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Verejno–spoločenský život 
 
Prvým Trenčanom roka 2018 je Matej. Narodil sa v pon-

delok 1. januára o 2.47 h Trenčianke Kataríne Drobnej. Vážil 
3350 gramov a meral 49 centimetrov.  Mamičku s bábätkom 
v nemocnici navštívil aj primátor Richard Rybníček, ktorý 
tradične, okrem želania zdravia a šťastného života, venoval 
novému Trenčanovi zlatú retiazku. 

V roku 2017 sa narodilo 519 nových občanov Trenčína, z 
toho 273 chlapcov 
a 246 dievčat. Najčas-
tejšími menami bábä-
tiek boli u chlapcov Ja-
kub, Michal a Matúš, 
u dievčat Sofia, Ema 
a Nina. 

Do Trenčína sa pri-
sťahovalo 840 nových 

obyvateľov a naopak, najmä z rodinných a pracovných dôvo-
dov sa odsťahovalo 899 ľudí. V minulom roku, žiaľ, zomrelo 
513 Trenčanov. 

V roku 2017 uzavreli v Trenčíne manželstvo i páry naprí-
klad z Filipín, Madagaskaru, Argentíny, Venezuely, Ruska, 
Austrálie, či USA. V našom meste sa zosobášilo 348 párov. 
Z toho bolo 210 civilných a 138 cirkevných sobášov. Došlo aj 
k rozvodom. Manželstvo sa rozhodlo ukončiť 78 dvojíc. 

V Trenčíne na začiatku roka 2018 žilo viac žien ako mužov. 
Z 54 916 obyvateľov evidoval mestský úrad 26 254 mužov 
a 28 662 žien. 

Na Gynekologicko-pôrodníckej klinike trenčianskej Fakult-
nej nemocnice sa v roku 2017 narodilo 2 125 detí. Pôrodnica 
obhájila prvenstvo v projekte „Sprievodca pôrodnicami“ a 
získala titul „Najlepšia pôrodnica“. 

Mamička Katarína Drobná so synom Matejom. 
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„Vybudovali sme ďalšie 3 nadštandardné izby s vlastným 
sociálnym zariadením. Dnes máme 8 takýchto izieb. V lete sme 
dokončili rekonštrukciu ambulantnej časti kliniky a uviedli do 
prevádzky moderné komplexné pracovisko príjmovej ambu-
lancie a špecializovaných ambulancií kliniky so vstupnou 
recepciou,“ skonštatoval prednosta kliniky Peter Kaščák.  

Trenčianska pôrodnica ako jediná na Slovensku poskytovala 
v minulom roku analgetickú liečbu počas pôrodu zdarma. 

 „Zaviedli sme do praxe tzv. vonkajší obrat plodu. Ak je bá-
bätko otočené zadočkom, snažíme sa ho otočiť dolu hlavičkou, 
čo zvyšuje šancu ženy na prirodzený pôrod. Ako jediná 
slovenská pôrodnica sme začali stanovovať zápalový parameter 
interleukín 6 z plodovej vody pri jej predčasnom odtoku, čo 
nám umožňuje predĺžiť tehotnosť a znížiť nedonosenosť 
novorodencov,“ uviedol Peter Kaščák s tým, že tento rok majú 
na klinike v pláne rekonštrukciu operačných sál a doplnenie 
vybavenia o nový špičkový ultrazvukový prístroj.  

Info 30.01.2018 
pomocná evidencia 001/1/2018 
 
V roku 2017 sa narodilo 519 nových občanov Trenčína. Naj-

častejšími menami bábätiek boli u chlapcov Jakub, Michal 
a Matúš, u dievčat dominovali mená ako Sofia, Ema a Nina. 

Do Trenčína sa prisťahovalo 840 nových obyvateľov a nao-
pak, najmä z rodinných a pracovných dôvodov sa odsťahovalo 
899 ľudí. V minulom roku, žiaľ, zomrelo 513 Trenčanov. 

V minulom roku sa v Trenčíne zosobášilo 348 párov. Z toho 
bolo 210 civilných a 138 cirkevných sobášov. Došlo aj 
k rozvodom. Manželstvo sa rozhodlo ukončiť 78 dvojíc. 

Mesto Trenčín vstúpilo do nového roka s 54 916 obyvateľ-
mi.  

www.trencin.sk 08.01.2018 
pomocná evidencia 011/1/2018 

http://www.trencin.sk/
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Stavba dopravného terminálu v Trenčíne, ktorý má spojiť 

obchodným centrom železničnú a autobusovú stanicu, je v 
slepej uličke. Železnice ani po piatich rokoch od verejnej súťaže 
na rekonštrukciu stanice nepodpísali zmluvu so spoločnosťou 
SIRS. Tá sa ešte minulý rok rozhodla, že stavba bude menšia, 
detaily ale dodnes nie sú známe. 

Trenčiansky primátor Richard Rybníček je presvedčený, že 
terminál v Trenčíne nakoniec nebude. Podľa hovorkyne 

Železníc Slovenskej 
republiky Martiny 
Pavlikovej vedenie 
Železníc SR stále 
nerozhodlo, ako bude 
s projektom rekon-
štrukcie vlakovej sta-
nice pokračovať. 

„Zmluva so spo-
ločnosťou SIRS ne-
bola podpísaná. Keď-

že zmluva nebola podpísaná, nie je zrejmé, že stanicu bude 
opravovať spoločnosť SIRS,“ reagovala na otázky hovorkyňa s 
tým, že bližšie sa k téme nebudú vyjadrovať. 

Trenčianske mestské zastupiteľstvo schválilo zmeny územ-
ného plánu potrebné k začatiu výstavby terminálu ešte v roku 
2015. Stavba mala pôvodne začať už minulý rok, ukončiť ju 
chceli v roku 2020. SIRS v Trenčíne plánoval preinvestovať 
približne 80 miliónov eur. 

Hovorkyňa spoločnosti Ivana Strelcová potvrdila, že pro-
jekt stále čaká na podpis zmluvy zo strany železníc. 
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„Potom budeme môcť začať s rekonštrukciou prvej časti – 
teda budovou železničnej stanice. Samozrejme, stále riešime aj 
ďalšie záležitosti tak, aby výstavba zasiahla čo najmenej nega-
tívne do života ľudí mesta,“ skonštatovala Ivana Strelcová. 

 „Investor nepredložil mestu zmenu projektu na menší. Tým 
pádom som presvedčený, že terminál v Trenčíne nebude,“ 
skonštatoval primátor Richard Rybníček s tým, že v najbližšom 
období plánuje vyhodnotiť všetky zmluvy so spoločnosťou 
SIRS. Podľa neho môže byť za pozastavením projektu jeho 
ekonomická nevýhodnosť po jeho plánovanom zmenšení. 

„Menší projekt im ekonomicky nevyjde. Sme v slepej uličke 
a musíme si povedať, čo ďalej. Nevylučujem, že budem s inves-
torom rokovať a budem sa snažiť získať späť pozemky pod 
autobusovou stanicou,“ informoval Richard Rybníček. Podľa 
neho je možné, že opravu železničnej stanice nakoniec zrea-
lizuje štátny dopravca. 

„Železnice pripravujú komplexný materiál k rekonštrukcii 
železničných staníc na Slovensku. Keď som sa spýtal riaditeľa 
na železničnú stanicu v Trenčíne, povedal, že rekonštrukcia by 
mohla prísť na rad niekedy v roku 2019,“ dodal primátor. 

www.sme.sk 05.01.2018 
pomocná evidencia 006/1/2018 
 
Trenčianski mestskí poslanci sa stretli na prvom tohtoroč-

nom spoločnom rokovaní v stredu 24. januára. Poslanci boli 
oboznámení s finančnou situáciou mesta. Celkový dlh  bol k 30. 
novembru 2017 vo výške 11,96 mil. eur, čo predstavuje 217 eur 
na obyvateľa. Celková suma dlhu definovaná zákonom o roz-
počtových pravidlách k 30. novembru 2017 bola 25,44 %, pri-
čom zákonná maximálna možná miera zadlženosti je 60 %. 

Info 30.01.2018 
pomocná evidencia 034/1/2018 
 

http://reality.sme.sk/predaj/pozemok/
http://www.sme.sk/
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Z projektu spoločného terminálu, ktorý mal v Trenčíne 

prepojiť autobusovú a železničnú stanicu, nateraz takmer s 
určitosťou nič nebude. Mestské zastupiteľstvo odstúpilo od 
kúpnych zmlúv, ktorými súkromná spoločnosť nadobudla 
pozemky s rozlohou zhruba jedného hektára. 

Na nich mal stáť nový autobusový terminál. Mesto pouka-
zuje na nedodržanie zmluvných podmienok investora, ten ho-
vorí, že si od trenčianskej radnice bude vymáhať spôsobenú 
škodu. Na spor doplatia najmä cestujúci. Tým je komfortnejšie 

cestovanie a čakanie 
na prímestské auto-
busy pod nezhrdza-
venými plechovými 
prístreškami sľubo-
vané dlhé roky. 

Podľa hovorkyne 
Trenčína Eriky Sá-
govej odstúpilo 

mesto od kúpnych zmlúv so spoločnosťou SIRS Development. 
Tie uzatvorili v roku 2011 a 2012. Do majetku mesta sa tak 
majú vrátiť pozemky v predstaničnom priestore od železničnej 
stanice až po oplotenie bývalých kasární. Dôvodom odstúpenia 
je, že investor nielenže nezačal so stavbou terminálu s 
termínom ukončenia prác do roku 2020, ale doteraz k stavbe 
neexistujú ani len povolenia. 

 „Už v predchádzajúcom období za oneskorené podanie 
návrhov na územné konania mesto investora pokutovalo, ten 
obe pokuty zaplatil. Odvtedy sa však nič z jeho strany nedialo, 
napriek tomu, že zmluvné lehoty boli presne zadefinované. 
Mesto odmietlo akceptovať túto situáciu a využilo možnosť 
odstúpenia od zmlúv. Investorovi vráti kúpnu cenu za pozemky 

Pôvodný projekt terminálu. 

http://reality.sme.sk/predaj/pozemok/
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v sume 962-tisíc eur a investor mestu vráti pozemky,“ vysvetli-
la Erika Ságová. 

Materiál na schválenie predkladal poslancom mestského 
zastupiteľstva viceprimátor Ján Forgáč. 

 „Niekto nedodržal zmluvné podmienky. Obe strany sa 
zaviazali k právam a povinnostiam a my sme toto právo využili 
a odstúpili od zmluvy,“ povedal. Podľa Jána Forgáča firma ne-
dodržala podmienku, že do dvoch rokov od návrhu na územné 
konanie vydokladuje právo na výstavbu. 

 „S investorom prebehlo jedno rokovanie s tým, že sa veci 
nepohli,“ uviedol. Ako doplnil, mesto sa týmto krokom snaží z 
hľadiska budúcnosti zabezpečiť priestor pre výstavbu novej 
autobusovej stanice. „Tento priestor je jediným logicky mož-
ným, aby sme či vlastnými silami, alebo v spojení s externým 
partnerom mohli vybudovať novú autobusovú stanicu,“ pozna-
menal Ján Forgáč. 

Hlasovania sa zdržala poslankyňa Danica Birošová. 
Nepozdávalo sa jej, že materiál o odstúpení, o ktorom hlasovali, 
dostali poslanci na začiatku zastupiteľstva. Chýbalo jej aj 
vysvetlenie, či a aký vplyv na rozpočet mesta bude mať vrátenie 
takmer milióna eur investorovi. 

„Ak zlyhal tento podnikateľský zámer, tak nech si nesie 
zodpovednosť zaň ten, kto ho má. Vrátia sa nám zdevastované 
pozemky, ktoré nikto neupravil a my musíme za ne vrátiť celú 
kúpnu cenu,“ myslí si Danica Birošová. 

Jej námietku na neskoré dodanie materiálu na preštudovanie 
viceprimátor odôvodnil tým, že to bol taktický krok. „Ide o istú 
formu taktiky, kde vopred oznamovať, že budeme odstupovať 
od zmluvy, by mohlo byť kontraproduktívne a mohli by sme 
postupovať sami proti sebe,“ zareagoval Ján Forgáč. 

Investor je z vývoja situácie šokovaný, krok mesta označuje 
za hysterický. 
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„V najbližších dňoch posúdime všetky dokumenty, ktoré sa 
k veci viažu a následne budeme podnikať právne kroky a 
vymáhanie škody, ktorá nám bola spôsobená,“ informovala ho-
vorkyňa investora Ivana Strelcová. 

Prvý viceprimátor Trenčína Ján Forgáč pripustil, že firma sa 
môže obrátiť na súd, ako prvá však žalobu podala trenčianska 
radnica o určenie vlastníckeho práva k pozemkom. 

www.sme.sk 31.01.2018 
pomocná evidencia 054/1/2018 
 
Páry v Trenčianskom kraji majú z roka na rok väčší záujem 

žiť v manželskom zväzku. Sobášov pribúda. O stúpajúcom zá-
ujme párov uzatvoriť manželstvo hovoria štatistiky. 

V roku 2017 sa v Trenčíne zosobášilo 348 párov. Z toho bolo 
210 civilných a 138 cirkevných sobášov. Došlo aj k rozvodom. 
Manželstvo sa rozhodlo ukončiť 78 dvojíc. Dva roky predtým - 
v roku 2015 uzavrelo v Trenčíne manželstvo 301 párov, z nich 
144 malo cirkevný sobáš. V rovnakom období sa v Trenčíne 
rozviedlo 138 manželských párov. 

Počet sobášov posledné roky rastie vo všetkých okresoch 
okrem okresov Nové Mesto nad Váhom a Považská Bystrica, 
kde mali klesajúcu tendenciu. 

Zaujímavo vyznieva aj porovnávanie v desaťročných cyk-
loch, v okrese Trenčín sa v roku 2006 konalo spolu 588 sobá-
šov, o desať rokov neskôr ich bolo už 633. 

Väčší záujem uzatvoriť manželstvo majú v Trenčíne aj páry, 
z ktorých je jeden občan iného štátu. 

„V roku 2016 bolo takýchto svadieb 16 a v roku 2017 až 28,“ 
informovala hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová. Do-
plnila, že v deviatich prípadoch išlo o sobáš s občanom Českej 
republiky. V matrike však zaevidovali i slovensko-bangla-
déšske či slovensko-madagaskarské manželstvo. 

http://otvorenesudy.sk/
http://www.sme.sk/
http://povazska.sme.sk/
http://www.sme.sk/c/3070179/Naj-udalosti-v-roku-2006.html
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Kostoly a sobášne siene už dlhodobo nie sú jedinými 
miestami, ktoré si snúbenci vyberajú za miesto sobášov. Ich 
plánovanie čoraz viac 
závisí na atmosfére a 
jedinečnosti prostredia, z 
čoho profitujú hrady, 
zámky, kaštiele, hotely 
či galérie. 

