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Verejno–spoločenský život 
 

Prvým Trenčanom roka 2017 je Adamko. Narodil sa 

v trenčianskej pôrodnici v nedeľu 1. januára 2017 o 12.04 

hodine Trenčianke Andrei Matuškovej. Adamko vážil 3350 

gramov a meral 50 centimetrov. 

Prvými bábätkami, ktoré v novom roku prišli na svet na Gy-

nekologicko-pôrodníckej klinike Fakultnej nemocnice v Tren-

číne, boli dvojičky 

Jany Valentovej 

z Považskej Bystrice. 

Narodili sa 40 minút 

po polnoci. Miško sa 

narodil prvý, meral 

47 centimetrov a vá-

žil 2360 gramov. Je-

ho sestrička Janka 

merala 43 centime-

trov a pri narodení vážila 2240 gramov. Už 2. januára 2017 

navštívil mamičky a ich bábätká na klinike primátor Richard 

Rybníček, aby im zaželal veľa zdravia a šťastný život. 

„V minulom roku sme mali 2142 pôrodov, pri ktorých sa 

narodilo 2186 detí, z toho 44 dvojičiek,“ povedal prednosta kli-

niky Peter Kaščák. Rodičkám pribudla ďalšia nadštandardná 

izba a na gynekologickom oddelení zrekonštruovali sociálne 

zariadenia.  

„Zaviedli sme bezplatnú epidurálnu analgéziu a ENTONOX 

plynu počas pôrodu. Na konci roku sme získali ako prví na 

Slovensku špeciálny prístroj na vyšetrovanie plodovej vody, čo 

umožní zavedenie nových postupov pri predčasnom odtoku 

plodovej vody a hroziacom predčasnom pôrode. A veľmi nás 

teší, že sme obhájili celkové prvé miesto medzi všetkými 

pôrodnicami na Slovensku,“ doplnil Peter Kaščák.  
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Trenčín vstúpil do nového roka s 55 tisíc obyvateľmi. K 1. 

januáru 2017 malo v meste Trenčín trvalý pobyt 26 290 mužov 

a 28 710 žien. V minulom roku sa narodilo 508 Trenčanov, 

zomrelo 495 občanov. Do nášho mesta sa prisťahovalo 798 ľudí 

a odišlo 898 obyvateľov. Za miesto svojej svadby si vybralo 

Trenčín 345 párov, z nich sa 162 rozhodlo pre cirkevný sobáš. 

 Hitparádu mien pre novorodencov v minulom roku na 

prvých miestach obsadili u chlapcov Jakub, Matej a Adam 

a u dievčat Nina, Ema a Viktória.  

Info 17.01.2017 

pomocná evidencia 001/1/2017 

 

Hasiči v Trenčianskom kraji absolvovali od večera v sobotu 

31. decembra do nedeľného novoročného rána celkovo sedem 

výjazdov. Zasahovali najmä pri požiaroch a poskytovali 

technickú pomoc. 

Ako informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského 

a záchranného zboru v Trenčíne Marián Petrík, silvestrovsko-

novoročné udalosti si 

vyžiadali zásahy 25 

hasičov na 13 kusoch 

techniky. Ďalších 15 

hasičov so šiestimi 

kusmi techniky sa v 

Trenčíne zúčastnilo 

na cvičení. Mimo-

riadne udalosti si ne-

vyžiadali žiadny ľud-

ský život, zranenie utrpel jeden človek, ktorému poskytli hasiči 

pomoc v obci Horná Poruba v Ilavskom okrese. 

Osem minút po začiatku nového roku ohlásili hasičom 

požiar prístavby hospodárskej budovy pri rodinnom dome v 
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obci Ostratice v okrese Partizánske. Pri požiari boli použité 

dýchacie prístroje. 

www.teraz.sk 01.01.2017 

pomocná evidencia 002/1/2017 

 

Mesto Trenčín uspelo so žiadosťou o nenávratný finančný 

príspevok na obnovu dvoch materských škôl. V rámci Operač-

ného programu Kvalita životného prostredia zrekonštruuje 

mesto dve materské školy za takmer dva milióny eur.  

Ako informoval primátor Trenčína Richard Rybníček, na 

zníženie prevádzkových nákladov v materskej škole Opatovská 

získalo mesto viac ako 830 tisíc eur a na materskú školu Ša-

fárikova takmer 1,13 milióna eur. Obe materské školy čaká 

zateplenie obvodového a strešného plášťa, modernizácia vyku-

rovania, osvetlenia a vzduchotechniky.  

„Škôlku na Šafárikovej ulici navštevuje vyše 200 detí a škôl-

ku na Opatovskej ulici takmer 100 detí. Som veľmi rád, že sa 

nám podarilo s našimi projektmi uspieť. V našej zriaďova-

teľskej pôsobnosti máme 16 škôlok. Už dnes máme pripravené 

projekty pre ďalšie materské školy, s ktorými sa budeme pri 

najbližšej príležitosti uchádzať o podporu,“ doplnil trenčiansky 

primátor.  

www.teraz.sk 02.01.2017 

pomocná evidencia 007/1/2017 

 

Najväčšie trenčianske sídlisko sa k záveru roku 2016 

dočkalo vybudovania dvoch nových stojísk s polopodzemnými 

kontajnermi na komunálny a triedený odpad. Mesto za ne 

zaplatilo približne 28 tisíc eur, „južania“ by ich na sídlisku 

prijali oveľa viac. 

Stojiská pribudli na uliciach Šmidkeho a Mateja Bela. Podľa 

Patrika Žáka, poslanca mestského zastupiteľstva za mestskú 

časť Juh, ulice vybrali po opakových žiadostiach od občanov. 

http://www.teraz.sk/
http://www.teraz.sk/
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Najväčší problém klasických kontajnerov vidí v znečistení ich 

okolia, polopodzemné by mali problém sčasti vyriešiť. 

„Občania často vnímajú problém znečistenia okolia kontaj-

nerov. Tieto kontajnery tomu zabraňujú tým, že sú vyvýšené a 

otvory nie sú až také veľké. Takže ľudia nemajú takú potrebu 

dávať do nich veci, ktoré tam nepatria. Ďalšia pridaná hodnota 

je tá, že nádoby sú hlboké, majú objem 5000 litrov, a preto je 

veľmi ťažké pre ľudí bez domova vyberať z nich odpad a nejako 

s nejako s ním manipulovať a robiť neporiadok, čo sa nám opa-

kovane stáva,“ vysvetlil Patrik Žák, podľa ktorého v takýchto 

prípadoch musí zasahovať mestská polícia. 

Podľa Evy Mišovičovej z trenčianskeho mestského úradu 

prvé dve stojiská na území mesta vybudovali na sídlisku Pred 

Poľom a na Žilinskej 

ulici už v decembri 

2015. Vtedy ich zafi-

nancoval zmluvný part-

ner mesta, spoločnosť 

Marius Pedersen.  

„Mesto je v súčas-

nosti zapojené do veľ-

kého projektu, v ktorom 

je celkovo osem part-

nerov, väčšinou vysoké 

školy. Mesto je v ňom ako keby laboratóriom pre partnerov 

projektu, ktorí budú skúmať ,ako sa podarilo občanom mesta 

spriateliť s polopodzemnými kontajnermi, budú skúmať vzor-

ky,“ informovala Eva Mišovičová, ktorá dodala, že jeho výsled-

ky by mali byť známe v prvom polroku 2017. 

Ak sa podarí, v meste by mohlo pribudnúť celkovo 250 

stojísk s polopodzemnými kontajnermi, naprázdno by neobišlo 

ani sídlisko Juh. 

http://dvaja.sme.sk/
http://dvaja.sme.sk/
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„Polopodzemné kontajnery majú výhodu aj v čiastočnej 

úspore prostriedkov za vývoj, hlavnými výhodami je ale to, že 

sú estetické a pre občanov praktické. Po osadení kontajnerov na 

Šmidkeho ulici a Mateja Bela sa nám začali od občanov kopiť 

požiadavky na ďalšie stojiská, takže záujem zo strany občanov 

evidentne je,“ dodal Patrik Žák. 

Obyvateľom sídliska sa novinka páči, polopodzemné kon-

tajnery by prijali aj na ďalších uliciach.  

www.sme.sk 10.01.2017 

pomocná evidencia 036/1/2017 

 

Návštevnosť Trenčianskeho hradu v roku 2016 trhala 

rekordy. Kým v roku 2015 ho navštívilo približne 110 tisíc 

návštevníkov, minulý rok to bolo o 16 tisíc ľudí viac. Najviac 

ľudí si naň našlo cestu počas júla a augusta. 

 „Od roku 2003, keď spadol hradný múr, návštevnosť ne-

presiahla stotisíc návštevníkov, dá sa povedať, že od roku 2011 

aj klesala,“ informoval Peter Pastier z Trenčianskeho múzea. 

Zmena k pozitívnemu nastala o tri roky neskôr, keď hrad 

zaznamenal medziročný nárast o 19 tisíc návštevníkov. „Rok 

2015 bol v našej réžii oslavovaný ako rok, keď sme na hrade 

dosiahli vysokú návštevnosť, trend sa nám darí udržiavať a k 

31. decembru 2016 sme sa dostali na 126 015 návštevníkov,“ 

dodal Peter Pastier. 

Podľa štatistík múzea hrad hranicu stotisíc návštevníkov za 

rok prekonal v histórií päťkrát, tohtoročným číslam veľmi 

neublížila ani októbrová uzávierka hradu, keď bol sprístupnený 

iba počas víkendov. 

www.sme.sk 13.01.2017 

pomocná evidencia 046/1/2017 

 

http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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Na druhý sviatok vianočný opustil svojich najbližších 

Viliam „Willy“ Weber. Muž, ktorý počas celého svojho života 

šíril okolo seba humor, optimizmus a dobrú náladu.  

Willy Weber bol od roku 1989 jedným z tvorcov stoviek 

kreslených vtipov legendárnej dvojice Weber – Vrtík, ktorá 

dokázala rozosmiať priaznivcov humoru všetkých generácií. 

Svoje humoristické nápady prezentovali s úspechom na 

výstavách doma i v zahraničí. 

Willy Weber žil a tvoril predo-

všetkým v Trenčíne, ale aj v 

Kálnici. 

„Willy“ Weber sa narodil 

16. januára 1966 v Trenčian-

skych Tepliciach. Po skončení 

Strednej priemyselnej školy 

elektrotechnickej v Dubnici 

nad Váhom pracoval pôvodne 

ako elektrikár. Už v študent-

ských rokoch mu „prischla“ 

prezývka Willy, ktorú začal používať ako svoj umelecký pseu-

donym. Od roku 1989 sa spolu s Tiborom Vrtíkom špeciali-

zovali na kreslený humor so sprievodným textom, ktorý bol 

založený na dvojzmyselných a slovných hračkách. 

Snažil sa úplne vyhýbať politickej satire, pretože nechcel 

ľudí rozdeľovať na protichodné tábory. Túžil, aby humor ľudí 

spájal a výborne si pri ňom oddýchli a zabavili sa. „Zbožňoval 

som jeho štýl humoru aj v bežnom živote. Kresba v našom 

prípade nebola dominantná.  Podstatnou bola vtipná myšlienka, 

pointa, ktorá bola v našom prípade na 98 percent textová,“ 

povedal autor kreslenej časti vtipov Tibor Vrtík. 

V roku 1993 založil a stal sa „samozvaným a doživotným 

prezidentom“ recesistického Klubu nespravodlivo plešatých 

združujúcich plešatých ľudí nielen z nášho regiónu. Klub 

http://encyklopedia.sme.sk/clanok.asp?cl=1794254
http://diplomovka.sme.sk/vedny-odbor/bb/elektrotechnika.php
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organizoval zábavné kultúrno-spoločenské akcie, výstavy 

kresleného humoru, turistické pochody, súťaž Mr. Plešina s 

mnohými disciplínami i futbalové turnaje. Willy napísal aj text 

pre hymnu Klubu nespravodlivo plešatých, ktorého členmi bol 

aj prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella, speváci Peter Lipa a 

Vašo Patejdl, herec Peter Bzdúch či futbalový brankár Alexan-

der Vencel ml. 

Viliam „Willy“ Weber pôsobil aj ako novinár. Dva roky sa 

venoval písaniu spravodajských reportáží, písal aj pre Tren-

čianske noviny, pôsobil tiež v regionálnom športovom týž-

denníku. Priaznivci humoru si ho doteraz spájajú predovšetkým 

s humoristickým časopisom Woloviny bez ofiny. 

V roku 2000 vydal humoristický román z vojenského pro-

stredia Bol som Puchna XIII., v ktorom skvelým spôsobom po-

písal svoje nezabudnuteľné spomienky na roky strávené na 

základnej vojenskej službe na juhu Čiech v Novohradských 

horách v pohraničnej rote Cetviny.. 

V posledných rokoch pôsobil ako úspešný liečiteľ. Liečil aj 

niektorých hokejistov Dukly Trenčín, pomoc ponúkol aj pri 

liečení pilota formuly 1 Michaela Schumachera, organizoval 

mnohé liečiteľské semináre. Systém liečenia prostredníctvom 

doteraz neznámych energii popísal v knihe Niekto to povedať 

musí. 

www.sme.sk 15.01.2017 

pomocná evidencia 052/1/2017 

 

Primátor Trenčína Richard Rybníček poveril od pondelka 

16. januára výkonom funkcie druhého zástupcu primátora 

poslanca Patrika Žáka. 

Richarda Rybníčka doteraz zastupoval len Ján Forgáč, 

funkcia druhého viceprimátora v tomto volebnom období zatiaľ 

zriadená nebola. Patrik Žák bude podľa zásad odmeňovania 

http://zlavy.sme.sk/
http://dovolenka.sme.sk/cestovne-kancelarie/slovenske/lipa
http://www.sme.sk/
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poslancov poberať odmenu 450 eur v hrubom, informovala 

hovorkyňa Trenčína Erika Ságová. 

„Po šiestich rokoch práce poslanca viem, ako funguje 

samospráva. Ponuku som s pokorou prijal, 

ale to je len začiatok, veľké množstvo prá-

ce stojí pred nami,“ reagoval na poverenie 

Patrik Žák. 

Druhému zástupcovi primátora určil 

Richard Rybníček zastupovanie v oblasti 

prípravy nového webového sídla Tren-

čína, v príprave mediálnych výstupov 

mesta, ďalej mu zveril koordináciu v 

oblasti IT technológií. 

„Cieľ novej internetovej stránky mesta 

Trenčín je užívateľsky prívetivo prezentovať informácie, ktoré 

občania potrebujú. Môže sa to dnes zdať ako samozrejmosť, ale 

internetové stránky samospráv majú k prehľadnosti ďaleko. 

Rovnako bude stránka pripravená na prezeranie cez mobilné 

zariadenia," povedal o svojich plánoch Patrik Žák. 

Podľa neho sú v tejto dobe čoraz väčšie nároky na ko-

munikáciu samosprávy cez internet a sociálne siete. 

„Jednou z mojich úloh bude viac priblížiť ľuďom ako sa-

mospráva funguje a čo pre nich robí. V tejto rýchlej dobe ľudia 

chcú vidieť výsledky a my im ich chceme ukázať,“ skonštato-

val. 

Ako druhý viceprimátor sa tiež plánuje zúčastňovať na 

rokovaniach o eurofondoch a iných investičných projektoch. 

Druhý zástupca primátora však podľa poverenia nemôže 

podpisovať zmluvy a akékoľvek iné dokumenty, z ktorých by 

Mestu Trenčín vznikali finančné záväzky. Nemôže tiež 

podpisovať rozhodnutia Mesta Trenčín. 

www.sme.sk 16.01.2017 

pomocná evidencia 

Patrik Žák 

http://www.sme.sk/
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Takmer tridsiatku sociálne slabších obyvateľov, ktorí žijú na 

Kasárenskej ulici v Trenčíne, koncom minulého roka presťaho-

vali. Osemnásť montovaných unimobuniek posunuli o približne 

sto metrov ďalej od pôvodného miesta. 

Presťahovanie odsúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva 

ešte v roku 2015, prebehlo na základe zmluvy o spolupráci me-

dzi mestom a manželmi Oláhovcami. 

„Manželia Oláhovci sú majiteľmi penziónu Kerola, v blíz-

kosti ktorého boli ešte donedávna umiestnené unimobunky. Ich 

obyvatelia im znepríjemňovali život – robili neporiadok, hluk, 

zápach, poškodzovali im majetok, často bola upchatá kana-

lizácia, v okolí sa túlali zvieratá. Aby mesto zmiernilo tieto dl-

hodobé problémy – pripravilo investičnú akciu a presťahovalo 

unimobunky,“ informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová. 

Mesto pozemok pred sťahovaním oplotilo, vybudovalo tu 

verejné osvetlenie, na pozemok priviedlo elektrinu, vodu a 

kanalizáciu. Pozemok manželov Oláhovcov oddelilo od sociál-

ne slabších betónovým múrom. Celá akcia stála mesto viac ako 

75 tisíc eur. 

„Sťahovanie prebehlo bez akýchkoľvek problémov, v 

bunkách, ktoré sme premiestnili, momentálne žije šesť rodín a 

dvaja jednotlivci – spolu 29 ľudí,“ dodala Erika Ságová. 

Areál s unimobunkami bude podľa hovorkyne mesta skolau-

dovaný ako dočasná stavba na desať rokov. Zároveň odpredajú 

uvoľnený pozemok majiteľom penziónu, ako kompenzáciu za 

doterajšiu škodu a problémy, za symbolické euro . 

Jaroslav Oláh sa k téme odmietol vyjadriť, po dcére odká-

zal, že sa s médiami nebude baviť. 

Pred niekoľkými rokmi pre MY Trenčianske noviny 

povedal, že umiestnenie kolónie buniek s neprispôsobivými 

občanmi mu výrazne sťažilo podnikanie, v jeho reštaurácii mu 

klesla tržba tak, že sa dostal do straty. Klientela, skladajúca sa 

http://reality.sme.sk/predaj/pozemok/
http://zlavy.sme.sk/
http://restauracie.sme.sk/restauracie
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zo zahraničných turistov, sa podľa neho kvôli unimobunkám 

vytratila a z jeho penziónu sa stal robotnícky hotel. 

„Úplne to zastavilo celý môj podnikateľský zámer,“ sťažo-

val sa Jaroslav Oláh v roku 2005, keď mesto unimobunky v 

susedstve penziónu postavilo. 

Názory obyvateľov unimobuniek na sťahovanie sa rôznia, 

Rudolfovi Pražienkovi sa na novom mieste páči viac, podľa 

neho je na novom mieste väčší pokoj. 

„S pánom Oláhom boli konflikty, niektorí ľudia mu robili 

zle, trhali plot, nadávali 

mu. Odkedy sme sa pre-

sťahovali, už sem ne-

chodia ani policajti, ne-

počul som, že by boli 

nejaké problémy,“ po-

vedal Rudolf Pražienka. 

Marián Rozkydal sa 

posťažoval na prístupo-

vú cestu a iné nedo-

statky: „Je to na figu, 

cesta je neposypaná, nedá sa chodiť. Nesvietia tu svetlá, dva dni 

sme mali zamrznutú vodu. Aj som písal na úrad, ale nič, žiadna 

ochota. Predtým, ako nasnežilo, sa tu dosť práši, po ceste jazdia 

kamióny. Je to rovnaké.“ 

Podľa hovorcu Združenia miest a obcí Slovenska Michala 

Kaliňáka je problém s ubytovaním sociálne slabších obyvate-

ľov najvypuklejší vo veľkých mestách. 

„V menších obciach kvôli silnej solidarite podobné prob-

lémy neexistujú, ľudia sa tu poznajú celé generácie a najslabším 

dokážu susedia pomôcť. Čím viac sa snažia niektoré samo-

správy pomôcť, tým viac tento problém rastie. Dávajú tak avízo 

ostatným ľuďom, aby sa presťahovali do ich mesta a zrazu zis-
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tia, že rozpočet už nedokáže pokryť neustále rastúci počet 

odkázaných osôb,“ povedal Michal Kaliňák. 

Riešením podľa neho je, aby každé mesto v rámci svojich 

možností vytváralo sociálne slabším čo najlepšie podmienky. 

www.sme.sk 19.01.2017 

pomocná evidencia 067/1/2017 

 

Primátor Trenčína Richard Rybníček je rád, že v súvislosti 

so zriadením zastávky InterCity (IC) vlakov v Trenčíne zvíťazil 

zdravý rozum. Reagoval tak na vyhlásenie Železničnej spo-

ločnosti Slovensko (ZSSK) zo štvrtka 26. januára, ktorá 

informovala, že od 1. februára budú IC vlaky zastavovať aj 

v Trenčíne, Ružomberku, Liptovskom Mikuláši a Spišskej 

Novej Vsi.  

„V prvom rade si veľmi vážim, že Trenčania, ale aj občania 

okolitých obcí a miest sa zapojili do petície a boli v tejto veci 

aktívni, pomáhali nám. Teším sa, že zvíťazil zdravý rozum. 

Takto to malo byť od začiatku,“ skonštatoval trenčiansky 

primátor. Richard Rybníček ešte minulý rok inicioval petíciu za 

zachovanie zastávky IC vlakov v Trenčíne. Podpísalo ju viac 

ako 4 tisíc ľudí. 

Štátna ZSSK pridá od februára tri páry nových InterCity 

vlakov na trase medzi Bratislavou a Košicami. Jeden pár ex-

presných IC vlakov, ktorý na trati jazdí v súčasnosti, však zruší. 

Cestujúci tak budú mať na trase k dispozícii štyri páry rýchleho 

spojenia oproti doterajším piatim takýmto spojom, keď vlaky 

vypravuje aj súkromný RegioJet.  

Pridané páry IC vlakov majú od februára nahradiť vlaky 

súkromného dopravcu RegioJet, ktorý od tohto dátumu z trate 

odchádza. Nové tri páry IC vlakov tak budú na trase zastavovať 

vo všetkých zastávkach ako doteraz súkromné spoje RegioJetu. 

Medzi Bratislavou a Košicami budú stáť v staniciach Trnava, 

Trenčín, Žilina, Vrútky, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, 

http://www.sme.sk/
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Štrba, Poprad-Tatry, Spišská Nová Ves a Kysak. Trasu medzi 

východom a západom 

krajiny by mali zvlád-

nuť za 5 hodín a 11 mi-

nút. 

Zároveň zostane jaz-

diť aj jeden pár expres-

ných IC vlakov ZSSK, 

ktorý zvládne trasu me-

dzi Bratislavou a Koši-

cami za 4 hodiny a 42 

minút. Stáť budú v staniciach Trnava, Žilina, Poprad-Tatry 

a Kysak. Z Bratislavy bude tento spoj vyrážať o 15.47 h 

a v opačnom smere z Košíc pôjde o 07.31 h.  

www.teraz.sk 26.01.2017 

pomocná evidencia 089/1/2017 

 

Útulok pre ľudí bez domova na Nešporovej ulici v Trenčíne 

je počas posledných mrazivých dní a nocí plný. Oficiálne má 

kapacitu 28 ľudí, počas mrazivých nocí sa ich tu niekedy tiesni 

aj dvakrát viac. 

„Máme k dispozícii dve obytné izby, v mužskej je spolu 39 

mužov, postele máme skoro všetky nadstavené na tri poschodia. 

Žien je 14, je tam úplne plno. Chodia k nám poomŕzaní, pretože 

spávajú vonku, nutne by sme potrebovali väčšie priestory,“ ho-

vorí sociálna pracovníčka Lujza Roderová. 

Aj napriek zložitej situácii nedokážu odmietnuť pomoc 

ďalším ľuďom. 

„V mužskej izbe ešte vieme nadstaviť tri postele, problém je 

so ženami, ich izba je veľmi malá, už sa stalo, že v noci len 

presedeli na chodbe. Vonku je v noci aj mínus 20, pred dvoma 

týždňami nám jedna bývalá klientka zamrzla, obávam sa, že by 

sa to mohlo zopakovať,“ povedala Lujza Roderová. 

http://www.teraz.sk/
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Počas dňa je v dennom nízkoprahovom centre menej ľudí, 

mnohí chodia do práce a na brigády. Do nocľahárne môžu prísť 

len triezvi ľudia, čo je podľa Roderovej v niektorých prípadoch 

ťažké. 

„Je tu taký boj, na jednej strane máme privrieť oči v týchto 

mrazoch, byť ľudskí a zobrať 

aj tých, ktorí majú nejaký 

alkohol v krvi. Lenže, máme 

tu klientov, ktorí mesiac, dva 

krvopotne abstinujú, aby tu 

mohli byť. A teraz vezmeme 

klienta pod vplyvom alko-

holu, lebo je vonku zima?“ 

pýta sa. Na druhý deň by 

podľa nej nastala v nocľa-

hárni vzbura. Tí, ktorí sa alkoholu nedokážu vzdať, bojujú s 

mrazmi rôzne. 

„Jeden náš klient, ktorý padol do recidívy, sa vozil vlakom 

skoro týždeň, aby nezmrzol. Nemáme ten priestor pomôcť, aj 

keby sme veľmi chceli, tým, ktorí prídu pod vplyvom alkoholu. 

Ťažko sa o tom hovorí, najlepšie by bolo, aby zodpovední ľudia 

prišli a videli, v akých podmienkach tu tí ľudia žijú“ skonštato-

vala Lujza Roderová. 

Iveta z Trenčína žije na ulici už 17 rokov. Cez deň chodí 

predávať časopis Nota Bene, tuhá zima ju veľmi trápi. 

„Nie je to dobré, celý deň som vonku, je veľká zima. Človek 

trpí na nohy, rôzne choroby,“ hovorí. Nocľah na Nešporovej si 

pochvaľuje: „Tu sa však o nás dobre starajú, je tu teplo, môže-

me sa tu umyť, oprať si. Som rada, že som tu, že nám pomôžu,“ 

povedala. Čas, ktorý trávi v nocľahárni, využíva na rôzne práce. 

„Štrikujeme, upratujeme, teším sa, že som dokázala prestať 

piť. Neoplatí sa to, postávať a mrznúť kdesi len pre to, aby som 

http://dakujeme.sme.sk/organizacia/158/proti-prudu--nota-bene
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si vypila. Je to hrozné, koľkokrát som si poplakala,“ povedala 

Iveta. 

Aj podľa ďalšieho klienta Miroslava Baláža je útočisko v 

nocľahárni jedinou možnosťou, ako prežiť zimu. 

„Je to tu vynikajúce, každý má šancu, keď je v poriadku, 

môže sem prísť. Kto 

sa hanbí, nech zo-

stane vonku,“ pove-

dal. V dennom centre 

je už od mája. „Za-

chránil ma pán Ju-

ríček (zo Zboru dob-

rovoľníkov maltéz-

skeho rádu, ktorý sa o 

ľudí bez domova sta-

rá, pozn. red.), ak by 

som tu nebol, určite by som bol mŕtvy. Mám problémy so 

srdcom, musím ležať,“ dodal Miroslav Baláž. Nocľaháreň spo-

lu s denným nízkoprahovým centrom financuje zo svojho roz-

počtu mesto, v tomto roku sumou takmer 72 tisíc eur. 

„Žiaľ, momentálne nemáme priestory na rozšírenie nocľa-

hárne. Hľadáme však iné možnosti,“ povedala hovorkyňa Tren-

čína Erika Ságová. 

Ľudí bez prístrešia podľa nej monitoruje aj terénny sociálny 

pracovník – príslušník mestskej polície. „Bezdomovcom v 

Trenčíne pomáhajú aj dobrovoľníci, ktorí im priamo v teréne 

poskytujú teplú stravu a oblečenie,“ dodala Erika Ságová. 

Žijú tu vedľa seba starí, mladí, zdraví aj chorí, každý človek 

je iný a má iné potreby. Najťažšie je podľa Lujzy Roderovej 

pomôcť ľuďom nájsť zmysel života. 

„Niekedy je to ťažké, mávnu rukou, načo pôjdem do roboty, 

aj tak mi exekútor vezme všetky peniaze. Ich obľúbená veta je, 

nech už radšej skapem a bude pokoj. Skúšame ich rozveseliť, 



38 
 

hľadáme im prácu, aby videli, že sú potrební, mnohí majú deti, 

rodiny,“ hovorí Lujza Roderová. 

V dennom centre si varia sami, jedlo väčšinou dostávajú od 

sponzorov, chovateľov alebo od pekární. 

„Radi by sme vyzvali ľudí, ak by nám vedeli pomôcť – 

máme nedostatok všetkého. Chýbajú uteráky, plachty, z po-

travín ryža, cestoviny, ale dosť by aj pomohlo, ak by nám niekto 

vedel na večeru uvariť dvadsať litrov polievky. Ľudia väčšinou 

pomôžu počas Vianoc, teraz je toho trochu menej.“  

Paradoxne, ak môžu, pomáhajú oni. Pred Vianocami obda-

rovali starých ľudí v domove dôchodcov živými vianočnými 

stromčekmi, počas vianočného jarmoku zas predávali svoje vý-

robky. 

„Oni sami určili, čo s peniazmi, ktoré zarobili. Zrátali sme 

to, za niečo si nakúpili potraviny a drogériu. Klientky rozhodli, 

že za zvyšok kúpia dve tridsaťkilové vrecia s krmivom pre túla-

vé zvieratá z občianskeho združenia Trenčianske labky, majú 

totiž podobný osud,“ dodala Lujza Roderová. 

www.sme.sk 27.01.2017 

pomocná evidencia 091/1/2017 

 

Mrazivý charakter počasia od začiatku januára vyvolal zvý-

šené nároky na vykurovanie na viacerých miestach Slovenska, 

okolie Trenčína nevynímajúc. 

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal okrem Nitry, 

Košíc a Žiliny varovanie pred znečistením ovzdušia prachový-

mi časticami aj pre Trenčín. Podľa riaditeľky Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne Ľudmily Bučkovej 

smog najviac ohrozuje alergikov s astmou, deti s alergiami, ľudí 

pracujúcich vonku, ale aj fajčiarov. 

Silne znečistené ovzdušie je dôsledkom stabilného, zato 

chladného a prevažne bezveterného počasia.  

http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/pocasie/
http://nitra.sme.sk/
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„Takáto situácia má za následok hromadenie znečisťujúcich 

látok, obzvlášť pevných častíc PM10 a PM2.5 v nízkej prízem-

nej vrstve atmosféry,“ píšu meteorológovia vo svojej analýze 

o stave ovzdušia. 

Výstraha pre Trenčín sa týka pevných častíc PM10, ktoré sú 

menšie ako 10 mikrometrov (0,01 mm). Tieto častice sú pomer-

ne ťažké, pritom ale dokážu preletieť niekoľko desiatok metrov, 

pokiaľ dopadnú na zem. 

„Prachové častice menšie ako 10 mikrometrov prenikajú do 

dýchacích ciest, podľa 

veľkosti zasahujú nos, 

ústnu dutinu, oči. Men-

šie častice prenikajú 

hlbšie do dýchacích 

ciest, postupne do prie-

dušiek a tie najmenšie 

až do pľúcnych alveo-

lov,“ vysvetlila cestu 

pre oko neviditeľných 

častíc Ľudmila Bučková. Ako ďalej ozrejmila, počas zimy 

zohráva svoju úlohu aj chlad, kedy sa účinky smogu prejavia 

dráždením slizníc nosa, hrdla, očí, nezriedka sa pripojí aj zápal 

dýchacích ciest a kašeľ. 

„V takto narušenej sliznici sa ľahšie usídlia vírusy alebo iné 

mikroorganizmy. Aký zdravotný dopad majú prachové častice 

na organizmus, to je závislé nielen na veľkosti prachových 

častíc, ale aj na ich schopnosti naviazať na seba chemické látky 

a tie môžu mať vplyv na vznik onkologických ochorení,“ upo-

zornila Ľudmila Bučková. 

Monitorovacia stanica kvality ovzdušia je v Trenčíne 

umiestnená na frekventovanej Hasičskej ulici, po ktorej denne 

prejdú tisícky áut. Podľa ľudí pracujúcich v centre mesta bol 

vzduch v posledných dňoch o poznanie horší ako pred 

http://diplomovka.sme.sk/vedny-odbor/ad/chemicke-vedy.php
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nástupom mrazov na začiatku januára. Ján (45) dochádza do 

Trenčína za prácou každý deň autobusom, špinavý vzduch 

zacítil aj on.  

„Nie som alergik, ale dýchalo sa mi za posledné dni veľmi 

ťažko. Vzduch cítiť po spálenine, je to nepríjemné, keď sa 

nemôžete  zhlboka nadýchnuť čerstvého vzduchu,“ povedal. 

Trenčianka Klára (33) pracuje v širšom centre Trenčína ako 

lekárnička, smog jej ako alergičke spôsobuje problémy. „Veľmi 

trpím pri takomto počasí, keď kráčam po vonku bez šálu cez 

nos a ústa, hneď sa rozkašlem. Najradšej by som bola zavretá v 

dome a neotvorila okno pokiaľ sa nezmení počasie,“ posťažo-

vala si. 

Priveľmi vetrať obytné priestory Ľudmila Bučková v 

období, keď je ovzdušie znečistené, neodporúča. Namiesto čas-

tého vetrania radí vyvetrať krátko, najlepšie v ranných hodi-

nách. Na znečistení ovzdušia v trenčianskom regióne sa podľa 

nej podieľa hlavne energetika, nízka kvalita palivovo-energe-

tických zdrojov, uhlie s obsahom síry a doprava. 

V mestách kvalitu vzduchu zhoršuje stavebná činnosť, na 

dedinách sú lokálnymi zdrojmi znečisťovania domy a chatky, v 

ktorých majitelia spaľujú nekvalitné palivo. 

www.sme.sk 28.01.2017 

pomocná evidencia 098/1/2017 

 

Richard Rybníček je primátorom Trenčína od roku 2010. 

Na začiatku druhej polovice svojho druhého funkčného obdobia 

hovorí o svojich prioritách na najbližšie roky aj o tom, ako sa 

Trenčín za uplynulé roky zmenil. 

Ste primátorom od konca roku 2010. Ako sa podľa vás 

odvtedy zmenil Trenčín? 

„Zmenil sa dosť zásadne. Po mojom príchode sa netušilo, 

kedy a či vôbec postavia druhý cestný most. Rovnako sa začala 

modernizácia železničnej trate a už len tieto dve veľké stavby 

http://reality.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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zmenili trasy, po ktorých jazdíme. Pribudli podjazdy, nadjazdy, 

nový cestný most, kruhové križovatky, nové cestné prepojenia, 

cesty i chodníky. Len na pripomenutie, zmizla obrovská jama z 

centra, namiesto nej máme pekný zelený priestor. Dohodli sme 

sa na zrušení výstavby Auparku 

v centre mesta. Zaplnil sa nám 

priemyselný park. Firma Ake-

bono tu postavila veľký závod a 

v tomto roku tu vybudujú nové 

budovy a haly ďalší investori, 

ktorí prišli do Trenčína. Pre 

modernizáciu železnice i obnovu 

plynovodov je mesto rozkopané, 

špinavé a cítiť v ňom napätie. 

Ľudia toho majú plné zuby a ja ich chápem. Navyše ma hnevá, 

že toto všetko sme už mali mať za sebou.“ 

Je už Trenčín finančne stabilizovaný? 

„Dlh klesol zo 40 miliónov na 14,5 milióna eur. Dnes ne-

máme žiadne faktúry po lehote splatnosti, máme pod kontrolou 

priame financie a ich riadenie. Mesto si bez problémov plní 

svoje finančné záväzky a zároveň sa prikrýva takou perinou, na 

akú má. Pripomínam, že mesto bolo rozvrátené najmä z hľa-

diska finančného riadenia, nemali sme peniaze na výplaty ani 

na faktúry po lehote splatnosti, nemali sme hotovosť, ktorou by 

sme mohli disponovať. Dnes už niečo také nehrozí. 

Aké sú vaše priority na najbližšie dva roky? 

„Okrem toho, že v tomto roku chceme zrekonštruovať 

Mierové námestie a intenzívnejšie sa venovať čistote mesta, 

zostáva najdôležitejšou prioritou znižovanie modernizačného 

dlhu.V Trenčíne máme takmer 150 kilometrov ciest a vyše 450 

kilometrov chodníkov. Máme 16 materských a deväť základ-

ných škôl. Ak by sme všetko chceli naraz opraviť, potrebovali 

by sme vyše 100 miliónov eur, ktoré nikdy naraz mať nebu-
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deme. Preto sa snažíme znižovať modernizačný dlh škôl, 

škôlok, ciest a chodníkov postupne. To, že sme už veľa peňazí 

investovali do škôl a škôlok – do striech, okien, sociálnych za-

riadení, nie je pre verejnosť viditeľné, ale je potrebné to riešiť. 

Pred mojím nástupom do funkcie primátora boli zateplené tri 

základné školy, ale na ostatných sa nič zásadné nerobilo. My to 

teraz musíme dobiehať. Veľmi sa teším, že sa nám darí získavať 

i peniaze z európskych fondov, naposledy napríklad na dve 

materské školy. A podali sme projekty na ďalšie škôlky. V 

minulom roku sme kompletne opravili niekoľko komunikácií a 

budeme pokračovať i v tomto roku. Chceme byť i naďalej ná-

pomocní pri výstavbe futbalového štadióna. Mojou prioritou 

zostáva i projekt Trenčín Si Ty, ktorý rieši budúcnosť dopravy 

v centre mesta a aj rozvoj centra na obidvoch brehoch Váhu. 

Sme pripravení poslancom a potom i verejnosti predstaviť 

návrh riešenia dopravy a centra. To je alfa a omega pre Trenčín 

na najbližších 30 rokov.“ 

V mestskom parlamente je väčšina nezávislých poslan-

cov, vznikol jeden poslanecký klub. Ako hodnotíte spolu-

prácu mesta a zastupiteľstva? 

„Na presadenie mojich priorít potrebujem podporu zastu-

piteľstva. A práve jedna z vecí, ktorá sa zmenila je, že väčšina 

poslancov je naozaj veľmi aktívnych. Chodia do terénu, zau-

jímajú sa o dianie v meste, upozorňujú ma na problémy, sú 

iniciatívni. Som vďačný, že sa mi podarilo nájsť reč s pomerne 

veľkou časťou poslancov, s ktorými môžem spolupracovať, 

niekedy aj tvrdo vyjednávať, ale ktorí robia a hlasujú v pros-

pech záujmov občanov, nevyvolávajú zbytočné konflikty, ne-

hľadajú vo všetkom problémy, ale skôr sa ich snažia riešiť. V 

minulom volebnom období stačilo, aby zasadol jeden posla-

necký klub, bol daný stranícky príkaz a bolo vybavené. Ja som 

sa mohol len prizerať. Teraz je to o množstve stretnutí i s jed-

notlivcami, ktorí prichádzajú so svojimi návrhmi a tie treba 

http://trencin.sme.sk/
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zladiť a vydiskutovať s návrhmi vedenia mesta a nájsť najlepšie 

riešenie pre Trenčín a Trenčanov. Tu presne platí, že ťažko na 

cvičisku, ľahko na bojisku. Je to náročné, ale veľmi dobré. 

Fungujeme ako dva rovnocenné orgány – zastupiteľstvo a 

primátor. Uvedomujeme si, že sme povinní spolupracovať a 

pracovať, aby sme občanom priniesli želaný výsledok. Na oko 

to môže vyzerať niekedy aj dramaticky, ale ja som na toto 

zastupiteľstvo hrdý. Sme vzájomne na seba nároční, poslanci na 

mňa a ja na nich. Mrzí ma, že je tam zopár jednotlivcov, ktorým 

sa pracovať nechce a využívajú sociálne siete, aby sa predviedli 

a vyvolávali napätie namiesto toho, aby tímovo pracovali.“ 

Jednou z priorít vášho programu bolo budovanie nájom-

ných bytov. Aktuálne sa dokončuje 26 jednoizbových a 22 

dvojizbových bytov v budove bývalej Ozety. Sú vo výhľade 

aj ďalšie možnosti výstavby? 

„Jeden z mojich prvých krokov hneď po nástupe do funkcie 

bola snaha podpory projektu Idea Grande, v rámci ktorého sme 

mohli mať 220 nových bytov. Dodnes ma mrzí, že sa vtedy pos-

lanci za SMER-SD k tejto veci nepostavili konštruktívne a 

odvážne. Na tomto je vidieť, že primátor bez poslancov ne-

zmôže nič a platí to aj naopak. V tomto roku bude hotových 48 

nájomných bytov v Zámostí. Čo sa týka nájomcov v reštituova-

ných domoch, vyriešili sme 21 z 27 bytov. Dnes nájomcovia 

bývajú v mestských náhradných nájomných bytoch. Tu chcem 

vyzdvihnúť prácu viceprimátora Jána Forgáča, ktorý pripravil 

model, keď si ľudia sami vybrali, kde chcú bývať. V budúcom 

roku chceme zabezpečiť kúpu ďalších 25 nájomných bytov. 

Predsavzali sme si, že do konca tohto volebného obdobia 

dokončíme prípravu územia pod Juhom v areáli mestského 

hospodárstva, kde už máme projekty napojenia územia na sieť 

pozemných komunikácií. Tu počítame s približne 130 mests-

kými nájomnými bytmi. Máme ambíciu ich výstavbu finan-

covať cez dotácie a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.“ 

http://reality.sme.sk/
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Počet obyvateľov Trenčína pomaly klesá, aké sú možnos-

ti mesta tento trend zvrátiť? 

„Od začiatku som upozorňoval, že musíme riešiť demogra-

fický deficit, a teda zabezpečiť ľuďom bývanie a prácu. Prí-

chodom investorov do priemyselného parku sa nám darí zabez-

pečovať prácu, ale pomalšie nám to ide s bývaním. Som však 

rád, že sa to rozbehlo. Napriek tomu, že nevieme zastaviť úby-

tok ľudí zo dňa na deň ani z roka na rok, môžem garantovať, že 

projekt Trenčín Si Ty a jeho schválenie na budúci rok v rámci 

územného plánu mesta v budúcnosti nielenže zastaví ubúdanie, 

ale zabezpečí pribúdanie obyvateľov. Je to strategický a zásad-

ný projekt pre budúci rozvoj mesta, na ktorom robíme už šesť 

rokov.“ 

Modernizácia železničnej trate trápi občanov už viac 

rokov – meškajú termíny, opäť nebola otvorená plaváreň. 

„Toto je do značnej miery o vzťahu mesta a štátu. A ten je 

veľmi zložitý. Za nedodržanie termínov nesie zodpovednosť 

štát, ale obviňované je mesto, respektíve ja. To je aj príklad 

letnej plavárne, kde sme boli pripravení ju otvoriť, ale kvôli 

nedodržaniu termínov zo strany stavby sme tak nemohli urobiť. 

S bývalým ministrom dopravy sa nám však podarilo vyrokovať 

približne osem miliónov eur pre Trenčín navyše. Konkrétne na 

rekonštrukciu mosta na Ostrov, dotiahnutie sietí k plavárni a na 

novú cestu medzi Záblatím a Zlatovcami. Verím, že do konca 

tohto roka bude v Trenčíne dokončená modernizácia železnice 

a zlepší sa dopravná situácia okolo futbalového štadióna 

smerom k plavárni, podarí sa otvoriť Bavlnársku ulicu a 

podobne. 

Veci, ktoré robí mesto, vieme mať pod kontrolou, ale tam, kde 

je investorom štát, je to komplikované. V niektorých prípadoch 

sa ale spolupráca so štátom ukázala aj v pozitívnom svetle. 

Podarilo sa nám vybaviť rekonštrukciu mosta v Opatovej, vý-

http://dvaja.sme.sk/
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stavbu nového cestného mosta i vybaviť odbočku zo Zlatovskej 

ulice na nový most.“ 

Kedy sa Trenčania dočkajú slušnej autobusovej a 

železničnej stanice? 

„Nikto nepochybuje o potrebe zrekonštruovať autobusovú a 

železničnú stanicu. Nie je to však len vecou mesta, ale aj 

majiteľa pozemkov a štátu. Nájsť vzájomnú zhodu je mimo-

riadne náročné. Po-

zemky, kde kedysi 

stálo ginko a pozemky 

autobusovej stanice, 

už patria súkromnému 

investorovi. Rekon-

štrukciu vstupu do že-

lezničnej stanice majú 

na starosti Železnice 

SR, nie mesto. Záro-

veň 60 percent Parku M. R. Štefánika patrí Železniciam SR, a 

tak ako žiadame o starý železničný most, požiadali sme aj o 

prevod 60 percent parku pod správu mesta. Sú to ale zložité 

procesy a trvajú dlho. Čo sa týka Terminálu, nedohodli sme sa 

na požiadavkách vyvolaných investícií. Investor sa rozhodol, že 

projekt Terminál bude menší.“ 

Ľudia nie sú spokojní s čistotou mesta. Plánujete v tejto 

veci niečo vylepšiť? 

„Čistota je vysokou prioritou na najbližšie obdobie, a to aj 

preto, lebo v tomto roku sa končí modernizácia železnice. V 

rozpočte je o 400 tisíc eur viac práve na čistotu, vrátane údržby 

komunikácií a verejnej zelene. A tu chcem povedať, že čistotu 

mesta budem osobne kontrolovať. Podobne ako pri zimnej 

údržbe však vyzývam obyvateľov i majiteľov nehnuteľností, 

aby si v ich okolí tiež udržiavali čistotu. To, čo má urobiť 

Na stavbe nového železničného mosta vo februári 2017. 

http://reality.sme.sk/predaj/pozemok/
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mesto, musí mesto urobiť, ale všade v civilizovaných krajinách 

sú pri starostlivosti o čistotu nápomocní aj občania.“ 

Ako funguje spolupráca a komunikácia s občanmi? 

„Aj to je iné, ako pred šiestimi rokmi. Ktorýkoľvek občan sa 

vie so mnou spojiť napríklad cez sociálne siete i počas dní 

otvorených dverí. Dnes sme pod oveľa väčšou kontrolou oby-

vateľov ako kedykoľvek predtým. Občania môžu byť na roko-

vaniach komisií a môžu sa zapojiť do diskusie. Náš mestský 

parlament schvaľuje každý jeden zámer vyhlásiť verejné obsta-

rávanie, na rozdiel od možno 90 percent miest a obcí, kde ich 

primátor alebo starosta bez vedomia poslancov rovno vyhla-

suje. Mrzí ma, že sme zo šiestich rokov minimálne dva roky 

stratili pre nezodpovednú finančnú politiku mesta. Museli sme 

šetriť a peniaze dávať na splácanie dlhov a nie do rozvoja. A z 

tých šiestich rokov sa už piaty rok stavia železnica. Ja to 

vnímam ako príležitosť, ale je fakt, že som primátorom v jed-

nom z najťažších období mesta. Teraz je ale dôležité, že v tomto 

roku z mestského rozpočtu ide do rozvoja 11 miliónov eur. Ak 

k tomu prirátame ďalšie dva milióny z eurofondov na škôlky, 

plus ďalšie financie, ktoré prídu napríklad aj na cyklotrasy, 

bude sa to šplhať k 15 miliónom eur. Verím, že Trenčínu sa 

bude stále lepšie dariť.“ 

www.sme.sk 03.02.2017 

pomocná evidencia 108/1/2017 

 

Termín rekonštrukcie starého cestného mosta v Trenčíne je 

stále neznámy. Viac ako 60-ročný most je pritom už päť rokov 

v šiestom zo siedmich stupňov stavebno-technického stavu, čo 

znamená veľmi zlý stav. 

Ak by klesol o ďalší stupeň, most by museli uzavrieť, 

pretože by už bol v havarijnom stave. Bývalý generálny riaditeľ 

Slovenskej správy ciest Pavel Pavlásek pritom o potrebe 

http://tender.sme.sk/
http://tender.sme.sk/
http://zlavy.sme.sk/
http://www.sme.sk/


47 
 

rekonštrukcie hovoril už pri začiatku výstavby druhého 

cestného mosta v Trenčíne v roku 2012. 

„Len čo dokončíme nový cestný most, začína sa etapa 

modernizácie starého mosta v Trenčíne. Tá by mala trvať asi 12 

mesiacov,“ sľúbil vtedy Pavel Pavlásek. 

Slovenská správa ciest stále nevie, kedy sa rekonštrukcia 

starého cestného mosta v Trenčíne začne. 

„Momentálne sa mostný objekt nachádza v stave šesť, stavba 

sa pripravuje. Dúfame, že stavebné práce sa začnú skôr, ako 

bude mostný objekt 

preradený do stavu 

sedem,“ povedala 

hovorkyňa Sloven-

skej správy ciest Zu-

zana Hromcová. Už 

pred dvoma rokmi 

pritom tvrdila, že 

Správa ciest spracú-

va súťažné podklady 

na zabezpečenie projektovej dokumentácie. Projekt však do-

dnes nie je hotový, aktuálne naň zo štátneho rozpočtu požadujú 

600 tisíc eur. Ďalších 100 tisíc eur by mali stáť výkupy a 

majetkovoprávne usporiadanie pozemkov. 

„Samozrejme, v tejto chvíli nevieme uvedené finančné 

prostriedky garantovať, nakoľko nie je podpísaný kontrakt na 

rok 2017 medzi ministerstvom dopravy a Slovenskou správou 

ciest. Aké práce bude rekonštrukcia mostného objektu zahŕňať, 

napovie až projektová dokumentácia,“ uviedla Zuzana Hrom-

cová s tým, že predpoklad začatia stavebných prác je napláno-

vaný v roku 2019. 

Celkové náklady prestavby mosta odhadujú na 26,6 milióna 

eur, Zuzana Hromcová predpokladá financovanie z prostried-

kov Európskej únie. 

http://reality.sme.sk/predaj/pozemok/
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Pri príprave projektovej dokumentácie by chcelo byť aj 

mesto Trenčín. 

„Rekonštrukcia starého cestného mosta je záležitosťou Slo-

venskej správy ciest, ale mesto pracuje v súvislosti s moder-

nizáciou železničnej trate na novom riešení dopravy v meste a 

to sa týka aj tohto mosta,“ uviedla hovorkyňa Trenčína Erika 

Ságová. 

Trenčiansky primátor podľa nej požiadal ešte pred-

chádzajúceho ministra dopravy o to, aby mesto bolo od začiatku 

pri príprave projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mosta. 

„Podľa našich informácií ešte štát nevyčlenil financie na jej 

vypracovanie, v tejto súvislosti požiada primátor Richard Ryb-

níček súčasného ministra dopravy o stretnutie,“ dodala Erika 

Ságová. 

O tom, že most potrebuje opravu, hovoria odborníci aj 

trenčianski motoristi. Podľa odborníka na mosty Petra Paulíka 

je nutné opraviť most čím skôr. 

„Ak sa bude čakať, oprava bude drahšia. Môže to dospieť až 

do takého štádia, že most sa nebude dať zrekonštruovať a bude 

sa musieť celý zhodiť a postaviť nanovo. Pri takejto pokročilej 

degradácii je oprava účinnejšia, o čo skôr sa spraví,“ skonštato-

val Peter Paulík. 

Starý cestný most začali stavať v lete 1953. Doprastav do-

končil jeho výstavbu v novembri 1956. Náklady na vtedy naj-

väčší most na Slovensku, dlhý 346 a široký 15 metrov, boli 27 

miliónov korún. Váh je pod ním široký približne 205 metrov. 

www.sme.sk 07.02.2017 

pomocná evidencia 114/1/2017 

 

Po prvýkrát v tomto roku sa mestskí poslanci stretli na 

spoločnom rokovaní v stredu 8. februára.  

Primátor Trenčína Richard Rybníček informoval poslan-

cov o finančnej situácii mesta. „Celkový dlh mesta k 31. de-

http://www.sme.sk/
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cembru 2016 bol vo výške 14,39 milióna eur, teda 261 eur na 

obyvateľa,“ uviedol primátor. Celková suma dlhu Mesta Tren-

čín definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách k 31. 12. 

2016 predstavovala 35,25 percenta bežných príjmov mesta za 

rok 2015, pričom zákonná maximálna možná miera zadlženosti 

je 60 percent. 

Poslanci mestského zastupiteľstva zrušili VZN Štatút zelene. 

Urobili tak na základe protestu prokurátora, ktorý upozornil na 

jeho neaktuálnosť. Od jeho prijatia uplynulo 25 rokov. Mesto 

Trenčín predloží návrh nového Štatútu zelene na júnové roko-

vanie zastupiteľstva. 

Mesto Trenčín má svoju Koncepciu rozvoja športu. Mestský 

parlament ju schválil na svojom rokovaní 8. februára.  

Mestské zastupiteľstvo odobrilo niekoľko zámerov verej-

ných obstarávaní. Mesto v najbližšom čase vyhlási podlimitné 

zákazky na detské ihrisko na Karpatskej ulici s predpokladanou 

hodnotou maximálne 151 666 eur bez DPH a na športové ihris-

ko v areáli ZŠ na Východnej ulici s predpokladanou hodnotou 

maximálne 139 583 eur bez DPH. Školské zariadenia mesta 

Trenčín vyhlásia podlimitnú zákazku na výmenu okien v MŠ 

na Šmidkeho ulici s predpokladanou hodnotou maximálne 

166 666 eur bez DPH.  

Info 07.03.2017 

pomocná evidencia 131/1/2017 

 

V posledný januárový pondelok dotĺklo srdce svetoznámeho 

trenčianskeho rodáka Ivana Englera. Lekár, vedec, cestovateľ, 

fotograf a spisovateľ zomrel v Salzburgu vo veku 85 rokov. 

Ivan Engler sa narodil 13. júna 1931 v Trenčíne v obchod-

níckej rodine. Detstvo prežil na Gemeri – ľudovú školu navšte-

voval v Hnúšti, gymnázium v Tisovci. Zmaturoval na gymnáziu 

v Prešove. 
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V štúdiu pokračoval na Lekárskej fakulte v Košiciach. V 

bielom plášti najprv pôsobil ako mikrobiológ, pacientov 

následne liečil na Klinike detskej chirurgie a neurochirurgie 

Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave, kde sa stal v roku 

1963 ordinárom traumatológie. Napriek vedúcej pozícii a 

kariérnej perspektíve o dva 

roky neskôr demonštroval ne-

súhlas s komunistickým reži-

mom v Československu emi-

gráciou do Viedne. 

Začiatkom sedemdesia-

tych rokov sa usadil v Salz-

burgu. V meste pod Alpami 

úspešne viedol výskumný ústav pre prírodné liečiteľstvo. V ro-

ku 1980 založil terapiu ionizovaným kyslíkom (IO2Th/Engler), 

ktorá údajne dokáže predĺžiť život človeka aj o desať rokov. Jej 

využitie je preventívne i terapeutické, pričom patrí do komple-

xu liečebných metód proti rakovine.  

„Ionizovaný kyslík nie je žiaden zázrak, zázračný liek nee-

xistuje. Už starí Číňania pred tritisíc rokmi poznali sily Yin a 

Yang, čiže dva náboje – pozitívny a negatívny. Na tejto jedno-

duchej symbolike som založil svoju terapiu, pri ktorej sa zlep-

šuje zásobenie organizmu kyslíkom,“ vysvetľoval Ivan Engler 

s obľubou počas besied s verejnosťou. 

Odozva na seba nenechala dlho čakať. Jeho ordináciu začali 

navštevovať prominentní pacienti na čele s Franziskou von 

Habsburg, Brigitte Bardotte, Guntherom Sachsom či To-

mášom Baťom. Terapiu u renomovaného profesora si vyskúšal 

aj slovenský herec Ladislav Chudík. 

Ivan Engler pracoval ako vedúci chirurg v Rakúsku, Ne-

mecku, Švajčiarsku. Bol tiež hlavným vedúcim chirurgom v 

poľnej nemocnici OSN na Cypre, vďaka čomu s ďalšími prí-

http://www.sme.sk/lok/vieden/
http://dovolenka.sme.sk/cestovne-kancelarie/rakuske
http://dovolenka.sme.sk/cyprus
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slušníkmi Mierových síl OSN získal v roku 1988 kolektívnu 

Nobelovu cenu za mier. 

Napísal desiatky vedeckých prác, publikoval monografie a 

populárno-náučné knihy o zdravom životnom štýle, spolupra-

coval na medzinárodných výskumných projektoch, učil na 

viacerých vysokých školách. V roku 1997 sa stal sa čestným 

členom Spolku slovenských spisovateľov. 

Nostalgické spomienky na domovinu zakomponoval naprí-

klad do románov „Doktor, ten Slovák“, „V zlatej klietke“, „Ne-

mocnica pri Moste lásky“. 

Študijné i pracovné pobyty v zahraničí vzbudili v Englerovi 

náruživého cestovateľa. Fotograficky zdokumentoval nespo-

četné množstvo prírodných scenérií na všetkých kontinentoch. 

V roku 2014 mu na Slovensku vyšla cestopisno-zážitková auto-

biografia s bohatou fotodokumentáciou „Nekonečné hľadanie“. 

Celosvetovo uznávaný odborník však nezabúdal, odkiaľ pochá-

dza. 

„Vyrastal som v Trenčíne v dome mojich starých rodičov 

Kontšekovcov. Som poctený, že mojich sedem kníh je do-

stupných čitateľom práve v tamojšej Verejnej knižnici Michala 

Rešetku, v mojom milovanom rodisku so Studňou lásky pod 

hradom Matúša Čáka,“ povedal nedávno pri príležitosti 90. 

výročia založenia trenčianskej knižnice. 

