.2003 
Pomocná evidencia 636/2/03, 652/1/03 
 

V druhej polovici 
kalendárneho roka 2003 
sa zmenil pohľad na fut-
balový štadión Merina 
Ulica Pod Sokolicami, 
keď nový majiteľ po-
zemku pristúpil k úplnej 
asanácii jednak hracej 
plochy tak aj tribúny 
a začal tak vytvárať 

podmienky pre budovanie nového výrobného areálu. 
Vlastné poznámky 

 
 
 
 



  531 
 

Telesná výchova a šport 
 

Dňa 8. januára 2003 sa uskutočnila tlačová beseda špor-
tových novinárov v Brne, na ktorej informovali o hokejovom 
zápase hviezd českej a slovenskej hokejovej ligy. O zloţení 
formácie prvej päťky rozhodovali práve novinári, ktorí určili, 
ţe jej zloţenie preváţne z trenčianskych hokejistov – brankára 
Iča Murína, obráncov Sejejsa a Heša a útočníkov Hanzala, 
Zlochu a Krotáka z Košíc. Trenčianski hokejisti mali svoje 
zastúpenie aj vo formácii druhej päťky – brankár Šimovič 
z Košíc, obráncovia Kledrowetz z Košíc, Starosta z Trenčína, 
útočníci Kolník zo Zvolena, Kukumberg z Trenčína a Škovira 
z Košíc. 

Trenčiansky denný infoservis 06.01.2003 
Pomocná evidencia 05/1/03 
 
Mestská športová hala v Trenčíne bola dňa 4. januára 2003 

dejiskom kvalitného halového futbalového turnaja seniorov – 
4. ročníka Memoriálu Karola Borhyho za účasti ôsmych 
druţstiev. Vo finále sa stretli druţstvo Laugarício „B“ Trenčín 
s druţstvom Mestského futbalového klubu Myjava – Turá 
Lúka, ktoré sa skončilo v riadnom hracom čase v pomere 3:3. 
Nakoniec zo zápasu vyšlo víťazne druţstvo hostí aţ po kopaní 
pokutových kopov. Víťaznú trofej odovzdala kapitánovi 
Mestskému futbalovému klubu Myjava – Turá Lúka 
Zverecovi dcéra Karolovi Borhymu Anna Ţitňanová. Ceny 
ďalším účastníkom turnaja odovzdali viceprimátor mesta 
Trenčín Ing. Ján Krátky a predsedníčka Futbalového klubu 
TTS Trenčíne Mária Supeková. 

Trenčianske noviny 13.01.2003 
Pomocná evidencia 12/1/03 
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Futbalisti Laugaricia Trenčín sa od januára 2003 začali 
pripravovať na jarnú časť sezóny, ktorá začína 1. marca 2003 
pre nich zápasom s Trnavou. I keď tréner Anton Dragúň mal 
k dispozícii ma trénovanie v mestskej športovej hale, posilovni 
alebo terény Lesoparku Brezina, predsa má vrásky na čele, 
pretoţe opäť nastala veľký hráčska obmena, keď namiesto 
skúsených hráčov prichádzajú neskúsení jednotlivci. Okrem 
toho trénujú hráči, ktorí sú v hosťovaní a chcú sa vrátiť do 
iných oddielov. Je teda taký trend, ţe pravdepodobne sa prvá 
liga v Trenčíne pre budúcu sezónu neudrţí. 

Trenčianske noviny 20.01.2003 
Pomocná evidencia 20.01.2003 
 
Dňa 13. januára 2003 bol trenčiansky zimný štadión mies-

tom dejiskom zaujímavého hokejového merania síl junior-
ského druţstva Dukly Trenčín s výberom juniorov nehokejo-
vej krajiny – Austrálie, ktorý bol na krátkom sústredení na 
Slovensku. Pre mládeţníkov v trenčianskom drese to bola viac 
menej hra mačky s myšou, čomu zodpovedá aj výsledok 19:1 
v prospech Trenčanov. 

Trenčianske noviny 20.01.2003 
Pomocná evidencia 24/2/03 
 
Dňa 26. januára 2003 sa uskutočnil v trenčianskej športovej 

hale na Sihoti 2. ročník medzinárodného futbalového turnaja 
ţiakov narodených po 1. januári 1993 „O cenu primátora 
mesta Trenčín“ za účasti ôsmich druţstiev. Turnaj uţ tradične 
otvorila tanečná skupina „Goonies“ z Trenčína. Hralo sa sys-
témom kaţdého s kaţdým za obrovského nasadenia mladých 
hráčov. Víťazom turnaja sa stalo druţstvo FC Synot Staré 
Město, ktoré tak obhájilo prvenstvo z minulého roka pred 
druţstvom Jupia z Banskej Bystrice a domácim Laugarício 
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„A“ Trenčín. Organizátori vyhlásili najlepších jednotlivcov 
v súťaţných kategóriach : 
- objav turnaja – Ján Ištvančin z Venglošovej futbalovej 

akadémie Bratislava; 
- najlepší brankár – Patrik Gabriš z Jupie  Banská Bystrica; 
- najlepší strelec – Roman Haša z FC Synot – Staré Město; 
- najlepší hráč – Gabriel Bezák z Laugarícia „A“ Trenčín. 
Ceny najlepším odovzdal primátor mesta Trenčín Ing. Juraj 
Liška. 

Trenčiansky denný infoservis 04.02.2003 
Trenčianske noviny 10.02.2003 
Pomocná evidencia 62/1/03, 67/1/03 
 
Dňa 29. januára 2003 sa uskutočnilo v priestoroch Pen-

ziónu Formula, ktoré vzniklo generálnou rekonštrukciou 
bývalého objektu Stanice mladých technikou na Soblahovskej 
ulici v Trenčíne, vyhodnotenie najúspešnejších športovcov 
Zdruţenia technických a športových činností Trenčianskeho 
kraja za rok 2002. Úvodné slovo patrilo predsedovi Krajského 

predstavenstva Zdruţenia 
technických a športových 
činností Mgr. Branislavovi 
Škárovi, ktorým privítal 
všetkých pozvaných špor-
tovcov, ich trénerov a vzác-
nych hostí, osobitne prezi-
denta Zdruţenia technických 

a športových činností Slovenskej republiky a prezidenta Slo-
venského streleckého zväzu Miloša Benca a výkonného ta-
jomníka oblastného útvaru Slovenského zväzu telesnej kultúry 
v Trenčíne Mgr. Jána Ţitňana. Okrem toho odovzdal blaho-
ţelanie vyznamenaným športovcom predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec a predseda Olym-

Predseda Krajského predstavenstva Zdruţenia technických a športo-
vých činností v Trenčíne Mgr. Branislav Škára 
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pijského klubu trenčianskeho regiónu Pavol Dian, ktorí sa zo 
závaţných pracovných dôvodov mimo Trenčianskeho kraja 
nemohli tohto podujatia zúčastniť. V ďalšom svojom vystú-
pení zdôraznil tradíciu v krajskej organizácii Zdruţenia tech-
nických a športových činností vţdy hodnotiť uplynulý kalen-
dárny rok a tých najlepších vyznamenať. Preto i toto dnešné 
podujatie nadväzuje na túto tradíciu vyhodnotenia najlepších 
športovcov. Po slávnostnom príhovore Mgr. Branislava Škáru 
sa prikročilo k vyznamenávaniu športovcov.  

Predstavenstvo Zdruţenia technických a športových čin-
ností Trenčianskeho kraja vyhlásilo týchto najúspešnejších 
športovcov :  
- Marek Homola – člen 

Klubu raketových mo-
delárov v Partizánskom 
a reprezentant Sloven-
skej republiky; V roku 
2002 sa stal majstrom 
Slovenska v raketo-
vom modelárstve v ka-
tegóriach S9A  a  S1A.   
V rámci Armády Slovenskej republiky získal prvé miesto 
v kategórii S9A a druhé miesto S6A. Stal sa majstrom sveta 
v kategórii S6A a bol členom druţstva majstrom sveta. 

- Michal Homola mladší – člen Športovo-streleckého klubu 
Program v Trenčíne. 
V roku 2002 sa stal majstrom Trenčianskeho kraja 
i Slovenskej republiky v disciplínach malokalibrová a vzdu-
chová puška. Na majstrovstvách sveta v ľubovoľnej kali-
brovke skončil na 16. mieste. 

- Miroslav Kanianský – člen Klubu biathlonu v Raztočne. 
V roku 2002 sa stal majstrom Slovenskej republiky v pre-
tekoch s hromadným štartom letného biathlonu. V rý-

Zľava prezident Zdruţenie technických a športových činností SR Miloš Benca, 
raketový modelár Marek Galovič, športový strelec Michal Homola ml., 
biathlonista Miroslav Kanianský, letecký modelár Ján Letko a športová strelkyňa 
Martina Lišková. 
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chlostných pretekoch skončil na 2. mieste a vo vytrva-
lostných pretekoch skončil na 3. mieste. Na pretekoch Eu-
rópskeho pohára v letnom pohári získal 4., 6. a 8. miesto 
a celkovo ako dorastenec obsadil 10. miesto medzi juniormi. 

- Ján Letko – člen Modelárskeho klubu v Trenčianskej Tur-
nej a člen reprezentačného druţstva Slovenskej republiky 
juniorov. 
V roku 2002 sa stal trojnásobným majstrom Slovenskej re-
publiky v kategórii voľných vetroňov F1A; viacnásobným 
majstrom Slovenskej republiky v kategórii malých modelov 
H a F1H a na majstrovstvách sveta juniorov sa v jedno-
tlivcoch umiestnil na 6. mieste. 

- Martina Líšková – členka Športovo-streleckého klubu 
v Domaniţi a reprezentantka. 
V roku 2002 sa stala majsterkou Trenčianskeho kraja 
i Slovenskej republiky v streľbe zo športovej pištole 30+30 
a na majstrovstvách sveta skončila na 25. mieste. 

- Ján Adámik – majster športu v biathlone a člen Klubu 
biathlonu v Malej Čausi. 
V roku 2002 sa stal majstrom Slovenskej republiky v letnom 
biathlone vo vytrvalostných pretekoch a v rýchlostných pre-
tekoch. V pretekoch s hromadným štartom skončil na             
2. mieste. 

- Milan Bebjak – člen kolektívnej rádiostanice v Trenčíne. 
V roku 2002 sa stal majstrom Slovenskej republiky VKV 
staníc. 

- Juraj Dankovič – člen kolektívnej rádiostanice v Trenčíne. 
V roku 2002 získal prvé miesto vo švajčiarskych pretekoch 
„Helvetia“ v kategórii Mix a prvé miesto v izraelských 
pretekoch „Holyland“. 

- Viliam Kanianský – majster športu v biathlone, člen Klubu 
biathlonu Ráztočno. 
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V roku 2002 získal na majstrovstvách Slovenskej republiky 
v letnom biathlone druhé miesto vo vytrvalostných prete-
koch, tretie miesto v pretekoch s hromadným štartom a piate 
miesto v rýchlostných pretekoch. 

- Ing. Peter Kopunec – člen Športového klubu praktickej 
streľby v Trenčíne. 
V roku 2002 sa umiestnil na prvom mieste v krajskej lige 
a na majstrovstvách Slovenskej republiky a v slovenskej 
extralige sa umiestnil na druhých miestach. 

- Tibor Ledvényi – člen kolektívnej rádiostanice v Trenčíne. 
V roku 2002 dosiahol a má potvrdenie spojenie so všetkými 
krajinami sveta. 

- Eduard Mercel – člen kolektívnej rádiostanice v Bánov-
ciach nad Bebravou. 
V roku 2002 získal šieste miesto v celosvetovom poradí 
najúspešnejších rádioamatérov pracujúcich so všetkými 
druhmi prevádzky a siedme miesto v celosvetovom poradí 
najúspešnejších rádioamatérov pracujúcich s čo najväčším 
počtom štátov na všetkých pásmach. Dosiahol a získal 
potvrdenia spojení so všetkými krajinami sveta. 

- Zdenko Meravý – člen Kynologického klubu „Excel“ 
v Trenčíne. 
V roku 2002 v rámci celoslovenských kynologických súťaţí 
získal prvé miesto v rámci BH, prvé miesto a dve druhé 
miesta v kategórii SVV2. 

- Alojz Pristach – člen Kynologického klubu „Excel“ v Tren-
číne. 
V roku 2002 v rámci celoslovenských kynologických súťaţí 
získal dve prvé miesta a jedno druhé miesto v kategórii 
SVV2, prvé miesto v kategórii IPO 3 a dve 6. miesta v 
kategórii IPO 1. 

- Viliam Strečanský – člen Klubu praktickej streľby v 
Prievidzi. 
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V roku 2002 získal druhé miesto v krajskej lige, dvanáste 
miesto na majstrovstvách Slovenskej republiky a 13. miesto 
v slovenskej extralige. 

- Peter Duchovný – člen Modelárskeho klubu v Trenčíne. 
V roku 2002 si vylietal tretie miesto na svetovom pohári 
„Martin Cup F3J“. 

- Tomáš Lipták – člen Modelárskeho klubu v Trenčíne. 
V roku 2002  na „Grand Prix Laugarício“ získal druhé mies-
to. 

- Martina Pekárová – členka Základnej organizácie Slo-
venského zväzu technických športov v Ráztočne. 
V roku 2002 sa stala majsterkou Trenčianskeho kraja v 
„Pretekoch všestrannosti“ a v „Dvojboji mládeţe“. Na maj-
strovstvách Slovenskej republiky v „Pretekoch všestran-
nosti“ získala tretie miesto a v „Dvojboji mládeţe“ získala 
druhé miesto. 

- Jaroslava Rozsipalová – členka Základnej organizácie Slo-
venského zväzu technických športov v Ráztočne. 
V roku 2002 sa stala majsterkou Trenčianskeho kraja v 
„Pretekoch všestrannosti“ a v „Dvojboji mládeţe“. Na maj-
strovstvách Slovenskej republiky v „Pretekoch všestran-
nosti“ získala tretie miesto a v „Dvojboji mládeţe“ získala 
druhé miesto. 

- Ľuboš Solčáni – člen Základnej organizácie Slovenského 
zväzu technických športov v Ráztočne. 
V roku 2002 sa stal majstrom Trenčianskeho kraja v „Pre-
tekoch všestrannosti“ a v „Dvojboji mládeţe“. Na maj-
strovstvách Slovenskej republiky v „Pretekoch všestran-
nosti“ získala druhé miesto a v „Dvojboji mládeţe“ získala 
prvé miesto. 

- Kolektívna rádiostanica OM 3 KAP Partizánske – vedú-
ci operátor Peter Martiška. 
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V roku 2002 v rámci Slovenskej republiky dosiahla prvé 
miesto v telegrafnej časti neoficiálnych majstrovstiev sveta 
CQ WW  DX Konteste, v amerických pretekoch „ARRL“ 
a v celosvetových pretekoch WPX. Vo fonetickej časti neo-
ficiálnych majstrovstiev sveta CQ WW DX Konteste získala 
druhé miesto. 

- Družstvo mladých záchranárov civilnej ochrany Základ-
nej školy Ulica pod Hájom v Dubnici nad Váhom. 
V roku 2002 druţstvo vyhralo okresné, obvodné a krajské 
kolo súťaţe mladých záchranárov civilnej ochrany a postú-
pilo na majstrovstvá Slovenskej republiky v máji roka 2003. 

- Za aktivitu v roku 2002 boli ocenení títo najlepší cviči-
telia, tréneri, rozhodcovia a organizátori : 
a) Michal Homola starší zo Športovo-streleckého klubu 

Program Trenčíne,  
b) Jozef Jaššo predseda Raketovo-modelárskeho klubu 

Partizánske,  
c) Ján Pekár zo Základnej organizácie Slovenského zväzu 

technických športov Ráztočno,  
a) Mgr. Marta Rendeková zo Základnej školy Ulica pod 

hájom v Dubnici nad Váhom. 
Trenčianske noviny 27.01.2003, 03.02.2003 
Info Trenčín 13.02.2003 
Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 38/4/03, 55/1/03, 80/1/03 
Fotoalbum č. 6/2003 
 
Dňa 1. februára 2003 sa uskutočnil v trenčianskej športovej 

hale futbalový turnaj „Smoker Cup 2003“ za účasti šiestich 
druţstiev, ktoré hrali kaţdé s kaţdým. V boji o tretie miesto 
bojovali druţstvá Smoker Trenčín a Internacionáli Dubnice 
nad Váhom. O víťazovi museli rozhodnúť pokutové kopy 
v prospech Internacionálov z Dubnice nad Váhom. Vo finá-
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lovom zápase sa stretli druţstvá Internacionáli Trenčín so 
Smokerom Ţilina. Víťazom turnaja sa stalo druţstvo Inter-
nacionálov Trenčín, ktoré zvíťazilo nad svojím súperom 3:1.  

Trenčianske noviny 03.02.2003 
Pomocná evidencia 54/1/03 
 
Začiatkom februára 2003 štartovala futbalová prípravka 

„Laugarícia“ Trenčín (ročník 1992) pod vedením trénerskej 
dvojice Ľ. Ţabár a P. Vozár na 1. ročníku futbalového turnaja 
prípraviek „Mc Donalds Cup“ v Nitre za účasti ôsmych 
druţstiev. Hralo sa v dvoch skupinách a chlapci z Trenčína 
nielenţe svoju vyhrali skupinu, ale vo finále vyhrali aj celý 
turnaj. Kuriozitou bolo, ţe víťazi nedostali ani jeden gól od 
svojich súperov. Pri záverečnom hodnotení organizátori tur-
naji vyhlásili najlepších hráčov. Z trenčianskych hráčov oce-
nenie dostal Patrik Hunka ako najlepší brankár, Stanislav 
Kvasnica ako najuţitočnejší hráč a Daniel Ţabár ako najlepší 
hráč. 

Trenčianske noviny 10.02.2003 
Pomocná evidencia 68/1/03 
 
Dňa 12. februára 2003 sa uskutočnilo v Trenčíne valné 

zhromaţdenie Slovenského hnutia špeciálnych olympiád pri 
príleţitosti jeho desiateho výročia. Hodnotiacu správu pred-
niesla prezidentkou hnutia Mgr. Eva Lysičanová. Z jej hod-
notiacej správy vyplynulo, ţe hnutie zdruţuje mladých ľudí 
s mentálnym postihnutím – športovcov zo 120 klubov na 
Slovensku, z ktorých je 25 z Trenčianskeho kraja. Pochvalne 
sa vyjadrila o meste Trenčín, ktoré bolo v roku 1996 miestom 
druhej národnej letnej špeciálnej olympiády, a je aj miestom 
výborných krasokorčuliarok. Organizačné skúsenosti dobro-
voľníckeho aktívu budú vyuţité na tohoročných národných 
atletických pretekoch letnej olympiády v septembri 2003. Na 
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zhromaţdení boli ocenení najlepší športovci za doterajšie 
výsledky a všestrannosť zjazdár a cyklista Ladislav Siranka, 
plavkyňa a zjazdárka Simonne Sadloňová a plavec a beţec na 
lyţiach Juraj Černák. Poďakovanie za prácu dobrovoľníčky 
dostala aj Trenčanka Marianna Kuhlöffelová. 

Info Trenčín 27.02.2003 
Trenčianske noviny 10.03.2003 
Pomocná evidencia 108/1/03, 146/1/03 
 
Výkonný tajomník Oblastného výboru Slovenského zväzu 

telesnej kultúry Mgr. Ján Ţitňan odovzdal dňa 14. februára 
2003 PaedDr. Rudolfovi Vilčekovi „Striebornú plaketu 
Slovenského zväzu telesnej kultúry pri príleţitosti jeho ţivot-
ného jubilea 60 rokov. Oslávenec stál pri zrode Armádneho 
strediska vrcholového športu v Trenčíne, kde začal ako meto-
dik a šéf trénerov ľahkej atletiky. Na jeho podnet sa vytvorili 
mládeţnícke druţstvá organizované v Telovýchovnej jednote 
Dukla Trenčín, ktorej sa stal prvým výkonným tajomníkom. 
V rokoch 1982 aţ 1988 vykonával funkciu veliteľa Armád-
neho strediska vrcholového športu Dukla Trenčín, teda 
v rokoch, keď armádny šport v Trenčíne bol na vrchole do-
siahnutých úspechov. Po odchode z tejto funkcie na vlastnú 
ţiadosť sa venoval pedagogickej činnosti v armáde a po od-
chode do civilu pracuje na katedre telesnej výchovy Tren-
čianskej univerzity A. Dubčeka. 

Trenčianske noviny 17.02.2003 
Pomocná evidencia 87/1/03 
 
Slovenská reprezentácia karatistov štartovala pod vedením 

trénera Trenčana Miroslava Ďuďáka na jubilejných 30. Maj-
strovstvách Európy v poľskej Wroclawi. Veľmi cenné úspechy 
dosiahli trenčianski karatisti z telovýchovnej jednoty „Eko-
nóm“, keď : 
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- Lucia Povalačová získala titul majsterky Európy a zlatú 
medailu v kategórii junioriek nad 60 kg; 

- Milan Vašek získal striebornú medailu v kategórii kumitu do 
65 kg; 

- Milka Vašková získala striebornú medailu v kategórii kata 
junioriek; 

- Katka Longová získala bronzovú medailu v kategórii kata 
dorasteniek. 
Trenčianske noviny 24.02.2003 
Pomocná evidencia 93/1/03 
 
Keď postúpil mladý celok trenčianskych hádzanárok do 

prvej slovenskej ligy, zloţený z úplne neznámych hráčok, ne-
dával mu zo športových odborníkov nikto nejakú veľkú nádej 
na preţitie v novom ročníku. Ale, čuduj sa svete, zrodilo sa 
veľké prekvapenie, keď po 18. kole ligy, ktorým sa skončila 
základná časť ligy, sa „Štart“ Trenčín umiestnil na treťom 
mieste a postúpilo tak do nadstavbovej časti s moţnosťou 
bojovať o najvyšší titul. 

Trenčianske noviny 24.02.2003 
Pomocná evidencia 94/1/03 
 
Dňa 28. februára 2003 uzavreli Trenčianske noviny 

s Oblastným futbalovým zväzom v Trenčíne dohodu o mediál-
nom partnerstve, v rámci ktorého budú Trenčianske noviny 
zverejňovať výsledky a komentáre z majstrovských futbalo-
vých stretnutí všetkých súťaţí riadených Oblastným futba-
lovým zväzom v Trenčíne v jeho pondelkovom vydaní. Doho-
du podpísal za Trenčianske noviny jej šéfredaktor Ing. Jozef 
Hošták za Oblastný futbalový zväz v Trenčíne Ing. Štefan 
Kolárik. 

Trenčianske noviny 03.03.2003 
Pomocná evidencia 109/1/03 
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Na tlačovej besede Futbalového klubu „Laugarício“ Tren-

čín dňa 1. marca 2003 sa uviedol ako jeho hovorca známy 
trenčiansky novinár Ferdinand Rybníček. Na tejto tlačovej 
besede informovali futbaloví funkcionári klubu Ing. Pavol Ho-
zlár, Ing. Jozef Majerík a tréner seniorského druţstva Anton 
Dragúň o celkovom dianí v klube a pripravenosti na jarnú časť 
prvej futbalovej ligy. 

Trenčianske noviny 03.03.2003 
Pomocná evidencia 110/1/03, 111/1/03 
 
V Skalke nad Váhom sa uskutočnili od 3. do 7.marca 2003 

majstrovstvá Trenčianskeho kraja v tenise mladších a starších 
ţiačok. I napriek tomu, ţe účasť na súťaţi bola poznačená 
chrípkou, predsa aj tak sa súťaţ uskutočnila. Medzi víťazmi 
bolo ak reprezentanti z Trenčína : 
- v štvorhre kategórie mladších ţiačok Illášová z Tenisového 

klubu mládeţe Trenčín s Matuščinovou z Tenisového klubu 
Sparta Povaţská Bystrica; 

- v štvorhre kategórie dorasteniek Králiková so Sokolíkovou 
z Klubu rekreačného tenisu Trenčín;  

- v štvorhre ţien Králiková z Klubu rekreačného tenisu Tren-
čín s Dzygovskou z Pro-Ten Skalka nad Váhom. 
Trenčianske noviny 10.03.2003 
Pomocná evidencia 147/2/03 
 
Dňa 10. marca 2003 prijal primátor mesta Trenčín Ing. Ju-

raj Liška najúspešnejších športovcov mesta Trenčín za rok 
2002. Pozvanie dostali títo športovci : 
 Mgr. Rastislav Kuţel, Martin Chorvát, Juraj Lipták a Ladi-
slav Belovič z Armádneho športového klubu Dukla Trenčín, 
ktorý uplynulom roku 2002 získali titul majstrov sveta 
v rýchlostnej kanoistike, v disciplíne K-4 na 200 metrov; 



  543 
 

 Roman Meduna z Armádneho športového klubu Dukla 
Trenčín, ktorý na Akademických majstrovstvách sveta v zá-
pasení gréckorímskym štýlom v kanadskom Edmontone zís-
kal titul majstra sveta; 

 Marián Ostrčil z Armádneho športového klubu Dukla Tren-
čín, ktorý na majstrovstvách Európy v chorvátskom Zagrebe 
v rýchlostnej kanoistike do 23 rokov získal titul majstra 
Európy v disciplíne C-1 na 500 metrov; 

 Mgr. Jana Korbašová z telovýchovnej jed-
noty Slávia Športová škola v Trenčíne zís-
kala na majstrovstvách Slovenskej republiky 
v plávaní desať majstrovských titulov; 

 Ing. Marián Vraţda z Aeroklubu Trenčín, 
ktorí získal na majstrovstvách Slovenskej 

republiky v leteckej rally v Dubnici nad Váhom majstrovský 
titul; 

 Tanečný pár Michal Soukup a Zuzana Pašková z Tanečného 
klubu Dukla Trenčín získali na majstrovstvách Slovenskej 
republiky v latinsko-amerických tancoch majstrovský titul; 

 Pavol Jambor z „Fitness klubu Milana Gabrhela“ v Trenčíne 
stal sa víťazom československého pohára „O najsilnejšieho 
muţa“ a na majstrovstvách Európy silných muţov skončil 
na piatom mieste; 

 Erika Košíková z „Fitness klubu Milana Gabrhela“ v Tren-
číne získala na majstrovstvách Slovenskej republiky vo 
fitness 3. miesto a na majstrovstvách sveta v Brne 9. miesto; 

 Milica Ilčíková z „Karate klub Ekonóm“ 
Trenčín získal prvé miesta na majstrov-
stvách Slovenskej republiky junioriek, 
ţien, na Croatia Cup v Chorvátsku, na 
North Bohemia Open  junioriek v Ústí nad 
Labem a na Budapest Open v druţstvách 
juniorov; 

Mgr. Jana Korbašová 

Milica Ilčíková 
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 Lukáš Klačanský z telovýchovnej jednoty „Ceva“ Trenčín, 
ktorý získal majstrovský titul v dvojhre muţov v bad-
mintone. 
Stretnutie priví- taním poz-

vaných športovcov otvorila 
vedúca kancelárie primátora  
mesta Trenčín Mgr. Re-
náta Kaščáková. Na priví-
tanie nadviazala           Bc. Mária 
Opačitá, ktorá prí- tomných 
športovcov pred- stavila pri-
mátorovi mesta Trenčín                 
Ing. Jurajovi Liškovi. V príhovore primátor mesta Trenčín Ing. 
Juraj Liška poďakoval prítomným športovcom za vzornú 
reprezentáciu mesta Trenčín na domácich a svetových súťa-
ţiach a zaţelal im veľa zdravia a ďalších športových úspe-
chov. Súčasne im odovzdal drobné darčeky, ktoré im budú 
pripomínať tento slávnostný deň. 

Vlastné poznámky 
Trenčiansky denný infoservis 10.03.2003 
Trenčianske noviny 24.03.2003 
Pomocná evidencia 120/1/03, 121/1/03, 139/2/03, 188/1/03 
Fotoalbum č. 18/2003 
 
Záver tohoročnej hokejovej ligy priniesol pre hokejovú 

Duklu Trenčín postup do semifinálového boja a jej súperom 
na postup sa stalo hokejové druţstvo zo Skalice. Hra na štyri 
víťazné zápasy sa začala odvíjať na hokejovom štadióne 
v Trenčíne. Na prvý moment sa zdalo, ţe to bude postup 
veľmi ľahký, bezproblémový, k čomu hovoril i priebeh prvého 
zápasu, v ktorom Dukla Trenčín potvrdila úlohu favorita svo-
jím víťazstvom. No potom prišli po sebe tri prehry, jedna 
v Trenčíne a dve v Skalici a zrazu sa stal ďalší zápas existen-

Zľava primátor Ing. J. Liška, Mgr. R. Kaščáková 
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čným pre Trenčín. No hokejisti Dukly Trenčín v ďalších troch 
zápasoch strhli víťazstvo na svoju stranu a postúpili proti ďal-
šiemu ťaţkému súperovi Slovan Bratislava. 

Trenčianske noviny 17.03.2003 
Pomocná evidencia 171/1/03 
 
Koncom mesiaca apríl 2003 sa uskutočnil v Základnej 

škole Trenčín, Kubranská ulica celoslovenský turnaj veteránov 
v stolnom tenise. Víťazmi sa stali : 
- kategória 40 aţ 49 roční – Peter Vaverka z Martina, 
- kategória 50 aţ 59 roční – Jozef Bardoň z Bratislavy, 
- kategória 60 aţ 64 roční – Dušan Nič z Bratislavy, 
- kategória 65 aţ 69 roční – Ján Holada z Bratislavy, 
- kategória 70 aţ 74 roční – Tomáš Kucko zo Ţiliny, 
- kategória nad 75 rokov – Vincent Gondţúr z Trenčína. 

Trenčianske noviny 05.05.2003 
Pomocná evidencia 274/2/03 
 
Nemecké mesto Koblenz bolo miestom Európskeho pohára 

v karate, v ktorom malo zastúpenie aj mesto Trenčín, ktoré 
reprezentovali karatisti Klubu karate Ekonóm Trenčín. Na 
súťaţi sa nestratili, čoho dôkazom sú prinesené dve zlaté a tri 
bronzové medaily. O tento úspech sa zaslúţili Miroslav Detko, 
ktorí získal zlatú medailu v kategórii kata dorastencov 
a bronzovú medailu v kategórii kumite dorastencov nad 50 kg. 
Ďalšiu zlatú medailu získala Dagmar Kubínska v kategórii 
kumitu. Zvyšné dve bronzové medaily získali Milan Vašek 
v kategórii dorastencov kumite do  65 kg a Petra Kubínska 
v kategórii dorasteniek kumite do 53 kg. Spokojnosť s výkon-
mi svojich zverencov vyjadril tréner Miroslav Ďuďák. 

Trenčianske noviny 05.05.2003 
Pomocná evidencia 275/1/03 
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Dňa 9. apríla 2003 sa uskutočnili mestské stredoškolské hry 
v plávaní na krytej plavárni v Trenčíne, ktorých sa zúčastnilo 
92 pretekárov z 8 škôl. V kategórii dievčat zvíťazilo druţstvo 
Osemročného športového gymnázia Trenčín pred druţstvom 
Gymnázia Ľudovíta Štúra Trenčín a Zdruţenou strednou ško-
lou hotelovou a obchodu Trenčín. V kategórii chlapcov zvíťa-
zilo druţstvo Osemročného športového gymnázia Trenčín 
pred druţstvom Gymnázia Ľudovíta Štúra Trenčín a Stredným 
odborným učilišťom leteckým Trenčín. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 546/1/03 
 
Na medzinárodnom hokejovom turnaji hokejových nádejí – 

piatakov vo francúzskom meste Rouen dosiahli svoje víťaz-
stvo mladí hokejisti Dukly Trenčín pod vedením trénerov B. 
Strmisku a Ľ. Goliana, keď vyhrali všetky zápasy z hokejo-
vými druţstvami z Čiech a Francúzska. 

Trenčianske noviny 12.05.2003 
Pomocná evidencia 297/3/03 
 
Vo funkcii manaţéra mládeţe v hokejovej Dukle Trenčín 

prišlo k zmene, keď doterajšieho manaţéra Jána Mikušíka 
vystriedal bývalý hráč slovenskej reprezentácie a tréner mlá-
deţe v Dukle Trenčín Eduard Hartman. 