Inak to nie je ani v 
trenčianskom regióne. 
Samosprávy i tu umož-
ňujú párom zosobášiť sa na nezvyčajných miestach, čoho dôka-
zom je vlaňajšia svadba v Čerešňovom sade v trenčianskom 
lesoparku Brezina. 

Okrem sobášnej siene v budove trenčianskeho mestského 
úradu je možné uzatvoriť za poplatok vo výške 70 eur 
manželstvo aj v hoteli Elizabeth, Galérii M. A. Bazovského, v 
jednej z reštaurácií, dvoch penziónoch a na Trenčianskom 
hrade. Ten hlási za minulý rok zvýšený záujem o svadobné 
obrady. 

„Vlani sa u nás uskutočnilo 29 sobášov, záujem vzrástol 
dvojnásobne, v roku 2016 sme ich mali dvanásť,“ priblížila 
Michaela Tíšková z Trenčianskeho múzea, ktorý hrad spra-
vuje. Poplatok za sobáš v Delovej bašte je 150 eur, v cene je 
zahrnuté ozvučenie priestoru, fotenie a parkovanie troch 
osobných áut v areáli hradu. Samotní záujemcovia o fotogra-
fovanie v exteriéri hradu si zaplatia 25 eur, interiérové fotenie 
v Ľudovítovom paláci, Barborinom paláci, Matúšovej veži a 
Delovej bašte stojí 35 eur. 

„Samozrejme, baštu je možné prenajať nielen na obrad, ale 
aj na hostinu. Najväčší záujem ľudí o zosobášenie sa je v 
mesiacoch máj a august, kedy mávame denne aj tri svadby,“ 
podotkla Michaela Tíšková. 



39 
 

Ako doplnila, záujemcovia by si mali termíny rezervovať 
niekoľko mesiacov vopred, ideálne už v januári. 

www.sme.sk 28.01.2018 
pomocná evidencia 046/1/2018 
 
Jediná väzenská nemocnica na Slovensku - Ústav na výkon 

trestu odňatia slobody Trenčín (ÚVTOS) pre odsúdených a 
obvinených - získala pred pár dňami prestížne ocenenie. Na 
jubilejnom desiatom 
ročníku slávnostné-
ho udeľovania cien 
RecruitRank Awards 
2017 sa nemocnica 
umiestnila na 2. 
mieste vo svojej ka-
tegórii Malá firma. 

Do tejto kategórie 
spadajú spoločnosti, 
ktoré majú ročne do 100 zverejnených ponúk a získali 
minimálne 17 hodnotení od uchádzačov, informoval v utorok 
30. januára riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru vä-
zenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž. Do konco-
ročného rebríčka za minulý rok sa kvalifikovalo 339 firiem 
z celkového počtu 8239, čo je najviac firiem zo všetkých kate-
górií. 

Okrem 17 ústavov na výkon väzby alebo výkon trestu odňa-
tia slobody je Nemocnica pre obvinených a odsúdených 
a ÚVTOS Trenčín jediným osobitným väzenským zariadeným 
zabezpečujúcim poskytovanie špecializovanej ústavnej zdra-
votnej starostlivosti pre väznené osoby na Slovensku. 

Jej základom je stará sedriálna väznica z roku 1912, ktorá 
svojmu účelu slúžila až do roku 1960. V rokoch 1975-1977 bola 
opäť rekonštruovaná na väznicu. Nové poslanie dostala v roku 

http://www.sme.sk/
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1977, keď sa z nej po úpravách a inštalácii potrebnej techniky 
stala nemocnica pre obvinených a odsúdených. V nemocnici je 
systemizovaných 264 funkčných miest príslušníkov zboru a 60 
zamestnancov zboru. 

Celková kapacita väzenskej nemocnice a ústavu je 359 
miest, z toho kapacita lôžkovej časti nemocnice je 177 lôžok 
(psychiatrické oddelenie, interné oddelenie, neurologické 
oddelenie, pľúcne oddelenie) a 12 lôžok na chirurgickom 
oddelení, ktoré je súčasťou Fakultnej nemocnice v Trenčíne. 

www.aktuality.sk 30.01.2018 
pomocná evidencia 049/1/2018 
 
V prvom polroku minulého roku navštívilo Trenčiansky kraj 

172 660 návštevníkov, ktorí využili na prenocovanie takmer 14-
tisíc lôžok v 282 ubytovacích zariadeniach. Počet návštevníkov 
kraja medziročne vzrástol o viac ako 23 percent. 

Ako informoval riaditeľ Pracoviska Štatistického úradu SR 
v Trenčíne Pavol Arpáš, zahraniční turisti sa na návštevnosti 
podieľali 28,6 percentami, ich počet medziročne vzrástol o 47 
percent, čo je najviac spomedzi všetkých slovenských krajov. 

„Napriek nárastu si Trenčiansky kraj vybralo za cieľ cesty 
najmenej zahraničných návštevníkov hneď po Banskobystric-
kom kraji. Najčastejšie to boli obyvatelia Českej republiky a 
Nemecka,“ uviedol Pavol Arpáš. 

Najnavštevovanejšie okresy kraja boli Trenčín a Prievidza, 
kde sídlilo až 60 % ubytovacích zariadení. Najviac v mestách 
Bojnice, Trenčín a Trenčianske Teplice. Okres Trenčín navští-
vilo 69 998 osôb a okres Prievidza 47 309 osôb. Nasledovali 
okresy Púchov (19 080 návštevníkov), Považská Bystrica (13 
384) a Nové Mesto nad Váhom (11 696 návštevníkov). 

Okres Ilava navštívilo 4382 osôb, okres Myjava 3597, okres 
Bánovce nad Bebravou 2306 osôb a najmenej, iba 908 turistov, 
zavítalo do okresu Partizánske. 

http://www.aktuality.sk/
http://prievidza.sme.sk/
http://povazska.sme.sk/
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Najvyšší medziročný nárast návštevníkov bol v okresoch 
Považská Bystrica (54,4 %), Trenčín (39 %) a Bánovce nad 
Bebravou (24,6 %). Nasledovali okresy Prievidza (15,7 %), 
Púchov (7,9 %), Myjava (7,6 %) a okres Nové Mesto nad 
Váhom (5,5%). Počet návštevníkov klesol v okrese Ilava o 0,6 
% a v okrese Partizánske až o 40,7 %. 

Priemerná cena za ubytovanie v Trenčianskom kraji dosiahla 
25,62 eura a bola o 1,75 eura pod priemerom SR. Iba v okresoch 
Trenčín (32,62 eura) a Myjava (29,05 eura) priemerná cena za 
ubytovanie prevyšovala priemer kraja. Hodnotu 20 eur 
prekročila v okresoch Ilava, Púchov a Považská Bystrica. 
Najnižšia bola v okrese Bánovce nad Bebravou - 17,83 eura. 

www.sme.sk 01.02.2018 
pomocná evidencia 059/1/2018 
 
V reprezentačných priestoroch Bojnického zámku vyhlásili 

výsledky ankety Fóra pre pomoc starším. Ocenenie senior roka 
získalo štrnásť laureátov. Jedinou ocenenou z okresu Trenčín je 
70- ročná Janka Poláková, ktorá podľa priateľov zreje ako ví-
no. Ako povedala organizátorka ankety Ľubica Gálisová, 
všetci ocenení sú obrovským príkladom pre mladú generáciu, 
keďže aj v tomto veku dokážu byť stále užitoční. 

Životné dielo Janky Polákovej vonia literatúrou. Tridsať 
rokov pracovala vo verejnej knižnici v rodnom Trenčíne. Jej 
doménou sa stala klasická i súčasná slovenská tvorba. Nad-
väzovala kontakty so školami, organizovala besedy so spiso-
vateľmi, pričom neustále hľadala nové formy propagácie 
literatúry. 

 „Keď bratislavské vydavateľstvo Odkaz prišlo s iniciatívou 
založiť združenie, ktoré by podporovalo začínajúcich autorov, 
práve Janka Poláková iniciovala v septembri 1996 vznik 
Literárneho klubu Omega,“ priblížila jej kolegyňa z tren-
čianskej knižnice Eva Struhárová. Na literárnom poli 

http://www.sme.sk/
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vytvorila Poláková nerozlučnú dvojicu s bývalým politickým 
väzňom Rudolfom Dobiášom. Medzi čitateľov mu uvádzala 
takmer všetky knihy. 

„Musím priznať, že spočiatku som sa jej bál. Na klubových 
stretnutiach som nemal 
vždy náladu na poéziu. 
Lebo ona povie, čo si 
myslí. Čo ak by som 
doniesol nejakú zlú 
básničku? Ale poprav-
de, pri Janke je báseň 
stratená. Na ňu sa nedá 
napísať, pretože to je 
nad sily akéhokoľvek 

básnika,“ nešetril slovami chvály nominant Nobelovej ceny za 
literatúru. 

Záber seniorkiných aktivít nezúžil ani odchod do dôchodku 
v roku 2004. Skôr naopak. Energická žena dodnes moderuje 
kultúrno-spoločenské podujatia, recituje, manažuje, organizuje 
a vyhodnocuje literárne súťaže. Tyká si s mobilom i elektronic-
kou poštou. 

Predsedá Miestnemu odboru Matice slovenskej v Trenčíne, 
pracuje vo výbore krajskej odbočky Spolku slovenských spiso-
vateľov, prednáša poslucháčom Akadémie tretieho veku aj čle-
nom Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Ako 
vtipne pripomína, pôsobí všade okrem hasičského zboru. 

„Stretávam sa s aktívnymi a činorodými ľuďmi. Ocenenie si 
nesmierne vážim, hlavne po tom, ako som počas slávnosti 
počula množstvo zásluh vybraných seniorov. Je to príjemný 
pocit, na druhej strane cítim zodpovednosť za ďalšie aktivity.“ 

www.sme.sk 03.02.2018 
pomocná evidencia 065/1/2018 
 

http://recenzie.sme.sk/mobily
http://www.sme.sk/
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Mesto Trenčín v utorok 6. februára spustilo petičnú akciu, 
žiada, aby ministerstvo obrany bezodkladne opravilo divadelnú 
sálu v Posádkovom klube. Divadelná sála v Posádkovom klube 
v Trenčíne je už viac ako rok zatvorená. Do jej priestorov zate-
kalo cez deravú strechu, napriek viacerým opravám priestory 
divadelnej sály nikto nevyužíva. 

Sála v Posádkovom klube je v Trenčíne jediným miestom, 
kde sa môžu konať väčšie divadelné predstavenia a kultúrne 
akcie. 

„Mesto chce dať ministerstvu jasne najavo, že občania si za-
slúžia vedieť, či, kedy a za koľko peňazí opravia vnútorný prie-
stor divadelnej sály v Dome armády. Potrebujeme vedieť, aké 
je tam poškodenie, koľko s tou sálou nemáme počítať,“ infor-
moval primátor Trenčína Richard Rybníček na tlačovej 
konferencii. 

Podľa neho je petícia aktom číreho zúfalstva. 
„Nevieme sa dopracovať k informáciám. Sála je zatvorená 

rok a ministerstvo nevie dať normálnu zmysluplnú odpoveď, ak 
to trvá rok zistiť, koľko treba investovať do sály. Neviem čo na 
tom ministerstve robia. Dom armády sa dnes netýka len voja-
kov, využíva ju aj množstvo organizácií, škôl,“ skonštatoval 
Richard Rybníček. Zatvorenie divadelnej sály sa podľa primá-
tora citlivo dotklo všetkých obyvateľov. „Vyriešenie tohto 
problému by nemalo trvať dlhšie ako mesiac. Ministerstvo s 
rozpočtom viac ako miliardu eur nevie povedať, kedy opraví 
sálu v centre krajského mesta.“ 

Zbierať podpisy chcú minimálne jeden mesiac, primátor 
dúfa, že ich bude niekoľko tisíc. 

Ministerstvo obrany v súčasnosti nevie, kedy by mohla byť 
divadelná sála otvorená, nedávno tvrdilo, že jej využívanie by 
mohlo byť nebezpečné. 

http://zlavy.sme.sk/
http://reality.sme.sk/


44 
 

„V súčasnosti nie je možné stanoviť termín. Ten závisí od 
finančných možností rezortu, ako aj od rozsahu prác. V rokoch 
2018-2019 predbežne počítame s rekonštrukciou strechy a z 
pochopiteľných dôvodov až následne sa budú robiť práce vo 
vnútorných priestoroch,“ uviedla v stanovisku hovorkyňa 
ministerstva obrany 
Danka Capáková. 

Na opravu po-
škodenej strechy a 
elektrických roz-
vodov ministerstvo 
vyčlenilo takmer 
400 tisíc eur. 

„Následne počí-
tame s rekonštruk-
ciou vnútorných 
priestorov, pričom predpokladáme, že v lete budúceho roka by 
mala byť divadelná sála opäť k dispozícii,“ povedala Danka 
Capáková. 

O tom, že by budovu Posádkového klubu vyhlásili za pre-
bytočný majetok a následne ju odpredali, ministerstvo neu-
važuje. 

„Petíciu mesta Trenčín berieme na vedomie, o vyššie uve-
denom sme ich však informovali. Zároveň pripomíname, že 
Posádkový klub Trenčín je prioritne určený pre potreby a 
využitie Ozbrojených síl SR, a ako divadelná sála môže byť 
využívaný iba mimo ich činnosti tak, ako to platilo celé roky. A 
za zváženie pre vedenie mesta Trenčín stojí, či si Trenčania 
nezaslúžia divadelnú sálu, ktorá im bude k dispozícii 365 dní v 
roku,“ skonštatovala v reakcii Danka Capáková. 

Problémy so zatekajúcou strechou začali pred troma rokmi. 
Počas daždivých dní do priestorov divadla a hľadiska tiekla 
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voda. Strechu opravovali viackrát, naposledy pred rokom v 
decembri. 

Po oprave strechy nad javiskom v roku 2015 za viac ako 11 
tisíc eur zaplatilo ministerstvo koncom roka 2016 za opravu 
strechy nad hľadiskom divadelnej sály viac ako 31 tisíc eur. 
Podľa vyjadrenia ministerstva obrany z októbra minulého roka 
by mal byť problém so zatekaním strechy už vyriešený. 