Ivan Engler, otec dvoch detí, zomrel 30. januára 2017. Česť 

jeho pamiatke! 

www.sme.sk 14.02.2017 

pomocná evidencia 149/1/2017 

 

Prokurátorka Krajskej prokuratúry (KP) v Trenčíne zasta-

vila trestné stíhanie obvineného bývalého primátora Trenčína 

Branislava C. a bývalého prednostu mestského úradu Františka 

O., ktorí boli stíhaní pre obzvlášť závažný zločin zneužívania 

právomoci verejného činiteľa a obzvlášť závažný zločin poru-

http://www.sme.sk/tema.asp?te=525
http://www.sme.sk/
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šovania povinností pri správe cudzieho majetku. Informoval 

o tom hovorca KP Marián Sipavý. 

„Skutky nie sú trestným činom a nie je dôvod na postúpenie 

veci. Bolo preukázané, že nedošlo k naplneniu subjektívnej ani 

objektívnej stránky oboch trestných činov. S rozhodnutím pro-

kurátorky sa stotožnila aj Generálna prokuratúra SR, ktorá 

zamietla sťažnosť poškodenej strany – mesta Trenčín - voči uz-

neseniu o zastavení trestného stíhania,“ povedal Marián Sipa-

vý. 

„Krajský policajný vyšetrovateľ ukončil spisový materiál 

návrhom na podanie obžaloby na 49-ročného Branislava C. 

a 54-ročného Františka O. pre obzvlášť závažný zločin zneuží-

vania právomoci verejného činiteľa spáchaný formou spolu-

páchateľstva a obzvlášť závažný zločin porušovania povinností 

pri správe cudzieho majetku. V jednom prípade mala byť škoda 

spôsobená mestu vo výške takmer 670 tisíc eur a v druhom 

prípade vyše 180 tisíc eur,“ uviedla trenčianska krajská policaj-

ná hovorkyňa Elena Antalová. 

Trestné oznámenie na bývalé vedenie mesta podal po svo-

jom nástupe do funkcie primátora a následnom audite v roku 

2011 súčasný primátor Trenčína Richard Rybníček. Mesto si 

podľa neho objednalo práce, ktoré neboli kryté rozpočtom. 

Podvod sa mal podľa neho týkať verejného obstarávania na re-

konštrukciu tepelných zariadení a údržbu verejnej zelene. Krát-

ko pred skončením volebného obdobia predchádzajúceho ve-

denia mesta mali byť podpísané dokumenty výrazne navyšu-

júce zazmluvnené sumy. 

„V súvislosti s kotolňami to bolo vyše milión eur a v súvis-

losti z údržbou zelene to bolo 4,4 milióna eur, čiže spolu vyše 

5,2 milióna eur. Celé to prvé volebné obdobie od roku 2011 do 

roku 2014 mesto popri normálnom kosení splácalo ročne 700 

tisíc eur za kosenie v roku 2010. V tom bolo to poškodenie mes-

ta. Polícii to stačilo, prokuratúre to však nestačilo a nevyhod-
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notila to ako trestný čin,“ skonštatoval Richard Rybníček s tým, 

že proti rozhodnutiu prokuratúry sa nedá odvolať a celá zále-

žitosť je uzatvorená. 

Podľa Danici Birošovej z právnej kancelárie zastupujúcej 

trenčianskeho exprimátora, nešlo o sumy, ktoré by boli vyho-

dené von oknom.  

„Boli to sumy, ktoré boli riadne dohodnuté podľa platne 

uzatvorených a schválených zmlúv. Bývalé vedenie bolo riadne 

potrestané tým, že si ich občania nezvolili. To je trest prime-

raný. Oni neukradli peniaze. Každý občan môže byť potrestaný 

iba za to, čo trestným činom je. Ak sa aj nejaký skutok udeje 

a nie je trestným činom, nemôže za to byť niekto potrestaný,“ 

okomentovala rozhodnutie prokuratúry Danica Birošová.  

www.teraz.sk 15.02.2017 

pomocná evidencia 

 

Na pôde Strednej odbornej školy Pod Sokolicami 14 sa už 

po dvanástykrát konal Trenčiansky robotický deň. Do medzi-

národnej súťaže robotov sa v dňoch 15. a 16. februára zapojilo 

131 tímov zo 40 škôl zo Slovenska, Maďarska a Nemecka. 

Oproti roku 2016 sa ich počet zvýšil takmer dvojnásobne. 

Podľa riaditeľa hostiteľskej školy Ľuboša Chochlíka zásluhu 

majú na tom aj základné školy, ktoré žiakov vedú viac k vede a 

technike, ale aj požiadavky trhu práce. 

Cieľom súťaže je podľa Ľuboša  Chochlíka spopularizovať 

techniku deťom a mladým ľuďom v trenčianskom regióne. 

„Robíme to dvomi spôsobmi. Prvá časť je súťaž, máme tri 

súťažné kategórie v oblasti robotiky a automatizačnej techniky. 

Druhá časť je prezentačná, zameraná na predstavenie stredných 

a vysokých škôl a podnikov, ktoré sú zamerané na techniku. Je 

to také previazanie súťažných tímov a mladých ľudí, ktorí sú 

výborní v programovaní, robotike, automatizácií,“ vysvetlil. Na 

podujatí sa prezentovali vysoké školy aj zamestnávatelia, 

http://www.teraz.sk/
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spomedzi súťažiacich si vytypovali budúcich kandidátov na 

štúdium či prácu. 

Trenčianske robotické dni 2017 privítali aj rekordne veľa 

detí zo základných škôl, prínosom bolo zavedenie nových 

podkategórií s ľahšou aj ťažšou náročnosťou. Podľa Ľuboša 

Chochlíka rastúci zá-

ujem možno pripísať 

i práci základných 

škôl. „V oblasti vy-

učovania techniky zá-

kladné školy začali 

niečo robiť, je to 

ovplyvnené aj potre-

bami trhu práce,“ do-

plnil. 

Učiteľ fyziky Mi-

loš Marko vidí v súčasnosti problém s humanitnými študijnými 

odbormi, namiesto nich by uvítal viac študentov na technických 

odboroch.  

„Problém je, že okolie málo pracuje na tom, aby sa študenti 

viac brali k technickým odborom a nie humanitným a podob-

ným, ktoré v republike nepotrebujeme v takom množstve, v 

akom sú,“ myslí si Miloš Marko. 

Súťažiace deti ho pozitívne prekvapili, z technických no-

viniek posledných rokov učiteľa fyziky nadchli najmä 3D 

tlačiarne a roboty. „Roboty sú budúcnosťou, ktorej sa možno 

musíme trochu báť, ale nemáme inú možnosť, pretože technika 

ide dopredu a musíme ísť s ňou,“ predpovedá Miloš Marko. 

www.sme.sk 16.02.2017 

pomocná evidencia 195/1/2017 

 

http://diplomovka.sme.sk/vedny-odbor/ac/fyzikalne-vedy.php
http://recenzie.sme.sk/tlaciarne
http://www.sme.sk/
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Okresný úrad čaká sťahovanie pod jednu strechu. O týchto 

témach, ale napríklad aj o tom, že Trenčiansky samosprávny 

kraj (TSK) dosahu-

je najlepšie štatis-

tiky pokiaľ ide 

o znižovanie počtu 

dopravných nehôd, 

sa  hovorilo v TSK 

za účasti predsedu 

vlády SR Roberta 

Fica. 

V okrese Tren-

čín sa v piatok 17. 

februára uskutočnila pracovná výjazdová návšteva premiéra 

Slovenskej republiky Roberta Fica, podpredsedu vlády SR pre 

investície a informatizáciu Petra Pellegriniho a štátnej tajom-

níčky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Denisy Sako-

vej. Tí navštívili viacero firiem, škôl a spoločností na území 

okresu Trenčín. 

Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

sa univerzitný život začal diskusiou na tému zahraničnej 

politiky. Stretnutie so študentmi na tému Slovensko a Európska 

únia a zahraničná politika Slovenska voči štátom, ktoré nie sú 

členmi EÚ a Severoatlantickej aliancie, absolvoval premiér 

Slovenskej republiky Robert Fico v sprievode trenčianskeho 

župana Jaroslava Bašku.  

„Mali by sme hovoriť  a presviedčať mladých ľudí, že 

Európska únia je pre nás jediné riešenie, že je to náš životný 

priestor,“ kvitoval záujem mladých o túto tému premiér Robert 

Fico a zdôraznil potrebu dodržiavania pravidiel fiškálnej 

disciplíny. 

Významné postavenie v štruktúre priemyselného Považia 

má firma Konštrukta – Industry, a. s., ktorá sa zaoberá výrobou 

Privítanie Roberta Fica v TSK, v strede župan Jaroslav Baška. 
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strojných zariadení v oblasti výroby pneumatík a poskytuje 

prácu asi 300 ľuďom z regiónu.  

„Chcem zablahoželať tejto firme, pretože je to spoločnosť, 

ktorá robí neuveriteľne precíznu strojársku robotu. Čo je 

najpodstatnejšie, pre-

sadila sa vo veľmi ťaž-

kej konkurencii a dnes 

dodáva strojné zaria-

denia päťke najvýz-

namnejších výrobcov 

pneumatík na svete,“ 

komentoval premiér. 

Spoločnosť Konštruk-

ta – Industry, a. s., 

spolupracuje na základe memoranda o spolupráci s dvomi 

strednými odbornými školami, ktoré má kraj vo svojej zria-

ďovateľskej pôsobnosti, a to so Strednou priemyselnou školou 

v Dubnici nad Váhom a so Strednou odbornou školou Trenčín.  

Ďalšou zastávkou predsedu vlády SR bola spoločnosť VRM, 

a. s., ktorá sa zaoberá výrobou leteckých simulátorov pre po-

zemnú ozbrojenú techniku a nachádza uplatnenie na celom 

svete. Tovar dodáva napr. aj do Spojených štátov amerických. 

„Opäť sa ukázalo, že výrobky, ktoré majú vysokú pridanú 

hodnotu a sú založené na výskume a vývoji, sa môžu presadiť 

v celom svete,“ zhodnotil Robert Fico. Návšteva neobišla ani 

Vojenský opravárenský podnik v Trenčíne. „Spoločnosť sig-

nalizuje, že je okamžite schopná a pripravená rozšíriť portfólio 

výroby a zamestnať ďalších 50 až 70 ľudí, čím by sa  zamest-

nanosť v tomto podniku  vyšplhala  až na úroveň 370 ľudí. Jej 

trenčianska pobočka asi až 95 percent svojich výrobkov rea-

lizuje na zahraničných trhoch, 5 percent tvorí domáci dopyt,“ 

špecifikoval podpredseda vlády Slovenskej republiky pre in-

vestície a informatizáciu Peter Pellegrini, ktorý dnes svojou ná-

Vo výrobnej hale Konštrukty – Industry. 
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vštevou poctil aj študentov Gymnázia Ľudovíta Štúra v Tren-

číne. Zároveň sa  stretol aj so starostami a primátormi miest 

a obcí okresu Trenčín, s ktorými sa dotkol aj témy zníženia 

byrokratickej záťaže miest a obcí v rovine elektronizácie verej-

nej správy  s cieľom, aby štát opätovne nežiadal od obcí a miest 

informácie, ktoré už vo svojich databázach má. 

V debatách dominovala oprava štátnej cesty I/9, ktorá spája 

Českú republiku s Bánovcami nad Bebravou a ďalšími mestami 

hornej Nitry. „Som veľmi rád, že po diskusiách s predsedom 

TSK sa v krátkej dobe uskutoční rokovanie na najvyššej úrovni 

s predstaviteľmi Slovenskej správy ciest, aby sa konečne začalo 

s komplexnou rekonštrukciou tejto cesty,“ konštatoval Peter 

Pellegrini s tým, že začiatok prác je odhadovaný na rok 2018. 

„Súčasťou tejto cesty je aj tzv. križovatka smrti medzi 

obcami Trenčianska Turná a Trenčianske Stankovce, na ktorej 

sa stretáva cesta I., II. a III. triedy. TSK s okolitými obcami ešte 

v roku 2015 pripravil zámenu pozemkov aj projektovú do-

kumentáciu na túto križovatku z financií TSK  a požiadal o vy-

danie stavebného povolenia. Križovatka bola zahrnutá do cel-

kovej rekonštrukcie cesty I/9. Od súčasného ministra dopravy 

som dostal prísľub, že táto cesta by sa mala rekonštru-

ovať  v priebehu budúceho roka,“ dodal k téme trenčiansky žu-

pan Jaroslav Baška s tým, že predpokladané náklady sú vo výš-

ke asi 20 miliónov eur bez DPH. 

So študentmi Strednej odbornej školy leteckej sa dnes roz-

právala štátna tajomníčka Ministerstva vnútra Slovenskej re-

publiky Denisa Saková. „Je to jedinečná škola svojho druhu na 

Slovensku, pretože od svojich počiatkov vychováva absol-

ventov na to, aby Vojenské letecké opravovne mali dostatočný 

počet leteckých mechanikov. Diskusia bola veľmi živá,“ oce-

nila Denisa Saková. „Pre Trenčiansky kraj sme od roku 2012 

celkovo preinvestovali zhruba 25 miliónov eur. Hovoríme o in-

fraštruktúrnych nákladoch či o obmene automobilovej techniky 
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a preventívnych opatreniach. Trenčiansky kraj je jeden z po-

predných krajov, pokiaľ ide o objasnenosť trestných činov na 

Slovensku. Dosahuje najlep-

šie výsledky v znižovaní poč-

tu dopravných nehôd a minulý 

rok dosiahol aj najnižší počet 

usmrtených pri dopravných 

nehodách. Takisto evidujeme, 

že aj Hasičský záchranný zbor 

má v Trenčianskom kraji naj-

nižšie číslo výjazdov spomedzi ostatných krajov v dôsledku 

dôkladnej preventívnej činnosti. Celkovo sme do dobrovoľných 

hasičských zborov v Trenčianskom okrese investovali asi 2,5 

milióna eur a tešíme sa veľkej popularite tejto dobrovoľnej 

činnosti. Evidujeme 37 dobrovoľných hasičských zborov  v 

okrese Trenčín,“ dodala ďalej tajomníčka s tým, že občanov 

okresu Trenčín poteší presťahovanie sídla Okresného úradu 

Trenčín pod jednu strechu z troch súčasných adries. Sťahovanie 

by sa malo začať už v lete tohto roku.  

„Takisto by sme chceli otvoriť klientske pracovisko, ktoré 

začne občanom poskytovať agendy v oblasti živnostenského 

podnikania, cestnej dopravy pozemných komunikácií, agendy 

lesnej, pozemkovej, životného prostredia a ďalších. Následne 

v roku 2018 by sme chceli otvoriť druhú zrekonštruovanú časť 

klientskeho pracoviska, ktorá sa venuje najmä poskytovaniu 

služieb ohľadom evidencie vozidiel a vydávania dokladov,“ 

priblížila na záver. 

www.tsks.sk 17.02.2017 

pomocná evidencia 168/1/2017 

 

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Tren-

číne Jozef Habánik privítal  predsedu vlády Slovenskej repub-

liky, Roberta Fica, ktorý prišiel medzi študentov a zamest-

Štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR v Trenčíne D. Saková. 

http://www.tsks.sk/
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nancov diskutovať na aktuálnu tému Slovensko v Európskej 

únii.  

Predseda vlády Robert Fico sa v prednáške zameral na 

problematiku členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. 

Zhodnotil naše pred-

sedníctvo, priority 

a úlohy, ktoré sme 

predniesli Rade EÚ. 

Dotkol sa tiež otázky 

migrácie, vzájomných 

vzťahov medzi krajina-

mi Európskej únie 

a zdôraznil potrebu 

vzájomnej spolupráce.  

„Domnievam sa, že by bola chyba prispievať našim vnú-

torným správaním rozkladným procesom, ktoré dnes v Eu-

rópskej únii vidíme. Musíme naopak - ak chceme byť v jadre 

Európskej únie - vnútornou stabilitou, fiškálnou zodpoved-

nosťou, ale aj tým, ako žijeme, dávať najavo, že chceme byť 

v tomto európskom priestore“, uviedol vo svojom príhovore 

predseda vlády Robert Fico.  

Prednášku sprevádzala živá a aktívna diskusia moderovaná 

členom Katedry politológie Miroslavom Řádkom.  

www.tnuni.sk 17.02.2017 

pomocná evidencia 169/1/2017 

 

V piatok 17. februára bol predseda Vlády SR Robert Fico 

na pracovnom výjazde v krajskom meste Trenčín, no nenašiel 

si čas a ani nemal v pláne sa stretnúť s primátorom Richardom 

Rybníčkom. 

Richard Rybníček na túto skutočnosť reagoval 20. februára 

2017 otvoreným listom adresovaným premiérovi.  

Jaroslav Baška, Robert Fico a Jozef Habánik počas návštevy univerzity. 

http://www.tnuni.sk/
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Vážený pán premiér, som rád, že ste si našli minulý piatok 

čas na návštevu nášho krajského mesta a aj to, že ste dnes opäť 

v našom regióne.  Ro-

zumiem, že nemáte veľkú 

chuť sa so mnou stretnúť 

ako s osobou. Ale pred-

pokladal som, že si náj-

dete čas na stretnutie so 

mnou ako primátorom 

krajského mesta. Rešpek-

tujem Vás ako premiéra 

tejto krajiny, v ktorej je Trenčín jej dôležitou súčasťou.  Vďaka 

veľkému projektu štátu, ktorým je modernizácia železničnej 

trate, som sa domnieval, že budete mať záujem vypočuť si ma, 

akým spôsobom tento projekt už piaty rok zasahuje do 

životov  Trenčanov a ľudí z okolia.  Verte, že by som Vám rád 

aj osobne ukázal stav a dopady, ktoré tento projekt štátu kvôli 

meškaniu zanecháva v našom meste.  Rovnako by som Vám rád 

ukázal starý cestný most, ktorý je kľúčovým dopravným uzlom 

do centra mesta a ktorý už je v havarijnom stave. Rovnako tak 

by som Vám rád ukázal stav Zimného Štadióna Pavla Demitru 

a opätovne by som Vás zdvorilo požiadal o štátny príspevok na 

jeho dôkladnú rekonštrukciu. A rovnako by som si Vás aj uctil 

ako premiéra tejto krajiny.  

Teším sa, že ste sa na univerzite stretli so študentami a aj ich 

hokejovým tímom, že ste navštívili naše úspešné firmy, a že ste 

sa v Trenčíne dobre cítili. Ale prosím Vás, keď nabudúce 

prídete do Trenčína, verím, že si ako slovenský premiér budete 

chcieť vypočuť názor mňa ako primátora krajského mesta o 

tom, kde by sme nutne potrebovali aj Vašu autoritu a 

angažovanosť vo veciach, ktoré rieši alebo môže vyriešiť vláda. 

www.trencin.sk 20.02.2017 

pomocná evidencia 176/1/2017 

Premiér Robert Fico počas návštevy Trenčína. 

http://www.trencin.sk/
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Za desať rokov prišla metropola Turca takmer o štyritisíc 

ľudí. Problémom je demografia, drahé bývanie i sťahovanie 

Martinčanov na vidiek. Často sa Turčania  hrdili tým, že Martin 

je ôsmym najväčším mestom na Slovensku. Už to neplatí, 

predbehol ho Trenčín. 

K 1. januáru tohto roku eviduje martinská radnica 54 360 

obyvateľov, trenčianska rovných 55 tisíc. Paradoxne, obidve 

mestá dlhodobo zápasia s poklesom občanov, ale v Martine to 

má rýchlejší spád. Za desať rokov stratila metropola Turca 3 

928 ľudí, Trenčín 1 735. 

„S týmto trendom zápasí celá republika, nie je to len problém 

nášho mesta. Súvisí to s nepriaznivým demografickým vý-

vojom, ale aj s ďalšími faktormi. Ľudia si hľadajú lepšie platenú 

prácu v zahraničí alebo uplatnenie vo väčších metropolách 

Slovenska, ďalší sa sťahujú na vidiek. Najčastejšie v okruhu 

pätnástich kilometrov od mesta,“ povedal Imrich Žigo, vice-

primátor Martina. 

Trenčania, ktorí už majú viac obyvateľov ako Martin, 

demografický deficit riešia najmä tým, že sa snažia ľuďom 

zabezpečiť prácu a bývanie. Priemyselný park sa zapĺňa, roboty 

je viac a viac. Pomalšie to zatiaľ ale ide s bývaním, hoci aj to sa 

podľa slov Eriky Ságovej, hovorkyne mestského úradu, zlep-

šuje. 

„V tomto roku bude hotových 48 nájomných bytov v 

Zámostí, ďalší rok samospráva zabezpečí ďalších 25. Do konca 

tohto volebného obdobia bude dokončená príprava územia v 

areáli mestského hospodárstva, kde už má mesto pripravené 

projekty napojenia územia na sieť pozemných komunikácií. Tu 

počíta s približne 130 mestskými nájomnými bytmi,“ povedala 

hovorkyňa. 

Ani mesto Trenčín nevie zastaviť úbytok ľudí zo dňa na deň, 

ani z roka na rok, veľa si však sľubuje od projektu „Trenčín si 

Ty“, ktorý sa má schvaľovať v budúcom roku v rámci územ-
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ného plánu mesta. „Je to strategický projekt pre budúci rozvoj 

mesta, na ktorom mesto pracuje už šesť rokov,“ dodala Erika 

Ságová. 

Turčianske noviny 21.02.2017 

pomocná evidencia 179/1/2017 

 

Presne 138 299 hlasov získalo mesto Trenčín vo verejnom 

internetovom hlasovaní o desať detských ihrísk, ktoré na 

Slovensku postaví spoločnosť Lidl.  

Mestu Trenčín to oznámili konatelia spoločnosti Matúš 

Gála a Martin Nagy. V gratulačnom liste píšu: 

„Vážený pán primátor, milí obyvatelia mesta Trenčín! 

Vaše mesto uspelo v rámci projektu Lidl Ihrisko Žihadielko 

a v kategórii miest s počtom obyvateľov nad 35 tisíc obsadilo 

1. miesto s celkovým počtom 138 299 odovzdaných hlasov. 

Mesto Trenčín tak získalo realizáciu krásneho Lidl ihriska 

Žihadielka v hodnote 87 tisíc eur. Veľmi si vážime všetky 

aktivity vášho mesta a prejavenú podporu obyvateľov pri 

samotnom hlasovaní.“ 

Hlasovanie trvalo od 16. januára do 28. februára.  Trenčín sa 

v skupine miest s viac ako 35 tisíc obyvateľmi už po prvom 

týždni hlasovania prebojoval na tretie miesto za Prešovom 

a Trnavou. Získať ihrisko však znamenalo postúpiť aspoň na 

druhé miesto. 

Mesiac pred ukončením súťaže 28. januára ráno o 8:47 mal 

Trenčín 14 912 hlasov a na druhé výherné miesto mu chýbalo 

už len 300 hlasov. Druhý bol Prešov, prvá Trnava. O dve ho-

diny bolo však už všetko inak. Naše mesto sa prehlasovalo na 

druhé miesto a o dva dni neskôr 30. januára s 25 301 hlasmi sa 

vytiahlo dokonca na prvé miesto pred Prešov aj Trnavu. A18. 

februára má Trenčín 105 852 hlasov, stále sa drží na 

fantastickom prvom mieste a má dokonca tretí najlepší 

výsledok na Slovensku!  
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„Výsledky boli pre napínavosť počas posledného týždňa 

skryté,“ povedal viceprimátor Patrik Žák. „Napriek tomu 

hlasujúci nepoľavili a vďaka ich hlasom sme skončili na prvom 

mieste. Bola to fantastická tímová spolupráca samosprávy 

a obyvateľov. Každý sa svojou troškou zaslúžil o dobrú vec.“ 

www.trencin.sk 08.03.2017 

pomocná evidencia 211/1/2017 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 10/2016, ktoré upravuje 

dočasné parkovanie je od 15. marca platné a účinné. Kon-

štatovali to v spoločnom vyhlásení mesto Trenčín aj Okresné 

riaditeľstvo PZ v Trenčíne. 

Celý proces prípravy a realizácie nového parkovania riešilo 

Mesto od začiatku v súčinnosti s políciou a reagovalo na všetky 

pripomienky a podnety. Takto postupovalo aj v prípade 

previerky, podľa ktorej nebolo dopravné značenie na 

niektorých komunikáciách detailne v súlade s odsúhlasenou 

projektovou dokumentáciou.  

Dôvodom boli niekde rozdielne šírkové dispozície ulíc ako 

aj zložitejší prejazd hasičskej techniky pri testovacích jazdách. 

Tie sa robili na požiadanie Mesta Trenčín aj Okresného doprav-

ného inšpektorátu Tren-

čín. Zistené nedostatky 

Mesto rieši. Na mies-

tach, kde ešte pre-

biehajú stavebné úpra-

vy, zatiaľ neplatí re-

gulované parkovanie a 

značky sú dočasne pre-

lepené oranžovými pás-

kami. 

Ako uvádzajú odborníci na parkovanie, po zavedení 

regulácie sa z verejného priestoru „stratí“ približne desať per-

http://www.trencin.sk/
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cent vozidiel. Toto nastalo aj v Trenčíne. Ulice sú voľnejšie, 

preukázateľne menej áut je na miestach, kde sa nedalo od sko-

rého rána nájsť voľné miesto na zaparkovanie. Súdna, Električ-

ná, Soblahovská, Rázusova, K dolnej stanici a ďalšie sú aktuál-

ne poloprázdne. 

Vodiči preparkovali do dvorov rodinných domov, garáží, 

nejdú autom do centra, použili MHD  alebo tam neparkujú celý 

deň. Časť vodičov presunula autá do najbližšej „bezplatnej“ 

lokality. Tento ich očakávaný postup dokazuje, že spustenie 

regulácie iba v širšom centre, v pásmach A a B, ako to 

navrhovali niektorí poslanci, by bolo neuvážené. Autá  

„vytlačené“ z centra, by začali obsadzovať ulice v susediacich 

lokalitách a doslova by zahltili celý priestor. 

„Pri súčasnom náraste automobilizmu samosprávy už nemô-

žu uvažovať, či regulovať alebo nie. Otázka nestojí, či zaviesť 

reguláciu? Otázka je, ako to riešiť, na akom veľkom území a 

ako zabezpečiť spokojnosť rezidentov,“ upozorňuje Slovenská 

parkovacia asociácia. Zároveň varuje pred populizmom v tak 

odbornej oblasti, akou je regulácia parkovania. „Zavádzanie 

regulovaného parkovania je predmetom vášnivých diskusií, 

často ani nie obyvateľov, ktorí chápu potrebu niečo s parko-

vaním urobiť, ako skôr ich volených zástupcov, ktorí chcú byť 

znova volení so sľubmi o parkovaní zadarmo.“ 

Trenčín sa do priekopníckeho projektu regulovania statickej 

dopravy pustil ako jedno z prvých miest na Slovensku. Riade-

nie celého procesu parkovania nezveril žiadnej súkromnej 

spoločnosti a od 15. marca 2017 je prevádzkovateľom parko-

vacích miest. Všetky výnosy z parkovania sa sústreďujú na špe-

ciálne zriadenom účte a sa vrátia sa späť do ulíc, použité môžu 

byť iba na cyklotrasy, chodníky a nové parkovacie miesta.  

Info 04.04.2017 

pomocná evidencia 231/1/2017 
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V Trenčianskom samosprávnom kraji v minulom roku 

dokončili výstavbu 1527 bytov. Je to o 144 viac ako v roku 

2015. Podiel dokončených bytov v Trenčianskom kraji tvoril v 

minulom roku 9,7 % z celkove dokončených bytov na Sloven-

sku. 

Ako informoval riaditeľ pracoviska Štatistického úradu SR 

v Trenčíne Pavol Arpáš, kým v rokoch 2008 - 2010 dominovali 

medzi dokončenými bytmi v kraji dvojizbové byty, od roku 

2011 to boli štvorizbové byty. 

Z dokončených bytov tvorili štvorizbové 34,3 %, trojizbové 

21,7 %, päť- a viacizbové 19,3 %, dvojizbové 18,1 % a jed-

noizbové a garsónky 6,6 %. Najvyšší medziročný nárast za-

znamenali pri dvojizbových bytoch o 34,6 %, pokles bol iba pri 

jednoizbových bytoch a garsónkach, uviedol Pavol Arpáš. 

Najviac bytov bolo dokončených v okrese Trenčín (23,2 %), 

Prievidza (17,3 %) a Nové Mesto nad Váhom (17,2 %), naj-

menej v okrese Myjava (2,3 %). 

Najvyšší medziročný nárast dokončených bytov bol v okrese 

Púchov a Považská Bystrica, najnižší v okrese Nové Mesto nad 

Váhom. Medziročný pokles zaznamenali v okresoch Partizán-

ske, Myjava a Trenčín. 

V roku 2016 bolo v kraji dokončených 1034 bytov v 

rodinných domoch, medziročne ich počet vzrástol o 117. 

Medziročný nárast bol vo všetkých okresoch kraja okrem 

okresu Nové Mesto nad Váhom. Najvyšší podiel dokončených 

bytov v rodinných domoch z celkového počtu dokončených 

bytov bol v okresoch Partizánske, Trenčín a Bánovce nad Beb-

ravou, najnižší v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Ilava a Po-

važská Bystrica, doplnil riaditeľ. 

V rodinných domoch v Trenčianskom samosprávnom kraji 

sa podľa neho dlhodobo dokončujú najmä štvorizbové byty. V 

roku 2016 v rodinných domoch dokončili 50,1 % štvorizbových 

bytov, 28,1 % päť- a viacizbových bytov, 17,6 % trojizbových 

http://reality.sme.sk/
http://prievidza.sme.sk/
http://povazska.sme.sk/
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bytov, 3,3 % dvojizbových bytov a 0,9 % jednoizbových bytov 

a garsónok. 

www.sme.sk 17.03.2017 

pomocná evidencia 236/1/2017 

 

Ako dostať ľudí späť do centra, ako ho prepojiť s riekou a 

ako vyriešiť dopravu v centre mesta, ukázali architekti a do-

pravný inžinier. Nové budovy v centre Trenčína so zelenými 

strechami, divadlo, hotel či vyhliadková veža. A úplne nový 

koncept dopravy. Aj tak by mohol vyzerať v budúcnosti Tren-

čín. 

Hlavný architekt mesta spolu s tímom spolupracovníkov na 

verejnej diskusii prezentovali vízie pre centrálnu mestskú zónu, 

jej prepojenie s oboma brehmi Váhu a štúdiu nového doprav-

ného riešenia. Podkladom boli výsledky ideovej súťaže Trenčín 

mesto na rieke z roku 2014. 

Predseda odbornej poroty architekt Drahan Petrovič ocenil 

proces, ktorý v Trenčíne už 6 rokov prebieha. 

„Z môjho pohľadu je to absolútne unikátna situácia minimál-

ne v rámci Slovenska. Príprava celej súťaže, participácia obyva-

teľov by mohla byť vzorom pre ktorúkoľvek samosprávu,“ 

skonštatoval Drahan Petrovič. 

Zo súťaže podľa neho vyplývajú pre mesto a obyvateľov dve 

najdôležitejšie úlohy. 

„Prvou je dostať ľudí späť do centra mesta, čo je momentál-

ne najpreferovanejší princíp územného plánovania vo svete. 

Nerozťahovať mestá do polí, ale snažiť sa stavať tam, kde je 

hotová infraštruktúra. Mesto má unikátnu pozíciu, že tu vlastní 

pozemky, malo by byť cieľom dostať sem ľudí,“ povedal 

Drahan Petrovič. 

Druhou úlohou je podľa neho spojenie historického centra s 

Váhom, jeho rozšírenie tak, aby bolo čo najmenej bariérové. 

http://www.sme.sk/
http://reality.sme.sk/predaj/pozemok/
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„Dnešná Hasičská ulica tvorí veľmi výraznú prekážku medzi 

Váhom a centrom, druhým najzásadnejším prvkom pri 

rešpektovaní intenzity dopravy je, aby sa to centrum rozšírilo a 

spojilo s Váhom,“ dodal Drahan Petrovič. Mix najlepších 

myšlienok z víťaz-

ných návrhov spra-

covali odborníci spolu 

s hlavným architek-

tom do nového urba-

nistického riešenia. 

„V štúdii sme v 

centre mesta zadefi-

novali dôležité pries-

tory a funkcie, na kto-

rých nám záleží. Kon-

krétne je to poloha nového hotela, divadla a tiež poloha škôlky 

a športových hál. Tieto funkcie máme presne zadefinované, 

ostatné bude polyfunkčná zóna,“ hovorí hlavný architekt Tren-

čína Martin Beďatš. 

V kompiláte podľa neho nejde v prvom rade o architektúru, 

urbanistická štúdia má byť podkladom pre zmenu územného 

plánu. 

Ďalšiu časť plánu tvorí dopravný model mesta. Ten hovorí o 

tom, ako sa bude vyvíjať doprava v Trenčíne najbližších 30 ro-

kov. „Vieme, aké dopravné opatrenia bude treba prijať, ktorým 

treba dať prioritu,“ skonštatoval Martin Beďatš. 

Najkľúčovejšie sú podľa neho štyri základné opatrenia – 

preložka cesty 1/61 – Hasičská a Štefánikova k železničnej trati 

až po križovatku pri Bille v Kubrej. Druhé opatrenie je vybu-

dovať most z Ostrova do Orechového, aby sa odľahčil starý 

most a vznikol vnútorný mestský dopravný okruh. 
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Tretie opatrenie je diaľničný privádzač východ, pričom 

diaľnica by mohla fungovať ako obchvat a štvrté opatrenie je 

juhovýchodný obchvat. 

„Kombináciou týchto opatrení vieme, ako sa budú autá 

správať. Treba však povedať, že ani jedno z týchto opatrení, ak 

sa spraví samostatne, nebude do tých 30 rokov stačiť,“ povedal 

hlavný architekt mesta s tým, že to bude zložitý proces. 

Dopravný projektant Igor Ševčík hovorí, že mesto Trenčín 

má atypický tvar, polohu aj dopravné usporiadanie. 

„Veľkou výhodou z minulosti je, že väčšina tranzitnej 

dopravy je presmerovaná na diaľnicu, ktorá tvorí časť obchvatu 

mesta, ktorý dnes už nemusíme riešiť. Potrebujeme začleniť 

dopravu, ktorá sa pohybuje po území mesta,“ uviedol na pre-

zentácii Igor Ševčík. 

Doprava v meste musí mať podľa neho logiku a štruktúru, 

tak, aby nebola sústredená do jedného uzla, ako je to dnes 

v Trenčíne. „V prvom rade bolo treba analyzovať stav dopravy 

v meste a z neho aby vyplynul ďalší postup pri navrhovaní a 

výber jednotlivých dopravných stavieb.“ 

Počet áut na Hasičskej ulici narástol za posledné tri roky o 

viac ako štyritisíc. V máji 2016 prešlo po Hasičskej ulici 38 700 

áut. Týmto tempom by podľa neho mohlo ku kolapsu dopravy 

v tomto mieste dôjsť už o 10 rokov. 

„Predpoklad v roku 2045 je okolo 56-tisíc áut na Hasičskej 

ulici, čo by bolo absolútne nezvládnuteľné,“ dodal. 

Podľa hlavného architekta Trenčína Martina Beďatša bude 

proces zmeny územného plánu prebiehať asi do jesene bu-

dúceho roka. Po jeho schválení by sa mali začať práce na pro-

jektoch pre územné rozhodnutie. 

www.sme.sk 18.03.2017 

pomocná evidencia 238/1/2017 

 

http://www.sme.sk/
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V utorok 21. marca vydali Mesto Trenčín a Okresné riadi-

teľstvo Policajného zboru SR (OR PZ SR) v Trenčíne spoločné 

stanovisko v súvislosti so zavedením regulovaného parkovania. 

Mesto Trenčín a OR PZ SR v Trenčíne konštatujú, že VZN 

10/2016 o dočasnom parkovaní je od 15. marca 2017 platné 

a účinné. Pri previerke dopravného značenia bolo zistené, že na 

niektorých komunikáciách nebolo úplne v súlade s odsúhlase-

nou projektovou dokumentáciou.  Dôvodom boli niekde 

rozdielne dispozície 

komunikácií ako aj 

komplikovanejší pre-

jazd hasičskej techni-

ky pri testovacích 

jazdách, ktoré si vy-

žiadalo Mesto aj Ok-

resný dopravný in-

špektorát (ODI) Tren-

čín. 

Mesto Trenčín zistené nedostatky rieši. Regulácia zatiaľ 

neplatí na komunikáciách, kde prebiehajú alebo budú prebiehať 

stavebné úpravy. V týchto miestach značky zostávajú dočasne 

prelepené oranžovými páskami.  

Konštatujeme, že spolupráca Mesta a ODI v Trenčíne po-

kračuje. Mesto bude i naďalej riešiť všetky podnety a pripo-

mienky, ktoré mu oznámi ODI. Ich súčinnosť bude pokračovať 

aj pri príprave regulovaného parkovania v ďalších častiach 

mesta, vrátane Sihote III, IV, Juhu a ulice Kvetnej na Zámostí.  

Tak zložitý systém zmien v doprave by nebolo logisticky 

ani procesne možné realizovať bez účinnej spolupráce s ODI. 

Mesto aj ODI dbali pri príprave i počas realizácie na bez-

pečnosť a plynulosť cestnej premávky, čo bolo pre obe strany 

absolútnou prioritou. 
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Vodorovným dopravným značením sa vyznačilo takmer 20 

km modrých čiar, osadených bolo viac než 1 000 nových do-

pravných značiek. Odstránených bolo množstvo pôvodných 

zákazových značiek státia a zastavenia. Pre vytvorenie nových 

parkovacích miest s využitím uličného priestoru bolo 15 

miestnych komunikácií úplne alebo sčasti zjednosmernených. 

K predchádzajúcim 2 200 vyznačeným parkovacím miestam 

pribudlo ďalších 2 000 nových státí.  

Vzájomnou spoluprácou boli vytipované a následne upra-

vené tri nebezpečné priechody pre chodcov, ktoré boli za-

bezpečené deliacimi ostrovčekmi. Dva z nich boli osvetlené. 

Pre cyklistov boli, v súlade s Generelom cyklistickej dopra-

vy,  navrhnuté jednosmerné jazdné pruhy v centre mesta. S cie-

ľom upokojenia dopravy a zlepšenia bezpečnosti v obytnej 

lokalite v Dolnom meste bola zavedená Zóna 30, v ktorej je 

obmedzená rýchlosť na 30 km/h, pričom platí pravidlo pravej 

ruky a cyklisti môžu jazdiť v protismere. 

Prognózy vývoja automobilizmu upozorňujú na nárast počtu 

áut a v súvislosti s problémami parkovania nastoľujú potrebu 

jeho regulácie. Zámer uviesť do praxe regulované parkovanie 

v Trenčíne vyplýva z dlhodobej koncepcie mesta, ktorá rieši 

dynamickú aj statickú dopravu. Reguláciu statickej dopravy 

výhľadovo do roku 2 040 odporúča aj strategický dokument 

mesta Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 

www.trencin.sk 21.03.2017 

pomocná evidencia 246/1/2017 

 

Strecha na Posádkovom klube v Trenčíne (bývalý Dom ar-

mády) je podľa ministerstva opravená, organizátorom divadel-

ných predstavení zatiaľ termíny nedali. Divadelnú sálu zatvorili 

ešte minulý rok, množstvo divadelných predstavení bolo zru-

šených, pre deravú strechu dokonca preložili filmový festival 

http://www.trencin.sk/


71 
 

HoryZonty do kina Hviezda. Podľa ministerstva obrany by už 

mali byť problémy so zatekaním strechy vyriešené. 

Na konci minulého roka spracovali znalecký posudok, na 

základe výsledkov sa ministerstvo obrany, ktoré budovu spra-

vuje, rozhodlo pre opravu strechy. 

„V súčasnej dobe je problém so zatekaním strechy vyrie-

šený. Po oprave strechy nad javiskom divadelnej sály v roku 

2015 nasledovala v závere minulého roka aj oprava strechy nad 

samotným hľadiskom,“ informovala hovorkyňa ministerstva 

Danka Capáková. 

Ministerstvo za opravu zaplatilo viac ako 30 tisíc eur. Nad 

výraznejšou opravou budovy v súčasnosti ministerstvo neu-

važuje. Kedy sa budú v divadelnej sále môcť konať akcie, je 

ešte otázne. 

„Termín opätovného sprístupnenia priestorov divadelnej sá-

ly verejnosti nie je možné momentálne stanoviť, keďže sa zatiaľ 

nerozhodlo o spôsobe a 

rozsahu opráv, ktoré 

vznikli v dôsledku za-

tekania strechy. Platí, 

že bezpečnosť návštev-

níkov je pre nás prvo-

radá. Ostatné priestory 

budovy sú v prevádzke 

a prístupné verejnosti,“ 

dodala Danka Capáko-

vá. 

Už rok v Trenčíne chýbajú predstavenia väčších reno-

movaných divadelných súborov. V krajskom meste totiž nie je 

okrem Posádkového klubu žiadna divadelná sála, ktorá by bola 

na takéto predstavenia vhodná. 

http://zlavy.sme.sk/
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Veľké divadelné predstavenia prináša do Trenčína už viac 

rokov projekt Virtuálne divadlo, ktoré organizuje občianske 

združenie LampArt. 

Štatutár Branislav Hollý hovorí, že termíny na predstavenia, 

ktoré by mohli byť v Trenčíne ešte tento rok, im zatiaľ Po-

sádkový klub neponúkol. „Posledné predstavenie virtuálneho 

divadla sme odohrali v Posádkovom klube presne pred rokom, 

odvtedy pravidelne zisťujeme, komunikujeme o možnosti zor-

ganizovať ďalšie predstavenia, ale stále posádkový klub nové 

termíny na organizáciu ďalších predstavení nedáva, stále ča-

káme,“ povedal Hollý. 

Zatiaľ sa snažia nájsť menšie predstavenia, ktoré by mohli 

využiť aj alternatívne priestory. 

„Riešiť to v núdzových priestoroch si však vyžaduje ďalšie 

finančné riziká, ktoré nie sme schopní znášať,“ skonštatoval 

Branislav Hollý s tým, že ak sa dozvedia, že Posádkový klub je 

schopný poskytnúť termíny v najbližších mesiacoch, okamžite 

vstúpia do rokovaní s divadelnými súbormi.  

„Ak nájdeme prieniky termínov, v priebehu dvoch troch me-

siacov sme schopní zorganizovať aj veľké divadelné pred-

stavenie v Trenčíne,“ dodal Branislav Hollý. 

Problémy so strechou na Dome armády sa začali ešte v roku 

2014. Do priestorov divadelnej sály počas dažďov zatekalo. 

Prvýkrát ju opravovali pred dvoma rokmi, zatvorená vtedy 

zostala viac ako tri mesiace. 

Minulý rok na jeseň sa situácia zopakovala, pre deravú 

strechu museli preložiť aj miesto konania festivalu HoryZonty. 

„Snažili sme sa spraviť všetko, aby festival bol znovu v 

Dome armády, žiaľ, nepodarilo sa to,“ povedala v novembri or-

ganizátorka festivalu Mária Dutková. Posádkový klub ponúka 

viac ako 600 miest, Hviezda len 400. 

www.sme.sk 21.03.2017 

pomocná evidencia 247/1/2017 

http://www.sme.sk/
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Priemerná mesačná mzda v podnikoch s 20 a viac zamest-

nancami v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) dosiahla 

v minulom roku sumu 921 eur, čo bolo o 117 eur menej, ako 

celoslovenský priemer. Informoval riaditeľ Pracoviska Šta-

tistického úradu SR v Trenčíne Pavol Arpáš. 

„Najvyššie priemerné mesačné mzdy boli v TSK okresoch 

Púchov (974 eur), Nové Mesto nad Váhom (971 eur), Trenčín 

(949 eur) a Ilava (939 eur). Pod priemerom kraja sa pohybovala 

mzda v okresoch Myjava (901 eur), Považská Bystrica 

(900 eur), Prievidza (881 eur), Bánovce nad Bebravou 

(866 eur) a Partizánske (783 eur),“ uviedol Pavol Arpáš. 

Priemerná mesačná mzda podľa neho stúpla v minulom roku 

vo všetkých okresoch TSK s výnimkou okresu Považská Bys-

trica, kde priemerná mzda klesla o 6,3 %. Najvýraznejšie stúpla 

v okrese Ilava – o 7,4 %. 

„V odvetviach rástli mzdy od 0,6 % vo finančných a poi-

sťovacích činnostiach do 30,3 % v dodávke elektriny, plynu 

a pary. Medziročne mzdy klesli v odborných vedeckých, tech-

nických činnostiach (o 25,7 %), v činnostiach v oblasti nehnu-

teľností (o 19,8 %), v ubytovacích službách a v administratív-

nych službách (o 13,4 %) a v dodávke vody (o 1,2 %),“ doplnil 

Pavol Arpáš. 

Najvyššie mzdy v podnikoch s 20 a viac zamestnancami boli 

v TSK v minulom roku v odvetví dodávka elektriny, plynu a 

pary - 1163 eur, vo verejnej správe a sociálnom zabezpečení - 

1080 eur. Najnižšie platy boli v administratívnych službách - 

590 eur, v ubytovacích a stravovacích službách - 610 eur 

a v umení, zábave a rekreácii - 636 eur.  

www.teraz.sk 21.03.2017 

pomocná evidencia 248/1/2017 

 

Aj v marci rokovali trenčianski mestskí poslanci. Riadna 

schôdza mestského zastupiteľstva sa konala 22. marca 2017.  

http://www.teraz.sk/
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Primátor Trenčína Richard Rybníček informoval poslan-

cov o finančnej situácii. „Celkový dlh mesta k 28. februáru 

2017 bol vo výške 13,7 milióna eur, teda 250 eur na obyvateľa,“ 

uviedol primátor. Celková suma dlhu Mesta Trenčín de-

finovaná zákonom o rozpočtových pravidlách k 28. 2. 2017 

predstavovala 31,02 percenta bežných príjmov mesta za rok 

2016, pričom zá-

konná maximálna 

možná miera za-

dlženosti je 60 

percent. 

Poslanci schvá-

lili i niektoré zme-

ny v rozpočte. 

Ušetrené financie 

z energií na pre-

vádzku mobilného 

klziska vo výške 5 tisíc eur budú použité na nákup ležadiel 

a slnečníkov na letnú plaváreň. Zastupiteľstvo navýšilo peniaze 

na výmenu okien v MŠ Považská na 22 500 eur a odsúhlasilo 

dotáciu 15 tisíc eur pre TJ Družstevník Opatová na výstavbu 

automatického zavlažovania trávnika a rekonštrukciu toaliet na 

futbalovom štadióne v Opatovej. Štadión vlastní mesto, TJ ho 

má vo výpožičke.  

Na modernizáciu kamerového systému mestskej polície 

pôjde z rozpočtu 23 tisíc eur a na nákup traktorovej vretenovej 

kosačky so zberom pre intenzívne kosenie športových ihrísk a 

iných vhodných plôch verejnej zelene 17 000 eur. 

Doteraz schválené financie na rekonštrukciu a rozšírenie 

detského ihriska na Karpatskej ulici (182 tisíc eur) poslanci 

navýšili o 22 600 eur. „V rozpočte na túto investičnú akciu sa 

totiž nepočítalo s trávovými kobercami, zavlažovaním, vrátane 

studne a ani s  prípojkou elektrickej energie. Vypracovanie 
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projektovej dokumentácie na tieto záležitosti bude stáť ďalších 

1 400 eur,“ povedal zástupca primátora Ján Forgáč.  

Info 04.04.2017 

pomocná evidencia 256/1/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo sa v stredu 22. marca venovalo aj 

parkovaniu. Informácie o aktuálnej situácií po zavedení regu-

lovaného parkovania v meste Trenčín si prišli vypočuť aj ob-

čania. 

Ich počet, odhadom dvesto, kapacitne výrazne prevyšoval 

možnosti priestoru pre verejnosť na balkóne zasadacej miest-

nosti. Tam môže vojsť ma-

ximálne 30 osôb. Primátor 

mesta preto požiadal 

o ozvučenie priestoru pred 

mestským úradom, aby si 

záujemcovia vonku na ná-

mestí mohli vypočuť po-

trebné informácie.  

Poslanci odsúhlasili vy-

stúpenie dvoch občanov k téme parkovania. Po nich vystúpila 

Iveta Marčeková z odboru dopravy a informovala o priebehu 

prípravy a realizácie regulovaného parkovania. Odborne objas-

nila aj otázky, na ktoré sa občania pýtali. Doplnil ju primátor 

mesta, podrobne a dôkladne vysvetlil zásady mestskej parko-

vacej politiky.  

Po jeho odchode na pohreb rodinného priateľa (o ktorom 

informoval a ospravedlnil sa vopred) zastupiteľstvo o novom 

parkovaní rokovalo ešte takmer dve hodiny. Ľudia, ktorí sa 

dožadovali informácií, však už odišli. Po ukončení rozpravy 

boli vypnuté aj reproduktory ozvučujúce námestie.  

Info 04.04.2017 

pomocná evidencia 257/1/2017 
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Novým veliteľom Pozemných síl Ozbrojených síl (OS) SR 

bude od 1. apríla 54-ročný generálmajor Jindřich Joch. 

Velenie pozemných síl mu v piatok 24. marca v Trenčíne 

odovzdal doterajší veliteľ generálmajor Ondřej Novosad, 

ktorý funkciu vykonával 

od septembra 2012. On-

dřej Novosad bude od 1. 

apríla pôsobiť ako vojen-

ský predstaviteľ pri Vo-

jenskom výbore NATO 

v Belgicku. 

Podľa náčelníka Ge-

nerálneho štábu OS SR 

Milana Maxima je výmena vo vedení pozemných síl súčasťou 

tohtoročných a budúcoročných rozsiahlejších personálnych 

zmien v OS. 

„Išlo o plánovanú zmenu, rozkazy som podpísal už v januá-

ri. Obaja kandidáti – aj do zahraničia odchádzajúci generál 

Novosad, aj generál Joch, sú spôsobilí, spĺňajú všetky kritériá 

od vzdelania, cez prax až po hodnosť. Tých zmien na význam-

ných funkciách v OS SR bude v tomto roku viac, verím, že 

povedú k tomu, aby OS ďalej napredovali,“ povedal Milan 

Maxim. 

Z odchádzajúceho veliteľa Novosada podľa vlastných slov 

opadlo napätie a starosti, ktoré s velením pozemných síl sú-

viseli. „Na druhej strane mám pred sebou veľkú výzvu, pretože 

sa stanem reprezentantom OS SR a budem rokovať vo Vo-

jenskom výbore Severoatlantickej aliancie a Európskej únie 

v mene náčelníka Generálneho štábu,“ skonštatoval odchá-

dzajúci veliteľ. 

Funkcia šéfa Pozemných síl OS SR je pre nového veliteľa 

rovnako výzvou. „Profesionálny život vojaka je zložitý, má 
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veľa odbočiek. Čo sa týka pozemných síl, prešiel som všetkými 

funkciami. Začínal som ako veliteľ čaty, vykonával som 

funkciu náčelníka štábu Veliteľstva Pozemných síl, takže po-

zemné sily poznám veľmi dobre. Prešiel som rôznymi funk-

ciami na Generálnom štábe OS SR a verím, že teoretické 

a praktické skúsenosti dokážem využiť v tejto náročnej funk-

cii,“ doplnil Jindřich Joch.  

Generálmajor Jindřich Joch sa narodil v Přerove, je ženatý, 

má dvoch synov. Profesionálnym vojakom je od roku 1986. Bol 

veliteľom tankového práporu v Strašiciach i Kežmarku, neskôr 

náčelníkom oddelenia plánovania operácií na Generálnom 

štábe (GŠ) OS SR v Bratislave. Následne prešiel na GŠ viace-

rými funkciami, naposledy pôsobil ako druhý zástupca ná-

čelníka Generálneho štábu OS SR v Bratislave.  

www.teraz.sk 24.03.2017 

pomocná evidencia 267/1/2017 

 

Brazílske mäso od podozrivého výrobcu našli hygienici 

zatiaľ v jednej trenčianskej stravovacej prevádzke. Tá sa po ve-

rejnej mediálnej výzve prihlásila hygienikom sama. Hygienici 

nariadili mäso stiahnuť z používania a vrátiť dodávateľovi. 

Informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) 

SR Zuzana Drobová. 

Išlo o solené kuracie prsia. Prevádzkovateľ nakúpil 120 kíl 

takéhoto mäsa. Hygienici mu na sklade našli už iba 56 kíl. 

„Regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadil mäso 

stiahnuť z používania a vrátiť dodávateľovi,“ povedala Zuzana 

Drobová. Hygienici o tomto rozhodnutí informovali príslušnú 

regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v piatok 24. mar-

ca. Dodávateľa podozrivého mäsa čakajú podrobné šetrenia. 

Hygienici urobili do utorka 28. marca 2244 kontrol v 2187 

zariadeniach spoločného stravovania. Mäsové výrobky našli v 

495 zariadeniach. Iba v jednom prípade však šlo o mäso od 

http://www.teraz.sk/
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podozrivého výrobcu. Najčastejšie to boli mrazené solené 

kuracie prsia bez kosti a kože a kuracie pečienky hlboko 

zmrazené a kuracie rezne hlbokozmrazené. Regionálne úrady 

sa s prevádzkami nekontaktovali len osobne, ale aj cez telefón 

či e-mail. Takto komunikovali s 986 zariadeniami. V kontro-

lách chcú hygienici pokračovať. Laboratóriá momentálne ana-

lyzujú 42 odobratých 

vzoriek mäsa, výsled-

ky zatiaľ nie sú k dis-

pozícii. 

V prípade mäsa, či 

už od domácich vý-

robcov, producentov 

z členských krajín 

alebo z tretích krajín, 

ako je Brazília, kon-

trolu na trhu v obchodnej sieti, hypermarketoch, veľkoskla-

doch, ako aj hraničné kontroly vykonávajú výhradne orgány 

veterinárnej a potravinovej správy. Brazília je najväčší svetový 

vývozca červeného mäsa a svoje mäsové výrobky, ako aj 

produkciu vyváža do 150 krajín sveta. Medzi obvinenými 

firmami je aj najväčší svetový vývozca hovädzieho mäsa – 

spoločnosť JBS a popredný brazílsky producent hydinové-

ho mäsa BRF. Výrobcovia mali používať kyseliny a ďalšie che-

mikálie, aby zamaskovali, že tovar je pokazený. V niektorých 

prípadoch dokonca do hydinového mäsa primiešavali pre zisk 

aj zemiaky, vodu či lepenku. Niektoré exportné dodávky vyka-

zovali stopy salmonely. 

www.topky.sk 29.03.2017 

pomocná evidencia 284/1/2017 

 

Počet predaných parkovacích kariet prekročil koncom marca 

hranicu 3000, rezidenti zakúpili 2659, najviac mali záujem 

http://www.topky.sk/
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o kartu do pásma trvalého pobytu. Z nich si karty zakúpilo aj 

600 občanov - rezidentov, ktorí žijú v ešte neregulovaných 

častiach mesta.  

Abonenti – dochádzajúci, ľudia žijúci v podnájmoch a bez 

trvalého pobytu v Trenčíne a právnické osoby si vybavili 386 

kariet (údaj k 28. marcu). Záujemcom o vybavenie parkovacej 

karty, prípadne hlásenie zmien zostávajú k dispozícii 

pracoviská v klientskom centre.  

Info 04.04.2017 

pomocná evidencia 294/1/2017 

 

S ambíciou nadviazať na svoju slávnu tradíciu a odpre-

zentovať širokej verejnosti to najkvalitnejšie, čo v oblasti módy 

ponúka domáci a český trh, sa po rokoch vracia veľtrh Trenčín 

mesto módy (TMM).  

Jeden z najznámejších veľtrhov v bývalom Československu 

sa po takmer desaťročnej odmlke predstaví od 22. do 23. 

septembra na výstavisku Expo Center v Trenčíne. Návštevníci 

sa môžu tešiť na prezentácie vychytených značiek, uznávaných 

módnych návrhárov, ale i malovýrobcov či šikovných hand-

made tvorcov. 

História veľtrhu, vďaka ktorému prischla Trenčínu prezývka 

Mesto módy, siaha do roku 1963. Vtedy sa veľtrh organizoval 

pod názvom Výstava výrobkov trenčianskeho textilného 

a odevného priemyslu a prezentovali sa tu len dve spoločnosti, 

firmy Merina Trenčín a Odevné závody Trenčín. Postupom ro-

kov sa veľtrh stal na Slovensku fenoménom s bohatou návštev-

nosťou a so stovkami vystavovateľov.  

Veľtrh prežil i zmenu režimu, no v roku 2008 zanikol. 

Obnoviť sa ho rozhodla Trenčianka Jana Jankovičová, ktorá 

sa s myšlienkou znovuzrodiť veľtrh pohrávala dlhší čas. Do 

projektu sa pustila s jeho hlavnou koordinátorkou Danielou 

Lelkes. 
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„Zostali sme prekvapené, koľko vzniklo veľmi kvalitných 

firiem, hand-madistov, módnych návrhárov, ktorí nemajú žiad-

nu platformu, kde by sa 

stretávali, prezentovali 

svoje slovenské kvalit-

né výrobky, a tak sme si 

povedali, že je to dobrá 

cesta a naštartujeme 

opäť legendu TMM,“ 

uviedla na tlačovej kon-

ferencii v Bratislave sú-

časná riaditeľka podu-

jatia Jana Jankovičová, ktorá na slávnom veľtrhu pôsobila ako 

modelka a v roku 1994 už ako majiteľka modelingovej agentúry 

organizovala módne prehliadky. 