Trenčianske noviny 12.05.2003 
Pomocná evidencia 298/3/03 
 
Dňa 13. mája 2003 sa uskutočnili mestské stredoškolské 

športové v malom futbale na ihriskách Noviny za účasti 104 
futbalistov z 12 škôl. Víťazstvo si odnieslo druţstvo Obchod-
nej akadémie Trenčín pred druţstvom Osemročného športo-
vého gymnázia Trenčín a druţstvo Stredného odborného uči-
lišťa ţelezničného Trenčín. 
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Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 546/1/03 
 
Dňa 15. mája 2003 prijal primátor mesta Trenčín Ing. Juraj 

Liška funkcionárov hokejového klubu Dukla Trenčín, medzi 
ktorými bol aj zlatý a bronzový medailista Róbert Švehla. 
Primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška poďakoval pred-
staviteľom hokejového klubu Dukla Trenčín za príkladnú 
prácu s mládeţou a to nielen v tomto roku, ako aj za skvelé 
hokejové divadlo, ktoré trenčianski hokejisti predvádzali svo-
jím divákom v poslednej hokejovej sezóne. Zároveň infor-
moval o výsledkoch svojho rokovania na Ministerstve obrany 
Slovenskej republiky vo veci majetkových prevodoch tren-
čianskeho zimného štadióna na mesto Trenčín, čo by sa malo 
uskutočniť v najbliţších dňoch. Potvrdil, ţe mesto Trenčín 
bude i v budúcnosti podporovať mládeţnícky hokej a ţe zim-
ný štadión zostane zimným štadiónom. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 22.05.2003 
Pomocná evidencia 311/1/03, 329/1/03 
 
Seniorskému druţstvu Futbalového klubu Laugarício Tren-

čín hrajúcemu prvoligovú súťaţ sa podarilo zachovať prvoli-
govú príslušnosť aj pre budúcu sezónu, keď v predposlednom 
zápase s Interom Bratislava na domácej pôde vyhrali 3:1. 
Keďţe uţ dávnejšie boli rozohrané šachy na záchranu klubu, 
pretoţe tento sa topí v dlhoch niekoľkých miliónov, stalo sa 
prvoradou otázkou, či prvá liga v Trenčíne zostane alebo nie. 
Mesto Trenčín odmietlo poskytovať v roku 2003 finančné 
prostriedky z mestskej kasy pre futbalový klub, pretoţe pri 
previerke ich čerpania v minulom roku 2002 sa našli platby aj 
za alkoholické nápoje. Preto Mestské zastupiteľstvo v Tren-
číne rozhodlo tieto peniaze prerozdeliť na všetky kluby, ktoré 
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v Trenčíne vyvíjajú športovú činnosť. Preto zostáva veriť, ţe 
kompetentní funkcionári nájdu optimálne riešenie na záchranu 
trenčianskeho prvoligového futbalu. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 26.05.2003 
Pomocná evidencia 339/1/03 
 
V dňoch 22. aţ 25. mája 2003 sa stretla tenisová špička na 

majstrovstvách západného Slovenska muţov a ţien v Tren-
číne. V seniorskej súťaţi muţov zvíťazil 15 ročný Alexander 
Somogyi zo Šamorína a u ţien Michaela Babičová z Piešťan. 

Trenčianske noviny 02.06.2003 
Pomocná evidencia 361/1/03 

 
V dňoch 22. aţ 23. mája 2003 sa 

uskutočnili v Trenčíne Akademické maj-
strovstvá Slovenskej republiky vo volejbale. 
Ich organizáciou bola poverená Trenčianska 
univerzita Alexandra Dubčeka pod záštitou je 
rektora doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. Ria-

diteľom majstrov-
stiev bol vedúci ka- 
tedry telesnej výcho-
vy Trenčianskej uni-
verzity Alexandra 
Dubčeka PaedDr. 
Ernest Broska. Sláv-
nostné otvorenie 
majstrovstiev sa us-
kutočnilo dňa 22. 
mája 2003 v telocvični Obchodnej akadémie v Trenčíne. 
Účastníkov – akademikov a hostí, z ich osobitne prezidenta 
Slovenskej asociácie univerzitného športu PhDr. Antona Zná-

PaedDr. Ernest Broska 

Zľava – PhDr. Anton Znášik, PaedDr. Mikuláš Ortutay, rektor               doc. Ing. Juraj 
Wagner, PhD. 
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šika, predsedu komisie volejbalu Slovenskej asociácie univer-
zitného športu PaedDr. 
Mikuláša Ortutaya 
a rektora Trenčianskej 
univerzity doc. Ing. Juraja 
Wagnera, PhD. privítal 
ve-dúci katedry telesnej 
výchovy Trenčianskej 
univerzity PaedDr. Ernest 
Broska. Okrem iného vo 
svojom vystúpení pripo-
menul niekoľko štatistic-

kých údajov, ţe majstrovstiev sa zúčastňuje 88 hráčov, zväčša 
hráčov extraligových druţstiev. Títo  hráči  tvoria  štyri muţ-
ské a štyri ţenské druţstvá pod hlavičkami Bratislavy, Zápa-
doslovenského kraja, Stredoslovenského kraja a Východoslo-
venského kraja. Potom sa k nastúpeným športovcom prihovo-

ril rektor Trenčianskej uni-
verzity doc. Ing. Juraj Wag-
ner, PhD., ktorý ako bývalý 
aktívny športovec v basket-
bale vyjadril radosť nad tým, 
ţe Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka bola 
poctená organizáciou Aka-
demických majstrovstiev vo 

volejbale, čo určite pomôţe zlepšiť športového ducha tren-
čianskych vysokoškolákov. Pripomenul, ţe Trenčianska uni-
verzita Alexandra Dubčeka si v roku 2002 svoje piate 
narodeniny a k týmto oslavám patrili viaceré telovýchovné 
a spoločenské podujatia, ktoré sa prelínajú do dnešných dní. 
Práve tieto akademické majstrovstvá vo volejbale  sa stali 
vyvrcholením týchto aktivít. Pri tejto príleţitosti pozdravil 

Rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. blahoţelá kapitánovi víťazného 
druţstva 

Víťazné druţstvo Východoslovenského kraja v kategórii muţov 



  550 
 

všetkých prítomných športovcov, trénerov a pedagógov 
a funkcionárov vysokoškolského športu na Slovensku. Prí-
hovor ukončil ţelaním pre súťaţiacich športovcov, aby 
v Trenčíne dosiahli najlepších športových výkonov a vo voľ-
nom čase si prezreli pamätihodnosti mesta. Na druhý deň 
v poobedňajších hodinách sa celý turnaj vyhodnotil a z rúk 
rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka  doc. Ing. 
Juraja Wagnera, PhD. prevzali kapitáni druţstiev a najlepší 
jednotlivci ocenenia. V súťaţi ţien sa najlepšie umiestnilo 
druţstvo Bratislavy pred druţstvami zo Stredoslovenského 
kraja, Západoslovenského kraja a Východoslovenského kraja. 
Za najlepšiu smečiarku bola vyhodnotená Tatiana Dra-
gašeková z druţstva Stredoslovenského kraja a za univerzálnu 
hráčku vyhodnotená Ivana Zburová z druţstva Bratislavy. 
V súťaţi muţov s najlepšie umiestnilo druţstvo z Výcho-
doslovenského kraja pred druţstvami z Bratislavy, Stredo-
slovenského kraja a Západoslovenského kraja. Za najlepšieho 
smečiara bol vyhlásený Martin Sopko z druţstva Výcho-
doslovenského kraja a za univerzálneho hráča Martin Májek. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 19.05.2003, 26.05.2003 
Pomocná evidencia 318/3/03, 341/1/03,  
Fotoalbum č. 47/2003 

 
Dňa 28. mája 2003 sa 

mesto Trenčín uţ po de-
siatykrát zapojilo do me-
dzinárodnej športovej sú-
ťaţe Challenge Day – 
Deň výzvy“, čím sa za-
radilo medzi tridsať miest 
s pribliţne s rovnakým 
počtom obyvateľov, Prítomných privítala na Mierovom námestí privítala Mária Kuhlöfellová 

a vpravo od nej stojaci viceprimátor Ing. Ján Krátky 
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v ktorých občania športu venovali v tento deň aspoň 15 minút. 
Celodenné podujatie otvoril na Mierovom námestí vice-
primátor Ing. Ján Krátky krátkym príhovorom a potom si na 
otvorenej scéne amfiteátra zahral s loptou zakopal s mladým 
futbalistom Jánom z TTS Trenčín. Deti, mládeţ a dospelí sa 
v priebehu dňa zapájali do 
ľubovoľných pohybových 
a turistických aktivít v 18 
registračných miestach. 
Deti a mládeţ sa najviac 
aktivizovala na pílení kme-
ňa stromu, preskakovanie 
cez gumu a plávanie v kry-
tej plavárni. No cvičilo sa 
aj tenisových dvorcoch, 
fittnes centrách, skateabordovej dráhe, prechádzkami po 
lesoparku Brezina a tí najodváţnejší liezli po skalách. Pre 
mesto Trenčín bodové hodnotenie získal primátor mesta 
Trenčín Ing. Juraj Liška plávaním v mestskej krytej plavárni. 
Súperom mesta Trenčín bolo mesto Prievidza. Z tohto špor-
tového súboja vyšlo víťazne mesto Trenčín. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 09.05.2003 
Trenčianske noviny 02.03.2003 
Pomocná evidencia 332/1/03, 344/1/03, 345/1/03, 
346/1/03, 363/1/03 
Fotoalbum č. 49/2003 
 
Dňa 26. mája 2003 bol nástupný priestor pre Kultúrnym 

a metodickým centrom ozbrojených síl Slovenskej republiky 
v Trenčíne miestom turnaja v uličnom futbale – „Puma Street 
Soccer Cup 2003“. Víťazstvo si odniesli mladí futbalisti Zá-
kladnej školy Trenčín, Hodţova ulica pred druţstvom Základ-
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nej školy Trenčín, Východná ulica a Základnej školy Trenčín, 
Študentská ulica. 

Trenčianske noviny 09.06.2003 
Pomocná evidencia 378/3/03 
 
V Trenčíne sa uskutočnilo krajské finále vo volejbale nere-

gistrovaných muţov, ţien a v mixe. Do súťaţe sa najlepšie 
pripravili druţstvá z Prievidze vo všetkých kategóriach a pos-
túpili do celoslovenského finále. 

Trenčianske noviny 09.06.2003 
Pomocná evidencia 378/1/03 
 
Dňa 6. júna 2003 bolo poloprázdne kino Hviezda miestom 

exibičné vystúpenie osobností siláckeho športu európskeho 
a svetového formátu pod názvom „Večer hviezd“. Jeho pro-
gram bol zameraný na vytvorenie nových rekordov a ich zápis 
do Guinessovej knihy ďalej na podporu kultúry v meste Tren-
čín a na podporu Základnej školy pre sluchovopostihnuté deti 
v Bratislave. Nové rekordy dosiahli Braňo Golier z Bánoviec 
nad Bebravou prekonaním rekordu 8 raz otočenia 100 kg gule 
okolo hlavy za 100 sekúnd, Daniela Matejová v leţe zniesla 
záťaţ troch silákov, t.j. tristo kilogramov a Juraj Krajčík, ktorý 
zdvihol pivný sud o váhe 63,5 kg v časovom limite celkom 30 
krát (pôvodný rekord bol 28 krát). Medzi súťaţami spestrili 
divákom podujatie fitnesáci Barbara Bunčáková a Daniel 
Meda, kulturisti Juraj Vrábel a Jaroslav Horváth. 

Trenčianske noviny 09.06.2003 
Pomocná evidencia 377/1/03 
 
Dňa 7. júna 2003 sa uskutočnil na letisku Aeroklubu v Prie-

vidzi 45. ročník medzinárodných majstrovstiev Slovenska 
v bezmotorovom lietaní. V klubovej kategórii skončil na 
treťom mieste, teda na bronzovej pozícii Karol Benedikovič 
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z „Air Sympatia“ Trenčín so ziskom 6024 bodov. V Open 
kategórii skončil na šiestom mieste Ľudovít Kuvik z „Air 
Sympatia“ Trenčín so ziskom 4317 bodov. 

Trenčianske noviny 16.06.2003 
Pomocná evidencia 392/2/03 
 
Dňa 10. júna 2003 sa v Trenčíne uskutočnila medzinárodná 

súťaţ „Veterán Rally Slovakia“, zaradená do medzinárodného 
kalendára Fiva B. Z Mierového námestia v Trenčíne do cie-
ľového mesta Trenčianske Teplice odštartovalo 35 moto-
rových vozidiel zo šiestich krajín Európy. Najstarším auto-
mobilom bola Tatra 11 vyrobená v roku 1924. 

Trenčianske noviny 16.06.2003 
Pomocná evidencia 399/1/03 
 
Dňa 10. júna 2003 sa uskutočnili mestského stredoškolské 

športové hry v hokejbale za účasti 80 hráčov z 8 škôl. Víťa-
zom sa stalo druţstvo Osemročného športového gymnázia 
Trenčín pred druţstvom Stredného odborného učilišťa stro-
járskym Trenčín a druţstvom Gymnázia Ľudovíta Štúra 
Trenčín.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 546/1/03 
 
Dňa 17. júna 2003  sa uskutočnili mestské stredoškolské 

športové hry v tenise na kurtoch Tenisového centra na Ostrove 
za účasti 32 hráčov z 8 škôl. V kategórii dievčat v súťaţi 
jednotlivcov zvíťazila Adamovičová pred Králikovou a Dzy-
govskou z Osemročného športového gymnázia Trenčín. V sú-
ťaţi druţstiev sa o prvé miesta rovnakým dielom podelili 
druţstvá Gymnázia Ľudovíta Štúra Trenčín a Osemročného 
športového gymnázia Trenčín. Na treťom mieste skončilo 
druţstvo Stredného odborného učilišťa odevného Trenčín. 
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V kategórii chlapcov v súťaţi jednotlivcov zvíťazil Glos 
z Gymnázia Ľudovíta Štúra Trenčín pred Podhorom z 
Gymnázia Ľudovíta Štúra Trenčín a Ďurčom zo Zdruţenej 
strednej školy hotelovej a obchodu Trenčín. v súťaţi druţstiev 
zvíťazilo druţstvo Gymnázia Ľudovíta Štúra Trenčín pred 
Obchodnou akadémiou Trenčín a Zdruţenou strednou školou 
hotelovou a obchodu Trenčín. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 546/1/03 
 
Dňa 22. júna 2003 sa odohralo futbalové druţstvo FK 

Laugarício Trenčín posledný zápas sezóny s FC Košice na 
jeho domácej pôde. Zápas svojím spôsobom zaujímavý preto, 
lebo v zápase bojovali predposledný s posledným, keď tren-
čianski futbalisti mali uţ prvoligovú príslušnosť pre budúcu 
sezónu zabezpečenú. Domáci sa preto snaţili ako tak sko-
rigovať rozlúčkové zápolenie s prvou ligou víťazstvom. Tren-
čianski futbalisti im túto snahu sťaţili svojím aktivitou 
a nebojácnosťou, ktorej výsledkom boli tri vedenia, ktoré 
súper vţdy doťahoval vyrovnaním. Zápas sa skončil remízou 
3:3. 

Trenčianske noviny 23.06.2003 
Pomocná evidencia 417/1/03 

 
Dňa 24. júna 2003 sa 

v meste Trenčín uskutoč-
nila najmasovejšia akcia 
Slovenského olympijského 
výboru na počesť zalo-
ţenia Medzinárodného 
olympijského výboru. Ce-
lé podujatie bolo zloţenie 
z troch menších podujatí, 
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ktoré pôsobili síce samostatne, ale plnili úlohy zapojenia sa do 
športových aktivít, čo najviac ľudí. Najprv dopoludňajších 
hodinách na Ostrove súťaţili v cezpoľnom behu ţiaci a štu-
denti základných a stredných škôl. Neskôr poobede sa usku-
točnil športovo – kultúrny program na javisku amfiteátra na 
Mierovom námestí pod názvom „Droga je loţ – Športom proti 
drogám“, v ktorom vystúpili malí a veľkí tanečníci tanečných 
skupín „Goonies Girls“, „Korzo“, obe z Trenčína a hudobná 
skupina „Kométa“ z Nemšovej. Pribliţne v rovnakom čase 
prebiehal „Hraničný beh“ na štátnej hranici medzi Českou 
a Slovenskou republikou v Drietome, kde sa stretli športové 
delegácie partnerských miest Trenčín a Uherské Hradište. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 23.06.2003 
Info Trenčín 03.07.2003 
Pomocná evidencia 417/2/03, 438/1/03 
Fotoalbum č. 60/03 
 
Dňa 26. júna 2003 sa uskutočnilo na Mestskom úrade 

v Trenčíne vyhodnotenie najlepších škôl a stredných odbor-
ných učilíšť mesta Trenčín v stredoškolských športových 
hrách. Po privítaní Bc. Máriou Opačitou prítomných zástup-
cov škôl a odborných učilíšť pozdravili viceprimátor mesta 
Trenčín Ing. Ján Krátky a prednosta Mestského úradu v Tren-
čín Ing. Miroslav Velčko. V stredoškolských športových hrách 
mesta Trenčín v školskom roku 2002/2003 sa zúčastnilo 1248 
mladých športovcov z 13 stredných škôl a stredných odbor-
ných učilíšť. Stredoškoláci súťaţili v trinástich disciplínach – 
cezpoľný beh, stolný tenis, aerobic maratón, aerobic dvojíc, 
šach, basketbal, volejbal, badminton, hádzaná, plávanie, malý 
futbal, hokejbal a tenis. Víťazom sa stalo druţstvo Gymnázia 
Ľudovíta Štúra Trenčín. V poradí druhým sa stalo druţstvo 
Osemročného športového gymnázia Trenčín a na treťom 
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mieste skončili druţstvá Obchodnej akadémie Trenčín 
a Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého Trenčín. Víťazi 
dostali vecné ceny. 

Info Trenčín 03.07.2003 
Pomocná evidencia 438/1/03 
Vlastné poznámky 
 
Dňa 26. júna 2003 sa uskutočnilo zaujímavé športové 

zápolenie na ihrisku Základnej školy Trenčín, Hodţova ulica, 
v ktorom sa stretli futbalové druţstvo odchádzajúcich ţiakov 
deviatich tried s futbalovým druţstvom učiteľov. Stretnutie 
bolo zaujímavé preto, lebo učiteľov posilnili dve hokejové 
hviezdy Richard Litner, Ľ. Sekeráš a nestor Stanislav Medřík. 
Bol to hodnotný zápas, ktorý sa skončil víťazstvom učiteľov 
11:5. Po skončení zápasu získali ţiaci cenné podpisy od 
hokejových veličín. 

Trenčianske noviny 30.06.2003 
Pomocná evidencia 431/1/03 
 
Vo finálových zápasoch trenčianskej hokejbalovej ligy sa 

stretli dve najsilnejšie druţstvá Rangers a New Jersey. Prvé 
dva zápasy sa skončili víťazstvami oboch druţstiev a tak 
o víťazovi sa rozhodlo v treťom zápase dňa 28. júna 2003. 
Vďaka streleckému potenciálu útočníkov druţstva New Jersey 
toto druţstvo sa stalo víťazom a získalo tým víťazný pohár 
Slovenského Orla. Najlepším strelcom súťaţe sa stal Branislav 
Kovalčík z druţstva Rangers a za najlepšieho brankára bol 
vyhlásený Andrej Balaj z druţstva New Jersey. 

Trenčianske noviny 30.06.2003 
Trenčiansky denný infoservis 30.06.2003 
Pomocná evidencia 426/2/03, 435/2/03 
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Dňa 30. júna 2003 sa uskutočnila na Mestskom úrade 
tlačová beseda, ktorú zvolal primátor mesta Trenčín Ing. Juraj 
Liška za účelom poskytnutia informácií o Futbalovom klube  
Laugarício Trenčín pred novou prvoligovou sezónou 
2003/2004. Na túto tlačovú besedu súčasne prijali pozvanie 
generálny riaditeľ firmy „Araver a.s.“ Trenčín Ing. Jaroslav 
Závodný, prezident predstavenstva spoločnosti „Synot a.s.“ 
Uherské Hradište Ivo Valenta, výkonný riaditeľ 1. Futbalo-
vého klubu Synot Uherské Hradište Jaroslav Haslík a gene-
rálny manaţér 1. Futbalového klubu Synot Uherské Hradište 
Igor Štefanko. Malá zasadačka Mestského úradu v Trenčíne 
bola do posledného miesta zaplnená novinármi, z ktorých 
kaţdý chcel získať zaručené správy z úst najpovolanejších, 
aby tak mohol pravdivo informovať širokú verejnosť. Po 
otvorení tlačovej besedy tlačovým hovorcom primátora Stani-
slavom Bejdom 
zoznámil primátor 
mesta Trenčín Ing. 
Juraj Liška s listom 
prezidenta akciovej 
spoločnosti Futba-
lového klubu Lau-
garício Trenčín Ing. 
Pavla Hozlára, 
v ktorom vyhlásil, 
ţe zmluvne preve-
die 100 % balík akcií tejto spoločnosti na mesto Trenčín 
v záujme zachovania futbalu v ňom, podľa Obchodného zá-
konníka za jednu slovenskú korunu. Ďalej vyhlásil, ţe dlhy , 
ktoré sú známe, neprevýšia 5,5 milióna Sk, čo predstavujú 
záväzky vyplývajúce z činnosti futbalového klubu za minulé 
obdobie. Primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška ďalej infor-
moval, ţe mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 30. júna 

Primátor Ing. Juraj Liška, Ivo Valenta, Jaroslav Haslík a Igor Štefanko 
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2003 schválilo kúpu sto kusov kmeňových akcií Futbalového 
klubu Laugarício Trenčín v hodnote desaťtisíc slovenskej 
korún za účelom ďalšieho predaja. Po prečítaní listu primátor 
mesta Trenčín Ing. Juraj Liška predstavil svojich hostí z firmy 
„Araver a.s.“ Trenčín a firmy „Synot a.s.“ Uherské Hradište. 
Generálny riaditeľ firmy „Araver a.s.“ Trenčín Ing. Jaroslav 
Závodský a prezident predstavenstva spoločnosti „Synot a.s.“ 
Uherské Hradište Ivo Valenta zhodne vys-
lovili svoje názory na ďalšej záchrane 
trenčianskeho futbalového klubu, ktorý 
bude v novej sezóne niesť názov „AS 
Trenčín“, čo v podstate sú začiatočné pís-
mená názvu oboch spoločností, ktoré 
vstúpili do akciovej spoločnosti. Vstup 
hlavného akcionára z Moravy bol podmie-
nený do spoločnosti vstupom ďalších 
dvoch aktérov a to firmou „Araver a.s.“ Trenčín a mestom 

Trenčín. Akcie si podelili takto : 
- spoločnosť „Synot a.s.“ Uherské Hra-

dište – 60  %, 
- firma „Araver a.s.“ Trenčín – 30 %, 
- mesto Trenčín 10. 

Hlavným manaţérom Futbalového 
klubu „AS Trenčín“ sa stal Igor Štefanko, 
ktorý sa po tlačovej besede s novinármi 
stretol s hráčmi futbalového klubu. Pred 

novinármi sa vyjadril, ţe v prvom rade pôjde o stabilizáciu 
hráčskeho kádra a potom o zisk nového trénera. Meno osoby 
trénera neprezradil. Noví akcionári sa zaviazali, ţe vyrovnajú 
všetky pozdĺţnosti bývalého futbalového klubu „Laugarício 
a.s.“ Trenčín. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 16.06.2003, 23.06.2003, 30.06.2003,  

primátor Ing. Juraj Liška 

Ivo Valenta 
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Trenčiansky denný servis 30.06.2003 
Denník šport 01.07.2003 
Info Trenčín 03.07.2003 
Pomocná evidencia 400/1/03, 418/1/03, 420/1/03, 
426/1/03, 433/1/03, 434/1/03, 438/1/03 
Fotoalbum č. 63/03 
 
Dňa 3. júla 2003 sa uskutočnil na štadióne v Trenčíne Pod 

Sokolicami a na štadióne v Dubnici 31. ročník majstrovstiev 
Slovenska v hasičskom športe. Hasiči súťaţili v štyroch 
disciplínach – beh na 100 metrov cez prekáţky, výstup rebrí-
kom na cvičnú veţu, štafeta na 4 x 100 metrov s prekáţkami 
a poţiarny útok. Víťazom sa stali hasiči poţiarneho útvaru zo 
závodu Matador Púchov. Druhým sa stali hasiči Okresného 
riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Trenčín a na tre-
ťom mieste skončili hasiči Okresného riaditeľstva hasičského 
a záchranného zboru Poprad. 

Trenčianske noviny 07.07.2003 
Pomocná evidencia 450/2/03 
 
Aj počas tohoročného teplého leta sa uskutočnila na 

trenčianskom zimnom štadióne hokejová škola Rastislava 
Pavlíkovského. Mladí vyznavači ľadového hokeja boli rozde-
lení do jednotlivých skupín, kde pod odborným vedením kva-
lifikovaných trénerov absolvovali sériu zaujímavých tréningov 
na suchu i na ľade. Počas turnusov sa vystriedalo okolo dvesto 
mladých hokejistov a to nielen z okolia Trenčína, ale aj su-
sedného Česka, Ukrajiny, Nemecka a Belgicka. Bol pre nich 
pripravený aj bonbónik v podobe stretnutia s viacerými slo-
venskými reprezentantami, pôsobiacimi v kanadsko-americkej 
hokejovej lige. 

Trenčianske noviny 14.07.2003 
Pomocná evidencia 463/2/03 
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Dňa 19. júla 2003 sa začal na futbalovom štadióne na Si-

hoti prvý zápas 11. ročníka prvej futbalovej ligy, v ktorom 
nastúpil uţ nový klub AS Trenčín s futbalovým klubom Inter 
Bratislava, ktorý sa skončil prehrou domáceho druţstva 1:4. 
Za domáce druţstvo čestný úspech strelil Marián Vavruš.  

Trenčiansky denný infoservis 18.07.2003 
Trenčianske noviny 14.07.2003, 21.07.2003 
Pomocná evidencia 466/1/03, 469/1/03, 473/1/03 
 
Spoločnosť „Orange“ vyhlásila „Orange projekt“, v rámci 

ktorého sa mohol ktokoľvek prihlásiť o finančnú podporu na 
športové, kultúrne, vzdelávacie a iné podujatia určené pre mla-
dých ľudí. Do súťaţe bolo prihlásených 508 projektov, z kto-
rých bolo ocenených 50 projektov, iniciované 16 jednotliv-
cami, 12 občianskymi zdruţeniami a 26 inými organizáciami 
v celkovej hodnote 3 milióny Sk.  V Trenčianskom kraji bolo 
podporených 7 projektov, na ktoré bolo poskytnutých 375 tisíc 
Sk. Jedným z podporených podujatí bola akcia „Šport bez 
hraníc“, ktoré pripravila Spoločnosť slovensko – indického 
priateľstva dňa 13. júla 2003.  Súťaţili druţstvá zloţené z rôz-
nych národností vo volejbale a bedmintone.  

Trenčiansky denný infoservis 14.08.2003 
Pomocná evidencia 492/1/03 
 
Tenisové dvorce na Ostrove v Zamarovciach bolo dejiskom 

majstrovstiev Slovenska tenisových veteránov za rok 2003. Na 
turnaji sa zúčastnilo 96 muţov a 4 ţeny, ktorí boli rozdelení 
do jednotlivých vekových kategórií v rozpätí od 25 aţ na 80 
rokov. najstarším účastníkom bol 85 ročný prof. MUDr. 
Leţovič. Po otvorení turnaja viceprimátorom Ing. Jánom  
Krátkym sa odvíjala séria stretnutí na 8 tenisových dvorcoch. 
Víťazmi v jednotlivých vekových kategóriách sa stali : 
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- kategória 35 ročných a starších – J. Kazinota zo Skalice, 
- kategória 40 ročných a starších – R. Both z Komárna, 
- kategória 45 ročných a starších – M. Skonc z Levíc, 
- kategória 50 ročných a starších – J. Ţufka z Kremnice, 
- kategória 55 ročných a starších – J. Horváth z Nových 

Zámkov, 
- kategória 60 ročných a starších – B. Tománek z Košíc, 
- kategória 65 ročných a starších – Ľ. Augustín z Nových 

Zámkov, 
- kategória 70 ročných a starších – I. Ferienčík z Bratislavy, 
- kategória 75 ročných a starších – A. Kasala z Bratislavy, 
- kategória 80 ročných a starších – Š. Cepko z Trnavy. 

Trenčianske noviny 21.07.2003 
Pomocná evidencia 475/1/03 
 
Od 25. do 27. júla 2003 bolo okolie mesta Trenčín miestom 

8. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov juniorov – 
Cena Slovenska 2003. Na tomto športovom podujatí štartovali 
mladí cyklisti z Ruska, Litvy, Slovinska, Poľska, Estónska, 
Lotyšska, Česka, Saudskej Arábie a Slovenska. Celkové 
víťazstvo si odniesol slovenský reprezentant Peter Velits, pred 
svojím bratom Martinom a na treťom mieste P. Zita z Brna. 
Najmladším pretekárom bol Dušan Jandúch z Podbrezovej. 
Fialový dres za víťazstvá v rýchlostných prémiách získal Peter 
Velits a zelený dres za víťazstvá v horských prémiách získal 
Martin Velits. 

Trenčianske noviny 28.07.2003 
Pomocná evidencia 488/2/03 
 
V sobotu dňa 26. júla 2003 bolo na Sihoti nezvyčajne ruš-

no, pretoţe popri náhliacich sa kupujúcich sa tmolilo aj mnoţ-
stvo cyklistov. Týchto dvadsaťdva cyklistov sa zúčastňovalo 
na podujatí „Sihotiansky peletón“, ktorí po ostrom štarte pri 
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obchodnom dome „Radegast“ sa vybralo na 28 kilometrovú 
etapu smerom na Opatovú, Príles, Nemšovú, Skalka a skončili 
v hostinci Trenčín - Orechové pri guľáši a studenom piva. 
Odtiaľ išli na Sihoť popri bicykloch. 

Info Trenčín 14.08.2003 
Pomocná evidencia 491/1/03 
 
V dňoch 10. aţ 16. augusta 2003 bol zimný štadión v Tren-

číne miestom jubilejného 10. ročníka hokejového turnaja 
„Crystal cup“ za účasti šiestich druţstiev, účastníkov najvyššej 
súťaţe českej a slovenskej extra ligy. Práve táto účasť dala 
jednotlivým stretnutiam korenie herných situácií. Najviac však 
teší, ţe trenčianska Dukla obhájila bez bodovej straty vlaňajšie 
víťazstvo. Konečné poradie : 1. Dukla Trenčín, 2. Slovan 
Bratislava, 3. HC Vsetín, 4. HC Hamé Zlín, 5. HC Oceláři 
Třinec a HKm Zvolen. 

Trenčianske noviny 18.08.2003 
Pomocná evidencia 500/1/03 
 
V dňoch 16. a 17. augusta 2003 bola autodráha Domu 

mladých technikov na Soblahovskej ulici v Trenčíne miestom 
jubilejného 25. ročníka súťaţe automodelárov „Grand Prix 
Laugarício“ za účasti slovenských a zahraničných pretekárov. 
V tomto roku dominovali zahraniční pretekári, keď víťazstvo 
si odniesol Anton Savalyev z Ruska pred V. Bukrylom a R. 
Kozakiewiczom, obaja z Poľska. 

Trenčianske noviny 18.08.2003 
Pomocná evidencia 502/2/03 
 
Dňa 22. augusta 2003 sa uskutočnil v tenisovom a golfo-

vom areáli na Ostrove 3. ročník tenisový turnaj v štvorhre za 
účasti 60 účastníkov pod názvom „Smoker Cup“. Víťazstvo 
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a putovný pohár získala dvojica Silvia Adamovičová – Tibor 
Štefánik. 

Trenčianske noviny 02.09.2003 
Pomocná evidencia 522/1/03 
 
Dňa 30. augusta 2003 sa uskutočnili v Trenčíne majstrov-

stvá Slovenska v rýchlostnej kanoistike za účasti pretekárov 
zo 16 oddielov zo Slovenska, Nemecka, Rakúska, Česka a No-
vého Zelandu. Víťazmi sa stali : 
- kategória K-1 muţi na 32 km : Marián Lachkovič z Bra-

tislavy; 
- kategória K-1 ţeny na 32 km : Wiebke Pontzenová z Ne-

mecka; 
- kategória C-1 muţi na 32 km : Radoslav Rus z Novák; 
- kategória K-1 starší dorastenci na 24 km : Ľuboš Nebeský 

z Bratislavy; 
- kategória K-1 staršie dorastenky na 24 km : Daniela Havie-

rová z Bratislavy; 
- kategória C-1 starší dorastenci na 24 km : Tomáš Marcinek 

zo Zvolena; 
- kategória K-1 mladší dorastenci na 16 km : Martin Jankovec 

z Trenčína; 
- kategória K-1 mladšie dorastenky na 16 km : Lucia Balá-

ková z Novák; 
- kategória C-1 mladší dorastenci na 16 km : Matej Rusnák 

z Piešťan. 
Trenčianske noviny 02.09.2003 
Pomocná evidencia 522/2/03 
 
Dňa 2. septembra 2003 nastúpil v Bratislave AS Trenčín na 

úvodné stretnutie Slovenského pohára s druholigovým nová-
čikom Rapidom Bratislava. No čuduj sa svete a trenčianske 
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druţstvo prehralo 3:1 a tak stratilo moţnosť kontaktu s fut-
balovou Európou. 

Trenčianske noviny 08.09.2003 
Pomocná evidencia 527/1/03 
 
Dňa 6. septembra 2003 sa uskutočnilo na ihrisku na Ostro-

ve propagačno-športové podujatie zamerané na predstavenie 
a vyskúšanie baseballu pri príleţitosti 5. výročia športového 
klubu „Pegasus“ Trenčín.  