„Po oprave strechy nad hľadiskom divadelnej sály sme spolu 
s inšpektorátom práce skontrolovali vnútorné priestory objektu. 
Zistili sme, že vplyvom zatekania dažďovej vody pred opravou 
strechy došlo k poškodeniu elektrickej inštalácie a drevených 
kazetových stropov. Uvedené nedostatky bránia bezpečnému 
užívaniu divadelnej sály,“ informovala v októbri hovorkyňa re-
zortu obrany Danka Capáková. 

Uzavretie divadelnej sály znamená, že väčšie renomované 
divadelné súbory do mesta neprídu. 

www.sme.sk 06.02.2018 
pomocná evidencia 068/1/2018 
 
Nemajú evidenčné číslo, ani platnú technickú a emisnú kon-

trolu, dlhodobo zaberajú parkovacie miesto alebo iný priestor, 
ohrozujú alebo poškodzujú životné prostredie, narušujú 
estetický vzhľad prostredia, viac-menej sú nepojazdné… Auto-
vraky sú problémom každého mesta. V Trenčíne sa s nimi už 
nepočíta.  

Pracovníci útvaru mobility MsÚ Trenčín skontrolovali ulice 
a vyzvali majiteľov zatiaľ jedenástich vozidiel, ktoré svojím 
vzhľadom možno považovať za vraky. Svojím stavom ohrozujú 
životné prostredie. Ich vlastníci majú 60 dní na to, aby sa o 
svoje vozidlá postarali. Ak tak neurobia, mesto dá vraky 

http://www.sme.sk/
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odtiahnuť na určené parkovisko. Ak sa ani po ďalších 30 dňoch 
ich majitelia neprihlásia, na základe súhlasu okresného úradu 

a vyhlásenia vozidla za 
staré, bude vozidlo zo-
šrotované. Na výzvu za-
tiaľ zareagovali majite-
lia dvoch vozidiel. Štyri 
vraky, ku ktorým sa 
v lehote nikto neprihlá-
sil, dalo mesto už od-
tiahnuť. Pre ostatných 

majiteľov ešte plynie 60-dňová lehota. 
Iný postup zvolí mesto, ak dlhodobo odstavené vozidlo už 

preukázateľne poškodzuje životné prostredie. V tom prípade 
bude takéto vozidlo bezodkladne odtiahnuté. Odťahovú službu 
vrakov v oboch prípadoch (ak vozidlo ohrozuje a aj ak vozidlo 
poškodzuje životné prostredie) pre mesto zabezpečuje na zá-
klade zmluvy spoloč-
nosť Kolman z Dubnice 
nad Váhom. 

Mesto začína riešiť 
aj veľmi rýchly odťah 
vozidiel, ktoré tvoria 
prekážku v cestnej do-
prave. Na tento účel má 
mesto zmluvu so súk-
romnou spoločnosťou.  

Vodiči musia parkovať obozretne, ideálne na vyznačených 
parkovacích miestach.  

www.trencin.sk 16.02.2018 
pomocná evidencia 086/1/2018 
 

http://www.trencin.sk/
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Najstarší občan Trenčína má 103 rokov. Ako dieťa prežil 1. 
svetovú vojnu, ako mladík okúsil 2. svetovú vojnu. Bol vo-

jakom Slovenskej aj Čes-
koslovenskej armády.  

Dnes major vo výsluž-
be Ján Pafčuga sa narodil 
17. februára 1915 v Trste-
nej. V Trenčíne žije od ro-
ku 1949. Člen Klubu vo-
jenských veteránov je aj 
vo svojom úctyhodnom 

veku v dobrej kondícii. S manželkou vychovali tri deti. V kruhu 
svojej rodiny sa teší z každého prežitého dňa.  

Pri príležitosti jeho 103. narodenín oslávencovi zaželal veľa 
zdravia, šťastia a pohody aj primátor mesta Richard Rybníček.  

Info 06.03.2018 
pomocná evidencia 088/1/2018 
 
Viac ako 50 párov si prišlo do Kostola Sv. Rodiny na Juhu 

obnoviť svoj manželský sľub. Išlo o jednu z aktivít, ktoré 
ponúkal v dňoch 12. – 18. februára Národný týždeň manželstva 
(NTM). 

 Témou tohto ročníka bolo Manželstvo ako umenie lásky. 
Pripravených bolo množstvo akcií a podujatí, z ktorých naj-
atraktívnejšie boli opäť Kurz Manželské večery či „hodina“ 
tanca v tanečnej škole manželov Paškovcov.  

„Oproti minulému ročníku sme ponuku pre manželov 
rozšírili napríklad o galériu, ktorá ponúkla manželom počas 
NTM vstup zdarma na všetky výstavy, možnosť vyskúšať si 
spoločne Nordic Walking, dať si dobré víno, zákusky či 
čokoládu za priaznivú cenu, nakúpiť so zľavou kvety i šperky. 
Veríme, že si manželia našli to svoje a využili tento týždeň pre 
posilnenie a oživenie svojho vzťahu,“ povedala za organizá-

Jubilantovi prišiel zablahoželať primátor Richard Rybníček. 
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torov NTM v Trenčíne Mária Machová. Manželia mohli navy-
še zbierať pečiatky v Manželskej hre.  

Národný týždeň manželstva je týždenná iniciatíva na pod-
poru manželstva, ktorá sa konala v 20 krajinách. V Trenčíne 
bola po štvrtýkrát.   

Info 06.03.2018 
pomocná evidencia 090/1/2018 
 
V pondelok 19. februára začali pracovníci Mestského hos-

podárstva a správy lesov s orezom krov a zrezom malých stro-
mov v Parku M. R. 
Štefánika. Práce sú-
visia s prípravou úze-
mia na revitalizáciu 
zelene. 

Mesto uspelo vo 
výzve Integrovaného 
regionálneho operač-
ného programu 2014 
– 2020 s projektom 

Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku M. R. Štefánika, 
Trenčín. Z maximálne možného počtu bodov získal tento 
projekt maximum. Pre Trenčín to znamená zisk nenávratného 
finančného príspevku vo výške 398 853 eur.  

Revitalizácia zelene v Parku M. R. Štefánika sa uskutoční 
ešte v tomto roku. Dotkne sa celej plochy – aj územia vo vlast-
níctve mesta i plôch v majetku Železníc SR.  

V parku chce mesto presvetliť jeho spodnú etáž asanáciou 
krov, ošetriť vzácne druhy drevín, odstrániť poškodené dreviny 
a generačne doplniť nové. Revitalizácia sa prejaví aj výmenou 
krátkovekých drevín za dlhoveké s rozšírením druhového za-
stúpenia. Park bude farebne oživený kvitnúcimi drevinami, 
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kvetinovými plochami a čiastočnou regeneráciou trávnikových 
plôch. 

Projekt počíta aj s doplnením protihlukovej izolácie od ve-
denia železničného i dopravného ťahu. 

Mesto chce zo svojho rozpočtu v tomto roku zrekonštruovať 
aj hlavný chodník cez park. 

www.trencin.sk 19.02.2018 
pomocná evidencia 091/1/2018 
 
Agenda investícií trenčianskej radnice prešla pod novo-

zriadený samostatný útvar investícií. Sídli na Farskej ulici v 
Trenčíne, bezprostredne pri mestskom úrade. 

Ako informovala Eva Mišovičová z kancelárie trenčian-
skeho primátora, samostatný útvar investícii vznikol vo štvrtok 
15. februára a zabezpečuje najmä prípravu realizácie investícií 
mesta a ich kontrolu. Agenda investícií pôvodne patrila pod 
útvar interných služieb mesta. 

 Vedúcim útvaru investícií je Ján Korienek, útvar má päť 
samostatných odborných referentov. Štyria z nich prešli z útva-
ru interných služieb mesta, jeden pribudne z výberového ko-
nania. 

www.sme.sk 22.02.2018 
pomocná evidencia 098/1/2018 
 
Ministerstvo obrany SR prisľúbilo investovať do kom-

plexnej rekonštrukcie strechy Posádkového klubu do 400 tisíc 
eur, pričom práce zrealizujú do prvej polovice roku 2019. 
Petíciu za opravu divadelnej sály, ktorú začali Trenčania pod-
pisovať v utorok 6. februára, primátor mesta Richard Ryb-
níček v pondelok 26. februára zastavil. 

„Dal som sľub ministerstvu obrany, že pokiaľ dostanem 
rozumnú a zmysluplnú odpoveď, tak ukončím petíciu, ktorú 

http://www.trencin.sk/
http://mytrencin.sme.sk/c/20764153/cesta-cez-nozdrkovce-je-hlucna-a-prasna-situaciu-chce-vyriesit-mesto.html?ref=av-center
http://www.sme.sk/
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sme spolu s viceprimátormi Jánom Forgáčom a Patrikom 
Žákom spustili,“ povedal Richard Rybníček. 

Generálny tajomník Ministerstva obrany SR Ján Hoľko 
v liste uviedol, že sa ministerstvo rozhodlo urobiť na 
Posádkovom klube komplexnú rekonštrukciu strešného plášťa. 

Predpokladajú, že rozsah 
prác, ktoré zahŕňa, bude 
realizovaný v období do 
prvej polovice roku 2019, 
a to v rozsahu do 400 tisíc 
eur. 

Petíciu do pondelka 26. 
februára podpísalo viac ako 
2200 ľudí, pričom boli 

v tento deň mnohé petičné hárky ešte nepozbierané a podpisy 
nezarátané.  

„Ľudia sa do petície spontánne zapojili,“ povedal Richard 
Rybníček. Podpisovali aj obyvatelia z okolitých obcí, dokonca 
prišli podpisy Trenčanov žijúcich v Anglicku. Petícia podľa 
primátora splnila svoj účel a dokázala, že ľudia považujú 
divadelnú sálu v Posádkovom klube za nesmierne dôležitú pre 
kultúrny život v meste.   

„Chcel by som sa po-
ďakovať všetkým obča-
nom, ktorí sa zapojili do 
petície a všetkým, ktorí 
nám pri nej pomáhali. 
Napriek tomu, že tá cesta 
bola strastiplná, ďakujem 
aj ministerstvu obrany, 
ministrovi a generálnemu tajomníkovi, ktorí mi po spustení 
petície zatelefonovali a okamžite konali. Výsledkom je list, 
ktorý mi poslali. Teraz už len verím, že tak, ako som ja dodržal 

Richard Rybníček na tlačovej konferencii k ukončeniu petície. 
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sľub, že petíciu zastavíme, tak ho dodrží aj ministerstvo obra-
ny,“ vyjadril sa primátor. 

Divadelnú sálu zatvorili na jeseň 2016, čím sa výrazne 
obmedzil komfort produkovania kultúry v Trenčíne. Pre 
zatekanie bola v tom roku strecha nad divadelnou sálou 
opravená PVC fóliou. Ako ale uvádza ďalej v liste generálny 
tajomník ministerstva obrany Ján Hoľko, vplyvom zatekania 
dažďovej vody pred opravou došlo k poškodeniu pohľadových 
dosák a oceľovej konštrukcie, na ktorej sú dosky osadené. 

Pohľadové dosky je podľa neho potrebné vymeniť v celom 
rozsahu a celú oceľovú konštrukciu opatriť protikoróznym 
náterom, vymeniť svietidlá osadené v pohľade tak, aby bola za-

bezpečená svetelná 
pohoda v divadelnej 
sále, vrátane výmeny 
celej elektroinštalácie. 

Objekt bol daný do 
užívania ešte v 80. 
rokoch a doteraz ne-
bola opravovaná izo-
lácia pod obkladom 
z kamenných dosiek, 

preto  bude nutné realizovať novú hydroizoláciu. Poškodené sú 
aj omietky a klampiarske prvky na atikách, preto je nutná 
komplexná rekonštrukcia strešného plášťa.  

www.trencin.sk 26.02.2018 
pomocná evidencia 100/1/2018 
 
V uplynulých týždňoch putovalo do Trenčína niekoľko 

celoslovenských ocenení. 
Spoločnosť Adient Slovakia, s. r. o., ktorá má v Trenčíne 

progresívne technologické centrum, získala tretie miesto v 
prestížnej ankete Najatraktívnejší zamestnávateľ 2017 v 

http://www.trencin.sk/
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kategórii Centrá zdieľaných služieb. O víťazoch v ankete, ktorú 
organizuje portál Profesia.sk, rozhoduje verejnosť.   

Trenčianska agentúra Universal Consulting, s. r. o. získala 
prestížne ocenenie Recruit Rank Awards 2017, ktoré udeľuje 

spoločnosť Profesia firmám a personál-
nym agentúram s najlepšie hodnotenými 
výberovými procesmi na základe pria-
mej spätnej väzby od uchádzačov. Cenu 
za sprostredkovanie práce do zahraničia 
a 2. miesto v kategórii veľkých perso-
nálnych agentúr si prevzala v bratislav-
skom hoteli Double Tree by Hilton za-
kladateľka a riaditeľka spoločnosti Lu-
cia Henčelová. 

V kategórii Malá firma na RecruitRank Awards 2017 získal 
2. miesto Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Nemocnica 
pre odsúdených a obvinených Trenčín – jediná väzenská ne-
mocnica na Slovensku.  

Info 06.03.2018 
pomocná evidencia 103/1/2018 
 
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili odkúpenie 26 

nájomných bytov s príslušenstvom v polyfunkčnom dome 
Eurozeta na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne. 

Spolu 16 jednoizbových a 10 dvojizbových bytov ponúkla 
mestu súkromná spoločnosť, ktorá bytovku vlastní. Priemerná 
podlahová plocha bytov je viac ako 51 metrov štvorcových. Fi-
nancovať ich plánuje prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania a dotáciou z Ministerstva dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja. Ak mesto nedostane úver, byty kupovať 
nebude. 

Lucia Henčelová s cenou. 
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Polyfunkčný dom vznikol rekonštrukciou pôvodnej štvor-
podlažnej administratívnej budovy Ozety, má sedem podlaží 
vrátane suterénu. V rovnakom bytovom komplexe odsúhlasili 
poslanci pred dvoma 
rokmi kúpu 48 bytov. 

V bytovke skolau-
dovali spolu 79 bytov, 
mesto tak spolu odkúpi 
74. Zvyšných päť by-
tov – z toho tri jedno-
izbové a dva dvoj-
izbové byty - plánujú 
po dohode s majiteľom 
ponúknuť nájomcom, ktorí bývajú v reštituovaných domoch. 