K rozhodnutiu prinavrátiť módnej akcii zašlú slávu a 

usporiadať 45. ročník veľtrhu viedlo organizátorky i presved-

čenie, že sa zmenil postoj Slovákov k domácim výrobkom. 

 „Slováci sa vracajú k tradíciám. Po rokoch, kedy o kúpe 

tovaru rozhodovala cena a náš trh bol zaplavený nie vždy 

kvalitnými výrobkami z Ázie, si ľudia začínajú všímať dô-

veryhodnosť značky, preferovať domácich výrobcov,“ myslí si 

Jana Jankovičová. 

Lákadlom pre vystavovateľov je podľa organizátoriek i fakt, 

že v dnešných neosobných časoch, kedy sa množstvo tovaru 

nakupuje prostredníctvom internetu, chýba priamy kontakt 

výrobcu so zákazníkom, prípadne obchodným partnerom.  

„Výrobcovia môžu ukázať svoju jedinečnosť, aktívne 

prezentovať svoje výrobky, šíriť nové módne trendy, ale i zís-

kať prehľad o konkurencii, nadviazať nové obchodné vzťahy,“ 

vymenúva benefity vystavovania na TMM Jana Jankovičová. 

„Retro je zaujímavé, posledný rok veľmi rezonuje,“ uviedla 

Daniela Lelkes na margo oživenia legendárneho trenčianskeho 

Boris Hanečka, Daniela Lelkes a Jana Jankovičová. 
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veľtrhu. „Som presvedčená o tom, že my Slováci sme veľmi 

šikovní, múdri ľudia, nemusíme utekať do zahraničia a zháňať 

tam rôzne značky, máme ich aj doma,“ dodala hlavná koordi-

nátorka projektu.  

Jeho súčasťou zostáva hlavné ocenenie Zlatá Fatima, ktoré 

sa udeľovalo módnym tvorcom či talentom pôsobiacim v mód-

nom priemysle a podľa Daniely Lelkes ho Slováci vnímali ako 

Oscara. Tento rok sa bude súťažiť napríklad v kategóriách Naj-

lepší výrobok roka, Hand-made výrobca roka či Top odevná 

firma roka. Porote, ktorá bude vyberať mladého dizajnéra roka, 

bude predsedať módny návrhár Boris Hanečka.  

„Budem si hľadať konkurenciu, budem udeľovať Zlatú Fa-

timu. Myslím si, že je to prestížne ocenenie, pretože u Slovákov 

má minulosť a tradícia vážnosť. Mali by sme ju umocňovať a 

podporiť a postaviť na zlomkoch minulosti lepšiu budúcnosť, 

ako hovorí Goethe,“ povedal Boris Hanečka. 

Úlohu ambasádorky TMM prijala herečka Karin Haydu. 

„Som patriot, mám rada Slovensko, slovenské výrobky, sama 

mám rada ručné práce, tvorbu, a viem, čo stojí za tým vytvoriť 

kreatívny výrobok. Som pyšná na Slovákov, ktorí dokážu niečo 

vyrobiť a v ťažkých časoch sa na slovenskom trhu presadiť,“ 

komentovala účasť v projekte herečka s tým, že bude tiež mo-

derovať záverečný galavečer TMM, ktorý sa bude konať 23. 

septembra na Trenčianskom hrade. 

www.teraz.sk 04.04.2017 

pomocná evidencia 305/1/2017 

 

V utorok 4. apríla prebehlo v priestoroch trenčianskeho 

Gastrocentra stretnutie krajskej organizácie Jednoty dôchodcov 

Slovenska, aby seniori spoločne oslávili 20. výročie založenia 

združenia, zosumarizovali doterajšie aktivity a predstavili 

plány do budúcna. 

http://www.teraz.sk/
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Podujatie slávnostne otvorila predsedníčka KO JDS Anna 

Prokešová, ktorá pochválila doterajšie fungovanie organizácie 

a vyslovila želanie: „Aby sme tú myšlienku, ktorú sme si kedysi 

dávno povedali, že nikdy nikto nesmie zostať sám, naplnili do 

posledného písmenka.“ 

Úvodné slovo tiež patrilo predsedovi Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 

(TSK) Jaroslavovi 

Baškovi, ktorý po-

chválil združenie za 

to, že dokáže zjedno-

covať ľudí a konštruk-

tívne pracovať pre 

spoločné dobro veci.  

„Z pozície župana 

Trenčianskeho kraja môžem zhodnotiť, že naša spolupráca bola 

vždy veľmi dobrá. Navzájom sme sa vždy snažili vyjsť si 

v ústrety, napríklad pri organizácii rôznych podujatí,“ zhodnotil 

župan Jaroslav Baška. TSK pravidelne zo svojho rozpočtu 

aktivity seniorov podporuje. I tento rok plánuje cez dotačný 

systém podporiť Celoslovenské športové hry a turistický zraz 

seniorov JDS, ktorého tohtoročnú organizáciu zabezpečuje 

práve KO JDS Trenčín. 

Trenčiansky župan ďalej informoval hostí, že lekárska služ-

ba prvej pomoci pre dospelých zostane zachovaná v každom 

okresnom meste. Na záver symbolickým kvietkom poďakoval 

združeniu za ich významnú prácu a ocenil elán a aktivitu členov 

organizácie, ktorá môže byť inšpiráciou pre mladšie generácie. 

Ako prejav vďaky si od predsedníčky združenia prebral Ďa-

kovný list. Stretnutie pokračovalo prezentáciou správy, 

ktorá  sumarizovala 20 rokov činnosti organizácie a diskutova-

lo sa tiež o plánoch združenia do budúcnosti. 

Anna Prokešová víta župana Jaroslava Bašku. 
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Jednota dôchodcov na Slovensku je občianske združenie, 

ktoré vzniklo v roku 1990 z iniciatívy slovenských dôchodcov. 

V súčasnosti má približne 70 tisíc členov. Sídlom jej ústredia je 

Bratislava, ďalej sa 

člení na 8 krajských a 

67 okresných organizá-

cií. V obciach a mes-

tách je zastúpená pro-

stredníctvom ďalších 

800 základných organi-

zácií.  

JDS združuje obča-

nov staršieho veku, 

dôchodcov, bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, 

náboženstva či sociálneho pôvodu. Medzi hlavné úlohy a ciele 

združenia patrí pomoc pri príprave občanov na prácu a život v 

dôchodkovom veku, ochrana ich práv a presadzovanie opráv-

nených požiadaviek v ich prospech. JDS poskytuje svojim čle-

nom sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc v rámci 

svojich možností a pomáha tiež  pri realizácii systému celoži-

votného vzdelávania. 

JDS vydáva štvrťročne časopis Tretí vek a občasne aj 

časopis Informátor. Združenie vyvíja i rôzne aktivity na 

medzinárodnej úrovni. Je členom EURAG (Medzinárodnej 

organizácie seniorov Európy) a úzke kontakty má napríklad s 

dôchodcami v Česku, Maďarsku a Rakúsku. 

www.tsk.sk 04.04.2017 

pomocná evidencia 307/1/2017 

 

Kontrola v Muničnom sklade ozbrojených síl v Trenčíne - 

Kubrej zistila, že v ňom chýba časť materiálu. Prípadom sa 

bude zaoberať mimoriadny výbor pre obranu a bezpečnosť. 

http://www.tsk.sk/
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Jeho zasadnutie iniciovali opoziční poslanci na čele s 

Ľubomírom Galkom (SaS). Predseda výboru Anton Hrnko 

(SNS) musí rokovanie zvolať do siedmich dní. 

„Ku mne osobne sa dostávajú informácie, že zmizlo šesť 

dební ručných granátov a jedna debna tzv. reaktívnych proti-

tankových granátov. Ak by to bola pravda, situácia by bola mi-

moriadne vážna. Ja to neviem verifikovať, ale verejnosť má 

právo na informácie,“ zdôraznil Ľubomír Galko. 

Odmieta, že by prezradenie toho, čo zo skladu zmizlo, mari-

lo vyšetrovanie. 

Na výbore chcú poslanci vedieť, čo robilo a robí Vojenské 

spravodajstvo Ministerstva obrany SR a ako nakladá s takzva-

ným kľúčovými slovami, ktoré sa mohli v tejto súvislosti obja-

viť. 

„Opozícia aj koalícia sa mali dohodnúť, ako transparentne 

informovať verejnosť tak, aby nevznikla žiadna panika,“ podot-

kol opozičný poslanec. 

Ľubomír Galko chce otvoriť aj debatu ohľadom stráženia 

týchto objektov. 

„Vieme, že to strážia civilné bezpečnostné služby, lebo sa na 

tom šetrilo. Často sú tam bývalí vojaci v dôchodkovom veku, 

ale aj civilisti, ktorí vo-

jakmi nikdy neboli. Je 

potrebné hovoriť, či by 

nemali takéto objekty 

strážiť profesionáli. Bude 

to drahšie, ale bezpečnosť 

niečo stojí,“ uzavrel. 

Minister obrany Peter 

Gajdoš (nominant SNS) po rokovaní vlády vyhlásil, že ak 

došlo k hrubému porušeniu organizácie, riadenia a plnenia si 

povinností, tak to rezort bude musieť riešiť a prijme aj 

personálne opatrenia. 

http://reality.sme.sk/predaj/skladove-a-vyrobne-priestory/
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Minister na konci marca nariadil fyzickú kontrolu nielen v 

muničnom sklade v Kubrej pri Trenčíne, ale vo všetkých cen-

trálnych muničných skladoch Ozbrojených síl SR, vrátane 

skladov v jednotlivých útvaroch a vojenských zariadeniach. 

Výsledky inventarizácie ešte nemá v rukách, uviedol však, že o 

nich bude informovať. 

K incidentu sa minister bližšie nechcel vyjadrovať, odvolal 

sa pritom na prebiehajúce policajné vyšetrovanie. 

Národná kriminálna agentúra (NAKA) už v tejto súvislosti 

začala trestné stíhanie pre zločin nedovoleného ozbrojovania sa 

a obchodovania so zbraňami. Na prípade podľa Petra Gajdoša 

spolupracujú aj spravodajské zložky. 

Ministerstvo obrany minulý týždeň informovalo, že kontrola 

v Muničnom sklade ozbrojených síl v Trenčíne - Kubrej zistila, 

že v ňom chýba časť materiálu. 

„Pri výdaji materiálu bolo zistené, že v sklade chýba istá časť 

materiálu. Preto bola okamžite nariadená inventarizácia a 

zriadená vyšetrovacia komisia, ktorá preveruje skutkový stav. 

Nechceme, aby vznikla panika, preto budeme informovať, až 

keď budeme mať relevantné závery,“ povedala hovorkyňa re-

zortu Danka Capáková s tým, že ak sa potvrdí pochybenie, 

ministerstvo vyvodí zodpovednosť. 

Minister obrany Peter Gajdoš rozhodol, že vo všetkých vo-

jenských muničných skladoch na Slovensku robia fyzickú a 

administratívnu kontrolu materiálu. 

www.sme.sk 06.04.2017 

pomocná evidencia 312/1/2017 

 

Poslanci branno-bezpečnostného výboru potvrdili, že chý-

bajúcu muníciu v Muničnom sklade ozbrojených síl v Trenčíne 

- Kubrej niekto ukradol. 

http://www.sme.sk/
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Rezort obrany odovzdal doterajšie závery inventúry v mu-

ničných vojenských skladoch Národnej kriminálnej agentúre 

(NAKA). Informovala hovorkyňa obrany Danka Capáková. 

Vyšetrovatelia tak majú k dispozícii informácie o počtoch a 

typoch chýbajúcej munície. Vzhľadom na to, aby nebolo mare-

né vyšetrovanie, nemôžeme v súčasnosti poskytnúť bližšie in-

formácie, zdôraznila hovorkyňa. 

V piatok 7. apríla ráno v parlamente k téme chýbajúcej 

munícii vo vojenských muničných skladoch zasadal branno-

bezpečnostný výbor. Poslanci potvrdili, že munícia bola odcu-

dzená. Novinárom to povedali podpredseda parlamentu Andrej 

Hrnčiar (Most-Híd) aj exminister obrany Ľubomír Galko 

(SaS). Politici rokovali za zatvorenými dverami a konkrétnejší 

byť nemohli. 

„Minister obrany Peter Gajdoš (nominant SNS) nás pod-

robne informoval o tom, čo sa stalo, aké opatrenia sa prijali a o 

tom, ako príslušné 

orgány v tejto veci 

konajú. Budeme tiež 

informovaní o vý-

sledkoch týchto kro-

kov. Chýbajúca mu-

nícia bola odcudze-

ná,“ povedal Andrej 

Hrnčiar. 

Na otázku, či by 

nebolo aj z hľadiska upokojenia verejnosti rozumnejšie pove-

dať, aká munícia chýba, Hrnčiar odvetil, že prebieha fyzická 

inventúra na celom Slovensku a keď bude ukončená, bude zrej-

me zverejnený typ aj množstvo odcudzenej munície. 

Konkrétnejší nebol ani minister: „Z dôvodu toho, že orgány 

činné v trestnom konaní začali trestné stíhanie pre zločin ne-

dovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, dal som 
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im všetky podklady vrátane materiálu, ktorý chýba a všetko 

ostatné nechávam na Národnej kriminálnej agentúre.“ 

Rezort obrany minulý týždeň informoval, že pri výdaji ma-

teriálu v muničnom sklade v Trenčíne - Kubrej zistili, že chýba 

istá časť materiálu. Podľa informácií TV Markíza zo skladu 

zmizlo 80 obranných granátov typu F 1 a jedenásť ručných 

protitankových striel. 

www.sme.sk 07.04.2017 

pomocná evidencia 317/1/2017 

 

Známy znalec starých kníh, majiteľ antikvariátu Juraj 

Holúbek (45) v piatok náhle zomrel. Smutnú udalosť potvrdil 

na sociálnej sieti jeho brat. 

Juraj Holúbek vlastnil antikvariát na Mierovom námestí v 

Trenčíne, mal rád knihy a literatúru.V minulosti bol poslancom 

mestského zastupiteľstva v Trenčíne, zaujímal sa o politické 

dianie. 

Angažoval sa v petícii za zachovanie zastávky pre IC vlaky 

v Trenčíne. 

www.sme.sk 08.04.2017 

pomocná evidencia 320/1/2017 

 

Nikdy nesmieme na to zabudnúť – tieto slová zazneli 

v pondelok 10. apríla pri Pamätníku umučených na Brezine 

niekoľkokrát.  Pietnej spomienky na historické udalosti sa 

zúčastnili predstavitelia kraja, zástupcovia mesta, Ozbrojených 

síl SR, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, 

Jednoty dôchodcov na Slovensku i žiaci základných škôl. 

Presne 10. apríla ráno pred 72 rokmi vstúpilo do nášho mesta 

oslobodzovacie vojsko. Išlo o súčasť bratislavsko-brnianskej 

vojenskej operácie sovietskej a rumunskej armády. Ako počas 

spomienkovej slávnosti pripomenul Miroslav Ondráš zo 

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, na území 

http://www.tvnoviny.sk/domace/1864726_policia-vysetruje-kradez-arzenalu-zbrani-zmizli-z-municneho-skladu
http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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vtedajšieho Trenčianskeho okresu bojovali zväzky štyroch 

oslobodzovacích armád 2. ukrajinského frontu.  

Keď 5. apríla 

oslobodili Bá-

novce nad Bebra-

vou, potom 6. a 7. 

4. obce od Veľkej 

Hradnej po Mní-

chovu Lehotu, 8. 

apríla sa priblížili 

k Trenčínu, pre-

lomili nemecké 

pozície pri Hám-

roch, Kubrej a Trenčianskych Stankovciach.Útok na mesto 

Trenčín sa začal v noci z 8. na 9. apríla cez Kozí vrch na Brezine 

smerom na mesto. Postup osloboditeľov spomalili nemecké 

protiútoky. Večer 9. apríla obnovili oslobodzovacie jednotky 

svoj útok a v noci z 9. na 10. apríla prenikli do mesta od juho-

západu.  

Ustupujúci Nemci zničili v noci oba mosty cez Váh. Ráno o 

ôsmej hodine bola časť Trenčína na ľavom brehu rieky oslo-

bodená sovietskymi a rumunskými vojakmi.  Delostreleckej a 

mínometnej paľbe bolo mesto vystavené ešte ďalších dvadsať 

dní, veľké škody spôsobovali najmä zápalné granáty.  

Sovietski ženisti začali budovať most cez Váh. Po evakuácii 

ulíc pri rieke sa 28. apríla začala delostrelecká paľba na ne-

mecké pozície. Potom sa sovietski vojaci začali prepravovať 

cez Váh po vybudovanom pontónovom moste, ktorý pomáhalo 

stavať aj miestne obyvateľstvo. Nemci využívali na krytie 

svojho ústupu ochrannú hrádzu Váhu.  

V mene Trenčanov položili veniec primátor Richard Rybníček a viceprimátor Patrik Žák. 
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Posledné zvyšky okupačných vojsk vyhnali oslobodzovacie 

jednotky až 30. apríla 1945. Nový drevený most odovzdali 

Trenčínu 11. mája 1945  

Boje na území vte-

dajšieho okresu Trenčín 

si vyžiadali 1 380 pad-

lých Rumunov, 1 255 

Sovietov a zahynulo aj 

171 civilistov. Udalosti 

pripomína súčasníkom 

na cintoríne v Kubrej 

zabudnutý hrob rumun-

ského vojaka Floria Iona, pamätník pri cintoríne na Sobla-

hovskej ulici a pamätné tabule na Posádkovom klube v Tren-

číne a v Zlatovciach. 

Dva týždne po 

skončení vojny sa našlo 

na Brezine sedem 

hromadných hrobov. V 

nich bolo 69 tiel mužov aj 

žien - partizánov, ale aj 

civilistov s 

antifašistickým 

zmýšľaním. Nemci ich aj 

za pomoci Hlinkových gárd mučili v budovách terajšieho 

krajského súdu a štatistického úradu od októbra 1944 do apríla 

1945. Na Brezine ich potom zastrelili alebo uškrtili a hodili do 

hrobu. Najmladší Jozef Chrenko z Dubodiela mal len 19 

rokov. Po exhumácii identifikovali iba 43 obetí. Časť z nich si 

odviezli rodiny, ostatní sú pochovaní na cintoríne pri Pamätníku 

umučených. 

www.trencin.sk 11.04.2017 

pomocná evidencia 326/1/2017 

http://www.trencin.sk/
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Stal sa z neho otec. Bývalý šéf slovenskej televízie a 

úradujúci primátor Trenčína Richard Rybníček neskrýva 

radosť. Domov mu pribudol najkrajší prírastok. Dočkal sa totiž 

radostnej udalosti, v utorok 11. apríla sa mu narodil prvý 

potomok. „Môj život má od včera nový zmysel,“ uviedol. 

„Váži 3270 g a meria 52 cm. Ďakujeme Ti, Bože,“ prezradil 

niečo viac Richard Rybníček.  

„A ešte chcem dodať, milé ženy, máte môj obrovský obdiv 

a úctu,“ dodal čerstvý otec. 

Richard Rybníček a jeho Lucia si povedali áno ešte 

v auguste 2014. Pár sa bližšie spoznal pred siedmimi rokmi. 

Svadbu si vystrojili pod Trenčianskym hradom vo farskom 

Kostole. 

Obradu sa vtedy zúčastnila rodina, blízki priatelia a členovia 

hudobnej skupiny Bez ladu a skladu, v ktorej Rybníček v mi-

nulosti hrával na bicie. Oslavu si dopriali už priamo 

na Trenčianskom hrade. 

www.pluska.sk 12.04.2017 

pomocná evidencia 333/1/2017 

 

Jediná astronomická pozorovateľňa fungovala na budove 

Gymnázia Ľudovíta Štúra od sedemdesiatych rokov, posled-

ných šesť však bola mimo prevádzky. Dôvodom bol nefunkčný 

ďalekohľad, na ktorého sfunkčnenie nemalo gymnázium 

peniaze. 

Pomocnú ruku strednej škole podala Trenčianska univerzita 

Alexandra Dubčeka, ktorá sa postarala o jeho opravu. 

Pozorovanie nočnej oblohy bude dostupné počas letných 

mesiacov každú stredu od 20. hodiny. 

https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=4450&pr=0.1&w_id=3022&tstamp=1500617990&pid=540&cd=11722f4ea9d3e5b8540c38f3479b7c2d&f=1
https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=2796&pr=0.1&w_id=687&tstamp=1500617990&pid=540&cd=29b550fd8548de7a4bdd5b555744be2f&f=1
https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=4297&pr=0.1&w_id=148&tstamp=1500617990&pid=540&cd=46b2668da46005117f45385a4f7c1ee8&f=1
https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=3407&pr=0.1&w_id=63&tstamp=1500617990&pid=540&cd=9046bfdaf8a7af3ee87ffb15907b93a0&f=1
http://www.pluska.sk/
http://zlatyfond.sme.sk/autor/53/Ludovit-Stur/
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Fungovanie hvezdárne bude mať na starosti Jozef Drga, 

opravu ďalekohľadu považuje za vydarenú. „Ďalekohľad je vo 

veľmi dobrom stave, upravili sme niektoré časti, ktoré boli zlé, 

bolo to vypodlož-

kované, nastavené, 

vymenili sme pru-

žinky, naolejovali. 

Zdá sa, že funguje 

bezproblémovo,“ 

povedal Jozef  Dr-

ga. 

Dominantným 

prístrojom je ďale-

kohľad Newtonového typu s priemerom zrkadla 310 mm a 

ohniskovou vzdialenosťou 1 500 mm, pôvodne ho získali z 

hvezdárne v Hlohovci. Hlavný ďalekohľad poslúži aj na 

pozorovanie rozsiahlejších hviezdokôp, pre menej náročných 

nadšencov astronómie pripravili pracovníci niekoľko menších 

ďalekohľadov. 

„Sú to menšie ďalekohľady, vhodné na pozorovanie slabších 

objektov. Máme ďalekohľad, ktorý je na takzvanej go-to 

montáži, čiže s automatickým pohonom sledovania objektov na 

oblohe,“ vysvetlil pracovník trenčianskej hvezdárne Stanislav 

Šimkovič. 

Verejnosti ju sprístupnia počas jarných, letných a jesenných 

mesiacov každú stredu od 20. hodiny, v zimných mesiacoch od 

18. hodiny. Otvorené bude aj každú druhú nepárnu sobotu. 

Podľa Jozefa Drgu sú možnosti, ako spopularizovať 

astronómiu, široké. „Na pláne je veľa podujatí, napríklad 

Hudobná hvezdáreň, keď pôjdeme na festivaly v okolí 

Trenčína. Každý mesiac bude akcia Mesačná streda, počas 

ktorej budeme pozorovať Mesiac a útvary na ňom, ako sú 

krátery, hory, chrbáty,“ ozrejmil. 

Opravený ďalekohľad si pozrel aj župan Jaroslav Baška (vpravo). 

http://zlavy.sme.sk/
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Vstúpiť do priestoroch pozorovateľne umožnia pracovníci 

mimo otváracích hodín školským exkurziám, počas dňa môžu 

pozorovať Slnko. 

Obnovenie astronomickej pozorovateľne privítal riaditeľ 

gymnázia Pavol Kováč. Ako po-

znamenal, gymnázium na opravu 

ďalekohľadu peniaze nemalo, chý-

bal aj pracovník, ktorý by zaň zod-

povedal, ponuku univerzity preto 

radi prijali. 

„Verím, že spoločná prevádzka 

pomôže aj jednej, aj druhej vzdelávacej inštitúcii. Bude to 

otvorené pre študentov gymnázia, univerzity, súčasne chceme 

poskytnúť možnosti aj pre verejnosť a vytvoriť aj priestor pre 

astronomické krúžky základných škôl,“ vysvetlil riaditeľ 

Gymnázia Ľudovíta Štúra. 

www.sme.sk 13.04.2017 

pomocná evidencia 334/1/2017 

 

Od polovice apríla môžu Trenčania cestovať autobusom bez 

prestupovania do dvoch najväčších miest v Českej republike. 

Nemecká spoločnosť FlixBus, poskytovateľ európskej mobility 

s najväčšou medzimestskou autobusovou sieťou, otvára dvakrát 

denne prvé priame spojenie Trenčína s Brnom a Prahou.  

Ako informovala hovorkyňa spoločnosti FlixBus Nina 

Göbbels, nové zelené autobusy spoja Trenčín priamo s des-

tináciami v Českej republike. Ďalšie medzinárodné linky sa 

podľa nej aktuálne pripravujú.  

„Trenčín bude prepojený s najväčšou európskou auto-

busovou sieťou. Zákazníci z Trenčína môžu cestovať novými 

komfortnými autobusmi do destinácií ako Praha či Brno priamo 

bez prestupu. Len s jednou zastávkou bude Trenčín spojený s 

Riaditeľ Gymnázia Ľ. Štúra Pavol Kováč. 

http://www.sme.sk/
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viac ako 120 destináciami po celej Európe,” uviedla Nina Göb-

bels. 

Ako dodala, v rovnakom čase začína spoločnosť jazdiť na 

svojej prvej vnútroštátnej linke v rámci Slovenska, Trenčín bu-

de spojený priamymi autobusovými spojmi s Popradom, 

Prešovom či Košicami. Zákazníci majú možnosť si rezervovať 

cestovné lístky on-line prostredníctvom webových stránok, cez 

mobilnú aplikáciu, v spolupráci s cestovnými kanceláriami ale-

bo priamo u vodiča.  

Cena lístka zahrňuje Wi-Fi spojenie k internetu, využitie 

elektrickej zásuvky a klimatizované autobusy. 

www.teraz.sk 16.04.2017 

pomocná evidencia 337/1/2017 

 

Veľkonočnú nedeľu v Záblatí spestrila výstava kraslíc, kor-

báčov a pečených chlebov. Trenčiansky samosprávny kraj 

(TSK) do výstavy prispel 

218 veľkonočnými vajíč-

kami a jedným pečeným 

chlebom. 

V tomto období celé 

Slovensko žije nádherný-

mi ľudovými zvykmi 

a tradíciami. Obdobie 

Veľkej noci spája rodiny, 

ktoré spoločne spomínajú na život našich predkov. V mestskej 

časti Trenčína, v Záblatí, preto na veľkonočnú nedeľu zor-

ganizovali v kultúrnom dome výstavu kraslíc, korbáčov a po-

domácky pečených chlebov. 

Výstava mala poukázať na slovenské zvyky a tradície, 

ktorým sa žiadne iné vo svete nevyrovnajú a na ktoré by sme 

mali byť patrične hrdí. Občianske združenie Naše Záblatie sa 

rozhodlo tieto tradície oživiť, keďže v dnešnej dobe sa poma-

http://www.teraz.sk/
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ličky vytrácajú a naopak, udomácňujú sa tu sviatky iných 

národov. 

„Cieľom nášho podujatia je obnoviť tradície v Záblatí a zís-

kať si priazeň ľudí. Snažili sme sa spraviť rekord v počte za-

pojených jednotlivcov, ktorí nám priniesli veľkonočné vajíčka. 

Ľudia nám okrem kraslíc priniesli pečené domáce chleby, cepy, 

sväté obrazy, obrusy 

a kroje, takže svoj cieľ 

zapojiť ľudí do diania 

sme naplnili,“ uviedla 

Naďa Lorencová z ob-

čianskeho združenia Na-

še Záblatie. 

TSK sa do zberu kras-

líc taktiež zapojil. Za-

mestnanci Úradu TSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej 

pôsobnosti spoločne do výstavy venovali 218 kusov kraslíc. 

Trenčiansky župan Jaroslav Baška zase venoval domáci 

pečený chleba. Celkovo sa organizátorom podarilo vyzbierať 

takmer 1300 veľkonočných vajíčok od 500 jednotlivcov 

a približne 25 pečených chlebov. 

Podujatie zo svojho dotačného systému podporil aj TSK, 

čím znova potvrdil, že mu na uchovávaní tradícií a zvykov 

v kraji naozaj záleží.  

www.tsk.sk 16.04.2017 

pomocná evidencia 338/1/2017 

 

Najväčšia a najvýznamnejšia mestská investičná akcia dá 

novú tvár Mierovému námestiu. Historické srdce Trenčína si aj 

po rekonštrukcii zachová jedinečnú atmosféru.  

Trenčín je posledným slovenským krajským mestom, ktoré 

ešte nezrekonštruovalo svoje hlavné námestie. Čoskoro sa to 

však zmení. 

http://www.tsk.sk/
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S komplexnou obnovou Mierového námestia mesto začalo 

vo štvrtok 20. apríla. Termín dokončenia si stanovilo krko-

lomný. Trenčania by sa vynoveným centrom mesta mali pre-

chádzať už 1. decembra tohto roku. Primátor Trenčína Richard 

Rybníček však pripúšťa, že plány môže narušiť história. Pod 

námestím totiž archeológovia očakávajú významné nálezy. 

Drahoslav Hulínek, riaditeľ Slovenského archeologického 

a historického inštitútu, priznáva, že sa na výskum námestia 

teší. Trenčín označil za jedno z troch historicky najvýznam-

nejších starých slovenských miest, ostatnými dvoma sú Nitra a 

Bratislava.  

„Význam týchto troch miest presahuje rámec Slovenska. 

Všetky tri majú písomné zmienky o svojej existencii ešte pred 

vznikom Uhorského 

kráľovstva. Áno, oča-

kávame nálezy. Má-

me aj vytypované 

niektoré miesta. Zá-

hadné objavy, naprík-

lad objavenie hrobu 

Matúša Čáka alebo 

rímskeho tábora, sú 

však skôr na úrovni 

istej miery sci-fi. Urobíme všetko, aby sme námestie dôsledne 

preskúmali,“ vysvetlil Drahoslav Hulínek, Archeológ nevy-

lúčil, že historky z Trenčína o tom, že pod celým námestím sú 

tajné chodby a staré pivnice, môžu mať reálne základy. „Pre 

tento región je to typické,“ uzavrel. 

 „Súťaž na rekonštrukciu Mierového námestia trvala viac 

ako päť mesiacov. Vysúťažená cena je 2,75 milióna eur bez 

DPH s tým, že v porovnaní s predpokladanou hodnotou zá-

kazky ide o úsporu približne 371-tisíc eur. V cene nie sú za-

rátané peniaze na rekonštrukciu inžinierskych sietí, tie si budú 
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financovať samotní sietiari,“ vysvetlil primátor Trenčína Ri-

chard Rybníček. Priznáva, že termín dokončenia, ktoré si mesto 

stanovilo, je krkolomný.  

„Všetko bude pod dohľadom archeológov a pamiatkarov, 

vzhľadom na to, že ideme do územia, ktoré je historicky naj-

vzácnejšie. Chceme sa aj voči pamiatkam a všetkému, na čo na-

razíme, správať s náležitým rešpektom a úctou,“ povedal pri-

mátor. 

Súťaž na obnovu námestia vyhrala firma Cesty Nitra.  

„Pre nás je to obrovská výzva. Sme firma, ktorá sa zaoberá 

najmä výstavbou dopravných stavieb a inžinierskych sietí, ale 

radi sa zúčastňujeme aj 

takýchto projektov. Re-

konštruovali sme celé 

historické centrum Ska-

lice, Národnú ulicu v Ži-

line aj pešiu zónu a ná-

mestie v Nitre,“ vy-

svetlil výkonný riaditeľ 

firmy Juraj Serva. 

„Pôjde o kompletnú ob-

novu povrchov a odvodnenia, bude sa obnovovať fontána, budú 

tu umiestnené umelecké prvky, pribudne nové pódium. 

Námestie dostane nové osvetlenie, ozvučenie, malo by tam byť 

wi-fi pripojenie,“ uzavrel Juraj Serva. Rekonštrukciu však budú 

sprevádzať obmedzenia, pretože ju budú robiť za plnej 

prevádzky. 

Všetky nápady vzišli z ateliéru firmy RAW, ktorá vyhrala 

súťaž na projekt rekonštrukcie. „To, čo je na tomto námestí 

najcennejšie, je duch miesta,“ povedal architekt Tomáš Rusín.  

Na námestí pribudne fontána Marka Aurélia.  



97 
 

„Bude tu bronzový model mesta pred kostolom, uvažujeme 

o tom, že by mohol byť urobený z čias Matúša Čáka Trenčian-

skeho, aby ľudia videli, ako sa námestie posunulo ďalej. Čo je 

však na námestí najcennejšie, to je práve dlažba pošliapaná 

mnohými generáciami Trenčanov. Pokúsime sa ju vrátiť 

v maximálnej miere naspäť. Všade použijeme prírodné ma-

teriály a zachováme aj lipu, ktorá rastie na námestí. Ošetrené 

budú aj veľmi cenné 

stromy, ktoré tam ras-

tú, ako Celtis occi-

dentalis, čo je veľmi 

zaujímavý treťohorný 

strom a vytvára tak-

mer taliansku atmos-

féru,“ vysvetlil archi-

tekt. 

Podľa hlavného ar-

chitekta mesta Trenčína Martina Beďatša má rekonštrukcia 

umožniť, aby sa dianie v centre mesta posunulo ďalej, k ok-

rajovej časti námestia pri historickom hoteli.  

„Aby stredový ostrovček nepôsobil ako bariéra, ale aby tam 

bol voľný pohyb ľudí, možnosť stretávania sa, posedenia pri 

fontáne,“ vysvetlil hlavný architekt mesta. 

www.pravda.sk 20.04.2017 

pomocná evidencia 347/1/2017 

 

V utorok 25. apríla rektor Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik privítal na pôde univerzity 

prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. Na stretnutí 

s vedením univerzity boli predmetom diskusie aktuálne témy 

z oblasti vysokých škôl, vedy a výskumu.  

http://www.pravda.sk/
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Prezident vyzdvihol úspech Trenčianskej univerzity 

s projektom FunGlass v rámci programu Horizont 2020, ale aj 

ďalšie aktivity v oblasti internacionalizácie vzdelávania.  

Počas stretnutia so študentmi prezident rozprával o svojej 

životnej, podnikateľ-

skej a kariérnej ceste, 

ale vyjadril sa aj 

k aktuálnym otázkam 

v spoločnosti, ako sú 

zdravotníctvo alebo 

školstvo. Podľa slov 

Andreja Kisku je dô-

ležité nebáť sa zme-

ny, nebáť sa pádu, 

treba zobrať život do vlastných rúk a vyjsť zo zaužívaných ko-

ľají.  

Priestor počas stretnutia dostali aj študenti, ktorí kládli 

otázky z rôznych oblastí. Prezident na záver poďakoval štu-

dentom za ich záujem o aktuálne dianie a nabádal ich, aby 

pôsobili na Slovensku, pretože sú tu potrební. Na konci stret-

nutia bol pán prezident „vyspovedaný“ aj v študentskom rádiu.  

www.tnuni.sk 25.04.2017 

pomocná evidencia 355/1/2017 

 

Práce na rekonštrukcii Mierového námestia sa začali vo 

štvrtok 20. apríla, prvá etapa sa dotýka Farskej ulice a pravej 

strany námestia smerom od mestského úradu až po morový stĺp. 

Začiatkom týždňa zmizlo z námestia kovové pódium. 

Mesto ešte v stredu 19. apríla zorganizovalo informačné 

stretnutie s majiteľmi nehnuteľností a prevádzkarmi z Miero-

vého námestia a blízkeho okolia. Viacerí podnikatelia majú zo 

stavebných prác obavy, boja sa, že ľudia na rozkopané námestie 

počas roka neprídu. 

Prezidenta Andreja Kisku (vľavo) privítal rektor Jozef Habánik. 

http://www.tnuni.sk/
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„Chápem, že je to veľmi zložité, mám však z toho veľké 

obavy. Tak, ako je to v Trenčíne zvykom, že sa všetko na-

sľubuje, ako napríklad naša plaváreň, no nakoniec to tak nie je. 

Ale bodaj by sa to 

do konca roka po-

darilo dokončiť,“ 

povedal po stretnutí 

Vlado Bystrický. 

Pre niektorých 

podnikateľov môžu 

byť podľa nej komp-

likácie doslova exis-

tenčné. 

Filip Briška prevádzkuje na Mierovom námestí kaviareň, po 

stretnutí bol spokojný. 

„Informácie, čo som počul, mi stačili. Nezdieľam názor, kto-

rý tu viacerí prezentovali, že nevieme, ako to bude vyzerať, že 

kto nás odškodní. Páči sa mi, že keď sa idú meniť siete, robí sa 

to v rámci jedného, bude prínos, že sa to vybuduje, bude nová 

optika,“ povedal. 

Aj on sa však obáva 

úbytku zákazníkov. 

„Ale keď to treba 

urobiť, tak nech sa 

to urobí. Čo s tým? 

Ako inak by to 

chceli ľudia riešiť?“ 

pýtal sa Filip Briš-

ka. 

Rekonštrukcia námestia sa dotkne aj množstva kultúrnych 

akcií, ktoré sa počas roka konali na Mierovom námestí. 

Organizátori niektoré zrušili, časť z nich presunú do priestoru 

pred Dom armády alebo na Štúrovo námestie. 

http://restauracie.sme.sk/restauracie/vyhladavanie?search_kategoariaid_field=7
http://reality.sme.sk/
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Jedným z troch podujatí, ktoré budú pred Domom armády, 

je majáles, ktorý bude už 1. mája. 

„Má to svoje riziká v prípade zlého počasia, ale v meste sa 

nedá nájsť rozsiahlejšie miesto, ktoré by poňalo stánky, 

program či miesto na maškrtenie,“ povedala šéfka kultúrno-

informačného centra Janka Sedláčková. 

Súčasťou majálesu pri Dome armády bude aj prvý farmársky 

jarmok, pričom ďalšie jarmoky už budú na vyštrkovanej ploche 

na Hviezdovej ulici pri synagóge. Pre organizátorov je rekon-

štrukcia námestia organizačno-logistický oriešok a prinesie 

viacero komplikácií. 

„Naše sídlo na Mierovom námestí je hneď vedľa pódia, 

slúžilo ako hlavná šatňa, zázemie pre rôzne súbory. Na nových 

miestach to odpadne, pri Dome armády nám čiastočne vyšli v 

ústrety, ale ostatné podujatia 

sú bez zázemia. Budeme mu-

sieť improvizovať,“ dodala 

Janka Sedláčková. 

 „Námestie bude počas ce-

lého trvania rekonštrukcie 

priechodné, ľudia sa dostanú 

do všetkých prevádzok, prí-

stupné budú aj Farské schody i Matúšova ulica,“ informovala 

hovorkyňa mesta Erika Ságová s tým, že zásobovanie prevá-

dzok na Mierovom námestí bude počas rekonštrukcie rešpek-

tované. 

„Môže dôjsť len ku krátkodobému obmedzeniu na 

nevyhnutnú dobu počas prekrývania výkopov,“ uviedla. 

Po tom, čo v piatok 2. apríla odkryli časť námestia, v 

pondelok sa na tomto mieste začal archeologický prieskum. Ten 

zabezpečuje Slovenský archeologický a historický inštitút. 

Drahoslav Hulínek očakáva väčšie archeologické nálezy v 

http://www.sme.sk/pocasie/
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priestore pred piaristickým kostolom, od radnice po budúcu 

fontánu Marca Aurélia. 

„Potvrdilo nám to radarové preskúmanie zeme, ale aj staré 

mapové zobrazenia mesta. Naznačujú, že v tomto priestore 

môžu byť menšie architektúry, ako kupecké domčeky a stavby 

možno až z obdobia gotiky,“ uviedol Drahoslav Hulínek. 

Priestor od radnice do centra námestia bol však v minulosti 

narušený práve budovaním inžinierskych sietí, takže pamiatky 

môžu byť podľa neho narušené. Ďalší priestor, kde archeoló-

govia očakávajú nálezy, je v priestore od Trenčianskeho múzea 

po hotel Elizabeth. 

„Tu by mohlo byť tiež viacero nálezov, z tohto priestoru 

evidujeme z minulosti napríklad mince z rímskeho obdobia. 

Očakávame, že to tam bude zaujímavé. V ostatných častiach 

budeme len sledovať stavebné a výkopové práce počas rekon-

štrukcie námestia,“ dodal Drahoslav Hulínek. 

Ak by sa archeológom podarilo nájsť niečo významné, za-

sadne komisia zložená z odborníkov, pamiatkarov, mesta a 

zhotoviteľa, ktorá rozhodne, čo sa s nálezmi väčšieho charak-

teru bude robiť. 

www.sme.sk 27.04.2017 

pomocná evidencia 363/1/2017 

 

Detské mestečko v Trenčíne – Zlatovciach sa stane národnou 

kultúrnu pamiatkou. S návrhom, aby areál podliehal štátnej 

ochrane, prišli bývalí odchovanci detského domova, ktorí sa 

obávajú o jeho budúcnosť. Podporili ho architekti a odborná 

verejnosť. 

„Navrhli sme, aby Detské mestečko vyhlásili za kultúrnu 

pamiatku. Podľa našich informácií totiž hrozí jeho predaj ako 

prebytočného majetku štátu. Je to celosvetový unikát, podobný 

projekt neexistuje nikde vo svete, zaslúži si ochranu,“ hovorí 

odchovanec detského mestečka Branislav Ladický. 

http://www.sme.sk/
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Ten žil v Detskom mestečku 18 rokov, momentálne pracuje 

ako učiteľ. Jemu aj s ďalšími odchovancami prekáža, v akom 

stave je areál v súčasnosti. 

„Býval som tu od svojich siedmich rokov, spravil som si 

maturitu, dokonca som 

chodil aj na vysokú školu,“ 

hovorí ďalší „domovák“ 

Martin Kubinec. 

Zažil, ako sa pred dva-

nástimi rokmi zmenil sys-

tém výchovy, keď man-

želské páry, ktoré vycho-

vávali deti, nahradili pro-

fesionálni vychovávatelia. 

„Za prvej éry, keď sa o nás starali manželské páry, som sa tu 

mal veľmi dobre. Bral som ich ako otca a mamu. Potom nastal 

ten zlom, teraz tu robia piati vychovávatelia, ktorí si sem len 

prídu odslúžiť zmenu, nemalo to nič spoločné s výchovou. S 

ľuďmi, s ktorými sme tu vyrastali, sme dodnes ako rodina, 

pomáhame si,“ povedal. 

Čo sa týka areálu, tu už ten pocit domova absentuje. 

„Pozrite sa, ako to tu teraz vyzerá, zničené, posprejované, 

súčasný stav ma veľmi mrzí, je to škoda,“ dodal. 

Návrh na vyhlásenie budov v Zlatovciach za národnú 

kultúrnu pamiatku riešil Pamiatkový úrad Slovenska, ktorého 

zástupcovia urobili pred mesiacom v Detskom mestečku 

obhliadku. 

„Pamiatkový úrad komisionálne prerokoval a odsúhlasil v 

odbornej rovine vyhlásenie areálu Detského mestečka Zlatovce 

za národnú kultúrnu pamiatku a v súčasnosti pripravuje odbor-

ný podklad, na základe ktorého sa bude ďalej viesť v tejto veci 

správne konanie v zmysle príslušných právnych predpisov,“ 

informoval vedúci odboru Peter Škulavík. 
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Ďalším krokom bude podľa Lucie Pastierovej z Pamiat-

kového úradu v Trenčíne spracovanie podkladu, po jeho schvá-

lení vydá definitívne rozhodnutie pamiatkový úrad. 

„V tomto momente začína režim ochrany objektu, už platia 

obmedzenia a nemôže byť vykonávaná žiadna stavebná 

činnosť. To čo tam 

prebieha, by malo byť 

po doručení oznáme-

nia o začatí konania 

pozastavené,“ skonšta-

tovala Lucia Pastiero-

vá. 

Časť budov, v kto-

rých je detský domov, 

spravuje Úrad práce, 

sociálnych vecí a ro-

diny. Podľa jeho hovorkyne Jany Lukáčovej ide o občiansku 

iniciatívu a je na kompetentných orgánoch, aby ju posúdili. 

„O budúcnosti objektov preto nemožno v súčasnosti 

špekulovať,“ uviedla Jana Lukáčová. 

Objekty sú v prevádzke už takmer 44 rokov, mnohé si vy-

žadujú investície do opráv. 

„Minulý rok boli opravované podlahy, strecha na jednom 

objekte, kúpeľne a prebehlo maľovanie v budovách. V tomto 

roku sa bude pokračovať v oprave ďalších striech, podláh a 

budú sa rekonštruovať ďalšie kúpeľne,“ skonštatovala Jana 

Lukáčová. 

Časť areálu Detského mestečka v Zlatovciach, ktorý už v 

minulosti štát vyhlásil za prebytočný majetok a ponúkal ho v 

dražbe, pripadol minulý rok bezodplatne mestu. Patrí sem 

budova školy, materskej školy, telocvične, jedálne a tiež bazén. 

Mesto aktuálne rekonštruuje šatne v priestoroch telocvične.  
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Snahy o vyhlásenie týchto budov za národnú kultúrnu 

pamiatku s mestom Trenčín podľa hovorkyne Eriky Ságovej 

nik až do dnešných dní nekomunikoval. 

„Budeme rešpektovať rozhodnutie orgánov, ktoré sú v tejto 

veci kompetentné,“ povedala Erika Ságová. 

Architekt Detského mestečka Peter Brtko je z rozhodnutia 

Pamiatkového úradu nadšený. 

„Zamedzí sa tomu, aby sa to ničilo a rozpredalo, ten zákon 

to snáď do tej miery uplatní,“ myslí si Peter Brtko. Podľa neho 

je však zároveň škoda, že nezabezpečí návrat budov a ich 

vybavenia do pôvodného stavu. 

 „Škola tu bola jedna z najlepšie vybavených strojmi, 

náradím, materiálom dielne na drevo, kov, elektro. Na chémiu, 

biológiu a fyziku boli kompletne vybavené laboratóriá, škola 

mala knižnicu, čitáreň a študovňu a jazykovú učebňu s 

magnetofónmi. Tie veci nikde neboli, ale stratili sa vďaka 

našim múdrym osnovám, skoro som plakal, keď som tam bol 

pred rokom. Na prevádzku bazéna nie sú peniaze, školu 

rozdelili. Nerozumiem tomu, všetko, čo fungovalo a bolo dobré 

pod hlavičkou, že to je relikt komunizmu, treba zničiť, ale nové, 

lepšie nevieme,“ povedal. 

Detský domov v Zlatovciach existuje už viac ako 40 rokov. 

V roku 1973 tu zaviedli unikátny systém výchovy. O deti sa 

starali manželské dvojice, ktoré mali vlastné deti, no zároveň sa 

starali aj o deti z detského domova. 

Od roku 2005 toto zariadenie funguje ako bežný detský 

domov, kde majú deti na starosti vychovávatelia. 

www.sme.sk 28.04.2017 

pomocná evidencia 369/1/2017 

 

Ešte nedávno museli žiaci Základnej školy na Potočnej ulici 

za každého počasia prechádzať k sociálnym zariadeniam cez 

dvor. Dnes to už neplatí.  

http://diplomovka.sme.sk/vedny-odbor/ad/chemicke-vedy.php
http://diplomovka.sme.sk/vedny-odbor/ah/biologicke-vedy.php
http://www.sme.sk/
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 Po dohode poslancov za mestskú časť Sever Miloslava 

Baca a Ľubomíra Horného s primátorom Trenčína Richar-

dom Rybníčkom mesto 

investovalo do prístavby 

k budove školy a v nej 

vybudovalo nové sociál-

ne zariadenia.  Do uží-

vania bola prístavba odo-

vzdaná už pred koncom 

minulého roka, aby deti 

mali čím skôr zabez-

pečený pohodlný prístup k toaletám.  

V apríli boli ešte dokončené a upravené všetky detaily. 

Výška tejto mestskej investície bola 43 500 eur.  

Info 03.05.2017 

pomocná evidencia 373/1/2017 

 

Mierové námestie. Odzrkadľujú sa v ňom všetky stopy dejín 

Trenčína a je priestorom, s ktorým sa obyvatelia najviac 

stotožňujú. Jeho genius loci je mocný a nezameniteľný.  

Podoba námestia sa počas rokov menila. Poznamenaná bola 

predovšetkým meštianskou stavebnou aktivitou. V 1652 – 1657 

na ňom jezuiti postavili kostol a kláštor - dnes známy ako 

Piaristický kostol sv. Františka Xaverského. V 18. storočí boli 

pribudla socha sv. Jána Nepomuckého a Morový stĺp. Postupne 

pribúdali budovy – radnica, župný dom, pošta, kasíno, hotel… 

V minulosti malo rôzne pomenovania: Intra moenia, Civitas, 

Teatrum, Rink, Forum Publicum, Hauptplatz, Fópiac, Fóter, 

Szalavsky Gyulatér, Masarykovo námestie, Hlinkovo námestie, 

Stalinovo námestie a od roku 1962 Mierové námestie. V roku 

1987 bolo po rozsiahlom stavebnom a architektonickom 

výskume vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu.  
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Trenčín je dnes jediným krajským mestom, ktoré má pô-

vodné námestie – dlhé roky bez významnejšieho architek-

tonického zásahu. 20. apríla 2017 sa však začala jeho významná 

rekonštrukcia, ktorá bude spojená i s obnovou už opotrebova-

ných inžinierskych sietí.   

V súťaži architektonických návrhov budúcej podoby 

Mierového námestia sa o priazeň laickej i odbornej verejnosti 

uchádzalo sedem návrhov. Na konci hlasovania nastala vzácna 

zhoda a návrh architektonického Ateliéru RAW z Brna zvíťazil. 

Výsledkom spoločných konzultácií a práci projektantov, 

zástupcov mesta a ob-

čanov bude kvalitná 

rekonštrukcia námes-

tia so všetkým, čo vy-

tvára pobytovú pohodu 

a s tým súvisiacu po-

nuku obchodov, ka-

viarní, lavičiek, zele-

ne, fontány, peknej 

dlažby, zaujímavého 

osvetlenia... Všetko, čo z námestia urobí vyhľadávané miesto 

pre Trenčanov a čo podporí ich pozitívnu identifikáciu s mes-

tom, v ktorom žijú. 

„Námestie si zaslúži byť stretávacím priestorom. Momen-

tálne je rozdelené na tri tretiny. Po rekonštrukcii sa dianie 

v centre mesta posunie aj bližšie k hotelu Elizabeth, teda 

k začiatku námestia. Aby sa stalo jedným kompaktným celkom. 

Aby stredový ostrovček nepôsobil ako bariéra, ale aby tam bol 

voľný pohyb ľudí, možnosť stretávania sa, posedenia pri fon-

táne,“ uviedol hlavný architekt mesta Martin Beďatš.  

V rámci rekonštrukcie námestia budú prerobené i vonkajšie 

kamenné schody, ktoré sa nachádzajú pred farskými schodmi 

na Farskej ulici.  
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Jedným z výrazných prvkov námestia bude fontána Marka 

Aurélia v priestore súčasného zeleného ostrovčeka. Je navrhnu-

tá ako bronzová misa s padajúcou vodnou hladinou. Do misy je 

vnorená dvojitá bronzová zvlnená stena, ktorá má v hornej časti 

koryto, z ktorého voda prúdom padá do misy. Na zvlnenej stene 

je citát Marca Aurélia v latinčine a slovenčine: „Pamätaj, že 

každý stráca len ten život, ktorý prežíva a prežíva len ten, ktorý 

stráca.“ Okolo nej pribudne kamenný prstenec s lavičkami a na 

zemi tabuľky s významnými historickými udalosťami Trenčí-

na. Dôležitým prvkom bude nočné nasvietenie fontány.  

„Nasvietený bude vodný prúd, misa a aj stena s nápismi. 

Fontána a tečúca voda budú nielen estetickým prvkom, ale aj 

dôstojným pripomenutím slávnej histórie mesta,“ zdôrazňuje 

Martin Beďatš. 

Námestie dnes lemujú krásne stromy Celtis occidentalis 

strihané na hlavu, čo je pomerne vzácne a zostanú zachované.  

Aj lipa slobody bude mať na námestí stále svoje miesto. 

Okolo nej a aj na druhej strane ostrovčeka v strede námestia 

zostane trávnaté pozadie. Pôjde o odolný druh trávnika so za-
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vlažovaním, kde bude povolený voľný pohyb. Bude to funkčne 

využiteľná plocha. Ľudia sa budú môcť zložiť na deku a pikni-

kovať.  

Aj nové pódium bude koncipované tak, aby bolo možné sle-

dovať koncerty obojstranne. Bude pevné so skladacou strechou. 

„Ďalším z atraktívnych prvkov námestia bude bronzový 

plastický model mesta vo forme sochárskeho diela v blízkosti 

vstupu do kostola. Skúsenosť hovorí, že takýto model býva 

v pozornosti turistov a okrem svojej estetickej funkcie slúži i k 

lepšej orientácii v meste.  

Doplní sa i vybavenosť námestia – mobilné pódium, lavičky, 

osvetlenie, ozvučenie, stojany na bicykle, wifi a podobne,“ 

informoval hlavný architekt Trenčína Martin Beďatš. 

Všedné osvetlenie umožní dostatočnú hladinu svetla, ktoré 

budú distribuovať po obvode umiestnené osvetľovacie telesá. 

Svetelné lúče nebudú smerované priamo na zem, ale odrazom 

od reflexnej plochy. Priestor tak získa komornejší ráz. 

Slávnostné osvetlenie počíta s nasvietením ďalších prvkov - 

morový stĺp, lipa slobody a fontána, prípadne koruny stromov. 

Na dlažbu budú použité tri druhy povrchov. Súčasné 

asfaltové chodníky budú nahradené drobnou žulovou dlažbou. 

Všetko to budú prírodné materiály. Stredné plató bude sčasti 

nahradené trávnikom a štiepanou drobnou žulovou mozaikou. 

Ostatné plochy zostanú z pôvodného kameňa, ktorý sa vyberie, 

očistí a bude znova uložený.  

Info 03.05.2017 

pomocná evidencia 378/1/2017 

 

Vo štvrtok 4. mája opäť otvorili Bavlnársku ulicu v oboch 

smeroch. Informoval o tom Okresný dopravný inšpektorát 

Trenčín. 

Uzatvorenie Bavlnárskej ulice súviselo s modernizáciou 

železničnej trate. Vyvolané bolo budovaním podjazdu na Vlár-
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skej ulici, ktoré sa začalo v auguste 2014, a následnými prácami 

na budovaní podchodu na Hlavnej ulici.  

Po takmer troch rokoch od uzavretia je tak dopravný režim 

na tejto ulici opäť obnovený. 

www.trencin.sk 04.05.2017 

pomocná evidencia 391/1/2017 

 

Viac ako polovica z 588 816 obyvateľov s trvalým bydlis-

kom v Trenčianskom kraji žilo ku koncu minulého roka v mes-

tách. Najviac obyvateľov mali mestá Trenčín (55 593), Prie-

vidza (46 830) a Považská Bystrica (40 075). Celkový počet 

obyvateľov kraja medziročne klesol o 1119. V mestách kraja 

žilo 55,3 percenta obyvateľov. 

Z miest kraja žilo koncom minulého roka najmenej oby-

vateľov v Novákoch (4230) a v Trenčianskych Tepliciach 

(4196). Medziročný nárast počtu obyvateľov bol zaznamenaný 

iba v mestách Nové Mesto nad Váhom (15 osôb), Trenčianske 

Teplice (18 osôb) a Nemšová (35 osôb). V ostatných mestách 

bol úbytok obyvateľstva a dosahoval hodnoty od sedem osôb v 

Novákoch do 313 osôb v Prievidzi. 

Viac živonarodených ako zomretých bolo v mestách Prie-

vidza (o osem osôb), Nemšová (o 11 osôb), Dubnica nad Vá-

hom (o 12 osôb), Bánovce nad Bebravou (o 26 osôb) a 

Považská Bystrica (o 75 osôb). V Trenčíne sa narodilo aj zom-

relo zhodne 500 osôb. V ostatných mestách sa prirodzený úby-

tok pohyboval od ôsmich osôb v Brezovej pod Bradlom do 59 

osôb v Myjave. 

Migračný prírastok v roku 2016 bol v mestách Nováky (štyri 

osoby), Nemšová (24 osôb), Trenčianske Teplice (39 osôb) a 

Nové Mesto nad Váhom (45 osôb). 

Ostatné mestá migráciou obyvateľov strácali, migračný 

úbytok sa pohyboval od jednej osoby v Bojniciach do 373 osôb 

v Považskej Bystrici. Z dlhodobého pohľadu podiel mestského 

http://www.trencin.sk/
http://prievidza.sme.sk/
http://prievidza.sme.sk/
http://povazska.sme.sk/
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obyvateľstva v kraji klesá, v roku 2016 medziročne o 1836 

osôb. 

Najvyšší medziročný celkový prírastok obyvateľov bol v 

obciach Trenčianska Turná (78 osôb), Dežerice (73 osôb), Čast-

kovce (62 osôb), Beluša (52 osôb), Lubina (46 osôb), Pečeňany 

(45 osôb), Borčice (44 osôb), Prečín (38 osôb) a Trenčianske 

Stankovce (36 osôb). 

www.sme.sk 08.05.2017 

pomocná evidencia 403/1/2017 

 

Schôdza mestského parlamentu v stredu 10. mája sa skončila 

okolo 23.00 h. Trvala 11 hodín.  