Vlastné poznámky 
 
Začiatkom mesiaca september 2003 sa zúčastnila futbalová 

prípravka AS Trenčín pod vedením trénera Milana Jurkoviča 
na „Fragaria Cup“ v Prešove za účasti druţstiev z ôsmich kra-
jín – Rusko, Ukrajina, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Poľ-
sko, Česko a Slovinsko. Zápolilo sa najprv v šiestich základ-
ných skupinách, z ktorého vyšli ako víťazi. Potom sa stali ví-
ťazmi aj nadstavbovej časti a postúpili do semifinále. 
V semifinále porazili atraktívneho súpera Olympia Ljubljana 
a postúpili do finálového zápasu proti druţstvu Junior Teplice. 
Finálový duel sa skončil v riadnom hracom čase nerozhodne, 
a preto o víťazovi rozhodli penalty. A v tomto penaltovom 
rozstrele vsietil vytúţený víťazný gól M. Čakloš. Za naj-
lepšieho brankára turnaja bol vyhlásený Matej Vozár z Tren-
čína. Najlepším strelcom s počtom piatich gólov bol L. Sko-
vajsa. 

Trenčianske noviny 15.09.2003 
Pomocná evidencia 536/1/03 
 
Dňa 12. septembra 2003 na trenčianskom zimnom štadióne 

bola odštartovaná slovenská extra liga prvým kolom zápasom 
medzi Duklou Trenčín a HKm Zvolen. Kvalitní súperi sa do 
seba pustili od samého začiatku zápasu, ktorí sa však vyvíjal 
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v neprospech Dukly Trenčín, keď prehrávali 2:0 a potom aj 
3:2. No veľmi excelentne hrajúci Marián  Gaborík so svojimi 
tromi gólmi a dvomi asistenciami strhol víťazstvo domácim 
farbám na 5:3. 

Trenčianske noviny 15.09.2003 
Pomocná evidencia 537/1/03 
 
Na 2. ročníku v kopaní futbalových jedenásť metrových 

kopov v Zamarovciach dosiahli pekného umiestnenia pretekári 
z Trenčína, keď : 
- v kategórii detí po víťaznom Františkovi Petríkovi z Dubo-

diela si odniesli druhé miesto Radoslav Straka, tretie miesto 
Roman Orságh, štvrté miesto Martin Papp a piate miesto 
Martin Sedláček, všetci z Trenčína;  

- v kategórii ţien po víťazstve Zuzany Porubanovej z Dubnice 
si druhé miesto odniesla Ivana Sulíková a tretie miesto Ka-
tarína Daliová, všetky z Trenčína; 

- v kategórii ţien palmu víťazstva si odniesol Juraj Kriško 
z Trenčína a Trenčanom patrilo aj tretie miesto Jozefovi 
Valachovičovi a štvrté miesto Jánovi Hudecovi. 
Trenčianske noviny 14.07.2003 
Pomocná evidencia 461/1/03 
 
Dňa 20. septembra 2003 bol športový areál na Ostrov mies-

tom tenisového turnaja osobností Trenčianskeho kraja, ktorého 
organizátorom bol Trenčiansky samosprávny kraj. Priaznivé 
počasie vytvorilo priaznivé podmienky všetkým súťaţiacim. 
Víťazom sa stala dvojica bratov Stachovcov z Povaţskej Bys-
trice pred dvojicou Kubiš – Poruban z Krajského súdu Trenčín 
a Záhumenský – Kročil z Úradu Trenčianskeho samospráv-
neho kraja. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 15.09.2003, 29.09.2003 
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Pomocná evidencia 534/1/03, 569/1/03 
 
Dňa 20. septembra 2003 v rámci Svetového dňa cestovného 

ruchu sa uskutočnil turistickú pochod pre všetkých 6. ročník 
„Neformálnej turistickej CR Rallye“ na tradičnej trase Kubra 
– Lúčky – Chata pod Ostrým vrchom. Tento rok tomuto podu-
jatiu prialo aj počasie, lebo slniečko zalialo celý náš región.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 548/1/03 
 
Dňa 22. augusta 2003 sa na trenčianskom zimnom štadióne 

uskutočnil benefičný hokejový zápas medzi domácou Duklou 
Trenčín a výberom slovenských hráčov, pôsobiacich v kanad-
sko – americkej lige pod názvom „Hviezdy NHL“, ktoré vie-
dol Miroslav Šatan. Pútavé svetelné efekty, umocnené vytres-
kujúcimi ohnivými plameňmi boli predzvesťou pôsobivého 
príchodu hráčov oboch výberov sprevádzaných mohutným po-
tleskom divákov. Trenčania nastúpili na zápas v nových dre-
soch, na ktorých sa vynímalo logo Nadácie M. Šatana. Pred 
začiatkom zápasu obe druţstvá a divákov pozdravil primátor 
mesta Trenčín Ing. Juraj Liška a po pozdrave vhodil sláv-
nostné buly medzi kapitánov oboch výberov Marcela Hanzala 
z Dukly Trenčín a Miroslava Šatana z výberu hviezd. Potom 
uţ nič nebránilo hokejovému festivalu. A bolo skutočne, na čo 
sa pozerať. V prestávkach medzi jednotlivými tretinami hoke-
jisti z druţstva hviezd odovzdali šeky v celkovej hodnote 200 
tisíc Sk štyrom hokejovým triedam Základnej školy Trenčín, 
Hodţova ulica. Rovnako hokejisti z druţstva hviezd odovzdali 
šeky v celkovej hodnote 200 tisíc Sk aj piatim zdravotne pos-
tihnutým deťom, čo diváci odmenili dlhotrvajúcim potleskom. 
Hokejový zápas skončil víťazstvom hviezd 12:11. Záver špor-
tového večera patril kultúrnemu programu, v ktorom vystúpili 



  567 
 

herci Novej scény z Bratislavy a speváci Sisa Sklovská a Pa-
vol Drapák. 

Trenčianske noviny 25.08.2003 
Pomocná evidencia 511/1/03 
 
Dňa 25. septembra 2003 sa uskutočnili na Ostrove za krás-

neho jesenného počasia stredoškolské športové hry v cez-
poľnom behu za účasti 38 dievčat a 68 chlapcov. Beţeckú 
trať, ktorá mala pre dievčatá dĺţku 1800 metrov najrýchlejšie 
prebehli Juliana Masaryková, Lucia Šihranová a Lucia Mar-
čáková, všetky z Osemročného športového gymnázia Trenčín. 
Beţeckú trať pre chlapcov mala dvojnásobnú dĺţku, teda 3600 
metrov najrýchlejšie prebehli Jozef Repčík pred Radoslavom 
Baňárom, obaja z Osemročného športového gymnázia Tren-
čín. Ako tretí skončil Michal Horný Gymnázia Ľ. Štúra 
Trenčín. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 547/1/03 
 
Dňa 29. augusta 2003 pekného úspechu dosiahol Ervín Pá-

leník v kategórii na 50 rokov víťazstvom v cyklistických pre-
tekoch 1. ročníka Chocholná – Kykula. 

Trenčianske noviny 02.09.2003 
Pomocná evidencia 517/2/03 
 
V dňoch 14. aţ 17. septembra 2003 zorganizoval Slovenský 

futbalový zväz regionálny turnaj hráčov ročníka 1989 za 
účelom výberu pätnásťročných do reprezentácie Slovenska. 
Turnaja sa zúčastnili výbery Bratislavy, Západoslovenského 
kraja, Stredoslovenského kraja a Východoslovenského kraja. 
Víťazom turnaja sa stalo druţstvo Západoslovenského kraja, 
ktorého vedúcim bol Jaroslav Jambor z Trenčína. Do najlepšej 
jedenástky bol nominovaný aj František Petrík z TTS Trenčín. 
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Trenčianske noviny 06.10.2003 
Pomocná evidencia 582/1/03  
 
Z hádzanárskeho turnaja v Bánovciach nad Bebravou si 

priniesli víťazstvo mladšie ţiačky Hádzanárskeho klubu Štart 
Trenčín spomedzi štyroch jej účastníkov. Za najlepšiu hráčku 
turnaja vyhlásili Petru Kolárikovú z Trenčína. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 7. októbra 2003 sa v rámci Dní športu uskutočnil na 

Ostrove „Beh Terryho Foxa“, ktorý býva pravidelne uspo-
riadaný na počesť Kanaďana Terryho Foxa, ktorému vo veku 
18 rokov amputovali nohu postihnutú rakovinou kosti. Svojou 
vôľou chcel dať návod na prekonanie bolesti a utrpenia usku-
točnením behu naprieč Kanadou a získané finančné pros-
triedky dal na výskum rakoviny. No choroba bola silnejšia ako 
on a maratón nedokončil. V tento deň sa zúčastnilo pretekov 
525 beţcov zo základných a stredných škôl. I keď bolo trocha 
chladnejšie, ale jesenné slniečko povzbudzovalo pretekárov. 
Víťazmi sa stali : 
1) kategória – A. Hlásnik, 
2) kategória – V. Smolen, 
3) kategória – K. Lexmanová, 
4) kategória – A. Orolín, 
5) kategória – P. Ševčík, 
6) kategória – B. Trenčan, 
7) kategória – M. Bernátová. 

Info Trenčín 07.11.2003 
Pomocná evidencia 678/1/03 
 
Dňa 24. októbra 2003 sa uskutočnila okruţná cyklojazda 

mestom Trenčín, ktorej štart bol na Mierovom námestí pri 
Mórovom stĺpe. Niekoľko desiatok vyznávačov cyklistiky si 
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tak pripomenuli „Svetový deň bez áut“ a uzavreli tak cyklis-
tickú sezónu v roku 2003. Cyklisti prešli trasu po obchodný 
dom Billa a potom sa vrátili do východzieho miesta. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 624/1/03 
 
Dňa 25. októbra 2003 sa uskutočnil na Ostrove 3. ročník 

„Behu vzájomnosti“ za účasti 111 pretekárov. Riaditeľom 
pretekov bol Jíří Huk, hlavným rozhodcom Jíří Somr a pred-
sedníčkou organizačného výboru Mária Pokrievková. Víťazi 
pretekov v jednotlivých kategóriách : 
- kategória mladších ţiačok – M. Kadlecová z Lysej pod 

Makytou, 
- kategória mladších ţiakov – M. Ranuša z Dubnice nad 

Váhom, 
- kategória starších ţiačok – S. Magulová z Dubnice nad 

Váhom, 
- kategória starších ţiakov – R. Gašpárek z Dubnice nad 

Váhom, 
- kategória dorasteniek – D. Bučková z Dubnice nad Váhom, 
- kategória dorastencov – B. Bečár z Dubnice nad Váhom, 
- kategória ţien, ročníky 1985-1969 – V. Mesiarová z Prie-

vidze, 
- kategória ţien, ročník 1968 a viac – E. Budínka z Poluvsia, 
- kategória muţov, ročník 1933 a starší – J. Ţilinský z Tren-

čína, 
- kategória muţov, ročník 1934-1943 – D. Kašička z Tren-

čína, 
- kategória muţov, ročník 1944-1953 – M. Haluza z Nových 

Zámkov, 
- kategória muţov, ročník 1954-1963 – V. Vlasatý z Led-

nických Rovní, 
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- hlavná kategória muţov, ročník 1964-1985 – J. Moravec zo 
Skalice. 
Trenčianske noviny 03.11.2003 
Pomocná evidencia 669/1/03 
 
V dňoch 7. aţ 9. novembra 2003 sa v Trenčíne uskutočnili 

medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky v badmin-
tone juniorov za účasti hráčov z Ruska, Slovinska, Chor-
vátska, Ukrajiny, Česka a Slovenska. Víťazstvo si odniesli : 
- dvojhra muţov – Malkov z Ruska 
- dvojhra ţeny – Kudinová z Ruska 
- štvorhra muţi – Sosedov – Scholumilkine z Ruska 
- štvorhra ţeny – Chernyavskaja – Kudinová z Ruska 
- miešaná štvorhra – Scholumilkine – Kudinová z Ruska. 

Trenčianske noviny 10.11.2003 
Pomocná evidencia 684/2/03 
 
Dňa 13.novembra 2003 sa uskutočnilo športové zápolenie 

novinárov s druhým viceprimátorom mesta Trenčín Ing. Bra-
nislavom  Cellerom v hre badminton v zeleno - hráškovej hale 
M-šport na Ostrove v Zamarovciach. 

Vlastné poznámky 
 
V dňoch 8. aţ 9. novembra 2003 sa uskutočnil v tren-

čianskej krytej plavárni 7. ročník medzinárodných plaveckých 
pretekov v štvorboji o pohár primátora mesta Trenčín. Pla-
vecké preteky mali veľmi dobrú organizačnú aj výkonnostnú 
úroveň, pretoţe padli aj dva slovenské rekordy, o ktoré sa 
zaslúţili Oliver Gondţa v  polohových pretekoch na 200 me-
trov časom 2:19,40 min. a Ivana Matíková z Komárna v 100 
metrov motýlik časom 1:04,74 min. Na záver organizátori 
vyhodnotili najlepších muţov a ţeny : 
Najlepší výkon v kategórii muţov 
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1. Matej Liepeš z Komárna v disciplíne 100 metrov prsia ča-
som 1:04,97 

2. Ondrej Obst z Bratislavy v disciplíne 100 metrov motýlik 
časom 56,84 sek. 

3. Richard Janiga z Bratislavy v disciplíne 50 metrov voľný 
spôsob časom 23,93 sek. 

Najlepší výkon v kategórii ţien 
1. Denisa Smolenová z Bratislavy v disciplíne 100 metrov mo-

týlik časom 1:02,98 min. 
2. Jana Schniererová z Trenčína v disciplíne 100 metrov voľný 

spôsob časom 58,73 sek. 
3. Jana Murínová z Trnavy v disciplíne 200 metrov prsia ča-

som 2:38,59 min. 
Cenu primátora mesta Trenčín získala Denisa Smolenová za 
výkon v disciplíne 100 metrov motýlik časom 1:02,98 min. 
Okrem toho na týchto plaveckých pretekoch sa oficiálne roz-
lúčila s aktívnou činnosťou slovenská plavecká reprezentantka 
Mgr. Jana Korbašová. 

Vlastné poznámky 
 
V dňoch 28. aţ 30 novembra 2003 bola športová hala 

Dukly Trenčín na Štefánikovej ulici v Trenčíne miestom 21. 
majstrovstiev Európy v silovom trojboji ţien, v ktorej malo 
svoje zastúpenie aj Slovensko.  

Vlastné poznámky 
 
Od  5. do 7. decembra 2003 bola trenčianska športová hala 

dejiskom významnej športovej udalosti a to 14. majstrovstiev 
sveta v silovom trojboji muţov a ţien. Nás iba teší, ţe vo 
výbere slovenskej reprezentácie bol aj jeden Trenčan - 
Rastislav Ševcech, ktorý bol veľkým magnetom pre oči 
náročných domácich priaznivcov. Výsledky :  

- kategória do 44 kg – ženy :  
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Majsterkou sveta v tlaku na lavičke sa stala Svetlana 
Teslevová z Ruska, ktorá vzoprela 97,5 kg. Druhá skončila 
Justyna Kozdrykova z Poľska 90,0 kg a tretia Eva 
Svjanteková zo Slovenska 90,0 kg.  

- kategória do 58 kg – ženy :  

Majsterkou sveta v tlaku na lavičke sa stala Jukako 
Fukušimová z Japonska, ktorá vzoprela 115,0 kg. Druhá 
skončila Olesja Lafinová z Ruska výkonom 102,5 kg a tretia 
Hanna Svahnová z Dánska výkonom 87,5 kg. Slovenka Eva 
Oreničová výkonom 75,0 kg skončila na siedmom mieste. 

- kategória do 52 kg – ženy :  

Majsterkou sveta v tlaku na lavičke sa stala Anna Olssonová 
zo Švédska, ktorá vzoprela 120,0 kg pred druhou Irinou 
Krylovovou z Ruska výkonom 120,0 kg a treťou Oksanou 
Dmytrukovou z Ukrajiny výkonom 105,0 kg.  

- kategória do 56 kg – ženy :  

Majsterkou sveta v tlaku na lavičke sa stala  Tamara Alt-
hausová z Nemecka, ktorá vzoprela 135,0 kg pred Jill Dar-
lingovou z USA výkonom 112,5 kg a  M. Christine Pra-
cellovou z Francúzska výkonom 107,5 kg.  

- kategória do 52 kg – muži :  

Majstrom sveta v tlaku na lavičke sa stal Andrzej Stanaszek 
z Poľska, ktorý vzoprel 118 kg. Ako druhý skončil Andris 
Rüdulis z Lotyšska výkonom 170 kg a tretí Dariusz Wszola 
z Poľska výkonom 140 kg. 

- kategória do 52 kg – muži :  

Majstrom sveta v tlaku na lavičke sa stal Fanil Mucha-
maťanov z Ruska výkonom 185 kg. Ako druhý skončil 
Nakajama Hisajuki z Japonska výkonom 170 kg a tretí 
Krzysztof Owsiany z Poľska výkonom 155 kg. Slovenský 
reprezentant Štefan Kolšovský obsadil 5. miesto výkonom 
145 kg.  

- kategória do 60 kg – muži :  
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Majstrom sveta v tlaku na lavičke sa stal Airat Zakijev 
z Ruska výkonom 197,5 kg. Ako druhý skončil Tagy Par-
nian z Holandska výkonom  185 kg a tretí Joe Smith z USA 
výkonom 165 kg. Slovák Dušan Skirkanič skončil na piatom 
mieste výkonom 120 kg.  

- kategória do 100 kg – muži :  

Majstrom sveta v tlaku na lavičke sa stal víťazom Vitalij 
Ponomarenko z Ukrajiny výkonom 285,0 kg, pred druhým 
László Kupcsikom z Maďarska výkonom 277,5 kg a tretím 
Dennisom Cierim z USA výkonom 267,5 kg.  

- kategória do 110 kg – muži :  

Majstrom sveta v tlaku na lavičke do 110 kg sa stal víťazom  
Vladzimir Bardzian z Bieloruska výkonom 290,0 kg, pred 
druhým Sergejom Makrušinom z Ukrajiny výkonom 270,0 
kg a tretím Dave Doanom z USA výkonom 267,5 kg. Na 
ôsmom mieste skončil Vladimír Flimel zo Slovenska 
výkonom 235,0 kg.  

- kategória do 125 kg – muži : 
Majstrom sveta v tlaku na lavičke do 125 kg sa stal víťazom  
László Mészáros z Maďarska výkonom 317,5 kg pred dru-
hým Horace Lanem z USA výkonom 307,5 kg a tretím 
Dariuszom Milowskim z Poľska výkonom 305,0 kg. 

- kategória nad 125 kg – muži : 
Majstrom sveta v tlaku na lavičke nad 125 kg sa stal víťa-
zom Kenneth Sandvik z Fínska výkonom 317,5 kg, pred 
druhým Norbertom Keszegom z Maďarska výkonom 315,0 
kg a tretím Daisuke Midote z Japonska výkonom 310,0 kg. 
Na desiatom mieste skončil Ivan Hritz zo Slovenska výko-
nom 262,5 kg.  

Reprezentačný tréner Slovenskej republiky Pavol Müller bol 
s vystúpením našich reprezentantov spokojný, lebo v podstate 
naplnili jeho predstavy, keď Ivan Hritz, Vladimír Urban a 
Vladimír Flimel utvorili nové slovenské rekordy, Eva Svian-
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teková vybojovala v kategórii do 44 kg bronz a zabojovala aj 
Katarína Kardošová, ktorá obsadila v kategórii do 90 kg        
4. miesto. 

Vlastné poznámky  
Trenčianske noviny 18.11.2003, 08.12.2003 
Pomocná evidencia 702/3/03, 750/1/03, 751/1/03, 
752/1/03, 755/1/03 
 
Telovýchovné jednoty „Plavec“ a „Sokol“ pripravili na deň 

18. decembra 2003 v trenčianskej mestskej plavárni podujatie 
pod názvom „Vianočné plávanie“ v disciplínach 25 m kraul, 
25 m prsia, 25 m znak, 50 m kraul, 50 m prsia, 50 m znak, 
štafeta 4x50 voľný spôsob, štafeta 2x50 m rodina (dieťa + 
rodič). Preteky boli určené školám i verejnosti a pre víťazov 
boli pripravené odmeny. Na obe akcie prispelo aj Mesto 
Trenčín. 

Trenčianske noviny 08.12.2003 
 
V Trenčíne sa uskutočnilo v dňoch 24. a 25. novembra 

2003 okresné kolo a v dňoch 26. a 27. novembra 2003 krajské 
kolo v šachu ţiakov základných a študentov  stredných škôl. 
Organizátorom bolo Centrum voľného času v Trenčíne. 
Výsledky šachistov z okresu Trenčín : 
- kategória ţiakov :  

1. Slotík - Základná škola Trenčianska Teplá,  
2. Široký -Základná škola, Študentská ulica Trenčín,  
3. Husár - Základná škola Trenčianska Turná, 

- kategória ţiačok :   
   1. Jančová - Trenčianska Teplá,  

2. Ďurechová -Trenčianske Jastrabie, 
3. Šustrová  - Základná škola, Ulica Dlhé Hony Trenčín, 

- kategória stredoškoláci :  
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1. Olšák - Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín,  
2. Jančo -Stredné odborné učilište strojárske Trenčín,  
3. Halák - Obchodná akadémia Trenčín, 

1. Vydrnáková Piaristické gymnázium Trenčín,  
2. Kuřičková Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín,  
3. Červeňová Stredné odborné učilište strojárske Trenčín, 

Výsledky krajského kola :  
1. Slotík – Trenčianska Teplá, 
2. Karlík – Brezová p/Bradlom, 
3. Široký – Základná  škola Trenčín, Študentská ulica, 

1. Budayová – Povaţská Bystrica, 
2. M. Jančová – Stredné odborné učilište strojnícke Trenčín, 
3. Michalíková – Základná škola Ţabokreky 

kategória stredoškoláci : 
1. Marcin – Stredná priemyselná škola Dubnica, 
2. Olšák – Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín, 
3. Mikulík – Základná škola Brezová p/Bradlom, 

1. Varhaníková – Gymnázium Bánovce, 
2. Morávková – Gymnázium Prievidza, 
3. Pavčová – Stredná priemyselná škola Myjava, 
pedagogickí pracovníci :  
1. Guniš – Partizánske,  
2. Šnapko – Trenčín, 
3. Perička – Brezová  p/Bradlom 

Prví dvaja v kaţdej kategórii budú reprezentovať Trenčiansky 
kraj v celoslovenských súťaţiach. 

Trenčianske noviny 08.12.2003 
Pomocná evidencia 754/2/03 
 

     Záver ligovej sezóny vo futbale skončil v Trenčíne pred-
časne. Túto skutočnosť spôsobila účasť piatich trenčianskych 
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futbalistov (Volešák, Hrabač, Miklas, Škrtel a Ivana) na maj-
strovstvách sveta hráčov do 20 rokov v Spojených arabských 
emirátoch. O odloţenie posledných troch ligových zápasov 
poţiadalo vedenie AS Trenčín Slovenský futbalový zväz 
a tento jeho ţiadosti vyhovel. A tak sa tieto zápasy dohrajú na 
jar 2004 ešte pred hlavnou futbalovou sezónou. 

Trenčianske noviny 18.11.2003 
Pomocná evidencia 706/2/03 
 
Na Európskom pohári karate v Paríţi si úspešne viedla 

členka karatistického klubu „Ekonóm“ Trenčín Milica Ilčí-
ková, keď získala bronzovú medailu. 

Trenčianske noviny 01.12.2003 
Pomocná evidencia 734/1/03 
 
Karatisti „Laugarícia“ Trenčín sa zúčastnili 35. ročníka Eu-

rópskeho pohára v karate „North Bohémia“ v Ústí nad Labem, 
kde v silnej konkurencii pretekárov z 31 klubov z celej Európy 
si v športovom zápase kumite dorastencov do 60 kg vybojoval 
zlatú medailu Štefan Vazovan a v tej istej disciplíne v kate-
górii ţien do 53 kg ho nasledovala víťazstvom Alena Mur-
ková. Na slávnostnom vyhodnotení ocenili usporiadatelia 
trenčianskeho trénera Dušana Hajmacha Cenou usporiadateľa. 

Trenčianske noviny 01.12.2003 
Pomocná evidencia 735/1/03 
 
Mestská športová hala na trenčianskej Sihoti bola dňa     

13. decembra 2003 dejiskom medzinárodného futbalového 
turnaja mladších ţiakov - o Pohár Trenčianskej nadácie, ktorí 
usporiadali Futbalový klub AS Trenčín a nezisková organi-
zácia - KPFOL. Osem účastníkov bolo rozdelených do dvoch 
skupín, kde zápolili medzi sebou. V A-skupine to boli futba-
lové nádeje z Prostějova, Martina, Přerova a AS Trenčín „A“. 
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V B-skupine hrali Zlín, Banská Bystrica, TTS Trenčín a AS 
Trenčín „B“. Výsledky našich druţstiev: TTS - AS“B“ 5:4, 
AS“A“ - Martin 0:1, AS“B“ - B. Bystrica 3:0, AS“A“ - Přerov 
2:1, Zlín - TTS 4:0, AS“B“ - Zlín 1:3, AS“A“ - Prostějov 3:1, 
TTS - B. Bystrica 1:3.Stretnutie o 3. miesto Zlín - Banská 
Bystrica skončilo v riadnom hracom čase 2:2 a na pokutové 
kopy zvíťazil Zlín 6:5. Vo finálovom zápase prehrali hráči AS 
Trenčín“A“ s Martinom 1:4), a tak víťazný pohár, medaile a 
diplom putovali do Martina. Futbalová liaheň AS však výko-
nom nesklamala a mladí chlapci sa prezentovali v dobrom 
svetle. O cenný zisk 2. miesta AS“A“ sa zaslúţili títo hráči: Ľ. 
Draškovec, J. Hrnčár, M. Gajdošík, P. Vasko, E. Ivicze, M. 
Sedlár, F. Bretschneider, S. Štefánik, P. Mišák, D. Jančovič, J. 
Holúbek, D. Boc, B. Drienka, J. Hradský. Tréneri: M. Karas a 
I. Ivicze. 

Trenčianske noviny 15.12.2003 
 

Agilní členovia stolnotenisového oddielu Kubran Trenčín 
zorganizovali uţ 19. ročník turnaja veteránov v stolnom te-
nise. Zvlášť treba vyzdvihnúť účasť dvoch najstarších hráčov 
Ing. V. Gondţúra (vyše 80 rokov) a A. Nováka (vyše 70 r.), 
ktorí ukázali tým mladším ako sa bojuje za zelenými stolmi.  
V staršej kategórii nad 60 rokov sa hralo v troch skupinách, z 
ktorých víťazi postúpili do finále a ďalší hrali o cenu útechy. 
V skupinách zvíťazili Jozef Kaluţník, Štefan Kepka a Vašek 
Hasák, ktorí hrali systémom kaţdý s kaţdým. Víťazstvo si 
vybojoval Vašek Hasák, druhý Štefan Kepka, 3. Jozef Ka-
luţník - všetci z Telovýchovnej jednoty „Kubran“ Trenčín. V 
mladšej kat. 50-60 ročných sa hralo v jednej skupine kaţdý s 
kaţdým. Najlepšie sa darilo Ing. Emilovi Polakovičovi z TJ 
Drietoma, ktorý zdolal všetkých svojich súperov a na prekva-
penie aj vlaňajšieho absolútneho víťaza - Vladimíra Martinku. 
Ako tretí skončil J. Harak. Víťazi oboch vekových kategórii 
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hrali potom o post absolútneho víťaza, ktorý nakoniec získal 
Ing. Emil Polakovič, keď vo vyrovnanom zápase zdolal Va-
šeka Hasáka. O cenu útechy sa najlepšie darilo A. Novákovi, 
ktorý zvíťazil aj v staršej kategórii a aj s víťazom mladšej 
kategórie P. Komorovským. Záver turnaja patril štvorhre, kde 
sa hrá bez rozdielu veku v jednej skupine kaţdý s kaţdým. 
Práve tu sa prejavila bojovnosť tých skôr narodených, keď 
dvojica A. Novák a Š. Kepka neprehrali ani jeden zápas a tak 
získali titul. Druhé miesto si vybojovala dvojica V. Hasák 
spolu s mladším V. Martinkom. Aţ na 3. mieste skončila 
dvojica mladších E. Polakovič - J. Harak.  

Trenčianske noviny 15.12.2003 
Pomocná evidencia 775/2/03 
 
V dňoch 19. a 20. decembra 2003 sa uskutočnili v tren-

čianskej krytej plavárni na Sihoti majstrovstvá Slovenska 
v krátkom bazéne za účasti celej špičky slovenských plavcov 
na čele s Martinou Moravcovou. Počas majstrovstiev padli dva 
slovenské rekordy, o ktoré sa postarala polohová štafeta druţ-
stva Kúpele Piešťany s Martinou Moravcovou časom 1:59,29 
min. O slovenský dorastenecký rekord sa postarala Denisa 
Smolenová z druţstva STU Bratislava, ktorá v plavbe na 100 
metrov motýlik dosiahla čas 1:01,35 min. Víťazmi ostatných 
disciplín sa stali : 
- muţi 50 metrov voľný spôsob – Roman Kučík z AŠK Ban-

ská Bystrica; 
- muţi 200 metrov prsia – Matej Lepieš z Komárna; 
- muţi 400 metrov voľný spôsob – Peter Novosedlák z SKP 

Košice; 
- muţi 200 metrov znak – Martin Horňáček z STU Trnava; 
- muţi 100 metrov polohové preteky – Miroslav Machovič 

z AŠK Banská Bystrica; 
- muţi 50 metrov prsia – Matej Lepieš z Komárna; 
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- muţi 200 metrov motýlik – Peter Novosedlák z SKP Košice; 
- muţi 100 metrov znak – Miroslav Machovič z AŠK Banská 

Bystrica; 
- muţi 100 metrov voľný spôsob – Roman Kučík z AŠK Ban-

ská Bystrica; 
- muţi 800 metrov voľný spôsob – Janík z UMB Banská Bys-

trica; 
- muţi štafeta 4x50 metrov polohové preteky – AŠK Banská 

Bystrica; 
- ţeny 50 metrov voľný spôsob – Martina Moravcová z Kúpe-

le Piešťany; 
- ţeny 100 metrov polohové preteky – Martina Moravcová 

z Kúpele Piešťany; 
- ţeny 50 metrov prsia – Murínová; 
- ţeny 100 metrov motýlik – Martina Moravcová z Kúpele 

Piešťany; 
- ţeny 200 metrov znak – Gállová z Vittal Bratislava; 
- ţeny 400 metrov voľný spôsob – Lívia Bizupová zo Špor-

tovej školy Trenčín; 
- ţeny 4x50 metrov polohová štafeta – Kúpele Piešťany. 

tasr 20.12.2003  
Pomocná evidencia 779/1/03 
 
Dňa 20. decembra 2003 vyhlásili v Trenčíne poradie naj-

lepších plavcov roka 2003. V kategórii ţien suverénne zví-
ťazila drţiteľka 57 cenných kovov z vrcholných podujatí  
a 197 – násobná slovenská rekordérka Martina Moravcová. 
V kategórii muţov zvíťazil Rastislav Kaňuk. V kategórii ju-
niorov zvíťazili Denisa Smolenová a Daniel Lepieš. 

tasr 20.12.2003 
Pomocná evidencia 778/1/03 
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V sobotu 20. decembra 2003 bola mestská športová hala v 
Trenčíne na Sihoti dejiskom tradičného vianočného turnaja 
futbalových prípraviek - ročník narodenia 1994. Na turnaji s 
medzinárodnou účasťou sa celkovo predstavilo šesť mládeţ-
níckych kolektívov, ktoré medzi sebou zápolili systémom kaţ-
dý s kaţdým. V tom najlepšom svetle sa na tomto halovom 
podujatí predstavili futbalové nádeje AS Trenčín, ktoré pod 
vedením trénera Milana Jurkoviča získali vôbec po prvýkrát 
na domácom vianočnom turnaji prvé miesto. Mladí Trenčania 
postupne zvíťazili nad Spartakom Trnava 2:0, HFK Prievidza 
3:1, FC TVD Slavičín 1:0 a remizovali s bratislavským In-
terom a Topvarom Topoľčany rovnakým výsledkom - 0:0. 
Reprezentanti AS neokúsili teda ani raz trpkú príchuť prehry, 
vsietil šesť a inkasovali iba jeden gól. Druhá priečka patrila 
Interu Bratislava. Za najlepšieho hráča bol vyhodnotený 
Adrián Michalík z AS Trenčín. Diplomy a hodnotné ceny 
kolektívom a najlepším jednotlivcom odovzdali Milan Ivana, 
reprezentant Slovenskej republiky do 20 rokov a asistent 
trénera seniorov AS - Jaroslav Jurkovič. O tento pekný úspech 
trenčianskej futbalovej liahne AS sa zaslúţili títo hráči: Jakub 
Zimen, Matúš Bero, Damian Bariš, Lukáš Skovajsa, Michal 
Ranko, Michal Koňušík, Adam Orság, Jaroslav Repa, Marek 
Čakloš, Adrián Michalík, Jakub Kováčik, Patrik Antošík, 
Patrik Domček, Róbert Augustíni, Marco Mičko, Filip Friedl. 
Tréner Milan Jurkovič, vedúci muţstva Jozef Orság. 