 „V tomto volebnom období tak vyriešime všetkých nájom-
cov z reštituovaných bytov, ktorým spôsobil zákon krivdu, 
pretože si nemohli byty odkúpiť do vlastníctva ako ľudia, čo 
žili v klasických štátnych bytoch,“ povedal viceprimátor Tren-
čína Ján Forgáč. 

Všetky byty v objekte by tak patrili mestu, dva nebytové 
priestory – kaviareň a sklad však mestu patriť nebudú. Byty sú 
vyhotovené v bežnom štandarde a priemerná obstarávacia cena 
na meter je 889 eur. Sú už aj skolaudované. 

„V súčasnosti ešte prebiehajú procesy k nadobudnutiu 
vlastníckych práv 48 bytov, ktoré poslanci schválili pred dvoma 
rokmi. Máme okolo 120 oprávnených záujemcov, niekedy na 
jar budeme byty prideľovať žrebovaním,“ dodal Ján Forgáč. 

Cena bytov je takmer 1,2 milióna eur. V prípade schválenia 
tohto investičného zámeru môže byť úver vo výške viac ako 
770 tisíc eur, dotácia je viac ako 414 tisíc eur. Mesto zároveň 
kúpilo ku každému bytu jedno parkovacie miesto za jedno euro. 

Riziko spojené s financovaním kúpy podľa Jána Forgáča 
eliminuje odkladacia podmienka v kúpnej zmluve, ktorou je 

http://reality.sme.sk/
http://restauracie.sme.sk/restauracie/vyhladavanie?search_kategoariaid_field=7
http://reality.sme.sk/predaj/skladove-a-vyrobne-priestory/
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získanie zdrojov z podanej žiadosti vo výške takmer 1,2 milióna 
eur, pričom mesto musí dostať nielen úver zo Štátneho fondu 
rozvoja a bývania, ale aj dotácia. 

„To znamená, že byty kúpime len v prípade, ak mesto 
dostane úver aj dotá-
ciu. Za poskytnutý 
úver bude mesto 
ručiť obstaranými 
nájomnými bytmi v 
prospech fondu roz-
voja bývania a za-
viaže sa zachovať 
nájomný charakter 
bytov po dobu le-
hoty splatnosti úveru, najmenej však po dobu 20 rokov. 

Podľa predsedu finančnej komisie mesta Petra Hoštáka 
kúpa bytov zasiahne rozpočet mesta. 

„Budeme si musieť zobrať úver. Byty sú však kúpené vý-
hodne, to, čo bude splácať mesto, vypýta si od nájomcov. Do 
budúcnosti to záťaž nebude, rovnako sa tento dlh neberie ani do 
úvahy, pretože sa spláca sám,“ povedal Peter Hošták. Na jeden 
byt podľa neho vychádza úver približne 29 tisíc eur. 

„Výšku nájomného budeme schvaľovať, zákon stanovuje 
strop vo výške piatich percent z obstarávacej ceny bytu ročne, 
keďže máme aj dotáciu, budeme sa snažiť ísť do neutrality a ne-
pýtať od ľudí nič viac, než to bude stáť mesto,“ dodal Peter 
Hošták. 

Pri prenájme bytov v prípade získania dotácie nesmie mesač-
ný príjem domácnosti prekročiť trojnásobok životného minima. 
Predsedníčka sociálnej komisie Eva Struhárová hovorí, že 
záujemcov o nájomné byty je veľa a sú nedočkaví. 

„Máme veľa žiadostí, ľudia sa stále pýtajú, že kedy už budú 
byty skolaudované a kedy sa budú prideľovať. Výber bude 

http://reality.sme.sk/prenajom/
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ťažký, máme približne 120 žiadostí,“ doplnila Eva Struhárová. 
Byty budú prideľovať žrebovaním len z oprávnených žia-
dateľov.  

www.sme.sk 28.02.2018 
pomocná evidencia 105/1/2018 
 
Pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho 

partnerky Martiny Kušnírovej si v piatok 2. marca v Trenčíne 
pripomenula približne tisícka ľu-
dí. Pietna spomienka bola bez 
zbytočných oficialít, ľudia už pred 
17. hodinou postupne prichádzali 
k Morovému stĺpu, kde zapaľovali 
sviečky a kahance. 

Pri fotografii Jána Kuciaka a 
jeho partnerky sa objavili aj kvety. Spomienku skomplikovalo 
nepriaznivé počasie, v Trenčíne od obeda mrholí a bola veľká 
poľadovica. Dobrovoľníci rozdávali ľuďom teplý čaj. 

Ľudia sa zhodli, 
že vražda novinára je 
neprijateľný čin, 
ktorý treba vyšetriť 

 „Nesúhlasíme s 
tým čo sa tu stalo. Je 
to asi málo, väčší 
protest sa koná 
v Bratislave, ale sme 
z Trenčína, tak sme 
tu. Nesúhlasíme ani s tým, ako sa to vyšetruje. Je to nepocho-
piteľné,“ povedal Michal Orság. 

„Prišli sme si uctiť pamiatku a tak vyjadriť svoj názor. 
Nesúhlasíme s tým, aby sa diali takéto veci. Myslíme si, nie je 

http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/pocasie/
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normálne, aby ľudia, ktorí bojovali za to, aby sme sa dozvedeli, 
aká je pravda, dopadli takto,“ povedala Dominika Habánková. 

Organizátorka stretnutia poďakovala ľuďom za účasť s tým, 
že upozornila, že podobné akcie sa konajú vo viacerých 
mestách na Slovensku. 

Na záver ľudia zaspievali hymnu Slovenskej republiky. 
www.sme.sk 02.03.2018 
pomocná evidencia 110/1/2018 
 
Od pondelka 5. marca sa práce na rekonštrukcii Mierového 

námestia rozbehli opäť naplno. Pokračujú v kladení dlažby na 
konci námestia pri banke a tiež v rekonštrukcii Farských 
schodov. Vo štvrtok 8. marca betónovali druhú etapu základov 
pod fontánu. Na námestie nastúpili i robotníci, ktorí budú 
osádzať stĺpy s integrovaným osvetlením.  

www.trencin.sk 08.03.2018 
pomocná evidencia 119/1/2018 
 
Organizátori  spomienky na Jána Kuciaka a Martiny 

Kušnírovej ohlásili pokračovanie zhromaždenia pod názvom 
„Postavme sa za slušné Slovensko“. Ide o apolitické zhromaž-
denie, kde organizátori žiadajú dôkladné a nezávislé vyšetrenie 
vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej aj novú dôveryhod-
nú vládu 

Zhromaždenie sa v Trenčíne konalo na Mierovom námestí. 
Účasť na sociálnej sieti v Trenčíne potvrdila viac ako tisícka 
ľudí, ďalších dvetisíc ľudí sa o akciu zaujímalo. Približne toľko 
ľudí nakoniec aj na námestie v Trenčíne prišlo.  

„Som tu za seba, za svoju rodinu, za slušné Slovensko. Nie 
je nám jedno, čo sa deje. Mladí nevinní ľudia boli zavraždení. 
Plakala som, bola som smutná a nahnevaná z toho, čo sa im 
stalo. Som matka troch detí, neviem si ani predstaviť, čo 
prežívajú rodičia Janka a Martinky. Kto mi odpovie na otázku, 

http://zlavy.sme.sk/
http://www.sme.sk/
http://www.trencin.sk/
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prečo sa to stalo? Kto je za to zodpovedný?,“ privítala ľudí na 
námestí organizátorka Mária Galánková Janíčková. 

Zavraždený novinár Ján Kuciak chcel podľa nej ľuďom 
otvoriť oči, no musel 
zomrieť. 

„Teraz ich máme 
takmer všetci otvorené, 
okrem matiek, ktoré išli 
oslavovať MDŽ na akciu 
strany Smer, tie ich majú 
asi stále zatvorené. Z 
toho som veľmi smutná,“ 
povedala. Tým, ktorí sú 

vo vedení štátu neverí: „Sú pre mňa jedno veľké klamstvo. 
Dúfam, že pravda zvíťazí.“ Protesty podľa nej budú pokračovať 
dovtedy, dokedy tu nebude slušné Slovensko. 

Pozvanie od organizátorov prekvapilo režiséra a scenáristu 
Petra Hledíka, zakladateľa festivalu ART Film Fest. 

„Som občan, ako občan musím niečo povedať. Nemôžem v 
tejto chvíli mlčať. Sú momenty, keď je mlčanie trestným činom. 
Ak by som neprišiel, pokladal by som sa zbabelca,“ povedal 
Peter Hledík. 

Podľa neho v tejto chvíli nesmieme dopustiť, aby pokračo-
vala morálna skrivodlivosť a neuveriteľná arogancia moci: 
„Nesmieme podľahnúť pocitu bezmocných. Nesmieme sa zľak-
núť, musíme hovoriť a nebáť sa. Iná cesta nie je. Premiér nie je 
prvý medzi bezvýznamnými, ale prvý medzi rovnými. To je 
treba zdôrazňovať. Musím veriť, že Slovensko sa zmení.“ 

Na zhromaždení na Mierovom námestí sa zúčastnila aj 
Katarína Šimunková, archeologička, kolegyňa a kamarátka 
zosnulej Martiny Kušnírovej. „Maťa zomrela len preto, že 
ľúbila človeka, ktorý odhalil kúsok pravdy o tejto prerastenej 
korupcii,“ povedala so slzami v očiach. 
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Ako pokračovala, slovenská spoločnosť nesmie dovoliť, aby 
ľudia zomierali kvôli tomu, že ľúbia. Kolegyňa zosnulej snú-
benice investigatívneho novinára si zaspomínala na spoločné 
letné posedenia pri pive. Ako vysvetlila, Ján Kuciak sa vtedy 

zmienil o vyhrážkach 
na svoju osobu. 

„Bolo to asi dvomi 
vetami. Keď nám 
povedal, že sa mu vy-
hrážali – len sa na to 
usmial, ale bral to váž-
ne, inak by nepodával 
trestné oznámenie. 
Bol odhodlaný ísť ďa-
lej, povedal, že ho 

nikto nezastraší,“ dodala Katarína Šimunková. 
Jedna z dvojice organizátoriek trenčianskeho zhromaždenia 

Klaudia Brázdilová bola s priebehom akcie spokojná. 
„Nenastali žiadne násilné prejavy, všetko prebehlo slušne a 

v pokoji a držali sme sa časového harmonogramu. Dali sme 
priestor ľuďom a ich názorom a to dokonca viac, ako sme mali 
v pláne. Prejavy ľudí za mikrofónom mali pozitívnu odozvu a 
ľudia im tlieskali,“ zhodnotila Klaudia Brázdilová. 

www.sme.sk 09.03.2018 
pomocná evidencia 124/1/2018 
 
Primátor mesta Richard Rybníček prijal v piatok 9. marca 

vo svojej kancelárii Miloša Karella, aby mu poďakoval za 
záchranu života 11-ročného chlapca, pod ktorým sa na 
zamrznutom Váhu preboril ľad.  

 Bol pondelok 5. marca 2018 okolo 16. hodiny. Profesio-
nálny vojak Miloš Karell práve bežal po hrádzi neďaleko Záto-
ky pokoja, keď začul detský krik. Možno sa hrajú, pomyslel si 

http://zlavy.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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a najprv mu nevenoval pozornosť. Chýbalo mu ešte pár 
kilometrov behu po Trenčíne a potom pravidelných desať 
domov do Novej Dubnice. Keď počul volanie po druhýkrát, už 
jasne vnímal, že ide o zúfalý krik o pomoc. V prvom momente 
neveril tomu, čo vidí. Ľudia, venčiaci psov, ukazovali na 
hladinu, jeden z nich skúšal telefonovať.  

Asi 20 metrov od brehu trčal z ľadu chlapec, bol po hruď vo 
vode. „Nebolo na čo čakať,“ hovorí Miloš Karell, ktorý ako 
otužilec z klubu 
Trenčianskych tuleňov 
vie, čo spraví studená 
voda s organizmom za 
pár minút. Keď vstúpil 
na ľad, počul praska-
nie. Ľahol si, aby 
rozložil váhu tela na čo 
najväčšiu plochu a 
začal sa plaziť. Veľa si 
z tých rýchlo bežiacich sekúnd nepamätá. Ako hovorí, 
adrenalín urobil svoje. Strach o seba necítil. Bývalý člen vodnej 
záchrannej služby, ktorý počas štúdií na vojenskej akadémii 
asistoval pri pretekoch na otvorenej vode v Mikulášskom 
kanáli, pozná silu vody. Vedel, že chlapcovi musí podať ruku 
prvý.  

„Našťastie mi hodil jeden pán konár z brehu, za čo som mu 
vďačný. Pomocou konára som chlapca chytil a potiahol. Som 
rád, že sa ľad pod ním nepreboril, je tam tečúca voda a hlboká, 
mohlo by ho vtiahnuť a to by bolo bez šance. Bál som sa 
jediného, že sa mi stratí pred očami, s tým by som nechcel žiť,“ 
hovorí.  

Našťastie, všetko dobre dopadlo a chlapca si na brehu 
prevzali záchranné zložky. Miloš Karell je rodený Trenčan, 
bývalý žiak VI. základnej školy, študent Gymnázia Ľ. Štúra a 

Záchrancu Miloša Karella prijal primátor Richard Rybníček. 
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absolvent Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši, ama-
térsky triatlonista.  

Pracuje v Trenčíne. V Novej Dubnici býva s rodinou osem 
rokov. Je otcom piatich detí a s manželkou sa venuje v ich 
občianskom združení hipoterapii – liečbe koňom pre fyzicky a 
mentálne hendikepované deti.  

Info 27.03.20128 
pomocná evidencia 126/1/2018 
 
Mestské zastupiteľstvo rokovalo v stredu 14. marca. Primá-

tor Richard Rybníček informoval poslancov o finančnej 
situácii mesta. Celkový dlh Trenčína bol k 31. decembru 2017 
vo výške 14,56 mil. eur, čo predstavuje 265 eur na obyvateľa. 
K 31. decembra 2010 to bolo 714 eur na jedného Trenčana. 
Celková suma dlhu definovaná zákonom o rozpočtových pra-
vidlách k 31. decembru 2017 bola 33,17 percenta. 

 Poslanci schválili na dobu neurčitú výpožičku pozemku o 
výmere 800 m² na Ulici gen. Svobodu v blízkosti kruhového 
objazdu pre trenčianske Občianske združenie Vieme to lepšie. 
Združenie tu chce vybudovať a prevádzkovať oplotenú psiu 
prekážkovú dráhu. Bude otvorená neobmedzene a bezplatne. 
Jej údržba bude v rukách občianskeho združenia.  