O finančnej situácii mesta informoval poslancov primátor 

Richard Rybníček. Celkový dlh Trenčína bol k  31. marcu 

2017 vo výške 13,5 milióna eur, teda 245 eur na obyvateľa. 

Celková suma dlhu definovaná zákonom o rozpočtových 

pravidlách k 31. 3. 2017 bola 30,40 percenta, pričom zákonná 

maximálna možná miera zadlženosti je 60 percent.  

Zastupiteľstvo odobrilo Záverečný účet Mesta Trenčín za 

rok 2016. Dlh ku koncu minulého roka poklesol o viac ako 64 

percent oproti stavu k 31. 12. 2010. Mesto hospodárilo s prebyt-

kom 5,82 mil. eur. Peniaze sa presunú do rozpočtu na tento rok 

a navýši sa i rezervný fond na sumu 902 848 eur.  

„V roku 2016 sme hospodárili zodpovedne,“ uviedol pred-

seda Finančnej a majetkovej komisie pri MsZ Peter Hošták. 

Najväčšia časť bežných výdavkov 45,1 percenta (13,98 mil. 

eur) šla na vzdelávanie. Medzi najväčšie investičné akcie patrili 

rekonštrukcia ciest na uliciach Šoltésovej, J. Zemana, Olbrach-

tova, Osloboditeľov, výstavba dvoch nových pavilónov v MŠ, 

Legionárska, rekonštrukcia strechy na MŠ, Stromová, výmena 

mantinelov, striedačiek, časomier a kotlov na zimnom štadióne. 

Poslanci schválili niekoľko zmien v rozpočte na tento rok. 

Vyčlenili financie na doplnenie svetelnej vianočnej výzdoby v 

http://www.sme.sk/
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širšom centre mesta, na nový priechod pre chodcov pri Fiate 

v Kubrej, na vybudovanie šatní v ZŠ Kubranská, na hokejba-

lové ihrisko na Sihoti, na zasieťovanie hradného brala od Hotela 

Elizabeth po múzeum, na nové prvky do skate parku v Bis-

kupiciach, na úpravu námestia v Kubrej, na opravu strechy KS 

Hviezda, schválili i dotáciu na automatické zavlažovanie tráv-

nika a rekonštrukciu toaliet na futbalovom štadión v Opatovej 

a iné.  

Zastupiteľstvo odobrilo i dotácie pre podporu realizácie kul-

túrnych podujatí pre Dychovú hudbu Textilanka na Kultúrne 

leto na Zámostí 2017 vo výške 4 tisíc eur, O.z. Kolotoč pri 

Centre voľného času Trenčín na Dni Juhu 2017 v sume 4 500 

eur a pre KC Sihoť na Dni Sihote 2017 vo výške 5 tisíc eur. 

Mestský parlament súhlasil s uzatvorením Dohody o urov-

naní so spoločnosťou Asko Invest Slowakei, s.r.o. V minulom 

roku Mesto predalo tejto spoločnosti pozemky v priemyselnej 

zóne na vybudovanie logististickej prevádzky na zásobovanie 

predajní na celom Slovensku. Vo februári spoločnosť Asko 

oznámila, že pri prípravných prácach a geologickom prieskume 

našli na dotknutých pozemkoch v hĺbke vyše dvoch metrov 

skládku komunálneho i stavebného odpadu. Screening skládky 

potvrdil nutnosť jej odstránenia pred začiatkom stavby. Potvr-

dený bol i nález nebezpečného odpadu.  

Spoločnosť Asko požiadala Mesto o odstránenie skládky na 

vlastné náklady alebo poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej 

ceny. Predpokladané náklady na odstránenie skládky počítajú 

so sumou necelých 846 tisíc eur bez DPH. Poslanci súhlasili 

s tým, že Mesto poskytne spoločnosti Asko Invest Slowakei, 

s.r.o. 100-percentnú zľavu z uhradenej kúpnej ceny v sume 579 

600 eur a tá bude znášať všetky náklady na úplné odstránenie 

skládky odpadu. Ak náklady na odstránenie skládky budú nižšie 

ako poskytnutá zľava, Asko je povinné rozdiel vrátiť Mestu. 
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Poslanci vzali na vedomie i správu o činnosti Mestskej 

polície Trenčín v roku 2016. Polícia má od minulého roka nové 

vozidlo vybavené na prepravu odchytených psov do karan-

ténnej stanice.  

„Ako jediní vykonávame pešiu hliadkovú službu v piatok a 

sobotu od 22.00 do 04.00 h v centre mesta a preventívnu čin-

nosť na priechodoch pre chodcov pri školách,“ uviedol náčelník 

MsP Ivan Liptai. V roku 2016 napríklad prijali 126 sťažností 

na rušenie nočného kľudu, najmä z Juhu. Riešili 113 prípadov 

požitia alkoholu a návykových látok u mladistvých. Problema-

tiku bezdomovcov v meste rieši mestská polícia cez svojho te-

rénneho sociálneho pracovníka. 

Poslanci odsúhlasili obstaranie Zmien a doplnkov č. 4 

Územnému plánu mesta Trenčín – Centrálna mestská zóna.  

Info 30.05.2017 

pomocná evidencia 413/1/2017 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili v stredu 10. 

mája päťročné predĺženie zmluvy na zabezpečovanie prevádz-

ky mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne Slovenskej auto-

busovej doprave. 

Verejnú súťaž, ktorá by mohla priniesť úsporu peňazí alebo 

zvýšiť kvalitu cestovania, mesto nevyhlási. Primátor Trenčína 

Richard Rybníček to zdôvodnil nejasnými a komplikovanými 

podmienkami súťaže. 

„Súťažiť sa majú náklady na kilometer, a tie sa majú zafi-

xovať. Ako dokážeme zafixovať náklady na kilometer na 

niekoľko rokov, keď vám o rok padne ekonomika, alebo sa zvý-

šia ceny ropy? Dopravca môže skrachovať, pretože si nedokáže 

riešiť náklady na kilometer, ktoré boli stanovené v zmluve,“ 

uviedol Richard Rybníček. 

Predĺžiť zmluvu s aktuálnym dopravcom je podľa neho v sú-

lade so zákonom, pretože Európska únia cez svoj predpis po-
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vedala, že takéto zmluvy s dopravcom môžu samosprávy 

predlžovať maximálne o 50 percent doby trvania pôvodnej 

zmluvy. 

„Európska únia odporučila do roku 2019 Slovensku 

pripraviť také súťažné podmienky, aby sa tieto veci dali 

normálne súťažiť v rámci verejnej dopravy. Robiť v tejto chvíli 

verejnú súťaž by bolo zbytočné riziko a problémy, ktoré tu 

nikto nechce,“ dodal primátor s tým, že predĺženie zmluvy je 

navyše pre mesto ekono-

micky výhodné. 

 „Ak by sme zmluvu 

vypovedali, nové auto-

busy, ktoré SAD nakúpi-

la v roku 2011, ešte nie 

sú doodpisované, my by 

sme im museli vrátiť 

milión eur na odpisoch,“ 

uzavrel Rybníček. Predseda finančnej a majetkovej komisie 

Peter Hošták vidí v predĺžení zmluvy so SAD Trenčín 

ekonomické výhody. 

„Zmluva sa pôvodne uzavrela na desať rokov, pričom ži-

votnosť autobusov je 15 rokov. Dnes sme boli pred voľbou zno-

vu súťažiť a nechať dopravcovi desaťročné autobusy, alebo 

zmluvu predĺžiť s tým, že tie autobusy sú z veľkej časti už odpí-

sané a my sa na tých autobusoch ešte povozíme. Náklady na 

odpisy už budú len nižšie,“ skonštatoval po rokovaní zastupi-

teľstva Peter Hošták. 

Podľa neho je práve nasledujúcich päť rokov najvýhodnej-

ších počas celého trvania zmluvy. 

Proti predĺženiu zmluvy hlasovali traja poslanci zastupiteľ-

stva. Michalovi Urbánkovi chýbala verejná súťaž, ktorá podľa 

neho mohla minimalizovať náklady mesta. „Aj keď nastavenie 

podmienok súťaže nie je jednoduché, mohla by priniesť finanč-
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ne priaznivejšie podmienky pre mesto,“ zdôvodnil hlasovanie 

Michal Urbánek. 

Absenciu verejnej súťaže kritizovala aj mimovládna organi-

zácia Transparency International Slovensko. 

„V prípade automatického predlžovania zmluvy samospráva 

vytvára pre aktuálneho poskytovateľa regionálny monopol, čo 

znižuje tlak na efektivitu poskytovania služby ako i nakladania 

s verejnými prostriedkami,“ uviedol projektový koordinátor 

organizácie Michal Piško. 

„Bez vykonania dôkladného prieskumu trhu môže byť pre 

samosprávu ťažko obhájiteľné, prečo nepristúpila k súťaži, kto-

rá je transparentnejšia. Mohla by priniesť kvalitnejšiu alebo 

lacnejšiu službu pre obyvateľov,“ dodal Michal Piško. 

www.sme.sk 19.05.2017 

pomocná evidencia 

 

Mesto Trenčín hospodárilo v minulom roku s prebytkom 

5,82 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 

2016, ktorý na zasadnutí v stredu 10. mája schválili poslanci 

trenčianskeho mestského zastupiteľstva. 

Ako informoval predseda finančnej a majetkovej komisie 

mestského zastupiteľstva Peter Hošták, na pozitívnom hospo-

dárení sa podpísalo vyššie plnenie príjmovej časti rozpočtu o 

2,4 milióna eur, ale aj nižšie kapitálové výdavky. 

V rozpočte na minulý rok sa počítalo s kapitálovými vý-

davkami 6,33 milióna eur, v skutočnosti sa vyčerpalo 3,45 

milióna eur. V rozpočte na rok 2016 počítalo mesto s nedočer-

paním kapitálových výdavkov vo výške 2,07 milióna eur na 

investičné akcie, ktoré sa dokončia, prípadne dofinancujú v 

tomto roku. 

Z prebytku minuloročného rozpočtu presunie podľa Hoštáka 

mesto do rezervného fondu 345 719 eur. Do príjmovej časti 

tohtoročného rozpočtu presunú takmer 5,33 milióna eur do 

http://www.sme.sk/
http://zlavy.sme.sk/
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príjmových finančných operácií. Do príjmových finančných 

operácií presunie mesto aj sumu 132 843 eur (nevyčerpané 

dotácie mesta z roku 2015) a ďalších 14 290 eur určených 

účelovo na náhradnú výsadbu drevín. 

Celkový dlh mesta Trenčín predstavoval ku koncu minulého 

roka 14,39 milióna eur. Priemerná zadlženosť na jedného 

obyvateľa bola 261 eur. V porovnaní s koncom roka 2010 klesol 

dlh mesta o viac ako 64 %. Mesto malo k 31. decembru 2016 

po lehote splatnosti záväzky 150 eur, k 31. decembru 2010 to 

boli 3 milióny eur. 

www.sme.sk 11.05.2017 

pomocná evidencia 416/1/2017 

 

Mesto Trenčín vráti spoločnosti Asko Invest Slowakei tak-

mer 580 tisíc eur, ktoré dostalo za pozemky v priemyselnom 

parku. Investor objavil počas prípravných prác v pôde rozsiahlu 

skládku komunálneho a stavebného odpadu. 

Nemeckému predajcovi nábytku ale pozemky zostanú za-

darmo, environmentálnu záťaž však podľa dohody s mestom 

musí odstrániť na vlastné náklady. Dohodu odsúhlasili poslanci 

mestského zastupiteľstva v stredu 10. mája. 

Na pozemku je zhruba 12 tisíc metrov kubických odpadu, z 

toho asi 10 percent tvorí komunálny odpad ale aj ropné látky. 

Zástupca investora Peter Kysela hovorí, že hľadali viacero 

možností, ako sa vyhnúť konfrontácii s mestom. Jednou z nich 

bola zmena technického riešenia stavby. 

 „Bolo to však technicky aj finančne veľmi náročné, náklady 

by boli podobné ako pri odstránení skládky. Druhá vec je, že sú 

tam ropné látky, uniká tam metán, žiaden investor si nevezme 

na zodpovednosť, že tam postaví halu, kde budú pracovať ľudia 

a pod sebou budú mať nebezpečný odpad,“ uviedol Peter 

Kysela. 

http://www.sme.sk/
http://reality.sme.sk/predaj/pozemok/
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Spoločnosť žiadala mesto o riešenie situácie odstránením 

skládky na vlastné náklady alebo poskytnutím primeranej zľavy 

z kúpnej ceny. Celkové náklady na odstránenie skládky odha-

duje na viac ako milión eur. 

„Budeme musieť vynaložiť ďalšie náklady na odvoz odpadu, 

následne začneme s 

výstavbou logistickej 

haly za zhruba štyri 

milióny eur, ak všetko 

pôjde dobre, do konca 

roka by mohla byť 

hala postavená,“ 

dodal. 

Podľa viceprimá-

tora mesta Jána For-

gáča mesto o skládke 

odpadu nemalo žiadne informácie. „Pred zhruba desiatimi rok-

mi tam prebehla výstavba inžinierskych sietí, netušili sme, že 

sa tam niečo také nachádza. Nik nás na to neupozornil, napriek 

tomu, že tam sídli viacero firiem,“ skonštatoval. 

Mesto podľa neho uvažovalo nad viacerými variantmi rie-

šenia, po tom, čo sa na pozemkoch objavila kontaminácia rop-

nými látkami, mesto zmenilo filozofiu a trvalo na tom, že so 

skládkou nechce mať nič spoločné. 

„Chceli sme, aby sa zaviazali, že ten odpad odstránia a my 

im vrátime komplet kúpnu cenu,“ uviedol viceprimátor. 

Odkúpiť pozemok späť do vlastníctva mesta a žiadať pe-

niaze od ministerstva životného prostredia na likvidáciu sklád-

ky by bolo podľa Forgáča zbytočné. 

„Ministerstvo je zodpovedné iba za nebezpečný odpad, jeho 

sanáciu vyčíslili na 230 tisíc eur bez dane. Za komunálny, 

ktorého tam je podľa posudkov až 90 percent, zodpovedá mes-

to, ministerstvo by nám na to nedalo ani cent.“ 

Priemyselný park v Trenčíne. 

http://zlavy.sme.sk/
http://cenastatu.sme.sk/
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Mesto podľa neho nechalo preskúmať skutočný rozsah 

skládky, podľa prvotných zistení sa nachádza aj na susedných 

pozemkoch. 

„Ak sa preukáže, že je tam odpad, mesto je ochotné sa spo-

lupodieľať na jeho likvidácii. Považujem to za zodpovedné a 

normálne,“ dodal Ján Forgáč. 

Poslankyňa Danica Birošová s návrhom vrátiť peniaze za 

predaj pozemku nábytkárskej spoločnosti nesúhlasí. 

„Je to vážna vec na to, aby sa takýto krok schválil len tak na 

zastupiteľstve, kde sa dostatočne nevysvetlil a nehľadalo sa iné 

riešenie. Vnímam to zle, občania, keď ma kontaktovali označili 

tento prípad za tunel,“ uviedla po hlasovaní Danica Birošová. 

Podľa nej mesto za vzniknutú škodu nezodpovedá. 

„Ak je pravdou, že o tejto záťaži nevedeli ani predchádzajúci 

spoluvlastníci, ktorí ich predali mestu, prečo by škodu mali 

znášať občania mesta? Je to precedens, budú sa sem hrnúť in-

vestori, urobia vrt, povedia koľko je tam environmentálnej zá-

ťaže a dostanú pozemok zadarmo,“ povedala Danica Birošová 

s tým, že legálne riešenie je len jedno. 

„Spoločnosť Asko mala vrátiť pozemok bez nároku na ná-

hradu škody a mesto sa malo uchádzať o eurofondy na od-

stránenie záťaže,“ dodala poslankyňa. 

Podľa predsedu finančnej a majetkovej komisie pri trenčian-

skom mestskom zastupiteľstve Petra Hoštáka sa naopak vráte-

ním peňazí spoločnosti Asko deje elementárna spravodlivosť. 

„Niekto kúpil pozemok, na ktorom sme mu niečo dekla-

rovali, zrazu tam našiel odpad. My mu ten odpad vyviezť ne-

vieme, stálo by to okolo milión eur. Prišiel s riešením, vráť mi, 

čo som ti zaplatil, a my mu na riešenie problému prispejeme 

sumou, ktorú zaplatil,“ povedal Peter Hošták. 

Podľa neho je v zmluve napísané, že majiteľ musí vydokla-

dovať sumu za likvidáciu odpadu. „Ak dokáže odpad zlikvi-
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dovať za 200 tisíc, mesto mu preplatí 200 tisíc, je to korektné,“ 

dodal Peter Hošták. 

Štát podľa hovorcu ministerstva životného prostredia môže 

na odstránenie nelegálnych skládok prispieť. Tento rok je na 

tento účel vyčlenených štyri milióny eur. 

„Podmienkou na získanie finančnej podpory pre obec je, aby 

sa nelegálna skládka nachádzala v jej katastri a jej existenciu 

potvrdil príslušný okresný úrad. V rámci aktuálneho kola mohli 

do polovice marca predkladať žiadosti aj samosprávy, ktoré v 

minulosti neboli úspešné,“ informoval hovorca ministerstva ži-

votného prostredia Tomáš Ferenčák. 

V jednej žiadosti sa môže riešiť sanácia viacerých miest, 

maximálne do výšky 50 tisíc eur pri dodržaní podmienky mini-

málneho päťpercentného spolufinancovania zo strany žiada-

teľa. 

Mestskí poslanci odsúhlasili predaj pozemku o výmere tak-

mer 20 tisíc metrov štvorcových za necelých 580 tisíc eur mi-

nulý rok v marci, Asko pôvodne plánovalo začať so stavbou lo-

gistickej haly za približne 2,7 milióna eur už na jar. 

Súčasťou projektu je dvojpodlažná hala so štyrmi logis-

tickými jednotkami. V priemyselnej zóne na okraji Trenčína by 

malo vzniknúť približne dvadsať nových pracovných miest. 

www.sme.sk 12.05.2017 

pomocná evidencia 419/1/2017 

 

Viac ako 120 fotografií Trenčína z vtáčej perspektívy priná-

ša nová kniha Trenčín z neba autorského kolektívu vedeného 

Milanom Paprčkom. Takmer 150-stranová fotokniha vyšla 

v náklade 6200 kusov a počas slávnostného otvorenia výstavy 

regionálneho cestovného ruchu Region Tour Expo v piatok 12. 

mája ju na trenčianskom výstavisku Expo Center pokrstil 

borovičkou primátor Trenčína Richard Rybníček. 

http://www.sme.sk/
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„Všetky fotografie, ktoré sú v knihe, sú fotené výhradne 

z lietadla alebo z dronu. Hoci som z Banskej Bystrice, 

k Trenčínu mám blízko. Z tunajšej miestnej časti Kubrica je 

môj dedo, trávieval som tu prázdniny, takže všetky 

zaujímavosti Trenčína som spoznal už ako dieťa. Keď som 

začal fotiť, fotografoval som Trenčín zo zeme niekoľkokrát, 

keď som sa stal pilotom, tak som to mohol vidieť aj zo vzduchu. 

Potreboval som spoluprácu kolegov Števa Kačenu, Joža 

Priesola alebo Števa 

Valuša, ktorý nám dal 

z dronu fotografie. Aj 

s ich pomocou to na-

pokon vyšlo,“ pove-

dal pre TASR Milan 

Paprčka. 

Pohľad na krajinu 

a tvary, ktoré dávajú 

sídliská a jednotlivé 

ulice, sú podľa neho také, ako ich človek zo zeme nemôže nikdy 

vidieť. Kniha „Trenčín z neba“ je v poradí 28. Paprčkovou kni-

hou zachytávajúcou Slovensko z vtáčej perspektívy.  

V pláne má vydať celkovo 36 kníh s fotografiami Slovenska 

a budú súčasťou edície Slovensko z neba.  

„Sú to rôzne regióny, jedna je s tematikou hradov Slovenska, 

iná s tematikou slovenských hôr a potom sú to rôzne regióny 

Slovenska ako Spiš, Orava, Považie a väčšie mestá ako Košice, 

Trenčín, aj Bratislava bude mať vlastnú knihu. O tri týždne 

budeme krstiť aj knihu o Banskej Bystrici,“ doplnil Milan 

Paprčka.  

Podľa krstného otca knihy Richarda Rybníčka je publikácia 

zaujímavá aj tým, že je v nej aj mnoho záberov, ktoré budú 

onedlho historické.  

Richardovi Rybníčkovi asistoval pri krste Milan Paprčka. 
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„Je tu záber zo starého futbalového štadióna, ktorý bude 

onedlho nový. Je tu záber z centra mesta, ktoré o 10 – 15 rokov 

bude iné. Sú tu zábery, ktoré raz budú mať historickú hodnotu 

a ďalšie generácie si budú môcť pozrieť, ako Trenčín vyzeral,“ 

uzavrel trenčiansky primátor.  

www.teraz.sk 12.05.2017 

pomocná evidencia 420/1/2017 

 

Zhotoviteľ stavebných prác v pondelok 15. mája  umožnil 

prechod chodcov cez pod-

chod na Hlavnej ulici sme-

rom do alebo zo Zlatoviec.  

Občania si musia uve-

domiť, že stále však ide o 

stavbu. Na bezbariérových 

rampách ešte nie sú zábrad-

lia, preto je dôležité dbať na 

opatrnosť a zvýšenú pozor-

nosť. Železničné priecestie bude do týždňa odstránené. K dis-

pozícii bude teda len nový podchod. Mesto o tom informoval 

zhotoviteľ prác. 

www.trencin.sk 15.05.2017 

pomocná evidencia 433/1/2017 

 

Viac ako desiatka mladých ľudí z dvoch stredných škôl, 

ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samo-

správneho kraja, začala v rámci praktického vyučovania zve-

ľaďovať areál Trenčianskeho hradu. Táto spolupráca vychádza 

z memoranda uzatvoreného medzi múzeom a strednými ško-

lami 10.marca tohoto roku. 

Študenti Strednej odbornej školy stavebnej Emila Belluša v 

Trenčíne začali s výmenou starých, poškodených lavičiek v 

amfiteátri hradu. V rámci prác boli kompletne odstránené dre-

http://www.teraz.sk/
http://www.trencin.sk/
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vené sedacie časti lavičiek. V týchto dňoch študenti realizujú 

protikorózny náter kovových segmentov lavičiek. Nasledovať 

bude montáž nových drevených častí.  

„Ak bude vhodné počasie, chceme práce na amfiteátri ukon-

čiť už na konci mája,“ hovorí Ľuboš Hamaj z referátu marke-

tingu Trenčianskeho múzea. 

 Amfiteáter bude v tejto sezóne dejiskom niekoľkých veľ-

kých podujatí, z ktorých možno spomenúť „Trenčianske hrado-

vánky“, koncerty Kataríny Knechtovej, skupiny Gladiator či 

jesenný „Festival dobových chutí“.  

„Chceme požiadať návštevníkov o ohľaduplnosť a zhovie-

vavosť, keďže práce prebiehajú za plnej prevádzky hradu,“ 

uviedol Ľuboš Hamaj. 

Starostlivosť o zeleň zabezpečujú študenti Strednej odbornej 

školy Pruské v spolupráci s prcovníkmi Oddelenia prevádzky a 

správy budov Trenčian-

skeho múzea. Aktuálne 

prebieha prvé tohtoroč-

né kosenie a zber trávy. 

Hrad je charakteristický 

svojou členitosťou a 

preto práca s mechaniz-

mami je pomerne ná-

ročná, čo umožňuje štu-

dentom naučiť sa ovlá-

dať stroj i v ťažšie do-

stupnom teréne. Trenčianske múzeum v Trenčíne chce i týmto 

spôsobom napomôcť nadobúdaniu zručností študentov a roz-

voju stredného odborného školstva v regióne. 

www.muzeumtn.sk 17.05.2017 

pomocná evidencia 444/1/2017 

 

http://www.muzeumtn.sk/


122 
 

V predvečer Dňa matiek sa v Trenčíne a v mnohých ďalších 

mestách na Slovensku konalo rodinné podujatie pre malých 

i veľkých Míľa pre mamu. V  Trenčíne  ju v sobotu 13. mája 

i tentoraz zorganizovalo Materské centrum Srdiečko pod zášti-

tou primátora Richarda Rybníčka.  

Ľudia sa opäť v jeden deň spojili, aby prejavili úctu a vďaku 

mamám za ich obetavosť a bezhraničnú lásku. Míľu pre mamu 

2017 prešlo v Trenčíne 892 ľudí, na Slovensku ich bolo spolu 

28 351.  

Počas celého podujatia prebiehala – okrem bohatého kultúr-

neho programu a rôznych aktivít pre deti - aj verejná zbierka 

„Ďakujem, že si mama“. Kúpou reflexnej nálepky s rovnakým 

nápisom mohol ktokoľvek podporiť sumou 1 euro činnosť 

domáceho Materského centra Srdiečko. Zbierka trvá stále, 

zapojiť sa do nej môže každý počas celého roka priamo v MC 

Srdiečko na Hviezdoslavovej ulici. 

Verejná oslava Dňa matiek sa tento rok niesla v štýle „Poďte 

s nami do rozprávky“. V Trenčíne si vybrali známy rozpráv-

kový príbeh Ako dedko ťahal repku a tak si deti budú môcť po 

tom, ako počas Míle pre mamu získali postupne 8 strán s textom 

a obrázkami, dotvoriť a potom zošiť alebo zlepiť malú knižku. 

Ak ju prinesú na Trenčianske vodnícke stretnutie 24. júna 

2017 na Štúrovo námestie, vodník ich osobne odmení.  

www.trencin.sk 19.05.2017 

pomocná evidencia 448/1/2017 

 

V utorok 23. mája krátko po 9.18 hodine prešiel po novom 

železničnom moste ponad rieku Váh v Trenčíne prvý vlak.  

Most začali stavať Železnice SR (ŽSR) ako súčasť 

modernizácie železničnej trate v júli 2013. Podľa ich vyjadrenia 

ide o jedinečný most v podmienkach Slovenska z viacerých 

pohľadov. 

http://www.trencin.sk/
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Most má dĺžku 343 metrov. Vlaky po ňom môžu jazdiť 

rýchlosťou do 140 km/hod. Je na ňom osadených 13 oblúko-

vých trakčných brán. Jeho celková hmotnosť aj s pevnou jazd-

nou dráhou je 54 834 ton. Na zhotovenie opôr, všetkých pilie-

rov a na nosnú kon-

štrukciu použili až 

17 300 m3 betónu.  

„Pre umiestnenie 

mosta v blízkosti 

centra mesta bo-

li kladené zvýšené 

požiadavky na jeho 

estetické stvárnenie 

a realizáciu detailov 

mostného vybavenia – netradičné oblúkové brány ako nosiče 

trakčného vedenia a k tomu tvarovo prispôsobené protihlukové 

steny s výškou 4,189 m od ukotvenia,“ informovali ŽSR. 

Most je od 23.mája v prevádzke a môžu po ňom jazdiť 

vlaky. Ako prvý po ňom prešiel vlak IC 520 Železničnej spoloč-

nosti Slovensko a. s. v smere Košice – Bratislava. Podľa pravi-

diel železničnej prevádzky po ukončení výluky išiel prvý vlak 

10 km rýchlosťou. Most je však stavaný na rýchlosť vlakov do 

140 km/hod. Zatiaľ je v prevádzke len druhá traťová koľaj, 

dokončenie prvej a jej uvedenie do prevádzky predpokladajú 

ŽSR v polovici leta. Až do ukončenia prác budú všetky vlaky 

cez most jazdiť 50 km rýchlosťou.  

„Celú modernizáciu III. etapy sprevádzali mnohé diskusie, 

viaceré pre aj proti tak zo strany stavebných firiem, médií, 

obyvateľov Trenčína. Dnešné spustenie nového železničného 

mosta je pre všetkých dosiahnutím dôležitého cieľa, je novou 

dominantou mesta a som rád, že sa toto zaujímavé stavebné 

dielo podarilo sprevádzkovať. V Trenčíne máme od dnes jeden 

z najmodernejších železničných mostov v Európe, verím, že sa 
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potvrdí jeho bezpečnosť, komfort a ocenia to najmä cestujúci,“ 

uviedol generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy. 

Podľa primátora mesta Richarda Rybníčka nový železnič-

ný most zvýši atraktivitu mesta v očiach turistov: „V priebehu 

šiestich rokov je to druhý kľúčový most v Trenčíne. Pozitívnym 

spôsobom mení charakter mesta ako dôležitého dopravného 

uzla. Po všetkých ťažkostiach a problémoch, ktoré sme museli 

riešiť, sme sa dočkali.“ 

Nový most nahradil pôvodný železničný oceľový most, kto-

rý sa nachádza približne o 110 m nižšie po toku rieky. 

www.trencin.sk 23.05.2017 

pomocná evidencia 453/1/2017 

 

Samosprávy slovenských miest majú ambície zapájať sa do 

konceptov inteligentných miest, takzvaných smart city. Po-

tvrdili to počas prezentovania svojich vízií, ako využiť moderné 

technológie v rozvoji mesta, na konferencii Metro ON Line, 

ktorá sa koná od stredy 24. mája do piatku 26. mája v Poprade. 

Na jeseň 2016 vznikol v Poprade Slovak Smart City Cluster 

(SSCC), ktorý sa snaží budo-

vať prostredie pre rozvoj 

inteligentných konceptov v 

mestách, prinášať investície 

do inovácií a podporovať 

spolupráce medzi samosprá-

vou mesta, akademickými i 

komerčnými partnermi a 

obyvateľmi mesta. Samo-

správy v Poprade, Nitre či 

Trenčíne plánujú v budúc-

nosti využívať verejné služby prostredníctvom najnovších tech-

nológií. Ide napríklad o modernizáciu technických zariadení, 

osvetlenie či o riešenie parkovacích a dopravných problémov.  

Primátor Popradu Jozef Švagerko. 

http://www.trencin.sk/
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Členovia SSCC zároveň počas konferencie ocenili mestské 

zastupiteľstvá tých miest, ktoré aktívne využívajú moderné 

technológie a dáta na vytváranie smart city konceptov. Certifi-

kát mestského smart lídra získali mestá Trenčín, Nitra a Poprad. 

Ocenenie získali pre svoj iniciatívny prístup ku smart rie-

šeniam, zavádzaní konceptu do reálnych projektov a je-

ho zavedenia do stratégie rozvoja mesta. 

Zástupcovia mesta Poprad zároveň predstavili spoluprácu s 

fínskym mestom Oulu, ktoré sa považuje za jedno z najlepšie 

fungujúcich smart miest na svete. „Oulu je považované za jedno 

z najprogresívnejších smart cities na svete. Veľmi sa tešíme zo 

spolupráce s mestom, ktoré je považované za takzvané 

laboratórium moderných technológií a efektívnych postupov,“ 

uzavrel popradský primátor Jozef Švagerko. 

www.teraz.sk 25.05.2017 

pomocná evidencia 459/1/2017 

 

Už aj v CSS Juh v Trenčíne môžu klienti využívať 

stimulujúcu miestnosť Snoezelen. Slávnostné otvorenie sa 

konalo v pondelok 22. 

mája za účasti pred-

sedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 

(TSK) Jaroslava Baš-

ku. Ten pristúpil k 

slávnostnému prestrih-

nutiu pásky spolu s 

riaditeľkou Centra so-

ciálnych služieb (CSS) 

Juh v Trenčíne Miladou Kolárovou a zástupcami firiem, ktorí 

sa finančne spolupodieľali na vybudovaní miestnosti.  

„V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa 

finančne či materiálne zaslúžili o vybudovanie tejto špeciálnej 

Jaroslav Baška prestriháva pásku. 

http://www.teraz.sk/
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Snoezelen miestnosti, pretože bez ich podpory by to nebolo 

možné. Som rád, že sa aj v tomto prípade našli dobrí ľudia, 

ktorým nie je ľahostajný život klientov v centrách sociálnych 

služieb. Myslím si, že miestnosť pomôže množstvu klientov, 

ktorí budú potrebovať vzbudiť u nich znova záujem o život. 

Terapia trvá hodinu a klientov, ktorí ju budú využívať, je viac 

ako 140, takže to bude 

veľmi využívaná časť toh-

to zariadenia,“ uviedol 

trenčiansky župan.    

Snoezelen je multi-

funkčnou metódou, ktorej 

realizácia prebieha v ob-

zvlášť príjemnom a upra-

venom prostredí. V tejto 

multisenzorickej miestnosti sa prostredníctvom rôznych sve-

telných a zvukových prvkov, vôní a hudby vyvolávajú u klien-

tov rozličné zmyslové pocity. Na každého z klientov bude 

miestnosť pôsobiť inak, na niekoho stimulujúco, na niekoho 

aktivizačne a na niekoho uvoľňujúco.  

„Zmyslom celej miestnosti je, aby sme našim klientom 

ponúkli novú zážitkovú miestnosť, kde sa im na základe zmys-

lov dostanú nové zážitky, s ktorými sa bežne nestretávajú. Nie 

je to bežne dostupná miestnosť, preto dúfame, že to pre klientov 

bude niečo nové a veľmi prínosné. Miestnosť je bezbariérová, 

je plne vybavená tak, aby žiaden vozíčkar nemal problém sa 

sem dostať a nebol ochudobnený o tento nový zážitok,“ komen-

tovala asistentka sociálnej práce v CSS Juh v Trenčíne Renáta 

Gavendová s tým, že cieľom je, aby sa do miestnosti dostal 

každý jeden klient zariadenia, ktorých je v súčasnosti v zaria-

dení 142.       

www.tsk.sk 23.05.2017 

pomocná evidencia 454/1/2017 

http://www.tsk.sk/
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Rekonštrukčné práce Mierového námestia, ktoré sa začali v 

druhej polovici apríla, sprevádza archeologický výskum Slo-

venského archeologického a historického inštitútu (SAHI). 

Najväčším objavom prvej etapy prác je pôvodná dlažba z prvej 

polovice 17. storočia, ktorá obyvateľom slúžila viac ako 250 

rokov. 

Rozkopávka námestia sa začala v priestore medzi mestským 

úradom a sochou Jozefa Braneckého. Archeologicky najhod-

notnejší nález objavili pod úrovňou terénu z konca 19. až po-

čiatku 20. storočia. 

„Vo viacerých sondách sa potvrdila prítomnosť dlažby, 

ktorú pravdepodobne 

Trenčania vybudovali 

po katastrofálnej po-

vodni v roku 1625 a s 

opravami zrejme slú-

žila až do osemde-

siatych rokov devät-

násteho storočia,“ vy-

svetlili archeológovia 

SAHI Róbert Májsky 

a Roman Vávra. Odstránením povrchových vrstiev zeminy a 

dlažby odborníci objavili aj ďalšie fragmenty minulosti, jednou 

z nich je betónová plocha a podsýpka, ktoré vznikli ako podklad 

pre v súčasnosti už nedochovanú dlažbu z roku 1927. Na 

okrajoch výskumnej zóny analyzovali vrstvu zeminy s bohatým 

obsahom archeologického materiálu. 

„Fragmenty keramických, sklených, fajansových a porce-

lánových nádob, úlomky keramických kachlíc, tehál, železné 

predmety a početné zvieracie kosti a uhlíky. Tento horizont 

vznikol navezením požiarovej vrstvy premiešanej s hlinou, sú-

visiacej s vyhorením Mierového námestia v roku 1886,“ infor-

movali špecialisti Slovenského archeologického a historického 
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inštitútu. V strede plochy, na ktorej urobili archeologický výs-

kum, sa pod vrstvami betónu a piesku našla hrubá vrstva 

planírky (vrstva zeminy obsahujúca črepový materiál zo stre-

doveku a novoveku – pozn. red.). V nej objavili materiál pre-

važne z 19. storočia.  

„Popri ňom však boli zachytené aj elementy hmotnej kultúry 

z obdobia včasného novoveku – prevažne z 17. – 18., ojedinele 

16. storočia,“ ozrej-

mili Májsky a Váv-

ra a doplnili, že pla-

nírka vedúca stre-

dom námestia mala 

za účel vyplniť od-

tokový žľab, ktorý 

tadiaľ viedol po vy-

tvorení dlažby v ro-

ku 1888. 

Vrstvy planírky 

z konca 19. a začiatku 20. storočia okrem novšieho materiálu 

obsahovali aj fragmenty z obdobia renesancie až baroka. 

 „Tento jav je pochopiteľný, keďže pri úpravách terénu po 

požiari z roku 1886 sa do obsahu vrstvy museli dostať aj staršie 

elementy,“ vysvetlili archeológovia. 

Objav vo vrstvách zeminy má podľa nich súvis so staveb-

nými konštrukciami zaniknutých meštianskych domov z ob-

dobia včasného novoveku, akými sú klince a skoby spolu s 

fragmentmi kachľových pecí. Vekovo starším nálezom je pod-

kovička obuvi z priebehu 16. až počiatku 17. storočia spolu s 

fragmentom nádoby zo 17. storočia. 

Mladšími sú nájdené zlomky dvoch hlinených fajok. Podľa 

archeológov prvá z nich pochádza s banskoštiavnickej dielne L. 

Shmidta, ktorá ich vyrábala v druhej polovici 19. storočia. 
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Druhá fajka pochádza z konca 19. storočia, podľa polohy 

nálezu súvisí pravdepodobne s trenčianskou kaviarňou „Ster-

nova.“ Pamiatkou na veľký 

trenčiansky požiar z roku 

1886 je niekoľko nájdených, 

no zdeformovaných želez-

ných predmetov. 

Najviac archeológmi ob-

javeného materiálu predsta-

vuje úžitková keramika, 

nádoby a porcelán. 

„Medzi dôležité artefakty 

patrí polotovar novovekej 

železnej sekery, ktorý prav-

depodobne dokumentuje ko-

váčsku výrobu priamo na 

námestí. Tento fakt je nad-

mieru zaujímavý, pretože 

kováčske vyhne boli už v 

priebehu stredoveku z bezpečnostných dôvodov vymedzované 

za okrsok mestských hradieb. Nie je však vylúčené, že v prie-

behu konania trhov bolo povolené kováčom dočasne vykonávať 

svoje remeslo aj na námestí,“ prekvapili objavom archeológo-

via. 

Tí sledovali aj výkopové práce pre uloženie nových inži-

nierskych častí, výrazné nálezy ale neočakávali. Dôvodom boli 

plytké výkopové práce iba do hĺbky staršie natiahnutých sietí. 

Prekvapilo preto objavenie okutia obuvi, ktoré datujú do 

obdobia medzi 16. storočím až rozhraním 17. a 18. storočia. 

Fragment našli na Farskej ulici. 

www.sme.sk 29.05.2017 

pomocná evidencia 470/1/2017 

 

http://www.sme.sk/
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Po minuloročnom úspechu graffiti výšivky v priestoroch 

átria pri Mestskej veži sa trenčianska samospráva rozhodla 

zasponzorovať alternatívne umenie aj v roku 2017. 

Zásluhou investície vo výške bezmála 2 700 eur vzniklo zo 

šedých schodov v areáli 

Základnej školy na Vý-

chodnej ulici originálne 

schodisko, ktoré chodia 

obdivovať ľudia zo ši-

rokého okolia. Názory 

občanov na sídliskovú 

novinku sa líšia, kým 

jedna skupina ju chváli, 

druhá vo farebných scho-

doch vidí možné nebezpečenstvo. Autorom návrhu a zho-

toviteľom je umelec Rastislav Jakubek, známy pod pseudony-

mom „Nomad.“ 

Iniciátorom oživenia priestorov pri škole boli podľa hovor-

kyne Trenčína Eriky Ságovej poslanci mestskej časti Juh, 

farebné schody sú podľa nej zaujímavým výtvarným dielom 

najmä vďaka overenému umelcovi Nomadovi. Ten sa minulý 

rok postaral o oživenie steny v priestoroch átria svojou graffiti 

výšivkou, tento rok vymenil stenu za schody. 

„Zistil som, že je to dosť fyzicky namáhavé a prácne. Schody 

sú veľmi farebné, naschvál som ich navrhol tak, aby spolu s 

nimi ožil okolitý priestor,“ priblížil umelec z Trenčianskych 

Teplíc. Finálnu podobu schodov označil za abstrakciu, ktorej 

grafika smeruje do stredu, ľudia v nej podľa Jakubeka môžu 

vidieť zvieracie motívy – najmä motýle a včely. 

Schodisko so 42 schodmi a stredovou asi dva metre širokou 

plošinou autor rozdelil na zhruba 4 tisíc malých obdĺžnikov, tie 

zafarbil všetkými základnými farbami. Vyzdobiť tisícky obdĺž-
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nikov trvalo Nomadovi asi 2,5 týždňa, ochranu farby zabezpečil 

lakom. 

 „Schody by mali vydržať dlho, samozrejme, pokiaľ sem 

nepríde nejaký vandal a nezačne ich ničiť. Normálne môžu vy-

držať roky,“ povedal Rastislav Jakubek, ktorý má s maľovaním 

pod holým nebom bo-

haté skúsenosti, keďže 

sa už od roku 1995 ve-

noval graffiti. Možnosť 

v skrášlení Trenčína vi-

dí hlavne v prípade in-

dustriálnych budov, ale 

aj mostov a dopravných 

stavieb. 

„Často sú sivé, smut-

né, bez života. Keď sa 

na to pozriem ako grafik, možností, ako skrášliť mesto, je veľa, 

musí sa to spraviť ale tak, aby to nebol gýč,“ vysvetlil umelec. 

www.sme.sk 31.05.2017 

pomocná evidencia 480/1/2017 

 

Historickú dlažbu  odokryli archeológovia Slovenského ar-

cheologického a historického inštitútu počas výskumu Miero-

vého námestia.  Dlažbu Trenčania pravdepodobne vybudovali 

po katastrofálnej povodni v roku 1625 a s opravami zrejme slú-

žila až do osemdesiatych rokov 19. storočia. Dlažbu archeo-

lógovia vyberú, uskladnia a opäť položia na plochu približne 5 

x 5 metrov v rámci rekonštrukcie Mierového námestia. Pôjde o 

priestor, kde bude na novom námestí osadený vianočný strom-

ček. O náleze bude informovať nápis na poklope pre stromček. 

www.trencin.sk 02.06.2017 

pomocná evidencia 487/1/2017 

 

http://www.sme.sk/
http://www.trencin.sk/
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Aktivisti majú podozrenie, že v detskom domove pri 

Trenčíne otehotneli viaceré maloleté chovankyne. V domove 

už bola na kontrole aj detská ombudsmanka Viera Tomanová. 

Ústredie práce takýto podnet nedostalo. 

Maloleté chovankyne detského domova v Detskom mes-

tečku Zlatovce 

v Trenčíne rodia 

deti, niektorí cho-

vanci domova ne-

dokončujú školskú 

dochádzku. Tvrdí 

to Branislav La-

dický z občianske-

ho združenia Naša 

rodina Detské mestečko, podľa ktorého ide o systémové chyby. 

Občianske združenie sa s podnetom obrátilo na komisárku pre 

deti Vieru Tomanovú. 

„Teraz tam jedna porodila v máji a ostatné tam odrodili rok 

– dva roky dozadu. Jedna tam odrodila dve alebo tri deti 

s dvoma chovancami. Tu už je systémová chyba. Vieme aj 

o tom, že deti nedokončujú školy, končia zle, niektorí končia vo 

väzení, niektorí končia na ulici,“ povedal Branislav Ladický. 

V detskom domove podľa neho nie je jednota výchovného 

pôsobenia. „Kedysi tam bola stabilná manželská dvojica, ktorá 

tam bola nonstop. Teraz to ani nemôže fungovať, pretože je tam 

päť vychovávateľov v tom domčeku, každý z nich má inú 

predstavu o výchove. Teda vznikajú rozpory. Keď tam bol ten 

rodinný typ, keď sme tam vyrastali, nikdy sa nestalo, že by tam 

deti rodili deti, nikdy sa nestalo, že by tam nejaká dievčina 

odrodila, a nikdy sa nestalo, že by niekto nedokončil školu. 

Tam všetky deti skončili vzdelanie, na ktoré intelektuálne 

mali,“ zdôraznil bývalý chovanec domova. 

Branislav Ladický v areáli Detského mestečka. 
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Zariadenie navštívila tento týždeň aj komisárka pre deti 

Viera Tomanová. Potvrdila, že jej návšteva sa týka aj faktu, že 

niektoré chovankyne detského domova zostali v druhom stave 

a niektoré deti nedokončili školskú dochádzku.  

„To, čo nám bolo podané, signalizuje vážne porušenie práv 

dieťaťa. Môže to byť 

v jednom prípade, 

ale signalizuje to na 

viacej prípadov. Ne-

budeme špecifiko-

vať, lebo je to veľmi 

vážne,“ uviedla Vie-

ra Tomanová s tým, 

že preveria, či boli 

porušené práva detí. Ako dodala, urobia všetko pre to, aby sa 

dozvedeli čo najviac a aby boli prijaté účinné a účelné opatrenia 

na to, aby sa situácia riešila. 

Podľa riaditeľky kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia 

práce, sociálnych vecí a rodiny Jany Lukáčovej ústredie 

podnet s uvedeným obsahom neeviduje.  

„Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako zriaďovateľ 

detských domovov prešetruje každý podnet, ktorý dostane. 

Ústredie vykonáva plánované aj neplánované kontroly 

v detských domovoch a domovy sú aj pod dohľadom okresných 

prokurátorov,“ uviedla Jana Lukáčová s tým, že na základe 

výsledkov prešetrenia a kontroly prijíma konkrétne opatrenia. 

www.dennikn.sk 02.06.2017 

pomocná evidencia 488/1/2017 

 

V ubytovacích zariadeniach v Trenčianskom samosprávnom 

kraji (TSK) prenocovalo v minulom roku rekordných 322 022 

návštevníkov. Z nich bolo 84 627 osôb zo zahraničia, čo 

predstavuje medziročný nárast o 26,1 %. I napriek tomu bol 

http://www.dennikn.sk/
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počet prenocovaných zahraničných návštevníkov v TSK 

najnižší spomedzi všetkých slovenských krajov. 

Ako informoval riaditeľ Pracoviska Štatistického úradu SR 

v Trenčíne Pavol Arpáš, až 92,1 % zahraničných návštevníkov 

TSK bolo v minulom roku z Európy. „Najviac zahraničných 

návštevníkov bolo z Českej republiky (33 728 osôb), 

nasledovali Nemecko (12 551), Rakúsko (4968) a Poľsko 

(4597),“ uviedol Pavol Arpáš. 

Návštevníci z Ázie sa na využití ubytovacích kapacít TSK 

podieľali 4,6 %. Najviac ázijských hostí bolo z Kórejskej 

republiky (975), Čínskej ľudovej republiky (821), Izraela (516). 

Z krajín amerického kontinentu bolo najviac obyvateľov 

Spojených štátov amerických (1452) a Kanady (279). 

Trenčiansky kraj v minulom roku navštívilo aj 59 Egypťanov 

a 103 Austrálčanov. 

Až 45,8 % zahraničných návštevníkov kraja zavítalo do 

okresu Trenčín. Ako cieľ svojej cesty si okres Prievidza vybralo 

21,9 % zahraničných návštevníkov kraja, zhodne po 8,5 % 

zahraničných návštevníkov pricestovalo do okresov Púchov 

a Nové Mesto nad Váhom, 5,6 % do okresu Považská Bystrica, 

4,2 % do okresu Ilava, 2,5 do okresu Myjava, 1,9 % do okresu 

Bánovce nad Bebravou a najmenej do okresu Partizánske 

(1 %). 

www.teraz.sk 04.06.2017 

pomocná evidencia 500/1/2017 

 

V rámci rekonštrukčných prác Mierového námestia 

v pondelok 5. júna v priestore stredového ostrovčeka vyrúbali 

päť javorov. 

„Mesto má povolený výrub a aj ornitologický posudok, 

ktorý aktuálne potvrdil, že na dotknutých stromoch nehniezdia 

vtáci,“ informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová. 

http://www.teraz.sk/
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Ako ďalej vysvetlila, na námestí v rámci náhradnej výsadby 

vysadia päť Brestovcov západných a päť hlohov – Lavallov. 

Lipa slobody zostáva na svojom mieste. 

Rekonštrukčné práce v Trenčíne pokračujú a v tomto týždni 

podľa Eriky Ságovej zhotoviteľ začína s búraním asfaltovaného 

povrchu chodníka v 

nevyhnutnej šírke 

na pravej strane ná-

mestia od Sloven-

skej sporiteľne po 

Mierové námestie 

14. 

„Po odstránení 

asfaltu začnú búrať 

aj podkladový be-

tón na chodníku v nevyhnutnej dĺžke, ale iba v jeho ľavej časti. 

Všetky prevádzky zostanú sprístupnené a pohyb občanov bude 

možný popri prevádzkach v minimálnej šírke 1,5 metra po 

betónovom podklade. V odkrytých úsekoch chodníka plynári 

vybudujú svoje nové siete a následne aj Trenčianske vodárne a 

kanalizácie,“ dodala hovorkyňa mesta. 

www.sme.sk 05.06.2017 

pomocná evidencia 504/1/2017 

 

Po Bratislave, Prešove, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach 

otvorili špeciálne centrum aj v trenčianskom regióne. V poradí 

šieste Centrum včasnej intervencie (CVI) otvorili minulý 

pondelok v obci Soblahov pri Trenčíne. 

Jeho úlohou bude poskytovanie pomoci prostredníctvom 

sociálnych služieb rodinám s deťmi so zdravotnými prob-

lémami. 

Centrum mali pôvodne otvoriť v Trenčíne, presun do Sob-

lahova bol podľa riaditeľa zastrešujúcej nadácie zapríčinený 

http://dovolenka.sme.sk/cestovne-kancelarie/slovenske/lipa
http://www.sme.sk/
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nevyhovujúcou budovou v krajskom meste, ako aj vysokými 

nákladmi na prenájom. Trenčiansky kraj má tak po prie-

vidzskom centre sociálnych služieb ďalšie zariadenie, ktorého 

pracovníci zabezpečia sociálnou službou rodiny v okruhu 50 

kilometrov. 

Iniciátorom vzniku centier včasnej intervencie na Slovensku 

je nadácia Socia. Jej riaditeľ Vladislav Matej vysvetlil, že CVI 

je služba, ktorá je veľmi potrebná vzhľadom na 14 tisíc 

slovenských rodín, v ktorých žijú deti so zdravotným 

znevýhodnením. Táto služba je podľa neho na Slovensku 

jedinečná, keďže sa zaujíma nielen o dlhodobú podporu dieťaťa 

do siedmich rokov, ale aj o jeho rodinu, ktorá bola doteraz 

systémom prehliadaná. 

 „Rodina potrebuje dlhodobú podporu, hlavne sa zorientovať 

po pôrode. Je to šok, je to dlhodobé prevádzanie viacerými od-

borníkmi, ktorí rodinám 

podľa ich potrieb v menia-

com sa čase poskytujú to, 

čo potrebujú,“ opísal úlohu 

centier Vladislav Matej. 

CVI však rodinám nepo-

skytuje materiálnu pomoc, 

namiesto nej sa pracovníci 

snažia dostať do domáceho 

prostredia, v ktorom môžu nadviazať kontakt s dieťaťom a 

rodinnými príslušníkmi. Takáto forma pomoci má byť pre 

zasiahnutú rodinu a detského pacienta menej stresujúca ako 

presun do cudzieho prostredia. 

Funkciu špeciálneho pedagóga v Soblahove zastáva Helena 

Vlnková, tá pokladá šesť existujúcich centier za nedostatočný 

počet na množstvo rodín, v ktorých žijú choré deti. 

„Myslím si, že aj tak je to stále málo, keď chceme túto prácu 

robiť kvalitne. Čím viac centier vznikne, tým to bude kvalit-

Riaditeľ nadácie Socia Vladislav Matej. 

http://reality.sme.sk/prenajom/
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nejšie a tým väčší počet rodín môže vyhľadať túto pomoc,“ 

myslí si Helena Vlnková. Podľa špeciálnej pedagogičky tvorí 

až 90 percent ich práce terénna práca, do rodín chodia vo 

dvojiciach v zložení pedagóg, psychológ, sociálny pracovník a 

fyzioterapeut. 

„Zisťujeme, čo potrebujú, aké sú ich očakávania, v čom by 

chceli, aby sme im pomohli. Ide aj o sieťovanie – hľadanie 

iných odborníkov a rodiny s podobným prípadom, ktorí majú 

skúsenosti. Je to skôr taká psychická podpora rodiny a snaha 

nájsť riešenie, ako im pomôcť,“ priblížila Helena Vlnková. 

Jedna z najlacnejších foriem sociálnej služby chýba na 

veľkej časti Slovenska, Trenčiansky kraj nie je výnimkou, čo 

potvrdil aj samotný župan Jaroslav Baška. 

„Myslím si, že ešte budú musieť byť ďalšie pobočky, pretože 

nemáme žiadnym 

spôsobom pokryté 

myjavské kopanice, 

Starú Turú alebo 

sever kraja – okolie 

Považskej Bystri-

ce,“ povedal Jaro-

slav Baška a pri-

sľúbil finančnú pod-

poru už v roku 2018. 

„Počnúc januá-

rom 2018 bude Trenčiansky samosprávy kraj kofinancovať 

alebo spolufinancovať Centrum včasnej intervencie v 

Soblahove. Myslím si, že takýmto spôsobom budeme vedieť 

prefinancovať jedného až dvoch zamestnancov,“ dodal župan. 

Vznik CVI ovplyvňujú aj počiatočné náklady, tie vo februári 

odhadol riaditeľ nadácie Socia na približne 140 tisíc eur. 

 „V centre Trenčína bol problém zohnať bezbariérový prí-

stup. Majiteľ v Soblahove bol veľmi ústretový čo sa týka ceny 

http://dakujeme.sme.sk/organizacia/157/oz-vagus
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a keďže je toto hlavne terénna služba, v podstate to tu bude 

slúžiť ako základňa pre pracovníkov,“ dodal Vladislav Matej. 

Služba včasnej intervencie je podľa riaditeľky centra v 

Soblahove Kataríny Mažárovej bezplatnou službou pre rodi-

ny s deťmi s problematickým vývinom alebo iným zdravotným 

znevýhodnením. Pracovníci doteraz navštívili päť rodín. 

„Systém práce je taký, že chodíme vo dvojiciach. Najprv tam 

idem ja s kolegyňou a po nás idú ďalšie dve kolegyne. Sadneme 

si a urobíme ponuku, čo by sme rodine vedeli poskytnúť, 

prizveme ju a spolu urobíme individuálny plán ich potrieb. 

Snažíme sa byť sprostredkovateľom informácii, sprievodcami 

pri hľadaní odpovedí na otázky,“ vysvetlila Katarína Mažárová. 

Aj keď je terénna forma práce časovo náročná, priestory 

Centra včasnej intervencie v Soblahove sú otvorené vzájom-

ným stretnutiam detí, rodín a ich súrodencov. 

www.sme.sk 13.06.2017 

pomocná evidencia 508/1/2017 

 

Protihluková stena zo starých pneumatík? Prečo nie. Na vla-

kovej stanici v čas-

ti Trenčína, v Zla-

tovciach, takúto 

unikátnu stenu po-

stavila česká firma 

a deti zo Základnej 

školy na Dolinách 

navrhli, ako ju po-

maľovať, aby sa 

stala umeleckým 

dielom. Unikát te-

raz okrem toho, že púta pozornosť cestujúcich, pôsobí ako 

bariéra proti hluku z vlakovej trate. Takéto steny by sa navyše 

mohli čoskoro objaviť aj na iných miestach Slovenska. 

Autorky návrhu Barbora Mičová a Martina Miškolciová. 

http://www.sme.sk/
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Stenu vybudovala firma z Česka. Jej obchodný riaditeľ Petr 

Vavrouška vraví, že stena je unikátna tým, že je vyrobená 

z použitých pneumatík osobných áut.  

„Spočítali sme, že na jeden štvorcový meter steny 

potrebujeme štyri pneumatiky. Myslím si, že práve pre 

Slovensko je to ideálny materiál, pretože patrí k najväčším 

výrobcom osobných automobilov,“ vysvetľuje Petr Vavrouška 

s tým, že spolu so svojím tímom chcel vrátiť použitým 

pneumatikám „naspäť ich život“. 

Podľa neho sa pri výrobe protihlukových stien najčastejšie 

používa betón alebo hliník, oni však rozmýšľali nad úplne 

novým materiálom, ktorý by tie staré mohol nahradiť – a 

zároveň by dal možnosti celkom nového umeleckého 

stvárnenia. 

Príležitosť premeniť stenu na unikátne umelecké dielo 

napokon dostali malé deti. Podľa Vavrouška hľadala firma 

niekoho, kto okolo 

stanice chodí naj-

častejšie a aj preto 

im napadli deti, 

ktoré majú blízko 

stanice školu. 

„Spojili sme sa 

s deťmi z miestnej 

školy, pretože si 

myslíme, že je 

dobré, keď sa už 

v takomto mladom veku naučia, že môžu ovplyvňovať veci 

okolo nás. Aj verejné prostredie,“  pridáva. Neobyčajne di-

zajnovo navrhnutá stena je dlhá približne päťdesiat metrov a 

vysoká 2,2 metra. Zrejme však dlho nezostane jedinou. 