Trenčianske noviny 05.01.2004 
Pomocná evidencia 784/1/03 
 
V decembri 2003 dosiahli karatisti „Ekonóm“ Trenčín 

niekoľko pozoruhodných úspechov. Vo Zvolene zvíťazilo 
druţstvo dorasteniek, ktoré získalo zlatú medailu na turnaji 
„Zvolen Cup 2003“. Na medzinárodnom turnaji mládeţe v 
Bratislave na turnaji pod názvom „Mikuláš Cup“ získali 
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trenčianski karatisti dve zlaté a jednu bronzovú medailu. Zo 
ziskom zlatého kovu sa môţu popýšiť N. Bľachová v kategórii 
ţiačok do 45 kg a L. Kvasňovská v kategórii dorasteniek do 
60 kg. Bronzový kov získala v kategórii dorasteniek do 55 kg 
Z. Ludvigová. Na majstrovstvách Slovenskej republiky star-
ších dorastencov a juniorov v karate, ktoré sa uskutočnili                     
v Trenčíne potvrdili pretekári Ekonóm Trenčín svoju celoroč-
nú vynikajúcu výkonnosť, keď celkovo získali štyri zlaté, dve 
strieborné a dve bronzové medaily. O zisk zlata sa zaslúţili M. 
Detko v kategórii kata, M. Ilčíková v kategórii kumite do 60 
kg, P. Kubinská v kategórii kumite starších dorasteniek do 60 
kg a P. Nosáľ v kumite starších dorastencov do 60 kg. Strie-
borné kovy získali M. Vašek v kategórii starších dorastencov 
do 60 kg a druţstvo starších dorastencov v kumite. Bronzové 
priečky obsadili P. Vavrík v kategórii kumite starších doras-
tencov do 65 kg a Z. Kollárová  v kumite starších dorasteniek 
do 55 kg. 

Trenčianske noviny 05.01.2004 
Pomocná evidencia 781/1/03 

 
 

V utorok 30. decembra 2003 sa 36. kolom hokejovým 
zápasom medzi Duklou Trenčín a MSHK Ţilina, rozlúčili 
hokejisti s tohoročnou úspešnou hokejovou sezónou. Zápas 
skončil 3:0 v prospech hokejistov Dukly Trenčín. A tak hoke-
jisti Dukly Trenčín zaslúţene prešli na prvom mieste prvej 
ligy do nového roka 2004. 

Trenčianske noviny 05.01.2004 
Pomocná evidencia 783/1/03 

 
Určite netreba nikomu zvlášť predstavovať široko-ďaleko 

známeho vyznávača behov - Miroslava Kováča, ktorý má na 
svojom beţeckom konte sériu medzinárodných úspechov z 
rôznych hodnotných podujatí a to nielen na Slovensku, ale aj 
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za jeho hranicami. V súčasnosti sa venuje veteránskym vytr-
valostným behom a pravidelne trénuje najmä v lokalite leso-
parku Brezina. Práve v prípravnom období na letné majstrov-
stvá sveta veteránov v behu do vrchu „vybehol“ na spomínanú 
Brezinu 165 krát a ako sa nám vyznal, stále sa tam má na čo 
pozerať a čo obdivovať. Preto prišiel s pozoruhodnou myšlien-
kou, ţe aj v období vianočných sviatkov a na sklonku roka by 
nebolo zle v tomto uponáhľanom čase čosi spraviť aj pre svoje 
zdravie. Preto za účinnej pomoci členov Slovenského Orla, 
pod záštitou jeho predsedu Martina Skúpeho a s vedomím 
riaditeľa Mestských lesov v Trenčíne Ing. Jaroslava Baláţa 
pozval všetkých milovníkov prírody a pohybu na deň 31. De-
cember 2003 na prvý ročník „Silvestrovského výstupu“ na 
Brezinu - Kozí vrch, na prechádzku na čerstvom vzduchu pred 
silvestrovskou oslavou. Štartovalo sa z ľubovolného miesta v 
Trenčíne v časovom rozpätí od 10,00 - 13,00 hod. Miroslav 
Kováč sa stretol s viacerými milovníkmi prírody z rôznych 
kútov krajskej metropoly.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 01.12.2003 
Pomocná evidencia 735/1/03 
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Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 
 
 
Prvým dieťaťom narodeným v trenčianskej nemocnici dňa 

1. januára 2003 sa stala o 0,36 hod. Simonka, mamičky Mi-
lady Ţdrnja z obce Drietoma, váţiaca 3.400 gramov a me-
rajúca 50 cm. Na druhý deň 2. januára 2003 navštívil ma-
mičku Miladu a jej dcérku Simonku primátor mesta Trenčín 
Ing. Jozef Ţiška, obom úprimne blahoţelal k novoročnému 
darčeku o odovzdal Simonke zlatú retiazku s príveskom kozo-
roţca a ďalšími upomienkovými predmetmi. Mamička Milada 
Ďrnja ocenila starostlivosť lekárov a zdravotníckeho personálu 
počas pôrodu. 

Trenčianske  noviny 07.01.2003 
Trenčiansky denný infoservis 03.01.2003 
Info Trenčín 16.01.2003 
Pomocná evidencia 05/1/03, 06/1/03, 17/2/03, 18/1/03 
 
Riaditeľovi Nemocnici s poliklinikou v Trenčíne MUDr. 

Pavlovi Sedláčkovi bol odovzdaný zástupcami „Trenčianskej 
nadácie“ výnos ňou organizovanej verejnej zbierky v sume 
22.362,- Sk. Táto suma bola určená pre pacientov detského 
oddelenia na nákup hračiek, kníh, pomôcok na kreslenie 
a modelovanie podobne. Tieto sú nevyhnutnou potrebou detí 
na to, aby prostredníctvom nich bol pobyt v nemocnici čias-
točne utlmený cit odlúčenia od rodiny atak blahodárne pros-
pievať kvalite liečebnému procesu. 

Trenčianske noviny 27.01.2003 
Pomocná evidencia 34/2/03 
 
V dňoch 3. aţ 14. februára 2003 prebiehala humánna akcia 

pod názvom „Valentínska kvapka krvi“ na hematologicko-
transfúznom oddelení Nemocnice v Trenčíne uţ vo svojom 
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ôsmom ročníku, aby v zdravotníckych zariadeniach bolo na 
začiatok kalendárneho roka dostatok krvi. V tejto akcii sa 
zúčastňujú zväčša mladí ľudia zo stredných a vysokých škôl. 
V tomto ôsmom ročníku sa akcie zúčastnilo 281 darcov, z kto-
rých bolo vylúčených pre viaceré moţné príčiny 48 darcov. 
A tak celkom darovalo najcennejšiu tekutinu 233 darcov, z to-
ho 147 muţov, 86 ţien. Z nich bolo 21 prvodarcov. Primárka 
hematologicko – transfúzneho oddelenia Nemocnice v Trenčí-
ne doplnila aj výsledky darcovstva krvi za rok 2002, keď sa 
vykonalo 5408 bezplatných odberov krvi. 

Trenčianske noviny 17.02.2003 
Pomocná evidencia 82/1/03 
 
Pri príleţitosti svetového dňa chorých sa priestory Stred-

ného odborného učilišťa stali dňa 15. februára 2003  miestom 
desiateho ročníka ojedinelého podujatia pod názvom „Ples ra-
dosti“. Prečo práve ojedinelého? No preto, lebo hlavnými jeho 
aktérmi bolo takmer 80 ľudí telesne postihnutých na inva-
lidnom vozíčku, ťaţko chodiacich a mentálne postihnutí so 
svojimi priateľmi a zdravotnými asistentmi z celého Sloven-
ska, ktorý pre organizovalo spoločenstvo „Samaritán“ z Bra-
tislavy. Program sa začal svätou omšou, ktorú celebroval ka-
tolícky farár Štefan Koiš z obce Veličná na Orave. Po jej 
skončení nasledovala slávnostná večera a po prípitku voľná 
plesová zábava. Plesu radosti sa zúčastnil aj člen Rady vlády 
Slovenskej republiky pre problematiku občanov so zdravot-
ným postihnutím Viliam Franko. Plesová zábava sa pretiahla 
do skorých ranných hodín. 

Trenčianske noviny 17.02.2003, 24.02.2003 
Pomocná evidencia 83/1/03, 97/1/03 
 
Ďalší ročník Akadémie tretieho veku v poradí uţ trinásty sa 

začal prednáškami letného semestra dňa 19. februára 2003 
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v Kultúrnom stredisku Trenčín, Ulica Dlhé Hony. Jeho pro-
gram bol veľmi bohatý, ale predovšetkým zaujímavý, pretoţe 
účastníci si vypočuli prednášku PhDr. Janka Karlíkovej 
z Trenčianskeho múzea na tému „Premeny Váhu v Trenčíne“. 
O aktivitách seniorov v rámci Akadémie tretieho veku a Jed-
noty dôchodcov Slovenska informovali Věra Jadrná, Gertrúda 
Jakušová, Ing. Jozef Mikloš a Aneţka Nováková. 

Vlastné poznámky 
 
Pre našu populáciu nie je ničím novým, ţe v závere zim-

ných mesiacov sa objavuje výskyt tradičných chorôb akými sú 
nachladnutia, rôzne respiračné ochorenia a chrípky. Nič nenor-
málne bolo aj v závere mesiaca februára 2003, keď vlna chríp-
kového ochorenia zasiahla aj mesto Trenčín, čo malo za nás-
ledok zatvorenie niektorých základných a stredných škôl. Ako 
prvá bola zatvorená pre chrípkové ochorenie Základná škola 
Trenčín, Hodţova ulica a od 26. februára  aţ do 3. marca 2003 
zatvorenie všetkých škôl a zakázané návštevy v lôţkových od-
deleniach zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, kedy sa 
zvýšilo ochorenie oproti predchádzajúcemu týţdňu aţ o 40,95 
% a v rámci celého Slovenska aţ o polovicu. Chorobnosť, po-
rovnaním štatistických údajov, dosiahla výšku krivky chorob-
nosti v sezóne rokov 2001/2002. Ešte šťastie, ţe na nariadenú 
karanténu nadväzovali jarné prázdniny školopovinných detí, 
ktorými sa vplyv chrípky obmedzil. 

Trenčiansky denný infoservis 25.02.2003 
Trenčianske noviny 03.03.2003, 17.03.2003 
Pomocná evidencia 101/1/03, 102/1/0, 115/1/03, 172/2/03 
 
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 6. marca 

2003 novelu zákona o zdravotníckej starostlivosti, podľa kto-
rého od 1. apríla 2003 občania musia rešpektovať pri posky-
tovaní zdravotníckych sluţieb tieto podmienky : 
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- platiť za návštevu ambulancie praktického a odborného le-
kára 20,- Sk; 

- počas pobytu v nemocnici na lôţku uhradiť 50,- Sk denne; 
- za návštevu pohotovosti uhradiť  20,- Sk; 
- v lekárni za kaţdý recept sa zaplatí 20,- Sk, z ktorých 15,- 

Sk pôjde zdravotnej poisťovni a 5,- Sk lekárovi; 
- za pouţitie sanitky sa zaplatí 2,- Sk za kilometer; 
- poplatky neplatia : 

a) tehotné ţeny, 
b) matky prijaté s chorým dieťaťom do jedného roka, 
c) pacienti vyţadujúci sústavnú zdravotnícku starostlivosť,  
d) nositelia minimálne striebornej „Jánskeho plakety“, 
e) pacienti hospitalizovaní na psychiatrických a infekčných 

ochoreniach, 
f) pacienti zvlášť ťaţko postihnutí, 
g) deti do 6 rokov, 
h) poplatok by sa nemal odvádzať za dopravu pacientov na 

dialýzu, transplantáciu, onkologické a srdcovocievne zá-
kroky. 

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster zákon 
nepodpísal a vrátil ho Národnej rade Slovenskej republiky na 
opätovné prerokovanie. 

Atlas.sk 06.03.2003 
Pomocná evidencia 126/1/03 
 
Rekonštrukciou kancelárskych a skladových priestorov 

bývalých Pozemných stavieb na Kasárenskej ulici v Trenčíne 
vzniklo 10 garsoniek, 3 jednoizbové a 3 trojizbové byty. Cel-
kové náklady na rekonštrukciu uvedených priestorov na so-
ciálne byty, ktoré boli odovzdané do uţívania 24. septembra 
2002 predstavovali sumu 6.331.000,- Sk. Do bytov sa prví 
obyvatelia nasťahovali v decembri roku 2002. V súčasnom 
období, t.j. v roku 2003 sa riešili nájomné vzťahy nájomníkov, 
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ktorí boli ubytovaní v Dome sociálnych sluţieb na Piaristickej 
ulici, pretoţe nespĺňali podmienky umiestnenia v takomto 
zariadení. Výška nájomného bola stanovená vo výške 50 % 
z maximálneho mesačného nájomného podľa Opatrenia Mi-
nisterstva financií Slovenskej republiky, upravená Mestským 
zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 28. novembra 2002. Vlastní-
kom a tým aj prenajímateľom objektu bolo mesto Trenčín. 

Trenčianske noviny 10.03.2003 
Pomocná evidencia 143/1/03 
 
Dňa 3. apríla 2003 Výstavisko Trenčín mesto módy bolo 

popri atraktívnej trojici výstav „Záhradkár“, „Včelár“ a „Zdra-
vý ţivotný štýl“, na konferencii štvrtého 
stretnutia realizátorov projektu „Školy pod-
porujúce zdravie“. Tento projekt sa stal 
spoločným dielom Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky a Ministerstva zdra-
votníctva Slovenskej republiky. Moderá-
torka privítala osobitne generálneho riadi-
teľa regionálnej sekcie Ministerstva škol-

stva Slovenskej republiky Ing. Jána Heru, 
riaditeľa Štátneho zdravotného ústavu 
v Trenčíne MUDr. Vojtecha Ţitňana a vedú-
cu sekcie Štátneho fakultného zdravotného 
ústavu MUDr. Katarínu Chudíkovú. V rámci 
kultúrneho programu sa predstavili študenti 
Gymnázia Ľ. Štúra Mária Legíňová, Mária 
Masejková s oslavou sv. Valentína. Potom sa 
k prítomným prihovorili vedúca sekcie Štátneho fakultného 
zdravotného ústavu MUDr. Katarína Chudíková, generálny 
riaditeľ regionálnej sekcie Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky Ing. Ján Hero a riaditeľ Štátneho zdravotného ústa-
vu v Trenčíne MUDr. Vojtech Ţitňan. Po obedňajšej  prestáv-

Ing. Ján Hero 

MUDr. Vojtech Ţitňan 
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ke  pokračovala  konferencia  diskusiou jej účastníkov, v kto-
rej informovali o výsledkoch svojej práce v podmienkach svo-
jich pracovísk. 

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 26/2003 
 
Dňa 5. mája 2003 občania, ktorí prechádzali stredom mesta 

Trenčín, najmä nástupnej ploche do Trenčianskeho samo-
správneho kraja, mohli zaznamenať čulý ruch zdravotníkov. 
Táto aktivita bola vyvolaná Svetovým dňom Červeného kríţa. 
Náhodní chodci si mohli zdarma nechať krvný tlak a poroz-
právať s lekármi o svojich zdravotných problémoch. Súčasne 
sa do osláv zapojil aj folklórny súbor „Vena“ zo Strednej zdra-
votníckej školy Trenčín tanečným kreáciami na voľnom 
priestranstve pred budovou Úradu Trenčianskeho samospráv-
neho kraja. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 12.05.2003 
Pomocná evidencia 295/1/03 
 
Dňa 13. mája 2003 us-

kutočnilo Krajské občian-
ske zdruţenie „sclerosis 
multiplex“ tlačovú besedu, 
aby novinárov oboznámilo  
s pripravovaným podujatím 
svojich členov plánovaným 
na deň 21. mája 2003 na 
Mierovom námestí v Tren-
číne. Nadchádzajúce podu-
jatie prezentovali predseda Krajského občianskeho zdruţenia 
„sclerosis multiplex“ Juraj Majerech a poslanec Mestského 

Zľava – Juraj Majerech a Ján Babič 



 589 

zastupiteľstva v Trenčíne Ján Babič. Na záver tlačovej besedy 
poţiadali o propagáciu podujatia v  regionálnej tlači. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 287/1/03 
Pomocná evidencia 271/1/03 
 
Dňa 21. mája 2003 pod záštitou primátora mesta Trenčín 

Ing. Juraja Lišku a Slovenského zväzu 
„sclerosis multiplex“ sa uskutočnilo na 
Mierovom námestí športovo – prezentačné 
podu-
jatie 
pod 
náz-

vom „Krok s sclerosis 
multiplex“, ktorého 
účastníkmi boli bezpros-
tredne chorí z celého 
Trenčianskeho kraja, 
ktorí ochoreli na túto 
chorobu. Cieľom podu-
jatia bolo lepšie zviditeľniť občanov, ktorí sú chorí na 
„sclerosis multiplex“, ale hlavne poznať jej následky na 
verejnosti. Podujatie otvoril a prítomných privítal odborný 
lekár špecialista na chorobu „sclerosis multiplex“ MUDr. 
Branislav Breţný z Klubu „sclerosis multiplex“ z Povaţskej 
Bystrice. Po básni prednesenej Annou Pappovou z Klubu 
„sclerosis multiplex“ Ilava sa k prítomným prihovoril pred-
seda Krajského zdruţenia „sclerosis multiplex“ v Trenčíne Ju-
raj Majerech. Po príhovore členovia klubov „sclerosis multi-
plex“ peším pochodom prešli okolo najsvätejšej Trojice a vrá-
tili sa naspäť pred amfiteáter. Po krátkom odpočinku pokra-
čoval program prednáškami odborníkov, ktorého cieľom bolo 

MUDr. Branislav Breţný 

Spoločná fotografia pred sv. Trojicou 
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priblíţiť ţivot ľudí ţijúcich s touto váţnou diagnózou, ktorá 
znamená pre kaţdého jednotlivca nevyliečiteľné zdravotné 
postihnutie. 

Trenčiansky denný infoservis 17.03.2003 
Trenčianske noviny 26.05.2003 
Pomocná evidencia 182/2/03, 272/1/03, 335/1/03 
Fotoalbum č. 44/03 
 
Dňa 20. mája 2003 sa uskutočnila v priestoroch spoločnosti 

Letecké opravovne Trenčín tlačová beseda, 
ktorú usporiadala spoločnosť „Bio – Fit“ s.r.o. 
Trenčín pri príleţitosti piateho výročia zalo-
ţenia firmy a slávnostného 
otvorenia ambulantných rege-
neračných kúpeľov v priesto-
roch Leteckých opravovní 
Trenčín. Moderátor  tlačovej 

besedy Ferdinand Rybníček v úvode predsta-
vil prítomným novinárom riaditeľa spoloč-
nosti „Bio – Fit“ s.r.o. Trenčín MUDr. Tibora Guštafíka 
a vedúceho lekára telovýchovného lekárstva MUDr. Ivana Ja-
vorského. Riaditeľ spoločnosti „Bio – Fit“ s.r.o. Trenčín 
MUDr. Tibor Guštafík priblíţil činnosť spoločnosti za uply-
nulých päť rokov, ktorá sa sústreďuje na poskytovanie týchto 
zdravotníckych sluţieb : 
- telovýchovné lekárstvo, 
- certifikácia pre pilotov – letecké lekárstvo, 
- školenia prvej pomoci, 
- irisdiagnostika, 
- interná medicína a podobne. 

Po tlačovej besede si prítomní novinári prezreli 
regeneračné kúpele, vybudované v suteréne objektu pri 
príleţitosti priateho výročia spoločnosti. Všetci novinári sa 

MUDr. Tibor Guštafík 
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pochvalne vyjadrovali na skĺbenie citlivosti architekta s prak-
tickými skúsenosťami prevádzkovateľa. 

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 43/03 
 
Dňa 28. mája 2003 bol vestibul Kultúrneho a metodického 

centra ozbrojených Slovenskej republiky miestom „Dňa zdra-
vej výţivy“ pri príleţitosti Európskeho roka zdravotne postih-
nutých. Cieľom podujatia bolo priblíţiť občanom zdravie stra-
vovanie ponúknutím produktov zdravej výţivy tých podnikov, 
ktorých výrobky boli ocenené titulom „Zdravá výţiva pre 
zdravé srdce“, pretoţe je známy nepriaznivý zdravotný stav 
slovenskej populácie. Okrem toho Štátny zdravotný ústav 
v Trenčíne poskytoval príleţitostným návštevníkom v rámci 
prevencie bezplatné meranie krvného tlaku, cukru a choles-
terolu a poradenstvo. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 02.06.2003 
Pomocná evidencia 348/1/03, 365/2/03 
 
Od 1. júna 2003 začala platiť novela zákona o zdravotnej 

starostlivosti, ktorou zaviedli poplatky za návštevu u lekára, za 
hospitalizáciu v nemocnici, za vydanie lieku v lekárni a za od-
vezenie sanitkou. Konkrétne : 
- za jeden pobytu v nemocnici (strava a lôţko) platí sa               

50,- Sk, pričom prvý a posledný deň sa počíta ako jeden 
deň; 

- za návštevu všeobecného lekára, gynekológa, či lekára 
špecialistu platí sa 20,- Sk; 

- za vydanie lieku alebo zdravotnej pomôcky v lekárni platí 
sa 20,- Sk; 

- za odvezenie sanitkou platí sa  2,- Sk sa kaţdý kilometer; 
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- za návštevu pohotovostnej sluţby a stomatológa platí sa 
20,- Sk; 
Trenčianske noviny 02.06.2003 
Pomocná evidencia 367/1/03 
 
Dňa 9. júna 2003 sa v Trenčíne zastavil na Mierovom ná-

mestí „Florabus – pojazdné laboratórium“, v ktorom odborný 
kolektív lekárov a zdravotných sestier zloţený zo štátnych 
zdravotných ústavov poskytoval bezplatné vyšetrenia a pora-
denstvo na základné rizikové faktory srdcovo – cievnych 
ochorení, hladín cholesterolu v krvi, krvného tlaku a percento 
tuku. Získané údaje budú zdrojom pre vypracovanie štúdie 
o ţivotnom štýle obyvateľstva v jednotlivých regiónoch Slo-
venska. Kaţdý záujemca dostane rady a informačné letáky 
o správnom stravovaní, odporúčaných pohybových aktivitách 
a redukčných dietách. 

Trenčianske noviny 02.06.2003, 16.06.2003 
Pomocná evidencia 306/3/03, 399/2/03 
 
Dňa 19. júna 2003 sa uskutočnila v Trenčíne celoštátna 

konferencia gynekológov na tému „Diabetes a gravidita“. Sú-
časťou konferencie bolo prerokovanie rozboru prenatálnej 
úmrtnosti a prenatálnej morbidity na Slovensku v roku 2002 
a závery Výboru gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. Ako 
vyplynulo z rokovania konferencie riešenie problému tehot-
nosť verzus diabetes je v podstate riešiteľný za predpokladu, 
ţe tehotná ţena – diabetička dobre spolupracuje s lekárom. Ak 
nie, tak sa rodí poškodené dieťa. Konferencia sa dotkla aj 
dvoch závaţných problémov, ktoré slovenských gynekológov 
trápia a to jednak ich obvinenie z genocídy a rasizmu pre 
takzvané nezákonné sterilizácie Rómiek a potom ukončenie 
gravidity v náväznosti na novelu zákona. Ako povedal prezi-
dent Gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti prof. MUDr. Ján 
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Štencl lekári tento problém vnímajú ako výslovne politický 
a ako odborníci k nemu zaujímajú výlučne odborné stano-
viská. 

Trenčianske noviny 16.06.2003 
Pomocná evidencia 397/2/03 
 
Vzbudiť záujem verejnosti o svoje zdravie a prevenciu bolo 

cieľom zábavno – osvetového popoludnia v Trenčíne na 
Mierovom námestí dňa 20. júna 2003 pod názvom „Deň zdra-
via“, ktoré organizovala farmaceutická spoločnosť Glaxo-
SmithKline v spolupráci s mestom Trenčín. Početná skupina 
občanov absolvovala jednoduché preventívne vyšetrenia ako 
meranie pľúcnych funkcií, meranie krvného tlaku, meranie cu-
kru v krvi, testy na migrénu a duševné zdravie. Súčasne v kine 
Metro prebiehal filmový festival zdravia, v rámci ktorého boli 
premietané náučno-populárne filmy o chronickej chorobe 
pľúc, o rakovine hrubého čreva, o strese, o problematike psy-
chického zdravia spojené s besedami o zdraví s lekármi o res-
piračných chorobách, očkovaní, ochoreniach centrálneho ner-
vového systému a kardiológii. 

Trenčiansky denný infoservis 16.06.2003 
Trenčianske noviny 23.06.2003 
Pomocná evidencia 406/1/03, 415/1/03 
 
 Jednota dôchodcov v spolupráci s ďalšími inštitúciami aj 

v tomto roku pripravila uţ 17. ročník celoţivotného vzde-
lávania seniorov pod názvom „Akadémia tretieho veku“. Dňa 
10. septembra 2003 Kultúrne stredisko na Dlhých Honoch 
v Trenčíne bolo začiatkom prvého semestra nového vzdelá-
vacieho ročníka, na ktorom sa zúčastnil viceprimátor mesta 
Trenčín Ing. Ján Krátky a prednostka Okresného úradu 
v Trenčíne RNDr. Mária Dedíková. Po prejave predsedníčky 
Jednoty dôchodcov MUDr. Ruth Kratinovej a krátkom kultúr-
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nom programe pripravenom Mgr. Vierou Varínskou odzneli 
prvé prednášky z úst PhDr. Jany Márie Jablonskej o faktoroch 
aktivity v staršom veku a MUDr. Viery Dobiašovej o najzá-
vaţnejších ochoreniach v súčasnosti. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 07.10.2003 
Pomocná evidencia 588/1/03 
 
„Millénium“ je názov nového prístroja, ktorý zakúpila Ne-

mocnica s poliklinikou v Trenčíne pre činnosť jej očného 
oddelenia. Týmto prístrojom, takmer v hodnote 5 miliónov Sk, 
moţno zabezpečovať kompletnú starostlivosť celého oka, 
predovšetkým na operáciu šedého zákalu a zadného segmentu 
oka. Trenčianske očné oddelenie patrí jedným z piatich pra-
covísk, ktoré takúto starostlivosť zabezpečujú.  

Trenčianske noviny 22.09.2003 
Pomocná evidencia 542/1/03 
 
V priebehu mesiaca október 2003 aj v meste Trenčín 

prebehla celonárodná verejná zbierka na podporu sluţieb pre 
nevidiacich a slabozrakých pod názvom „Biela pastelka“. 
V tomto roku sa podarilo Únii nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska v Trenčianskom kraji vyzbierať 156.868,- Sk 
a v meste Trenčín 39.473,- Sk. Výťaţok zbierky bude 
venovaný na špeciálne výcvikové programy pre zrakovo 
postihnutých občanov, aby sa tak priblíţili k normálnemu 
ţivota. 

Trenčianske noviny 03.11.2003 
Pomocná evidencia 670/1/03 
 
Dňa 3. októbra 2003 sa uskutočnil v Kultúrnom a meto-

dickom centre Ozbrojených Slovenskej republiky v Trenčíne 
23. ročník celoslovenskej konferencie sekcie sociálnych ses-
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tier a pracovníkov. Po privítaní účastníkov konferencie pred-
sedníčkou sekcie Martou Majerníkovou odzneli príhovory 
hostí : 
- podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky JUDr. Vi-

liama Vetešku na tému „Slovensko v Európskej únii“,  
- poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. 

Róberta Fica, CSc. na tému „Korupcia a klientelizmus 
v spoločnosti“, 

- prednostu kardiochirurgickej kliniky v Bratislave prof. 
MUDr. Viliama Fischera, DrSc.,  FICS na tému „Súčasný 
stav v slovenskej kardiochirurgii“, 

- riaditeľa Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne MUDr. Pavla 
Sedláčka na tému „Problémy pri prechode na samosprávu“, 

- poslanca Národnej rady Slovenskej republiky MUDr. 
Miroslava Chovanca na tému „Spoločensko – etické aspekty 
kontraverzných zákrokov v medicíne“. 
Po týchto príhovoroch prišli na rad odborné príspevky od-

borníkov zo sociálnej oblasti, z ktorých moţno spomenúť : 
- Ing. Peter Prívracký na tému „Starostlivosť z praktického 

a ekonomického hľadiska“, 
- Ing. Viera Tomanová na tému  „Sociálna pomoc pre starých 

ľudí, mladé rodiny s deťmi a pre zdravotne postihnutých 
občanov“, 

- Ing. Teresa Pavlásková na tému „Prenos kompetencií na 
samosprávu v oblasti sociálnej pomoci“, 

- JUDr. Ivan Králik na tému Nový zákon o sociálnom pois-
tení“, 

- Ing. Zdenka Tvrdá na tému „Informácia o vývoji zamest-
nanosti v okrese Trenčín“, 

- JUDr. Alena Fišerová na tému „Sociálne sluţby mesta Tren-
čín – poskytovanie sluţieb“, 

- Zdenka Pochabová na tému „Zmeny v činnosti Domu so-
ciálnych sluţieb pre deti ROSA Bratislava“. 
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Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 22.09.2003 
Pomocná evidencia 544/2/03, 573/1/03 
 
Dňa 4. októbra 2003 si pripomenulo „Centrum pre rodinu“ 

svoje druhé výročie na Mierovom námestí poriadaním kul-
túrneho programu pre deti a rodičov. I napriek nepriaznivému 
počasiu sa program vydaril. Deťom sa prihovorili herci ţi-
linského divadla „Teatro Pimprlo“ s rozprávkou o „Zlatej 
rybke“, ktorá symbolicky skončila potvrdením toho, ţe rodina 
je najväčším bohatstvom, ktoré si človek môţe ţelať. Okrem 
toho sa predstavil so svojím speváckym výkonom Spevácky 
zbor Piaristického gymnázia v Trenčíne. 

Info Trenčín 16.10.2003 
Pomocná evidencia 621/1/03 
 
Dňa 21. októbra 2003 sa uskutočnil slávnostný program k 

„Mesiacu úcty k starším“ v Kultúrnom a metodickom centre 
ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne, ktorý sa 
niesol v znamení  spomienky na slávneho speváka Františka 
Krištofa Veselého pri príleţitosti jeho nedoţitých stých naro-
denín. Po úvodných slovách Antona Baláţa a Ivana Oţváta 
a spomienke na jeho mladosť a tvorivý ţivot v dospelosti na 
doskách Slovenského národného divadla a Novej scéne v Bra-
tislave sa potom sálou niesli Lehárove, Kálmánove a Dusíkove 
melódie, ktoré tento slávny spevák spieval do takej miery, ţe 
si ich slovenský ľud obľúbil. 