Od 1. júna 2017 platí jednotný cenník pre cestujúcich mests-
kou hromadnou dopravou a prímestskými autobusmi na území 
mesta. Skúšobné obdobie malo trvať do konca marca 2018. Po 
dohode mesta, TSK a SAD Trenčín poslanci odsúhlasili 
predĺženie do 30. júna 2018.   

Podľa hlavnej kontrolórky pri budovaní cyklotrasy spod 
Juhu do centra mesto nakladalo s verejnými financiami 
hospodárne a efektívne.  

Info 27.03.2018 
pomocná evidencia 136/1/2018 
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Už rok sa v širšom centre Trenčína parkuje po novom. 
Zámerom bolo regulovať enormný nárast parkujúcich vozidiel, 
zvýhodniť domácich obyvateľov a klásť dôraz aj na bezpeč-
nosť.  

 Odstránilo sa celodenné parkovanie v centre. Parkovacie 
miesta boli vyznačené 
tak, aby boli cesty 
prejazdné aj pre zá-
chranné zložky. Tren-
čín rieši mobilitu ako 
jeden celok, systémo-
vo a komplexne. Spo-
lu s reguláciou vo-
zidiel rieši aj doprav-
nú obslužnosť, hro-

madnú dopravu, cyklodopravu i podmienky pre peších. Re-
gulácia viedla k zvýšenému využívaniu MHD. Zamestnávatelia 
začali vytvárať priestor na parkovanie pre svojich zamest-
nancov v areáloch firiem.   

Parkovacie miesta na miestnych komunikáciách prevádz-
kuje Mesto Trenčín. Vybrané peniaze idú na špeciálny účet 
mesta. Z vybraných prostriedkov pôjde do roku 2019 až 70 
percent na nové parkovacie miesta a 30 percent na zlepšenie 
mobility.  Reguláciu parkovania upravuje VZN 10/2016 o 
dočasnom parkovaní. Počas roka bolo novelami vylepšované. 
Zmeny sa týkali najmä podnetov z praxe.  

 V roku 2017 mesto do vybudovania nových a do roz-
robených parkovacích miest dalo z rozpočtu vyše 800 tisíc eur. 
V tomto roku je pripravené investovať do parkovania cca 2 
milióny eur, mimo doteraz vybraných 603 555 eur, ktoré šli na 
špeciálny účet ako príjem z parkovného a z predaja kariet. Do 
15. marca 2017, kedy bol spustený nový systém parkovania, 
bolo vyznačených 4 200 parkovacích miest. Nových stojísk pre 

Budovanie nových parkovísk na Kyjevskej ulici na sídlisku Juh. 
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autá mesto dovtedy vybudovalo 107 a vo vnútroblokoch 
stavebne obnovilo 133 miest. Pri letnom kúpalisku vzniklo 62 
miest, pri krytej plavárni 236 a na Mládežníckej pri Kolibe 140 
miest. 

 Od začiatku predaja parkovacích kariet sa do jedného roka 
predalo 5 079 kariet, z toho 
3 896 rezidentských a 688 
abonentských a 495 kariet 
Návšteva pásma. Držite-
ľom väčšiny parkovacích 
kariet je v centre mesta na 
prvú hodinu poskytovaná 
50-percentná zľava. 

 Na Juhu je 89 nových 
parkovacích miest, ďalších 252 mesto dokončí. Na Sihoti III a 
IV je vo výstavbe 61 parkovacích miest. V tomto roku je mesto 
pripravené vybudovať ďalších viac ako 600 parkovacích miest. 
Proces prípravy na výstavbu však minimálne o 100 dní zdržal 
pán Slávik z Bratislavy. Spustiť regulované parkovanie na Juhu 
bez toho, aby boli vybudované a skolaudované všetky 
parkovacie miesta, si mesto nemôže dovoliť.  

Info 27.03.2018 
pomocná evidencia 138/1/2018 
 
Protestné zhromaždenie Za slušné Slovensko pokračovalo v 

Trenčíne aj v piatok 16. marca. Na Štúrovom námestí stálo v 
daždivom počasí asi dvetisíc ľudí. 

„Cítime sa sklamaní a oklamaní. Snaha politikov držať sa za 
každú cenu pri moci je jasným dôkazom toho, že chcú zamiesť 
pod koberec všetky korupčné kauzy, o ktorých písal zavraždený 
novinár Ján Kuciak,“ vyhlásila na úvod zhromaždenia organi-
zátorka zhromaždenia Klaudia Brázdilová. 

Na Mládežníckej ulici vybudovali 140 parkovacích miest. 
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Za posledné dni podľa nej vyplávalo na povrch množstvo 
vecí, ako sú chyby pri vyšetrovaní dvojnásobnej vraždy, nové 
korupčné kauzy a prepojenia politikov na mafiu či rozkrádanie 
eurofondov. Obmena osôb nestačí.  

„Ani jedna z veľkých korupčných káuz sa neskončila od-
sudzujúcim rozsudkom. Smejú sa nám do očí a skúšajú, koľko 

vydržíme. A my vydr-
žíme,“ povedala. 

Demisia ministra 
vnútra Róberta Kali-
ňáka, ani odstúpenie 
premiéra Roberta Fi-
ca podľa nej nestačí. 
„Našimi požiadavkami 
bola dôveryhodná vlá-
da. To, že je Peter 

Pellegrini na mieste Fica, je vlastne to isté. Nič sa zmení - len 
meno. Činy zostanú rovnaké,“ myslí si. 

Ďalšou podmienkou bolo objektívne vyšetrenie vraždy Jána 
Kuciaka a Martiny Kušnírovej, a to sa tiež nenaplnilo,“ dodala 
Klaudia Brázdilová s tým, že vláda sa z ľudí vysmieva, ťahá ich 
za nos a klame. „Toto nemôže ďalej pokračovať,“ uzavrela. 

Medzi rečníkmi vystúpil na pódiu aj mladý Trenčan Ondrej 
Broska. Ľudia na námestie podľa neho prišli, aby sa spojili pre 
slušné Slovensko. 

„Tým, že sa spoja dobrí ľudia, začnú sa veci meniť a budeme 
žiť v krajine, ktorá je lepšia. Takto dokážeme zmeniť všetko,“ 
povedal. „Som presvedčený, že ak to vydržíme, zlo nezvíťazí a 
budeme žiť v slušnej krajine.“ 

Jeden z najdlhších príhovorov zúčastnených hostí predniesol 
učiteľ, člen školských odborov a štrajkového výboru učiteľov 

http://otvorenesudy.sk/
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Ľudovít Sebelédi. Ako poznamenal, v spoločnosti sa musí opä-
tovne hovoriť o kauzách, ktoré dostali v minulosti značnú 

mediálnu pozornosť, 
no dnes ich prekrý-
vajú iné. 

„Tie kauzy sú dô-
ležité, tie nás okrá-
dajú. Kauza Gorila, 
Veľký Slavkov, kauza 
vojenskej spravodaj-
skej služby, emisií, 
kauza rekonštrukcie 

Bratislavského hradu, kauza Popolček, Bašternák, mýtny ten-
der. Spoločný menovať týchto obrovských káuz je - skutok sa 
nestal,“ povedal učiteľ z Levíc. 

Ako poznamenal, správy o talianskej a slovenskej mafii, 
ktoré sa v posledných dňoch dostávajú na povrch, sú preňho 
zdrvujúce. 

„Pán novinár Kuciak hľadal pravdu, písal o podvodoch, 
podvodníkoch, o na-
šich ľuďoch, ktorí 
okrádajú našu krajinu. 
O tých, ktorí okrádajú 
nás, bezbreho a aro-
gantne nám a našim 
deťom kradnú budúc-
nosť. Je potom samo-
zrejmé, že nie sú fi-
nancie na školstvo, 
zdravotníctvo, na mzdy štátnych zamestnancov a nebude ani na 
dôchodky,“ vyjadril sa Ľudovít Sebelédi. 

Člen školských odborov na záver dodal: „Žiadame nápravy, 
lebo akoby sme na pár rokov zabudli na slová klasika Karla 
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Kryla: politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Som pre-
svedčený, že pokiaľ by sme tu nestáli, túto vraždu by omylom 
a náhodne spáchali nejakí feťáci, a to sa nesmie stať. Žiadame 
predčasné voľby.“ 

Pred protestujúcich ľudí sa postavila aj herečka a komička 
Lujza Garajová Schrameková. Ako podotkla, pri pohľade na 
dav ľudí zažíva mierny stres a strach, ktorý ako komička na 
pódiu pred baviacimi sa ľuďmi normálne nezažíva. V prípade 
volieb upozornila, že Smer-SD môže získať veľa hlasov. 

„Pretože skoro v každej rodine je niekto zamestnaný cez 
niekoho, a bratranec cez sesternicu tam niekoho má. Máme 
strach, máme strach o robotu, strach o to, ako zaplatíme hypo-
téky,“ uviedla herečka. 

www.sme.sk 16.03.2018 
pomocná evidencia 140/1/2018 
 
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na svojom 

zasadnutí v stredu 14. marca neschválili zmluvu o výpožičke 
Župného domu Trenčianskemu samosprávnemu kraju (TSK). 
V dotknutej budove už od roku 1993 bezplatne sídli 
Trenčianske múzeum, 
ktorého zriaďovateľom 
je TSK. Na zmluvu o 
prenájme z 90. rokov 
upozornila začiatkom 
roka hlavná kontrolór-
ka mesta. Tvrdila, že 
mesto v prípade Žup-
ného domu narába so 
svojím majetkom ne-
hospodárne a neefektívne. Požiadala preto o zosúladenie zmlu-
vy so zákonom. Primátor Trenčína preto predložil na marcové 

http://ekonomika.sme.sk/hypokalkulacka
http://ekonomika.sme.sk/hypokalkulacka
http://www.sme.sk/
http://reality.sme.sk/prenajom/
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zastupiteľstvo návrh výpožičky za nula eur, tej však poslanci 
dali červenú. 

Podľa primátora Richarda Rybníčka zmluvu o výpožičke 
župného domu predložia znova mestskému zastupiteľstvu v 
závere apríla. 

 „Poslanci to podľa mňa schvália a budeme mať zmluvu o 
bezodplatnej výpožičke na dobu neurčitú s trojmesačnou vý-
povednou lehotou. Naďalej budeme s TSK rokovať o možnos-
tiach, ako nájsť financie na rekonštrukciu župného domu tak, 

aby tam mohlo byť 
Trenčianske múzeum,“ 
poznamenal primátor. 

Za jednu z možností 
považuje aj Nórske fon-
dy, z ktorých by mesto, 
ako majiteľ budovy, 
mohlo k rekonštrukcii 
pristúpiť. S veľkými 

opravami ale v najbližších mesiacoch neráta. 
„Vôbec si nemyslím, že by sa v tomto roku mohla začať 

rekonštrukcia. Vidím to až na oveľa neskôr,“ ozrejmil Richard 
Rybníček s tým, že menšie opravy budú v prípade župného 
domu zabezpečovať priebežne. „Sú tam nutné opravy za 80 tisíc 
eur. Urobíme ale všetko preto, aby múzeum zostalo otvorené,“ 
dodal primátor Trenčína. 

Richard Rybníček si zlý stav budovy župného domu 
uvedomuje, vo februári základnú opravu v rámci výmeny 
elektroinštalácie a odtokových rúr z dôvodu zatekaniu odhadol 
na 1,8 milióna eur. 

Podľa riaditeľa Trenčianskeho múzea Petra Martiniska sa 
ale niektoré z menších problémov darí postupne odstraňovať. 

„Mesto dalo uchytiť strechu na časti budovy pod hradom, 
takže už nehrozí, že ju strhne vietor. Začali riešiť aj presakujúcu 
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kanalizáciu vo výstavných priestoroch, stále sa nám ale nerieši 
problém s nevyhovujúcou elektroinštaláciou, oknami, cez ktoré 
často zateká, alebo chýbajúcom vykurovaní vo väčšine objek-
tu,“ vysvetlil Peter Martinisko. Ako podotkol, normám nevy-
hovujú ani osadené bleskozvody. 

Múzeum sa pre zlý technický stav župného domu už dlho-
dobo snaží o premiestnenie svojho depozitáru do Nového Mesta 
nad Váhom. 

„Tento rok by mal byť vybudovaný regálový systém a 
väčšina zbierok sa presťahuje do tohto centrálneho depozitára, 
kde sú podstatne lepšie podmienky na zachovanie zbierkových 
predmetov,“ uzavrel riaditeľ. 

www.sme.sk 23.03.2018 
pomocná evidencia 146/1/2018 
 
Spoplatnenie parkovania na najväčšom trenčianskom síd-

lisku Juh a časti sídliska Sihoť odkladá mesto na neurčito. Do 
približne päťdesiatich stavebných konaní vstúpilo bratislavské 
Združenie domových samospráv, ktoré namieta skutočnosť, že 
mesto pri výstavbe parkovísk nerobilo posudzovanie vplyvov 
na životné prostredie. Plánovaný termín spustenia regulácie 
preto odložili. 

Primátor Trenčína Richard Rybníček plánoval predložiť 
spoplatnenie parkovania na schválenie mestským poslancom na 
konci mája. 

 „Päťdesiat stavebných konaní napadol pán Slávik z Bra-
tislavy. Kým sa s jeho námietkami vysporiadame, bude to trvať 
asi tri mesiace. Termín, ktorý som mal pôvodne v pláne, padol,“ 
informoval Richard Rybníček. 

Združenie domových samospráv napadlo podľa mesta vý-
stavbu viac ako 400 parkovacích miest. Na zámere dobudovať 
parkovacie miesta a spustiť reguláciu parkovania na najväčšom 

http://www.sme.sk/
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trenčianskom sídlisku Juh a časti Sihote sa podľa neho nič 
nemení. 

Podľa Richarda Rybníčka proces pokračuje podľa plánu, a k 
dnešnému dňu je v konaniach približne 700 parkovacích miest, 
ktoré sú pripravené na vybudovanie. 

„Tento odborný problém musíme dotiahnuť do konca. Môže 
sa stať, že už tomto roku návrh na spustenie regulácie parko-
vania na Juhu a časti Sihote už nestihnem predložiť,“ skonšta-
toval Richard Rybníček. Podľa neho odklad nesúvisí s blížia-
cim sa termínom komunálnych volieb, ktoré budú tento rok na 
jeseň. 