„Používame návrat do osemdesiatych rokov, sú to pixely, 

ktoré sa používali v počítačovej grafike pri prvých videohrách. 

Primátor Richard Rybníček medzi žiakmi zo ZŠ Na dolinách. 
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Zistili sme totiž, že to je ideálna možnosť, pri ktorej sa môže 

ktokoľvek umelecky vyblázniť a zvoliť si tam buď vlastný tex-

tový nápis, alebo akýkoľvek iný motív. Myslíme si, že takéto 

protihlukové steny majú svoju budúcnosť, pretože bývajú 

v zásade nutným zlom, no my takto ukazujeme, že existuje aj 

iná cesta. I to, že aj protihluková stena môže byť dizajnovou 

záležitosťou,“ zdôrazňuje Petr Vavrouška. 

Nápad vyrobiť protihlukovú stenu z použitých pneumatík 

oceňujú aj Železnice Slovenskej republiky. „Protihluková 

stena, ktorá sa v tejto stanici nachádza, plní okrem praktického 

účelu aj estetickú funkciu, čím je u nás naozaj výnimočná. 

Ponúka projektantom, verejnosti i architektom možnosť 

vytvoriť funkčné, ale aj originálne odhlučnenie. Výnimočný je 

aj jej ekologický rozmer,“ povedala hovorkyňa Železníc 

Slovenskej republiky Martina Pavliková. Tá nevylúčila, že 

takéto protihlukové steny sa objavia aj na iných miestach 

Slovenska. 

Umeleckú kresbu na stene navrhli piataci, šiestaci a siedmaci 

zo Základnej školy na Dolinách. Firma, ktorá ju stavala, prišla 

za riaditeľkou školy Annou Plachkou s návrhom požiadať 

deti, aby vymysleli dizajn. 

„Bola som dosť zmätená a vôbec som si nevedela predstaviť, 

ako môžu deti prispieť ku skrášleniu vlakovej stanice. Napodiv 

sa však zapojili deti až z troch ročníkov a nakoniec boli vybrané 

dva návrhy. Jedným motívom je vlak a pri tom druhom sa 

žiačka inšpirovala divadlom v anglickom jazyku aj 

s postavičkami, ktoré v ňom vystupujú, a tými sú tri prasiatka,“ 

poznamenala riaditeľka školy. Kresbu vlaku navrhla 11-ročná 

Martina Miškolciová. 

„Motív som si navrhla sama, pretože k stanici sa hodí vlak,“ 

podotkla Martina. „Trochu som vedela, čo je to protihluková 

stena,“ doplnila ju o dva roky staršia autorka návrhu troch 

prasiatok Barbora Mičová. 
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Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka modernizácia 

železnice, s ktorou súvisí aj stanica Zlatovce a protihluková 

stena, bola pre mesto mimoriadne bolestivou záležitosťou. 

Trenčín sa stal po dlhé mesiace doslova staveniskom, teraz sa 

však podľa neho všetko pomaly zlepšuje. 

„Máme za sebou ťažké obdobie, železnica nás veľmi bolela, 

ale začína to byť krásne a je dobré, že to tu máme aj 

s pričinením detí,“ dodal primátor. Ten dúfa, že stenu si 

nevezmú na mušku vandali a maľba na nej zostane čo najdlhšie. 

www.pravda.sk 05.06.2017 

pomocná evidencia 507/1/2017 

 

Cyklistické prepojenie centra mesta so sídliskom Juh bude 

mať dĺžku takmer 2 km. Ide o jednu z najväčších mestských 

investičných akcií. Stavba cyklotrasy je rozdelená na dve etapy. 

Kým prvú postupne dokončujú, práce na druhej etape sa začali 

v stredu 7. júna. 

Výstavba prvej etapy od kruhového objazdu pri Ke-

ramoprojekte do centra v dĺžke asi 990 metrov bude mesto stáť 

takmer 300 tisíc eur. Stavebne bola náročná, keďže práce sa 

diali v stiesnených pomeroch existujúcej zástavby. Rozširovali 

sa cesty, zužovali chodníky, upravovali križovatky a priechody 

pre chodcov na bezbariérové s dlažbou pre nevidiacich. 

 Na Námestí sv. Anny pribudli ostrovčeky pre lepšiu bez-

pečnosť chodcov. Ešte bude preasfaltovaný cyklopruh v smere 

od Poštovej banky po Slovenskú sporiteľňu a potom sa už len 

vyznačí a osadí dopravné značenie. Na Braneckého ulici 

aktuálne dokončujú oporný gabiónový múr, v dohľadnom čase 

popri ňom zhotoviteľ položí i asfaltový povrch. 

http://www.pravda.sk/
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Ďalší úsek cyklotrasy povedie od kruhového objazdu pri 

Keramoprojekte po úroveň kaplnky na cintoríne pod Juhom. 

Práce na 2. etape sa začali v stredu 7. júna s tým, že dôjde 

k rozšíreniu Sobla-

hovskej ulice i k úpra-

ve križovatky Sobla-

hovská - Cintorínska. 

Autobusové zastávky 

na Soblahovskej ulici 

budú zasunuté mimo 

komunikácie. Zhoto-

viteľ vybuduje i chod-

ník pri cintoríne. Za 

výstavbu druhej etapy tejto cyklotrasy mesto zaplatí 196 tisíc 

eur.  

www.trencin.sk 08.06.2017 

pomocná evidencia 518/1/2017 

 

Na trenčianskom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 

otvorili minulý týždeň sociálny bazár. Sociálne slabší a ľudia 

žijúci v hmotnej núdzi tu v dvoch miestnostiach nájdu zánovné 

oblečenie, obuv, hračky, knihy, školské potreby, hygienické a 

športové potreby. Ide o prvý takýto projekt na Slovensku. 

S myšlienkou zriadiť sociálny bazár prišli sociálne 

pracovníčky úradu, jedna z nich Katarína Čierniková hovorí, 

že túto službu privítajú stovky rodín v Trenčianskom okrese. 

„Chodíme po rodinách a vieme, akú kto potrebuje pomoc. 

Vieme ľuďom odporučiť, aby navštívili tento bazár, prípadne v 

rámci služobných povinností môžeme tieto veci doviezť rodine, 

ktorá je tak sociálne slabá, že si nemôže dovoliť sadnúť na 

autobus a prísť sem,“ povedala počas slávnostného otvorenia. 

http://www.trencin.sk/
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Deti z chudobnejších rodín sa podľa nej určite potešia najmä 

hračkám a školským pomôckam. „Niekde chýba aj oblečenie, 

ale najmä základné hygienické veci, ako zubné kefky, prach na 

pranie, čistiace prostriedky, 

sú rodiny, kde nie je chlad-

nička alebo vysávač, veci, 

ktoré sú pre nás samo-

zrejmé,“ dodala Katarína 

Čierniková. 

Podľa riaditeľa Úradu 

práce, sociálnych vecí a ro-

diny v Trenčíne Jána Gra-

matu budú môcť využiť služby bazáru klienti ich úradu alebo 

ľudia na sociálnych dávkach. „Tí, čo sú u nás zaevidovaní alebo 

sú preukázateľne v hmotnej núdzi. Chceme sa vyhnúť tomu, 

aby ľudia neskôr tie veci predávali alebo túto pomoc 

zneužívali,“ povedal Ján Gramata. 

Ľudia môžu do sociálneho bazáru nosiť veci dvakrát do 

týždňa. 

„Vytriedime ich a ľudia, ktorí prídu k sociálnym pra-

covníčkam, môžu prísť do bazáru a vybrať si zadarmo veci, 

ktoré potrebujú,“ uvie-

dol riaditeľ. Úrad práce 

avizuje činnosť rozšíriť 

aj na internet, kde chce 

ponúkať väčšie veci 

ako nábytok, sedačky 

alebo elektroniku. 

„Rozbiehame aj 

kampaň cez internet, kde budeme na našej stránke ponúkať 

nábytok, elektroniku, pričom naše sociálne pracovníčky vedia, 

ktorá rodina by to potrebovala, zabezpečíme prevoz a 

dopravíme to do konkrétnej rodiny,“ dodal Ján Gramata. 
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Podľa štátneho tajomníka ministerstva práce sociálnych vecí 

a rodiny Branislava Ondruša je trenčiansky projekt v rámci 

Slovenska unikátny. „Bola to iniciatíva terénnych sociálnych 

pracovníčok, ktoré prichádzajú do denného kontaktu s odká-

zanými rodinami,“ uviedol.  

Či sa rozšíri aj do iných miest na Slovensku, je podľa On-

druša otázne: „Budeme pozorne sledovať, ako sa mu darí v 

Trenčíne. Ak sa ukáže, že je to dobrý nápad, potom vymyslíme, 

ako to rozšíriť na ďalšie úrady.“ 

www.sme.sk 08.06.2017 

pomocná evidencia 519/1/2017 

 

Štyri desaťročia existencie Nemocnice pre obvinených a 

odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v 

Trenčíne potvrdili opodstatnenosť jej vzniku. Počas spomienky 

na 40.  výročie vzniku jediného špecializovaného zariadenia 

svojho druhu na Sloven-

sku v piatok 9. júna to 

povedal generálny ria-

diteľ Zboru väzenskej a 

justičnej stráže Sloven-

skej republiky Milan 

Ivan. 

Väzenská nemocnica 

v Trenčíne podľa neho 

spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky kladené na zariadenia na 

výkon trestu. 

„Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky 

kontinuálne vybavuje ústav prístrojovou technikou a zdra-

votníckym zariadením. Najviac zápasíme s problematikou 

personálu. Vďaka obetavosti a šikovnosti vedenia ústavu sa darí 

udržať schopný a odborne kvalifikovaný personál lekárov s 

potrebnými atestáciami. Je to stále zložitejšie, pretože mo-

http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/c/6036298/ustava-sr-preambula.html
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tivácia lekárov vonku je taká vysoká, že máme problém v rámci 

našich služobných predpisov zabezpečiť primerané ocenenie 

ich práce,“ zdôraznil generálny riaditeľ.  

Kapacita ústavu je podľa jeho riaditeľa Miloša Drgu 359 

osôb vo výkone väzby a výkone trestu, lôžková časť má 

kapacitu 189 lôžok. 

V zariadení pracuje 260 príslušníkov ZVJS a ďalších 60 

zamestnancov. Vä-

zenstvo je v prvom 

rade o bezpečnosti. 

Akýkoľvek pobyt 

väzňa mimo chrá-

nených objektov je 

vlastne riziko pre ci-

vilné obyvateľstvo a 

pre spoločnosť ako 

celok. Ústav je vy-

bavený všetkými bezpečnostnými prvkami aj na úrovni doži-

votných väzňov. Existencia zariadenia je úzko naviazaná na 

spoluprácu s Fakultnou nemocnicou v Trenčíne.  

Okrem obvinených a odsúdených s reálnymi zdravotnými 

problémami evidujú každoročne niekoľko desiatok prípadov 

simulantov a úmyselného sebapoškodzovania. Simulovanie je 

jedna z foriem, ktorá sa vyskytuje vo väzenstve. Berú to ako 

únik zo stresu z toho materského ústavu. Výhoda takéhoto 

zariadenia je, že to v nemocnici dokážu veľmi komplexne 

diagnostikovať a odhaliť takéto stavy.  

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon 

trestu odňatia slobody v Trenčíne sídli v centre Trenčína, necelý 

kilometer od fakultnej nemocnice a v tesnej blízkosti okresného 

súdu, polície a okresnej prokuratúry. Sídli v priestoroch starej 

väznice z roku 1912. Svojmu účelu slúžila až do roku 1960. V 

rokoch 1975-1977 bola opäť rekonštruovaná na väznicu. Nové 

http://otvorenesudy.sk/
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poslanie dostala v roku 1977, keď sa z nej po úpravách a 

inštalácii potrebnej techniky stala nemocnica pre obvinených a 

odsúdených. 

www.sme.sk 09.06.2017 

pomocná evidencia 522/1/2017 

 

Akadémia tretieho veku (ATV) zavŕšila svoj 30. ročník. 

Pozvanie na slávnostné ukončenie jubilejného ročníka ATV 

prijal aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 

Jaroslav Baška, prednosta Okresného úradu v Trenčíne 

a poslanec Zastupiteľstva TSK Jozef Stopka či rektor 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef 

Habánik.  

V úvode prí-

tomných pozdra-

vila predsedníčka 

ATV Trenčín Te-

rézia Drobná. 

Hostia vo svojich 

príhovoroch vy-

zdvihli najmä pre-

trvávajúci záujem 

seniorov o vzdelá-

vanie či získavanie nových skúseností a zapriali im veľa 

zdravia. Akadémia tretieho veku predstavuje spôsob, ako môžu 

seniori plnohodnotne prežívať svoj život a spríjemniť si svoju 

jeseň života.  

Na  záverečnom seminári boli poslucháčom odovzdané 

osvedčenia o absolvovaní 30. ročníka ATV. Rada ATV pri tejto 

príležitosti odovzdala prítomným hosťom pamätné a ďakovné 

listy za to, že akoukoľvek pomocou prispeli k zveľaďovaniu 

ATV – celoživotného vzdelávania seniorov trenčianskeho 

regiónu.    

http://www.sme.sk/
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Seminár bol spestrený aj vystúpením Trenčianskeho spe-

váckeho zboru pod vedením Jozefa Vakoša a Detského 

folklórneho súboru Radosť pod vedením Emílie Šteinin-

gerovej.    

V poradí 30. ročník ATV zhodnotila prvá podpredsedníčka 

Rady ATV Anna Pinďáková. Počas školského roka bolo 

zorganizovaných 20 prednášok, ktoré prednieslo 23 lektorov 

z rôznych inštitúcií, a to bez nároku na honorár. Počas celého 

školského roka 2016/2017 na nich vystúpilo 12 speváckych 

a tanečných súborov i jednotlivcov. Záštitu nad ním prevzal 

Trenčiansky samosprávy kraj spolu s mestom Trenčín. 

Semináre hostili aj zástupcov z Ministerstva zdravotníctva SR 

či Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, prišiel 

aj Verejný ochranca práv SR.     

Záverom bola lupienkami ruží do života uvedená 

Informačná ročenka XXX. ročník. Predsedníčka ATV Terézia 

Drobná okrem želania pekných prázdnin a načerpania nových 

síl počas nich zároveň všetkých pozvala na otvorenie nového 

školského roka XXXI. ročníka ATV. 

www.tsk.sk 09.06.2017 

pomocná evidencia 523/1/2017 

 

Železnice v stredu 14. júna sprístupnili podchod pri Bille. 

Priecestie, ktoré umož-

ňovalo spojenie so Siho-

ťou, uzavreli. 

Podchod funguje 

s obmedzeniami, ešte 

približne týždeň budú 

dokončovať podlahu – 

chodci budú mať k dis-

pozícii polovicu šírky 

podchodu. Podchod pre peších pri Bille plánovali Železnice 

http://www.tsk.sk/
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pôvodne dokončiť v lete 2015. Železnice ale termín posunuli na 

jar 2016, neskôr na november minulého roka. Ani jeden termín 

nedodržali. 

Podľa posledných informácií by modernizáciu železničnej 

trate mohli dokončiť tento rok, predbežný termín odhadli na 

október. Nový harmonogram prác však nezverejnili. Železnice 

zriadili špeciálnu komisiu, ktorá má určiť, kto je za meškanie 

prác zodpovedný. 

Modernizácia trate na úseku Trenčín – Zlatovce má viac ako 

500 stavebných objektov, práce zabezpečuje firma TSS Grade 

spolu s českou firmou Bögl a Krýsl a chorvátskou spoločnosťou 

Konstruktor – Inženjering zo Splitu za 244 miliónov eur. 

www.sme.sk 15.06.2017 

pomocná evidencia 543/1/2017 

 

Po nedávnom náleze starej dlažby z prvej polovice 17. 

storočia spravili archeológovia v tesnej blízkosti Mierového 

námestia ďalší objav. 

Desiatky centimetrov 

pod povrchom obja-

vili stredovekú Hornú 

bránu, ktorá bola spo-

lu s Dolnou bránou 

(dnes Mestská veža) 

súčasťou mestského 

opevnenia. 

Hornú bránu obja-

vili na príjazdovej ceste k Mierovému námestiu, v miestach 

medzi hotelom Elizabeth a budovou Trenčianskeho múzea. 

Podľa archeológa Slovenského archeologického a historického 

inštitútu (SAHI) Róberta Májskeho v stredoveku bola brána 

neodmysliteľnou súčasťou mestského opevnenia. 

http://www.sme.sk/


149 
 

„Našli sme základy brány, ktorá je v prameňoch nazývaná aj 

ako Vodná brána, pretože sa nachádzala v blízkosti bočného 

ramena rieky Váh,“ informoval Róbert Májsky. Podľa archeo-

lóga stredovekú bránu neskôr rozšírili o prístavbu, v 19. storočí 

ale mestské hradby, ktorých súčasťou brána bola, strhávali. 

„S tým, ako sa upravovalo mesto, tak sa strhávali aj poško-

dené mestské hradby. A v tejto súvislosti bola brána asano-

vaná,“ vysvetlil pracovník SAHI. 

Pred stovkami rokov bola Vodná brána jednou zo vstupných 

brán do mesta, vznikla v mieste prepojenia obchodnej spojnice, 

ktorá prechádzala pozdĺž Váhu. 

„Jeden zo vstupov na námestie a teda do mesta bol cez Dolnú 

bránu, ktorá bola rovnako ako Horná alebo Vodná brána súčas-

ťou hradieb. Ná-

mestie tak prepájali 

práve tieto dve brá-

ny,“ ozrejmil Ró-

bert Májsky. 

Nález časti stre-

dovekého opevne-

nia archeológov 

veľmi neprekvapil, 

odôvodňujú to exis-

tenciou písomných a ikonografických prameňov, v ktorých sa 

mestské opevnenie spolu s Hornou bránou spomína. Akú je 

budúcnosť stredovekej brány, nie je zatiaľ známe. 

„Vzhľadom k tomu, že archeologický výskum ešte nie je 

ukončený, je predčasné uvádzať plány čo s nálezom, ktoré budú 

determinované výsledkami pokračujúceho archeologického 

výskumu,“ informovala Daniela Nipčová z Krajského pamiat-

kového úradu v Trenčíne. 

Podľa Májskeho bude výskum pokračovať odkrývaním 

pozostatkov. „Bude sa robiť aj 3D model, následne bude brána 
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alebo jej zvyšky vykopaná po úroveň povrchu, asi tak 20 centi-

metrov od koruny a potom sa to ďalej zdokumentuje,“ skon-

štatoval archeológ. 

Do akej miery sa brána zachovala je podľa neho zatiaľ 

nejasné, najmä kvôli množstvu zásahov pri budovaní a úprave 

starších inžinierskych sietí v jej blízkosti. 

Práce na výstavbe mestského opevnenia začali podľa we-

bovej stránky mesta Trenčín pravdepodobne po roku 1421, teda 

približne sto rokov po smrti Matúša Čáka, keď bol Trenčín 

povýšený na slobodné kráľovské mesto s právom opevniť sa 

hradbami. Obvod mestského opevnenia dokončili v prvej 

polovici 15. storočia. 

www.sme.sk 17.06.2017 

pomocná evidencia 547/1/2017 

 

Trenčania sa po rokoch dočkali, po troch sezónach bez 

letného kúpaliska otvorili v pondelok 19. júna novú letnú 

plaváreň. Stará 

letná plaváreň, 

ktorú otvorili pred 

takmer osemde-

siatimi rokmi a 

prevádzkovali do 

leta 2013, musela 

ustúpiť moderni-

zácii železnice. 

Výstavba 

nového kúpaliska 

začala ešte na jeseň 2009, dokončili ju v roku 2010. Neboli k 

nej však dotiahnuté inžinierske siete, za čo je podľa primátora 

Trenčína Richarda Rybníčka zodpovedné bývalé vedenie 

mesta. 

Primátor Richard Rybníček na otvorení novej krytej plavárne. 

http://www.sme.sk/
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„Ľudia z bývalého vedenia mesta plaváreň v roku 2010 pre-

vzali ako hotovú stavbu, akože je v poriadku. Mesto za ňu v 

podstate zobralo zodpovednosť. Ak niekto teraz volá po vyvo-

dení zodpovednosti, to sa teraz rieši ťažko,“ skonštatoval Ri-

chard Rybníček. 

Od dokončenia plavárne uplynulo už sedem rokov, čo podľa 

primátora znamená aj stratu akejkoľvek záruky. 

 „Keď som prišiel na úrad, jedna z veľkých káuz, ktoré som 

zdedil, bola táto plaváreň. Ani som v tej chvíli neveril, že by 

sme ju raz mohli otvoriť, neexistovali žiadne zmluvné záväzky 

k tomu, kto, kedy, za čo a ako by mal dokončiť siete a most na 

Ostrov. Je sedem rokov po tom, čo bola stavba odovzdaná ako 

hotové dielo, takže záruka ani nič neplatí, je to na našom krku 

a zodpovednosti,“ povedal primátor Trenčína na brífingu pria-

mo na letnej plavárni. 

Jej stavbu zhodnotil ako extrémne predraženú. 

„Bola extrémne predražená, celá stavba stála viac ako 7,3 

milióna eur, do konca roka 2020 splácame mesačne 10 tisíc 

eur,“ uviedolRichard Rybníček. 

Letná plaváreň má štyri bazény - rekreačný, plavecký, det-

ský a dopadový s tobogánmi. 

Plavecký bazén má plochu 425 metrov štvorcových, dopa-

dový viac ako 770 metrov štvorcových, rozloha oddychového 

je 1400 metrov štvorcových a detský má veľkosť 282 metrov 

štvorcových. V porovnaní so starou letnou plavárňou je však 

polovičná plocha plaveckého bazénu. Plavecké bazény mali 

viac ako tisíc metrov štvorcových. 

Podľa primátora je nová plaváreň celkovo väčšia ako tá 

stará. 

„Vodných plôch je o 266 metrov štvorcových viac, celková 

rozloha by mala zodpovedať rozlohe starej plavárne, je tu aj 

viac atrakcií,“ dodal primátor. 
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Jedným z prvých návštevníkov na plavárni bol aj Peter 

Urbánek (65), ktorý patril k posledným návštevníkom na starej 

plavárni. 

„Ako Trenčan som musel ten smútok prežiť. Táto však vy-

zerá dobre, voda je jak Špic-

bergy, ale vyhovuje mi to, je 

čistá. Som starší ročník, 25-

metrový bazén na plávanie mi 

vyhovuje,“ povedal. Na pla-

váreň plánuje chodiť každý 

deň. 

„Ešte sa tak dožiť diaľnice 

do Košíc a vidieť Benátky,“ dodal so smiechom. 

Oddychový bazén skúšali prvý deň aj Nikoleta Krajčiová a 

Kristína Malovcová. 

„Nie som z Trenčína, ale chodievam sem za rodinou. Som 

rada, že to otvorili, že sa tu môžeme kúpať. Chodili sme doteraz 

kúpať po okolí, čakanie bolo dlhé. Je to tu celkom pekné,“ 

povedala Nikoleta. 

Jej kamarátke Kristíne sa voda zdala spočiatku studená. „Ale 

keď som dlhšie v bazéne, je to lepšie. Za starou plavárňou mi je 

trochu ľúto, chodievali sme na ňu veľmi často. Museli sme 

potom veľa cestovať, do Podhájskej, Bánoviec nad Bebravou, 

potom aj do Nemšovej,“ skonštatovala. 

Niektorí návštevníci neverili, že sa plaváreň otvorí. „Už 

minulý rok to sľubovali otvoriť, no na Slovensku a v Trenčíne 

je to tak, slama seno. Každý deň je zajtra. Ani som neverila. 

Idem spraviť prieskum, tak uvidíme,“ povedala Katarína 

Sásková. 

Poslanec mestského zastupiteľstva Richard Medal hovorí, 

že označenie nového kúpaliska ako plavárne nie je celkom 

namieste. 

Jeden z prvých návštevníkov Peter Urbánek. 
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„Ak by sme to označili ako plaváreň, považujem to za trochu 

prehnané a dovolím si s tým nesúhlasiť. Pri počte návštevníkov 

a ploche bazénov sa tam plávať určite nebude dať. Radšej by 

som sa bavil o kúpalisku, kde sa bude dať trošku ovlažiť,“ 

komentoval otvo-

renie Richard Me-

dal. „V tejto sú-

vislosti by som dal 

do pozornosti, že v 

tridsiatych rokoch 

sa pôvodná pla-

váreň postavila za 

necelý rok. Skutoč-

ne by ma zaují-

malo, kto je za to 

zodpovedný, že sa to tak neskutočne predĺžilo a predražilo.“ 

Občania mesta Trenčín budú mať na kúpalisko zvýhodnené 

vstupné. Preto je dôležité, aby mali so sebou občiansky preu-

kaz. Trenčania zaplatia za celodenný vstup tri eurá, ostatní ná-

vštevníci o euro viac. Deti od 5 do 15 rokov zaplatia za celo-

denné kúpanie dve eurá. 

Kúpalisko bude v júni a júli otvorené počas pracovných dní 

od 9.00 do 19.00 h a cez víkendy od 9.00 do 20.00 h. V auguste 

od pondelka do piatku v čase od 10.00 do 18.00 h a počas 

víkendov od 10.00 do 19.00 h. 

Letná plaváreň ponúka návštevníkom bezplatne 100 lehátok 

a 50 slnečníkov, ihrisko na plážový volejbal, dva stolnotenisové 

betónové stoly, detské ihrisko s hracími prvkami pre deti od 2 

do 12 rokov a pitnú fontánu. K dispozícii sú aj dva bufety a 

prevádzka zmrzlinového občerstvenia, stánok na fresh nápoje, 

ovocné a zeleninové šaláty, varenú kukuricu. 
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Priamo pri kúpalisku je k dispozícii 62 parkovacích miest a 

neďaleko pri krytej plavárni ďalších 236 parkovacích miest, 

všetky bezplatne. Priamo pred vchodom stojany na bicykle. 

www.sme.sk 19.06.2017 

pomocná evidencia 553/1/2017 

 

Počas mája tímy zaregistrované v trenčianskej samospráve 

najazdili do práce na bicykli spolu 76 332,11 kilometra. 

V prepočte na jedného 

obyvateľa je to 1,388 km. 

Vďaka tomu Trenčín po-

skočil oproti minulému 

roku zo štvrtého na sú-

časné tretie miesto. 

Slávnostné vyhodno-

tenie štvrtého ročníka 

celoslovenskej kampane 

Do práce na bicykli sa uskutočnilo vo štvrtok 16. júna 

v Bratislave za účasti ministra dopravy a výstavby SR Árpáda 

Érseka. „Ďakujem všetkým, ktorí sa do tohto projektu zapojili 

a verím, že aj do budúcnosti bude jedným z ťahúňov rozvoja 

cyklodopravy na Slovensku,“ uviedol.  

Ocenenie za mesto Trenčín z rúk ministra prevzal druhý 

viceprimátor Patrik Žák. 

Súťaž, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj cyklo-

dopravy v slovenských mestách a obciach, posadila počas mája 

do sedadla bicykla 8531 ľudí.  

V našom meste bolo zaregistrovaných 118 tímov vytvo-

rených 401 cyklistami. Spolu najazdili 76 332,11 kilometra. 

V konkurencii 74 zapojených slovenských miest a obcí tak 

skončil Trenčín s 1,388 km na obyvateľa za víťazným Svitom 

(1,846 km/obyv.) a druhým Martinom (1,689 km/obyv.). 

Viceprimátor Patrik Žák s diplomom, vpravo minister Árpád Érsek. 

http://www.sme.sk/
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V minulom roku sa Trenčín na výsledkovej listine súťaže 

umiestnil v TOP desiatke. Zo 60 zaregistrovaných samospráv 

obsadilo 4. miesto. V aktuálnom ročníku sa posunulo do prvej 

trojky.  

Kým v minulom roku jazdilo do práce 66 tímov, tento raz 

ich bol takmer dvojnásobný počet.  

www.trencin.sk 20.06.2017 

pomocná evidencia 557/1/2017 

 

Mesto Trenčín si na rekonštrukciu Mierového námestia 

vezme úver 3,12 milióna eur od Slovenskej záručnej a 

rozvojovej banky. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili 

úverové podmienky pre uzatvorenie zmluvy s bankou na 

svojom zasadnutí v stredu 21. júna. 

Ako informoval predseda finančnej a majetkovej komisie pri 

mestskom zastupiteľstve Peter Hošták, prijatie bankového 

úveru bolo súčasťou rozpočtu mesta na tento rok. 

„Zmenou rozpočtu schválenou mestským zastupiteľstvom v 

máji bol zmenený účel prijatia bankového úveru do výšky 3,12 

milióna eur na financovanie kapitálových výdavkov v roku 

2017 v súlade s Programovým rozpočtom mesta, ktorého bližšie 

podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu 

tohto roka,“ doplnil Peter Hošták. 

Slovenská záručná a rozvojová banka predložila mestu 

Trenčín záväznú ponuku na poskytnutie úveru na financovanie 

investičných zámerov mesta s možnosťou refundácie platnú do 

31. júla 2017. 

Splatnosť úveru je desať rokov, jeho čerpanie bude postupné 

na základe predložených faktúr v prospech účtu dodávateľa, v 

prípade refundácie na základe predložených faktúr a dokladov 

o úhrade faktúr. 

www.sme.sk 21.06.2017 

pomocná evidencia 561/1/2017 

http://www.trencin.sk/
http://www.sme.sk/
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Posledná riadne plánovaná schôdza mestského parlamentu 

pred prázdninami sa konala v stredu 21. júna.  

O finančnej situácii mesta informoval poslancov primátor 

Richard Rybníček. Celkový dlh Trenčína bol k  31. máju 2017 

vo výške 13, 3  milióna eur, čo predstavuje 241 eur na obyvate-

ľa.  Celková suma dlhu 

definovaná zákonom o 

rozpočtových pravid-

lách k 31. máju 2017 

bola 29,16 percenta, pri-

čom zákonná maxi-

málna možná miera za-

dlženosti je 60 percent.  

Zastupiteľstvo odob-

rilo niekoľko zmien 

v rozpočte. Napríklad vyčlenilo peniaze na vybudovanie 33 no-

vých parkovacích miest pri ZŠ Novomeského, na rekonštrukciu 

chodníka na ul. Duklianskych hrdinov, komunikácie na Vlár-

skej ulici, na vodovod na cintoríne v Záblatí a napríklad aj na 

projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu cesty na Hanzlí-

kovskej ulici. 

Poslanci schválili podmienky prijatia úveru od Slovenskej 

záručnej a rozvojovej banky na investičné akcie mesta v r. 2017 

vo výške 3 120 tisíc eur so splatnosťou 10 rokov. 

Po tom, ako mestskí poslanci dali súhlasné stanovis-

ko,  Mesto v pondelok 26. júna predložilo 8 žiadostí na obnovu 

odborných učební v 8 základných školách o nenávratný finan-

čný príspevok, ktorý v celkovom súčte predstavuje 442 665, 63 

eur s povinnou spoluúčasťou mesta vo výške 23 298,14 eur. 

Mesto v júni podalo i ďalšie žiadosti o nenávratné finančné 

prostriedky – na revitalizáciu Parku M. R. Štefánika, na cyklo-

trasu na Karpatskej ulici, na strategické dokumenty Plán udr-
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žateľnej mobility a Stratégia adaptability mesta Trenčín na 

klimatickú zmenu. 

Na základe rokovaní Mesta Trenčín s Trenčianskym sa-

mosprávnym krajom (TSK) a SAD Trenčín schválilo mestské 

zastupiteľstvo zmluvu o spolupráci. Od 1. júla 2017 môže ces-

tujúca verejnosť mestskou hromadnou dopravou využívať na 

území mesta Trenčín aj autobusy prímestskej dopravy za 

jednotnú tarifu – totožnú s tarifou MHD. Výnimkou bude len 

kúpa základného jednorazového cestovného lístka v hotovosti 

u vodiča. Pri rokovaniach sa muselo v niektorých prípadoch 

prispôsobiť aj Mesto podmienkam svojich partnerov, preto je 

od 1. júla zrušená zľava pre občanov od 60 do 62 rokov a pre 

darcov krvi.  

Zmluva medzi Mestom, TSK a SAD Trenčín bola uzavretá 

na 5 rokov do konca augusta 2022 so skúšobnou dobou do kon-

ca tohto roka. 

 „Očakávame zvýšenie podielu verejnej dopravy voči indi-

viduálnej, eliminovanie dopravných zápch v meste, zníženie 

negatívnych dopadov na životné prostredie a najmä skva-

litnenie dopravnej obslužnosti územia,“ povedal primátor Ri-

chard Rybníček. Zmluvu môže počas jej trvania ukončiť TSK 

alebo Mesto aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 1 

mesiac.  

Info 04.07.2017 

pomocná evidencia 566/1/2017 

 

Mesto ocenilo najvýraznejšie detské osobnosti. Pamätný list 

a plaketu Detská osobnosť mesta Trenčín za rok 2017 si z rúk 

primátora mesta Richarda Rybníčka prevzalo v utorok 20. júna 

v sobášnej sieni 33 talentovaných žiakov. 
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Kategória predmetové olympiády  

Za najlepšieho matematika vyhlásený Jozef Tóth (Základná 

škola Dlhé Hony), ktorý získal 2. miesto v krajskom kole 

matematickej olympiády. 

Najlepším fyzikom a geografom sa stala Zuzana Blahušia-

ková z tej istej školy, ktorá v celoslovenskom kole geografickej 

olympiády dosiahla umiestnenie v prvej polovici štartového 

poľa (15. miesto), keď dosiahla 88 zo 100 bodov. V krajskom 

kole fyzikálnej olympiády obsadila 3. miesto. 

Najlepšou žiačkou v anglickom jazyku je Karolína 

Bystrická (ZŠ Dlhé Hony), ktorá obhájila 1. miesto na 

celoslovenskom kole olympiády z anglického jazyka. 

V nemeckom jazyku je najlepšia Maximiliána Muchová 

(ZŠ, Bezručova), ktorá získala 3. miesto v celoslovenskom kole 

olympiády nemeckého jazyka.  

V slovenskom jazyku skončila Natália Přibylová (ZŠ Dlhé 

Hony) na 3. mieste v krajskom kole olympiády zo slovenského 

jazyka a na Hviezdoslavovom Kubíne v prednese prózy sa 

v okresnom kole umiestnila na 1. mieste.  

Kategória umelecké súťaže  

Za reprezentáciu v súťaži Slávik Slovenska bola ocenená 

Petra Zichová (ZŠ Hodžova). Vyhrala krajskú súťaž 

a postúpila do celoslovenského kola. 

Za umelecký prednes prózy 

ocenili Tatianu Stašákovú 

(ZŠ Veľkomoravská), ktorá 

postúpila do celoslovenského 

kola recitátorskej súťaže 

Hviezdoslavov Kubín 

v Dolnom Kubíne. 

Za umelecký prednes 

poézie bol ocenený Jakub Chromiak (ZŠ Hodžova). Získal 2. 

miesto v krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. 

Petra Zichová preberá ocenenie z rúk primátora. 
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Izabela Mišáková (ZŠ Dlhé Hony) na súťaži Štúrov 

a Dubčekov rétorický Uhrovec zúročila svoje výrazné 

komunikačné, tvorivé, improvizačné  schopnosti a vynikajúcu 

predstavivosť a ako najmladšia zo svojej kategórie na okresnom 

aj krajskom kole získala 1. miesto, čím postúpila do 

celoštátneho kola.  

Kategória ZUŠ  

Huslistka Simona Jandová získala prestížne ocenenie 

„Laureát Husľovej dielne Žilina 2017“, vďaka čomu môže 

vystúpiť na slávnostnom otváracom koncerte nasledujúceho 

ročníka Husľovej dielne v sprievode Štátneho komorného 

orchestra Žilina. Na medzinárodnej súťaži Júliusa von Beliczay 

v Komárne získala 9. júna v najsilnejšie obsadenej kategórii 

zlaté pásmo. 

Klaviristka Sára Adamková sa umiestnila v celoštátnej 

súťaži Schneiderova Trnava v striebornom pásme, v súťaži 

Piano v modernom rytme 

v Bojniciach sa dostala až 

do pásma zlatého. Obe 

dievčatá sú zo Základnej 

umeleckej školy K. Pádi-

vého. 

Kategória športové sú-

ťaže  

Atlétka Tamara Bala-

jová (ZŠ Veľkomoravská) úspešne reprezentuje školu, ale aj 

atletický oddiel Slávia Športové gymnázium, kde preteká 

v skoku do diaľky, v behoch od 60 m do 600 m a v štafetových 

behoch na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. 

Bedmintonistky Ema Baďurová a Lucia Hríbiková (ZŠ 

Dlhé Hony) získali v krajskom kole v Ilave 2. miesto. 

Medzi ocenenými bola aj klaviristka Sára Adamková. 
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Bedmintonisti Jozef Mitocha a Matúš Čarnogurský (ZŠ 

Kubranská) vybojovali v krajskom kole bedmintonu žiakov 2. 

miesto.  

Gymnastky štvorbojárky Zuzana Mikušincová, Tamara 

Kvasnicová, Sara Ferancová, Romana Doričková a Kristína 

Sapáčková (ZŠ L. Novomeského) získali 1. miesto v okresnom 

i regionálnom kole a  2. miesto v krajskom kole.  

Za futbalistov mladších žiakov, ktorí sa v tomto školskom 

roku stali majstrami Slovenska, ocenenie prevzal kapitán 

Samuel Bagin (ZŠ L. Novomeského).  

Za tím futbalistov starších žiakov, ktorí vo Futbal Cup-e 

obsadili prvé miesto v krajskom kole a postúpili na 

Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia koncom júna 

v Prešove, ocenenie prevzal kapitán Adam Straka (ZŠ L. 

Novomeského). 

Za družstvo futsalistov starších žiakov, ktorí vybojovali 2. 

miesto v krajskom kole 

súťaže, cenu prevzal 

kapitán Michal Ku-

kučka (ZŠ L. Novo-

meského). 

Za tím hokejistov, 

ktorí získali v kategórii 

kadetov 2. miesto v ce-

loslovenskej súťaži 

v ľadovom hokeji, ka-

pitán Samuel Štofik (ZŠ Hodžova).  

Za volejbalistov starších žiakov, ktorí sa prebojovali až na 

krajské kolo, kde prehrali len so špecializovanou volejbalovou 

triedou z Púchova, cenu prevzal kapitán Matúš Martiška (ZŠ 

L. Novomeského). 

 

 

Kapitán hokejových kadetov Samuel Štofík. 
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Mimoriadne ocenenie  

Matej Suchý a Petra Svoreňová pracujú v  Centre voľného 

času vo fotografickom krúžku. Pravidelne sa zúčastňujú 

rôznych fotografických súťaží. Tento rok sa zapojili do 

medzinárodnej súťaže Zelený svet 2017, ktorú vyhlásilo 

Ministerstvo životného prostredia v kategórii animovaný film. 

Ich film O stratenom mravčekovi získal vo svojej kategórii 

hlavnú cenu. 

Ráchel Bučeková, Ema Jenčová a Alexandra Kmentová 

(ZŠ Kubranská) sa v tomto školskom roku zúčastnili finále 

súťaže Scratch Match, v ktorej sa predstavili ako tím Arpádovci 

s projektom Journey to the Moon. Programovacia súťaž 

v programovacom jazyku Scratch je určená pre všetky odvážne 

a zvedavé dievčatá vo veku 12 až 16 rokov. Obsadili 2. miesto.  

Agáta Bačová (ZŠ Hodžova) je dvojnásobnou kraso-

korčuliarskou majsterkou Slovenskej republiky a víťazkou 

Slovenského pohára pre sezónu 

2016-2017. Na medzinárodných 

pretekoch v Budapešti získala 1. 

miesto, v Ľubľane 2. miesto 

a v Záhrebe tiež 2. miesto. V súťa-

žiach na Slovensku zaradených do 

Slovenského pohára  sa umiestnila 

sedemkrát na 1. mieste a raz na 3. mieste. 

Adam Kováč (ZŠ Veľkomoravská) získal 2. miesto v kraj-

skom kole astronomickej súťaže a postup do celoslovenského 

kola. 

www.trencin.sk 22.06.2017 

pomocná evidencia 560/1/2017 

 

Trenčiansky hrad, ktorý je v správe Trenčianskeho múzea 

v Trenčíne, získal Certifikát výnimočnosti od spoločnosti 

TripAdvisor® za rok 2017. Toto ocenenie sa udeľuje už siedmy 

Agáta Bačová 

http://www.trencin.sk/
http://www.tripadvisor.sk/


162 
 

rok ako uznanie zariadeniam z oblasti cestovného ruchu, ktoré 

za uplynulý rok dlhodobo dostávali pozitívne recenzie od 

cestovateľov na tomto webovom portáli. 

Certifikát výnimočnosti zohľadňuje kvalitu, množstvo 

a aktuálnosť recenzií, ktoré odoslali cestovatelia na 

TripAdvisore v priebehu ostatných dvanástich mesiacov. Me-

dzi zariadenia ocenené Certifikátom výnimočnosti patria 

ubytovania, reštaurácie a atrakcie všetkých veľkostí, ktoré 

nepretržite poskytujú kvalitné služby pre zákazníkov.   

„Toto uznanie nám umožňuje verejne oceniť zariadenia, 

ktoré aktívne komunikujú so zákazníkmi a na základe spätnej 

väzby pomáha cestovateľom rozpoznať a s dôverou si rezer-

vovať dokonalý výlet,“ hovorí Heather Leismanová, vicepre-

zidentka pre oblasť priemyselného marketingu spoločnosti 

TripAdvisor. 

TripAdvisor je najväčší cestovateľský portál na svete. S viac 

než päťsto miliónmi recenzií a názorov, ktoré pokrývajú 

najväčší svetový katalóg cestovateľských profilov na svete – 

vyše sedem miliónov ubytovaní, leteckých spoločností, atrakcií 

a reštaurácií – poskytuje TripAdvisor cestovateľom kombino-

vané vedomosti veľkého množstva návštevníkov a pomáha im 

rozhodnúť sa, kde sa ubytovať, ako letieť, čo robiť a kde sa stra-

vovať. 

Pre Trenčianske múzeum je udelenie certifikátu ocenením 

a záväzkom zároveň.  

„Momentálne prichádzame do obdobia, kedy sú pred nami 

veľké stavebné projekty na obnove hradu, preto nás teší, že naši 

návštevníci nám prejavujú svoju priazeň. Zároveň nás táto 

skutočnosť zaväzuje, aby sme všetky plánované projekty do-

viedli do úspešného konca,“ pripomína Peter Martinisko, 

riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne. 

 V tomto roku sa začne s realizáciou projektu sprístupnenia 

južného opevnenia hradu, posledné prípravné práce prebiehajú 
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na projekte rekonštrukcie administratívnej budovy (tzv. 

skleníka) na dolnom nádvorí hradu a návštevníci sa môžu tešiť 

aj na postupné obnovenie všetkých hradných expozícií.  

„V horizonte piatich rokov chceme zmodernizovať všetky 

expozície v priestoroch hradu, prvou z nich bude návštevnícky 

najobľúbenejšia Matúšova veža, ktorá sa obnovy expozície 

dočká už v tomto roku,“ prezrádza Lenka Heseková, poverená 

správou Trenčianskeho hradu. 

Trenčiansky hrad je obľúbenou turistickou destináciou na 

strednom Považí. Ročne prejde jeho bránami viac ako 120 tisíc 

návštevníkov. Hrad aktuálne ponúka dva prehliadkové okruhy 

s expozíciami i krátkodobými výstavami. Počas leta si môžu 

návštevníci pozrieť výstavy „Valaská kolonizácia“ a „Erbové 

beštie“, alebo zabaviť sa na vystúpeniach sokoliarov. Hrad je 

otvorený denne od 9. do 19. hodiny. 

www.muzeumtn.sk 24.06.2017 

pomocná evidencia 574/1/2017 

 

Vyhlásenie výsledkov ankety o Cykloosobnosť Trenčína za 

rok 2016 a lokálne vyhodnotenie súťaže Do práce na bicykli sa 

konalo vo štvrtok 29. júna na Štúrovom námestí.  

Do celoslovenskej kampane s názvom „Do práce na bicykli“ 

sa tento rok v Trenčíne zapojilo 401 súťažiacich v 118 tímoch. 

Najazdili spolu 76 332 km. 

Vo vyhodnotení jednotlivcov najviac kilometrov najazdili 

Martin Kováč z tímu Hrdzavá reťaz (2163 km) – 1. miesto, 

Daniel Križko z tímu Trenčiansky kraj (1224 km) – 2. miesto 

a Daniela Šimonffyová z tímu Fast green rabbits (1052 km) – 

3. miesto. 

Spomedzi tímov najazdili najviac kilometrov Hrdzavá reťaz 

(3546 km) na 1. mieste, Fast green rabbits, (3346 km) na 2. 

mieste a universal (2712 km) na 3. mieste.  

http://www.muzeumtn.sk/
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Vyhodnotené boli aj zapojené spoločnosti a počet jázd ich 

zamestnancov. Na 1. 

mieste s počtom 1092 

jázd Adient Slovakia 

s.r.o., na 2. mieste 

Vaillant Industrial 

Slovakia s počtom 

914 jázd a na 3. mies-

te Trenčiansky samo-

správny kraj s poč-

tom jázd 495.  

Zo všetkých cyklistov, ktorí v máji absolvovali aspoň dve 

tretiny jázd do práce na bicykli, bol vyžrebovaný majiteľ 

nového bicykla. Stal sa ním Ján Holba z tímu PIO Kolektív 

Mobilných Približovačov. 

Anketu o naj... cyklistickú 

osobnosť Trenčína za rok 

2016 vyhlásilo Mesto Tren-

čín v spolupráci s Centrom 

environmentálnych aktivít 

Trenčín. Na základe výzvy 

prišlo 60 nominácií na 19 

osobností. 

Členovia Cyklokomisie pri Mestskom zastupiteľstve v 

Trenčíne vybrali spomedzi nich 3 ocenené cykloosobnosti. Sú 

nimi Oľga Lehotská, Damián Janiš a Pavel Babica. 

Osobitné ocenenie od Centra environmentálnych aktivít 

získal Jozef Mikloš, cyklista v každom ročnom období a v 

každom počasí aj v úctyhodnom veku 87 rokov. 

www.trencin.sk 07.07.2017 

pomocná evidencia 588/1/2017 

 

Cyklistické družstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Jánovi Holbovi blahoželá viceprimátor Patrik Žák. 

http://www.trencin.sk/
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Na Mierovom námestí pokračujú všetky práce podľa 

harmonogramu. Ich postup je prispôsobený archeologickému 

výskumu, ktorý doteraz nespôsobili žiadne omeškanie.  

Obnova vodovodu, kanalizácie i plynovodu pri Mestskej 

veži bola ukončená. Ply-

nári dokončili práce aj na 

ulici F. Xaverského a pre-

sunuli sa na Farskú ulicu, 

kde vo štvrtok 29. júna 

začali vodári robiť na pre-

pojoch vodovodných prí-

pojok. 

Rekonštrukcia vodovo-

du, vodovodných a kanalizačných prípojok pokračuje na pravej 

strane Mierového námestia pod hradom, kde súbežne plynári 

obnovujú svoje siete. Hlavný vodovod je už zatiahnutý v celom 

úseku od Mestskej veže po hotel Elizabeth. 

Info 04.07.2017 

pomocná evidencia 596/1/2017 

 

Hodiny na Matejovej veži Trenčianskeho hradu opäť 

odmeriavajú čas. Po desať-

ročí svojej nečinnosti sa v 

sobotu 1. júla všetky súkolia 

hodinového stroja dali do 

pohybu, aby Trenčanom aj 

návštevníkom mesta i hradu 

oznamovali presný čas. 

Po dvoch týždňoch v 

dielni sa hodinový stroj zo 

šesťdesiatych rokov minulého storočia opäť prebral k životu.  

„Pri odkrývaní nánosov špiny a holubieho trusu sa postupne 

odkrývali nové chyby – utrhnutá hriadeľ, chýbajúce časti... 
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Nakoniec sme to zvládli a už im bije srdiečko,“ s dobráckym 

úsmevom na tvári hovorí majster hodinár Zoltán Láncz. 

Ešte 14. júna putoval hodinový stroj z Matejovej veže do 

hodinárskej dielne. Po dvoch týždňoch sa viac ako sto kilo-

gramov vážiaci mechanizmus vrátil späť do vyčisteného a 

upraveného interiéru veže. Pracovníci údržby Trenčianskeho 

hradu vyniesli z jej priestorov počas upratovania niekoľko 

stoviek kilogramov sutiny, prachu a holubieho trusu. 

Práce na oprave hodín by podľa odhadu Zoltána Láncza 

trvali asi mesiac: „My sme to však museli stihnúť do dvoch 

týždňov, ako som sľúbil.“ 

Hodiny naposledy fungovali 

približne pred pätnástimi 

rokmi. Ostatné desaťročie sa 

ich ručičky už nepohli. 

Hodinár dáva k vykonanej 

práci aj desaťročný servis, 

počas ktorého sa bude starať 

o ich nastavenie a prema-

zanie. „Nasledujúcu opravu už bude mať na starosti môj syn,“ 

hovorí s úsmevom na tvári Zoltán Láncz. Na to aby hodiny 

spoľahlivo fungovali je potrebné správne mazanie a udr-

žiavanie čistoty v interiéri veže. 

Oprava hodín vyšla Trenčianske múzeum v Trenčíne na 

sedemsto eur, čo je podľa Lenky Hesekovej, poverenej 

správou Trenčianskeho hradu len zlomok ceny: „Teší nás 

prístup pána Láncza, ktorý urobil ústretový krok a ujal sa 

starostlivosti o hradné hodiny.“ 

 Zoltán Láncz sa venuje hodinárstvu už od svojich 

jedenástich rokov. 
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 „Nebol to až taký kumšt. Môj otec bol hodinár, ja som 

hodinár, aj môj syn je hodinár,“ vyznáva sa majster, ktorý svoje 

prvé hodiny opra-

voval už vo svojich 

jedenástich rokoch. 

Zoltán Láncz má za 

sebou opravy nespo-

četného množstva ho-

dín nielen doma, ale 

aj v zahraničí. 

Aj v zbierkach 

múzea sa nachádza 

niekoľko vzácnych 

hodín, ktoré si vy-

žadujú opravu. „Dohodli sme sa, že vyberieme niekoľko kusov, 

ktoré sa budeme snažiť opraviť alebo zakonzervovať,“ hovorí 

Zoltán Láncz.  

www.muzeumtn.sk 02.07.2017 

pomocná evidencia 603/1/2017 

 

Podujatie s názvom Prebudenie draka patrí k tradičným 

športovým sviatkom v Trenčíne. V areáli autocampingu na 

Ostrove sa stretli profesionálne aj amatérske tímy, ktoré 

pomáhajú budovať tradíciu dračích lodí aj v Trenčianskom 

kraji.  

Otvorenie samotných pretekov prebiehalo za účasti pred-

sedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslava 

Bašku a druhého viceprimátora mesta Trenčín Patrika Žáka. 

Preteky lodí, ktorých posádku tvorili družstvá obci, firiem 

a výkonnostných tímov, podporil TSK finančne zo svojho do-

tačného systému. Občianske združenie Matúš Čák organizuje 

Prebudenie draka už ôsmykrát. 

Majster Zoltán Láncz pod Matejovou vežou. 

http://www.muzeumtn.sk/
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Dračie lode majú vo svete prastarú tradíciu. Ich história sa 

začala písať pred viac ako 2 200 rokmi na území Číny. Posádku 

tvorí približne 20 ľudí vrátane kormidelníka a bubeníka.  

Organizáciu podujatia Prebudenie draka 2017 vyzdvihol aj 

trenčiansky župan: „Som rád, že Slovensko je jedna z tých 

päťdesiatich krajín, v ktorých si dračie lode našli svoje miesto. 

Vládne tu naozaj pekná atmosféra a som rád, že sme mohli 

podporiť túto akciu. Chcem poďakovať organizátorom za to, že 

priviedli preteky dračích lodí aj na Slovensko.“   

www.tsk.sk 03.07.2017 

pomocná evidencia 604/1/2017 

 

Vo veku nedožitých 89 rokov zomrel Rudolf Tvaroška, 

bývalý náčelník výzbrojnej služby ministerstva národnej 

obrany a prvý muž československého futbalu. 

Rudolf Tvaroška sa narodil 5. júla 1928 v Chtelnici. Po 

štúdiu na gymnáziu v Trnave a 

vojenskej reálke v Martine po-

kračoval na Vojenskej akadémii 

v Hraniciach na Morave. Vo 

februári 1957 absolvoval De-

lostreleckú fakultu Vojenskej 

technickej akadémie v Brne s 

titulom strojný inžinier. Pôsobil 

vo výrobnom závode TOS Tren-

čín.  

Cez veliteľstvo Východného 

vojenského okruhu v Trenčíne a závod v Dubnici nad Váhom 

sa dostal do Prahy, kde bol v roku 1974 povýšený na 

generálmajora. Ustanovili ho za náčelníka výzbrojnej služby 

ministerstva národnej obrany. Vojenskú techniku predvádzal v 

Indii, Iraku, Pakistane, Turecku či Egypte. 

http://www.tsk.sk/
http://dovolenka.sme.sk/turecko
http://dovolenka.sme.sk/egypt
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Po dcérinej emigrácii Rudolfa Tvarošku preložili na post 

náčelníka Správy armádneho vrcholového športu. Na prahu 

dôchodku bol zvolený za poslanca Federálneho zhromaždenia 

ČSFR. Od apríla 1993 do decembra 1999 pôsobil ako technický 

poradca troch ministrov obrany Slovenskej republiky. S jeho 

menom bola tiež dlho spätá funkcia zakladateľa a čestného 

predsedu Klubu vojenských veteránov Zväzu vojakov v Tren-

číne. 

Hoci futbal v armáde spočiatku nepatril k ťažiskovým 

športom, Rudolf Tva-

roška si ho neobyčajne 

zamiloval. Aj vďaka ne-

mu Trenčín rozkvitol do 

žiarivých farieb v tak-

zvanej zlatej ére. Lop-

tový fenomén pod hra-

dom Matúša Čáka začal 

podporovať na podnet 

vtedajšieho predsedu 

TTS Jozefa Poláka v 

roku 1958. Po zlúčení 

Odevy a TTS tvoril od 

leta 1960 neodmysli-

teľnú súčasť legendárneho funkcionárskeho triumvirátu Raftl – 

Tvaroška – Blanár.  

Z pozície predsedu futbalového oddielu priviedol Jednotu 

Trenčín k druhému miestu v najvyššej československej súťaži 

v sezóne 1962/63, ako aj k zisku polovičného titulu na jeseň 

1967. Ako zvykol hovoriť, rozhodujúcim kritériom, ktoré dr-

žalo silný tím pokope, nebola výška prémií, ale rodinné zá-

zemie.  

„U nás mali hráči za víťazstvo 180 korún. Hendikep vo fi-

nančnom ohodnotení sme sa snažili kompenzovať starost-
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livosťou. Zabezpečili sme im zamestnanie, štúdium či bývanie. 

Cestovali sme po svete, v Trenčíne sa všetci šťastne poženili. S 

manželkami dostali do vena dobré svokry a taká babka v 

domácnosti je tiež veľký kapitál,“ doplnil s úsmevom. 

Riadiace schopnosti a kontakty doma i v zahraničí zúročil v 

hlavnom meste vtedajšej spoločnej republiky, kde stál v rokoch 

1970 – 1973 na čele Československého futbalového zväzu. No-

vé predsedníctvo po neúspechu reprezentácie na majstrov-

stvách sveta v Mexiku prehodnotilo aféru Adidas – Puma a 

všetkým potrestaným hráčom následne uvoľnilo činnosť v naj-

cennejšom drese. 

Rudolf Tvaroška zomrel 30. júna 2017 v Trenčíne. Súčasťou 

poslednej rozlúčky so zosnulým bol vojenský pohreb s poctami. 

Česť jeho pamiatke! 

www.sme.sk 10.07.2017 

pomocná evidencia 617/1/2017 

 

V Trenčianskom kraji sa v minulom roku narodilo 5341 detí, 

čo bolo najmenej spomedzi všetkých slovenských krajov. Počet 

živonarodených detí sa v kraji medziročne zvýšil o 139. 

Ako informoval riaditeľ pracoviska Štatistického úradu SR 

v Trenčíne Pavol Arpáš, najviac detí sa narodilo v okresoch 

Bánovce nad Bebravou, Považská Bystrica a Nové Mesto nad 

Váhom, kde pripadlo na 1000 obyvateľov 10 živonarodených 

detí. 

Nasledovali okresy Trenčín, Ilava, Prievidza a Púchov s 

deviatimi živonarodenými deťmi na 1000 obyvateľov. Naj-

menej, 8 detí na 1000 obyvateľov, sa živonarodilo v okresoch 

Partizánske a Myjava, čím sa tieto okresy zaradil medzi desať 

okresov s najnižšou mierou živonarodených detí na Slovensku. 