Info Trenčín 29.10.2003 
Pomocná evidencia 653/1/03 
 
Asi 50% lekární v Trenčianskom okrese, teda i v našom 

meste Trenčín zostalo od pondelka 10. novembra 2003 zatvo-
rených. Zvyšná polovica dopredávala zásoby, ktoré mala na 
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sklade. Objednávanie a nákup ďalších liekov sa stalo v týchto 
lekárňach nemoţné, pretoţe zadĺţenosť lekární v dodáva-
teľských firmách prekročila únosnú hranicu. Napriek tomu 
lekárne odmietali oddlţovanie cez „Veriteľa a.s.“ a dôrazne 
ţiadali úhradu svojich pohľadávok od zdravotných poisťovní. 
„Veriteľ a.s.“ nie je podľa vyjadrenia lekárnikov dôveryhodná 
inštitúcia. Lekárne v okrese Trenčín ţiadali úhradu faktúr za 
mesiac marec – august 2003 do 15. decembra 2003. Očakáva 
sa, ţe v priebehu budúceho týţdňa sa budú postupne zatvárať 
ďalšie lekárne. Definitívne sa rozhodne na ďalšom stretnutí 
trenčianskych lekárnikov dňa 11. novembra 2003. Trenčian-
skych lekárnikov k takémuto záveru viedol i fakt, ţe médiá 
robia výrazný rozdiel medzi Západoslovenským krajom a 
zvyškom Slovenska. To však podľa nich nie je pravda, keďţe 
aj tunajším lekárňam poisťovne aţ v súčasnosti hradili faktúry 
za mesiac marec 2003, teda tak ako je bolo na východnom 
Slovensku. Hoci splatnosť faktúr by mala byť mesiac, reálny 
stav sa pohybuje okolo 180 dní. Takéto zadlţovanie povaţujú 
lekárnici za neúnosné a poţadujú navrátenie financií z „Ve-
riteľa a. s.“ späť do poisťovní, ako i sprehľadnenie platieb 
týchto poisťovní. Taktieţ poţadovali zverejnenie rozdielov v 
úhradách v jednotlivých regiónoch. Odobratia licencií sa neo-
bávajú, keďţe svoje dôvody na zatvorenie prevádzok povaţujú 
za veľmi váţne a odôvodnené. No bola to chorých pacientov 
situácia veľmi zloţitá, pretoţe kaţdý pri vyberaní liekov mu-
sel postúpiť liekovú turistiku. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 13.10.2003, 10.11.2003 
Pomocná evidencia 599/1/03, 684/1/03 
 
Avizované zatváranie lekární v Trenčianskom kraji sa stalo 

skutočnosťou. Ich počet sa od 10. novembra 2003 zvyšoval a 
z 25 lekární ich v 15. novembra 2003 bolo zatvorených uţ 12 



 598 

lekární. Predsavzatie Regionálnej lekárnickej komory v Tren-
číne, ţe dňa 10. novembra 2003 bude zatvorených 50 % 
lekární a do konca týţdňa sa ich počet mal zvýšiť na 21 sa 
našťastie nenaplnilo, ale liekov v lekárňach ubudlo, ţe nemali 
čo predávať. Nastal nový fenomén vo forme liekovej turistiky, 
keď obyvatelia Nemšovej, Trenčianskej Teplej, Drietomy, 
Melčíc a ďalších obcí museli za liekmi cestovať do Trenčína, 
alebo do okolitých okresov v Ilavskom, Novomestskom a 
Bánovskom okrese. Na otázku, či bolo v trenčianskom regióne 
naozaj nevyhnutné vyuţiť takéto opatrenia odpovedal pred-
seda Regionálnej lekárnickej komory v Trenčíne PhMr. Ľuboš 
Ferenc, ţe ekonomická situácia lekární sa stala vôbec naj-
horšia od vzniku zdravotných poisťovní. Riaditeľka tren-
čianskej pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne Ing. Beáta 
Habeková pripustila, ţe ich záväzky voči lekárňam v posled-
ných mesiacoch narástli, pretoţe sa mešká s platbami viac ako 
tri mesiace. Nedá sa však povedať, ţe by naša poisťovňa ne-
platila. Platíme kaţdý mesiac. Napríklad, aj v tomto týţdni 
odišlo od nás na účet lekární 28 miliónov korún, čo pred-
stavovalo polovicu hodnoty faktúr splatných v apríli 2003. 
Lekárnici preto nemôţu tvrdiť, ţe peniaze nemajú. Tieţ nemô-
ţu tvrdiť, ţe nemajú na úhradu vitálnych a špeciálnych liekov. 
Tieto prípravky sa fakturujú osobitne a vţdy ich uhrádzame v 
lehote do tridsiatich dní. Na toto vyjadrenie reagoval PhMr. 
Ľuboš Ferenec slovami, ţe peniaze z poisťovní dostávame, ale 
zadĺţenie lekární dodávateľom uţ prekročilo únosnú mieru a 
tieto finančné prostriedky pouţívame na splácanie starých 
dlhov a na objednávanie nových liekov uţ nemáme. Dňa 19. 
novembra 2003 bola situácia v predaji liekov kritická, lebo na 
celom území mesta Trenčín bola otvorená len jedna lekáreň 
v supermarkete „Kaufland“, pred ktorej vchodom stál zástup 
najmenej tristo ľudí. Kaţdý v tomto zástupe vyjadroval svoju 
nespokojnosť s takýmto vývojom situácie. 
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Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 17.11.2003, 24.11.2003 
Pomocná evidencia 703/1/03, 722/1/03 
 
Aj v tomto roku sa uskutočnila na Hematologicko–

transfúznom oddelení Nemocnice v Trenčíne „Študentská 
kvapka krvi“ v dňoch 10. aţ 20. novembra 2003. Tento rok 
však prišlo len pätnásť mladých darcov a z nich sedem bolo na 
odbere krvi po prvý raz.  

Trenčianske noviny 24.11.2003 
Pomocná evidencia 719/2/03 
 
Sponzorský dar v podobe invalidných vozíkov bude roz-

deľovať „Trenčianska nadácia“. Od holandskej firmy „Hoek“ 
dostala v rámci projektu „Doktor Klaun“ 10 mechanických a 
päť elektrických vozíkov. Polovicu mechanických vozíkov 
dostane trenčianska nemocnica a zvyšných päť podarujú Ús-
tavu sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnuté deti 
a mládeţ „Demy“ v Trenčíne. Podľa správkyne Trenčianskej 
nadácie RNDr. Aleny Karasovej pri výbere sa bude spolu-
pracovať so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Kto bude 
obdarovaný stanoví správna rada nadácie. Vozíky sú určené 
pre dospelých a nie sú úplne nové. Projekt „Doktor Klaun“ 
podporuje firma „Hoek“ od októbra 2002. Je zameraný na 
pomoc a podporu dlhodobo chorých a opustených detí. Počas 
uplynulého roka navštívil klaun so svojím zábavným pro-
gramom viaceré nemocnice a sociálne ústavy. 

Trenčianske noviny 01.12.2003 
Pomocná evidencia 739/4/03 
 
Stalo sa uţ tradíciou, ţe obradná miestnosť Mestského 

úradu v Trenčíne býva často miestom, v ktorej čelní predsta-
vitelia mesta Trenčín na znak úcty k doterajšej činnosti občana 
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mesta verejne hodnotia pozitívum jeho ľudskosti ich  prija-
tím. A takto to bolo aj dňa 11. decembra 2003, keď obradná 
miestnosť pritúlila mimoriadnych a vzácnych občanov mesta 
Trenčín. Boli nimi nositelia striebornej a bronzovej plakety 
MUDr. Jána Jánského, ktorí svojou humánnou činnosťou vyč-
nievajú nad ostatnými občanmi bezplatným darovaním svojej 
krvi, aby tak iným občanom zachránili ţivoty. Skromné poďa-
kovanie za pre-
javenú ľud-
skosť, ktorej do-
sah si často ani 
neuvedomujeme, 
vyjadril vo svo-
jom príhovore vi-
ceprimátor mesta 
Trenčín Ing. Ján 
Krátky. A ako 
ďalej povedal, ţe 
určite kaţdého 
darcu hreje v srdci pomyslenie, ţe svojou krvou zachránil 
človeka, aby mohol ţiť pre svoju rodinu a spoločnosť. Zápis 
do pamätnej knihy mesta Trenčín, prevzatie ruţe, skromného 
daru a osobné poďakovanie 15 strieborným a 31 bronzovým 
bezpríspevkovým darcom krvi viceprimátora mesta Trenčín 
Ing. Jána Krátkeho boli vyvrcholením stredajšieho popoludnia 
na Mestskom úrade v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 100/03 
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Počasie 
 
I napriek tomu, že pred Silvestrom sa oteplilo na Nový rok 

2003 sme vstúpili predsa s chladným počasím. Nočné teploty 
klesali v našom meste do -18 0C a denné teploty sa pohybovali 
okolo -10 0C. Spočiatku to bolo bez snehových zrážok, no 
neskôr prišlo aj na ne. Hlavne deti mali veľkú radosť, keď 
využívali každý briežok, aby si zašantili na snehu. Táto 
snehová pohoda trvala do 15. januára 2002, kedy prišlo ote-
plenie a sneh sa roztopil. 

Vlastné poznámky 
 
Tohoročné letné obdobie si pochvaľovali dovolenkári, ale 

menej poľnohospodári. Pomerne nízke množstvo zrážok zaprí-
činilo zrýchlenie dozrievanie obilia v neúplných klasoch a to 
isté platí aj o kukurici. Záhradkári keď chceli mať nejakú 
úradu museli zeleninu aj stromy zalievať. Problém bol aj 
s ovocím lebo višne, slivky, marhule a jablone veľmi rýchlo 
dozrievali a tak sa museli veľmi rýchlo ponáhľať so spraco-
vávaním, ich zaváraním do kompótov alebo do džemov. 

Vlastné poznámky  
 
V minulosti sme boli zvyklí dlhšiu prechodnú časť medzi 

letným a jesenným obdobím ukončenou takzvaným babím 
letom. Tento rok ešte začiatkom mesiaca septembra 2003 sa 
denné teploty šplhali až do 30 0 C, ale v priebehu dvoch 
týždňoch klesli viac ako o polovicu. Čakanie na jesenné 
monsúnové dažde sa stalo len zbožným želaním. Suché 
počasie pretrvávalo aj v tomto období. A tak želanie hubárov 
nájsť veľa hríbov sa úplne rozplynula ako zlý sen.  

Vlastné poznámky 
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Zo dňa 23. na 24. októbra 2003 sa na území celého 
Slovenska prihlásila zima so snežením aj v miestach nižšou 
nadmorskou výškou. Ráno v niektorých častiach Slovenska 
ako napríklad na Záhorí, Považí aj na východnom Slovensku 
bola napadaná aj súvislá snehová prikrývka, ktorá sa však 
priebehu dňa roztopila. Podľa Slovenského hydrometeo-
rologického ústavu v Bratislava takáto skutočnosť bola zazna-
menaná naposledy v roku 1921. Obvykle sa snehová prikrývka 
v nížinách vyskytuje až v poslednej dekáde mesiaca novem-
bra. Deti sa so snehovej nádielky radovali. Horšie na tom boli 
vodiči motorových vozidiel, ktorí podcenili prezutie vozidiel, 
resp. možnosť  námrazy a tak bolo na cestách zopár doprav-
ných nehôd. 

Vlastné poznámky 
 
Začiatok novembra 2003 bol sprevádzaný dažďom a ve-

trom, ktorý narobil šarapatu hlavne na cintorínoch, keď po-
prekacoval črepníky s chryzanténami a odvial spomienkové 
vence. Po tomto vystrašení opäť prišli dni, ktoré nevyšli 
z normálu. Tým chcem povedať, že prišli dažde, ktoré sa 
striedali s príjemnými chvíľami v podobe zubatého slniečka. 
Práve tieto optimálne príjemné dni umožnili záhradkárom 
ešte, čo to poupravovať na záhradke, t.j. pokopať a prípadne 
ostrihať stromy. Taký bol náš november 2003. 

Vlastné poznámky 
 
Očakávali sme, že i príchod svätého Mikuláša bude spre-

vádzať snehová nádielka, čím by i naplánovaný slávnostný 
program pre deti na Mierovom námestí mal tak trocha idylickú 
príchuť. No bohužiaľ, zostalo iba pri želaní i keď treba pove-
dať, že trocha prituhlo tak na tých – 5o C. Až 16. decembra 
2003 sa Trenčania zobudili do bieleho rána, keď napadalo asi 
7 cm snehu. No i táto malá nádielka snehu nemala dlhé tr-
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vanie, pretože prišlo oteplenie. A tak vianočné sviatky sme 
oslávili bez snehu. 

Vlastné poznámky 
 
Silvestrovský deň bol poznačený celodenným dažďom 

a studeným vetrom. Nebolo hodno ani psa vyhnať z domu. 
Ulice boli takmer prázdne. Poobede sa začalo schladzovať a 
pred polnocou sa začal mixovať dážď so snehom. A tak do 
nového roka 2004 sme vstúpili s novou snehovou perinou. 

Vlastné poznámky 
 

Poveternostné podmienky v meste Trenčín v roku 2003 podľa 
mesiacov 

mesiac 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
priemerná teplota 
v stupňoch C - 

0,8 
0,9 6,0 10,1 18,6 21,8 21,6 19,5 13,7 12,8 6,6 - 0,8 

priemerná 
vlhkosť 
v % 

94,6 67,9 64,2 51,3 58,7 58,8 75,9 63,3 66,4 76,6 75,4 83,6 
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História mesta Trenčín – publikovanie nových 

výskumov 
 
Ladislav Jambor :  Ťažký osud leteckého hrdinu 

Denne moţno stretnúť na sídlisku Dlhé Hony v Trenčíne 
pomaly kráčajúceho staršieho muţa ako ide na nákupy do 
obchodu alebo s kyticou kvetov na cintorín za svojou man-
ţelkou. Len málokto vie, ţe je to plukovník letectva František 
Cyprich, ktorý sa v roku 2002 doţil 85 rokov.  

František Cyprich so svojimi vzdušnými víťazstvami štvr-
tým najúspešnejším slovenským stíhačom a patrí do prvej 
desiatky najúspešnejších stíhačov v bývalom Československu. 
Tomu zodpovedajú aj jeho vojenské vyznamenania. Je dvoj-
násobným nositeľom vyznamenania „Československého krí-
ţa“, „Radu Slovenského národného povstania 1. triedy“ 
a mnohých ďalších. V rytierskom boji muţa proti muţovi – 
stíhača proti stíhačovi ma priznaných 14,5 vzdušných víťaz-
stiev a niekoľko ďalších nepriznaných pre nedostatok sved-
kov. Cesta k týmto úspechom však bola dlhá a strastiplná. 

František Cyprich sa narodil dňa 1.októbra 1917 vo Svr-
činovci na Orave v rodine ţelezničného zamestnanca. Keď 
mal osem rokov, v krátkom čase po sebe mu zomreli obaja ro-
dičia a tak o výchovu troch súrodencov – siroty sa musela sta-
rať matkina sestra. Napriek tomu túţil malý František od ma-
lička stať sa letcom. Po niekoľkých pokusoch nakoniec v Po-
vaţskom aeroklube v Piešťanoch dostal po výcviku diplom 
športového pilota. V rámci vojenskej prezenčnej sluţby bol 
zaradený do pilotnej školy pre poddôstojníkov. Potom ho ako 
schopného pilota zaradili do bojového výcviku na stíhacích 
lietadlách v Hradci Králové. Od roku 1938 pôsobil v 3. le-
teckom pluku generála M. R. Štefánika v Piešťanoch, kde sa 
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stal poľným pilotom v hodnosti čatára. Uţ od roku 1939 sa 
zapája do bojových operácií na našom území. Neskôr bol 
prevelený na východný front. V auguste 1944 sa stáva pilotom 
kombinovanej letky 1. československej armády v Slovenskom 
národnom povstaní. Po prechode do Sovietskeho zväzu bol 
veliteľom roja 2. leteckého pluku 1. československej zmie-
šanej divízie. Po skončení vojny slúţil u bojových plukov, ale 
30. septembra 1958 bol prepustený z armády. Patril k tým 
desiatkam čestných Slovákov, ktorých prepustili z armády pre 
ich náboţenské a politické názory. Táto rana pod pás ho 
bolestne zranila. Kamaráti mu pomohli nájsť miesto v Letec-
kých opravovniach v Trenčíne, kde strávil 15 rokov medzi 
svojimi lietadlami aj keď nemohol lietať. Rehabilitácie sa 
dočkal aţ v roku 1991, keď bol povýšený do hodnosti plu-
kovníka. Dnes uţ nerád hovorí o vojne, nespomína nič v zlom. 
Tvrdí, ţe ţivot ho naučil ţiť v skromnosti. Vţdy mal rád svoju 
zem a bol za ňu ochotný obetovať aj ţivot. 

Trenčianske noviny 27.01.2003 
Pomocná evidencia 37/1/03 
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Juraj Gönci :  Zamestnanci mesta Trenčín pred 80 rokmi  
V januárových dňoch roka 2003 uplynulo 80 rokov od 

územnoprávnych zmien na Slovensku, ktoré sa citeľne dotkli 
Trenčína, keď uţ od roku 1919 malo mesto Trenčín zriadený 
magistrát a stalo sa sídelným mestom Trenčianskej ţupy. Tieto 
zmeny nastali nariadením Vlády Československej republiky 
zo dňa 2. septembra 1922, keď Trenčín bol vyhlásený za 
„veľkú obec“ začlenenej do Trenčianskeho okresu. Ako býva-
lé mesto so zriadením magistrátom mohlo aj naďalej pouţívať 
názvov „mesto“, ktorou zostalo Trenčanom aspoň táto malá 
útecha. 

Ţupanský úrad svojím rozhodnutím zo dňa 23. decembra 
1922 schválil voľbu mestských funkcionárov. Voľba sa usku-
točnila dňa 9. decembra 1922. A tak boli právoplatne  zvolení 
za starostu Ing. Gustav Dohnányi, jeho námestníci Ing. Oskar 
Tománek a Michal Dukát a deväť členov mestskej rady. 

Prvé mimoriadne zasadnutie zastupiteľského zboru pod 
vedením nového starostu Ing. Gustava Dohnányiho sa usku-
točnilo dňa 30. januára 1923. Jedným z ťaţiskových bodov 
rokovania bolo dočasné menovanie zamestnancov mesta Tren-
čín podľa predchádzajúcich zákonných ustanovení, menovite 
vládneho nariadenia č. 335 z roku 1922 o dočasnej úprave 
zriadenia obcí na Slovensku. Na základe uvedeného naria-
denia a na návrh mestskej rady boli rozhodnutím zastupi-
teľského zboru z doterajších zamestnancov dočasne prevzatí 
všetci s tým, ţe po jednoročnom úspešnom výkone sluţby bu-
dú definitívne potvrdení 10 úradníci výkonného aparátu sprá-
vy, 10 diurnistov v zmluvnom pomere na dobu neurčitú, 6 
zriadencov, 17 mestských policajtov, 3 hájnici, 5 hasičov a 4 
pracovníci údrţby (boli nimi vodovodný majster, mestský gaz-
da, bitunkový pomocník a sluha v epidemickej nemocnici). 
V období od 31. decembra 1922 do 31. marca 1923 odišlo zo 
sluţieb mesta z rozličných príčin 11 zamestnancov. 
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Info Trenčín 30.01.2003 
Pomocná evidencia 46/2/03 
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História nitrianskej diecézy 
 
A) prvé obdobie biskupstva 
 

Milovanému synovi Svätoplukovi, slávnemu knieţaťu. 
„Tvojej horlivosti (náboţenskej) chceme dať na vedomie, 

ţe keď náš spolubrat Metod, najdôstojnejší arcibiskup Svätej 
cirkvi moravskej, prišiel spolu s tvojím verným Siemiţiţňom 
pred prah apoštolov Petra a Pavla a pred našu pápeţskú tvár 
a prehovoril ţiarivou rečou, spoznali sme úprimnosť tvojej 
oddanosti i ţelanie celého tvojho ľudu, ktoré prechovávate 
voči Apoštolskej stolici i našej otcovskej starostlivosti ... Aj 
toho kňaza, menom Viching, ktorý si k nám poslal, vysvätili 
sme ako zvoleného biskupa Svätej cirkvi nitrianskej. Prikázali 
sme mu, aby svojho arcibiskupa vo všetkom poslúchol, ako 
sväté kánony učia.“ 

Vyššie uvedený historický text, v preklade Bula pápeţa 
Jána 8. „Industriae tuae“, bezpečne uvádza Nitrianske biskup-
stvo v roku 880. Teda ide o najstaršie biskupstvo na území 
strednej Európy v tom čase, ako to vyjadril Ján Pavol 2. v liste 
adresovanom nitrianskemu biskupovi Jánovi v roku 1980 
z príleţitosti 1100 výročia zaloţenia citujem „Hej, zo staro-
bylosti Nitry, veď ide o prvú diecézu na území strednej 
Európy, sa rodí veľká istota, potvrdená hlasom jedenástich 
storočí. Boh bol vţdy s nami. Boh je vţdy s nami a s celou 
Cirkvou a jeho nepretrţitá prítomnosť je zárukou ţivota a ţi-
votnosti. Buďte teda plní radosti a dôvery. Znova a znova to 
opakuje námestník Kristov a obnovuje pre Vás povzbudenie, 
ktoré sa tak často ozýva v Boţom slove“. 

Tieto myšlienky pripomenul Svätý Otec Ján Pavol 2. aj pri 
svojej návšteve Nitry dňa 30. júna 1995, keď povedal : Je  
moţné, ţe uţ aj pred rokom 880 bola Nitra sídlom biskupa 
alebo archipresbytera, ktorý mohol riadiť z poverenia salzbur-
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ského arcibiskupa cirkevné spoločenstvo na niţšej úrovni. 
Môţe o tom svedčiť aj skutočnosť, ţe v Bule Jána 8. sa uvádza 
uţ označenie – svätá Cirkev nitrianska. Priaznivo môţe túto 
správu potvrdiť aj správa zo spisu „Conversio Bagoatriorum et 
carantanorum“, ktorý vznikol v Soľnohrade v roku 871, v kto-
rom sa o Nitre píše : „Jemu (Pribinovi) posvätil (consecravit) 
niekdajší arcibiskup Adalram kostol za Dunajom na jeho 
vlastnom majetku nazvanom Nitrava“. U neskorších histo-
rikov, napríklad biskupa Jozefa Vuruma sa uvádza zaujímavá 
správa zachytená v ţivotopise milánskeho biskupa svätého 
Ambróza v súvislosti s kráľovnou Markomanov, ktorá ţiadala 
pre biskupa územie. Táto správa však nemá presné historické 
podloţenie vo vzťahu k Nitre. 

Nespoľahlivé sú údaje o nitrianskom biskupovi Alkuinovi, 
ktorý mal spravovať Nitrianske biskupstvo v časoch pápeţa 
Eugéna 2. Táto listina, spomínajúca tohto biskupa, je falzi-
fikátom.  

Akého teritoriálneho rozsahu bolo Nitrianske biskupstvo vo 
svojich začiatkoch sa nedá určiť. Na základe archeologických 
výskumov moţno však určiť, ţe Nitrianskemu knieţatstvu 
a neskoršie biskupstvu v Nitre patrilo nielen dnešné juho-
západné Slovensko, ale ja územie Spiša, Novohradu a Gemera 
a pravdepodobne aj územie Zadunajska (Vyšehrad a Ostrihom 
v Maďarsku). 

Bola Nitra sídlom aj arcibiskupa Metoda ? Nemoţno to 
vylúčiť. V spomínanej Bule sa uvádza, citujem „Prikázali sme 
mu (Vichingovi), aby svojho arcibiskupa vo všetkom pos-
lúchol, ako to sväté kánony učia. tento text nevylučuje, ţe 
Metod ako metropolita mohol sídliť v Nitre, hoci pre toto úze-
mie bol ustanovený Viching. 

Prvý nitriansky biskup Viching v čase vyostrenia vzťahov 
medzi Východofranským kráľovstvom a Moravskou ríšou asi 
na prelome rokov 890 – 891 opustil svoje biskupstvo a vstúpil 
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do sluţieb východofranského kráľa a neskôr cisára Arnulfa. 
V roku 899 bol cisárom určený za pasovského biskupa, teda za 
biskupa diecézy, ktorá si robila uţ v 9. storočí ako aj koncom        
10. storočia nároky na územie centra Moravskej ríše. Proti me-
novaniu Vichinga za biskupa do Pasova sa postavili juhone-
mecké cirkevné provincie poukazujúc na skutočnosť, ţe Vi-
ching je určeným biskupom do Nitry. Viching nezískal pasov-
ský biskupský stolec azda aj preto, ţe cisár Arnulf zomrel 
v decembri roka 899. 

Nástupca kráľa Svätopluka kráľom Mojmírom 2. sa usi-
loval o obnovu cirkevnej organizácie vo svojej ríši. Na jeho 
ţiadosť pápeţ Ján 9. (898-890) poslal na Moravu v roku 899 
troch legátov – arcibiskupa Ján, biskupov Benedikta a Danie-
la, ktorý tam vysvätili arcibiskupa a troch sufragánov. Ţiaľ, 
mená a miesta biskupstiev nie sú známe. Nemoţno však po-
chybovať, ţe by Nitra medzi nimi nebola. Pravdepodobne 
arcibiskupom sa stal sv. Gorazd, blízky spolupracovník sv. 
Metoda, ktorého on označil na smrteľnej posteli za svojho 
nástupcu, keď povedal „Tento je vašej krajiny slobodný muţ, 
učený dobre v latinských knihách a pravoverný. To buď Boţia 
vôľa a vaša láska ako moja“. 

Druhý nitriansky biskup mizne v spoločnom hrobe Morav-
skej ríše. Po ňom celé dve storočia sú osudy Nitrianskeho bis-
kupstva obklopené tajomstvom. Jeho osudy sú poznačené po-
litickými nepokojmi tých čias. Po bitke pri Lechu v roku 955 
dočasne obsadilo územie juhozápadného Slovenska, vrátane 
Nitry, české knieţa Boleslav. Asi v sedemdesiatich rokoch 10. 
storočia uhorské knieţa Gejza dobyl územia pre seba. 

Poľský panovník Boleslav Chrabrý obsadil územie Slo-
venska okolo roka 1000 a drţal ho pod svojou vládou aţ po 
Dunaj dva aţ tri roky. Severnejšia časť, okolie Trenčína aţ do 
roku 1017. Neskôr prešlo územie zásluhou kráľa Štefana pod 
korunu Arpádovcov.  
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Keďţe v tom čase vznikali v strednej Európe nové bis-
kupstvá, tak aj z hľadiska uvedených udalostí moţno chápať, 
ţe tu bol záujem o územie biskupstva v Nitre, ktoré existovalo 
uţ sto rokov. 

Praţské biskupstvo zaloţené v roku 973 malo v zaklada-
júcej listine ohraničené územie aţ k Váhu ako pole svojej 
právomoci. Hoci niektorí podľa správy českého kronikára 
Kosmasa, hranice boli určené pre celé územie Slovenska, 
alebo jeho časť. 

Okolo roku 1000 vzniklo Wroclavské biskupstvo, do kto-
rého patrila kastelánia Trecen, ktoré mnohí historici stotoţňujú  
z Trenčínom. V roku 1063 bolo zaloţené Olomoucké biskup-
stvo. Je otázne, či územie bývalého biskupstva v Nitre mu 
patrilo. 

Nitra bola v 11. storočí sídlom knieţat, a predsa nebolo 
počuť o biskupstve v Nitre. Ani v Prahe ani v Ostrihome niet 
zmienky o tomto biskupstve. Pri hľadaní odpovede na viaceré 
otázky týkajúce sa Nitrianskeho biskupstva nemoţno obísť 
dôleţitú skutočnosť, ţe cirkevná organizácia Uhorského krá-
ľovstva začínala nadobúdať novú podobu po roku 1000 za 
panovania sv. Štefana. Svätý Štefan, apoštolský kráľ, zaloţil 
viacero biskupstiev, ale pravdepodobne neobnovil biskupstvo 
v Nitre, pretoţe novozriadené biskupstvo v Ostrihome sa tak-
mer zhodovalo s územím Nitrianskeho biskupstva z roku 880, 
takţe z hľadiska rímskeho stolca mohlo ísť o preloţenie sídla 
(translatio sedit), ako uvádza historik prof. Richard Marsina. 
Písomný doklad z roku 1006 hovorí o výsadách, ktoré dal kráľ 
Štefan Nitrianskej kapitule a ďalej sa v ňom hovorí „... na 
všetkých kráľovských synodách, ako aj na stretnutiach šľachty 
po ostrihomskej kapitule nech majú hneď prvé miesto a slo-
vo“. O privilégiach pre Nitriansku cirkev v tomto období 
dokazuje aj darovacia listina kráľa Gejzu z roku 1158, kedy ju 
obdaroval novými majetkami. V listine sú okrem iného spo-
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mínané privilégia, ktoré dostala od svätých kráľov Štefana 
a Ladislava. V snahe objasniť biele miesta histórie Nitrian-
skeho biskupstva nemoţno obísť záznam, aj keď je pomerne 
neskorší, ktorí spomína biskupa Bistríka ako nitrianskeho 
biskupa, ktorý zomrel za vzbury pohanského Vathu v roku 
1047. 

 
Obnovenie Nitrianskeho biskupstva 

Obnovenie Nitrianskeho knieţatstva vychádzalo z vnútro-
politických pomerov Uhorskej ríše. Nitra aj za vlády Arpá-
dovcov nestratila svoje významné politické, hospodárske, ale 
aj kultúrne postavenie. Od roku 1048 sa stala sídelným knie-
ţatstvom, jedným zo sídiel tretiny kráľovstva, ktorého jed-
notlivé knieţatstvá boli priamymi kandidátmi uhorského trónu 
(Béla, Gejza, Ladislav). Do rokov 1048 aţ 1077 patril rozkvet 
moci vojvodov. Vládli nad tretinou Uhorského kráľovstva, 
teda 15 komitátmi, na ktorých spravovaných územiach boli 
dve biskupstvá vo Veľkom Varadíne (Bihar) a Jágeri. Keďţe 
v Nitre bola ţivá tradícia existencie biskupstva a jeho geo-
grafická poloha bola veľmi výhodná, snaha o obnovenie bis-
kupstva bolo veľmi aktuálne. Keď sa na Veľkú noc dňa 11. 
apríla 1064 stretol uhorský kráľ Šalamún s päťkostolským 
biskupom Maurom, pochádzajúcim pravdepodobne z nitrian-
skeho kraja a neskorším uhorským kráľom nitrianskym vojvo-
dom Gejzom, vojvoda Gejza povzbudil biskupa Maura, aby 
napísal alebo dopísal legendu o pustovníkoch Svoradovi – On-
drejovi a Beňadikovi, ktorí ţili v Nitre na Zobore a neskôr na 
Skalke pri Trenčíne. Svojím prísnym asketickým ţivotom, 
modlitbou a prácou si získali úctu nohých uţ za svojho ţivota. 
Biskup Maurus uvádza v hagiografickom spise miesto pocho-
vania, ktorý sa menuje „Bazilikou sv. Emerána, mučeníka“. 

Pri stretnutí v Pätikostolí (Pecs) sa rokovalo okrem dôle-
ţitých politických záleţitostiach aj o cirkevnom usporiadaní 



 614 

kráľovstva. Nové a definitívne usporiadanie štátoprávnych 
pomerov, pri ktorých obdrţal knieţa Gejza vládu na jednou 
tretinou Uhorského kráľovstva, teda aj nad Nitrou, kde uţ pred 
ním panoval jeho dedo Vazul a otec Belo, nevyhnutne vyţa-
dovalo aj usporiadanie novej cirkevnej organizácie. Knieţa  
Gejza, aby posilnil svoju politickú a tým aj mocenskú pozíciu 
sa usiloval aj v cirkevnej oblasti osamostatniť svoje údelné 
knieţatstvo. 

Aj keď nie sú doklady o obnovení biskupstva v tomto ob-
dobí, je isté táto myšlienka ţila aj po nastúpení na trón kráľom 
Ladislavom, ktorý mal k Nitre vrelý vzťah. K obnoveniu bis-
kupstva došlo s najväčšou pravdepodobnosťou za kráľa Kolo-
mana. V Dekretáliach kráľa Kolomana asi z roku 1111 sa spo-
mína v Nitre prepošstvo. Krátko potom uţ sa spomína biskup 
Gerváz, ktorý je spomínaný v nie bliţšie časovom určenom 
pamätnom zázname (asi z rokov (1105 aţ 1116), v ktorom 
určoval hranice majetku pannonhalmského opátstva. Moţno sa 
právom domnievať, ţe išlo o jednoduchý prevod z prepošstva 
na biskupstvo asi bez väčšieho osobitného majetkového zabez-
pečenia. Tento stav, keď kapitula zostala bez prepošta pretrval 
aţ do čias Márie Terézie (r. 1779), ktorá majetkovo zabez-
pečila sluţbu prepošta. V čase obnovenia biskupstva sa stretá-
vame  aj so správou o Nitrianskej kapitule a to v listine z roku 
1111 známej zo sporu zoborského kláštora. Spomínajú sa 
osoby ako napríklad dekan chrámu sv. Emeráma Lambert 
a kanonici chrámu sv. Emerána Vilermus, Grammaticus, Da-
niel a Posko, kanonici sv. Emerama. 

V počiatkoch obnovenia biskupstva došlo pravdepodobne 
aj k zriadenie archidiakonátov v Nitrianskej diecéze. Archi-
diakoni boli zástupcovia biskupa na jednotlivých územiach 
diecézy. Po prvý raz sa spomína archidiakon trenčiansky 
v lieste Gregora 9. z roku 1235. V roku 1264 sa spomína „ar-
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chidiakonus de Granda“. Nitriansky archidiakonát sa spomína 
po prvýkrát  v roku 1222 v liste pápeţa Honoria. 

Vývoj správy archidiakonátov na našom území ako aj v su-
sedných krajinách sa opieral o vtedajšie politické oddelenie 
územia a vynikol z dôleţitejších hradných fár, ako napríklad 
Trenčín, Nitra, i Hradná. Popri týchto sa v 9. storočí začali 
zriaďovať farnosti aj v ďalších osídlených oblastiach, ktoré 
však ostali podriadené archidiakonom. 

Počet farností v čase obnovenia biskupstva nebol veľký. Do 
diecézy okrem Trenčianskej ţupy patrila aj menšia časť Ni-
trianskej ţupy a azda aj malá časť Moravy. V prameňoch z do-
by Arpádovcov sa uţ stretáme s menami obcí, v ktorých mohli 
byť zaloţené prvé farnosti ako napríklad Szolna terra – 1240, 
Bolonduch (Beckov) – 1244, Dubnice posessio – 1276, Tepli-
cha. K ním moţno pripočítať hrady Starohrad – 1241, Bytča – 
1248, Bystrica – 1383, Bánovce – 1383, Súľov – 1193, Vrša-
tec – 1244, Súča – 1244, Strečno – 1267, Lietava – 1241, Hri-
čov – 1240, Košeca – 1272, Ilava – 1312, Uhrovec – 1260. 