„Nemal by som problém predložiť ten návrh aj v septembri, 
aj mesiac pred voľbami. Voľby pre mňa nie sú žiadna téma. Pre 

mňa je téma to, že 
regulácia parkovania 
je nutná, budem sa 
snažiť urobiť všetko 
pre to, aby regulácia 
bola spustená,“ dodal 
s tým, že termín, 
kedy by sa tak mohlo 
stať, nevie odhadnúť. 

Marcel Slávik zo 
Združenia domových samospráv tvrdí, že situáciu spôsobil 
podľa neho nezákonný postup mesta. 

„Mesto nevykonalo posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie, hoci to podlieha povinnému hodnoteniu týchto 
vplyvov,“ reagoval na vyjadrenie primátora.  

Združenie domových samospráv v minulosti v Trenčíne 
napadlo aj výstavbu futbalového štadióna. Pred dvoma rokmi 
okresný úrad v Trenčíne rozhodol, že pri stavbe štadióna ne-
budú posudzovať jeho vplyv na životné prostredie. Bratislavské 
združenie proti tomu podalo odvolanie, mesto preto prerušilo 

Nové parkoviská vznikajú aj v blízkosti mestského cintorína na Saratovskej ulici. 
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územné konanie. Odbor životného prostredia na Okresnom 
úrade v Trenčíne vtedy námietky Združenia domových 
samospráv zamietol. 

Podľa predsedu Rady slovenskej parkovacej asociácie 
Miroslava Lepetu je regulácia parkovania na sídlisku Juh 
zložitejšia, ako v centre mesta. 

„Do centra totiž viete prísť rôznymi spôsobmi, avšak na 
sídlisku bývate a chcete parkovať čo najbližšie k bydlisku. 
Veľké sídliská boli budované v časoch, keď mali ľudia menej 
áut, a preto je počet parkovacích miest pri bytových domoch v 
drvivej väčšine nedostatočný,“ skonštatoval Miroslav Lepeta. 

Podľa neho bolo v roku 1990 na Slovensku 875 tisíc áut, po 
25 rokoch ich je viac ako dva milióny. „Konkrétne v Trenčíne 
v roku 2005 zaevidovali viac ako 25 tisíc osobných áut, po 10 
rokoch ich je už viac ako 43 tisíc. S takýmto nárastom sa 
musíme vysporiadať nielen Trenčíne, ale aj na celom Sloven-
sku,“ dodal Miroslav Lepeta. 

Mesto dokončilo na sídlisku Juh 89 nových pakovacích 
miest, rozrobených je 252 parkovacích miest. 

www.sme.sk 22.03.2018 
pomocná evidencia 148/1/2018 
 
Trenčania za slušné Slovensko sa stretli na Štúrovom námes-

tí. „Ani my nikam neodchádzame, už nebudeme ticho. Doba 
„našich ľudí“ sa skončila,“ odkázali politikom. Približne tisíc-
päťsto ľudí prišlo vyjadriť v piatok 23. marca podvečer do 
Trenčína svoj nesúhlas s aktuálnou politickou situáciou na 
Slovensku. 

„Je nás trochu menej ako minule, ale chceme bojovať ďalej 
za dobrú vec, aby sme si pre nás a naše deti zabezpečili slušné 
Slovensko,“ privítala ľudí jedna z organizátoriek protestu Má-
ria Galánková - Janíčková. Nová vláda so starým programom 
je podľa nej arogantný pľuvanec ľuďom do tváre. 

http://reality.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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„Prešiel mesiac od vraždy Jána Kuciaka a Martiny 
Kušnírovej, prešiel mesiac, čo boli publikované články o 

možnom prepojení strany 
Smer na mafiu a korupčné 
prostredie. Verejnosť žiada 
výraznú zmenu, ale k ref-
lexii ani výraznej zmene ne-
došlo,“ povedala organi-
zátorka Klaudia Brázdi-
lová. Politici podľa nej ne-
splnili žiadnu z požiadaviek 
protestujúcich, boj za slušné 

Slovensko preto pokračuje. Vo svojom príhovore sa vrátila aj k 
zrušenému zhromaždeniu v Bratislave. Vysokoškolákom, ktorí 
zorganizovali tichý pochod v Bratislave, poďakovala. 

 „Sme presvedčení, že vražda Jána a Martiny a podozrenia, 
o ktorých Ján písal, môžu byť vyšetrené, len keď ministerstvo 
vnútra bude riadiť človek, ktorý je morálne bezúhonný a nie je 
prepojený s odídeným ministrom vnútra a premiérom,“ poveda-
la Klaudia Brázdilová. 

Organizátori stále trvajú na dvoch požiadavkách. Dôkladné 
a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kuš-
nírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov a vy-
šetrenie všetkých káuz, na ktoré Ján poukázal a novú dô-
veryhodnú vládu. 

Na zhromaždení vystúpil študent Šimon Žďárský, ktorý 
organizoval protesty proti Robertovi Kaliňákovi v Prahe. 
Bývalému premiérovi Robertovi Ficovi odkázal, aby bol kľud-
ný. 

„Ani my nikam neodchádzame. Slováci sa vždy spojili, ak 
išlo o dobrú vec. V roku 1989 sme porazili komunizmus, v 1998 
mečiarizmus. Dnes je rok 2018 a proti nám stojí Fico a jeho 

http://encyklopedia.sme.sk/clanok.asp?cl=1794254
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zbojnícka družina,“ povedal s tým, že Slováci chcú predčasné 
voľby. 

Podľa neho sa za pár týždňov podarilo dosiahnuť veľa. 
„Keby nám niekto pred mesiacom povedal, že Fico a 

Kaliňák pôjdu dolu, v každej rodine by búchalo šampanské. 
Protestovať však nestačí. 
Tento systém musíme po-
raziť politicky. Vyzývam 
slušných ľudí, aby sa za-
ujímali o dianie okolo. Ne-
záujem a ticho je mafia. A 
my už nebudeme ticho,“ 
povedal študent Šimon 
Žďárský. 

Protestu na Štúrovom 
námestí v Trenčíne sa zúčastnil aj prozaik, básnik a scenárista 
Silvester Lavrík. 

„Som nadšený z toho, že občianska spoločnosť na Slovensku 
je živá a vitálna. Či chceme alebo nie, to, čo robíme v Trenčíne, 
Púchove, Bánovciach – je politika. Politika v tom najlepšom 
zmysle slova polis – vec verejná,“ myslí si. Svoj obdiv uznal 
desaťtisícom ľudí, ktorí v posledných týždňoch vyšli do ulíc a 
na námestia. Silvester Lavrík vzápätí upozornil na udalosti z 
roku 1989. 

„Uvedomme si, že ak nenecháme za seba rozhodovať nieko-
ho, kto má tendenciu zneužívať svoje kompetencie a právo-
moci, nebudeme sklamaní. Aj keď sme tu za Jána a Martinu, 
musíme si uvedomiť, že sme tu hlavne pre seba,“ povedal Sil-
vester Lavrík. 

Ako posledný z pozvaných hostí vystúpil evanjelický teológ 
a vysokoškolský pedagóg Ondrej Prostredník, ktorý v 
Trenčíne vyštudoval gymnázium. 

http://encyklopedia.sme.sk/c/1087863/
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„Sme svedkami, že náš spoločný sen o spravodlivom a sluš-
nom Slovensku je mocnejší ako úskoky tých, ktorí pričuchli k 
omamnej vôni skorumpovanej moci. Vidíme politické figúrky 
oligarchov v celej ich nahote, stojíme tu, lebo v našom sne 
dokážeme Slovensko 
vidieť ako miesto, z 
ktorého naše deti 
nemusia znechutené 
utekať,“ povedal v 
príhovore účastníkom 
protestu. 

Ako pokračoval, 
snívať sen o lepšej 
krajine nie je preja-
vom slabosti a bez-
mocnosti Slovákov, ale odhodlania a presvedčenia, že veci sa 
dajú robiť spravodlivejšie a slušnejšie. 

„Túto krajinu si vieme predstaviť aj bez toho, aby v nej živ-
nostníci a drobní podnikatelia museli čakať mesiace, možno 
roky na svoje peniaze, kým výhercovia štátnych megatendrov 
odpratávajú svoje milióny do daňových rajov,“ dodal na záver 
Ondrej Prostredník. 

Na prvom proteste sa v Trenčíne na Mierovom námestí zú-
častnilo približne tritisíc ľudí. Druhý protest, ktorý sa konal na 
Štúrovom námestí, podporilo okolo dvetisíc ľudí. 

www.sme.sk 23.03.2018 
pomocná evidencia 151/1/2018 
 
Do prvého špecializovaného centra v Trenčianskom samo-

správnom kraji (TSK) pre ľudí s diagnózou autizmus sa sťahujú 
prví klienti. Nové zariadenie v areáli Centra sociálnych služieb 
(CSS) DEMY v Trenčíne by malo byť kompletne zaplnené do 
dvoch mesiacov. 

http://www.sme.sk/
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Podľa riaditeľa CSS Demy v Trenčíne Tibora Gavendu 
zariadenie na Biskupickej ulici disponuje kapacitou 30 miest, 

z toho tri sú určené na 
ambulantnú – dennú 
formu služby. Okrem nej 
je v zariadení možnosť 
pobytovej formy – týž-
dennej alebo celoročnej. 

„Prví klienti prekro-
čili brány centra v po-
lovici marca. Súčasne 
prebieha proces prijí-

mania ďalších nových obyvateľov. Postupne otvárame dvere 
zariadenia klientom, ktorým bude poskytovaná sociálna služba 
ambulantnou a týždennou formou, a následne pribudnú klienti, 
ktorí budú využívať službu celoročnou formou,“ uviedol Tibor 
Gavenda s tým, že už v čase výstavby centra záujem o sociálne 
služby prevyšoval jeho možnosti. 

S výstavbou špecializovaného centra pre ľudí s autizmom za 
1,6 milióna eur začal TSK ako zriaďovateľ ešte v auguste 2016. 
Vybudovať druhý domov ľuďom s autizmom sa kraju podarilo 
za 14 mesiacov.  

„Obdobie od októbra, keď 
sa skolaudovala budova, 
dodnes bolo vyplnené zís-
kavaním prevádzkového po-
volenia, zariaďovaním prie-
storov a hľadaním nových 
zamestnancov,“ skonštatoval 
Tibor Gavenda. Prevádzku a poskytovanie sociálnych služieb 
v priestoroch zariadenia už dnes zabezpečuje 20 kvalifi-
kovaných zamestnancov. 

Riaditeľ DEMY Tibor Gavenda v novom centre. 
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Sociálna služba v špecializovanom zariadení zahŕňa uby-
tovanie, stravovanie, poskytovanie rôznych terapií a výchovnú 
činnosť. K dispozícii sú dve herne a veľká dielňa, kde sa 
vytvoria pracovné kútiky, ktoré rozdelia podľa záujmov klien-
tov. Rozvíjať svoje zručnosti budú môcť obyvatelia centra v 
kútiku s hlinou, tkáčskym stavom, s textíliami či na pracovných 
stoloch na maľovanie.  

Využiť môžu aj relaxačnú miestnosť na oddych i rôzne 
druhy muzikoterapie, napríklad hranie na africké bubny. 

www.teraz.sk 01.04.2018 
pomocná evidencia 168/1/2018 
 
Dom armády považujú krajskí poslanci za ideálny priestor 

pre kultúrno-kreatívne centrum, na vznik ktorého môže kraj 
čerpať 22 miliónov eur z európskych peňazí. 

Budovu, v ktorej bude centrum sídliť, musí vlastniť župa. 
Dom armády patrí ministerstvu obrany, ktoré ho predať 

odmieta. Preto poslanci 
trenčianskej župy vyzvali 
ministerstvo, aby opäť 
zvážilo predaj objektu. 

V spoločnom stano-
visku, ktoré jednohlasne 
prijali na zasadnutí kraj-
ského zastupiteľstva po-

žiadali rezort obrany, aby rozhodnutie ponechať si budovu vo 
svojom vlastníctve, prehodnotil. Ministerstvo obrany Dom 
armády predať nechce. Na najnovšie stanovisko krajského 
zastupiteľstva reagovala hovorkyňa Danka Capáková. 

„Ako sme už viackrát uviedli, ozbrojené sily budú objekt aj 
naďalej využívať. Rezort obrany už vyčlenil peniaze na jeho 
rekonštrukciu,“ reagovala. 

Hovorkyňa Danka Capáková po boku ministra obrany Petra Gajdoša. 

http://www.teraz.sk/
http://reality.sme.sk/
http://reality.sme.sk/
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V priebehu tohto roka plánujú opraviť poškodenú strechu, 
potom začnú práce vo vnútri budovy. Na opravy už mi-
nisterstvo vyčlenilo takmer 400 tisíc eur. 

„Predpokladáme, že v lete budúceho roka by mala byť diva-
delná sála opäť k dispozícii,“ povedala Danka Capáková. 

Projekt kultúrno-kreatívneho centra pripravuje Trenčiansky 
samosprávny kraj (TSK) približne od roku 2015. Plánuje ho 
financovať z Integrovaného regionálneho operačného pro-
gramu. 

Nehnuteľnosť, v ktorej by mohlo centrum sídliť, však župa 
podľa hovorkyne Veroniky Rezákovej nevlastní. 

 „Žiadna z budov nevyhovuje podmienkam programu. Ako 
ideálne riešenie sa ukázala budova Posádkového klubu. Kraj 
oslovil Ministerstvo obrany so žiadosťou o odkúpenie ne-
hnuteľnosti, dostal ale zamietavú odpoveď ako od Ministerstva 
obrany, tak aj od Veliteľstva pozemných síl ozbrojených síl, 
ktoré majú budovu v užívaní,“ informovala pred časom ho-
vorkyňa TSK Veronika Rezáková. 

Stanovisko súčasný správca nezmenil ani po ďalších 
rokovaniach. 

„Pre odpredaj by túto budovu museli vyhlásiť za nadbytočný 
majetok, ministerstvo ju však považuje za strategicky dôležitú 
pre výkon svojej činnosti,“ dodala hovorkyňa Veronika Rezá-
ková. 

V Dome armády sa nachádza najväčšia divadelná sála, ktorá 
je však už druhý rok pre deravú strechu a poškodenú elekt-
roinštaláciu zatvorená. Problémy so zatekajúcou strechou za-
čali pred troma rokmi. Počas daždivých dní do priestorov di-
vadla a hľadiska tiekla voda. 