V manželstvách sa v roku 2016 narodilo 3213 detí, ich podiel 

dosiahol 60 percent a medziročne klesol o dva percentuálne 

body. V manželskom zväzku sa najviac detí narodilo v okre-

http://dovolenka.sme.sk/last-minute/mexiko
http://www.sme.sk/
http://povazska.sme.sk/
http://prievidza.sme.sk/
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soch Trenčín (69 percent), Púchov (67), Považská Bystrica (65) 

a Ilava (64). Pod priemerom kraja boli okresy Bánovce nad 

Bebravou 58 percent, Nové Mesto nad Váhom (56) a Prievidza 

(54). 

V okrese Partizánske sa v manželstve narodila polovica detí 

a v okrese Myjava iba 41 percent. V roku 2016 bolo v kraji 1413 

potratov, medziročne ich počet klesol o 23 prípadov. Umelých 

potratov bolo 929 a ich počet medziročne klesol o 84 prípadov. 

Počet spontánnych potratov medziročne vzrástol o 61 prípadov. 

Index potratovosti, ktorý hovorí koľko potratov pripadá na 100 

narodených deti, dosiahol hodnotu 26,4 percenta a medziročne 

klesol o 1,1 percentuálneho bodu. 

Nižšie hodnoty vykázal okres Bánovce nad Bebravou 17,9 

percenta, Nové Mesto nad Váhom (18,3), Ilava (19,3) a Po-

važská Bystrica (26,2), vyššie okres Partizánske(26,6), Trenčín 

(27,7), Prievidza (27,9) a Myjava (29,8). 

Index potratovosti v okrese Púchov dosiahol až 47,2 per-

centa, čo bola druhá najvyššia hodnota okresu v SR po okrese 

Levice, kde počet potratov predstavoval viac ako polovicu z 

narodených detí. 

www.teraz.sk 12.07.2017 

pomocná evidencia 619/1/2017 

 

Hrnčiarstvo je jedno z najstarších remesiel. Dnešné deti si už 

len sotva dokážu predstaviť, že šálky, taniere či vázy sa 

vyrábajú z kusa hliny točiaceho sa na hrnčiarskom kruhu. 

Presvedčili sa o tom v sobotu 15. júla na Trenčianskom hrade, 

kde si doslova na vlastnej koži vyskúšali prácu s hlinou 

i točenie na hrnčiarskom kruhu. 

Letná remeselná školička je podujatím, ktorým chce 

Trenčianske múzeum v Trenčíne počas letných prázdnin 

priblížiť deťom staré remeselné techniky. Viac ako stovka 

http://www.teraz.sk/
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malých remeselníkov sa počas soboty v priestoroch dolného 

nádvoria Trenčianskeho hradu zoznamovala s hlinou.  

„Deti si vyskúšali prácu s hlinou a na hrnčiarskom kruhu si 

za pomoci lektorky vyrobili svoj vlastný 

keramický výrobok v podobe tanierika, 

misky, svietnika či vázy,“ informovala 

Zuzana Varhaníková z referátu marke-

tingu a komunikácie Trenčianskeho mú-

zea v Trenčíne. Počas podujatia deti spo-

trebovali dvanásť kilogramov hliny. Svo-

je výtvory si mali možnosť odniesť do-

mov alebo ich nechať vypáliť.  

Lektorka Monika Porubčanová si at-

mosféru letnej školičky pochvaľovala: 

„Dielničky na hrade boli skvelé, prišlo ve-

ľa talentovaných detí, čo som ani neča-

kala. Vytvorili krásne predmety nielen na kruhu, ale dokázali 

ich aj vymodelovať.“  

Zahanbiť sa nenechali ani dospelí. Kým páni skôr otáľali po-

sadiť sa za hrnčiarsky kruh, nežnejšie pokolenie si neraz splnilo 

svoj detský sen. „Vyrobila som si takúto misku na guláš, nie je 

síce dokonalá, ale je moja,“ hrdo sa chváli so svojim výtvorom 

pani Zuzana. Letná remeselná školička spojila tak celé rodiny. 

To je jedným z cieľov letných podujatí na Trenčianskom hrade. 

www.muzeumtn.sk 15.07.2017 

pomocná evidencia 626/1/2017 

 

Mesto Trenčín poskytlo po šiestich rokoch Centru envi-

ronmentálnych aktivít (CEA) správu z právneho auditu mesta, 

ktorý si dalo vypracovať po nástupe úradujúceho primátora 

Richarda Rybníčka do funkcie. Podľa CEA samospráva audit 

poskytla až na základe návrhu exekúcie voči mestu Trenčín. 

http://www.muzeumtn.sk/
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Podľa štatutárneho zástupcu CEA a poslanca trenčianskeho 

mestského zastupiteľstva Richarda Medala spor o sprístup-

nenie správy z právneho auditu mesta Trenčín sa ťahá od roku 

2011.  

„Všetky doterajšie súdy rozhodli v prospech aktivistov, žia-

dajúcich zverejnenie auditu. Vedenie mesta však ani jeden 

z rozsudkov nerešpektovalo a dostalo vec až do situácie, že pre 

nesprístupnenie správy z právneho auditu hrozila mestu Trenčín 

súdom nariadená exekúcia,“ uviedol Richard Medal. 

Aktuálnosť materiálu je podľa neho dnes už diskutabilná, ale 

zverejnenie právneho auditu považuje aj tak za dôležité víťaz-

stvo pre občanov. „Právo verejnosti na prístup k informáciám v 

zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám bolo v pl-

nej miere potvrdené. To je zásadná a pre spoločnosť veľmi 

dôležitá vec,“ dodal štatutár CEA s tým, že správa z právneho 

auditu bude verejnosti k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii 

CEA v Trenčíne. 

Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka bol právny 

audit majetkom advokátskej kancelárie GPL, ktorá ho vy-

pracovala. Mesto jej ho v snahe chrániť svoje záujmy predalo 

po tom, ako začala CEA požadovať zverejnenie dôverných 

informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k infor-

máciám. Richard Rybníček požiadal o poskytnutie auditu GPL.  

„To, že som požiadal GPL o audit, aby som ho mohol odo-

vzdať exekútorke, nebolo preto, aby som naplnil zákon 

o slobodnom prístupe k informáciám. Urobil som to preto, aby 

som zabránil hrozbe nezískania eurofondov na základe 

exekúcie, ktorú na mesto podal pán poslanec Richard Medal. 

GPL mi odovzdala audit, ja som ho odovzdal exekútorke, ktorá 

ho poskytla CEA. Čiže správu o audite som nedal k dispozícii 

verejnosti, ale prostredníctvom exekútorky Centru environ-

mentálnych aktivít,“ skonštatoval Richard Rybníček s tým, že 
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išlo o čas, pretože mesto mohlo prísť pre exekúciu o možnosť 

čerpať osem až desať miliónov eur z eurofondov. 

Audit z roku 2011 podľa Rybníčka riešil zmluvné vzťahy 

predchádzajúceho vedenia mesta, ktoré najviac ohrozovali 

Trenčín. Vo viacerých kľúčových prípadoch sú už dnes vypo-

vedané zmluvy, prípadne sú vyhraté súdne spory.  

„Súčasťou auditu boli odporúčania, ako postupovať v ťaž-

kých súdnych kauzách a ich nezverejnením som chránil mesto. 

Dnes by som to urobil znova,“ zdôraznil Richard Rybníček. 

Richard Medal pripadá primátorovi ako nastrčený niekým, 

kto sa potrebuje dostať k informáciám, ktorým bežný občan 

neporozumie.  

„Neviem, prečo to pán poslanec Medal robil. Mne to príde 

tak, že tou exekúciou v mene niekoho mesto vydieral. Z toho, 

čo som ja vycítil, on sa teší z toho, že takto vážny dokument 

môže zverejniť. Bez ohľadu na to, aké to má dosahy na mesto. 

Čiže klasický aktivistický príklad toho, kedy mu slovo zod-

povednosť nehovorí vôbec nič. A je mu jedno, aké dosahy to 

má. Keby mu to jedno nebolo, nedal by ako poslanec na svoje 

vlastné mesto exekúciu, čím ohrozil eurofondy,“ doplnil tren-

čiansky primátor. 

Podľa Petra Haňdiaka z advokátskej kancelárie GPL kan-

celária audit poskytla mestu preto, aby zabránila vysokým 

škodám, ktoré v dôsledku exekúcie a nemožnosti čerpania eu-

rofondov hrozili.  

„Krajský súd v minulosti rozhodol, že mesto nemusí sprí-

stupniť audit, keďže nebolo jeho vlastníkom. Keby sme mali 

čas, tak by súd pravdepodobne rozhodol o ukončení exekúcie, 

pretože mesto nebolo vlastníkom auditu. Keďže išlo o otázku 

hodín, rozhodla sa GPL okamžite správu poskytnúť.“ 

www.teraz.sk 25.07.2017 

pomocná evidencia 639/1/2017 

 

http://www.teraz.sk/
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Nové detské ihrisko na Soblahovskej ulici, ktoré hlasovaním 

pre Trenčín vyhrali ľudia, po prvýkrát privítalo deti v sobotu 5. 

augusta.  

„Som rád, že aj súkromný sektor sa spolupodieľa na in-

vestíciách do roz-

voja mesta. To 

najúžasnejšie bolo, 

ako sa Trenčania 

pustili do súboja 

s inými mestami 

o získanie tohto 

ihriska pre naše 

deti. Chcem sa za 

túto obrovskú sna-

hu a angažovanosť 

poďakovať,“ povedal primátor mesta Richard Rybníček.  

„Trenčín nazbieral viac ako 138 tisíc hlasov a s obrovským 

náskokom vyhral vo svojej kategórii. Ihrisko je teda v správ-

nych rukách a určite bude miestom detskej radosti,“ doplnil 

obchodný riaditeľ spoločnosti Lidl SR Filip Dvořák.  

Ihrisko má na ploche 16 x 20 m osem herných prvkov. Roz-

delené je do dvoch zón podľa veku detí – 2 až 6 rokov a 6 až 12 

rokov. Môžu sa zahrať na dvoch hradoch, pieskovisku, koloto-

či, hojdačkách či prevažovadlách.  

Info 05.09.2017 

pomocná evidencia 655/1/2017 

 

Rekonštrukcia Mierového námestia pokračovala ďalšími 

prácami.  

Čulý pracovný ruch sa presunul najmä na pravú stranu 

Mierového námestia pod hradom, kde bol odstránený chodník 

až po Ulicu M. Aurélia a správcovia sietí kladú takzvané 
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chráničky, ktoré zabezpečia ochranu sietí pred prípadným 

poškodením pri možných 

výkopoch v budúcnosti.  

Ďalej pokračuje arche-

ologický výskum v mies-

te trafostanice a fontány. 

Siete sú hotové pri Mest-

skej veži, na Farskej a F. 

Xaverského uliciach. Na 

Farskej ulici sú uložené 

obrubníky a na chodníkoch už ukladajú prvé dlažobné kocky. 

www.trencin.sk 10.08.2017 

pomocná evidencia 659/1/2017 

 

Pri príležitosti výnimočného životného jubilea prijal v uto-

rok 15. augusta primátor mesta Richard Rybníček na mest-

skom úrade Karolínu Maršálkovú, ktorá sa dožila 100 rokov. 

V Trenčíne žije od roku 1951. Do dôchodku pracovala na 

Strednej priemyselnej škole stavebnej ako ekonómka a spolu s 

vtedajším ria-

diteľom školu 

vybudovali. 

Veľmi rada 

číta a má pre-

hľad o všetkom, 

čo sa v našom 

meste deje. Sú-

ťažne sa veno-

vala stolnému 

tenisu, doma má 

slušnú zbierku medailí, donedávna bicyklovala. Šport miluje, 

ako povedala – v Trenčíne má asi najviac televíznych špor-

Jubilantka Karolína Maršálková s najbližšou rodinou. 

http://www.trencin.sk/
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tových kanálov. Najradšej sleduje hokej. Pani Maršálkovej 

želáme i naďalej dobré zdravie a veľa radosti zo života!  

Info 05.09.2017 

pomocná evidencia 669/1/2017 

 

V tomto týždni od pondelka 21. augusta boli vyznačené 

cyklopruhy na komunikácii od kruhového objazdu pri Kera-

moprojekte po bývalú Strednú zdravotnícku školu. Zároveň 

bolo vyznačené vodorovné značenie, vrátane priechodov pre 

chodcov. Cyklopruhy sú po oboch stranách komunikácie. Ri-

zikové úseky v križovatkách sú podfarbené nazeleno pre zdô-

raznenie bezpečnosti. Prvá etapa cyklotrasy má dĺžku približne 

990 metrov.  

Mesto do jej výstavby, vrátane rozšírenia komunikácie, zú-

ženia niektorých chodníkov, úprav križovatiek i priechodov pre 

chodcov na bezbariérové  s dlažbou pre nevidiacich a iných 

prác, investovalo takmer 300 tisíc eur.  

www.trencin.sk 24.08.2017 

pomocná evidencia 678/1/2017 

 

Morový stĺp na trenčianskom námestí pripomína epidémiu, 

ktorá zabila množ-

stvo ľudí, ale aj 

katastrofálny po-

žiar a povodeň, 

ktoré zasiahli oby-

vateľov mesta krát-

ko po sebe. Posta-

vili ho v čase, keď 

mesto stíhala jedna 

katastrofa za dru-

hou. V období, keď 

Trenčín najprv vyhladovalo vojsko, ktoré ho štyri a pol roka 

http://www.trencin.sk/
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obliehalo, potom prišiel ničivý požiar, strašná povodeň a nako-

niec už aj tak zdecimované obyvateľstvo postihla pliaga 

najstrašnejšia - veľká morová epidémia. 

Dva roky po nej dal vtedajší župan gróf Mikuláš Ilešházy 

postaviť na hlavnom námestí morový stĺp, ktorý mal zároveň 

mesto aj ochraňovať. V Trenčíne stojí už od roku 1712 a 

v týchto dňoch ho čaká prvá časť rozsiahlej opravy. 

Morový stĺp v Trenčíne je unikátny aj tým, že je stále 

rovnaký, ako keď ho pred 305 rokmi postavili. Teraz mesto 

získalo financie na to, aby sa táto významná pamiatka dočkala 

opravy. 

„Mesto získalo dotáciu z rozpočtu Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky v sume 15 tisíc eur na prvú etapu 

kompletnej reštaurácie spodnej časti morového stĺpa. O práce 

sa postará reštaurátor, ktorý sa v minulom roku podpísal aj pod 

reštaurátorský výskum tejto pamiatky, Martin Mikuláš,“ 

povedala hovorkyňa primátora Erika Ságová. Celková suma za 

rekonštrukciu v prvej etape činí podľa nej necelých 30 tisíc eur. 

Zvyšnú časť, teda 15 tisíc eur, zaplatí mesto. Prvú etapu 

ukončia do konca tohto roku, tak ako má byť ukončená aj 

obnova celého Mierového námestia. 

Mesto bude žiadať aj o dotáciu pre druhú etapu – samotný 

stĺp, nápisy a Svätú Trojicu, ktorá sa vyníma na jeho vrchole. 

„Rekonštrukciu morového stĺpa sme zvažovali už dávno 

vzhľadom na jeho viditeľné poškodenie. Využili sme preto 

možnosť získania financií z ministerstva kultúry a pamätali sme 

aj na to, že v tomto roku bude rekonštruované námestie,“ 

dodala Erika Ságová. 

Reštaurátor Martin Mikuláš včera spolu s chlapmi opatrne 

nakladali na prívesný vozík auta ťažké stĺpy balustrádového 

pieskovcového zábradlia.  
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„Trojičný stĺp reštaurujem po prvý raz. Viac-menej sa 

venujem reštaurovaniu sôch a kamenných článkov, keď sa 

nanovo stavali kasárne na Trenčianskom hrade,  reštaurovali 

sme všetky kamenné okná,“ vysvetlil nám Martin Mikuláš. 

Ozrejmil, že momentálne rozoberajú celú spodnú časť, ktorá je 

najviac poškodená 

vandalizmom, ale aj 

bežným užívaním 

pamiatky. 

Z minulých sto-

ročí podľa neho 

existujú záznamy 

o tom, že stĺp sa 

opravoval štyrikrát, 

pričom prvýkrát ho 

dal reštaurovať už 

vnuk Mikuláša Ilešházyho na konci 18. storočia. Neskôr ho 

opravovali ešte v 19. storočí a v 20. storočí v roku 1956 a 1979. 

„Zdemontovali aj časť zábradlia a celé to spájali cementovou 

maltou,“ dodal Martin Mikuláš.  

Schody okolo spodnej časti morového stĺpa už nie sú 

pôvodné, sú z umelého kameňa. Nahradia ich žulové. Podľa 

reštaurátora bude zaujímavá najmä druhá etapa obnovy, ktorá 

by mohla byť v budúcom roku. Vtedy by sa mali opraviť nápisy 

aj sochy na vrchu stĺpa.  

„To bude trošku problematické, pretože z dokumentácie zo 

sedemdesiatych rokov minulého storočia, keď Umelecké re-

meslá reštaurovali stĺp, je zmienka od statika o tom, že stĺp sa 

hýbal. Vtedy navrhol tri kotvy do pätky stĺpa, či to dobre 

zafixovali, uvidíme, až keď pôjdeme hore,“ hovorí s úsmevom 

reštaurátor. 

Morový stĺp sa viaže s mimoriadne pohnutou minulosťou 

mesta. Podľa historika z Trenčianskeho múzea Vladimíra Pin-
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ďáka krátko pred jeho vznikom postihli mesto obrovské 

nešťastia.  

„Stĺp vznikol v roku 1712 a pripomína nielen mor, ale aj 

predchádzajúce veľmi ťažké obdobie. Od roku 1704 sme tu ma-

li obliehanie Trenčianskeho hradu a mesta Trenčín vojskami 

povstalca Františka II. Rákociho, ktorý sa pokúšal získať hrad 

a mesto, ktoré vtedy podporovalo panovníka. Štyri a pol roka 

mesto obliehali, ľudia sa nemohli dostať k potrave, bol veľký 

problém tu prežiť. Aj keď si nejaké jedlo ľudia zohnali, na 

hrade bolo cisárske vojsko, teda nepriatelia Rákociho, a tí im 

všetko pobrali. Prišiel hladomor. Napokon Rákociho vojsko 

porazili vo významnej bitke v roku 1708. Mesto si však neod-

dýchlo, pretože vzápätí prišiel rozsiahly požiar,“ vysvetlil Vla-

dimír Pinďák. 

Podľa neho sa požiar rozšíril z jedného z domov v centre a 

celé mesto ľahlo popolom, zhorel dokonca aj piaristický kostol. 

Hrad vtedy odolal, aby mohol vyhorieť v roku 1790. Hneď po 

požiari, len čo Trenčania oplakali obete po tragédiách, na jar 

v roku 1709 sa navyše rozvodnil Váh a pobral všetky mosty, 

zomrelo množstvo ľudí. O rok nato v lete vypukla morová epi-

démia.  

„Boli veľmi veľké obete na ľudských životoch. V priebehu 

leta až do novembra roku 1710 prežilo v meste a okolí z pô-

vodných 7 844 obyvateľov iba 1 071 ľudí,“ povedal historik. 

Škody na majetku, ktoré spôsobilo Rákociho vojsko, mor aj po-

žiare, sa dostali k sume 460 tisíc zlatých.  

„Mesto sa z toho dlho spamätúvalo. Po strašných udalos-

tiach župan Mikuláš Ilešházy povolal do mesta viedenských 

majstrov, ktorí pravdepodobne opravovali aj vyhorený piaris-

tický kostol, a dal im vybudovať morový stĺp,“ vysvetlil Vladi-

mír Pinďák. 

www.pravda.sk 24.08.2017 

pomocná evidencia 679/1/2017 

http://www.pravda.sk/
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Na Trenčianskom hrade privítali v sobotu 26. augusta tohto-

ročného stotisíceho návštevníka. Boris Petkovič z Nového 

Mesta nad Váhom s rodinou chcel v sobotu pôvodne navštíviť 

ZOO v moravskej Lešnej, dlhší spánok však rozhodol, že sa vy-

dali na Trenčiansky hrad. 

Podľa Ľuboša Hamaja z referátu marketingu a komuni-

kácie Trenčianskeho múzea po dvoch rokoch, kedy sa sto-

tisícimi návštevníkmi stali českí turisti, odovzdali tento rok pa-

mätný list Slovákovi.  

„Je príjemné odovzdávať takéto ocenenie, no na druhej stra-

ne je to i veľký záväzok voči našim návštevníkom, aby sme im 

poskytovali len kvalitné služby,“ doplnil Ľuboš Hamaj.  

Stotisíci návštevník prišiel tento rok na Trenčiansky hrad 

opäť o niečo skôr ako vlani. Kým pred rokom vítali jubilejného 

návštevníka 30. augusta, v tomto roku to bolo o štyri dni skôr. 

„Návštevnosť Trenčianskeho hradu opäť rastie. Za prvý pol-

rok sa medziročne zvýšila o viac ako osem percent,“ uzavrel 

Ľuboš Hamaj.  

www.teraz.sk 27.08.2017 

pomocná evidencia 683/1/2017 

 

Trojicu ozbrojených lupičov, ktorí šarapatili najmä v Tren-

čianskom kraji, okresný súd v stredu 30. augusta poslal do 

vyšetrovacej väzby. Polícia 

ich zadržala v pondelok 28. 

augusta nadránom. Za do-

teraz zistenú trestnú činnosť 

mužom hrozí až 15-ročný 

pobyt za mrežami. 

Obvinení sú zo zločinu 

nedovoleného ozbrojovania a dvoch prípadov obzvlášť zá-

važného zločinu lúpeže spáchanej spolupáchateľstvom. Prvý 

prípad sa stal 19. júna 2017, keď v obci Horné Srnie lúpežne 

http://www.teraz.sk/
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prepadli vozidlo Slovenskej pošty. O necelý mesiac neskôr, 

10. júla, prepadli čerpaciu stanicu vo Veľkých Bierovciach ne-

ďaleko Trenčína. Z každého z týchto prepadov si odniesli 

sumu, ktorá prevyšovala 26 tisíc eur. Pri oboch sa vyhrážali po-

užitím strelnej zbrane. 

Lúpežnícke trio disponovalo celým arzenálom zbraní. Pri 

prehliadkach ich domov a ďalších priestorov polícia našla osem 

obranných granátov s naskrutkovaným zapaľovačom, tri útočné 

pušky – samopaly vzor 58, dva samopaly vzor 61 (tzv. škor-

pióny) aj s tlmičmi, jednu brokovnicu, štyri krátke guľové 

zbrane rôznych značiek, viacero zásobníkov a strelivo rôzneho 

kalibru v počte vyše 1 700 kusov. Na otázku, odkiaľ pochádza-

la táto výzbroj, polícia zatiaľ nechce odpovedať. 

„V tomto štádiu vyšetrovania to nebudeme komentovať,“ 

zareagoval Jaroslav Málik, prvý viceprezident PZ SR. 

Zadržaní muži nie sú pre políciu nové tváre a nie sú to žiadni 

mladíci. Milan Ž. (47) z Hornej Súče bol súdne trestaný už 10-

krát, Jaroslav K. (57) z Trenčína a Stanislav H. (46) boli trestaní 

dvakrát. 

Príprava na samotné zatknutie trvala niekoľko týždňov. 

Uskutočnilo sa v pondelok pod krycím názvom HAZUKA, čo 

má byť skratka priezvisk troch páchateľov. Zadržali ich v obci 

Horná Súča, v trenčianskej miestnej časti Opatová a v Ružom-

berku. 

„Na akcii sa zúčastnilo viac ako 150 policajtov KR PZ 

v Trenčíne a ďalších zložiek a špecializovaných útvarov polície 

a v súčinnosti s KR PZ v Žiline. Spolu bolo vykonaných 

13 domových prehliadok,“ dodal Vladimír Šramka, krajský 

policajný riaditeľ v Trenčíne. 

Polícia pracuje s verziou, že nejde o konečný sumár trestnej 

činnosti tejto skupinky, a nemusí ísť ani o konečný počet 

páchateľov. Vyšetrovaním sa môžu zistiť ďalšie zločiny, a tak 

trestná sadzba pre páchateľov môže byť napokon ešte vyššia. 
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Policajti zisťujú, či títo lupiči nemajú na svedomí napríklad aj 

prepadnutie predajne potravín v Dolnej Súči v decembri 2015, 

čo spáchali zakuklení muži so zbraňami a v policajných unifor-

mách alebo podobný prepad takisto z decembra roku 

2015 v Ružomberku. 

Podľa Jaroslava Málika je zadržanie tohto gangu veľkým 

úspechom, pretože sa podarilo zastaviť páchanie ďalšej násilnej 

trestnej činnosti. Polícia má informácie, že sa pripravovali na 

ďalšie zločiny. 

„Vzhľadom na arzenál zaistených zbraní je veľký úspech, že 

nedošlo k ohrozeniu života a zdravia. Každá z týchto zbraní 

bola veľkou hrozbou. Pri lúpežných prepadnutiach alebo pri 

následnom úteku si môžeme predstaviť akýkoľvek hrozivý 

scenár, napríklad keby obsluha nesplnila ich pokyny alebo keby 

ich niekto začal prenasledovať. Boli hrozbou pre širokú 

verejnosť,“ zdôraznil prvý viceprezident Policajného zboru SR. 

www.pravda.sk 30.08.2017 

pomocná evidencia 687/1/2017 

 

Koncom augusta boli vyznačené cyklopruhy na komunikácii 

od kruhového objaz-

du pri Keramopro-

jekte po bývalú 

Strednú zdravotnícku 

školu. Zároveň bolo 

vyznačené vodorov-

né značenie, vrátane 

priechodov pre chod-

cov. 

Cyklopruhy sú po 

oboch stranách komunikácie. Rizikové úseky v križovatkách 

majú pre zdôraznenie bezpečnosti zelené podfarbenie. Prvá 

etapa cyklotrasy má dĺžku približne 990 metrov. Mesto do jej 

http://www.pravda.sk/
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výstavby, vrátane rozšírenia komunikácie, zúženia niektorých 

chodníkov, úprav križovatiek i priechodov pre chodcov na bez-

bariérové s dlažbou pre nevidiacich a iných prác, investovalo 

takmer 300 tisíc eur.  

Info 05.09.2017 

pomocná evidencia 689/1/2017 

 

Pamätník oslobodenia Trenčína – vojenské delo na rohu 

Soblahovskej a Bezručovej ulice, chcú viacerí obyvatelia mesta 

vyhlásiť za národnú kultúrnu pamiatku. Pamätník má pre nich 

spoločenskú hodnotu 

ako technická pamiat-

ka, zároveň však pri-

znávajú, že sa obávajú 

zmeny územného plá-

nu, ktorá by v tejto časti 

mesta umožnila vý-

stavbu sedemposcho-

dovej bytovky na ved-

ľajšom pozemku. 

Podnet na vyhláse-

nie dela za kultúrnu pamiatku podal Juraj Benko. Mal pritom 

dve motivácie. 

„Pamätník, ktorý si pamätám z detstva, už nie je v najlepšej 

kondícii, je to pritom časť, ktorá čiastočne dotvára aj identitu 

mesta. Zároveň som sa nedávno dozvedel, že územie, ktoré je v 

okolí dela, bolo zahrnuté v rámci rokovania mestského za-

stupiteľstva do procesu zmien,“ zdôvodnil svoj návrh Juraj 

Benko. 

V ňom sa podľa neho uvažovalo nad zmenou územného 

plánu. „Padol návrh, aby sa na priľahlom pozemku, kde je 

súkromný penzión, mohla postaviť sedemposchodová bytovka. 

Bol to posledný impulz, povedal som si, že to treba začať riešiť. 

http://reality.sme.sk/predaj/pozemok/
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Dal som preto podnet, aby pamiatkari posúdili, či sa to nemôže 

vyhlásiť za pamiatku, aby sa pre delo vytvorila ochrana,“ uvie-

dol s tým, že by bol rád, aby sa s pamätníkom začalo niečo ro-

biť, aby si mesto ujasnilo, aký má k nemu vzťah. 

„Na druhej strane nechcem, aby sa tam stavalo, aby neprišlo 

k takej salámovej metóde ten priestor zo strany developera zís-

kať, a začať na pozemku, kde je pamätník niečo robiť, napríklad 

s občianskou vybavenosťou k bytovke,“ dodal Juraj Benko. 

V Trenčíne je delo okrem pamätnej tabule na budove Posád-

kového klubu jediný pamätník na oslobodenie mesta a jeho 

okolia. 

S myšlienkou jeho pamiatkovej ochrany súhlasí aj Miroslav 

Ondráš zo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. 

Podľa neho je pamätník symbolom oslobodzovania mesta a 

jeho častí na druhom brehu Váhu. 

„Mal by sa stať objektom národnej kultúrnej pamiatky, aby 

bol uchovaný „na 

veky“ ako iné vý-

znamné pamätníky. 

Tak, ako odchádza-

jú účastníci odboja 

a oslobodzovania 

nášho územia, za-

čínajú sa upravovať 

dejiny a velebiť aj 

hodnoty vojnového 

štátu, počínajúc od 

Tisa až po miestnych funkcionárov HSĽS a Hlinkovej gardy,“ 

povedal Miroslav Ondráš s tým, že pokiaľ nebude zachovaný 

ako kultúrna pamiatka, hrozí jeho zánik. 

„Ak nie je dôvod na jeho zachovanie, tak je za tým asi iba 

snaha sa ho zbaviť kvôli pozemku, na ktorom stojí,“ dodal. 

http://dvaja.sme.sk/
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Symbolický pamätník v podobe dela na betónovom pod-

stavci venoval pravdepodobne niekedy v 70. rokoch 20. sto-

ročia mestu Trenčín vtedajší Agrostav.  

Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne podnet na vyhlásenie 

dela za kultúrnu pamiatku postúpil Pamiatkovému úradu SR. 

„Komisia pre posudzovanie pamiatkového fondu sa týmto 

podnetom zaoberala minulý mesiac a vyhlásenie veci za kul-

túrnu pamiatku neodporučila, pretože vec nespĺňa kritériá kul-

túrnej pamiatky a nevykazuje pamiatkové hodnoty,“ infor-

movala Lucia Pastierová z trenčianskeho krajského pamiat-

kového úradu s tým, že podľa vyjadrenia Vojenského his-

torického múzea v Piešťanoch neexistuje priama súvislosť 

s bojmi v danej lokalite. 

„Komisia odporučila v prípade záujmu mesta vyhlásiť pa-

mätník podľa pamiatkového zákona za miestnu pamätihod-

nosť,“ dodala Lucia Pastierová. 

Mesto so stanoviskom pamiatkarov nevyhlásiť delo za ná-

rodnú kultúrnu pamiatku podľa hovorkyne Eriky Ságovej 

súhlasí. Označením pamätníka za miestnu pamätihodnosť sa 

však plánujú zaoberať. 

„Tento krok vyžaduje širšiu diskusiu, ktorú sme ako mesto 

ešte neuskutočnili. Budeme sa tým zaoberať, ale potrebujeme 

na to čas,“ reagovala hovorkyňa Trenčína. 

Pozemok, na ktorom je delo umiestnené, je aktuálne v 

územnom pláne definovaný ako verejné parky a parkové 

úpravy bez možnosti výstavby. 

„Zámer mesta je, aby to zostala verejná parková úprava,“ 

uviedla. Podľa nej sa zmeny nedotknú ani vedľajšieho pozemku 

súkromného penziónu. „Napokon, tento pozemok penziónu zo-

stane v územnom pláne tak ako doteraz, teda ako nešpeci-

fikované komerčné vybavenie s výškou štyri nadzemné pod-

lažia,“ dodala Erika Ságová. 
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Podľa predsedu mestskej komisie kultúry Kamila Bystric-

kého by sa radnica mala o kultúrne pamiatky na svojom území 

viac starať. 

„Mesto investuje len veľmi málo do obnovy kultúrnych pa-

miatok, pritom ako vlastník má aj túto povinnosť. Ako komisia 

sme dali exekutíve signál, že máme záujem tento nelichotivý 

stav riešiť,“ povedal Kamil Bystrický. 

Požadujú, aby mesto v budúcoročnom rozpočte vyčlenilo 15 

tisíc eur na revitalizáciu ochranu kultúrnych pamiatok, ktoré má 

vo vlastníctve. Rovnako navrhli aktualizovať zoznam pamiat-

kových objektov, ktorý bol naposledy vypracovaný pred viac 

ako desiatimi rokmi. 

www.sme.sk 01.09.2017 

pomocná evidencia 692/1/2017 

 

Do kalendára podujatí trenčianskeho výstaviska Expo 

Center pribudla v septembrovom termíne ďalšia výstava ve-

novaná záhradkárom a záhradám. Vznikla vďaka spolupráci s 

tvorcami relácie Hurá do 

záhrady slovenskej verej-

noprávnej televízie. 

O priazeň širokej 

verejnosti, no najmä ľudí s 

blízkym vzťahom k zá-

hradám sa počas prvých 

dvoch septembrových dní 

uchádzal nový veľtrh v 

priestoroch trenčianskeho výstaviska Expo Center. Prvý ročník 

záhradkárskeho veľtrhu Hurá do záhrady vznikol na námet 

relácie s rovnakým názvom, ktorú môžu diváci vidieť na 

obrazovkách slovenskej verejnoprávnej televízie. 

„Mali sme tú česť spolupracovať s tvorcami tejto relácie, 

vďaka ktorej vznikol nový výstavný titul na Slovensku. Prvý 

http://www.sme.sk/
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ročník tohto veľtrhu priniesol hneď niekoľko noviniek, pre-

miérovo sa v rámci veľtrhu uskutoční aj aukcia medu,” povedal 

generálny riaditeľ výstaviska Expo Center v Trenčíne Pavol 

Hozlár. 

Program veľtrhu bol zostavený pestro a rozmanito, nechý-

bali odborné prednášky na témy Herbár či pestovanie moruší, 

ochutnávka a aukcia medu, či prezentácia kvalitných remesel-

ných pivovarov. Najväčšej obľube návštevníkov sa už tradične 

tešia praktické ukážky, ktoré boli tentokrát na tému rez a strih 

okrasných drevín a stáčanie medu.  

Súčasťou slávnostného otvorenia veľtrhu bol aj krst knihy 

„Okrasná záhrada: Práce podľa mesiacov“, ktorej autormi sú 

redaktorka časopisu Záhradkár Lucia Harničárová a profesor 

Ivan Hričovský.  

„Táto publikácia vznikla na základe životných skúseností, 

ktoré sme spracovali v rozpätí troch až štyroch mesiacov. Kniha 

má obrovský význam, pretože je venovaná prácam v okrasnej 

záhrade v jednotlivých mesiacoch, no obsahuje aj pasáž o 

úžitkovo-okrasných záhradách,“ vysvetlil spoluautor knihy 

profesor Ivan Hričovský. 

Krstilo sa lupienkami z ruží, no a aby sa knihe darilo, krst-

ných otcov bolo hneď niekoľko. Nechýbal medzi nimi ani tren-

čiansky župan Jaroslav Baška.  

„Človek ide do záhrady s radosťou, že tam niečo urobí, 

oddýchne si, zrelaxuje, a zároveň spraví niečo užitočné pre 

prostredie, v ktorom žije. Preto je názov nového veľtrhu Hurá 

do záhrady viac ako výstižný,” doplnil župan, ktorému je 

tematika záhrad blízka. Trenčiansky samosprávny kraj má čo 

povedať aj k tejto oblasti vďaka svojmu grantovému programu 

Zelené oči. Dve školy v trenčianskom kraji, ktoré si v rámci 

neho požiadali o finančný príspevok, Spojená škola internátna 
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v Trenčíne a Stredná odborná škola v Pruskom, už majú vo 

svojom areáli certifikované Prírodné záhrady.  

„Určite by bolo dobré zapojiť aj školy a organizácie, ktoré 

už majú certifikát Prírodnej záhrady do tohto veľtrhu. Pevne 

verím, že sa nám to v 

ďalšom ročníku po-

darí,” povedal Jaro-

slav Baška. 

V priestoroch are-

álu výstaviska si 

návštevníci mohli po-

zrieť aj bonsaje a 

zaujímavé japonské 

záhrady. Na veľtrhu 

sa prezentovalo aj zá-

hradné centrum z Trenčína, ktoré zveľadilo vonkajšie priestory 

výstaviska, no a zaujímavý sortiment záhradnej techniky 

predstavili aj vystavujúce firmy. 

www.tsk.sk 03.09.2017 

pomocná evidencia 698/1/2017 

 

Trenčania sa dočkali a toto leto sa už mohli kúpať a slniť 

„doma“. Kúpalisko na Ostrove otvorilo svoje brány 19. júna 

a posledných návštevníkov privítalo 3. septembra. Otvorené 

bolo 66 dní. Pre zlé počasie mala prevádzka pauzu 18 dní.  

Kúpalisko v lete navštívilo 64 774 návštevníkov, najviac 

v auguste. Najpočetnejšiu skupinu tvorili deti od 5 do 15 rokov, 

dospelí Trenčania a dospelí návštevníci mimo Trenčína. 

Celková tržba zo vstupného predstavuje 167 529,50 eur. 

Počas sezóny sa ukázali niektoré nedostatky, na niečo 

upozornili i návštevníci. „Určite upravíme otváracie hodiny, 

doplníme šmýkačku do detského bazéna, tienidlo nad detským 

ihriskom, rozšírime bufety a sociálne zariadenia,“ povedal 

Krst knihy o okrasnej záhrade, vľavo Pavol Hozlár, v strede Jaroslav Baška. 

http://www.tsk.sk/
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správca kúpaliska Róbert Buchel s tým, že mesto uvažuje aj 

nad vybudovaním väčšieho tieňa v areáli, či už výsadbou 

väčších stromov 

alebo vybudovaním 

tieniacich konštruk-

cií.  

Návštevníci mali 

k dispozícii zdarma 

50 slnečníkov a 100 

ležadiel.  

„Žiaľ, po nece-

lých dvoch týžd-

ňoch bola väčšina slnečníkov poškodená alebo zničená úplne. 

Mrzí nás, že niektorí ľudia nerešpektovali naše upozornenia 

a počas silného vetra ich nestiahli. Skončili polámané,“ 

skonštatoval Róbert Buchel. 

Problematické bolo i parkovanie.  

„Viacerí vodiči zaparkovali všelijako, len aby boli najbližšie 

k vstupu do kúpalis-

ka. Pritom aj pri 

krytej plavárni, čo je 

naozaj len veľmi ma-

lá vzdialenosť, boli 

voľné parkovacie 

miesta zdarma,“ upo-

zornil správca kúpa-

liska.  

„Do budúcej sezó-

ny by sme chceli požiadať návštevníkov o rešpektovanie zá-

kazu fajčenia v areáli kúpaliska,“ dodal. 

Info 03.10.2017 

pomocná evidencia 699/1/2017 
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Trenčania si každoročne pripomínajú augustové udalosti z 

roku 1968 na Mierovom námestí pri Lipe slobody, ktorú tu 

zasadili na konci dramatického roka 1968. 

„Robím to každý rok aj s priateľmi, aby sme si uctili pa-

miatku ľudí, ktorí zahynuli a následne aj tých, ktorí po tom, čo 

prišlo k normalizácii, mali pre svoje aktivity „po chlebe“,“ 

povedal jeden z pamätníkov augustových udalostí Emil Sed-

lačko s tým, že chcú pripomenúť Trenčanom, že to, čo sa stalo, 

nikto nevyvráti. 

 „Bol to pokus o slobodu. V človeku to žije, dejiny už nikto 

neobráti ani nepoprie. Boli sme aktívne pri tom, sloboda, ktorá 

sa v tom čase otvorila, to bolo niečo fantastické,“ dodal Emil 

Sedlačko. 

Pod koreň Lipy slobody zakopali v roku 1968 dokumenty v 

uzavretom tubuse, ktoré majú pripomínať dobré vzťahy medzi 

Čechmi a Slovákmi. 

„Strom pripomína spolupatričnosť Čechov a Slovákov a má 

svoj historický význam. Lipu sme zasadili v silne emotívnom 

čase a dodnes je živým pamätníkom zrodu slobody,“ pripome-

nul Emil Sedlačko. 

Dňa 21. augusta 1968 obsadili armády Varšavskej zmluvy 

väčšinu dôležitých miest vo vtedajšom Československu. Vojen-

ská invázia Sovietskeho zväzu spolu s vojskami Poľska, Ne-

meckej demokratickej republiky, Maďarska a Bulharska bola 

najväčšou ozbrojenou akciou v Európe od konca druhej sve-

tovej vojny. Okupácia zastavila demokratizačný proces v ČSSR 

označovaný ako Pražská jar. 

www.sme.sk 04.09.2017 

pomocná evidencia 701/1/2017 

 

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) mal koncom minulého 

roka najnižší podiel obyvateľov v predproduktívnom a najvyšší 

v poproduktívnom veku na Slovensku. Ku koncu roku 2016 

http://dvaja.sme.sk/
http://www.sme.sk/tema.asp?te=535
http://dovolenka.sme.sk/bulharsko
http://zlavy.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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žilo v TSK 79 115 detí do 14 rokov a 97 081 osôb starších ako 

65 rokov. 

Ako informoval riaditeľ Pracoviska Štatistického úradu SR 

v Trenčíne Pavol Arpáš, už sedem rokov podiel obyvateľov 

v predproduktívnom veku vykazuje najnižšie hodnoty medzi 

krajmi, aj keď medziročne vzrástol o 0,1 percentuálneho bodu. 

„Ku koncu roku 2016 tvoril 13,4 percenta a v porovnaní so 

SR bol až o dva percentuálne body nižší. Podiel obyvateľov 

v produktívnom veku v kraji klesá od roku 2009, v roku 2016 

medziročne klesol o 0,7 percentuálneho bodu a tvoril 

70,1 percenta (v SR 69,6 percenta). Štvrtý rok má Trenčiansky 

kraj najvyšší podiel obyvateľov v poproduktívnom veku. Me-

dziročne vzrástol o 0,6 percentuálneho bodu a predstavoval 

16,5 percenta (v SR 15 percenta),“ uviedol Pavol Arpáš s tým, 

že koncom minulého roka žilo v TSK 412 620 osôb v pro-

duktívnom veku (15 – 64 rokov). 

Priemerný vek obyvateľov TSK predstavoval v minulom 

roku 42 rokov. Medziročne vzrástol o 0,3 percenta a bol naj-

vyšší spomedzi slovenských krajov. Populácia starne vo všet-

kých deviatich okresoch TSK.  

„Najpriaznivejšie vekové zloženie bolo v okresoch Považ-

ská Bystrica, Púchov a Bánovce nad Bebravou. V uvedených 

okresoch bol priemerný vek obyvateľa najnižší - 41 rokov, nao-

pak, najvyšší bol v okresoch Partizánske 43 rokov a Myjava 44 

rokov.  

Vo všetkých okresoch prevládali závislé osoby vo veku 65 

a viac rokov nad osobami vo veku do 14 rokov, najvyšší rozdiel 

bol v okrese Myjava - deväť osôb v neprospech detí, najnižší 

bol v okrese Púchov, jedna osoba v neprospech detí,“ doplnil 

Pavol Arpáš. 

www.teraz.sk 04.09.2017 

pomocná evidencia 702/1/2017 

 

http://www.teraz.sk/
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V stredu 6. septembra bol v priestoroch Kultúrneho centra 

Stred Dlhé hony v Trenčíne slávnostne otvorený už XXXI. 

ročník celoživotného vzdelávania seniorov trenčianskeho re-

giónu.  

Otváracieho seminára sa zúčastnilo 112 poslucháčov a 17 

hostí. Okrem vystúpenia seniorského speváckeho súboru Stan-

kovčanka prispeli k slávnostnému charakteru seminára aj prí-

hovory vzácnych hostí. Rektor Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik slávnostne otvoril 

nový školský rok 2017/2018, pričom ocenil kvalitné prednášky 

fundovaných lektorov.  

Pozdravy od ministra zdravotníctva Tomáša Druckera 

tlmočila Iva Blanáriková. Ten zaželal seniorom nielen pevné 

zdravie, ale nezabudol akcentovať potrebu dodržiavania zdra-

vého životného štýlu a starostlivosti o zdravie. 

www.tsk.sk 08.09.2017 

pomocná evidencia 715/1/2017 

 

V utorok 12. septembra krátko popoludní bola do 

upraveného spevneného výkopu v centre Mierového námestia 

osadená nová trafostanica, 

z ktorej sa bude napájať ce-

lé námestie a okolité ulice. 

Manipulácia s viacerým 

časťami približne 45-to-

nového kolosu bola ná-

ročná.  

Podobné, len menšie 

podzemné trafostanice sa 

nachádzajú v priestore medzi Priorom a budovou ČSOB a pri 

hoteli Elizabeth. 

www.trencin.sk 12.09.2017 

pomocná evidencia 721/1/2017 

http://www.tsk.sk/
http://www.trencin.sk/
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Čisté mesačné príjmy na osobu dosiahli v minulom roku 

v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) sumu 460,27 eura, 

medziročne stúpli o 4,4 % (19,55 eura). Čisté peňažné príjmy 

súkromných domácností v Trenčianskom kraji boli v roku 2016 

už druhýkrát po sebe druhé najvyššie na Slovensku po 

Bratislavskom samosprávnom kraji. 

Ako informoval riaditeľ pracoviska Štatistického úradu SR 

v Trenčíne Pavol Arpáš, čisté peňažné výdavky domácností 

v TSK medziročne vzrástli o 1,6 %, čo bol druhý najvyšší 

medziročný nárast po Nitrianskom samosprávnom kraji. Pred-

stavovali 400,46 eura na osobu a mesiac a tvorili 87 % z čistých 

peňažných príjmov.  

„Najvyšší medziročný nárast spotrebných výdavkov bol za-

znamenaný pri výdavkoch na hotely, kaviarne a reštaurácie (o 

5,9 %) a na zdravotníctvo (o 2,7 %). Nasledovali výdavky 

na alkoholické nápoje a tabak (o 2,4 %) a zhodne o 2,2 % me-

dziročne vzrástli výdavky na potraviny a nealkoholické nápoje 

s výdavkami na nábytok, bytové vybavenie a bežnú údržbu 

bytu. Pokles výdavkov domácností bol zaznamenaný iba pri 

výdavkoch na bývanie, vodu, elektrinu, plyn a iné palivá 

(o 1,3 %),“ doplnil Pavol Arpáš. 

Najvyššiu čiastku zo spotrebných výdavkov domácností na 

osobu a mesiac v roku 2016 odčerpali výdavky na potraviny 

a nealkoholické nápoje (76,33 eura), na bývanie, vodu, 

elektrinu, plyn a iné palivá (65,18 eura) a na dopravu (45,24 

eura). Nasledovali výdavky na rozličné tovary a služby (28,17 

eura), na rekreáciu a kultúru (27,34 eura), na odievanie a obuv 

(24,11 eura), na nábytok, bytové vybavenie a bežnú údržbu 

bytu (23,35 eura), na hotely, kaviarne a reštaurácie (21,25 

eura), na poštu a telekomunikácie (18,46 eura), zdravotníctvo 

(12,27 eura) a na alkoholické nápoje a tabak (11,48) eura.  

www.teraz.sk 13.09.2017 

pomocná evidencia 726/1/2017 

http://www.teraz.sk/
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V pondelok 18. septembra sa začali v rámci rekonštrukcie 

Mierového námestia výkopové práce v časti chodníkov pred 

Piaristickým kosto-

lom F. Xaverského 

a Kultúrno-informač-

ným centrom.  

Ako informoval 

zhotoviteľ, prístup do 

budov bude počas vý-

kopových prác čias-

točne obmedzený. Pri 

budovách bude vytvo-

rený koridor pre peších. Výkopové práce sa budú postupne 

presúvať v smere k Zlatej Fatime. 

Na pravej strane námestia pod hradom sa dokončujú 

chodníky, ktoré sú schodné pre peších. Elektrikári budú celý 

týždeň zapájať novú trafostanicu, ktorá bola osadená minulý 

týždeň. 

www.trencin.sk 18.09.2017 

pomocná evidencia 732/1/2017 

 

Po letných prázdninách sa v stredu  20. septembra opäť stret-

li mestskí poslanci na spoločnom rokovaní. 

Primátor Richard Rybníček informoval poslancov o fi-

nančnej situácii mesta. Celkový dlh Trenčína bol k 31. 7. 2017 

vo výške 12,8 milióna eura, čiže 232 eur na obyvateľa. Celková 

suma dlhu definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách k 

31. 7. 2017 bola 27,92 %, pričom zákonná maximálna možná 

miera zadlženosti je 60 %.  

Mestský parlament schválil zmeny v rozpočte. Odsúhlasil aj 

nákup technológie k autu pre mestskú políciu na kontrolu par-

kovania, na vypracovanie projektu na rozšírenie sociálnych 

zariadení a bufetov v areáli letného kúpaliska, na zakúpenie 

http://www.trencin.sk/
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stánkov a veľkoplošných informačných nosičov na Mierové 

námestie, na vytvorenie Betlehema alebo aj na oplotenie areálu 

MŠ Na dolinách. 

Poslanci odsúhlasili prenájom priestorov v kultúrnom stre-

disku Kubrá pre Občianske združenie Alegro za účelom vytvo-

renia priestoru na učenie pre deti, ktorým z rôznych dôvodov 

nevyhovuje bežná školská výuka a na činnosť popoludňajšieho 

klubu pre deti z okolitých škôl s podporou kreativity, pohybu a 

tradičných slovenských remesiel. Prenájom je na dobu neurčitú 

za 1 euro ročne. 

Vybudovanie priechodu pre chodcov pri Fiate je o veľký 

krok bližšie. Zastupiteľstvo odobrilo majetkovoprávne vyspo-

riadanie s 15 podielovými spoluvlastníkmi pozemkov, ktoré 

mesto na svoju investičnú akciu potrebuje. 

Mesto má Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2017 

o ochrane verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej 

zelene. Obsahuje zásady a postupy pri výsadbe, udržiavaní a 

ochrane verejnej zelene a aj podrobnosti vo veci ochrany dre-

vín.  

Poslanci súhlasili s tým, že mesto nakúpi svetelnú vianočnú 

výzdobu – anjelov, snehuliakov, zvieratká, dekoráciu fontány, 

priestorový prvok s námetom vianočnej priechodnej gule, ad-

ventné sviečky a dekoráciu stromčeka.  

Info 03.10.2017 

pomocná evidencia 737/1/2017 

 

Mestu Trenčín sa nepodarilo predať svoj majetkový podiel 

v historickej budove v centre Trenčína, kde sídli aj Art Kino 

Metro. Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí 

v stredu 20. septembra návrh na predaj mestského podielu 

súkromnému investorovi neschválili.  
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Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka získala 

jedna z najvýznamnejších budov v meste investora, ktorý ju 

chce zrekonštruovať do pôvodného historického stavu.  

„Investor nás požiadal, aby sme mu náš malý podiel predali. 

Chcel zrekonštruovať celú budovu vrátane kina, na ktorú mesto 

financie nemá,“ skonštatoval 

Richard  Rybníček s tým, že 

investor by sa zmluvne 

zaviazal s prevádzkovateľom 

kina, že svojmu účelu bude 

po rekonštrukcii slúžiť 

najbližších desať rokov. 

Ako dodal, v kine dnes 

vlhnú steny a potrebuje rekonštrukciu. Investor avizoval, že na 

ňu vynaloží 500 tisíc eur. „Obávam sa, že teraz nebude do bu-

dovy investovať, kým sa situácia nevyrieši, a že kino bude na-

ďalej chátrať. Možno sa dostaneme aj do situácie, že skôr ako 

za desať rokov bu-

deme musieť to kino 

zatvoriť. Alebo bu-

dú musieť poslanci 

schváliť stovky tisíc 

eur, aby tam to kino 

bolo,“ doplnil tren-

čiansky primátor. 

Podľa poslanca 

Richarda Ščepka 

nebola o takej dôležitej veci žiadna spoločenská diskusia. 

Prešlo to len finančnou komisiou, aj to bez schválenia, 

a materiál sa podľa neho neobjavil ani na výbore mestskej časti 

Stred. 

 „Myslím si, že to kino je tak zaujímavá vec, že sa týka 

celého Trenčína a dodnes nepoznám názor kultúrnej obce 
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mesta. Kino funguje od roku 1937 a je to alternatívne kino voči 

komerčným kinám. Benefitom je, že v centrálnej mestskej zóne 

máme kino, ktoré premieta zaujímavé a kvalitné veci,“ doplnil 

Richard Ščepko. Očakáva, že diskusiu o kine nebudú viesť iba 

politici, ale odborná umelecká obec. Tá by podľa neho mala 

vygenerovať argumenty, ktoré budú zohľadňovať spoločenský 

prínos aj možné ekonomické riziká. 

Podľa Richarda Rybníčka na zasadnutí zastupiteľstva 

zvíťazili emócie nad rozumným riešením. „Urobím všetko pre 

to, aby som sprostredkoval stretnutie poslancov s investorom. 

Aby videli, o koho ide, aby im vysvetlil svoje zámery. Urobím 

všetko pre to, aby sa tento návrh opätovne dostal do 

zastupiteľstva a schválil sa. Verím, že aj investor to pochopí 

a ešte chvíľu vydrží,“ uzavrel Richard Rybníček 

www.teraz.sk 21.09.2017 

pomocná evidencia 

 

Jedna z najvýznamnejších a najväčších slovenských výstav 

minulosti, Trenčín mesto módy (TMM) sa po desaťročnej 

pauze vrátila opäť pod hrad Matúša Čáka. Počas piatku 22. a 

soboty 23. septembra prinášala návštevníkom prehľad toho 

najlepšieho zo slovenského a českého módneho trhu. 

Na výstave s podtitulom Legenda sa vracia vystavovalo viac 

ako 140 vystavovateľov, najstarší z nich boli pravidelnými 

účastníkmi TMM už od 60. rokov minulého storočia. 

História veľtrhu siaha do roku 1963. Vtedy sa veľtrh 

organizoval pod názvom Výstava výrobkov trenčianskeho 

textilného a odevného priemyslu a prezentovali sa tu len dve 

spoločnosti, firmy - Merina Trenčín a Odevné závody Trenčín. 

Postupom rokov sa veľtrh stal na Slovensku fenoménom s 

bohatou návštevnosťou a stovkami vystavovateľov. Veľtrh 

prežil i zmenu režimu, no v roku 2008 definitívne zanikol. 

http://www.teraz.sk/
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Obnoviť sa ho rozhodla Trenčianka Jana Jankovičová, 

podnikateľka a riaditeľka módnej agentúry. 

 „Značku TMM milujem, nakoľko už ako malá som sem 

chodila s rodič-

mi. Potom som 

tu robila hostes-

ku, modelku a 

v roku 1994 som 

začala pre vý-

stavisko organi-

zovať módne 

prehliadky. Po-

tom sa TMM 

odmlčalo na dl-

hých desať rokov kvôli prívalu ázijských trhov,“ podotkla Jana 

Jankovičová. 

Myšlienka oživiť legen-

dárnu značku prišla po tom, 

čo si organizátorka uve-

domila, že neexistuje plat-

forma, na ktorej by sa ľudia 

stretávali. 

„Ide o obchodníkov 

i módnych návrhárov, chý-

balo miesto, kde by spojili 

sily látkari, gombikári i rukavičkári,“ povedala Trenčianka. 

Pásku slávnostne prestrihli (zľava) generálny manažér spoločnosti Expo Center a. s. Pavol 
Hozlár, primátor Richard Rybníček, organizátorka Jana Jankovičová a župan Jaroslav Baška. 
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Záujem o stánok na veľtrhu bol veľký, kvôli vystavovateľom 

dokonca vypratali jeden z pavilónov, ktorý doteraz slúžil ako 

sklad výstaviska. Niekoľkomesačné prípravy dvojdňového 

veľtrhu priniesli ovocie v podobe účasti vystavovateľov, 

ktorých meno je známe doma aj zahraničí. Podľa Jankovičovej 

zastúpenie mali známe 

značky s dlhoročnou 

tradíciou, aj mladšie fir-

my, ktoré sa svojou prá-

cou dokážu vyrovnať 

tým najlepším. 

„Prezentovali sa tu 

značky, ktoré boli na 

prvom ročníku v roku 

1963. Najväčší záujem 

o TMM bol v 80. rokoch a po revolúcii. Po roku 2000 záujem 

vystavovateľov úplne opadol,“ ozrejmila. 

Spomienky na časy minulé boli rovnako dôvodom, prečo sa 

pridala do organizovania veľtrhu Trenčín Mesto Módy i 

manažérka a tlmočníčka Daniela Lelkes. 

„Organizovanie veľtrhu vo mne vyvoláva jedny z 

najkrajších spomienok na časy, kedy som ho spolu s rodičmi 

navštevovala a odnášala som si z neho krásne nové oblečenie. 

TMM bol pojem, jeho hlavné ocenenie Zlatá Fatima bolo také 

prestížne, že ho Slováci vnímali ako Oscara. Bolo by smutné, 

keby niečo také navždy zaniklo,“ myslí si Daniela Lelkes. 

Slovenskí vystavovatelia neskrývali niekoľko hodín po 

otvorení veľtrhu radosť, prekvapila ich účasť i záujem 

návštevníkov. 

www.sme.sk 22.09.2017 

pomocná evidencia 741/1/2017 

 

http://reality.sme.sk/predaj/skladove-a-vyrobne-priestory/
http://www.sme.sk/
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Prvý rebríček transparentnosti žúp zverejnila Transparency 

International Slovensko (TIS) v roku 2011, odvtedy otvorenosť 

samospráv hodnotí na základe stoviek indikátorov každé dva 

roky. Doteraz sa TSK 

vždy umiestňoval na 

chvoste tohto rebríčka. 