Príčinou prirodzenej polohy biskupa a malej rozlohy Ni-
trianskej diecézy bola skutočnosť, ţe postupným okupovaním 
severnejšieho územia Slovenska uhorskými kráľmi aj cirkev 
nepodliehala pod právomoc ostrihomského biskupa, takţe keď 
prišlo k obnoveniu Nitrianskeho biskupstva, pripadla mu len 
nepatrná časť pôvodného územia. Nástupcom biskupa Gervá-
za bol biskup Mikuláš – 1133, Pavol – 1137, Ján – 1156, To-
máš – 1165, Eduard – 1168 aţ 1198, Ján 2. – 1204, Vincent 
1220 aţ 1222. Z významných biskupov ďalšieho obdobia tre-
ba spomenúť biskupa Jakuba 1. – 1223 aţ 1240, ktorý ako 
prvý začal systematicky organizovať správu diecézy. Zaloţil 
v roku 1224 opátstvo na Skalke, ktoré malo veľký vplyv na 
duchovnú obnovu Povaţia. Padol v boji proti Turkom pri rieke 
Slanej. 
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Za biskupa Bartolomeja  – 1242 aţ 1243 a za jeho nástupcu 
prichádzajú do Nitry františkáni a zakladajú svoj prvý kláštor 
na našom území. Stál mimo hradieb mesta. Františkáni veľmi 
obetavo pracovali v dušpastierskej činnosti počas nedostatku 
kňazov, najmä v časoch tatárskeho a neskôr tureckého vpádu. 
Za čias biskupa Vincenta 2. – 1255 aţ 1272, počas vpádu 
Přemysla Otakara v roku 1272 vypálili hrad s chrámom a dru-
hýkrát v roku 1273. Obyvateľstvo, ktoré hľadalo bezpečnosť 
v chráme, bolo vojakmi Přemysla Otakara pobité (50 ľudí).  

Biskup Pascház – 1281 aţ 1297 zaviedol poriadok do die-
cézy a horlil za čnostný ţivot kňazov. Usporiadal majetko-
právne vzťahy biskupstva a opátstva na Skalke.  

Biskup Ján 3. – 1302 aţ 1328 spravoval diecézu za veľkých 
nepokojov, kedy bola Nitra Matúšom Čákom Trenčianskym 
dvakrát spustošená. Po smrti Matúša Čáka – 1321 bol obno-
vený poriadok v biskupstve aj za pomoci kráľa Karola Róber-
ta. V roku 1302 dostal od kráľa Karola Róberta hodnosť ţupa-
na Nitrianskej stolice, ktorú vykonávali biskupi aţ do roku 
1777. 

Veľkú zásluhu o znovu vybudovanie zničeného chrámu 
a rezidencie sa zaslúţil biskup Meško z poľského rodu Piast-
kovcov. Bol biskupom v Nitre v rokoch 1328 aţ 1334. V roku 
1333 začal so stavbou nového priestrannejšieho gotického 
chrámu. Aj po svojom preloţení do Veszprému stavbu obeta-
vo podporoval.  

Biskup Vít de Castroferreo, Vašváry – 1334- 1347, františ-
kán bol predtým dvorným kaplánom kráľa Karola Róberta. 
Bol prvým biskupom po Vichingovi, ktorý bol určite meno-
vaný Svätou stolicou, nakoľko sa iná menovacia bula neza-
chovala. Počas jeho spravovania biskupstva bola stavba kos-
tola jeho zásluhou dokončená. Bol svätiteľom dnešného dómu 
sv. Štefana vo Viedni v roku 1341. 



 617 

Zo začiatku 14. storočia rozsah Nitrianskej diecézy sa dajú 
vyčítať zo zápisov pápeţských vyberačov daní – decimátorov. 
Súpis Nitrianskej ţupy sa uskutočnil v rokoch 1332 aţ 1337, 
podľa sa biskupstvo delilo na tri archidiakonáty :  katedrálny, 
hradniansky a trenčiansky.  

Súpis hradnianskeho archidiakonátu uvádza tieto farnosti : 
Ban (Bánovce n/B.), Salatna (Slatina), Bilec (Bielice), Cathan 
(Skačany), Sur (Deţerice), Hengrot (Uhrovec), Maytis (Mo-
tešice), Mica (Mitice), Misem (Omšenie), Osor (Dolné Ozo-
rovce), Podag (Bobot), Gradna (Malá Hradná), Prota (Poruba, 
alebo Pravotice), Pyspeki (Biskupice), Sabaquerec (Ţabo-
kreky), Sancti Martini (Vysočany), Tracha (Ostratice), Riblan 
(Rybany).  

Súpis trenčianskeho archidiakonátu uvádza farnosti :  Bis-
tense (Povaţská Bystrica), Brenittorio (Drietoma), Búr (Bie-
rovce), Coludog (Beckov), Costa (Košeca), Visspola (Viso-
laje), Dobrusa (Dobrá), Domanisa (Domaniţa), Edisa (Udiča), 
Enso (Hričov), Hetlac (Zubák), Jatensia (Jasenica), Lanist 
(Lednica), Lena (Ilava), Liptua (Lietava), Nadas (Nádas-Pod-
skalie), Presca (Pruské), Pretmer (Predmier), Sabola, (Sobla-
hov), Stionihino (Trenčín), Vesna (Nemšová), De Sancto 
Aemerico (Skalka n/V.), Scala (Skala), Sursa, (Súča), Silna 
(Ţilina), Puta (Bytča), Toplisa (Teplička), Varna (Varín), Ra-
dela (Radoľa). 

Územia katedrálneho archidiakonátu bolo ťaţko určiť. 
Predpokladá asi päť aţ sedem farností. 

V 15. storočí Nitrianske biskupstvo zasiahli husitské vpády. 
Značná časť územia diecézy bola poznačená plienením husi-
tov. Zničené boli farnosti – Trenčín, Povaţská Bystrica, Ilava, 
Ţilina, Teplička, Varín a ďalšie. Husitská náuka sa rozšírila aj 
medzi ľudom, o čom svedčí list uhorského snemu z roku 1449 
zaslaný do Ríma, kde sa uvádza, ţe husitské bludy sa šíria na 
Slovensku a vraj celé obce prijímajú pod obojím spôsobom. 
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Zaujímavý je prípad nitrianskeho kanonika Jána Lauriniho po-
chádzajúce z Račíc, ktorý sa ideovo pripojil k Husovej náuke. 
Študoval v Prahe filozófiu. V roku 1419 však pred Olomouc-
kým vikárom bludy odvolal. 

Koncom 15. storočia vyniká postava biskupa Antona 1492 
– 1500, ktorý zvolal do Nitry diecéznu synodu, na ktorej sa 
riešili vieroučné, sakramentálne a disciplinárne otázky. 

 
História Nitrianskej diecézy :  Biskupstvo v kresťanskom 
novoveku 

V 16. a 17. storočí sa stredná Európa nachádzala v ťaţkej 
hospodárskej a politickej situácii. Bola javiskom neustálych 
politických a náboţenských zápasov, ku ktorým sa pripojili 
turecké plienenia a výboje. Kaţdá z týchto skutočností sama 
dokázala zapríčiniť spoločenský rozvrat, ale v tom čase sa 
spojili všetky do hromady. Vyţiadali si veľké mnoţstvo obetí 
a narušili spoločenský ţivot niekoľkých generácií. Uhorsko 
bolo z tohto dôvodu rozhárané nielen politicky, ale aj hos-
podársky a náboţensky. 

Politický a cirkevný ţivot sa preniesol na Slovensko. Trna-
va bola v rokoch 1543 aţ 1820 sídlom ostrihomského biskupa. 
Za toto obdobie tu sídlilo 20 arcibiskupov a 7 kardinálov. Roz-
hárané pomery uľahčili prenikaniu nových myšlienkových 
prúdov v náboţenskej oblasti. Prvými nositeľmi myšlienok 
reformácie boli študenti zo Slovenska, ktorí študovali na ne-
meckých univerzitách. Nezodpovedným konaním zemepánov 
a činnosťou duchovných, ktorí prešli na stranu reformácie, sa 
učenie rozšírilo natoľko, ţe na začiatku 17. storočia sa k nemu 
hlásili 70 % obyvateľstva Slovenska. 

V 17. storočí sa vo vzťahu katolíkov a evanjelikov v mno-
hom pokročilo. Ţiaľ, v kontakte konfesií dochádzalo aj k vy-
ostreniu vzťahov, ktoré sa často končili násilnosťami a krvi-
prelievaním na obidvoch stranách. Politicko-náboţenské  voj-
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ny si vyţiadali nejednu obeť i na území Slovenska. Pre Ni-
trianske biskupstvo nadišli nepriaznivé časy po bitke pri Mo-
háči. 

Biskup Štefan Podmanický )1512 – 1530), ktorý vyviazol 
z bitky pri Moháči sa dostal medzi sporiace strany Jána Zápoľ-
ského a Ferdinanda Habsburského. Korunoval jedného aj dru-
hého za uhorského kráľa. Ján Zápoľský sa mu pomstil tým, ţe 
Nitru zaujal, biskupa vyhnal a majetok porozdával svojim veľ-
moţom. Po smrti biskupa Štefana Podmanického Nitriansky 
hrad obsadil cisársky generál Katzianer a mnohé cennosti ka-
tedrálneho chrámu poodváţal do Viedne, odkiaľ sa uţ nikdy 
nevrátili. Medzi nimi bol vzácny relikviár nitrianskych pa-
trónov. Ešte pred blíţiacim sa tureckým nebezpečenstvom 
vydal kráľ Ľudovít 2. s povolením pápeţa Klimenta 7. (1523 – 
1534) nariadenie, podľa ktorého všetky biskupské, kapitulné, 
rehoľné farské a iné kostoly Uhorska a pripojených krajín ma-
jú odovzdať polovicu príjmov ako aj zlatých a strieborných 
bohosluţobných predmetov na obranu vlasti. Hrozilo nebez-
pečenstvo, ţe relikviár sv. Svorada a Beňadika bude zhabaný 
na tento účel. Stalo sa tak o niekoľko rokov neskôr, v roku 
1530, keď nový kráľ Ferdinand 1. Habsburský (1526 – 1564) 
dal z neho raziť strieborné mince. Správa biskupstva prešla 
postupne do rúk priaznivcov cisára Ferdinanda, medzi ktorými 
bola aj rodina Turzovcov. Rodinou určený a vyvolený biskup 
František Turzo spravoval majetku biskupstva v rokoch 1534 
aţ 1556. 

Osobnosť Františka Turzu (1515 aţ 1574), feudálneho pána 
Oravského hradu, bola veľmi podobná novorodiacej sa uhor-
skej vysokej šľachte ako boli Pálffiovci, Esterháziovci, Cobo-
rovce a ďalší, ktoré si svoje postavenie získali v protitu-
reckých vojnách za podporu Habsburgovcov, za podporu re-
formácii a neskôr rekatolizácii. František Turzo ukončil teo-
logické a humanitné štúdia v Taliansku. Od roku 1540 bol 
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prefektom Uhorskej dvorskej komory v Bratislave. V roku 
1543 sa stal administrátorom Nitrianskeho biskupstva, hoci 
nebol kňazom. V roku 1556 sa zriekol tejto hodnosti, stal sa 
evanjelikom a oţenil sa s Barborou Kostkovou, dcérou pána 
z Lietavy a Strečna. Po jej smrti sa znova oţenil s Katarínou 
Zrínskou (1561). Stal sa zakladateľom moravsko-bytčianskej 
vetvy Truzovcov, ktorá vlastnila panstvo Hričov, Lietavu 
a Oravu. 

Po Turzovi kráľ Ferdinand 1. Habsburský zveril Nitru 
vzdelancovi a horlivému dušpastierovi biskupovi Pavlovi 
Bornemissovi (1557 – 1579). Biskup Bornemissa-Abstemius 
odstránil mnohé škody spôsobené predchádzajúcimi udalo-
sťami. Medi iným vydal tlačou a uvádzal do ţivota nariadenia 
poslednej synódy Nitrianskeho biskupstva na konci 15. Sto-
ročia biskupom Antonom Sánkfalvim. Ustanovenia vydal 
v podobe pastierskeho listu, v ktorom povzbudzoval kňazov 
a veriacich k Cirkvi, povzbudzoval k štúdiu svätých otcov 
a rozširovaniu náboţenských vedomostí. Videl v tom účinný 
prostriedok proti rozširujúcemu sa protestantizmu. Biskup tieţ 
obdaril biskupstvo mnohými cennosťami. 

Významným biskupom v pohnutých časoch diecézy bol 
spolupracovník a nástupca biskupa Bornemissa Zachariáš Mo-
šóci (1582 – 1587), rodák z Mošoviec, známy ako básnik, 
právnik a historik. V roku 1583 nariadil v diecézy pouţívať 
kalendár upravený pápeţom Gregorom 13. Spolu s pätikos-
tolským biskupom Mikulášom Telegdym vydal v roku 1584 
v Trnave zbierku uhorských zákonov. Zomrel ako 45 ročný 
v roku 1587. Aj náhrobná tabuľa z roku 1587 umiestnená 
v dolnej lodi Nitrianskej katedrály vyjadruje jeho humanis-
tické zmýšľanie. 

V tomto období vznikali časté nepokoje vyvolané povsta-
niami proti Habsburgom, ktoré viedli Štefan Bočkai, Gabriel 
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Betlen, Juraj Rákoczi a Imrich Tököli. Tieto nepokoje si 
vyţiadali obete na území Nitrianskeho biskupstva.  

Ďalšou osobnosťou Nitrianskeho biskupstva bol biskup 
František Forgáč (1596 – 1607). Vyrastal v rodine, ktorá sym-
patizovala s učením Martina Luthera. Katolíkom sa stal aţ keď 
mal 18 rokov v Ríme, kde sa rozhodol stať kňazom. Ako bis-
kup našiel diecézu v pomerne zlom personálnom obsadení. 
Prvou jeho starosťou bolo vychovať pre diecézu dobrých kňa-
zov. V Šali nad Váhom v roku 1598 zaloţil u jezuitov zákla-
dinu pre jedenástich seminaristov. Jezuita P. Carillo na adresu 
nitrianskych bohoslovcov napísal „Chovanci nitrianskeho pá-
na biskupa dávajú dobrý príklad. Je ich dvanásť“. Ako nitrian-
sky biskup prichádzal do kontaktu s rodinou Pázmaňovcov, 
ktorá patrila ku kalvínskemu vierovyznaniu. Má veľký podiel 
na ďalšom ţivotnom smerovaní činnosti neskoršieho kardinála 
a ostrihomského arcibiskupa Petra Pázmaňa (1616 – 1637). Na 
radu jezuitov upravil štatút Nitrianskej kapituly v duchu po-
ţiadaviek Tridentského snemu, čo napomohlo vykonávať 
rekatolizačnú činnosť. Za povstania Štefana Bočkaja (1604) 
musel utiecť i s kapitulou z Nitry do Györu. Klenotnica kate-
drály bola opäť vydrancovaná, olúpená o klenoty a vzácne lis-
tiny. František Forgáč sa stal v roku 1607 ostrihomským arci-
biskupom a kardinálom. Keď sa protestanti zásluhou palatína 
Juraja Turzu na ţilinskej synode v roku 1610 organizačne osa-
mostatnili po tom, čo viedenským mierom z roku 1606 dosiah-
li náboţenskú slobodu a rovnoprávnosť s katolíkmi kardinál 
František Forgáč ako uhorský primas proti tomu protestoval 
a v roku 1611 zvolal do Trnavy provinciálny snem. Zomrel 
v roku 1615. 

Biskup Ján Telegdy (1619 – 1644) sa výrazne zapísal  do 
dejín Nitrianskeho biskupstva. Zaţil azda najţalostnejší stav 
biskupského sídla v Nitre. Ustavičné vojny s Gabriela Betlena 
(1620 – 1621) zničili hrad a katedrálu. Biskup Ján Telegdy dal 
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hornú loď katedrály úplne do poriadku a pristavil k nej terajšiu 
dolnú loď. Touto prestavbou získal priestor na severnej strane, 
kde dal vyhotoviť kaplnku a v roku 1638 v nej slávnostne ulo-
ţil ostatky patrónov biskupstva. O Túto skutočnosť potvrdzuje 
opát kláštora na Panónskej hore a rektor jezuitov v Trenčíne 
Ladislav Vid. Biskup Ján Telegdy má zásluhu na postavení 
františkánskeho kláštora v roku 1630, ktorý umiestnil do hor-
nej časti mesta Nitra. Biskup Ján Telegdy spravoval aj arci-
biskupstvo kaločské. Biskup Ján Telegdy  zvolal v roku 1633 
Nitriansku cirkevnú synodu, ktorá mala dôleţitú úlohu pri 
rekatolizácii. V trnavskom seminári zaloţil šesť fundácií pre 
Nitriansku diecézu. V tom čase mala diecéza 66 farností. Ka-
tedrálny archidiakonát mal 6 fár, trenčiansky archidiakonát 15 
fár a 15 filiálok a povaţský archidiakonát 18 fár a 19 filiálok. 
Značná časť biskupstva bola v rukách protestantov. Zomrel 
v roku 1646. 

Len niekoľko týţdňov spravoval nitriansky stolec 37 ročný 
Štefan Bošnák, posledný potomok rodiny Bošnákovej z neďa-
lekých Šurian. Zomrel koncom júla 1644 na ceste do Viedne. 
Sotva dal biskup Selegdy katedrálu do poriadku, prišli nové 
nájazdy Turkov, ktorí okupovali Nitru. Bojiskom sa stal opäť 
hrad a katedrála. Udalosti sa odohrali za biskupa Juraja Selep-
čéniho – Pohronca, rodáka zo Slepčian v Poţitaví. Bol jedným 
z najhorlivejších biskupov v Nitre (1648 – 1666), ale aj na 
iných biskupských stolcoch, ktoré zastával. Narodil sa v roku 
1595, teda v časoch keď sa Európa zmietala v náboţenských 
nepokojoch, stavovských povstaniach a čelila plieneniu Tur-
kov. Sám bol dieťaťom poddanských rodičov, ktorých za-
vraţdili Turci. Zásluhou kardinála Petra Pázmaňa študoval 
v Ríme a býval v kolégiu Hungarico-Germanicu. Vo Vatikán-
skom archíve sa nachádza list Petra Pázmaňa datovaný v Bra-
tislave zo dňa 14.08.1627, v ktorom hovorí, ţe posiela 9 
chlapcov do Ríma „studiorum causa“. Charakterizuje ich ako 
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počestných, nadaných, veľmi zdraví a z Boţou mocou od kaţ-
dej nákazy ochránení. V liste sú uvedení mená aj týchto štu-
dentov. Na prvom mieste je uvedený Juraj Selepčéni, potom 
Andrej Pecchy, Tobiáš Pistes, Demeter Jarftas, Juraj Suchla, 
Andrej Nady, Pavol Busakovič, Andrej Peternasary a Martin 
Albert. Profesor rímskeho kolégia jezuita Ján de Lugo vo 
svojom hodnotení zo dňa 03.11.1643 nazýva Juraja Selep-
čéniho „Georgius Pohroncius Szelepcseny“. V hodnotení 
o ňom hovorí „ V čase štúdia sa preslávil. Vlastnil viaceré 
čnosti ako nadanie, skromnosť, usilovnosť, štúdium, rozváţ-
nosť – vynikal vo všetkých predmetoch. Obhájil tézy z celej 
teológie na zasadnutí kardinálov a iných prelátov „cumaplausu 
et laude magna“. V ďalšej časti listu profesor spomína, ţe 
nielen vo filozofii, ale aj v teológii bol úspešný. Aj pred pápe-
ţom si dobre počínal. V prastarej viere našich predkov našej 
viery a náboţenstva, kňazskej integrite a iných náboţenských 
cvičeniach si tak počínal, ţe sa nám javil drahým a milým 
a všetkým seminaristom bol dávaný za príklad čnosti. Nádeja-
me sa, ţe bude uţitočný pre svoju vlasť“. Počas tureckých vo-
jen po dobytí Nitry spustošili Turci v októbri 1663 a v apríli 
1664 aj katedrálu. Nepoškodili však oltár Snímania z kríţa 
v dolnej lodi, ktorý dal postaviť v roku 1662 Juraj Selepčéni. 
Nemoţno v krátkosti  vyrátať všetky jeho aktivity, preto len 
rýchlosti treba spomenúť : 
- štedré podporovanie diecézy, 
- publikačná a vydavateľská činnosť Trnavskej univerzity, 
- výstavba nových kostolov, 
- obnova pútnických miest, 
- horlivé šírenie mariánskej úcty. 

Známa je jeho úprimná snaha zastaviť turecké nebezpe-
čenstvo a oslobodiť kresťanskú Európu od mohamedánskych 
Turkov. Usiloval sa spojiť kresťanské knieţatá proti spoločné-
mu nepriateľovi. Viackrát sa zúčastnil ako vyslanec cisára 
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Ferdinanda na rokovaní s Turkami v dnešnom Istambule.  Je 
nesporne jeho zásluhou, ţe sa kráľ Ján Sobieski zúčastnil roz-
hodujúcej bitky pri Viedni 12. septembra 1683. Vernosť Cirk-
vi a rímskemu stolcu preukázal aj odsúdením galikánskych 
článkov na Trnavskom sneme v roku 1682. 

V hodnosti nitrianskeho biskupa a od roku 1657 kaločského 
arcibiskupa, neskoršie ostrihomského arcibiskupa a prímasa 
uhorského od roku 1666 bol svedkom aj smutných udalostí 
násilia, ktoré priniesla reformácia. Svedčí o tom aj správa 
o náboţenskej situácii z roku 1684, ktorú poslal pápeţovi. Vy-
jadruje ţiaľ a bolesť nad ťaţkou situáciou vyvolanou  nábo-
ţenskými nepokojmi. Okrem iného píše –„Z toho vytryskol 
náš neuveriteľný bôľ srdca a nevyčísliteľné škody pre Cirkev 
v Uhorsku“. Na ďalšom mieste zas uvádza dôvod svojho 
smútku a nádej na zlepšenie - „Zaznamenávame niektoré 
udalosti jednotlivo na základe svedectiev. Bárs by boli schop-
né vyvolať vo Vašej Blaţenosti, ako našom otcovi, cit všeo-
becnej útrpnosti ako aj pohnúť, aby opravdivo zásluţne sa 
poskytli liečivé účinky“. V závere úvodu píše „Zavrhli pôvod-
ný kult Pána a jeho Najsvätejšej Matky“. následne uvádza 
mená zavraţdených kňazov v počte devätnásť aj s krátkym 
pohľadom na ich pôsobenie a spôsob smrti, ktoré arcibiskup 
pokladá za mučeníctvo. Spomína aj ďalších, ktorí padli za 
obeť zbraniam a násiliu heretikov. V správe môţeme sledovať 
osudy ďalších, ktorí trpeli za svoju vernosť. Arcibiskup vyja-
druje túto skutočnosť slovami „V slzách nemôţem zabudnúť 
na tých, ktorých trápili... Najblaţenejší Otče, tak ma dojali tak 
veľké zlá, ba ešte viac...“ Zomrel ako 92 ročný dňa 9. marca 
1685 v Letoviciach na Morave. Je pochovaný v mariánskej 
bazilike v Mariazelli v Rakúsku, kde dal vybudovať kaplnku 
zasvätenú svätému Ladislavovi. 

Nitriansky hrad opätovne obnovil biskup Leopold Kolonič. 
Za zásluhy a zboţný ţivot bol menovaný za biskupa ešte ako 
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nekňaz v roku 1666. Bol vysvätený za kňaza a biskupa, ale 
v hodnosti biskupa bol iba tri roky, do roku1669. Stal sa 
kaločským arcibiskupom a neskôr prímasom, arcibiskupom 
ostrihomským. Počas vedenia diecézy malo Nitrianske biskup-
stvo osem miest a sto dedín. 

Významným biskupom na Nitrianskom biskupskom stolci 
bol aj Tomáš Palfi, v rokoch 1669 aţ 1679. Pred jeho vyme-
novaním do Nitra bol biskupom Jágri. História ho charak-
terizuje ako človeka zboţného, láskavého a rozváţneho, ktorý 
slúţil za príklad heretikom. Doslova sa píše „Bol vţdy horlivý 
v obrane práv Cirkvi. Väčšinu svojich príjmov dával horlivo 
na obranu práv proti heretikom“. V horlivej rekatolizačnej 
práci pokračoval aj v Nitrianskej diecéze. O tom svedčí aj 
kanonická vizitácia diecézy, ktorú z jeho poverenia vykonal 
archidiakon Juraj Novosedlík. Dobudoval a opevnil Nitriansky 
hrad. Katedrálu obohatil novými cennosťami.  

Nitrianski biskupi chápali, ţe duchovnú obnovu diecézy 
môţu uskutočniť len s horlivými a vzdelanými kňazmi. Preto 
pozornosť kandidátom kňazstva venoval aj biskup Ján Guba-
šóci, ktorý bol biskupom v Nitre v rokoch 1679 aţ 1686. Svoj 
dom v Modre dal trnavským jezuitom, aby z tohto majetku 
vydrţiavali jedného nitrianskeho klerika. Galošský majetok 
venoval Pázmaneu vo Viedni, aby z neho hradili náklady na 
štúdium nitrianskych bohoslovcov. Fundácia činila 21.000 
zlatých, čo vystačovalo na výchovu a vzdelávanie dvanástich 
nitrianskych teológov. Tieto základiny dočasne zabezpečili 
potrebný počet kňazov. Súčasníci o ňom hovoria pozitívne aj 
v iných oblastiach pre dobro Cirkvi – „vţdy dával príklad 
svätého ţivota, zboţnosti, lásky, múdrosti vo svojom kona-
ní...“ a tieţ „niet jemu podobného, ktorý by mohol lepšie 
spravovať našu diecézu“. 
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Chýr svätého ţivota mal aj biskup Jakub Haško (1690 – 
1691), horlivý dušpastier. Ťaţká choroba, ktorú trpezlivo zná-
šal, ukončila jeho ţivot v roku 1695. 

O biskupovi Blaţejovi Jaklinovi (1691 – 1695) sa uvádza, 
ţe obnovil spustošený zoborský kláštor, uviedol tam rehoľu 
kamaldulov. Z pera jeho súčasníkov moţno čítať – „veľmi 
vhodný pre Nitriansku diecézu, má veľké porozumenie a hor-
livosť, veľmi zboţný, láskavý, rozváţny, dáva dobrý príklad. 
Všetkým je to známe.“ 

Biskup Ladislav Maťašovský (1969 – 1705) spravoval bis-
kupstvo za kuruckých vojen. Nitra bola vtedy postihnutá via-
cerými poţiarmi. Biskup Maťašovský všestranne pomáhal 
mestu a odkázal celý svoj majetok na dobročinné ciele. Zaloţil 
v Nitre gymnázium. Dňa 4. novembra 1704 zaloţil základinu 
pre ôsmich klerikov a okrem toho sa cvičili a vzdelávali v syn-
taxe, prozódii a retorike. Najnadanejší boli posielaní na trnav-
skú a viedenskú univerzitu. Biskup zdôraznil, ţe bez akej-
koľvek protekcie. Vo štvrtom bode testamentu píše toto : „Ho-
ci moja Nitrianska diecéza zo základín mojich predchodcov 
Jána Telegdyho a Jána Gubašóciho je dušpastiermi dostatočne 
obsadená, napriek tomu katedrála trpí okrem kanonikov 
a dvoch kaplánov pri bohosluţbách nedostatkom. Z mladšieho 
kléru nemoţno vyčleniť nikoho pre asistenciu pri boho-
sluţbách za akolytov a turiferov.“ Aby sa odstránil tento 
nedostatok venujem na výstavbu seminára 19.150 zlatých. 

Ladislav Adam Erdödi (1706 – 1736) prevzal biskupstvo 
vo veľmi zúboţenom stave. Samotné mesta Nitra malo pre 
časté poţiare veľmi málo veriacich. Jeho osobné vlastnosti ho 
predurčovali k zodpovednej biskupskej sluţbe. Bol Zboţný 
a dobrých mravov. Mnoho urobil  pre Cirkev v Uhorsku proti 
heretikom. Bol schopný viesť biskupstvo vzhľadom na jeho 
prednosti – vzdelanie, inteligenciu, rozváţnosť, znalosť rečí 
(latinsky, taliansky, nemecky, maďarsky a slovensky), z kto-
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rých posledná je uţitočná v Uhorsku, predovšetkým v Nitrian-
skom biskupstve. O jeho schopnosti svedčí aj skutočnosť, ţe 
sa zaslúţil o návrat vyše 50 tisíc protestantov do katolíckej 
Cirkvi, hoci počet jeho diecézanov vtedy prekračoval sotva 
stotisíc. Moţno povedať, ţe bol druhým tvorcom terajšej 
katedrály. Dal opraviť a vyzdobiť. Kamaldulský mních Ladis-
lav Radaošáni, rodák z Nitry, v tom čase v kláštore v Majku, 
v roku 1738 navštívil Nitru. Bol v katedrále, o ktorej v liste 
z 22. decembra 1740 píše okrem iného „na chválu biskupa Er-
dödiho katedrála sv. Emerána má biskupa, má starú štruktúru, 
ktorá opravou získala novú podobu. Nepotrebuje opravu. Je 
prekrásna, opravená mnohými nákladmi a v Uhorsku niet kraj-
šieho kostola ako ona.“ Vojnou zničenú biskupskú rezidenciu  
takmer od základu prestaval do dnešnej podoby. K najvýz-
namnejšiemu dielu biskupa Erdödiho bola realizácia Nitrian-
skeho seminára. Na tento účel venoval 2.030 zlatých a dal 
zakúpiť v Hornom meste takzv. almašiovský dom, v ktorom  
9. novembra 1715 otvoril prepotrebný seminár. Zasvätený bol 
Ladislavovi Uhorskému. Prijal do neho ôsmich klerikov. 

Po desaťmesačnom uprázdnení biskupského stolca po smrti 
Ernesta Jána Harracha (1738-1739), ktorý však nikdy do Nitry 
neprišiel (pôsobil v diplomatických sluţbách Uhorskej koruny 
pri Svätej stolici, kde zastával aj vysoký úrad v súdnom tri-
bunáli.) Biskupom sa stal ako 33 ročný, ale o dva roky zomrel 
v Ríme na mor.  

Po ňom nastúpil na Nitriansky biskupský stolec svätiaci 
biskup doriský Imrich Esterházi (1740-1763).Istý čas pomáhal 
v úrade svojmu strýkovi, vtedajšiemu primasovi toho istého 
mena. Biskup Esterházi bol v tom čase známy ako človek 
zboţný, rozváţny, vzdelaný, príkladný, ktorý konal viaceré 
charitatívne skutky, bol dobrý ochranca biskupských práv 
a kléra. V meste Nitra pre mor, počet obyvateľov klesol na päť 
tisíc. Správa uloţená vo Vatikánskom tajnom archíve  uvádza 
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v tom čase v biskupskom meste kolégium piaristov, františ-
kánsky kláštor, jednu nemocnicu. V seminári bolo dvanásť 
klerikov. Z vďaky za ukončenie moru dal postaviť v roku 
1750 na námestí pred hradom mariánsky stĺp veľkej umeleckej 
hodnoty, na ktorom je socha nepoškvrneného počatia Panny 
Márie. Veľkým nákladom dal obnoviť poškodenú klenbu 
katedrály. 

Na úsilie predchodcov nadviazal starostlivý  biskup Ján 
Gustíni 1764-1777). Ako biskup bol posledným ţupanom 
Nitrianskej ţupy. V rokoch 1766 a 1767 osobne vizitoval úze-
mie svojho biskupstva. Vlastným nákladom dal postaviť 
v Hornom meste vhodnú budovu pre neskorší veľký seminár. 
Starý seminár zbúral a postavil dnešnú budovu seminára, sto-
jacu smerom do Horného mesta. V roku 1776 tu biskup 
zaviedol celé teologické štúdium a menoval prvých diecéz-
nych profesorov. Jeho stavebná iniciatíva sa prejavila aj v tom, 
ţe sa zaslúţil o stavbu kláštora kongregácie nazarénov pri 
chráme Panny Márie na Kalvárii v Nitre.. Pozdvihol púte 
k Matke Boţej nitrianskej. Dal postaviť veţe piaristického 
kostola, opraviť veţu františkánskeho kostola a podobne. 
Myslel aj na chudobnejších farárov a organistov, pre ktorých 
zaloţil základiny. Biskup Gustíni bol aj literárne činný. Sved-
čia o tom jeho „Cirkevné dejiny“ a rukopis „O úcte anjelov 
a svätých“. V roku 1759 napísal obsiahle dielo „O sviatosti 
oltárnej“, ktoré preloţil do slovenčiny bernolákovec františkán 
Páter Anton Benčič pod názvom „Manna Spasiteľna“.  

Územie okolia Nitry, kde bolo sídlo biskupa, tvorilo iba 
malú časť diecézy. Jej väčšia časť sa rozprestierala v severnej 
časti, ako je s malými úpravami aj dnes. Vznikla paradoxná 
situácia, ţe biskup na územie svojej diecézy prechádzal po 
území susedného biskupstva. Aj keď tu boli pokusy o úpravu 
hraníc, záleţitosť sa čiastočne vyriešila aţ v roku 1776. Vtedy 
pápeţ Pius 6. na podnet panovníčky Márie Terézie zriadil na 
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území ostrihomského arcibiskupstva tri nové diecézy – 
spišskú, roţňavskú a banskobystrickú. Biskup Ján Gustíni 
vyuţil situáciu a dohodou s ostrihomským arcibiskupom  Jo-
zefom Bathánym dosiahol so schválením Svätej stolice, ţe 
trinásť farností ostrihomskej diecézy, zväčša v údolí rieky Ni-
try, pripadlo Nitrianskemu biskupstvu. 