Strechu opravovali viac krát, naposledy pred rokom v de-
cembri. Po oprave strechy nad javiskom v roku 2015 za viac 
ako 11 tisíc eur zaplatilo ministerstvo koncom roka 2016 za 
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opravu strechy nad hľadiskom divadelnej sály viac ako 31 tisíc 
eur. 

www.sme.sk 04.04.2018 
pomocná evidencia 170/1/2018 
 
V týchto dňoch umiestnili nové zostavy a hracie prvky na 

detskom lesnom ihrisku v trenčianskom lesoparku Brezina. 
Kiosk ponúka deťom novú a najmä bezpečnú zábavu.  

Ihrisko rekonštruuje trenčianska spoločnosť „Veríme v zá-
bavu“, ktorá uspela vo verejnej súťaži. Investičná akcia vo 
výške takmer 60 tisíc eur by mala byť ukončená v druhej polo-
vici apríla.   

Všetky staré prvky, ktoré už nespĺňali kritériá na funkčnosť 
a bezpečnosť, sú v tomto čase už demontované a celé ihrisko 
mení svoj vzhľad. 
Všetky nové prvky 
sú z agátového 
dreva, ktoré je 
trvácnejšie a aj po 
estetickej stránke 
oveľa príjemnej-
šie. Hracie zostavy 
majú drevený erb 
Trenčína. 

Pravdepodobne najlákavejšou je zostava podobná Tren-
čianskemu hradu s vežami, šmýkačkou, rebríkom, lezeckou 
a lanovou stenou. Lákadlom je aj indiánsky stan alebo kom-
binovaná zostava s vežou a strechou so schodmi,  šmýkačkou, 
balančným mostíkom a lezeckou stenou. Kopec zábavy ponúka 
aj multifunkčná zostava so šmýkačkou, šikmou lezeckou 
stenou, lanovým rebríkom, horizontálnym rebríkom a lezeckou 
stenou s otvormi. 

http://www.sme.sk/
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Na ihrisku nájdeme aj nové agátové prevažovacie hojdačky, 
visiaca dvojhojdačka, pieskovisko so sedením, nové altánky 
s posedením i odpadkové koše. Obľúbené lanovky zostali 
zachované. Bonusom je aj nová herná zostava na lúke nad 
Juhom v lesoparku Brezina.  

www.trencin.sk 06.04.2018 
pomocná evidencia 179/1/2018 
 
Po minulotýždňovej veľkonočnej prestávke pokračovalo 

v piatok 6. apríla v Trenčíne protestné zhromaždenie Za slušné 
Slovensko. Na Štúrovo námestie prišlo približne tisíc ľudí. 
Organizátori pokračovali v zbieraní podpisov pod petíciu za 
vypísanie referenda o predčasných voľbách. 

Zhromaždenie začalo minútou ticha za zavraždených Jána 
Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Hlavnou požiadavkou orga-

nizátorov zostáva 
dôkladné vyšetrenie 
vraždy týchto dvoch 
mladých ľudí a od-
volanie policajného 
prezidenta Tibora 
Gašpara. 

„Som zhrozená 
zo všetkých, ktorí sú 
vo vláde. Chce to 
dôkladnú čistku. Ne-
nechajme si ešte dva 

roky rozkrádať náš štát, nedávajme im tú šancu,“ povedala 
organizátorka Mária Galánková-Janíčková. Vyzvala ľudí, 
aby sa zmobilizovali a zorganizovali generálny štrajk. 

Cieľom zhromaždenia bolo podľa ďalšej organizátorky 
Klaudie Brázdilovej upozorniť na neprijateľnú situáciu najmä 
na ministerstve vnútra. Podľa nej, ak sa chce nový minister 

http://www.trencin.sk/
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snažiť o obnovenie dôvery verejnosti, odvolanie Tibora Gaš-
para, jasné systémové zmeny v policajnej inšpekcii a odpo-
litizovanie vedenia polície sú prvé nevyhnutné kroky. Vo 
svojom príhovore vyjadrila podporu novinárom z verejnopráv-
nych médií a ich otvorenému listu, ktorým kritizujú atmosféru 
v spravodajstve a prístup vedenia RTVS. 

Na proteste v Trenčíne vystúpil šéf nadácie Zastavme ko-
rupciu Pavel Sibyla, ktorý prečítal list iniciatívy Chceme veriť. 
Tá združuje organizácie Aliancia Fair-Play, Via Iuris, Inštitút 
pre dobre spravovanú spoločnosť, Nadáciu Zastavme korupciu, 
Ligu za ľudské práva, Nadáciu otvorenej spoločnosti, Nadáciu 
Pontis a vyše 6 tisíc signatárov. 

„Polícia musí byť samostatnou a nezávislou inštitúciou. 
Potrebujeme aj nezávislú policajnú inšpekciu, ktorá bude prísne 
kontrolovať, či policajti svoje postavenie nezneužívajú. Takto 
si predstavujeme políciu, ktorej bude možné dôverovať,“ 
zaznelo v Trenčíne. 

Vláda Roberta Fica podľa iniciatívy Chceme veriť pridlho 
prepínala našu trpezlivosť a uvoľnila cestu bezpráviu a korup-
cii. 

„Jej arogancia začala byť bezbrehá. Stratila našu dôveru. 
Vraj nás treba upokojiť. Ale my celkom pokojne hovoríme, že 
jej naďalej nedôverujeme, lebo zatiaľ nespravila nič, čím by si 
našu dôveru zaslúžila. Chceme skutočnú zmenu vo všetkých 
úrovniach verejného života. Chceme svojprávnych, odborných 
a mravných ľudí vo verejných funkciách,“ napísali neziskové 
organizácie v liste. 

 „Niektorí už odstúpili, iní budú odvolaní. Vybudovať 
spravodlivý štát, kde sa slušný človek domôže práva, nepôjde 
tak rýchlo. Podarí sa nám to, keď vydržíme, keď politikom 
nedáme dýchať,“ povedal v Trenčíne Pavel Sibyla. 

Zároveň vyzval ľudí, aby boli netolerantní ku korupcii. 
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 „Od tej drobnej, ak si lekár pýta fľašku alebo bonboniéru, k 
rodinkárstvu na úradoch a obsadzovaniu pozícií „našimi ľuď-
mi“, k nečestnosti,“ dodal. 

www.sme.sk 06.04.2018 
pomocná evidencia 182/1/2018 
 
Trenčiansky primátor Richard Rybníček nateraz nepo-

kračuje v zakladaní strany TOSKA, ani neplánuje vstup do inej 
strany. Chce sa pokúsiť obhájiť post primátora Trenčína. 

„Prioritou je pre mňa mesto Trenčín a moja opätovná kan-
didatúra,“ povedal v reakcii na otázky, či pokračuje v zakladaní 
strany TOSKA, alebo uvažuje o vstupe do inej strany. 

Založenie vlastnej strany oznámil v roku 2016. Dosiaľ ne-
vznikla. Rybníček mal ponuku od KDH ísť do jeho predsed-
níctva. To primátor neprijal, kresťanským demokratom však 
drží palce. Rovnako sa neplánuje pridať k hnutiu Starostovia, 
ktoré zakladá starosta obce Mýtna v okrese Lučenec Pavel 
Greksa. 

„Nemám ambíciu angažovať sa v žiadnom politickom sub-
jekte, ani existujúcom, ani vznikajúcom. Sústreďujem sa na 
mesto Trenčín a moju opätovnú kandidatúru,“ povedal Richard 
Rybníček. 

V politike sa podľa jeho slov nedá nikdy nič vylúčiť. „Ne-
viem, čo bude v budúcnosti, ale absolútna priorita je teraz pre 
mňa Trenčín a kandidatúra,“ potvrdil. 

www.sme.sk 08.04.2018 
pomocná evidencia 184/1/2018 
 
V utorok 10. apríla si mesto Trenčín pripomínalo 73. výročie 

oslobodenia od fašistickej krutovlády. Pri Pamätníku umu-
čených na Brezine na udalosti, ktoré sa práve na tomto mieste 
odohrávali ku koncu druhej svetovej vojny, spomínali občania 
mesta, primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva 

http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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i Trenčianskeho samosprávneho kraja, zástupcovia 
Ozbrojených síl SR, Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov, členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku i žiaci 
základných škôl. 

Oslobodzovacie vojsko vstúpilo do nášho mesta 10. apríla 
1945 v ranných hodinách. Išlo o súčasť bratislavsko-brnianskej 

vojenskej operácie 
sovietskej a rumun-
skej armády. Útok na 
Trenčín sa začal v 
noci z 8. na 9. apríla 
cez Kozí vrch na 
Brezine smerom na 
mesto. Postup oslo-
boditeľov spomaľo-
vali nemecké pro-

tiútoky. Večer 9. apríla obnovili oslobodzovacie jednotky svoj 
útok a v noci z 9. na 10. apríla prenikli do mesta od juhozápadu. 

Ustupujúci Nemci zničili v noci obidva mosty cez Váh. Ráno 
o ôsmej hodine bola časť Trenčína na ľavom brehu rieky 
oslobodená. Delostreleckej a mínometnej paľbe bolo mesto 
vystavené ešte ďalších dvadsať dní, veľké škody spôsobovali 
najmä zápalné granáty. 

Posledné zvyšky okupačných vojsk vyhnali oslobodzovacie 
jednotky až 30. apríla 1945. 

„Boje na území vtedajšieho okresu Trenčín si vyžiadali 1380 
padlých vojakov rumunskej armády, 1255 vojakov sovietskej 
armády a pri bojoch zahynulo aj 171 civilistov,“ pripomenul 
Miroslav Ondráš zo Zväzu protifašistických bojovníkov. 

Na  Brezine v lokalite Dušová dolina, Vápenice a Široké 
bolo od 18. mája 1945 objavených a exhumovaných 7 hrobov, 
v ktorých sa našlo 69 obetí, z toho 65 mužov a 4 ženy. Všetci 

Veniec k pamätníku položili aj primátor Richard Rybníček a viceprimátor Patrik Žák. 
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boli bosí, nahí alebo len nepatrne oblečení. Na ich telách boli 
stopy po mučení.  

Po exhumácii bolo 56 obetí pochovaných na cintoríne nad 
Čerešňovým sadom. 
Mnohí z nich boli uda-
ní susedmi a spolu-
občanmi  priamo alebo 
boli zatknutí prísluš-
níkmi Hlinkovej gar-
dy, ktorí ich pred 
odovzdaním nemec-
kým okupantom často 
dobili a mučili. 

Obdobie, v ktorom v Trenčíne vládol teror, spomenul vo 
svojom príhovore aj primátor mesta Richard Rybníček, 
pričom citoval z aprílového vydania časopisu Historická revue, 
ktoré je celé venované nášmu mestu.  

Hlinkova garda a Hlinkova mládež zorganizovali v meste 
viacero demonštrácií. Na Hlinkovom námestí, súčasnom Mie-

rovom námestí,  sa 
11. decembra 1938 
uskutočnila mohutná 
manifestácia Hlinko-
vých gárd z troch po-
važských okresov pri 
príležitosti zloženia 
prísahy: „5600 odčí-
taných organizova-
ných gardistov stojí 

na Hlinkovom námestí, a s nimi verne ruka v ruke ešte 10-
tisícový zástup vyznáva ducha Hlinkovho. Každý užasnul na 
námestí, keď vyše 10 tisíc mužov a len nepatrne málo žien 
a diev volalo na slávu Slovenskej vláde Tisovej a hromovým 

Výročie oslobodenia si uctili aj žijúci účastníci protifašistického boja. 
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hlasom sa ozývalo sme na stráž! Správne povedal veliteľ Mur-
gaš, že toľko gardistov ešte nikde nevidel pohromade.“ 

Trenčín mal v tom období zhruba 13 647 obyvateľov. Ani 
v neskoršom období sa Trenčín nevyhol obdobným oslavám. 
V júni 1939 sa uskutočnil oblastný zjazd Hlinkovej mládeže, na 
ktorom sa zúčastnil i vtedajší predseda vlády Jozef Tiso.  

V októbri toho istého roka sa v Trenčíne konal 8. zjazd 
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, na ktorom vrcholní štátni 
a mestskí predstavitelia prijali takzvaný Trenčiansky manifest, 
zakotvujúci totalitný charakter HSĽS.  

V Trenčíne vzniklo heslo „V novom roku do útoku“, tam bol 
prijatý pozdrav „Na stráž!“ 

„Trenčín bol sídlom zla,“ povedal Richard Rybníček. „Tomu 
zlu čelili práve ľudia, ktorí ležia tu. Tí, ktorí bojovali za našu 
slobodu. Vzdajme im hold a úctu. Je dôležité, aby sme si každý 
rok pripomínali oslobodenie mesta Trenčín. Deň, kedy zlo bolo 
odtiaľto vyhnané.“ 

www.trencin.sk 10.04.2018 
pomocná evidencia 189/1/2018 
 
Krásne jarné počasie privítalo návštevníkov obľúbeného 

veľtrhu Záhradkár 
2018 zo širokého 
okolia. Na výstavis-
ku Expo Center 
v Trenčíne sa už 
tradične stretli nielen 
nadšení záhradkári, 
pestovatelia ovocia 
a zeleniny či okras-
ných rastlín, ale aj 
chovatelia včiel a poľovníci. Vystavovatelia sa na veľtrh 
pripravili zodpovedne a okrem oku lahodiacich farebných 

http://www.trencin.sk/
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kvetov, stromov, a byliniek sa ochutnávali aj dobroty z medu, 
domáce oblátky a syry. 

Vyhľadávaný veľtrh potrieb pre záhradkárov Záhradkár 
2018 otvoril svoje brány v stredu 11. apríla, už tradične sú jeho 
súčasťou aj súbežne prebiehajúce výstavy Včelár, Poľovníctvo 
a Zdravý životný štýl.  

V poradí 24. ročník nadviazal na predchádzajúci rok, ve-
rejnosť tak môže v areáli trenčianskeho výstaviska nakupovať, 
ochutnávať, čerpať inšpirácie a dobré rady až do nedele 15. 
apríla.  

„Už po druhýkrát v histórii veľtrh trvá päť dní. Vďaka tomu 
sme v minulom roku zaznamenali rekordnú návštevnosť, ktorá 
prekročila 27,5 tis. návštevníkov. Každoročne rastie nielen po-

čet návštevníkov, ale 
aj vystavovateľov,“ 
povedal generálny 
riaditeľ výstaviska 
Pavol Hozlár. 

Program piatich 
výstavných dní je aj 
tentokrát zostavený 
rozmanito a pestro. 
Pripravených je 

množstvo odborných prednášok na aktuálne témy z oblasti 
záhradkárčenia, praktické ukážky rezu ovocných stromov, 
odborná poradňa ochrany rastlín proti škodcom či rôzne 
ochutnávky  produktov z medu a súťaže.  