V aktuálnom hodnotení 

sa Trenčianska župa 

však stala absolútnym 

rekordmanom a vy-

švihla sa na prvé miesto 

rebríčka TIS. Môže za 

to séria protransparent-

ných opatrení a snaha súčasného vedenia župy na čele s pred-

sedom Jaroslavom Baškom spraviť ju otvorenejšou a trans-

parentnejšou.  

V rebríčku transparentnosti žúp 2017 TSK získal až 74,8  % 

skóre. Od druhého miesta si pritom TSK udržal náskok takmer 

až 20 %. V porovnaní s posledným hodnotením TIS v roku 

2015 TSK poskočil v tabuľke o neuveriteľných 7 miest 

a v percentuálnych bodoch sa zlepšil až o 34,1 %! TSK vďaka 

svojmu obrovskému zlepšeniu pozdvihla celkový priemer 

transparentnosti všetkých žúp na Slovensku.  

„Už medzi rokmi 2013 a 2015 sme boli najväčším sko-

kanom, keď sme v hodnotení transparentnosti poskočili až 

o 18%. Chcem preto poďakovať celému tímu na Úrade TSK, 

vďaka ktorému sme sa stali najtransparentnejšou župou s hod-

notením takmer 75 %. Pred 4 rokmi sme boli len na úrovni 28 

%, takže je to naozaj veľký progres. Uvedomujeme si, že župy 

narábajú naozaj s veľkým množstvom financií a majetkov, 

preto je dôležité, aby mala verejnosť nad nimi kontrolu,“ tešil 

sa po prevzatí ocenenia za najtransparentnejší kraj jeho 

predseda Jaroslav Baška. 

Ocenenie preberá predseda TSK Jaroslav Baška. 

http://samosprava.transparency.sk/rankings/regions
http://samosprava.transparency.sk/rankings/regions
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Kým podľa TIS ostatné kraje vo zvyšovaní svojej 

transparentnosti stagnujú, TSK sa verejnosti otvára čoraz viac. 

Robí tak aj vďaka projektu 

Otvorená župa, v rámci 

ktorého takpovediac pod 

jednou strechou zverejňuje 

množstvo materiálov, ktoré 

verejnosti umožňujú jed-

noducho sledovať a kon-

trolovať ako hospodárenie, 

tak aj rozhodovanie župy. 

Ktokoľvek a kedykoľvek sa pár kliknutiami ľahko dostane 

k zápisniciam z komisií, registrom investičných akcií, priebehu 

a výsledkom verejných obchodných súťaží či prenájmom 

majetku. Za Otvorenou župou stojí projektové riadenie a tím 

ľudí, ktorí sa pravidelne podieľa na napĺňaní cieľov projektu - 

v tomto prípade na zvyšovaní informovanosti verejnosti. 

Na webovom sídle TSK sú ďalej zverejnené majetkové 

priznania politikov aj zoznam pridelených dotácií, samo-

zrejmosťou sú videozáznamy a zápisnice z rokovaní zastu-

piteľstiev, ktoré župa navyše počas rokovania vysiela naživo 

on-line.  

„Zaviedli sme aj nové zásady hospodárenia s majetkom 

TSK, pristúpili sme k elektronickým aukciám, zmenili sme 

smernicu o verejnom obstarávaní, v ktorej sme v niektorých 

prípadoch dokonca prísnejší, ako nám ukladá zákon,“ dodal 

ďalej ocenený župan.  

K priekopníkom medzi krajmi TSK patrí aj v oblasti za-

vedenia Participatívneho-komunitného rozpočtu, v rámci 

ktorého verejnosť sama rozhodovala o využití časti župného 

rozpočtu. Nielen zamestnanci, ale aj samotní poslanci zastu-

piteľstva sa riadia prijatým Etickým kódexom, ktorých 

zaväzuje k nestrannému a odbornému výkonu verejnej správy. 

https://www.tsk.sk/otvorena-zupa.html?page_id=370953
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Navyše každý zamestnanec, ktorý pracuje na Trenčianskej 

župe, prešiel riadnym výberovým konaním. 

Jednu z najväčších pochvál dostala Trenčianska župa za 

elektronickú úradnú tabuľu. Podľa TIS je jasne kategorizovaná, 

prehľadná a intuitívna a za príklad ju dáva aj ostatným 

samosprávnym krajom. Pozitívne hodnotený bol aj systém zve-

rejňovania zmlúv, faktúr a objednávok TSK, ktorý je prehľadný 

a užívateľovi umožňuje veľmi rýchlo nahliadnuť do danej 

faktúry a zistiť, na základe akej zmluvy a podmienok bola vy-

stavená. 

„Teší nás, že vedenie TSK si transparentnosť určilo ako svo-

ju prioritu a začalo sa jej očividne venovať. Zriadili samostatnú 

podstránku Otvorená župa, na ktorej začalo pribúdať mnoho 

informácií, ktoré predtým na stránke župy neboli. Vidíme veľa 

jednotlivých zlepšení, ktoré TSK dosiahol,“ pochválil TSK 

Michal Piško z TIS. 

Pri zostavovaní rebríčka transparentnosti žúp TIS vy-

chádzala z hodnotenia 11 oblastí na základe 117 indikátorov, 

pochádzajúcich z 10 typov zdrojov dát. K oblastiam, ktoré mali 

pri hodnotení najväčšiu váhu, patrí prístup k informáciám 

a financie vrátane verejného obstarávania. TSK od hodnotenia 

z roku 2013 dosiahol progres až o 47 percentuálnych bodov. 

www.tsk.sk 28.09.2017 

pomocná evidencia 747/1/2017 

 

Aj v tomto roku sa Dni Sihote tešili veľkému záujmu. Hlav-

ný program tejto kultúrno-spoločenskej akcie sledovali diváci 

v sobotu 30. septembra pred obchodným centrom Rozkvet. 

Tesne popoludní sa začalo rodinné popoludnie, ktoré 

spestrili hokejisti Dukly Trenčín a príslušníci Mestskej polície. 

Účastníkov prišli pozdraviť aj motorkári, deti sa vyšantili na 

skákacom hrade. 

http://www.tsk.sk/
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V bohatom kultúrnom programe sa na pódiu predstavili deti 

z materských škôl mestskej časti Sever, školáci pripravili 

netradičnú módnu prehliadku, vystúpil detský folklórny súbor 

Kubranček a mládež z ŠKD Sedmička predviedla Prvácku 

pasovačku. Nechýbali ani hudobné vystúpenia skupín Musica 

Poetica, Fistulatoris Consort a Vox. Podujatie moderoval rodák 

zo Sihote, populárny herec Štefan Skrúcaný. 

„Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na usporiadaní tejto 

akcie,“ povedal jeden iniciátorov a organizátorov podujatia, 

poslanec mestského zastupiteľstva Miloš Mičega. „Tento 

ročník potvrdil opodstatnenosť podujatia. Chápeme to ako 

záväzok pre zorganizovanie ďalších Dní Sihote.“ 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 749/1/2017 

 

Skalné bralo nad hotelom je zasieťované. V závere 

septembra boli ukončené práce, ktoré majú zabezpečiť bariéru 

pre uvoľnené kamene 

z hradného brala 

a zabrániť tak ich pá-

du. 

Inštalácii sietí na 

skalné bralo nad ho-

telom Elizabeth pred-

chádzalo jeho očis-

tenie od nesúdržných 

a zvetraných častí. 

Práce sa začali vo 

štvrtok 7. septembra 

a trvali necelý mesiac. Ich zhotoviteľom bola spoločnosť 

Gabriel Čmárik G Five, ktorá zvíťazila v elektronickej aukcii. 

Mesto táto investícia vyšla na 59 500 eur. 
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Na časť hradného brala nad parkoviskom hotela bola 

oceľová sieť proti padaniu kameňov pripevnená už v roku 

2014. V závere minulého roka mesto ako majiteľ hradného 

brala dalo na ňom odstrániť náletové stromy a kry.  

V tomto roku starostlivosť o bralo pokračovala zasieťo-

vaním ďalšej časti brala nad hotelom Elizabeth, kde vznikalo 

nebezpečenstvo pádu uvoľnených kameňov. 

www.trencin.sk 04.10.2017 

pomocná evidencia 757/1/2017 

 

Výstava Trenčín mesto módy, ktorá sa pod hrad Matúša 

Čáka vrátila po takmer desiatich rokoch, priniesla priestor i 

mladým tvorcom. S 

cieľom podporiť ta-

lentovaných dizajné-

rov mladších ročníkov 

v oblasti módneho ná-

vrhárstva vyhlásili or-

ganizátori súťaž Top 

dizajnér roka. 

V súťaži, ktorej 

úlohou je spojiť módu 

s každodenným živo-

tom a oživiť domácu 

tvorbu, získala prvé 

miesto 24-ročná Lu-

cia Sládečková z Trenčína. Čerstvá absolventka Univerzity To-

máša Baťu v Zlíne sa prezentovala kolekciou, ktorá bola 

súčasne jej diplomovou prácou. Víťaznú dámsku kolekciu 

„Pizza or Caviar?“ ukáže svetu i na budúcoročnom Filmovom 

festivale v Benátkach. 

Čo pre mladú módnu návrhárku znamená získať prvé 

miesto v kategóriiTop dizajnér roka? 

Lucia Sládečková pred sochou Tomáša Baťu v Zlíne. 

http://www.trencin.sk/
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„Pre mňa ako rodenú Trenčianku je pocta už len to, že som 

mohla svoju tvorbu prezentovať na znovuzrodenej legende, 

akou pre nás, Trenčanov, veľtrh Trenčín mesto módy rozhodne 

je. Ocenenie Top Designer roka je pre mňa obrovskou odmenou 

a zadosťučinením, tiež určitým hnacím motorom robiť to, čo 

ma baví, ďalej a lepšie.“ 

Aké modely ste ukázali návštevníkom výstavy? 

„Prezentovala som kolekciu, ktorá bola mojou diplomovou 

prácou. Dámska kolekcia, ktorú som nazvala „Pizza or 

Caviar?“, je inšpirovaná znak-

mi hierarchie. Otázka, či je aj 

dnes odev ukazovateľ so-

ciálnych a hierarchických roz-

dielov, ma zaujíma už dlhšiu 

dobu, preto som sa rozhodla 

spracovať ju i výtvarne. Ko-

lekcia reaguje na paradoxy a 

vzájomne prepájanie prvkov 

rôznych sociálnych vrstiev. 

Moja tvorba je z veľkej časti 

inšpirovaná tradíciou, histó-

riou, pričom však reaguje i na 

aktuálne spoločensko-sociálne 

témy. Vo svojej tvorbe kla-

diem dôraz na výtvarné spra-

covanie, ktoré je akýmsi pro-

tipólom môjho videnia súčasného sveta. Jednotlivé modely 

často dopĺňam vlastnoručne vytvorenými doplnkami – če-

lenkami, šperkami či korzetmi z netradičných materiálov.“ 

Stroje za vás doplnky nevyrobia... 

„Ručná práca je moja srdcovka, niečo ako osobná výpoveď. 

Takmer vždy mám potrebu zanechať na odeve svoju vlastnú 

stopu – zásah, väčšinou formou ručnej práce. Myslím si, že prá-

Z víťaznej kolekcie Pizza or Caviar. 
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ve rozsiahlou ručnou prácou som sa odlíšila od svojich kolegov 

dizajnérov a možno práve to zaujalo i porotcov.“ 

Komu sú modely vašej kolekcie určené? 

„Zameriavam sa na dámske odievanie. Aktuálna kolekcia 

hýri farbami, vzormi. Nájdu sa v nej však aj triezvejšie kúsky 

na bežné nosenie.“ 

Na módnych prehliadkach je vidieť finálny produkt. Čo 

všetko musí podstúpiť návrhár od zrodu myšlienky po jej 

realizáciu? 

„Tvorba kolekcie sa začína myšlienkou, nápadom, ktorý sa 

rozvíja tvorbou mood a 

story boardov, ďalej po-

kračuje kreslením skíc, 

konzultáciami, tvorbou 

strihov, zháňaním tých 

správnych materiálov a 

nakoniec samotným ši-

tím. Skrátka, je to dlhý a 

pomerne zložitý proces, 

keďže každý model realizujem, a teda aj šijem sama.“ 

Majú módni návrhári na Slovensku priestor na prezen-

táciu svojich modelov, i keď o tvorcoch verejnosť nevie? 

„Je pravda, že takýchto príležitostí je viac počas štúdia a je 

jednoduchšie, ak za vami stojí nejaká inštitúcia, napríklad 

škola. Mám za sebou viacero súťažných výstav, módnych 

prehliadok či iných prezentácií, do ktorých som sa zapojila 

samostatne alebo v rámci školy. Určite je veľké plus dávať 

takýmto spôsobom verejnosti o sebe vedieť čo najskôr, najmä 

ak sa chce človek v tejto brandži uchytiť aj v budúcnosti.“ 

www.sme.sk 08.10.2017 

pomocná evidencia 763/1/2017 

 

Z kolekcie Lucie Sládečkovej My Folklore. 

http://www.sme.sk/
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V nedeľu 8. októbra zomrel vo veku 85 rokov bývalý dlho-

ročný primátor nášho mes-

ta Štefan Rehák. Posledná 

rozlúčka so Štefanom Re-

hákom bude vo štvrtok 12. 

októbra o 14.00  hodine 

v Dome smútku na sídlisku 

Juh. 

Štefan Rehák bol pred-

sedom Mestského národ-

ného výboru v Trenčíne od roku 1977. Primátorom mesta bol 

až do roku 1994. Česť jeho pamiatke! 

www.trencin.sk 09.10.2017 

pomocná evidencia 764/1/2017 

 

V pondelok 9. októbra začali v stredovej časti Mierového 

námestia ukladať prvé dlažobné kocky. Ide o pôvodné kocky, 

ktoré boli po vybratí z plochy námestia pretriedené a očistené 

v sklade u zhotoviteľa rekonštrukcie námestia. Ulomené 

a rozpadnuté kocky boli vyradené a nahradené novými. 

www.trencin.sk 09.10.2017 

pomocná evidencia 765/1/2017 

 

Na príležitostné napájanie elektrickej energie, napríklad 

počas trhov, budú na zrekon-

štruovanom Mierovom námestí 

v budúcnosti slúžiť elektrické 

výsuvné stĺpiky.  V stredu 11. 

októbra, ich začali osádzať 

v stredovej ploche námestia.  

Ako informoval zhotoviteľ, 

pokračujú v búraní ľavej strany 

námestia, ďalej odkrývajú pravú stranu hornej brány pri VÚB 

http://www.trencin.sk/
http://www.trencin.sk/
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banke. V strede námestia realizujú podklad pod dlažbu a po-

kračujú v samotnom ukladaní dlažobných kociek.  

Správcovia sietí pokračujú v ich obnove na ľavej strane 

námestia. 

www.trencin.sk 11.10.2017 

pomocná evidencia 769/1/2017 

 

Mesto Trenčín musí odstrániť náletové dreviny a stromy v 

sedemmetrovej vzdialenosti od mestského opevnenia. Mestu, 

ako vlastníkovi stredovekého opevnenia, to nariadil Krajský 

pamiatkový úrad (KPÚ). 

Konáre stromov podľa archeologičky KPÚ dlhodobo 

narušovali murivo, v 

dôsledku čoho je na 

niektorých miestach 

v havarijnom stave. 

Dodnes zachované 

murivo je súčasťou 

stredovekého mest-

ského opevnenia, kto-

ré vzniklo v druhej 

polovici 15. storočia. 

Podľa archeologičky Daniely Nipčovej súviselo s obranou 

mesta pred husitmi, neskôr ho rozšírili z obáv pred tureckými 

nájazdmi. 

V minulosti obkolesovalo Trenčín, jeho súčasťou bola Dolná 

brána, dnes Mestská veža a Horná brána. Tú čiastočne odkryli 

pred niekoľkými mesiacmi v rámci rekonštrukcie Mierového 

námestia. 

O vyčistení priestoru do vzdialenosti siedmich metrov od 

opevnenia rozhodol statický posudok a odporučenie na kon-

zerváciu hradobného múru. Výrub stromov mesto zrealizovalo 

v rámci projektu sanácie, náklady sa vyšplhali na 3500 eur.  

http://www.trencin.sk/
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„Sedem metrov je základná hranica pre ochranu mestského 

opevnenia. Malo by byť spracované posúdenie aj zo stromov 

vzdialených, či nie sú choré alebo nejakým spôsobom neo-

hrozujú opevnenie,“ povedala archeologička. 

Podľa nej je južný úsek zaujímavý zachovanými strieľňami, 

pozostatkami arkerirov (výklenky vyčnievajúce z múru), aj 

zvyškami omietky. 

Nariadený výrub sa začal už v utorok 15. augusta.  

„Ide o náročné orezy a výrub, musí byť použitá lezecká tech-

nika, aby sa mestské opevnenie nepoškodilo,“ informovala 

hovorkyňa Trenčína Erika Ságová. 

S priemerom kmeňa nad 20 centimetrov v prsnej výške od-

stránili 15 stromov, najčastejšie išlo o jaseň, javor a pagaštan. 

Stromy korunami podľa nej presahovali a poškodzovali opev-

nenie.  

„Vyčistená plocha bude upravovaná aj v budúcnosti tak, aby 

tento pás popri opevnení bol zachovaný,“ podotkla Erika Sá-

gová. 

Mestské hradby sú priamo napojené na areál Trenčianskeho 

hradu, do súčasnosti sa dochovala časť medzi južným opev-

nením a Karnerom sv. Michala. Práve karner je jedinou ne-

porušenou gotickou stavbou v meste okrem Trenčianskeho hra-

du. 

„Náš objekt, karner, priamo súvisí s hradbami, keďže jedna 

z jeho stien je mestská hradba. Jeho strecha, ktorá je drevená, 

sa nedostatočne vetrala a sušila a v časti od lesoparku je najviac 

poškodená, následkom čoho ju v najbližších mesiacoch čaká 

oprava,“ informoval riaditeľ Trenčianskeho múzea Peter Mar-

tinisko. 

www.sme.sk 11.10.2017 

pomocná evidencia 770/1/2017 

 

http://www.sme.sk/
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Sú spolu už 65 rokov. Svadobným dňom manželov Jozefíny 

Miklošovej a Jozefa Mikloša bol 11. október. Pri príležitosti 

ich železnej svadby im primátor mesta Trenčín Richard 

Rybníček venoval 

pamätný list, v kto-

rom im zaželal pevné 

zdravie, veľa lásky, 

porozumenia, opti-

mizmu, elánu, radosti 

a spokojnosti v kruhu 

najbližších.  

Jozef Mikloš má 

za sebou bohatý ži-

vot. Ako inžinier ekonómie pôsobil prevažne v oblasti sta-

vebníctva. Bol členom Vládnej komisie pre výstavníctvo SSR 

v Bratislave. Zaslúžil o založenie výstavníckej tradície 

v Trenčíne, bol spoluautorom výstavného areálu Trenčín mesto 

módy. Inicioval a spoluzakladal Výskumno-vývojový ústav 

miestneho stavebníctva v Trenčíne. V rokoch 2000 - 2012 bol 

predsedom Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska 

v Trenčíne.  

Spolu s manželkou Jozefínou, rodenou Škytovou, vychovali 

tri deti, tešia sa zo šiestich vnúčat a piatich pravnúčat. 

Ako neúnavného cyklistu, ktorý svoj bicykel osedlá v 

každom ročnom období a v každom počasí aj vo svojom v 

úctyhodnom veku 87 rokov, bol v júni tohto roka ocenený 

v rámci ankety o naj cyklistickú osobnosť mesta Trenčín za rok 

2016 osobitným ocenením.  

Info 31.10.2017 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 771/1/2017 
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Začiatkom tohto roku zistili zamestnanci Trenčianskeho 

múzea, že v zbierkovom fonde chýbajú vzácne formy na mod-

rotlač z druhej polovice 19. storočia.  

Trenčianskym policajtom sa podarilo 21 vzácnych his-

torických predmetov vypátrať a vrátiť do múzea. Formy mala 

podľa polície odcudziť bývalá zamestnankyňa múzea ešte v 

roku 2014.  

 „Obvinená 53-ročná žena predala záujemcovi na stanici v 

Trenčíne viac ako 20 foriem za 150 eur, pričom znalec vyčíslil 

ich hodnotu na takmer 4000 eur,“ informovala trenčianska po-

licajná hovorkyňa Elena Antalová.  

Žena sa mala k formám dostať v čase, keď v múzeu robili 

digitalizáciu zbierkových predmetov. „Za krádež týchto vzác-

nych historických predmetov jej hrozí trest odňatia slobody od 

troch až do desať rokov,“  konštatovala Elena Antalová.  

„Počas prezerania fotografií z výstavy modrotlače v Dub-

nickom múzeu som si všimol, že formy použité na workshope 

majú označenie podobné 

tomu, aké používa naše 

múzeum,“ hovorí riaditeľ 

Trenčianskeho múzea 

Peter Martinisko. Ná-

sledne nariadil mimo-

riadnu revíziu zbierko-

vého fondu, ktorá od-

halila, že chýba dvad-

saťšesť modrotlačových foriem. Podľa etnografa Trenčianske-

ho múzea Martina Mala ide o vzácny súbor modrotlačových 

foriem z dielne J. Fojtíka z Bánoviec nad Bebravovu.  

„Pochádzajú z druhej polovice 19. storočia a múzeum ich 

získalo do svojich zbierok na prelome 60. a 70. rokov 20. 

storočia,“ povedal Malo. Modrotlačové formy sú veľmi vzácne 

najmä preto, že každá z nich je originálom. Tie z Trenčianskeho 
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múzea mali rôzne tvary a veľkosti a znázorňovali rôzne geo-

metrické a ornamentálne motívy. 

V Trenčianskom múzeu prebieha hĺbková inventarizácia 

zbierkového fondu už tretí rok. „Ide o veľmi náročný a zdĺhavý 

proces, keďže inventarizácia zbierok nebola vykonávaná nie-

koľko rokov,“ informoval Peter Martinisko.  

Ukončená je inventarizácia zbierkového fondu výtvarného 

umenia a tiež aj inventarizácia knižničného fondu. Tá bola pod-

ľa riaditeľa prvá komplexná od roku 1952.  

www.sme.sk 14.10.2017 

pomocná evidencia 776/1/2017 

 

Prvú cyklotrasu v Trenčíne, ktorá vedie spod najväčšieho 

sídliska Juh do centra mesta, dalo mesto do predčasného uží-

vania. Podľa výsledkov sčítania cyklistickej dopravy je práve 

trasa z Juhu do centra a späť najfrekventovanejšou trasou pre 

Trenčanov. 

Cyklotrasa má dva kilometre, s prácami začali tento rok na 

jar. Jej výstavbu rozdelili na dve etapy, prvú časť, ktorá vedie 

od kruhovej križovatky pri Keramoprojekte do centra mesta 

dokončili v lete, má necelý kilometer a mesto za ňu zaplatilo 

takmer 300 tisíc eur. 

„Stavebne bola náročná, keďže práce sa diali v stiesnených 

pomeroch existujúcej zástavby. Rozširovali sa cesty, zužovali 

chodníky, upravovali križovatky a priechody pre chodcov na 

bezbariérové s dlažbou pre nevidiacich, na Námestí sv. Anny 

pribudli ostrovčeky pre lepšiu bezpečnosť chodcov,“ infor-

movala pred časom hovorkyňa mesta Erika Ságová. 

Práce na výstavbe druhej etapy cyklotrasy spustilo mesto v 

lete, úsek vedie od kruhového objazdu pri Keramoprojekte po 

úroveň kaplnky na cintoríne pod Juhom. Súčasťou prác bolo 

rozšírenie Soblahovskej ulice a úprava križovatky Soblahovská 

http://www.sme.sk/
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– Cintorínska, prišlo aj k zasunutiu autobusových zastávok mi-

mo komunikácie. 

Za výstavbu druhej etapy tejto cyklotrasy mesto zaplatilo 

takmer 200 tisíc eur. 

„V rámci jednej z dvoch etáp budovania cyklotrasy spod 

Juhu do centra rozšírili komunikáciu, upravili križovatku Sob-

lahovskej ulice s Cintorínskou, vybudovali chodník pod opor-

ným múrom cintorí-

na. V úseku cyklo-

trasy na Soblahovskej 

ulici sú dnes všetky 

autobusové zastávky 

zasunuté mimo ko-

munikácie,“ povedala 

hovorkyňa mesta. 

Stavba cyklotrasy 

zo sídliska Juh do 

centra Trenčína sa 

minulý mesiac mierne skomplikovala. Asfalt, ktorý stavbári po-

ložili na Soblahovskej ulici, nebol kvalitný. Povrch cyklo-

chodníka zostal zvlnený, radnica ho preto reklamovala. Zho-

toviteľ sa rozhodol asfalt vyfrézovať a položiť nanovo. Napriek 

tomu však niektorí cyklisti nie sú s kvalitou prác spokojní, 

mnohí stále jazdia po chodníkoch. Ďalší kritizujú kaluže vody 

po daždi. 

Podľa hovorkyne mesta je povrch cyklotrasy po preasfal-

tovaní v poriadku. 

„Áno, na križovatke Soblahovská – Olbrachtova býva po 

dažďoch kaluž, ktorá zasahuje aj do cyklotrasy, ale toto nie je 

spôsobené výstavbou cyklotrasy, ale zle navrhnutým odvodne-

ním Soblahovskej ulice, ktorá má takmer nulový pozdĺžny 

sklon a voda nemá kam odtiecť. Kaluže bude správca ko-

munikácií riešiť vybudovaním odvodňovacích vpustov,“ 
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reagovala na kritiku Erika Ságová. Rovnako v poriadku je 

podľa mesta aj šírka cyklochodníka. 

„Má šírku 1,25 metra a od jazdného pruhu je oddelená čiarou 

so šírkou 25 centimetrov – okrem časti pri gabionovom múre, 

kde má cyklotrasa šírku iba jeden meter – no v takýchto sties-

nených pomeroch to norma umožňuje,“ uviedla hovorkyňa 

Trenčína. 

V niektorých úsekoch zostala cyklotrasa nerovná s pôvod-

ným asfaltom len s namaľovanými čiarami. 

„Do nového povrchu sme tu neinvestovali, pod ním je starý 

70-ročný vodovod, ktorý je poruchový a pokiaľ nebude vyme-

nený, je neekonomické tu klásť nový povrch,“ uviedla Erika 

Ságová. Mesto podľa nej komunikuje so správcami vodovodu, 

aby ho vymenili v najbližšom možnom čase. 

Národný cyklokoordinátor Peter Klučka hovorí, že nekva-

litné povrchy cyklochodníkov sú častým problémom nielen pre 

cyklistov, ale aj pre ostatných účastníkov premávky. 

„Často tak môže prísť k odmietaniu jazdiť po nekvalitnom, 

hrboľatom povrchu,“ skonštatoval Peter Klučka. Ak je asfalt zle 

vyspádovaný, môže to byť podľa neho nebezpečné. 

www.sme.sk 15.10.2017 

pomocná evidencia 777/1/2017 

 

Autizmus vychádza z gréckeho slova autos = sám. Ľudia, 

ktorí touto diagnózou trpia a 

ukončili povinnú školskú 

dochádzku, v Trenčianskom 

kraji sami určite neostanú. 

Trenčiansky samosprávny 

kraj (TSK) je totiž prvým kra-

jom, ktorý z vlastných zdro-

jov postavil moderné špecia-

lizované zariadenie pre ľudí s diagnózou autizmus po ukončení 

http://www.sme.sk/
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školskej dochádzky. Zariadenie za 1,6 milióna eur vytvorí 

druhý domov pre tridsiatku ľudí s touto diagnózou. 

Zariadenie pre ľudí s diagnózou autizmus začali v areáli 

Centra sociálnych služieb – DEMY v Trenčíne stavať minulý 

rok v auguste. Po 14 mesiacoch intenzívnych stavebných prác 

ho odovzdali zamestnancom, aby ho pripravili pre prvých oby-

vateľov. Tí spolu so širo-

kou laickou i odbornou 

verejnosťou prekročili je-

ho prah dnes po prvýkrát.  

„Otvorením tohto za-

riadenia reagujeme predo-

všetkým na požiadavky 

obyvateľov kraja. Obrátili 

sa na nás rodičia detí, 

ktoré sú postihnuté autizmom. Som rád, že sme im na TSK 

mohli vyhovieť. Investícia nás stála 1,6 milióna eur a bola plne 

hradená z rozpočtu TSK. Po tých všetkých peripetiách s 

umiestnením autistického centra sa nám podarilo jeho výstav-

bou splatiť dlh voči obyvateľom, ktorí služby tohto zariadenia 

potrebujú,“ komentoval predseda TSK Jaroslav Baška, ktorý 

bol pôvodcom a hlavným podporovateľom výstavby takéhoto 

zariadenia. 

Autistické deti, ktoré ukončili povinnú školskú dochádzku, 

do dnešného dňa v krajskom meste nemali nástupnícku orga-

nizáciu, v ktorej by mohli byť umiestnené. Odteraz je to inak. 

„Myslím si, že aj rodičia týchto detí si potrebujú istým 

spôsobom oddýchnuť. Aj oni starnú a potrebujú istotu, že o ich 

deti sa bude mať kto postarať,“ dodal k téme župan. Výstavbou 

zariadenia pre ľudí s autizmom po ukončení školskej dochádz-

ky sa tak uzatvoril kruh komplexnej starostlivosti o ľudí s touto 

diagnózou. Ako zdravé deti, tak aj deti s autizmom postupne 

dospievajú a spolu s nimi starnú aj ich rodičia.  
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„Keď vám dochádzajú sily, začnete rozmýšľať nad tým, čo 

bude ďalej. Kto sa o vaše dieťa postará? Z tohto dôvodu som 

naozaj rada, že budem môcť pokojne zostarnúť s tým, že moje 

dieťa bude v prostredí, ktoré pozná a zároveň viem, že starost-

livosť o neho bude prvotriedna po všetkých stránkach,“ komen-

tovala mama 22-ročného autistického syna Michala, ktorý v 

tomto centre nájde svoj druhý domov, Ida Vidanová. 

Podľa najnovších prieskumov je v súčasnosti jedno zo 45 

detí vo veku od 3 do 17 ro-

kov dieťa s poruchou autis-

tického spektra. Zachytiť 

túto diagnózu by mal práve 

detský lekár, rozhodujúci 

vplyv má však psychológ.  

„Rodičia takéhoto die-

ťaťa cítia a majú potrebu 

niekam ho zaradiť, aby bolo inštitucionalizovane chránené. 

Dôležité je dieťa liečiť nie liekmi, ale poznať aj tú psychickú 

stránku dieťaťa v sociálnom prostredí a v prostredí rodiny. Pre 

zamestnaného rodiča je to však nezvládnuteľné. Tu prichádza 

na rad obec, štát. Preto považujem za veľmi potrebné uznanie 

pre TSK, že situácii porozumel a akceptoval, že je potrebné 

takéto centrum postaviť a týmto adolescentom dať niečo, čo im 

patrí, aby mohli žiť kvalitný život,“ komentoval detský lekár 

Pavol Šimurka. 

Výstavbou špecializovaného zariadenia pri CSS – DEMY sa 

kapacita tohto zariadenia rozšírila o 30 miest.  

„Starostlivosť budeme poskytovať v dennom, týždennom aj 

celoročnom pobyte, pričom o klientov sa bude starať skupina 

20 zamestnancov. Budeme sa snažiť, aby sme tu klientom 

vytvorili pravé domáce prostredie s tým, aby štruktúra ich dňa 

bola čo najprirodzenejšia,“ prezradil po otvorení centra riaditeľ 

CSS – DEMY Tibor Gavenda s tým, že vo svojom 20-ročnom 

Riaditeľ CSS – DEMY Tibor Gavenda na otvorení centra. 
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kariérnom pôsobení bol deň, keď sa autistické centrum 

odovzdalo do užívania, preňho ten najkrajší.  

www.tsk.sk 17.10.2017 

pomocná evidencia 780/1/2017 

 

Od pondelka 16. októbra sa začala v centre Trenčína výsad-

ba krokusov, narcisov, tulipánov a ďalších atraktívnych a fa-

rebných cibuľovín. 

K ručnej výsadbe sa 

vo štvrtok 19. ok-

tóbra pridal aj malý 

upravený traktor, 

pričom ide o jednu 

z najmodernejších 

a najracionálnejších 

techník výsadby. 

Približne 8 a pol 

tisíca cibuliek ukladajú do zeme pracovníci Mestského 

hospodárstva a správy lesov ručne. Zvyšok vysádza priamo do 

trávy upravený malý traktor. Na výsadbu je použitých 12 zmesí 

cibuľovín, z toho jedna s obsahom trvaliek. Kvitnúť by mali 

postupne od februára do mája, v prípade zmesi s trvalkami od 

júla do októbra.  

Asi najzaujímavejšou plochou po zakvitnutí bude okolie 

fontány pri ZUŠ K. Pádivého, kde je použitá špeciálne 

pripravená zmes cibuliek kvetov. Rozkvitnú totiž vo farbách 

mesta Trenčín – červenej a bielej.   

www.trencin.sk 19.10.2017 

pomocná evidencia 782/1/2017 

 

Primátor Trenčína Richard Rybníček novú stranu nakoniec 

nezaloží. V rozhovore pre týždenník .týždeň povedal, že na jej 

vznik nemá peniaze. 

http://www.tsk.sk/
http://www.trencin.sk/
https://www.tyzden.sk/politika/43484/rybnicek-stranu-nezalozi-nema-peniaze/
https://www.tyzden.sk/politika/43484/rybnicek-stranu-nezalozi-nema-peniaze/
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Svoj plán založiť novú konzervatívnu stranu s názvom 

TOSKA predstavil Richard Rybníček minulý rok. Názov TOS-

KA znamenal tradícia, odbornosť, služba, komunikácia a am-

bicióznosť. Jeho hlavným cieľom bola decentralizácia moci 

z Bratislavy do regiónov. Zistil však, že nie je schopný od ľudí 

vyzbierať také množstvo peňazí, aby mohol stranu riadiť a roz-

víjať. 

Slováci však pod-

ľa neho nie sú 

pripravení financovať 

politickú stranu sys-

témom fundraisingu. 

Tvrdí, že na Sloven-

sku sa nedá založiť 

seriózna strana, ak 

nie ste milionár. 

„Nie sú na to zvyknutí a neveria tomu. Bez peňazí sa sku-

točnú stranu založiť nedá, je to nemožné. Sám si to zaplatiť ne-

môžem, nie som bohatý, aby som dal milión eur na založenie 

strany. Ešte sa môžete spojiť s niekým mocným, kto peniaze 

má, ale to je presne tá konštrukcia, ktorá je od začiatku do konca 

odsúdená na zánik,“ uviedol trenčiansky primátor. 

Svoj vstup do inej politickej strany nateraz vylúčil. 

 „Nechce sa mi teraz vstupovať do žiadnej politickej strany, 

lebo viem, že by sa uspokojili s tým, že som člen strany, že majú 

moju tvár, ale málo by ma počúvali v rámci môjho obsahu,“ 

skonštatoval Richard Rybníček. 

Zároveň však potvrdil svoj záujem uchádzať sa o funkciu 

primátora mesta Trenčín v budúcoročných komunálnych voľ-

bách. 

Stranu chcel Richard Rybníček financovať cez zaslanú pod-

poru od občanov a podnikateľov, pričom výšku príspevku chcel 

ohraničiť. 

http://dvaja.sme.sk/
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Fyzické osoby by napríklad mohli prispievať sumou najviac 

100 eur, právnické osoby maximálne 5000 eur, priblížil na 

tlačovej konferencii pred rokom Richard Rybníček. 

www.sme.sk 24.10.2017 

pomocná evidencia 788/1/2017 

 

Železnice Slovenskej republiky potvrdili, že modernizácia 

tretej etapy železničnej trate v úseku Zlatovce - Trenčianska 

Teplá je stavebne ukončená. 

„Aktuálne sa robia technické prehliadky, odovzdávacie a 

preberacie konania u 

tých objektov, ktoré 

sú ešte v predčas-

nom užívaní, prí-

padne kolaudačné 

konania. Zhotoviteľ 

odstraňuje zistené 

chyby a nedorobky,“ 

informovala nás ho-

vorkyňa Železníc 

Slovenskej republi-

ky Martina Pavliková. Modernizácia tretej etapy celkovo po-

zostáva z vyše 570 prevádzkových súborov a stavebných ob-

jektov, ukončenie všetkých procesov očakávajú podľa Pavliko-

vej najneskôr do konca roku 2017. 

Podľa Marcely Kmeťovej zo spoločnosti TSS Grade pre-

biehajú na väčšine stavebných objektov preberacie konania a 

dokončovacie práce. 

„Okrem toho sa na stavbe robia práce na objektoch, ktoré 

neboli z pohľadu obyvateľov nosnými objektmi,“ informovala 

Marcela Kmeťová. Tými sú úprava koryta potoka pri želez-

ničnom moste alebo sa asfaltuje most nad podjazdom Brnian-

http://www.sme.sk/
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ska. Ten by sa podľa nej mal v budúcnosti využívať ako súčasť 

výhľadovej cyklotrasy. 

Dokončiť zostáva ešte parkovisko na Mládežníckej ulici pri 

Kolibe, tieto práce by mali urobiť spolu s mestom v priebehu 

novembra 2017. 

O novembrový termín asfaltovania parkoviska na Mlá-

dežníckej požiadalo TSS Grade mesto. „Vyjadrili sme prosbu, 

aby počkali s prácami na nás. Zhotoviteľ tu mal urobiť len istú 

časť, ale chceme riešiť celú plochu, vrátane chodníka. Tieto 

práce teda začnú v súčinnosti mesta a zhotoviteľa pravdepo-

dobne do dvoch týždňov,“ povedala hovorkyňa mesta Erika 

Ságová. 

Všetky stavebné objekty - podchody, podjazdy, cesty, chod-

níky, ktoré prejdú do správy a majetku mesta, sú podľa nej v 

predčasnom užívaní. 

„Pracuje sa už len na terénnych úpravách ich okolia,“ dodala 

hovorkyňa. Pôvodne mali byť práce na modernizácii trate v 

Trenčíne hotové v lete 2015. Železnice ale termín posunuli na 

jar 2016, neskôr na november minulého roka. Ani jeden termín 

nedodržali. 

Železnice zriadili špeciálnu komisiu, ktorá má určiť, kto je 

za meškanie zodpovedný. 

„Komisia je zložená z našich pracovníkov aj zo strany 

dodávateľa. Preberajú jednotlivé fakty, prečo prišlo k tomuto 

zdržaniu,“ skonštatoval vo februári riaditeľ Železníc Sloven-

skej republiky Martin Erdössy. 

Čo sa týka prípadných sankcií za meškanie, Martin Erdössy 

si chcel najprv počkať na dokončenie stavby. 

„Až keď to bude hotové, budeme mať tieto dôvody nestranne 

posúdené. Sankcie sú, samozrejme, možné,“ dodal. Trať na 

rýchlosť 160 kilometrov za hodinu modernizuje konzorcium 

okolo spoločnosti TSS Grade. Železnice s ňou podpísali zmluvu 
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na jeseň 2012 aj napriek tomu, že Skanska dala štátu o vyše 40 

miliónov lacnejšiu ponuku. 

www.sme.sk 31.10.2017 

pomocná evidencia 804/1/2017 

 

Rameno hornej brány, murivo mestského šľachtického pa-

láca a aj bývalej tlačiarne sú ďalšími významnými nálezmi na 

Mierovom námestí. Archeológovia od októbra pokračujú v od-

krývaní nálezov v priestore medzi Trenčianskym múzeom 

a bankou.  

„V prvej etape 

sa nám ešte v au-

guste a septembri 

podarilo zachytiť 

torzovité súčasti 

tzv. hornej, resp. 

vodnej brány a jej 

predbránia. Ďalšia 

sonda a prieskum 

na opačnej strane, 

pri budove banky, priniesli neočakávané výsledky,“ povedal 

Róbert Májsky zo Slovenského archeologického a historic-

kého inštitútu.  

Na základe získaných informácií sa v tejto časti mala 

nachádzať stavebná jama súčasného objektu banky (pôvodne 

filiálka Štátnej banky z r. 1949) a početné inžinierske siete. Na 

podobnú situáciu poukazovali aj výsledky geofyzikálneho 

prieskumu z roku 2016, ktoré naznačovali iba možnú prítom-

nosť sutín po zničenej architektúre.  

Odkrytie síce potvrdilo výrazné poškodenie terénu násled-

kom novodobých stavebných aktivít, no tie zničili archeo-

logické situácie iba čiastočne. V celej dĺžke sondy sú zachované 

http://www.sme.sk/
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murivá viacerých stavebných objektov. Archeológovia našli 

jedno z dvoch dlhších ramien brány a aj murivo dvoch domov.  

„V prvom prípade ide o mestský šľachtický palác, postavený 

pôvodne hradným kapitánom Pavlom Baračkaiom v 50-tych 

rokoch 16. storočia. Budova postupne slúžila viacerým rodom 

(naposledy Maťašovským), až ju v r. 1790 odkúpila župa, 

prestavala a zriadila 

v nej súd, väznicu 

a sýpku. Objekt bol 

preto známy aj ako 

Malý župný dom 

a zanikol asanáciou 

v roku 1936. Druhý 

dom bol sídlom 

kníhtlačiarne Fran-

tiška Xavera Škar-

nicla mladšieho a 

neskôr jeho syna, ktorá tu existovala do roku 1919. Objekt 

stavebne pochádza z konca 50-tych až začiatku 60-tych rokov 

19. storočia. Aj ten bol zbúraný v roku 1936,“ priblížil nálezy 

Róbert Májsky. 

Výskumné práce prebiehajú vo forme základného odkrý-

vania, po jeho ukončení budú archeológovia detailne začis-

ťovať rozsiahle plochy zistených murív a podrobne dokumen-

tovať celú sondu. Z nej bude generovaný virtuálny 3D model, 

ktorý bude slúžiť ako podklad pre ďalšie dokumentačné výstu-

py a interpretáciu nálezov na Mierovom námestí. 

www.trencin.sk 03.11.2017 

pomocná evidencia 812/1/2017 

 

Vo volebnej miestnosti v budove Gymnázia Ľudovíta Štúra 

v Trenčíne bol v sobotu 4. novembra podvečer o voľby veľký 

záujem, ľudia čakali pred triedou v rade na chodbe. 

http://www.trencin.sk/
http://zlatyfond.sme.sk/autor/53/Ludovit-Stur/
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Predsedníčka tamojšej volebnej komisie Zuzana Duncová 

odhadovala, že účasť by tu mohla prekonať 20 percentnú hra-

nicu. 

„Ľudia začali chodiť až teraz na večer, účasť by mohla na-

rásť. Tu je to zvykom, ľudia chodia na večerné prechádzky,“ 

povedala Zuzana Duncová. 

Veľký záujem ľudí o voľby prekvapil aj samotných Tren-

čanov. Na odvolenie čakali v rade na chodbe, predsedníčka 

volebnej komisie ich postupne púšťala do triedy. 

 „Sme veľmi prekvapení, takýto záujem sme nečakali. Na 

druhej strane je to dobrá vizitka. Chodievame voliť pravidelne. 

Teraz však nemôžem povedať, že by som bola dobre informo-

vaná, čo sa týka kandidátov,“ povedala počas čakania na 

chodbe Emília Bruch Nemcová. 

Podvečerný nával vo volebnej miestnosti prekvapil aj Petra 

Laca. 

„Keby sme vedeli, koľko ľudí tu bude, išli by sme voliť do-

obeda,“ povedal Peter Laco. Voliť má podľa neho zmysel. 

„Chodíme po cestách, po 

akých chodíme, zdravotná 

starostlivosť je taká, aká 

je. Treba s tým čosi spra-

viť,“ skonštatoval. 

Podvečer prišiel voliť 

aj primátor Trenčína Ri-

chard Rybníček. S výbe-

rom kandidátov problém 

nemal. 

„Kandidujú ľudia, ktorých osobne poznám. Sú to buď ka-

maráti, alebo tí, s ktorými spolupracujem. Domnievam sa, že 

slušní ľudia si zaslúžia hlas. Je lepšie, ak ho dostanú, ako by 

mal prepadnúť,“ povedal po odvolení trenčiansky primátor. 

Podvečer prišiel voliť aj primátor Richard Rybníček. 
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Obavy z nárastu extrémizmu po voľbách v Trenčianskom 

kraji nemá. 

„Každý extrémizmus je nebezpečný, ale stále som presved-

čený, že sa význam extrémistov preceňuje. Podpora, akú majú, 

je podľa mňa maximálna hranica, akú môžu dosiahnuť. Silnejší 

nebudú, naopak, som presvedčený, že budú len slabnúť,“ skon-

štatoval Richard Rybníček s tým, že sa okolo nich vytvára 

zbytočná hystéria. 

„Skôr sa obávam, že sa tam dostanú ľudia, ktorí na to nie sú 

psychicky vybavení, alebo ľudia, ktorí z toho chcú mať pros-

pech. To je oveľa väčšie nebezpečenstvo,“ dodal Richard Ryb-

níček. 

www.sme.sk 04.11.2017 

pomocná evidencia 816/1/2017 

 

Volieb do VÚC sa v sobotu 4. novembra na celom Slo-

vensku zúčastnilo 29,95 % oprávnených voličov. Volebná 

účasť v Trenčianskom kraji bola 26,32 %. 

Staronovým predsedom Trenčianskeho samosprávneho kra-

ja sa stal favorit vo-

lieb Jaroslav Baš-

ka (Smer – SD a 

SNS, 50 % - 62 807 

hlasov). Za ním 

skončili ďalší kan-

didáti Renáta Kaš-

čáková (SAS 

a OĽANO, 25,1 % - 

31 580 hlasov), Šte-

fan Škultéty (NE-

KA, 13,9 % - 17 403 hlasov), Petra Hajšelová (Sme rodina, 

4,8 % - 6032 hlasov) a Ferdinand Vavrík (NEKA, 3,2 % - 

4079 hlasov). 

http://www.sme.sk/
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Zo 45 poslancov, ktorí sedeli v poslaneckých laviciach 

zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ob-

hájilo svoje pozície 29. V novom 47-člennom regionálnom par-

lamente sa objaví 18 nových tvárí.  

Zoznam poslancov zvolených do zastupiteľstva Trenčian-

skeho samosprávneho kraja: 

Abramovičová Anna NEKA, Bagin Pavol SMER-SD, 

SNS, MOST - HÍD, SZ, Beňová Viera NEKA, Bielik Ján 

NEKA, Bočincová Eva NEKA, Božik Jozef NEKA, Bublavý 

Dušan SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ, Cíbik Viliam 

NEKA, Daňo Peter SaS, 

OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, 

Zmena zdola, DÚ, Ďureje 

Michal NEKA, Dvonč Erich 

NEKA, Filo Eduard SaS, 

OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, 

Zmena zdola, DÚ, Fraňo 

Vladimír SMER-SD, SNS, 

MOST - HÍD, SZ, Habánik Jozef SMER-SD, SNS, MOST - 

HÍD, SZ, Hajšová Mária SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ, 

Halabrín Pavel NEKA, Halinárová Anna SMER-SD, SNS, 

MOST - HÍD, SZ, Hemza Mohamed SMER-SD, SNS, MOST 

- HÍD, SZ, Henek Rastislav NEKA, Hort Juraj NEKA, 

Hvizdák Roman NEKA, Janas Karol SMER-SD, SNS, 

MOST - HÍD, SZ, Máčeková Zuzana NEKA, Maláň Juraj 

SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, 

Marušinec Peter SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ, Matejka 

Ladislav SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, 

Matušík František NEKA, Merašický Tomáš SaS, OĽaNO, 

KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, Mičega Miloš NEKA, 

Novotná Rudolfa NEKA, Oulehle Peter SaS, OĽaNO, KDH, 

OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, Panáček Milan SMER-SD, 

SNS, MOST - HÍD, SZ, Porubcová Eleonóra SaS, OĽaNO, 
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KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, Procházka Ladislav 

NEKA, Randziaková Iveta SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, 

SZ, Smatana Juraj SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena 

zdola, DÚ, Steiner Igor SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ, 

Stopka Jozef SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ, Svatik 

Stanislav NEKA, Škultéty Štefan NEKA, Šramková Mária 

NEKA, Takáč Richard SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ, 

Tám František SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ, Trstenský 

Jozef SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ, Vaňo Tomáš 

NEKA, Zboranová Viera NEKA, Žiak Miroslav SaS, 

OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 818/1/2017 

 

Rezultát volieb predsedu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja (TSK) je výsledkom štvorročnej práce pre kraj a pre ľudí. 

V reakcii na volebné 

víťazstvo to povedal 

staronový predseda 

TSK Jaroslav Baš-

ka.  

„Výsledok nie je 

len môj, je to vý-

sledok aj všetkých 

ľudí, ktorí boli okolo 

mňa počas štyroch 

rokov. Chcem poďakovať rodine a všetkým, ktorí boli celé štyri 

roky pri mne. Veľmi si to vážim,  človek sám nikdy nič 

neurobí,“ skonštatoval Jaroslav Baška.  

Ako dodal, v ďalších piatich rokoch ich čaká ťažká práca.  

„Chceme pokračovať v tom, čo sme začali. Aj napriek 

prekážkam, ktoré sme mali počas štyroch rokov, sa nám v kraji 

podarilo urobiť veľa. Máme rozrobených veľa projektov, ktoré 
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chceme dotiahnuť do konca a pripraviť nové projekty, ktoré 

budú slúži obyvateľom kraja,“ zdôraznil Jaroslav Baška.  

Za priority svojho druhého volebného obdobia považuje 

Jaroslav Baška zdravotníctvo, dopravnú infraštruktúru 

a udržanie sa v líderskej pozícii v duálnom vzdelávaní. 

www.teraz.sk 05.11.2017 

pomocná evidencia 821/1/2017 

 

V novom zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho 

kraja (TSK) bude v porovnaní s predchádzajúcim menej žien, 

priemerný vek poslancov klesol.  

Kým po regionálnych voľbách v roku 2013 bolo v 45-

člennom zastupiteľskom zbore 13 žien (28,9 percenta), 

v novom 47-člennom zastupiteľstve je ich 11 (23,40 percenta). 

Žiadna žena nebude zastupovať Púchovský a Trenčiansky 

okres, komplet ženské zloženie „dodal“ okres Bánovce nad 

Bebravou. 

Priemerný vek Zastupiteľstva TSK, ktoré sa kreovalo v roku 

2013, bol 49 rokov, nový poslanecký zbor omladol na 47,55 

roka. Najstarší i najmladší poslanec je z okresu Prievidza. 

Najstarším je 69-ročný Mohamed Hemza, najmladším 29-

ročný Miroslav Žiak. 

Najväčšie zastúpenie v Zastupiteľstve TSK majú hlavy 

samospráv, obyvatelia kraja zvolili za poslancov deväť 

primátorov a primátoriek a sedem starostov a starostiek. Miesto 

v regionálnom parlamente si vybojovalo tiež osem lekárov 

a sedem pedagógov.  

Najväčšie zastúpenie majú nezávislí poslanci (22), nasleduje 

16 poslancov koalície Smer-SD, SNS, Most-Híd, SZ, deväť 

poslancov bude hájiť farby pravicovej koalície SaS, OĽaNO, 

KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola – DÚ.  

Celkovo mohlo v TSK voliť 493 851 ľudí, volebná účasť 

dosiahla 26,32 percenta. V prvom kole volieb do regionálnych 
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samospráv v roku 2013 bola volebná účasť v TSK 17,37 

percenta - najnižšia spomedzi slovenských krajov.  

www.teraz.sk 05.11.2017 

pomocná evidencia 822/1/2017 

 

Okresný súd v Trenčíne v piatok 3. novembra rozhodol, že 

mesto nemusí zaplatiť viac ako 320 tisíc eur spoločnosti 

Slovakia okolo sveta, ktorá prevádzkuje Televíziu Trenčín, za 

výrobu relácií v rokoch 2010 a 2011. Zmluvu mesta a televízie 

označil za neplatnú.  

Zmluvu uzavrelo mesto v roku 2000 na 12 rokov. Začiatkom 

roka 2010 upozornilo mesto televíziu, že zmluvu na ďalší rok 

neschválili poslanci mestského zastupiteľstva a peniaze 

nedostane. O rok neskôr potom zmluvu úplne vypovedalo.  

Riaditeľ televízie na súde tvrdil, že relácie pre mesto naďalej 

vyrábali ešte 19 mesiacov. Súd však nárok na zaplatenie viac 

ako 320 tisíc eur zamietol. 

„Žaloba o zaplatení sumy 320 tisíc eur sa zamieta v celom 

rozsahu ako nedôvodná. Súd posúdil zmluvu o zabezpečení 

prevádzky a vysielania televízie za absolútne neplatnú, keďže 

nebola schválená mestským zastupiteľstvom,“ skonštatovala v 

rozsudku sudkyňa Okresného súdu v Trenčíne.  

Zamietnutie odôvodnila aj uplynutím premlčacej doby na 

nárok. Záväzok mesta zanikol, pretože zmluvu nemohlo plniť. 

„Žalobca poskytoval v rokoch 2010 a 2011 predmetné plnenie 

bez právneho dôvodu,“ dodala sudkyňa. 

Riaditeľ Televízie Trenčín Peter Hlucháň s rozsudkom 

nesúhlasil, je presvedčený že zmluva s mestom bola právne 

nevypovedateľná.  

http://www.teraz.sk/
http://otvorenesudy.sk/
http://otvorenesudy.sk/
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„Mal som zmluvu na dobu určitú. Bývalý primátor 

Branislav Celler ju nevypovedal, pretože bola na dobu určitú, 

vedel, že sa nedá vypovedať. Vypovedal ju až primátor Richard 

Rybníček, plynula trojmesačná výpovedná lehota a dovtedy 

sme ju plnili. To je štandardný postup na trhu. V trhovom 

prostredí nikto nerobí 

bez nároku na hono-

rár,“ skonštatoval Pe-

ter Hlucháň. Roz-

sudok zhodnotil ako 

maximálne nespravod-

livý.  

Primátor Trenčína 

Richard Rybníček označil rozhodnutie súdu za vynikajúcu 

správu. „Víťazstvo v štyroch žalobách na mesto je vynikajúca 

správa. Vďaka našej právnej stratégii sa podarilo dokázať, že 

celý kontrakt mesta a televízie je jeden veľký nezmysel,“ 

uviedol.  

Televízia Trenčín podľa neho vyrábala produkty, ktoré si 

mesto neobjednalo. „Žiadali od nás, aby sme ich na základe 

neplatnej zmluvy zaplatili. Tých 300 tisíc, ktoré od nás pýtal, 

bolo na základe toho, že on sa tak rozhodol,“ dodal primátor. 

Riaditeľ Televízie Trenčín Peter Hlucháň informoval, že voči 

rozhodnutiu súdu sa plánujú odvolať, prípadom sa tak bude 

zaoberať krajský súd. 

www.sme.sk 07.11.2017 

pomocná evidencia 825/1/2017 

 

Členovia najstaršej a najväčšej okresnej organizácie Jednoty 

dôchodcov na Slovensku (OO JDS) v Trenčianskom kraji 

v stredu 8. novembra oslávili v priestoroch Gastrocentra 

v Trenčíne 25 rokov od založenia organizácie.  

Riaditeľ Televízie Trenčín Peter Hlucháň na súde. 

http://www.sme.sk/
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Dva roky po vzniku Jednoty dôchodcov na Slovensku bola 

11. februára 1992 zriadená aj Okresná organizácia JDS v Tren-

číne. Tá je okrem najstaršej aj najväčšou okresnou organizáciu 

v Trenčianskom kraji. V súčasnosti združuje 31 základných 

organizácií a má 3 158 členov.  

Trenčiansky samosprávny kraj dlhodobo spolupracuje so 

seniormi, čo ocenila aj 

predsedníčka OO JDS 

Trenčín Emília Plš-

ková.  

„Kraju sme veľmi 

vďační za spoluprácu, 

ale i finančnú podporu 

napríklad pri organizo-

vaní Okresného náuč-

no-turistického zrazu 

seniorov, ktorý sa tento rok konal po 16.-krát,“ povedala 

predsedníčka OO JDS Trenčín. 

Medzi seniorov zavítal aj staronový trenčiansky župan 

Jaroslav Baška, ktorý si pre členov OO JDS Trenčín pripravil 

prekvapenie v podobe torty. „Seniorom želám veľa šťastia 

a zdravia. Za tých 25 rokov členovia okresnej organizácie 

spravili naozaj veľa poctivej práce. Teší ma, že sa stále 

stretávajú na rôznych podujatiach a aktívne pripravujú aj ďalšie 

aktivity,“ uviedol trenčiansky župan. 

Počet členov OO JDS Trenčín sa oproti minulému roku 

zvýšil o 74 aktívnych členov. Medzi najvýznamnejšie podu-

jatia, ktoré organizácia pripravuje, patrí už spomínaný Okresný 

náučno-turistický zraz seniorov či postupová súťaž senio-

rov  s názvom „Poézia, próza a spev jesene“. 

www.tsk.sk 08.11.2017 

pomocná evidencia 826/1/2017 

 

http://www.tsk.sk/
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Trenčianski poslanci sa zišli na predposlednom riadnom 

rokovaní mestského parlamentu v stredu 8. novembra. 