František Xaver Fuchs (1777-1804), hoci bol neslovák, 
zapísal sa do histórie biskupstva a slovenských dejín ako 
veľký priaznivec, spoluzakladateľ a mecén Slovenského uče-
ného tovarišstva. Jeho starostlivosť o biskupstvo sa prejavilo 
v rôznych podobách. Zostavil pravidlá pre svojich kňazov, 
v ktorých nariaďuje, aby sa kandidáti kňazstva vychovávali 
ozaj v cirkevnom duchu. Ustanovil pre seminár duchovného – 
špirituála. Ako účinný prostriedok pre formáciu bohoslovcov 
veľmi odporúčal a šíril úctu k Panne Márii. Pre predstavených 
a profesorov seminára veľmi podrobne určil povinnosti pri 
vzdelávaní a výchove seminaristov. Zároveň zveľadil  aj 
pomerne slabé základiny seminára. Zaviedol tzv. dišputy, kto-
ré sa konali kaţdý mesiac počas celého roka. O vzdelanosť vo 
svojej diecéze sa staral šírením katolíckej tlače. Zaslúţil sa aj 
o výstavbu kostolov v Drietome, Draţovciach, Lukáčovciach, 
Oponociach, o výstavbu farských budov v Čápore, Drietome, 
Draţovciach, Jarku, Moravskom Lieskovom a podobne. Z je-
ho iniciatívy sa postavili viaceré školy a útulky pre chudob-
ných v Nitre, Močenku, Radošinej a Krakovanoch, ktoré aj 
vydrţiaval. Viaceré farnosti pocítili jeho štedrosť najmä pri 
zariaďovaní kostolov. Jeho sociálne cítenie bolo moţné cítiť 
vo viacerých základinách. Pre chudobných študentov zabez-
pečil štipendiá. Biskupstvo malo v tom čase jeho spravovania 
133 farností a 10 miest, v ktorých bola duchovná správa a pri-
pravovalo sa tu zriadenie farností napríklad na Kysuciach. 
Z celkového počtu obyvateľov 290.311 bolo v diecéze : 
¾ 264.017 rímskokatolíkov, 
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¾ 11 gréckokatolíkov, 
¾ 20.720 protestantov, 
¾ 5.563 ţidov. 

Z vynikajúcich osobností na čele biskupstva nemoţno obísť 
biskupa Jozefa Klucha (1808-1826), rodáka z Kláštora pod 
Znievom, veľkého mariánskeho ctiteľa. Sám pochádzajúci 
z chudobného rodinného prostredia, bol po celý svoj ţivot 
známy svojím sociálnym cítením. Všetky osobné príjmy 
venoval na dobročinné ciele, najmä pre chudobných a cho-
rých. Svedčia o tom základiny veľmi dobre finančne zabez-
pečené : pre chudobných banskobystrickej diecézy 55.000 
zlatých, na výchovu dievčat v Nitrianskej diecézy 56.000 zla-
tých, na výchovu chudobných ţiakov 60.000 zlatých, na vý-
chovu nitrianskych klerikov 46.668 zlatých, na výchovu dva-
nástich chudobných chlapcov 56.250 zlatých. Ďalšie základiny 
slúţili na povznesenie náboţenského ţivota, liturgie, kostolov 
a podobne. Zvláštny, priam rodinný vzťah mal k Močenku, 
kde bolo letné sídlo nitrianskeho biskupa. O vrúcnom vzťahu 
k tomuto mieste svedčí jeho rozhodnutie, aby po smrti jeho 
srdce odpočívalo tu. Srdce bolo podľa jeho ţiadosti uloţené do 
krypty kaplnky sv. Kríţa, hoci telesné pozostatky sú uloţené 
v krypte katedrálneho kostola v Nitre. Zomrel v Močenku 
31.12.1836. 

Biskup Jozef Vurum, predtým profesor cirkevných dejín 
a práva spravoval biskupský archív a napísal prvé dejiny Ni-
trianskeho opátstva pod názvom „Episcopatus Nitriensis ejus-
que praesulum memoria“, ktoré vyšli v Bratislave v roku 
1838. Známe sú tieţ vizitácie farností Nitrianskeho biskup-
stva. V roku 1830 vydal historický schematizmus diecézy. 
Zriadil ţilinský sirotinec a značnou základinou umoţnil výs-
tavbu Dievčenskej školy v Nitre. 

Imrich Palúcky (1838-1858) bol biskupom tieţ veľkého 
apoštolského ducha. Horlil za náboţenský ţivot v diecéze, šíril 
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úctu k Boţskému srdcu a k Panne Márii. Zaloţil a postavil 
v Nitre ústav milosrdných sestier pre výchovu dievčat, ktoré 
sa starali o chudobných a chorých. Zaloţil aj základinu na 
stavbu Malého seminára. Schematizmus rok pred jeho nás-
tupom na Nitriansky biskupský stolec uvádzal 321.149 oby-
vateľov diecézy, z toho 287.149 rímskokatolíkov, 2 grécko-
katolíkov, 23.045 protestantov a 11.709 ţidov. Na území bolo 
145 farností. 

Biskup Agustín Roškováni ((1859-1892) svoje meno zveč-
nil štedrosťou a vedeckou činnosťou. Rozširoval úctu Blaho-
slavenej Panny Márie a napísal dielo „O Nepoškvrnenom Po-
čatí“. Viedol prísny asketický ţivot. Bol teologicky vysoko 
vzdelaný, o čom svedčia viaceré jeho rozsiahle viaczväzkové 
diela (o pápeţskom primáte, o manţelstve, o celibáte a podob-
ne), celkom asi 80 zväzkov. Bol zakladateľom veľkej diecéz-
nej kniţnice, ktorá narástla na 80.000 kniţných jednotiek. 
V súčasnosti má 66.000 zväzkov. K budove Veľkého seminára 
dal v rokoch 1877 aţ 1878 pristaviť nové impozantné krídlo. 
Jeho  zásluhou pribudla v roku 1876 v Nitre – Horné mesto aj 
nová budova Malého seminára (otvoreného v roku 1888), te-
rajšej budovy Kňazského seminára sv. Gorazda. 
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Desať rokov účasti Vojenského opravárskeho 
podniku v Trenčíne na mierových silách Orga-
nizácie spojených národov 

K najstarším vojenským inštitúciam, ktoré sa na Slovensku 
zaoberajú opravami vojenskej techniky patrí Vojenský 
opravárenský podnik 027 Trenčín, štátny podnik. Jeho korene 
činnosti siahajú ešte do decembra 1918, keď vojaci vyučení 
strojári začali opravovať vojenskú trofejnú techniku. Odvtedy 
patrí tento podnik k priemyselným dominantám trenčianskeho 
regiónu. Pracovníci podniku sa vypracovali za posledných 
osem desaťročí za jedných z najuznávanejších odborníkov 
v opravárenskej činnosti. Vyrástli tu doslova celé generácie 
špičkových odborníkov. 

Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín, štátny podnik 
sa počas uplynulých desať rokov aktívne zapojil do účasti 
mierových operácií Organizácie spojených národov. Začalo to 
v roku 1992, keď podnik pripravil ešte pre československú 
jednotku zúčastňujúcu sa na mierových operáciách vojnového 
konfliktu na Balkáne. Od roku 1993 sa podnik aktívne zapojil  
do účasti na mierových operáciách tieţ na Balkáne, vtedy uţ 
pre ţenijný prápor Armády Slovenskej republiky. V rokoch 
1993 aţ 1996 zabezpečoval dodávky špeciálneho materiálu, 
náhradných dielov, servis vojenskej, tankovej a automobilovej 
techniky. Aj zásluhou trenčianskych vojenských opravárov 
získal na ţenijný prápor vysoký kredit a uznanie v rámci 
medzinárodných Organizácie spojených národov. Tieto sluţby 
zabezpečovala priamo servisná skupina podniku, ktorá mala 
svoju základňu na letisku spravovanom jednotkami Organi-
zácie spojených národov v Záhrebe. Ďalšia činnosť bola nas-
merovaná priamo v teréne, v lokalitách nasadenia ţenijného 
práporu ako napríklad v Daruvare alebo Lipniku. Za uvedené 
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obdobie podnik zabezpečil dodávky náhradných dielov v ob-
jeme viac ako 72 miliónov Sk.  

Na základe takto získaných skúseností dostal ponuku od 
Ministerstva obrany Slovenskej republiky na zabezpečenie 
prevádzky pontónového mosta cez rieku Neretvu pri meste 
Mostar na území Bosny a Hercegoviny. Túto zákazku reali-
zoval podnik v roku 1996 prostredníctvom misie IFOR v Zá-
hrebe. Od marca do októbra 1996 prevádzku tohoto mosta 
zabezpečovalo 15 civilných pracovníkov podniku. 

V priebehu rokov 1997 a 1998 podnik opravil všetku bojo-
vú techniku, ktorá sa vrátila z pôsobenia Mierových síl Or-
ganizácie spojených národov v bývalej Juhoslávii. V roku 
1999 podnik ešte zabezpečoval opravu a dodávku ţeleznič-
ného zariadenia „HYRA-M“ pre ţenijný prápor Armády Slo-
venskej republiky Mierovej misie Organizácie spojených ná-
rodov v bývalej Juhoslávii. 

V roku 2000 podnik pripravil techniku pre ţenijnú jednotku 
KFOR umiestnenú na území Kosova. Súčasne bol zabezpe-
čovaný servis priamo na mieste dislokácie jednotky. V tomto 
istom roku podnik začal vyrábať kontejnery ISO pre mierovú 
jednotku Armády Slovenskej republiky – UNMEE, disloko-
vanú na území Eritrii. Pre túto jednotku podnik vyrobil 200 
kontajnerov ISO a okrem toho cez podnik prešla všetka tech-
nika, ktorá bola súčasťou slovenskej vojenskej ţenijnej jed-
notky.  

Od roku 2001 zabezpečoval podnik náhradné diely a servis 
aj pre ţenijnú jednotku pôsobiacu na území Cyperskej repu-
bliky v rámci mierovej misie Organizácie spojených národov 
„UNFICYP“ a pre nemocnicu Armády Slovenskej republiky 
pôsobiacej vo Východnom Timore „UNTAET“. 

V roku 2002 podnik okrem zabezpečovania servisu pre 
Mierové misie UNMEE, UNTAET, UNFICYP zabezpečil 
techniku pre jednotku Armády Slovenskej republiky KFOR – 
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„JOINT GURDIAN“, ktorá je súčasťou spoločnej českoslo-
venskej jednotky v Kosove. Podnik pre túto jednotku zabez-
pečoval výrobu kontajnerov ISO a výstavbu tábora jednotky. 

Trenčianske noviny 17.03.2003 
Pomocná evidencia 174/1/03 
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Ladislav Jambor :  Trvalá pamiatka na výročie 
Slovenska 

Začiatok roku 2003 bol pre Slovákov doma i zahraničí 
pamätnou udalosťou, keď sme si pripomenuli 10. výročie 
vzniku druhej Slovenskej republiky. Pri tejto príleţitosti 
Národná banka Slovenska pamätnú tisíc korunovú mincu. 
Vydaná mala byť uţ začiatkom januára 2003, ale vinou 
Mincovne v Kremnici bola vydaná aţ v mesiaci máj 2003. 

A teraz k popisu mince. Minca má tvar štvorca o 43,6 mm 
stranách a váhe 62,207 gr. z takmer čistého striebra, čo je 
ojedinelé. Preto bol o jej vydanie mimoriadny záujem 
a mnohým zberateľom sa ani neušla, hoci bola vyrazená 
v počte 12 tisíc kusov. Minca bola uloţená v plastikovej 
kruhovej krabičke vsadenej do modrej kazety s viečkom, na 
ktorom bolo napísané 10. výročie vzniku Slovenskej 
republiky. Na lícnej strane je centrálne umiestnený štátny znak 
Slovenskej republiky a okolo neho ochranné gesto vytvárajú 
ruky. Vľavo od štátneho znaku je znak Slovanstva – lipová 
ratolesť a vpravo názov štátu a letopočet 2003. Na rube mince 
je zobrazený obrys mapy Slovenska, nad ňou hodnota 1.000,- 
Sk a pod ňou nápis „10 rokov Slovenskej republiky“. Vľavo 
sú zobrazené letopočty 1993 a 2003. 

Pamätnú mincu navrhol akademický sochár Miloš Vavro, 
rodák z Trenčína. Ľudovú školu umenia v Trenčíne absolvoval 
po odborným vedení akademického maliara Mariána 
Súčanského. Na strednej škole umeleckého priemyslu 
v Uherskom Hradišti, odbor reprodukcia v kameni ho viedol 
národný umelec prof. Ján Habarta. Vysokú školu výtvarných 
umení v Bratislave ukončil v roku 1987 pod odborným 
dohľadom národných umelcov Ladislava Snopeka aJána 
Kulicha. Uţ ako študent 6. ročníka Vysokej školy výtvarných 
umení v Bratislave získal prvú cenu v anonymnej súťaţi na 
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stokorunovú pamätnú mincu pri príleţitosti 150. výročia Karla 
Hynka Máchu spomedzi stopäťdesiat návrhov. 

Teraz sa Milan Vavro venuje exteriérovej a komornej plas-
tike, mincovej tvorbe a dizajnu. Jeho pracovným materiálom 
je kameň, drevo a kov. Pre pobočku Trenčianskej numizma-
tickej spoločnosti vytvoril v roku 1990 pamätnú medailu 
v striebre a tombaku vydanej pri príleţitosti 110. výročia 
narodenia M. R. Štefánika. Podieľal sa na reštaurovaní 
kláštora Emausy a veľvyslanectva USA v Prahe a časť mos-
kovského Kremľa. Veľmi známa je aj jeho štyri a pol metra 
vysoká socha Jeţiša Krista inštalovaná v Nových Zámkoch. 

Trenčianske noviny 22.09.2003 
Pomocná evidencia 542/1/03 
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Darius Ivan :  Pri Trenčíne odkryli najväčšie 
žiarové pohrebisko z doby bronzovej 

Najväčšie ţiarové pohrebisko z mladšej a neskorej doby 
bronzovej v západoslovenskej oblasti a jedno z najväčších na 
Slovensku odokryli pracovníci Archeologického ústavu Slo-
venskej akadémie vied z Nitry na juţnej hranici mesta Trenčín 
pri výskume lokality Belá v susedstve hypermarketu Tesco. 
Pred rokom bol preskúmaný zvyšok stredovekej osady a nes-
kôr juţný okraj pohrebiska luţickej kultúry z mladšej a nes-
korej doby bronzovej. V roku 2002 bolo odokrytých 240 ţia-
rových hrobov z rokov 1200 aţ 800 pred našim letopočtom. 
Na tento výskum sa nadviazalo aj v roku 2003, pri ktorom 
bolo odokrytých ďalších takmer tristo hrobov. Vedúci výs-
kumu PhDr. Ivan Chebeň, CSc. konštatoval, ţe je to jedno 
z najväčších pohrebísk luţickej kultúry na Slovensku, z ktorej 
časť bola zničená pri výstavbe štátnej cesty 2/507 vedúcej 
z Trenčína do Trenčianskej Turnej. Kostrové pochovávanie 
bolo v luţickej dobe na našom území veľmi výnimočné. Luţi-
čania svojich mŕtvych spaľovali. Kaţdý z hrobov teda obsa-
hoval zrnu so spálenými zvyškami kostry a popol prekrytú 
miskou. Vo väčšine hrobov sú uloţené ďalšie menšie nádoby, 
šálky a dţbánky, jednoduché bronzové krúţky, ktoré sa zrejme 
vplietali do vlasov, náramky a ihlice na spínanie šiat a výni-
močne sa našli aj zbrane. Mnoţstvo bronzových odokrytých 
predmetov sú ţiarom roztavené zliatky, no našiel deformo-
vaný hrot oštepu, keďţe leţal zrejme na kraji horiacej hranice. 
Našli sa aj jantárové korálky, čo dokladuje kontakty vtedaj-
šieho obyvateľstva s obyvateľstvom iných území. 

Trenčianske noviny 29.09.2003 
Pomocná evidencia 564/1/03 
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Ing. Rudolf Kadlečík :  Tatári v Trenčíne 
Všetko to začalo v roku 1155, keď sa narodil Temudţin, 

syn bezvýznamného náčelníka mongolského kmeňa Jasuge-
jóv. V mladosti bol zajatcom a ako otrok nosil na krku jarmo – 
veľké drevené koleso. Neskôr sa mu podarilo utiecť, stal sa 
náčelníkom svojho kmeňa a krok za krokom začal plniť svoj 
sen o zjednotení všetkých mongolských kmeňov. To sa mu 
nakoniec podarilo po mnohoročných krvavých bojoch medzi 
kmeňmi. 

V roku 1206 na veľkom zhromaţdení všetkých náčelníkov 
mongolských kmeňov bol Temudţin vyhlásený za veľkého 
chána – Čingischán, kráľa dobyvateľov. Tak začala hrozná 
vojenská mašinéria, ktorou sa Čingischán obrátil proti sused-
ným národom. Najprv obsadil severozápadnú a západnú Čínu. 
Súčasne sa obrátil proti Chorézmskej ríši v Perzii a v strednej 
Ázii, ktorú rozvrátil a zničil. Iné jeho vojsko porazilo ruské 
knieţatstvá v roku 1223. Do Mongolska sa Čingischán vrátil 
v roku 1225 a v roku 1227 zomrel. 

Čingischán jeden z najväčších muţov sveta aký sa kedy 
narodil zaloţil ríšu, ktorá nemá vo svete obdobu. Vytvoril 
„Jasu“ – zborník zákonov, ktorý platil v celej ríši a bol zá-
kladom všetkých úspechov. Z rodnej osady Karakorum vybu-
doval hlavné mesto ríše, kde sústredil remeselníkov z doby-
tých krajín a mesto sa stalo strediskom, do ktorého smerovali 
karavány z východu aj západu.  

Od roku 1267 sa stalo hlavným mestom mongolskej ríše 
Peking. Čingischán pred smrťou ustanovil za následníka 
svojho syna Ogodeja. Ostatných synov poveril správou roz-
ľahlých území. Najstarší syn Dţuči neposlúchal a chcel sa 
osamostatniť. Preto ho dal Čingischán tajne zavraţdiť a za 
jeho nástupcu určil jeho syna a svojho vnuka Batuchána. 

Toho poveril splnením svojho odkazu – závetu dobyť zá-
padné krajiny a prísť aţ k Severnému moru. Preto sa tatárski 



 639 

cháni, všetci 11 vnuci Čingischána, zišli sa v roku 1236 so 
svojimi vojskami v strednej Ázii pri meste Sygnak na veľkom 
zhromaţdení vyhlásili za veliteľa výpravy na západ dvadsať-
deväťročného Batuchána, prezývaného Dţinhagir, podmaniteľ 
sveta. Tatári vedeli, ţe útok na západ musí byť náhly, prekva-
pivý, lebo jedine tento im zabezpečí úspech. Na západ vyrazila 
obrovská armáda s počtom 400 aţ 500 tisíc bojovníkov. Pre-
plávali Volgu a obili všetko, čo im stálo v ceste. Dostali sa aţ 
ku Kyjevu, potom sa vrátili do ázijských stepí, aby kone na-
pásli a nabrali síl. V roku 1239 znova vyrazili na západ a po 
ohromnej bitke v zime v roku 1240 dobyli Kyjev, hlavné mes-
to Ruska. Dobyli a vypálili aj Moskvu. 

Po poráţke Kyjeva boli Tatári čiastočne oslabení statočným 
odporom Rusov. Tatári potom tiahli ďalej na západ smerom na 
Uhorsko. Hlavný voj na čele s Batuchánom smeroval do Ma-
ďarska a druhý voj pod vedením chána Pajdára smeroval do 
Poľska. Hoci sa chýry o blíţiacej sa strašnej pohrome dos-
távali do Európy, nikto im však nevenoval patričnú pozornosť. 
Šľachta nechcela investovať do bojov, ktorej jej nič neprinesú, 
hoci ju kráľ Belo 4. vyzýval na obranu krajiny. Tatárska armá-
da idúca cez Poľsko síce vybojovala niekoľko bitiek, ale veľ-
mi sa nezdrţiavala a cez sliezske priesmyky vtrhla na Moravu. 
Tu jej odolalo niekoľko miest a v bitke pri Olomouc padol aj 
chán Pajdár, ktorého vystriedal chán Urudi. 

Tatári cez Hrozenkovský priesmyk prenikli na Povaţie, 
odkiaľ ich cesta viedol priamo k Trenčínu. Najsevernejší most 
cez Váh bol pri Trenčianskej Belej. Nevie sa, či sa obrancom 
Trenčína podarilo most pred príchodom Tatárov zničiť, ale 
Tatári sa cez Váh dostali a mesto Trenčín vyplienili a pod-
pálili. potom niekoľko dní bez úspechu obliehali Trenčiansky 
hrad. Trenčín bol v tomto období dôleţitou lokalitou. Asi v ro-
ku 1018, keď sa Trenčín s okolím stal súčasťou Uhorského 
kráľovstva, bol sídlom Trenčianskej ţupy, ktorá mala význam-
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né obranné postavenie ma hraniciach s Moravou. Obyvatelia 
domov pod hradom a na svahu hradnej skaly boli v tejto dobe 
slobodní a mesto bolo rozdelené na tri časti : 

1) vnútorné mesto, 
2) predmestie, 
3) mestské obce. 

K Trenčínu patrili aj samostatné majetkové celky – Biskupice, 
Nozdrkovce, Belá, Opatovce, Kubra, ale aj ďalšie nelokali-
zované osady – majetky. Pri útoku Tatárov sa obyvateľstvo 
mesta uchýlilo na Trenčiansky hrad bránený hrdinský hrad-
ným kapitánom Bohumírom, ktorý bol zároveň aj trenčian-
skym ţupanom. Je pravdepodobné, ţe počas tatárskeho vpádu 
došlo k podstatnému narušeniu sídliskovej aglomerácie. Niek-
toré osady a dediny úplne zanikli. 

Od Trenčína Tatári postupovali  smerom na Juh po oboch 
stranách Váhu, ale aj Bánovskou kotlinou. Všetko dôkladne 
vyplienili, vypálili a obyvateľov vyvraţdili. Mnoho ľudí zajali, 
hlavne remeselníkov, zobrali dobytok a všetko krmivo. Aj keď 
obyvateľstvo vedelo o blíţiacej sa pohrome, prepad náhly 
a mnoho ľudí nestačilo ujsť do hôr. Tí, čo ušli museli občas 
zísť do dediny pre potravu a tu ich Tatári pochytali. Hoci sa 
bránili, nemali sa kam vrátiť, kam uchýliť. Všetko bolo 
zničené a spálené. Nastal hlad. Obidve armády Tatárov sa 
spojili na území Maďarska a tu sa pri rieke Slaná odohrala 
hlavná bitka s uhorským vojskom Belu 4. Uhorské vojsko 
bolo úplne porazené, rozprášené a aj kráľ Bela 4. sa zachránil 
len útekom na istý ostrov v Jadranskom mori. V bitke padlo 
60 tisíc uhorských vojakov. Tatári potom útokom dobyli 
hlavné mesto Uhorska Pešť a Budín, ktoré uţ nemal kto 
brániť.  

Tak sa Batuchán v roku 1241 načas stal vládcom Uhor-
ského kráľovstva. Potom sa Batuchán chystal poraziť Talia-
nov, Frankov a Nemcov. Mimoriadne okolnosti ho však donú-
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tili vrátiť sa domov. Práve v tom čase zomrel veľký chán 
Ogodej, a preto boli cháni povolaní do hlavného mesta na 
voľbu nového chána. Batuchán nemal záujem byť veľkým 
chánom, ale skôr sa bál o svoj chanát „Zlatá horda“ na území 
v strednej Ázii za Voľgou, ktorú ohrozoval čingisovec Hela-
guchán. Ten bol veľmi silný, čo potvrdzuje aj dobytie Bag-
dadu v roku 1258, čím rozvrátil Bagdadský kalifát. Práve tieto 
okolnosti zachránili Európu od ďalšieho plienenia Tatármi.  

Obrancov Trenčianskeho hradu a všetkých, ktorí bojovali 
proti Tatárom povýšil kráľ Belo 4. v roku 1243 za hrdinské 
činy na kráľovských poddaných a zároveň im bolo udelené 
dedičné právo na pozemky. Kráľ v tej dobe udeľoval ako 
náhradu za utrpené škody rozličné výhody a privilégiá. Tak aj 
mesto Trenčín dostalo mnohé vzácne výhody. Po tatárskom 
vpáde sa kráľ Belo 4. dlhšiu dobu zdrţoval na Trenčianskom 
hrade, lebo sa obával návratu Tatárov. No tí však zastali na 
Ukrajine a ďalej uţ nešli. 

Tatári pochádzali z Mongolska. Tatársko má meno podľa 
kmeňa Tatári, ktorí ţili pri rieke Tatár. Boli menšej postavy, 
chudí, malé oči, vypuklé lícne kosti a veľmi sa líšili od ostat-
ných ľudí. Vzhľadom na podnebie v Mongolsku boli veľmi 
odolní, zvyknutí na tuhé a kruté zimy. Jedli mäso a pili krav-
ské a kobylie mlieko, zarábali kumys – kyslé kobylie mlieko, 
ktoré často miešali s krvou. Do roku 120 nepoznali v Mon-
golsku rastlinnú výrobu. Muţi a ţeny sa obliekali rovnako, 
keď nosili dlhé bavlnené košele vpredu nastrihnuté, ktoré si 
neprezliekali ani neprali a nosili aţ do rozpadnutia. Navrchu 
nosili nohavice a dlhé kabáty z dvojitej ovčej koţe, takţe 
nepociťovali chlad. 

Tatárske vojská to neboli divoké hordy, ale vysoko orga-
nizovaná a disciplinovaná armáda. Napoleon o nej povedal : 
Je zbytočne si namýšľať, mongolský vpád bol bezhlavým ná-
jazdom aziatskej hordy. Bol to hlboko premyslený útok ar-
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mády, ktorej vojenská organizácia bola na oveľa vyššej úrov-
ni, neţ u protivníka.  

Sila a disciplína tatárskeho vojska, ktoré sa objavilo v na-
šej krajine bola taká podivuhodná, ţe toto vojsko mohlo dobyť 
celý svet. Tatári pouţívali najmodernejšiu techniku na dobý-
janie hradov a miest, ktorými boli obrovské katapulty ťahané 
aj 10 pármi volov. Katapulty vrhali nielen obrovské kamene, 
ale aj zápalné hlinené dţbány s horiacou tekutinou. Tatársky 
vojak mal jeden aţ dva luky, niekoľko tulcov so šípmi, šabľu, 
krátku kópiu a dobrého koňa. Tatár bojoval skôr ľsťou ako si-
lou. Tatári mali vynikajúco organizovanú výzvednú sluţbu 
a to cez obchodníkov, kupcov a ţobrákov. Títo agenti nosili 
odznak – pchajcu. Tatári sa vôbec neumývali, nepoznali hy-
gienu, a preto veľmi zapáchali. Jeden arabský dejepisec na-
písal, ţe v roku 1401 Timurove vojská tak zasmradili Dama-
šek, ţe ho nebolo moţno vyvetrať za niekoľko rokov. Timur 
bol priamym potomkom Čingischána. Nenávisť, hnev a závisť 
prevládali v povahe tohto národa. Tatári sa pri bitke vraj 
veľmi rehotali. V celej našej histórii nebolo strašnejšej a osu-
dovejšej udalosti, ktorá by bola otrasnejšie zapôsobila na my-
seľ našich predkov, ako bol tento uragán, ktorý sa prehnal na-
šou krajinou. 

Trenčiansko č. 44/2003 
Pomocná evidencia 653/1/03 
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Čo neviete o novinách 
- Prvú tlačiareň v Trenčíne zaloţil český exulant Václav Vo-

kál v roku 1637; 
- Prvým periodikom vychádzajúcim v Trenčíne v týţdennom 

intervale bol maďarsko - nemecký „Vágvölgyi Lap“, čo 
v preklade znamená Povaţský list. Nulté číslo vyšlo 20. 
októbra 1873 na štyroch stranách vo formáte 26 x 34 cm. 
Vydávateľom bol František xaver Skarnitzel. 

- Dňa 22. januára 1905 začal vychádzať „Trencséni lapok“ 
ako nezávislý politický týţdenník. Vychádzal do decembra 
1918; 

- 25. decembra 1918 začali vychádzať „Trenčanské noviny“; 
- V rokoch 1918 aţ 1945 v trenčianskom regióne boli vydá-

vané viaceré periodiká – „Povaţské noviny“, „Povaţské lis-
ty“, „Slovenský robotník“, „Trenčan“ a „Trenčanský obzor“; 

- Regionálne noviny pod názvom „Trenčianske noviny“ začali 
vychádzať dňom 1. januára 1960. 
Trenčianske noviny 10.11.2003 
Pomocná evidencia 683/2/03 
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Trenčanské noviny a Štúr 
Noviny pod názvom „Trenčanské noviny“ a podtitulom 

„Neodvislý list pre politiku, spoločenské a hospodárske 
záujmy“ začali vychádzať 25. decembra 1918. Zakladateľom 
a zodpovedným redaktorom prvých regionálnych novín bol 
JUDr. Karol Štúr. Od 23. marca 1919 sa stal druhým redak-
torom básnik Vladimír Roy, po ktorom nastúpil ako pomocný 
redaktor Michal Dukát. Redakcia mala sídlo na Povaţskej 
ulici a administrácia bola na Masarykovom námestí. Trenčan-
ské noviny vychádzali ako týţdenník do marca 1925. Zvlášt-
nosťou je, ţe medzi 24. novembrom 1924  a 3. januárom 1925 
nevychádzali, hoci zanikli aţ 22. marca 1925. Príčinou boli 
pravdepodobne rodinné problémy a ochorenie JUDr. Karola 
Štúra, ktorý 12. februára 1925 vo veku 58 rokov zomrel. V pr-
vom ročníku mali noviny formát 38 x 27 cm. Tlačila ich Kníh-
tlačiareň okruţných notárov v Trenčíne. Kníhtlačiareň okruţ-
ných notárov mala k dispozícii jeden druh písma, niečo medzi 
terajším garmonogramom a petitom. 