Primátor Richard Rybníček informoval o finančnej situácii 

mesta. Celkový dlh Trenčína bol k 30. 9. 2017 vo výške 12,54 

mil. eur, čo predstavuje 228 eur na obyvateľa. Celková suma 

dlhu definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách k 31. 9. 

2017 bola 26,68 percenta, pričom zákonná maximálna možná 

miera zadlženosti je 60 percent. 

Zastupiteľstvo odsúhlasilo vyčlenenie peňazí z tohtoročného 

rozpočtu na odkúpenie plochy pre in line hokej a tiež dvoch 

rolieb na úpravu ľadovej plochy od HK Dukla a.s. Zároveň 

zobralo na vedomie rozpočtové opatrenia vykonané primá-

torom, napríklad vyčlenenie financií na projekt dobudovania 

učební a rekonštrukciu jedálne a kuchyne ZŠ Dlhé Hony, na 

vypracovanie štúdie týkajúcej sa polopodzemných kontajnerov 

alebo na tribúnu pre futbalové ihrisko v Záblatí.  

Mestský parlament súhlasil s tým, že od nového roka bude 

správu miestnych komunikácií vykonávať Mestské hospo-

dárstvo a správa lesov, m.r.o., a to v rozsahu určenom mestom.  

Poslanci schválili predloženie žiadostí mesta Trenčín 

o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmen-

tálnych aspektov. Jednou z podporovaných aktivít vo výzve je 

revitalizácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických 

princípov tvorby a ochrany zelene. Mesto sa pokúsi uspieť 

s dvoma žiadosťami s cieľom vybudovať prvky zelenej 

infraštruktúry vo vnútroblokoch ulíc J. Halašu a Východná. 

Mesto Trenčín doposiaľ podalo v aktuálnej výzve minis-

terstva pôdohospodárstva dva projekty: „Zelené pľúca mesta - 

Revitalizácia Parku M. R. Štefánika“ a „Stratégia adaptability 

mesta Trenčín na klimatickú zmenu (STRADAKL)“. Oba 

projekty sú v procese schvaľovania. 

Info 28.11.2017 

pomocná evidencia 827/1/2017 
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Jedenásty novembrový deň nepatrí len Martinovi na bielom 

koni, ale aj spomienke na vojnových veteránov. Divé vlčie 

maky nevidíte 

vždy len v záhra-

dách či pri ces-

tách. Niekedy sa 

červenajú na ša-

tách žien a sakách 

mužov. Aby pri-

pomenuli preliatu 

krv tých, ktorí za 

nás bojovali vo 

vojne či ozbroje-

ných konfliktoch. Najčastejšie sa tak deje symbolicky 11. no-

vembra. Práve v tento deň bolo v roku 1918 o 11.11 h uzat-

vorené prímerie medzi Francúzskom a Nemeckom. Bez-

prostredne po ukončení prvej svetovej vojny bol 11. november 

vyhlásený za medzinárodný deň vojnových veteránov. Tí prijali 

červený mak ako symbol úcty k obetiam vojny, ktorý sa celkom 

prvýkrát objavil v známej protivojnovej básni Na flámskych 

poliach. 

Anglickú i slovenskú verziu tejto básne si v prespievanej 

forme dnes dopoludnia vypočuli aj v Trenčíne na Hlavnom 

cintoríne. V krajskom meste totiž pietna spomienka na 

vojnových veteránov patrí k už niekoľkoročnej tradícii. Okrem 

červených makov na cintoríne pod Juhom vždy v tento deň 

nechýbajú zástupcovia Ozbrojených síl Slovenskej republiky, 

samosprávneho kraja, krajského mesta, Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov, Jednoty dôchodcov Slovenska 

i širšej verejnosti.  

Účastníci pietnej spomienky pri Srbskej kaplnke. 

http://www.klubvtn.info/appel_2011_1.htm
http://www.klubvtn.info/appel_2011_1.htm
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„Na vojenskom cintoríne pri Srbskej kaplnke sa stretávame, 

aby sme si pripomenuli historicky veľmi dôležitý sviatok; deň 

vojnových veteránov. Tradícia osláv siaha do roku 1919, keď si 

v tento deň v Londýne, v Paríži i v mnohých iných mestách 

pripomenuli prvé 

výročie ukonče-

nia 1. svetovej 

vojny,“ pripome-

nul vo svojom 

príhovore Jaro-

slav Balocký, 

plukovník vo vý-

službe.  

Po úvodnej 

časti spomienky 

sa prítomné zhromaždenie presunulo k pamätníku, kde vzdalo 

hold obetiam vojnových konfliktov symbolickým položením 

vencov.  

www.tsk.sk 11.11.2017 

pomocná evidencia 830/1/2017 

 

V piatok 10. novembra sa na cintoríne 1. svetovej vojny 

v Trenčíne – Zábraní spomínalo nielen na padlých vojakov 

v prvej svetovej vojne, ale česť a pamiatku účastníci vzdali aj 

vojnovým veteránom, ktorí padli na bojiskách, v zahraničných 

vojenských operáciách a v mierových misiách.   

http://www.tsk.sk/
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Keďže obnovený cintorín prvej svetovej vojny v Trenčíne – 

Zábraní sa nachádza vo vojenskom objekte, je verejnosti 

neprístupný okrem 

jediného dňa v ro-

ku, keď ľudia majú 

možnosť prísť 

vzdať úctu padlým 

obetiam 1. svetovej 

vojny. Pietny akt 

kladenia vencov 

pripadol aj teraz na 

predvečer výročia 

ukončenia prvej svetovej vojny. Tento rok je to v poradí už 99. 

výročie ukončenia prvého masového konfliktu 20. storočia 

a jedného z najkrvavejších konfliktov v dejinách ľudstva. 

S myšlienkou obnovy cintorína v Trenčíne - Zábraní prišiel 

generálporučík vo výslužbe Pavel Honzek.  

„Keď som do priestorov vojenského cintorína prišiel na 

jeseň roku 2014, cintorín bol 

skutočne zanedbaný; dva-tri 

razy za rok bol pokosený, inak 

bolo všetko porozbíjané a bol 

doslova bezmenný, pretože na 

starých označeniach starých 

hrobov neexistovali žiadne 

menovky,“ povedal autor myš-

lienky, ktorý je zároveň aj členom Klubu generálov Slovenskej 

republiky. Ten sa v rámci svojich aktivít venuje aj obnove 

cintorínov či pamätníkov, a to nielen doma na Slovensku, ale aj 

v zahraničí.  

„V Klube generálov sme buď iniciovali, sami organizovali 

alebo sa podieľali na obnove a výstavbe pamätníkov sloven-

ským vojakom v Slovinsku, v Taliansku, v Ovruči na Ukrajine, 
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kde sme pred štyrmi rokmi postavili krásny veľký pamätník,“ 

uviedol.  

Po tom, ako Rada Klubu generálov odsúhlasila obnovu cin-

torína v Trenčíne, sa do nej v roku 2015 spolu s kolegami pustili 

naplno. Dôkazom, že to za ich úsilie naozaj stálo, svedčí 

každoročne sa zvyšujúci počet ľudí prítomných na pietnom 

akte. V piatok si cestu naň našlo približne 200 ľudí.  

Miesto svojho posledného odpočinku na vojenskom cinto-

ríne v Zábraní okrem 338 Čechov a Slovákov našli aj Rumuni, 

Taliani, Maďari, Poliaci, Turci, Rakúšania, Nemci či príslušníci 

ruskej armády. Spolu je na cintoríne, ktorého majiteľom je 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, pochovaných 771 

vojakov. Česť ich pamiatke.        

www.tsk.sk 12.11.2017 

pomocná evidencia 832/1/2017 

 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Ja-

roslav Baška sa v pondelok  13. novembra ako prvý z ôsmich 

predsedov krajských samospráv po zložení predpísaného sľubu 

ujal funkcie na nové, tentoraz päťročné obdobie. 

Spolu s ním zložilo na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľ-

stva sľub aj 45 poslancov kraja zo 47 zvolených. Štyridsať-

dvaročný Baška, ktorý je aj poslancom Národnej rady SR za 

Smer-SD, získal vo voľbách 50 percent hlasov voličov a s vý-

razným náskokom zvíťazil pred šiestimi protikandidátmi. 

Staronový župan Jaroslav Baška (Smer-SD, SNS, Most-Híd, 

Strana zelených) v úvode nového volebného obdobia sľúbil, že 

TSK bude pod jeho vedením pokračovať v spolupráci so 

zamestnávateľmi pri duálnom vzdelávaní, v projekte Zelená 

župa, v ešte väčšej otvorenosti krajskej samosprávy, ako aj v 

budovaní Vážskej cyklomagistrály. 

http://www.tsk.sk/
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Za najväčšie výzvy volebného obdobia označil zlepšovanie 

situácie v zdravotníctve a pokračovanie v investíciách do ciest 

II. a III. triedy. 

Kraj bude musieť podľa neho pracovať aj na zvyšovaní pla-

tov v zariadeniach sociálnych služieb, v školských jedálňach 

alebo na Správe ciest. 

„Zahoďme stranícke 

tričká, už je po kampani, 

po voľbách, a poďme sa 

venovať tým úlohám, ktoré 

má TSK vo svojej kompe-

tencii. Chcem naďalej spo-

lupracovať so všetkými 

zvolenými poslancami, za-

mestnancami úradu, ako aj so všetkými organizáciami v kraji,“ 

povedal Jaroslav Baška. 

Sľúbil, že aj naďalej sa bude stretávať s občanmi v úrade, ale 

nielen tam. 

„Tak ako doteraz, budem chodiť krížom – krážom cez celý 

kraj, aby som počul problémy ľudí, ktoré by sme mohli spo-

ločne riešiť,“ dodal predseda, ktorý po kraji často jazdí na bi-

cykli. S vládou chce spolupracovať pri riešení dopravnej 

infraštruktúry a pri transformácii baníckeho regiónu Hornej 

Nitry. 

Na margo 22 nezávislých poslancov v novom zastupiteľstve 

Jaroslav Baška skonštatoval, že bude komunikovať so všetkými 

poslancami, ak budú predkladať racionálne návrhy. 

„Ak sa to nebude zdať poslancom, vždy budeme o týchto 

racionálnych riešeniach diskutovať. Nie som tu sám, mám za 

sebou zamestnancov TSK, chcem spolupracovať so všetkými 

poslancami,“ zdôraznil Jaroslav Baška. 

http://nitra.sme.sk/
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Za priority v novom päťročnom volebnom období považuje 

najmä zdravotníctvo, cestnú infraštruktúru a duálne vzdelá-

vanie. 

www.sme.sk 13.11.2017 

pomocná evidencia 835/1/2017 

 

Ako si spomínajú na trenčianske protestné zhromaždenia 

proti totalitnému režimu v novembri 1989 jeho priami aktéri?  

Peter Slovák: „Bolo to veľmi hektické, Dušan Guráň došiel 

z Prahy, že sa to tam melie. S dnes už nebohým Vladom 

Sládekom, Rudom 

Cvopom a ďalšími 

sme obtelefonovali 

známych, že musíme 

niečo urobiť. Stretli 

sme sa asi dvadsiati až 

tridsiati, každý donie-

sol, čo mohol. Mnohí 

sme sa spoznali až 

vtedy, spojila nás túž-

ba po lepšej budúcnosti. Potom už začali chodiť vysokoškoláci, 

niektorí spali aj u mňa, doniesli materiály, pomáhali orga-

nizovať mítingy. Ako pódium slúžila traktorová vlečka, ktorú 

nám požičali z technických služieb. Bolo to všetko také rýchle, 

že dnes už ani presne neviem, čo všetko sa dialo. Ale rozhodne 

to stálo ta to.“ 

Jaroslav Olah: „Bolo to desať šialených dní. Začali sme sa 

grupovať hneď na druhý deň po udalostiach v Prahe. Bolo to 

ako naša vlastná malá revolúcia a 26. novembra sa konal prvý 

míting. Počas pondelňajšieho štrajku bolo na námestí takmer 30 

tisíc ľudí z celého okresu. Mierové námestie nikdy nezažilo 

taký nápor ľudí. Nikto nevedel, čo sa bude diať, v jeden deň 

sme dokonca dostali hlášku z Bratislavy, že po nás budú strie-

Primátor R. Rybníček na otvorení výstavy k 17. novembru 1989 v mestskej veži. 

http://www.sme.sk/
http://mozaika.sme.sk/rubrika.asp?rub=mozaika_1989
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ľať. Ľudia aj tak na námestí zostali. Bolo úžasné vidieť pokope 

toľko zanietených ľudí.“ 

Rudolf Cvopa: „My sme tu zakladali VPN len tak ama-

térsky. Vylepovali sme po meste plagáty a výzvy na generálny 

štrajk. Potom už nastúpili profesionáli, ktorí mali politické 

ambície a vedeli sa v politike 

obracať. Vtedy už nebolo tre-

ba takých ľudí ako ja, ktorých 

politika nelákala. Trochu som 

sklamaný zo súčasnosti. Ča-

kal som, že sa ľudia budú 

správať inak, s väčším poro-

zumením. No mnohí akoby 

dodnes nepochopili, o čo sme 

sa vtedy na námestiach sna-

žili. Veľa mladých ľudí dnes 

ani len netuší, čo sa vtedy 

udialo, ale možno je to tak 

lepšie, aspoň majú čisté 

hlavy. Naša generácia to ale 

robila najmä kvôli svojim 

deťom. Nechceli sme, aby 

vyrastali v atmosfére príslo-

via: Kto nekradne, okráda svoju rodinu.“ 

A čo vtedy písali Trenčianske noviny? Prečítajte si: 

V nedeľu krátko po 16. h. sa napriek silnému sneženiu a 

chladu zišli na Mierové námestie v Trenčíne stovky občanov a 

mládeže, aby spontánne pripojili svoj hlas k protestu študentov 

v celej republike proti zákroku poriadkových síl 17. novembra 

v Prahe a vyslovili svoje názory a stanoviská k súčasnej 

vnútropolitickej situácii a ďalšiemu vývoju v našej spoločnosti. 

Medzi diskutérmi na improvizovanej tribúne boli aj 

bratislavskí herci E. Vittek, Š. Skrúcaný, S. Dančiak, humorista 

Noviny Trenčianska verejnosť, ktoré vychádzali po nežnej revolúcii. 

http://sport.sme.sk/c/3595751/
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S. Radič, kultúrni a pedagogickí pracovníci a zástupcovia 

všetkých vrstiev spoločnosti. 

Všetci sa vyslovili za ďalšie urýchlenie a prehĺbenie demo-

kratizačného procesu, za pluralizmus a dialóg a vyzvali pracu-

júcich nášho okresu, aby sa v pondelok pripojili k manifestač-

nému štrajku takými formami, aby nedošlo k stratám v národ-

nom hospodárstve. 

Po zaspievaní štátnej hymny sa demonštranti pokojne rozišli. 

Hnutie Verejnosť proti násiliu teda pôsobí od nedele aj v našom 

okresnom meste. 

www.sme.sk 17.11.2017 

pomocná evidencia 842/1/2017 

 

V areáli Old Herold zbúrali dve budovy, spoločnosť ich plá-

nuje nahradiť modernou predajňou. Budovy garáží a kultúrneho 

domu postavili v 

šesťdesiatych rokoch 

minulého storočia, 

pamiatkovo chráne-

né neboli. 

Podľa vyjadrenia 

firmy zbúrané bu-

dovy už dlhodobo 

neslúžili svojmu pô-

vodnému účelu a ich 

využívanie v alterna-

tívnom režime bolo z pohľadu vlastníka veľmi neefektívne. 

„Počas posledných približne pätnástich rokov už kultúrny dom 

neslúžil svojmu účelu. Priestor kultúrnej sály sme rozdelili na 

dve časti – jednou bola predajňa nábytku a v druhej ordinácia 

praktického lekára a zariadenie spoločného stravovania pri-

márne pre zamestnancov firmy, bola tam jedáleň, kuchyňa, 

sklad potravín,“ hovorí riaditeľ spoločnosti Martin Spurný. 

http://www.sme.sk/
http://reality.sme.sk/
http://reality.sme.sk/predaj/skladove-a-vyrobne-priestory/
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Objekty už dlhšiu dobu neslúžili svojmu pôvodnému účelu. 

„Spočiatku sme uvažovali, že by sme objekty zachovali a 

prispôsobili ich našim výrobným potrebám. Podrobným prie-

skumom sme však zistili, že by to nebolo efektívne pre naše 

aktuálne požiadavky. Vedenie spoločnosti sa rozhodlo pre ich 

zbúranie,“ skonštatoval Martin Spurný. 

Na uvoľnenom pozemku plánujú postaviť novú budovu. V 

jej priestoroch by sa mala nachádzať firemná predajňa. 

 „Cieľom je osadiť na miesto pôvodného kultúrneho domu 

nový objekt, ktorý bude 

architektom navrhnutý 

tak, aby z urbanistické-

ho hľadiska citlivo do-

tváral kolorit tejto 

lokality,“ dodal. 

Budovy garáží slúžili 

na parkovanie a servis 

obslužnej techniky. Kul-

túrny dom pôvodne po-

stavili ako účelovú budova s javiskom pre interné kultúrne 

účely závodu Slovlik. 

Neskôr tu pristavili ordináciu lekára, kuchyňu a jedáleň. V 

minulosti sa tu okrem pravidelných schôdzí konali aj plesy a 

zábavy , neskôr aj schôdze urbárnikov alebo družstevníkov.  

Podľa Jozefa Múdreho z Krajského pamiatkového úradu v 

Trenčíne zbúrané budovy neboli pamiatkovo chránené. Pa-

miatkari pred siedmimi rokmi posudzovali v areáli Old Heroldu 

šesť objektov. „Boli postavené za začiatku 30. rokov 20. sto-

ročia. Jednotlivé budovy boli z pamiatkového hľadiska znehod-

notené stavebnými úpravami, prístavbami a rekonštrukciou. 

Stratili tak svoje pamiatkové hodnoty,“ uzavrel Jozef Múdry. 

www.sme.sk 18.11.2017 

pomocná evidencia 844/1/2017 

http://reality.sme.sk/predaj/pozemok/
http://www.sme.sk/
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V Trenčíne sa aj v tomto roku opravovali cesty a chodníky. 

Väčšinou šlo o dobrú a odbornú prácu, no vyskytli sa aj 

prípady, ktoré ľuďom zdvihli tlak. Výsledkom sú opravy opráv, 

Mesto totiž nekvalitnú prácu neakceptuje.  

Správca komunikácií sa pri zadávaní opráv rozhoduje podľa 

urgentnosti a závažnosti poškodenia. Havarijný stav má vždy 

prednosť. Menšie výtlky riešia pracovníci mestského 

hospodárstva vlastným strojom a ostatnú stavebnú údržbu a tiež 

súvislé rekonštrukcie komunikácií zabezpečujú vysúťažení 

dodávatelia. Im má okrem dobre odvedenej práce záležať aj na 

získaní dobrých referencií od Mesta, pokiaľ sa chcú 

v budúcnosti zúčastniť verejných súťaží. A práve niektorí 

víťazi verejných obstarávaní zlyhali. Pritom ide o profesionálne 

stavebné spoločnosti.  

Príkladom je spoločnosť, ktorá mala upraviť výšku poklo-

pov na Soblahovskej 

ulici, no výsledok nebol 

dobrý a Mesto prácu re-

klamovalo s tým, že 

žiada opätovnú opravu. 

Tá istá spoločnosť pre-

kvapila naposledy aj 

tým, že „opravila“ časti 

povrchu na Šoltésovej 

ulici. Mesto túto prácu 

neobjednalo, preto ju ani nezaplatí. Komunikáciu na tejto ulici 

chce Mesto riešiť súvislou opravou v budúcom roku.  

Pri reklamáciách a následných opravách už vykonaných 

prác sú finančné náklady vždy na strane zhotoviteľa, v žiadnom 

prípade nie na strane Mesta. Taký postup bude aj pri Karpatskej 

ulici, kedy dodávateľ bude musieť odstrániť všetky nedostatky.  

Info 28.11.2017 

pomocná evidencia 847/1/2017 

Úprava výšky poklopov na Soblahovskej ulici. 
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V stredu 22. novembra dopoludnia osadili v zrekonštruova-

nej časti Mierového námestia vianočný stromček. Duglaska 

tisolistá vyrástla v Trenčíne, jej pôvodná výška bola asi 20 met-

rov. 

Podľa hovorkyne Trenčína Eriky Ságovej ihličnan vyrástol 

na mestskom pozemku. „Bol určený na výrub, tak sme využili 

príležitosť a máme pekný vianočný strom. Jeho pôvodná výška 

bolo okolo dvadsať metrov, výšku ale pracovníci Mestského 

hospodárstva a správy lesov upravili na asi 13,5 metra,“ 

informovala. Výzdoba stromčeka zostane tak, ako pominulé 

roky nezmenená, prešla však obnovou. 

Vianočný stromček rozsvieti po prvýkrát sv. Mikuláš 5. 

decembra, ihličnan na námestí zostane až do Troch kráľov. 

Vlaňajším symbolom Vianoc bola trinásť metrov vysoká 

jedľa srienistá. 

www.sme.sk 22.11.2017 

pomocná evidencia 850/1/2017 

 

Členovia Poľovníckeho združenia Ostrý vrch v Soblahove 

odstrelili v rámci spoločnej poľovačky vo štvrtok 23. novembra 

v lesoparku Brezina a v okolí 

Trenčína 12 kusov diviačej zveri. 

Informoval o tom poľovný hos-

podár združenia Ján Kováč. Dô-

vodom bola redukcia premno-

ženej zveri.  

„Podarilo sa nám zredukovať 

časť premnoženej dospelej popu-

lácie diviačej zveri, ušlo niekoľko mladších kusov, čo nás 

trochu mrzí, pretože tá redukcia je najúčinnejšia práve v 

kategóriách najmladších jedincov. V tejto sezóne máme do 15. 

januára naplánované ešte dve spoločné poľovačky, dúfam, že 

http://reality.sme.sk/predaj/pozemok/
http://www.sme.sk/
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redukcia bude mať význam,“ skonštatoval Ján Kováč. Ako do-

dal, poľovali v bezprostrednej blízkosti mesta, vďaka bezpeč-

nostným opatreniam nedošlo ku žiadnej mimoriadnej udalosti.  

„Mestskí i štátni policajti dôsledne zabezpečili prístupové 

cesty do lesoparku Brezina a prípadných návštevníkov leso-

parku odradilo od vychádzok zrejme aj nepriaznivé počasie,“ 

doplnil Ján Kováč. 

Spoločnú poľovačku na nepoľovných plochách v lesoparku 

Brezina v Trenčíne a na poľnohospodárskych pozemkoch v ju-

hovýchodnej časti mesta povolil na základe žiadosti mesta 

Trenčín a Poľnohospodárskeho družstva Trenčín - Soblahov 

Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu v Trenčíne. 

www.teraz.sk 24.11.2017 

pomocná evidencia 858/1/2017 

 

Mesto Trenčín bolo úspešné pri podávaní žiadostí o ne-

návratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho 

operačného programu. Na dva projekty, ktoré sa týkajú cyklo-

trás, získa takmer 315 tisíc eur.  

Časť z nich pôjde na výstavbu cyklotrasy na Karpatskej 

ulici, druhá na preplatenie investície do už vybudovanej 2. 

etapy cyklotrasy z centra mesta na sídlisko Juh. Ide pritom 

o dva zo 14 podaných projektov v tomto roku.  

www.trencin.sk 27.11.2017 

pomocná evidencia 862/1/2017 

 

Vo víkendových dňoch 2 a 3. decembra sa v známom 

švajčiarskom stredisku St. Moritz udeľovali ceny World Lu-

xury Hotel Awards za rok 2017. Slávnostného večera sa zú-

častnili hotelieri zo všetkých kútov sveta, medzi nimi aj vedenie 

slovenského secesného hotelu Elizabeth v Trenčíne. A naprázd-

no zástupcovia hotelu neodišli. Hotel Elizabeth totiž zvíťazil v 

jednej z top kategórií.  

http://www.sme.sk/pocasie/
http://www.teraz.sk/
http://www.trencin.sk/
http://www.hotelelizabeth.sk/sk/
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Po minuloročnom úspechu v Katare si hotel Elizabeth odnie-

sol ocenenie v kategórii „Luxury Cultural Retreat“ za zacho-

vanie kultúrneho dedičstva (predovšetkým v súvislosti so zná-

mym rímskym nápisom z roku 179 a secesnou architektúrou). 

„Fakt, že naše investície v oblasti hotelierstva často zbierajú 

prestížne medzinárodné ocenenia, ma teší. Tieto úspechy 

poukazujú nielen na dobre odvedenú prácu architektov a sta-

vebných firiem, ale i na kvalitu poskytovaných služieb, vyba-

venie objektov, kvalitnú infraštruktúru a v neposlednom rade 

ústretovosť personálu ku klientom, a to je pre mňa veľmi dôle-

žité. Všetkým, ktorí sa na tomto úspechu podieľali, samozrejme 

patrí moje veľké poďakovanie. Ocenenie mňa osobne teší o to 

viac, že to nebola len odborná porota, ktorá o víťazovi jednot-

livých kategórií rozhodovala, ale predovšetkým sami klienti a 

široká verejnosť, ktorá vie byť veľmi kritická a úprimná,“ 

uviedol investor a šéf skupiny Synot Ivo Valenta. 

Radosť z ocenenia neskrýval ani Tiago Vigano, riaditeľ ho-

tela Elizabeth: „Ocenenie je dôkazom toho, že prácu robíme 

dobre a ku spokojnosti našich klientov. Podobné uznania sú pre 

nás veľkým záväzkom k tomu, aby sme sa posúvali stále ďalej.“ 

Hotel Elizabeth má za sebou už niekoľko prestížnych oce-

není. V rámci súťaže Historic Hotels of Europe Awards sa stal 

najlepším mestským historickým hotelom Európy 2016 a exce-

loval hneď v 3 kategóriách. V tom istom roku získal prvenstvo 

v súťaži World Luxury Hotel Award 2016 v kategórii „Roman-

tic Hotel“ regiónu východnej Európy. V roku 2015 získal pr-

venstvo ako historický hotel s najlepším zákazníckym servisom 

v Európe. 

Ocenenia už získali aj iné hotely spoločnosti Synot. 

www.sme.sk 04.12.2017 

pomocná evidencia 883/1/2017 

 

http://www.hotelelizabeth.sk/sk/
http://www.hotelelizabeth.sk/sk/
http://www.hotelelizabeth.sk/sk/
http://www.hotelelizabeth.sk/sk/
http://www.sme.sk/


246 
 

Vianočný strom na Mierovom námestí už svieti. Postarali sa 

o to deti a Mikuláš, 

ktorý prišiel aj tento 

rok do Trenčína 

spolu so svojimi po-

mocníkmi v utorok 

5. decembra. Čerti 

trochu postrašili, an-

jeli potešili a Miku-

láš zanechal takýto 

odkaz: 

Bolo mi potešením      

z Trenčína deti, 

rozsvietiť stromček, čo od včera svieti. 

Veľmi rád som, deťúrence, prišiel medzi Vás, 

zavinšovať pokojný predvianočný čas. 

Nech vo Vašich srdiečkach jasné svetlo svieti, 

rád sa stretnem s Vami zas o rok, milé deti. 

www.trencin.sk 05.12.2017 

pomocná evidencia 884/1/2017 

 

Mesto ako z rozprávky. Tak vyzerá aktuálne Trenčín po zo-

tmení. Za všetko môže nová vianočná výzdoba, ktorú vedenie 

krajského mesta nakúpilo po sedemnástich rokoch. 

V Trenčíne pribudli svietiaci anjeli, ľadový medveď, via-

nočné kapry, ale aj obrovskí snehuliaci. Výzdoba sa stala okam-

žite atrakciou, ktorá priťahuje tak domácich, ako aj turistov. 

Vianočná výzdoba obsahuje deväť nových svietiacich prv-

kov. Sú rozmiestnené prevažne v centrálnej časti a v jej blíz-

kosti. „Trenčín naposledy investoval do nákupu vianočnej vý-

zdoby pred zimnou sezónou 1999/2000. Odvtedy sme len 

priebežne dopĺňali niektoré prvky. Aktuálne mesto kúpilo za 

50-tisíc eur nové veľké svetelné prvky, ktoré sú rozmiestnené 

http://www.trencin.sk/
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v centre, ale aj na niektorých kruhových objazdoch, tam, kde 

nám to dopravná 

polícia dovolila,“ 

povedala hovorky-

ňa primátora mesta 

Trenčín Erika Sá-

gová. 

V meste tak pri-

budla rodinka sne-

huliakov, pričom 

cez najväčšieho sa 

dá prejsť, svietiace 

zvieratá aj ryby vo fontáne. Ľudia sú z výzdoby nadšení a večer 

sa k nej chodia fotiť. 

„Doteraz sme sedávali s malým doma, ale už druhý večer sme 

sa šli prejsť a porobiť si fotky. Najmä syn je nadšený zo sne-

huliakov,“ povedal otec dvojročného Adamka Peter Lipták. 

Pri výzdobe sme zastihli dokonca aj turistov. 

„Krásne a origi-

nálne. Už som po-

chodil veľký kus 

sveta, ale táto vý-

zdoba je naozaj iná a 

pekná. V kombiná-

cii s nádherným hra-

dom môžem pove-

dať, že Trenčín je 

jedno z najkrajších 

miest, ktoré som kedy navštívil. Takto po zotmení sa ho určite 

oplatí vidieť,“ povedal Alberto Piedrali z Talianska, ktorý pri-

šiel do Trenčína na týždňovú dovolenku spolu s manželkou. 

www.pravda.sk 10.12.2017 

pomocná evidencia 900/1/2017 

http://www.pravda.sk/
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Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) bude v budúcom roku 

hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, príjmy i výdavky pred-

pokladajú sumu takmer 172 miliónov eur. Rozpočet na rok 

2018 schválili na zasadnutí poslanci Zastupiteľstva TSK v pon-

delok 11. decembra. 

Ako informovala vedúca finančného odboru Úradu TSK 

Renáta Ozimová, návrh rozpočtu počíta v budúcom roku 

s bežnými príjmami vo výške takmer 140 miliónov eur, bežné 

výdavky so sumou takmer 120 miliónov eur. Bežný rozpočet 

by tak mal byť prebytkový o takmer 19,3 milióna eur.  

Kapitálová časť rozpočtu počíta s príjmami 28,3 milióna eur, 

výdavky by mali byť takmer 50 miliónov eur. Príjmové 

finančné operácie predpokladajú sumu skoro 4,1 milióna eur, 

výdavkové finančné operácie by sa mali pohybovať na úrovni 

2,42 milióna eur. TSK chce v budúcom roku čerpať revol-

vingový úver na projekty v rámci Operačného programu Inter-

reg vo výške 3,96 milióna eur. Rozpočet počíta so splácaním 

istín a úverov vo výške 2,42 milióna eur.  

„Ide o revolvingový typ úveru, ktorý umožňuje čerpať po-

skytnuté zdroje opakovane. Hodnota tohto úveru nevstupuje do 

výpočtu celkovej dlhovej služby a neovplyvní tak úverovú 

zaťaženosť TSK,“ doplnila Renáta Ozimová. 

Podľa hlavného kontrolóra Úradu TSK Richarda Horvátha 

je rozpočet vyvážený a reaguje na všetky potreby obyvateľov 

Trenčianskeho kraja. 

www.teraz.sk 11.12.2017 

pomocná evidencia 903/1/2017 

 

Budúcoročný rozpočet schválil mestský parlament v stredu 

13. decembra. Počíta s dokončením rekonštrukcie Mierového 

námestia, kúpou 48 nájomných bytov a ďalšími investíciami do 

ciest, chodníkov, parkovísk, cyklotrás, ihrísk a do čistoty 

http://www.teraz.sk/
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a verejnej zelene. Z eurofondov budú obnovené materské školy 

Opatovská a Šafárikova.  

Na vzdelávanie a sociálnu oblasť pôjde viac ako 53 % bež-

ných výdavkov. Ka-

pitálové výdavky sú 

rozpočtované v sume 

14,16 mil. eur. Čis-

tota a starostlivosť o 

verejný priestor bude 

jednou zo základných 

úloh mesta v roku 

2018. Rozpočtova-

ných je šesť celoploš-

ných kosení. Na orezy stromov a kríkov poslanci schválili 350 

tisíc eur. Údržba komunikácií bude na úrovni roka 2017 s 

dôrazom na pravidelné čistenie.  

Výška sadzieb daní sa nemení s výnimkou sadzby dane za 

ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté 

porasty, kde bude znížená. Prevádzky na Mierovom námestí 

budú aj v roku 2018 oslobodené od dane za letné terasy.  

Z mestských zdrojov bude dofinancovaný projekt APRO-

GEN, prenájom štadióna Mariána Gáboríka pre žiakov hoke-

jových tried, energie na školách, údržba športových areálov a 

diétne stravovanie na školách.  

Z najzaujímavejších investičných akcií vyberáme: rekon-

štrukciu cesty na Ulici gen. Svobodu, rozšírenie bufetov, sociál-

nych zariadení a tienidiel v areáli letného kúpaliska, vybudo-

vanie nových priechodov pre chodcov, vrátane priechodu pri 

Fiate, vybudovanie polopodzemných kontajnerov v mestskej 

časti Západ, Sever a Juh, rekonštrukcia spojovacej chodby 

a šatní v ZŠ Kubranská, oprava hrádze na Sihoti, presun auto-

busovej zastávky na Hodžovej ulici, nová cesta spájajúca 

Opatovskú ulicu s Armádnou a iné. 
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V Trenčíne pribudnú aj nové chodníky - Sigôtky a Záblat-

ská, Ulica gen. Svobodu – Východná, smerom do Nozdrkoviec 

v úseku ČOV. Ďalšie chodníky budú obnovené - Staničná, 

Zlatovská, chodník v parku M. R. Štefánika, od kruhového 

objazdu pri Keramoprojekte po nemocnicu, Stromová ul., 

chodník na Bratislavskej ulici od Veľkomoravskej po kruhový 

objazd pri Lidli. 

V roku 2018 bude pokračovať výstavba nových parkovacích 

miest - ulica J Halašu, Pred poľom, Opatovská, Pod Skalkou, 

Žilinská, ul. gen. Svobodu, Gagarinova, Saratovská, Bazov-

ského, Cintorínska, Novomeského, Soblahovská, Šmidkeho, 

Západná. 

Investície pôjdu aj do ihrísk a športovísk – dokončenie 

workoutu a cvičiska pre seniorov na Juhu, vybudovanie pump 

treck dráhy pri skateparku, obnova lesného ihriska Kiosk.  

Mesto Trenčín má schválený vyrovnaný rozpočet v celkovej 

výške takmer 57,74 milióna eur. Výšku dlhu ku koncu roka 

2018 prognózuje na úrovni 17 - 17,5 mil. eur, pričom na konci 

roka 2014 bol dlh vo výške 19,45 mil. eur. Dlhovú službu defi-

novanú zákonom o rozpočtových pravidlách mesto prognózuje 

na konci roka 2018 vo výške 34,2% bežných príjmov pred-

chádzajúceho roka. Na konci roka 2014 to bolo 52,87%.   

Info 28.12.2017 

pomocná evidencia 911/1/2017 

 

Posledné rokovanie mestského parlamentu v roku 2017 sa 

uskutočnilo v stredu 13. decembra. O finančnej situácii mesta 

informoval primátor Richard Rybníček. Celkový dlh Trenčína 

bol k 31. 10. 2017 vo výške 11,91 mil. eur, čo predstavuje 216 

eur na obyvateľa. Celková suma dlhu definovaná zákonom 

o rozpočtových pravidlách k 31. 10. 2017 bola 26,06 percenta, 

pričom zákonná maximálna možná miera zadlženosti je 60 

percent. 
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Poslanci svojím hlasovaním zosúladili otvárací čas v 

prevádzkach s pohostinskou činnosťou v centrálnej mestskej 

zóne. Doteraz mali prevádzky v centre mesta, ktoré susedili 

s obytnými priestormi, skrátené otváracie hodiny oproti 

ostatným podnikom v centre. Mestské zastupiteľstvo rozhodlo 

o jednotnom prevádzkovom čase pre všetky prevádzky v centre 

mesta, a to od 6.00 hod. do 5.00 h počas celého týždňa. 

Mesto Trenčín odpredá svoj spoluvlastnícky podiel v bu-

dove na Mierovom 

námestí, kde sídlila 

Slovenská sporiteľ-

ňa. Ide najmä 

o priestory, kde sa 

nachádza ArtKino 

Metro. Novým 

vlastníkom zvyšku 

budovy je spoloč-

nosť Mierové ná-

mestie č. 4. Tá po-

žiadala o odkúpenie podielu mesta z dôvodu plánovanej kom-

pletnej rekonštrukcie celej nehnuteľnosti.  

Mestské zastupiteľstvo schválilo odpredaj za podmienky 

zabezpečenia prevádzky ArtKina Metro s tým, že jeho pre-

vádzkovateľom na najbližších 10 rokov i naďalej zostane 

občianske združenie LampArt.  

Branislav Hollý z o. z. LampArt pre médiá potvrdil, že kino 

potrebuje komplexnú rekonštrukciu. Podľa neho sú nová 

strecha a elektrické rozvody nevyhnutnosťou. Novú vzducho-

techniku, kotolňu, rozvody kúrenia či sociálne zariadenia 

považuje za potrebu, ktorú vyžaduje dobový štandard. ArtKino 

Metro bude 10 rokov v bezplatnom nájme, vrátane energií. 

Info 28.12.2017 

pomocná evidencia 912/1/2017 

Kino potrebuje aj novú kotolňu, vzduchotechniku a rozvody elektriny a kúrenia. 
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Pred Vianocami boli prerušené práce na rekonštrukcii 

Mierového námestia. Pokračovať budú začiatkom roka, 

v závislosti od počasia. 

Zhotoviteľ osadil obrubníky v dĺžke 700 metrov. Na chod-

níkoch je dlažba 

položená na asi 

troch pätinách 

z ich celkovej vý-

mery a na komuni-

kácii v strede ná-

mestia na ploche 

2 100 m2.  

Na námestí je 

29 nových ulič-

ných vpustov, pri-

budnú ešte tri. Pripravená je kabeláž pre nové verejné osvetle-

nie, wifi, kamery i ozvučenie. Plynári a vodári komplexne 

ukončili práce na Mierovom námestí. Elektrikárom zostávajú 

už len ukončovacie práce. Archeologický výskum bol pred 

Vianocami takmer uzavretý.  

Ako potvrdil zhotoviteľ rekonštrukcie námestia, robotníci sa 

vrátia do práce, ak počasie dovolí, začiatkom roka. Dokončia 

obnovu farských schodov a priľahlých oporných múrov, dlažbu 

na celom námestí, osadia fontánu a upravia jej okolie, 

nainštalujú nové inteligentné verejné osvetlenie, mobiliár, 

vysadia stromy a položia trávové koberce tak, aby boli všetky 

práce ukončené ku koncu apríla 2018. 

Info 28.12.2017 

pomocná evidencia 932/1/2017 
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Na Trenčianskom hrade už druhý rok po sebe privítali viac 

ako 120 tisíc návštevníkov. Najvyššia návštevnosť hradu bola 

tradične v letných mesiacoch. 

„O obľúbenosti Trenčianskeho hradu medzi verejnosťou 

svedčí aj úspech v podobe zisku Certifikátu výnimočnosti od 

spoločnosti TripAdvisor za rok 2017. Toto ocenenie sa ude-

ľovalo už siedmy rok ako uznanie zariadeniam z oblasti ces-

tovného ruchu, ktoré za uplynulý rok dlhodobo dostávali po-

zitívne recenzie od cestovateľov práve na tomto webovom por-

táli,“ informoval Matej Planek z oddelenia komunikácie a 

medzinárodných vzťahov Trenčianskeho samosprávneho kraja 

(TSK). 

Návštevnosť Trenčianskeho hradu môžu budúci rok zlepšiť 

dva nové cezhraničné projekty. Spoločný projekt TSK, mesta 

Bučovice v Juhomoravskom kraji a mesta Trenčín pod názvom 

TreBuChET sprístupni verejnosti tie časti hradu, ktoré doteraz 

nemali návštevníci možnosť vidieť. 

„Rekonštrukciou prejde južné opevnenie Trenčianskeho hra-

du, aj prístupová cesta s náučným chodníkom od Pamätníka 

umučených na Brezine cez Čerešňový sad,“ informoval Matej 

Planek. 

Na bicykli po stopách histórie je spoločný projekt Tren-

čianskeho kraja s mestom Brumov-Bylnice v Zlínskom kraji. 

„Zámerom druhej cezhraničnej spolupráce je vybudovanie 

novej cyklotrasy medzi mestami Nemšová a Trenčín, pričom 

novovybudovaná cyklotrasa sa napojí na projekt cyklotrasy, 

ktorá spája mesto Brumov-Bylnice s obcou Horné Srnie a mes-

tom Nemšová. Spojením dvoch sa cyklisti v budúcnosti dostanú 

až od brány Trenčianskeho hradu po hrad Brumov,“ dodal. 

www.sme.sk 29.12.2017 

pomocná evidencia 940/1/2017 

 

http://dvaja.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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Trenčiansky samosprávny kraj plánuje v budúcom roku 

investovať do kultúrnych zariadení vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti okolo 2,3 milióna eur. 

Investície pôjdu do Trenčianskeho hradu, Verejnej knižnice 

M. Rešetku v Trenčíne, Vlastivedného múzea v Považskej 

Bystrici či regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi. 

Ako informovala vedúca oddelenia komunikácie a medzi-

národných vzťahov Úradu kraja Veronika Rezáková, po skon-

čení rekonštrukcie Mierového námestia v Trenčíne kraj za 

takmer 500 tisíc eur zrekonštruuje administratívnu budovu na 

Trenčianskom hrade. „Po rekonštrukcii bude v tzv. skleníku re-

prezentatívne návštevnícke centrum, sociálne zariadenia, pre-

dajňa suvenírov a občerstvenia,“ priblížila Veronika Rezáková. 

Trenčiansky kraj chce podľa nej za 125 tisíc eur vybudovať 

výťah vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne, ale aj 

zabezpečiť nové osvetlenie výstavnej miestnosti Vlastivedného 

múzea v Považskej Bystrici a kúpiť úžitkové motorové vozidlo 

pre Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi. 

„Kraj zároveň počíta so sumou 1,7 milióna eur na imple-

mentáciu projektov kultúrno-kreatívneho centra, cezhraničného 

projektu Trenčín, Bučovice - Chránime európske tradície 

(TreBuChet), či do rekonštrukcie Draškovičovho kaštieľa v 

Čachticiach,“ doplnila Veronika Rezáková. 

www.sme.sk 31.12.2017 

pomocná evidencia 944/1/2017 

 

Prinášame tradičný koncoročný rozhovor s primátorom náš-

ho mesta Richardom Rybníčkom.  

Pán primátor, sme na konci roka 2017. Ako by ste ho 

charakterizovali?  

„Bol to rok veľkých investičných zmien. Začala sa rekon-

štrukcia Mierového námestia, zaviedli sme reguláciu parko-

vania, otvorili sme letné kúpalisko. Skončila sa modernizácia 

http://dvaja.sme.sk/
http://www.sme.sk/


255 
 

železnice. Za výnimočné považujem, že sa nám podarilo 

zrealizovať 103 investičných akcií.“  

Napriek tomu, ľudia v niektorých prípadoch kritizujú 

dlho trvajúcu alebo nekvalitnú prácu.  

„Tá kritika má opodstatnenie aj logiku. No keď získate pozí-

ciu a s ňou zodpovednosť, musíte dodržiavať zákony, v tej 

chvíli sa vám tá logika rúca. Ovplyvňujú ju legislatívne pravid-

lá. V tomto prípade je to pravidlo, že musíte verejne obstarávať. 

My môžeme dať najtvrdšie podmienky, no vždy víťazí cena. Ak 

takýto víťaz svoju prácu pokazí a musí ju opravovať, je to 

v súlade so zákonom. My ho môžeme sankcionovať, neprebrať 

prácu, reklamovať. My nemôžeme priamo objednať prácu, mu-

síme súťažiť, kde napríklad vyhrá firma mimo Trenčína, ktorá 

po pol roku skrachuje a nič sa nedá robiť. Samozrejme, aj my 

robíme chyby, nemáme však problém to priznať, ospravedlniť 

sa a napraviť ich.“  

Zásadnou zmenou v meste je regulované parkovanie... 

„Nerobili sme to preto, aby sme ľuďom komplikovali život, 

ale preto, že sme museli začať regulovať parkovanie. Parko-

vanie je pod správou mesta a každý cent ide na špeciálny účet, 

odkiaľ peniaze smerujú na rozvoj mobility. Regulácia parko-

vania ale nie je o tom, aby sme od ľudí vyzbierali peniaze na 

opravu komunikácií, cyklotrasy, nové priechody, parkovacie 

miesta. Do toho ide podstatne viac peňazí. Ale iné riešenie, ako 

znížiť počet áut v meste a urobiť poriadok s autami, nie je. Ve-

rejný priestor patrí aj tým, ktorí autá nemajú a nepoužívajú.  

Tak, ako človek musí aj doma počítať s výdavkami, tak si aj 

pri parkovaní rozmyslí, či, kde a ako dlho bude parkovať, či 

napríklad neskúsi po Trenčíne cestovať autobusom. Máme no-

vý grafikon MHD, zjednotili sme na území mesta cestovanie 

červenými a modrými autobusmi, zaviedli sme novú linku 31. 

Zastavili sme 3-percentný pokles cestujúcich v autobusoch 

a naopak, zvýšili sme ich počet o 1 percento.“  
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V budúcom roku bude regulácia parkovania zavedená aj 

do ďalších častí mesta? 

„Na to, aby sme mohli regulovať parkovanie na Juhu, museli 

sme a ešte musíme vybudovať parkovacie miesta. Juh je iné, 

špecifické miesto na rozdiel od širšieho centra Trenčína. V roku 

2018 budeme mať 1110 no-

vých parkovacích miest, pri-

čom ďalších vyše 300 sme 

obnovili.  

Dopravný inšpektorát, hasi-

či i dopravní projektanti urobili 

kus práce tak, aby sa za-

bezpečila bezpečnosť pri pre-

jazde záchranných zložiek, ale 

aj aby bolo parkovanie kom-

fortné bez necitlivých zásahov 

do verejného priestoru a zele-

ne. Je to živý proces, ktorý sme 

ale museli odštartovať. Vo 

viacerých lokalitách to ľudia 

ocenili a to vďaka tomu, že 

s nimi neustále komunikujeme. 

Reguláciu sme zaviedli a tento systém sa nezrútil, funguje a na 

nás je, aby sme ho zdokonaľovali.“ 

Po piatich rokoch sa skončila modernizácia železničnej 

trate. V akom štádiu je táto vec? 

„Už robia len úpravy v jednotlivých stavebných objektoch 

a ich okolí, ktoré žiadame dokončiť skôr, než ich preberieme. 

O stavebné objekty sa má zatiaľ starať zhotoviteľ alebo inves-

tor. Najmä v prípade podchodov a podjazdov to však nerobia 

a hádajte, komu ľudia nadávajú. Mne, poslancom, úradníkom. 

Ľuďom to síce logiku nedáva, a ja sa tomu ani nečudujem, ale 

zase sme pri našej legislatíve, čo môžeme a čo nie. Momentálne 
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začína proces kolaudácie. Stavba mala trvať 3 roky, trvala 5 

rokov. Bolo to šialené, no napriek všetkým komplikáciám mes-

tu pomohla.“  

Mesto spustilo i proces zmeny územného plánu – kon-

krétne Centrálnej mestskej zóny... 

„Už siedmy rok pracujeme na stratégii mesta, ktorú málo 

ľudí ocení, lebo ju zatiaľ nie je vidieť. Je však dôležitá pre naše 

deti a vnúčatá. Verím, že na konci roka 2018 budeme môcť 

schváliť územný plán centrálnej mestskej zóny a vyčleníme 

územia na dopravu, bývanie, kultúru, oddych a šport. Je to stra-

tegická vízia pre 

budúce generácie.  

Najdôležitejším 

je dopravné riešenie 

v centre. Hasičská 

ulica je každý deň 

upchatá autami. My 

máme riešenie, pre-

to rokujeme s mini-

sterstvom dopravy 

a Slovenskou sprá-

vou ciest o rekonštrukcii starého cestného mosta tak, aby sme 

si spolu s ňou vyriešili aj mestský tranzit cez centrum.“ 

Mnohé mestá sa trápia s modernizačným dlhom. Aj 

v Trenčíne je to vážny problém, ktorý sa nedá vyriešiť za 

rok, ani za dva. Bude mesto v jeho znižovaní pokračovať? 

„Musíme. Toto bol aj spor s niektorými poslancami pri 

rokovaní o rozpočte na budúci rok. Tí, čo rozpočet nepodporili, 

chceli, aby bol čo najviac znížený dlh mesta ako taký. A tí, ktorí 

za rozpočet hlasovali, tiež chcú, aby sa dlh znižoval, ale 

pomalšie a s tým, aby mesto investovalo práve do znižovania 

modernizačného dlhu. Ak si zoberieme cesty, chodníky, školy, 

škôlky, kultúrne strediská, potrebujeme vyše 100 miliónov eur. 

Prioritou do budúcnosti je rekonštrukcia Kina Hviezda. 
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Do budúcnosti je prioritou rekonštrukcia Kina Hviezda a aspoň 

čiastočná sanácia župného domu, kde sídli Trenčianske mú-

zeum. A musíme pokračovať v rekonštrukciách ciest a chod-

níkov. Podobne je to aj so školami a škôlkami.“   

Najdôležitejší dokument, resp. zákon nášho mesta, roz-

počet na rok 2018, je schválený. Aký bude z tohto pohľadu 

rok 2018?   

„Rozpočet myslí na zlepšenie kvality života ľudí v meste. 

Zvyšujeme výdavky na mzdy pre našich nepedagogických za-

mestnancov – kuchárky, upratovačky, učiteľky z centra voľ-

ného času i základnej umeleckej školy, ale aj opatrovateľky. Ide 

o asi 700 zamestnancov. Posilňujeme komunitný život seniorov 

a navyšujeme aj peniaze pre mestské kluby seniorov i kluby 

Jednoty dôchodcov Slovenska. Budeme rekonštruovať ďalšie 

cesty a chodníky, školy aj škôlky, ale aj ihriská, napríklad na 

Brezine. Skúsime spolu pre Trenčín opäť zabojovať o ďalšie 

Žihadielko. Ak sa podarí, mohlo by vyrásť za Perlou, na mieste 

bývalého ihriska Opávia. Prioritou bude čistota a starostlivosť 

o verejnú zeleň. Radi by sme zrevitalizovali park M. R. Šte-

fánika aj s obnovou hlavného chodníka. Veľký balík pôjde na 

orezy, čo občania dlhodobo žiadajú.  

Chcem poprosiť občanov, aby, ak môžu, pomohli pri čistote 

okolia svojho bydliska. Napríklad aj tým, že nás upozornia na 

niečo, čo sa im nepáči alebo aj tým, že zdvihnú papier na zemi 

a dajú ho do koša. Ďakujem všetkým, ktorí tak robia. Rád by 

som spomenul ľudí zo Zelenej hliadky, ktorí sú veľmi aktívni. 

To sú skutoční občianski aktivisti. Nie je to o tom, že príde 

niekto, kto všetko uprace, vyčistí. Nedá sa to fyzicky a ani 

ekonomicky. Ale, ak si aj v rodine ľudia pomáhajú, pridajú sa 

priatelia, ide všetko lepšie.  

Podarilo sa mi vybaviť peniaze mimo rozpočtu, teda z iného 

zdroja, na opravu vodovodov a kanalizácie spolu s rekon-

štrukciou komunikácií na uliciach J. Kráľa, Krátka, Záhrad-



259 
 

nícka, Tatranská, Nová, Zelená, Partizánska. V budúcom roku 

sa aj obyvateľom týchto ulíc zlepší život. Ľudia si to zaslúžia, 

lebo som primátorom 7 rokov, z toho 5 rokov som riešil kom-

plikované problémy s modernizáciou železnice a aj znižovanie 

dlhu. Tým, že sa nám ekonomicky dobre darí, budeme inves-

tovať do zlepšenia života. A budeme aj znižovať dlh, no o niečo 

pomalšie.“  

Prečo v iných mestách sa napriek nezhodám vedia po-

slanci jednohlasne postaviť za rozpočet a v Trenčíne nie?  

„Nikdy by som nepredložil rozpočet, za ktorý by som sa 

musel hanbiť. Môže mať niekto výhrady, že by sa mal urobiť 

iný chodník a nie tamten a podobne. Je to o dohode väčšiny. 

Tých chodníkov, ktoré treba urobiť, je veľa a nie je možné ich 

opraviť všetky naraz. Pri tak dôležitom zákone mesta, ako je 

rozpočet, by mal vždy prevážiť občan. To, že sa našlo 8 poslan-

cov, ktorí nehlasovali za rozpočet, je pre mňa z ich strany prejav 

neúcty k občanom Trenčína. Boli proti navýšeniu miezd, navy-

šovaniu peňazí pre seniorov, proti podpore čistoty a inves-

tovaniu do ciest a chodníkov, do zlepšenia kvality života. Ak 

by sa takto zachovali aj ostatní poslanci, šli by sme to rozpoč-

tového provizória, čo by bolo zlé. Myslím si, že ľudia nás volili 

pre to, aby sme ich nazaťažovali spormi, ale aby sme sa dohodli 

a aby naše mesto napredovalo. Našťastie je tu 17 poslancov, 

ktorí s nami na tvorbe rozpočtu spolupracovali a množstvo ich 

požiadaviek sa do rozpočtu aj premietlo.“  

Na sociálnych sieťach je pomerne často spochybňovaná 

transparentnosť Trenčína.   

„V tomto meste sa nekradne. Dnes vie každý cez troj-

riadkový status na niekoho napísať, že je zlý a onaký, vymýšľať 

si, klamať a tak vyvolávať napätie. Najdôležitejším sudcom 

všetkého je čas. A za sedem rokov tu nie je jediný dôkaz alebo 

škandál, ktorý by sa týkal verejných financií. Máme za sebou 

veľkú kontrolu Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá dopadla 
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najlepšie zo všetkých krajských miest. V Trenčíne môže občan 

prísť a aktívne sa zúčastniť rokovaní komisií, všetky objed-

návky, faktúry, zmluvy sú na internete, mám Dni otvorených 

dverí, každý rok je verejná diskusia s občanmi, sú tu Otázky 

a odpovede na webe mesta. Len tento rok sme  zodpovedali na 

takmer 2 tisíc otázok. To, čo robíme my v otvorenosti a komu-

nikácii s občanmi, robí naozaj málo miest na Slovensku.“ 

Na jeseň ste oznámili, že do veľkej politiky nepôjdete 

a zostanete verný Trenčínu. Čo bolo zlomovým momentom 

tohto vášho rozhodnutia? 

„Nevedel som si predstaviť ísť do takého veľkého projektu 

bez transparentného finančného krytia. Nechcel som sa do-

stávať do pavučiny niečoho, čo som nevedel finančne zvládnuť. 

A potom, keď sa vám v 47 rokoch života narodí prvé dieťa, po-

viete si, že ísť sa hádzať do vôd, ktoré by vás ešte viac odtiahli 

od rodiny, by bolo vrcholne nezodpovedné. Najväčší projekt 

môjho života mám doma.  

V tomto meste je rozrobených veľa zaujímavých vecí, ktoré 

potrebujú starostlivosť a pozornosť. Samospráve verím. A aj 

keď sú tu hádky a je to také komplikované, byť na tej ulici, po-

čúvať ľudí a byť im tak blízko, má zmysel. Trenčín je mesto, 

v ktorom chcem žiť a dožiť a v ktorom bude vyrastať moje die-

ťa. To všetko zatienilo moje ambície angažovať sa vo veľkej 

politike. Ako primátor však budem stále žiadať viac peňazí 

i kompetencií pre mestá a obce. Najreálnejšia politika pre obča-

na sa totiž deje tam, kde žije. Práve o tom bude aj kniha, ktorú 

pripravujem.“ 

V tomto roku ste sa stali otcom. Ako vás to zmenilo? 

„Narodením Olivera má môj život celkom iný zmysel 

a hodnotu.  Stále sa naplno venujem mestu, ale v každej voľnej 

chvíli som s rodinou. Spím oveľa menej, ako predtým, nepo-

trebujem budík, šoférujem bezpečnejšie. Trochu mi chýba čas 

na čítanie, behy na Brezine, po hrádzi, ale verím, že sa k tomu 
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časom dostanem. V čom sa však snažím pokračovať, je samo-

vzdelávanie. To je pre mňa dôležité.“  

Aké je Vaše prianie do nového roka pre Trenčín a Tren-

čanov?    

„Verím, že Trenča-

nia prežili pekný via-

nočný čas, tešili sa 

z novej vianočnej vý-

zdoby, trhov a kon-

certov. Do nového ro-

ku im prajem pevné 

zdravie, veľa rodinnej 

a priateľskej súdrž-

nosti, aby sme boli 

v našom meste šťastní, aby sme si pomáhali a mali sa v úcte. 

Všetkým zo srdca prajem pekný a požehnaný rok 2018!“ 

Info 28.12.2018 

pomocná evidencia 946/1/2017 

 

 

 

 

 

 