Trenčianske noviny 10.11.2003 
Pomocná evidencia 683/3/03 
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Historický kalendár 
 

 

V roku 2003 sme si pripomenuli ţivotné výročia 
významných regionálnych osobností. Pri kaţdej osobnosti sú 
uvedené základné biografické údaje s charakteristikou, t.j. 
meno a priezvisko,  rok narodenia  a úmrtia,  vzťah k  regiónu 
(rodák, pôsobenie,  úmrtie,  pochovaný) a  profesia. Usporia-
danie kalendára je chronologické podľa dátumu výročia 
osobnosti.                               
Jubilujúce osobnosti  

Január 2003 
06.01. Meško Igor - nar. 06.01.1948 – Trenčín – 

rodák, pôsobenie – pedagóg, výtvarník  
13.01. Bednári Michal - (1682-13.01.1728) – 

Trenčín – pôsobenie, úmrtie – pedagóg, filozof 
15.01.  Kmeť Daniel Matej – (15.01.1783-

20.06.1825) – Trenčín – pôsobenie – 
astronóm, matematik 

15.01.  Kováč Pavol - (15.01.1698-?)  – Trenčín – 
rodák – spisovateľ , pedagóg  

15.01. Moško  Ladislav  - (15.01.1938-) – Nemšová 
– rodák – Trenčín  – pôsobenie – maliar  

24.01. Bránsky Ľudovít - (24.01.1918-27.05.1959) – 
Bošáca – rodák – Trenčín – štúdium, 
pôsobenie – Mníchova Lehota – úmrtie – 
maliar 

25. 01. Porubská Ruţena - (25.01.1908-18.07.1978) – 
Dolná Súča – rodáčka – Trenčín – štúdium – 
herečka  

25.01.  Turzo Alexej – (okolo 1490-25.01.1543) – 
majiteľ Bojníc, Trenčianskeho hradu – 
pôsobenie – uhorský palatín 
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28.01.  Hollý Juraj – (13.02.1760-28.01.1818) – 
Púchov – rodák, pôsobenie – Horné 
Vestenice, Trenčín – pôsobenie – kňaz, 
náboţenský spisovateľ, bernolákovec 

31.01.  Bodický Cyril – (31.01.1863-18.09.1945) – 
Trenčianske Stankovce-Malé Stankovce – 
pôsobenie, Trenčín – úmrtie – kňaz, 
náboţenský spisovateľ 

 

Február 2003 
02.02.  Revai Peter - (02.02.1568-04.06.1622) – 

Trenčín – úmrtie -  historik, krajinský 
hodnostár, feudálny zemepán  

08.02.   Pilárik Štefan – (1615-08.02.1693) – Ilava, 
Trenčianska Turná, Trenčín, Beckov –  
pôsobenie – kňaz, spisovateľ 

11.02.  Hlaváč Štefan – (23.12.1903-11.02.1983) – 
Trenčín-Kubrá – pôsobenie, Trenčianska 
Teplá – štúdium, Trenčianske Teplice, 
Trenčín – štúdium – kňaz, pedagóg, 
náboţenský spisovateľ 

11.02.  Sučanský Marián -(11.02.1938-09.06.1996) – 
Trenčín – rodák, pôsobenie, úmrtie – maliar 

13.02. Milov Ján – (13.02.1913-09.03.1978) – 
Povaţská Bystrica, Trenčín – pôsobenie – 
básnik, prekladateľ, publicista  

13.02.  Podolay František  Viktor - (27.05.1905-
13.02.1958) – Slopná – rodák, Trenčín -  
štúdium – Trenčianska Teplá - pôsobenie – 
maliar, grafik  

17.02     Hanus František – (13.01.1890-17.02.1953) – 
Trenčín – úmrtie – dirigent, upravovateľ 
ľudových piesní 
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21.02.  Hurban Jozef Miroslav  - (19.03.1817-
21.02.1888) – Beckov – rodák – Trenčín – 
štúdium – kňaz, národovec 

22.02.  Merkl Engelbert  -  (22.02.1928) – Trenčín-
Zlatovce – rodák - novinár  

22.02.  Škultéty Štefan – (22.02.1903-12.10.1989) – 
Trenčín – pôsobenie – stolár, politik 

23.02.  Ondreička Karol  -  (23.02.1898-13.12.1961) 
-  Dubnica nad Váhom – rodák Trenčianske 
Teplice – pôsobenie – Trenčín – štúdium – 
maliar, ilustrátor, výtvarný pedagóg  

 
Marec 2003 
02.03.   Kubica Anton – (06.07.1762-02.03.1803) – 

Trenčín – pôsobenie, Ţabokreky nad Nitricou – 
pôsobenie, úmrtie – kňaz, náboţenský 
spisovateľ, filológ 

03.03.  Stárek  Ľudovít – (03.03.1803-23.03.1863) – 
Trenčín – pôsobenie – kňaz, publicista, 
historik, objaviteľ rímskeho nápisu na 
trenčianskej skale 

09.03.  Milov Ján – (13.02.1913-09.03.1978) – 
Povaţská Bystrica, Trenčín – pôsobenie – 
básnik, prekladateľ, publicista 

12.03. Króner Jozef – (20.03.1924-12.03.1998) – 
Trenčín – štúdium, Brunovce, Melčice, 
Povaţská Bystrica – pôsobenie – herec  

12.03.      Pifko  Michal  -  (12.03.1798-10.03.1881)   -  
Stará  Turá – pôsobenie  – Trenčín  – rodák, 
úmrtie - pedagóg 

14.03. Tatarka Dominik – (14.03.1913-10.05.1989) 
– Plevník-Drienové – rodák –  Trenčín – 
štúdium – spisovateľ, prozaik 
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15.03. Malik Vincent A. – (05.09.1819-15.03.1873) – 
Trenčín – rodák, Prievidza – štúdium, 
pôsobenie – pedagóg  

17.03. Kriţan Ernest – (17.03.1893-30.05.1975) – 
Trenčín – úmrtie – hudobný pedagóg, 
skladateľ 

18.03.  Příhoda Peter - (18.03.1948-2003) - Trenčín 
– rodák, pôsobenie – prírodovedec, múzejný 
pracovník 

19.03.  Ambro Ignác Romuland - (19.03.1748-1785) 
- Trenčín - rodák, štúdium – lekár   

23.03.  Stárek Ľudovít – (03.03.1803-23.03.1863) – 
Trenčín – pôsobenie – kňaz, publicista, 
historik, objaviteľ rímskeho nápisu na 
trenčianskej skale 

24.03.    Kapi   Gabriel  -  (28.08.1658-24.03.1728) – 
Trenčín – pôsobenie – kňaz, cirkevný právnik  

25.03. Haranta Ján – (03.12.1909-27.03.1983) – 
Trenčianska Teplá, Trenčín, Svinná – 
pôsobenie – kňaz, básnik 

 
Apríl 2003 
02.04. Breštenský Jozef - (28.01.1926-02.04.1968) – 

Trenčín-Záblatie – rodák – právnik,   sudca  
03.04. Holoubková Mária - (03.04.1898) – 

Trenčianske Teplice, Trenčín – pôsobenie – 
fotografka     

04.04. Ţatko Rudolf 24.5.1976) – Rybany – rodák, 
Trenčín – štúdium – folklorista, prekladateľ 

10.04. Ščasný Jozef – (10.04.1813-01.12.1889) – 
Drietoma, Trenčín – pôsobenie – kňaz, 
národný buditeľ 
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11.04.  Illešházi Gašpar - (1593-11.04.1648) – 
Trenčín – pôsobenie, úmrtie – ţupan 
Trenčianskej stolice 

17.04.  Kudja-Rjavin  Anton -  (17.4.1908-1991) – 
Trenčín – pôsobenie – vysokoškolský 
pedagóg, spisovateľ, publicista 

18.04.   Knogler  Ján  Krištof  - (15.12.1630-
18.04.1698) – Trenčín  – rodák, pôsobenie, 
úmrtie - lekár  

20.04. Hroboňová-Řepková Oľga – (21.02.1902-
20.04.1973) – Nové Mesto nad Váhom, 
Prievidza, Trenčín – pôsobenie – publicistka, 
pedagogička 

25.04. Fraňo Arnold J. – (12.07.1922-25.04.1973) – 
Trenčín, Dubnica nad Váhom – pôsobenie – 
úradník, filmový pracovník, riaditeľ 
Slovenského filmového ústavu  

27.04. Haško   Ladislav  -   (27.04.1778-16.11.1844) 
– Prievidza  – štúdium, pôsobenie,   Trenčín - 
pôsobenie - pedagóg-piarista, básnik  

27.04. Huljak Jozef M. – (22.02.1790-27.04.1848) –
Mestečko – pôsobenie,  Trenčín – štúdium - 
Nadlice –pôsobenie, úmrtie - kňaz, prekladateľ, 
cirkevný spisovateľ – (04.04.1913- 

 
Máj 2003 
01.05.  Ondrkal Štefan – (31.10.1919-15.05.1973) – 

Trenčín-Istebník – rodák – reţisér  
02.05.  Vurum Joezf - (27.11.1763-02.05.1838) –

Trenčín – štúdium – historik, nitriansky biskup 
04.05.   Blasius Ján st. - (21.06.1684-04.05.1763) – 

Diviacka Nová Ves – pôsobenie, Trenčín – 
pôsobenie – kňaz, náboţenský spisovateľ 
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08.05.   Šišmiš Milan -(8.5.1938) – Horné Naštice – 
rodák, Trenčín – pôsobenie – historik 

11.05.  Láni Eliáš - (1575-11.05.1618) – trenčiansky 
superintenden, náboţenský spisovateľ  

12.05.  Raško Anton -  (12.05.1918) – Trenčín – 
rodák – Trenčianske Biskupice – pôsobenie - 
strojný inţinier, vysokoškolský pedagóg 

13.05. Tamassy Jozef - (03.11.1780-13.05.1858) – 
Trenčín – pôsobenie – spisovateľ  

16.05.  Eckmann Ignác – (16.05.1883-07.06.1971) – 
Drietoma – rodák,  Trenčín – štúdium, Ilava – 
pôsobenie, pochovaný – majiteľ Ilavskej 
tlačiarne 1907-1948 

20.05.  Kozák Anton  -  (20.05.1928) – Trenčín – 
pôsobenie – výtvarník-grafik  

23.05.  Kolacináš Mikuláš – (?-23.05.1583) – asi 
Nová Dubnica-Kolačín – rodák, Bánovce nad 
Bebravou, Prievidza – pôsobenie, Trenčín – 
pôsobenie, úmrtie – pedagóg, orientalista 

23.05.  Lihán Paulín – (15.03.1724-23.05.1803) – 
Trenčín – pôsobenie, Prievidza – pôsobenie, 
úmrtie  – pedagóg, náboţenský spisovateľ 

26.05.  Farkaš Ladislav - (17.06.1895-26.05.1948) – 
Trenčín – rodák, úmrtie – fotograf    

27.05. Kubala   Ferdinand  -   (27.05.1918-
08.02.1996) – Trenčín – pôsobenie,  úmrtie – 
stredoškolský  pedagóg, vedúci folklórneho 
súboru „Trenčan“ 

28.05.  Marcibani Anton – (28.5.1793-13.1.1872) – 
ţupan trenčianskej stolice 1845-1849 
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Jún 2003 
02.06. Pospíšil Jozef – (12.05.1890-02.06.1953) – 

Trenčianska Teplá, Trenčín – pôsobenie – 
pedagóg, spisovateľ 

07.06. Berák Ladislav - (07.06.1938) – Trenčín-
Záblatie – rodák – sochár 

08.06.  Fabo Ján - (1887-08.06.1918) – Trenčín-
Kubrá – rodák – účastník Kragujevackej 
vzbury  

09.06.   Jurech Štefan  -  (09.06.1898-04.02.1945) – 
Bošáca – rodák, Trenčín – pôsobenie – generál 
armády  

24.06. Holák Ján -  (22.01.1907-24.06.1988) – 
Trenčín – rodák – právnik, historik  

28.06.    Schut Alexander – (27.06.1932-28.06.1993) – 
Trenčín – rodák, Nováky – pôsobenie – 
novinár 

30.06.  Červenka Juraj - (30.06.1918) – Trenčín – 
rodák, štúdium – lekár-epidemiológ, autor 
odborných  publikácií  

30.06.  Dukát Michal - (05.10.1891-30.06.1958) – 
Trenčín – rodák,  pôsobenie – kníhtlačiar, 
redaktor  

 
Júl 2003 
02.07.    Nittman Rudolf -  (02.07.1928) – Trenčín – 

pôsobenie – novinár 
06.07. Mičátek Ľudovít - (25.08.1874-06.07.1928) – 

Trenčín – pôsobenie, pochovaný – politik,  
redaktor, vydavateľ, publicista, advokát, 
národný buditeľ 
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08.07.     Masný Vojtech - (08.07.1938) - Trenčín, Nové 
Mesto nad Váhom -  pôsobenie – technický 
úradník,  futbalista 

09.07.  Rehák Ján - (09.07.1928) – Nové Mesto nad  
Váhom – rodák, Trenčín- pôsobenie – reţisér, 
publicista   

14.07.  Škultéty Adam – (20.12.1748-14.07.1803) – 
Trenčín – štúdium, pôsobenie – pedagóg, 
hudobník 

15.07.   Volek Jaroslav – (15.07.1923-22.02.1989) – 
Trenčín – rodák – hudobný vedec a estetik 
český 

17.07.  Straka Štefan - (17.07.1898-25.01.1932) – 
Trenčianska Teplá – rodák,     pôsobenie, 
Trenčín – štúdium – maliar   

18.07.  Porubská Ruţena - (25.01.1908-18.07.1978) 
– Dolná Súča – rodáčka, Trenčín – štúdium – 
herečka   

19.07.  Štefkovič Štefan - (19.07.1908-08.05.1983) – 
Skačany – rodák, Trenčín – pôsobenie, 
Ostratice – úmrtie – kňaz, pedagóg, publicista, 
prekladateľ 

19.07.  Uher Rudolf – (19.07.1913) – Lubina – rodák, 
Trenčín – štúdium – výtvarník, sochár 

21.07. Bernolák Ondrej – (04.10.1727-21.07.1788) – 
Trenčín – štúdium, Bojnice – pôsobenie –  
prírodovedec, pedagóg 

26.07. Vikár Vojtech  Mikuláš - (08.12.1903-
26.07.1988) – Drietoma – rodák, Trenčín – 
štúdium, pôsobenie, úmrtie - pedagóg, fyzik 

31.07.    Illešházi Štefan 2. - (20.04.1762-31.07.1838) – 
ţupan Trenčianskej a Liptovskej ţupy  
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August 2003 
04.08.  Kulíšek Miloslav – (04.08.1843-16.4.1910) – 

Trenčín – štúdium, Nové Mesto nad Váhom – 
pôsobenie, úmrtie – právnik, ľudovýchovný 
pracovník 

05.08.  Kristínová Eva - (05.08.1928) – Trenčín – 
rodáčka – herečka   

10.08.  Palumbini Samuel – (10.08.1668-1735) – 
Ilava, Trenčín – štúdium, Kochanovce, 
Beckov – pôsobenie – básnik 

16.08.  Borovský Samuel – (16.08.1783-16.10.1860) 
– Trenčín – rodák – kňaz, pedagóg, 
náboţenský spisovateľ 

24.08.  Radványi Celestín - (20.03.1911-24.08.1978) 
– Trenčín – pôsobenie,  úmrtie – novinár, 
publicista, spisovateľ 

27.08.  Zachara Ján - (27.08.1928) – Kubrá – rodák, 
Trenčín – pôsobenie – športovec – boxer, 
olympijský víťaz  

28.08.  Kapi Gabriel - (28.08.1658-24.03.1728) – 
Trenčín – pôsobenie – kňaz, cirkevný právnik 

28.08. Krman Daniel ml. – (28.08.1663-30.09.1740) 
– Omšenie – rodák, Trenčín – štúdium – 
spisovateľ  

 
 
September 2003 
03.09. Balogh Augustín Florián - (20.09.1821-

03.09.1898) – Melčice – rodák, Trenčín – 
štúdium, Púchov-Horné Kočkovce – úmrtie – 
pomológ, cirkevný spisovateľ, historik  

03.09.  Ráhl Gejza - (03.09.1908-20.03.1945) – 
Trenčín – pôsobenie – Brezina – pochovaný,  
účastník protifašistického odboja 
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08.09. Reuss Samuel – (08.09.1783-22.12.1852) – 
Trenčín-Dolný Istebník – rodák – osvietenec, 
historik, folklorista 

10.09.  Pádivá Karol - (10.09.1908-25.9.1965) – 
Trenčín – pôsobenie, úmrtie – dirigent,  
hudobný skladateľ 

21.09.  Ordódy  Ţigmund - (1657-21.09.1708) – 
Trenčín – rodák – kňaz, náboţenský spisovateľ 

24.09.  Červený Jozef - (24.09.1908-19.03.1945) – 
Trenčianske Teplice – rodák, Brezina – 
pochovaný – účastník protifašistického odboja 

24.09.  Vrzgula Cyril - (24.09.1938) – Melčice-
Lieskové,  Motešice,  Patrovec,  Trenčianske 
Jastrabie,  Trenčín – pôsobenie – pedagóg,  
riaditeľ Trenčianskeho múzea   

 

Október 2003 
03.10.  Gaboríková Mária – (03.10.1943) – Trenčín 

– pôsobenie – výtvarníčka  
07.10.  Filo Emanuel – (22.08.1901-07.10.1973) – 

Beluša – rodák, Trenčín – štúdium – lekár, 
internista 

08.10.  Mousson Viliam - (29.12.1914-08.10.1988) – 
Trenčín – pôsobenie, úmrtie – maliar  

09.10.     Halaša Ján – (09.10.1893-12.10.1981) – Tren-
čín – pôsobenie, úmrtie – lekárnik, fotograf, 
publicista 

11.10. Chomkovič Gregor - (19.04.1891-11.10.1968) 
– Nové Mesto nad Váhom –pôsobenie, 
Trenčín – úmrtie –vysokoškolský pedagóg 

16.10.  Androvič Alexander – (16.10.1813-
26.12.1879) – Púchov, Trenčín – pôsobenie,  
úmrtie - právnik 
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28.10.     Pártošová Štefánia – (28.10.1913-10.7.1987) – 
Trenčín – rodáčka – spisovateľka, poétka 

 
November 2003 
02.11.   Babuškin Vasiľ – (03.03.1902-02.11.1973) – 

Povaţská Bystrica, Trenčín –pôsobenie – 
výskumník, poľnohospodársky odborník 

02.11.  Minárik Jozef - (02.11.1868-16.11.1923) – 
Bánovce nad Bebravou – rodák,  Trenčín – 
pôsobenie – lekár, ţupan  trenčiansky  

03.11.   Bernhard Maximilián - (03.11.1878-
sept.1939) – Trenčín – rodák – právnik, 
odborný spisovateľ 

03.11. Terlandai Ján - (03.11.1708-08.01.1770) – 
Chynorany – rodák, Ilava, Púchov, Trenčín – 
pôsobenie – cirkevný hodnostár náboţenský 
spisovateľ, básnik 

04.11. Tvrdý Štefan - (04.11.1788-16.11.1862) – 
Trenčín – pôsobenie – nitriansky kanonik, 
mecén slovenského národného  hnutia 

05.11.  Váczy Ján T. – (18.06.1780-05.11.1823) – 
Trenčín – pôsobenie, úmrtie – kňaz, 
náboţenský spisovateľ 

06.11.  Thurzo Ján - (06.11.1678-1759) – Beluša-
Hloţa – rodák, Trenčín – pôsobenie, úmrtie - 
pedagóg, spisovateľ, historik, kňaz, 
spolupracovník  M. Belu 

07.11.  Havuer Štefan - (08.11.1888-23.07.1977) – 
Trenčín – rodák,  pôsobenie, úmrtie – politický 
funkcionár 

09.11.  Stelczer Karol P. – (09.11.1813-23.03.1876) – 
Trenčín – rodák – kňaz, náboţenský 
spisovateľ, autor učebníc 
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11.11.    Baláţová Anna – (11.11.1903-20.03.1945) – 
Nové Mesto nad Váhom – pôsobenie, Trenčín 
-Brezina – pochovaná v hromadnom hrobe 

13.11.  Hlubocký Stanislav - (13.11.1908-28.12.1944) 
– Stará Turá – rodák - Trenčín-Brezina – 
pochovaný – učiteľ, účastník  protifašistického 
odboja  

16.11.   Minárik Jozef – (02.11.1869-16.11.1923) – 
Trenčín – pôsobenie – lekár, kultúrny 
pracovník, národopisec 

20.11.  Bellová Mária – (10.11.1875-20.11.1973) – 
Trenčín – pôsobenie – lekárka 

22.11.   Jankovich Jozef - (22.11.1878-?) – Trenčín – 
rodák – historik, stredoškolský pedagóg   

24.11.   Zdvíhal Ladislav – (24.11.1913) – Trenčín – 
pôsobenie – maliar, aranţér 

28.11.   Augustíny Štefan - (1735-28.11.1828) – 
Trenčín – rodák - kňaz, náboţenský spisovateľ 

 

December 2003 
02.12.   Slavinská Irena – (30.02.1900-02.12.1973) – 

Trenčín – rodáčka – maliarka    
08.12.  Vikár Vojtech  M. - (08.12.1903-26.07.1988) 

– Drietoma – rodák, Trenčín – štúdium, 
pôsobenie, úmrtie – pedagóg, fyzik, matematik 

13.12. Príleský Karol - (05.07.1756-13.12.1818) – 
podţupan Trenčianskej stolice  

15.12. Bazovský Miloš Alexander - (11.01.1899-
15.12.1968) – Trenčín – pôsobenie, úmrtie – 
maliar  

16.12. Ančina Jozef - (16.12.1918-19.05.1945) – 
Trenčianske Teplice – rodák - účastník   
protifašistického  odboja – Trenčín-Brezina  - 
pochovaný 
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16.12 Dian Štefan – (16.12.1913) – Trenčín – pôso-
benie – pedagóg, publicista 

16.12. Mrázik Augustín - (16.12.1928) – Dolná Súča 
– rodák – stavebný inţinier, autor odborných 
publikácií 

20.12. Škultéty Adam - (20.12.1748-14.07.1803) – 
Kšinná-Závada pod Čiernym vrchom – 
rodák, Trenčín – štúdium, pôsobenie – 
pedagóg, hudobník, organista 

22.12. Budváry-Krička Jozef – (22.12.1813-
12.9.1897) – Trenčín –úmrtie – básnik  

23.12 Hlaváč Štefan – (23.12.1903-11.02.1983) – 
Trenčín-Kubrá – pôsobenie, Trenčianska 
Teplá – štúdium, Trenčianske Teplice, 
Trenčín – štúdium – kňaz, pedagóg, nábo-
ţenský spisovateľ 

25.12 Zimáni Ľudovít Štefan - (25.12.1748-
10.02.1805) – Kamenec pod Vtáčnikom – 
rodák, Trenčín – pôsobenie, Prievidza – 
štúdium, pôsobenie, úmrtie – kňaz – piarista, 
náboţenský spisovateľ, básnik, pedagóg 

26.12.   Ondrisík Ján – (05.07.1820-26.12.1883) – 
Beluša, Dolné Vestenice, Nové Mesto nad 
Váhom, Trenčín – pôsobenie, Kočovce-Nová 
Ves nad Váhom – úmrtie – kňaz, náboţenský 
spisovateľ 

31.12. Šafarovič Anton D. – (21.07.1741-31.12.1803) 
– Slopná – rodák, Trenčín – štúdium – 
historik, spisovateľ 
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Významné udalosti v Trenčianskom kraji 
a) prvé písomné pamiatky 

Beckov, rok 1253 
Belá (časť mesta Trenčín), rok 1208 
Bobrovník  (časť mesta Trenčín), rok 1358 
Borčany, rok 1113 
Borčice, rok 1238 
Brezolupy, rok 1323 
Briestenné (časť obce Pruţina), rok 1493 
Brvnište, rok 1598 
Čachtice, rok 1248 
Dobrá, rok 1113 
Dolná Breznica, rok 1388 
Dolná Súča, rok 1208 
Dolné Motešice (časť obce Motešice), rok 1208 
Dolné Srnie, rok 1388 
Dolné Záriečie (časť obce Kostolná-Záriečie), rok 1598 
Domaniţa, rok 1268 
Drienové (časť obce Plevník-Drienové), rok 1458 
Duvnica nad Váhom, rok 1193 
Haluzice, rok 1398 
Hámry, rok 1598 
Hôrka (časť obce Horenická Hôrka), rok 1408 
Hôrka nad Váhom, rok 1248 
Horná Breznica, rok 1388 
Horná Streda, rok 1263 
Horná Súča, rok 1208 
Horné Motešice (časť obce Motešice), rok 1598 
Hrabovka, rok 1423 
Iliavka (časť mesta Ilava) 
Istebník (časť mesta Trenčín), rok 1208 
Ivanovce, rok 1398 
Kameničany, rok 1193 
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Klieština, rok 1408 
Kľúčové (časť mesta Nemšovej) - 1328 
Kostolná (časť obce Kostolná-Záriečie), rok 1318 
Krivosúd Bodovka, rok 398 
Lazy pod Makytou 1598 
Malá Jasenica (časť obce Jasenica), rok 1598 
Malé Ţabokreky (časť obce Moravské Lieskové), rok 1478 
Melčice-Lieskové, rok 1398 
Modrová, rok 1348 
Modrovka, rok 1348 
Moravské Lieskové, rok 1398 
Motešice, rok 1208 
Nimnica, rok 1408 
Nová Dubnica, rok 1953 
Nová Lehota, rok 1348 
Nové Mesto nad Váhom, rok 1253 
Nozdrkovce, rok 1113 
Opatová (časť mesta Trenčín), rok 1238 
Opatovce, rok 1113 
Orechové (časť mesta Trenčín), rok 1208 
Orlové (časť mesta Povaţská Bystrica), rok 1408 
Pečeňany, rok 1323 
Podvaţie (časť mesta Povaţská Bystrica), rok 1378 
Podvaţie (časť obce Pruské), rok 1473 
Potvorice, rok 1263 
Príles (časť obce Trenčianska Teplá), rok 1438 
Púchov, rok 1243 
Rybany, rok 1323 
Savčina (časť obce Pruské), rok 1368 
Sedličná (časť obce Trenčianske Stankovce), rok 1403  
Skala, rok 1208 
Skalka nad Váhom, rok 1113 
Stará Lehota, rok 1348 
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Streţenice, rok 1408 
Šišov, rok 1113 
Trenčianska Závada, rok 1493 
Trenčianske Teplice, rok 1598 
Tuchyňa, rok 1243 
Vieska (časť obce Povaţany), rok 1368 
Zamarovce, rok 1208 
Zemianske Lieskové (časť obce Melčice - Lieskové),  rok  
1478 
Ţabinec (časť mesta Trenčín), rok 1598 
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Historické udalosti mesta Trenčín 
 

1068 Český kráľ Vratislav, ktorý bojoval s Poliak-
mi o Sliezko, napadol Trenčín, lebo poddaní 
Slováci pomáhali Poliakom 

1108 Počas bojov proti kráľovi Kolomanovi dobý-
jal Trenčiansky hrad knieţa Svätopluk 

1208, 1228 Písomné zmienky o hrade Beckov 
1253 Udelenie mestských práv mestu Nové Mesto 

nad Váhom 
1328 Privilégia Skalskému opátstvu potvrdil Karol 

Róbert z Anjou 
25.01.1348 Trenčín postihlo zemetrasenie 
16.03.1388 Trenčín navštívil kráľ Ţigmung, ktorý si sem 

povolal vyslancov z Brandenburgu 
28.06.1528 Pri dobýjaní Trenčianskeho hradu rakúskym 

generálom Katzianerom zhorel starobylý far-
ský kostol 

03.12.1528 Po veľkom poţiari v Trenčíne kráľ Ferdinand 
oslobodil mesto Trenčín na 10 rokov od 
platenia daní 

1528 Nitriansky biskup Štefan Podmanický získal 
od kráľa Ferdinanda patronátne právo opát- 
stvom Skalka 

1548 Majiteľka Trenčianskeho hradu Magdaléna 
Séčiová so svojimi dcérami Annou a Alţbetou 
postúpili Trenčiansky hrad kráľovi Ferdinan-
dovi za 15.688 zlatých 

1568 Vybudovanie krytého schodiska na Trenčian-
sky hrad 

12.03.1598 Arciknieţa Maximilián vydal menom kráľa 
Rudolfa 2. nariadenie, podľa ktorého mohli 
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byť Trenčania súdení len trenčianskym rich-
tárom 

17.11.1608 Trenčiansky hradný pán gróf Štefan Illesházy 
1. bol zvolený za palatína Uhorska 

06.05.1648 Kráľovský komisár Juraj Rakovský dal jezui-
tom oprávnenie k zaloţeniu školy 

1663 Turci na Povaţí 
14.05.1708 Poţiar v Trenčíne 
03.08.1708 Bitka pri Trenčíne, Hámroch medzi kurucmi 

Františka Rákociho 2. a rakúskym vojskom 
generála Heistera 

26.07.1768 Vysvätenie kaplnky sv. Anny v Trenčíne 
1793 Postavenie evanjelického kostola v Trenčíne 
1813 Povodeň v Trenčíne 

31.07.1838 Smrťou hlavného ţupana grófa Štefana Illeš-
háziho  2. vymrel  rod trenčianskych ţupanov  
a hradných pánov s večným právom na Tren-
čín 

01.01.1848 Zaloţenie spoločenského klubu Kasíno 
v Trenčíne 

05.10.1848 Poloţenie základného kameňa pre stavbu ţup-
nej  nemocnice v Trenčíne 

27.10.1848 Do Trenčína prišiel rakúsky generál Simo-
nich, ale  mesto ho odmietlo zásobovať 

15.01.1858 Zemetrasenie v Trenčíne 
30.03.1868 Kráľovská pozemnokniţná komisia legalizo-

vala  poslednú historicko-topografickú mapu 
Trenčína 

29.05.1868 Posádka trenčianskeho 71. pešieho pluku dis-
lokovaná v Tarviziu, dostala svoj prvý prápor 
bielu zástavu 

1873 Vznik  novín Vágvölgyi Lap 
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29.04.1878 Otvorenie povaţskej ţelezničnej trate medzi 
Novým Mestom nad Váhom a Istebníkom 

01.05.1878  Prvým vlakom na novej ţelezničnej trati sa  
priviezol do Istebníka známy románopisec 
Mór Jókai 

12.04.1888 Vedecká prednáška cestovateľa dr. Emila Ho-
luba v hoteli Baran v Trenčíne  

01.06.1888 Otvorenie prvej vojenskej plavárne na Hornej 
Sihoti pri tzv. Plotkach 

nov. 1898 Prvý pokus osvetlenia mesta Trenčín plynový- 
mi lampami 

1903 Otvorenie trate „Povaţskej ţeleznice“ medzi 
Trenčín – Ţilina  

1908 Vznik pošty v Trenčíne – Orechovom 
1918 Vznik Automobilového opravárenského závo-

du v Trenčíne 
02.06.1918 Vznik vzbury 71. trenčianskeho pešieho  plu-

ku v Kragujevci 
okt. 1918 Vyšlo posledné číslo v maďarskej a nemeckej 

reči  týţdenníka „Vagvölgyi Lap“ 
30.10.1918 Kongregácia Trenčianskej ţupy mala v Ţup-

nom dome  posledný  raz  podľa  uhorskej  ús-
tavy zasadnutie v maďarskej reči 

06.11.1918 V Trenčíne sa vytvorila slovenská Národná 
rada pod predsedníctvom dr. Karola Štúra 

18.12.1918 Dr. J. Minárik vymenovaný za prvého slo-
venského trenčianskeho  ţupana 

1918 Povodeň v Trenčíne 
30.10.1928 Trenčianske múzeum opäť sprístupnené širo-

kej  verejnosti 
1933 Vznik folklórneho súboru Kubran v Kubrej 
1943 Vznik Stredného odborného učilišťa odev-

ného v Trenčíne 
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27.06.1918 Ukončenie rekonštrukcie ţidovskej synagógy 
v Trenčíne a odhalenie pamätnej tabule obe-
tiam fašizmu 

1948 Vznikol Závodný klub Revolučného odboro-
vého hnutia Odevných závodov v Trenčíne 

1948 Vznik Dychovej hudby pri Závodnom klube 
Revolučného odborového hnutia Odevných 
závodov v Trenčíne 

1948 Vznik folklórneho súboru Trenčan  
1948 Vznik Okresnej sporiteľne v Trenčíne 
1948 Vznik Stredného odborného učilišťa textilné-

ho v Trenčíne 
1948 Vznik podnik Zdroj v Trenčíne 
1953 Vznik Posádkovej hudby v Trenčíne 
1953 Vznik Stredného odborného učilišťa ţelez-

ničného v Trenčíne 
1953  Vznik Strednej priemyselnej školy odevnej 

v Trenčíne 
1958 Vznik podniku Pozemné stavby v Trenčíne 
1958 Vznik Závodného klubu Revolučného odbo-

rového hnutia Konštrukty v Trenčíne 
1958 Vznik Výskumno-vývojového ústavu malto-

vín v Trenčíne 
1963 Zaloţenie Klubu filatelistov 52-19 v Trenčíne 
1963 Usporiadanie 1. ročníka výstavy Trenčín 

mesto módy v Trenčíne 
03.12.1968 Vznik Klubu Vladimíra Clementisa v Tren-

číne 
1968 Vznik časopisu „Dukla“ v Trenčíne 
1973 Otvorenie obchodného domu Prior v Trenčíne 
1973 Vznik Detského mestečka v Zlatovciach 
1974 Vznik Detského folklórneho súboru Radosť 
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1974 Vznik Detského speváckeho zboru pri Mest-
skom osvetovom stredisku 

1978 Zaloţenie dychového orchestra „Váhovanka“ 
v Trenčíne 

1978 Vznik Vývojového a výskumného ústavu 
sklárskeho v Trenčíne 

1978 Prvý ročník medzinárodnej súťaţe automode-
lov RC – Grand Prix Laugaricio v Trenčíne 

1983 Zaloţenie Mestského dychového orchestra 
v Trenčíne 

11.05.1988 Vznik Múzea Východného vojenského okru-
hu v Trenčíne 

01.07.1988 Vznik štátneho podniku Ceva v Trenčíne 
1988 Elektrifikácia ţelezničnej trate Trenčín – Ţi-

lina 
1988 Vznik Klubu Priateľov pre dejiny vied a tech-

niky Slovenskej akadémie vied v Trenčíne 
1988 Vznik výrobného druţstva invalidov Ľudotex 

v Trenčíne 
1993 Titul „Miss Slovensko 1993“ získala Tren-

čianka Karin Majtánová 
1993 1. ročník filmového festivalu „Art Film“ 

v Trenčianskych Tepliciach 
1993 1. ročník medzinárodnej výstavy Aqua v 

Trenčíne   
1993 Začiatok vychádzania periodických časopisov, 

novín v Trenčíne „Apológia“, „Pardon“, 
„Tajms“   

1993 Vznik Trenčianskeho beţeckého spolku 
v Trenčíne 

14.05.1998 Otvorenie Galérie naivného umenia v Tren-
číne 

1998 Vznik Tenisového centra v Trenčíne 
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Pomôcky použité pri spracovaní kronikárskeho 
záznamu  

mesta Trenčín za rok 2003 
 
 

¾ Uznesenia z rokovaní Mestského zastupiteľstva a Mestskej 
rady v Trenčíne; 

¾ Vyhodnotenie činnosti mesta Trenčín za rok 2003;  
¾ Knižné vydanie „Trenčín v štatistických údajoch, tabuľ-

kách a číslach za rok 2003“; 
¾ Periodiká – Trenčianske noviny, Info Trenčín, Farské 

listy; 
¾ Aktuality stiahnuté z internetu 
¾ Vlastné poznámky a fotodokumentácia z účasti na podu-

jatiach. 
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Záverečné ustanovenie 
 
 

Kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2003 bol 
prerokovaný : 

- v komisii pre kultúru, cestovný ruchu, šport a cirkvi 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktorá ho odpo-
ručila Mestskej rade v Trenčíne bez  pripomienok na 
prerokovanie; 

- v Mestskej rade Trenčín dňa 8. apríla 2004, ktorá ho  
svojím uznesením č. 498 vzala na vedomie. 
 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––                          –––––––––––––––––––––––––––– 

  JUDr. Iveta Orgoníková            Ing. Branislav Celler 
prednostka Mestského úradu          primátor mesta     
            Trenčín                                              Trenčín 
        

 
        Mgr. Jozef Čery 
  kronikár mesta Trenčín 
 
 
 

 
 
 