Na slávnostnom otvorení nechýbal ani predseda Trenčian-
skeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška: 

„Chcem zaželať všetkým záhradkárom, ale aj poľno-
hospodárom, aby bol tento rok pre nich lepší ako predchádza-
júce, najmä pokiaľ ide o úrodu. Teraz je ten ideálny čas 
načerpať vzácne rady a inšpirácie do záhrady. Ani TSK ako 
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taký nezabúda na životné prostredie, jeho ochrane a šíreniu 
osvety sa venuje vďaka projektu Zelená župa a grantovému 
systému Zelené oči. V rámci neho môže verejnosť požiadať 
o dotáciu napr. na výsadbu, skrášlenie verejných priestranstiev 
či vytvorenie prírodných záhrad.“ 

Počas slávnostného otvorenia výstavy sa aj uvádzalo do 
života, a to hneď dvakrát. Krstným otcom novej publikácie 
profesora Ivana Hričovského, historicky prvého držiteľa Ceny 
predsedu TSK, ktorá nesie názov Ochrana ovocných rastlín 
proti živočíšnym škodcom, sa stal generálny riaditeľ tren-
čianskeho výstaviska Pavol Hozlár.  

„Druhá knižôčka je diár Ivan Hričovský záhradkárom, ktorú 
sme spracovali spolu s doktorom Horákom a je praktickým 
návodom, ako treba pracovať v záhrade počas jednotlivých 
mesiacov,“ vysvetlil ovocinár Ivan Hričovský. Podľa jeho slov 
by mal každý správny záhradkár veľa vedieť a mať aj ľudské 
srdce.  Ivan Hričovský je čestným predsedom Slovenského 
zväzu záhradkárov, pedagóg, vedec, pomológ, popularizátor 
záhradkárstva a nestor slovenského ovocinárstva. 

www.tsk.sk 11.04.2018 
pomocná evidencia 192/1/2018 
 
Výstava doteraz nepublikovaných fotografií o formovaní 

československých jednotiek v krajine galského 
kohúta počas prvej svetovej vojny, je 
inštalovaná v Posádkovom klube. 

Pri príležitosti blížiaceho sa 100. výročia 
vzniku prvej Československej republiky 
výstavu pre Slovensko zostavili odborníci z 
inštitúcie Mission du centenaire de la Premiére 
guerre mondiale (Misia k storočnici prvej 

svetovej vojny). Fotografie z francúzskych archívov zapožičal 
Francúzsky inštitút na Slovensku. Doplnené sú kópiami 

http://www.tsk.sk/
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vybraných stránok z publikácií vydávaných Československou 
obcou legionárskou a pamiatkami na trenčianskych rodákov, 
ktorí vstúpili do čs. jednotiek, formovaných vo Francúzsku. 

Výstavu „Vznik československých légií“ vo Francúzku 
(1914/1918) otvorili za účasti riaditeľa Francúzskeho inštitútu 
na Slovensku Jeana-Pierra Jarjanetta a primátora mesta 
Trenčín Richarda Rybníčka v Posádkovom klube v utorok 17. 
apríla.  

www.trencin.sk 18.04.2018 
pomocná evidencia 209/1/2018 
 
Druhá etapa reštaurátorských prác na významnej pamiatke 

v centre mesta sa začala v pondelok 16. apríla priamo na 
Mierovom námestí. Mala by trvať maximálne tri mesiace. 

Prvá etapa kompletnej rekonštrukcie spodnej časti Moro-
vého stĺpa, na ktorú Trenčín získal dotáciu z Ministerstva kul-
túry SR, je ukončená. Vyžiadala si necelých 30 tisíc eur. 
Ministerstvo kultúry poskytlo mestu dotáciu 15 tisíc eur a zvy-
šok doplatí mesto zo svojho rozpočtu. Reštaurátor Martin 
Mikuláš pracuje na samotnom stĺpe, nápisoch na ňom a zreš-
tauruje aj Svätú Trojicu, ktorá sa vyníma na vrchole Morového 
stĺpa.  

www.trencin.sk 20.04.2018 
pomocná evidencia 217/1/2018 
 
Sídlisko Juh zaznamenáva najväčší nárast počtov auto-

mobilov a terajšie miesta na parkovanie už nestačia. Mesto ich 
budovaním dobieha dlh z minulosti. V ostatných dňoch pribud-
li nové parkoviská na Kyjevskej, Halalovke a Lavičkovej. 

Výstavba nových parkovísk sa začala v októbri 2017. Na 
Kyjevskej ulici bola rozšírená cesta i už existujúce parkovisko 
čiastočne do zelene. Celkovo tu je 27 kolmých parkovacích 
miest. Úpravou cesty a zasunutím protiľahlého parkoviska bolo 

http://www.trencin.sk/
http://www.trencin.sk/
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možné vybudovať pri dome kolmé státia. Zmenou parkovania 
tu dnes zaparkuje 16 vozidiel, predtým len sedem.  

Zmenil sa aj priestor pôvodného parkoviska pred budovou 
kultúrneho strediska, kde jeho úpravou bolo možné vybudovať 
a vyznačiť ďalších 59 parkovacích miest. Nové parkovisko s 12 

miestami pribudlo pri 
dome Kyjevská 2505. 
Celkovo v tejto lokalite 
je teda vyznačených 114 
parkovacích miest. 

V priestore pri dome 
Lavičková č. 2383 a Ma-
teja Bela č. 2503, 2504 
bolo vybudovaných 30 
parkovacích miest medzi 

garážami, domami a trafostanicou a ďalších 22 v uličke ku 
kostolu, oproti už existujúcemu parkovisku pri detskom ihrisku. 
Zároveň je zrekonštruovaná aj cesta za domom a opravené 
kanalizačné vpuste. 

Na Halalovke pri poliklinike pribudlo ešte vlani 13 nových 
parkovacích miest, 5 pozdĺžnych a 8 kolmých. Tento rok sa do-
budovalo vyše 40 stojísk pre vozidlá na Halalovke č. 2389 až 
2398. 

www.trencin.sk 24.04.2018 
pomocná evidencia 228/1/2018 
 
Mestský parlament rokoval v stredu 25. apríla. O finančnej 

situácii mesta informoval primátor Richard Rybníček. Celko-
vý dlh Trenčína bol k 28. februáru 2018 vo výške 13,93 mil. 
eur, čo predstavuje 254 eur na obyvateľa. K 31. decembru 2010 
to bolo 714 eur na jedného Trenčana. Celková suma dlhu 
definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách bola ku koncu 

Na Lavičkovej vybudovali 30 parkovacích miest medzi garážami a domami. 

http://www.trencin.sk/
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februára tohto roka 29,86 percenta, pričom zákonná maximálna 
možná miera zadlženosti je 60 percent.    

Poslanci schválili prenájom nebytových priestorov na Zim-
nom štadióne Pavla Demitru s plochou cca 100 m² pre Miloša 
Radosu, ktorý tu má záujem zriadiť hokejové múzeum. 
Prenájom bude na dobu neurčitú za symbolické 1 euro ročne.   

Nová ulica v mestskej časti Západ, ktorá vzniká výstavbou 
rodinných domov, sa bude volať Cez ohrady. Rozhodlo o tom 
mestské zastupiteľstvo.  

Mesto podá ešte v máji žiadosť o štátnu dotáciu na rekon-
štrukciu telocvične ZŠ Kubranská, kde chce vyriešiť zatekajúcu 
strechu, výmenu palubovky a vykurovacích telies.  

Info 02.05.2018 
pomocná evidencia 237/1/2018 
 
Poslanci mestského zastupiteľstva v Trenčíne budú v tomto 

roku dostávať mesačné odmeny v maximálnej výške 253,66 
eura. Vyplýva to zo zásad odmeňovania poslancov, ktoré na 
svojom ostatnom zasadnutí v stredu 25. apríla schválilo tren-
čianske mestské zastupiteľstvo. 

Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka je dôvodom 
zmien v zásadách odmeňovania poslancov novela zákona 
o obecnom zriadení, ktorou sa okrem iného upravuje poskyto-
vanie odmien poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev, 
a taktiež členov komisií a členov výborov mestských častí, ktorí 
nie sú poslancami. 

Ročná odmena poslanca mestského zastupiteľstva môže byť 
podľa novely zákona maximálne vo výške jedného mesačného 
platu primátora mesta. V Trenčíne sa tak mesačná odmena vy-
počíta ako jedna dvanástina z platu primátora, čo je 3044 eur. 
V prípade ospravedlnenej neúčasti na zasadnutí mestského za-
stupiteľstva sa odmena poslanca znižuje o desať percent, v prí-
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pade neospravedlnenej neúčasti sa mesačná odmena zníži o 
polovicu. 

Nové zásady odmeňovania určujú aj odmeny členom výbo-
rov mestských častí, ktorí nie sú poslancami. Tí dostanú za kaž-
dú účasť na zasadnutí výboru mestskej časti po 40 eur. Nové 
zásady odmeňovania vstúpia do platnosti 1. mája. 

www.sme.sk 26.04.2018 
pomocná evidencia 239/1/2018 
 
Posledný aprílový týždeň bolo na Mierovom námestí 

mimoriadne rušno. Priviezli 
hlavnú časť fontány, montujú 
lavičky, sadia stromy, testujú 
osvetlenie, ozvučenie, wifi.  
V stredovom ostrovčeku je už 
namontovaná hlavná časť bron-
zovej fontány v tvare misy. Na 
osvieženie bude slúžiť i pitná 
fontánka. 

Na námestí dokončili pó-
dium z tropického dreva po 
obvodoch odstupňované tromi 
schodmi. V chodníkoch vysadili 
tento týždeň 7 celtisov. Priestor 
pre ďalšie stromy, resp. kry je 
v stredovom ostrovčeku a pred 

múzeom, kde budú vysadené do kvetináčov. 
Pri Trenčianskom múzeu bude archeologické nálezy 

prezentovať tvarom i veľkosťou odlišná dlažba. Iný typ dlažby 
by mal odkazovať na takzvanú Hornú (Vodnú) bránu, pred-
bránie a hradby. Uložená bude tak, aby kopírovala pôdorysy 
nálezov. Námestie ponúka i nový mobiliár – lavičky, odpadko-

V stredu 25. apríla priviezli na námestie hlavnú časť fontány. 

http://www.sme.sk/
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vé koše, ale aj cyklostojany, ktoré dávajú možnosť „zaparko-
vať“ 62 bicyklom. 

Farské schody sú zrekonštruované a otvorené. Integrované 
osvetľovacie stĺpy svietia, ešte pokračuje testovanie wifi 
a ozvučenia. V ostatných dňoch nanovo položili historickú – 
pôvodnú dlažbu, ktorú na námestí uložili Trenčania po kata-
strofálnej povodni pravdepodobne v r. 1625. 

www.trencin.sk 27.04.2018 
pomocná evidencia 243/1/2018 
 
V závere minulého roka žilo v Trenčianskom samosprávnom 

kraji 587 364 obyvateľov. Počet obyvateľov medziročne klesol 
o 1452, čo je najväčší úbytok v histórii kraja. Ako informoval 
riaditeľ Pracoviska Štatistického úradu SR v Trenčíne Pavol 
Arpáš, dve tretiny medziročného úbytku obyvateľstva predsta-
voval prirodzený úbytok. 

Živo sa narodilo 5330 detí a zomrelo 6292 osôb. Tretinu 
tvoril migračný úbytok, na trvalý pobyt sa prisťahovalo 2745 
osôb a vysťahovalo 3235 osôb. 

„V roku 2017 sa v kraji narodilo iba 9,1 dieťaťa na 1000 
obyvateľov. Zomrelo 10,7 obyvateľa na 1000 obyvateľov. Pri-
rodzenou cestou tak kraj stratil na 1000 obyvateľov až 1,6 
obyvateľa. Bol to druhý najvyšší úbytok spomedzi štyroch kra-
jov Slovenskej republiky s prirodzeným úbytkom, po Nit-
rianskom kraji. Celkovo - prirodzeným úbytkom a migráciou - 
kraj stratil 2,5 obyvateľa z každých 1000 obyvateľov,“ uviedol 
Pavol Arpáš. 

Medziročne podľa neho vzrástol počet obyvateľov iba 
v okrese Trenčín, hrubá miera celkového prírastku dosiahla 2,3 
promile. V ostatných okresoch kraja  došlo k úbytku. 

www.sme.sk 27.04.2018 
pomocná evidencia 245/1/2018 
 

http://www.trencin.sk/
http://www.sme.sk/
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Dve nové expozície – „Majster spravodlivosti, kat“ a „Re-

meslá a cechy“ otvorilo Trenčianske múzeum v utorok 2. mája 
v Katovom dome na Trenčianskom hrade.  

Expozícia „Majster spravodlivosti, kat“ je venovaná dnes už 
vymretému zamestnaniu, mestskému katovi, ktorý bol súčasťou 

mesta Trenčín od ro-
ku 1454. Expozícia 
je zameraná na deji-
ny pôsobenia mests-
kého kata a pohľa-
dom do justície 
v meste v 16. – 19. 
storočí. Obsahuje au-
tentické predmety 
viažuce sa k výkonu 
justície v Trenčíne. 

Najzaujímavejšími sú nepochybne meče mestského kata.  
Cechové zriadenia sa v Trenčíne podľa nej začali objavovať 

v 15. storočí. Išlo o stavovské organizácie remeselníkov, ktoré 
ich chránili a zaručovali určitú životnú úroveň. Cechové 
zriadenia mali svoju pevnú štruktúru a riadené boli podľa 
artikúl. Zriadenia symbolizovali rôzne predmety. Typickými sú 
najmä truhlice, kanvice a zvolávacie tabuľky. 

www.sme.sk 29.04.2018 
pomocná evidencia 252/1/2018 
 
Mesto Trenčín spúšťa v pondelok 30. apríla do ostrej pre-

vádzky svoju novú webovú stránku. Počas prechodného ob-
dobia bude v prevádzke aj staré webové sídlo mesta. 

Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, počas 
skúšobnej prevádzky novej stránky do nej zapracovali aj nie-
ktoré pripomienky verejnosti. 

http://www.sme.sk/
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„Upozorňujeme, že v prvých dňoch môže dôjsť k výpadkom, 
ktoré ale nebudú dlhodobé. Web budeme ešte dopĺňať ďalšími 
informáciami,“ uviedla Erika Ságová. 

 Nová mestská webstránka je podľa nej naprogramovaná na 
otvorenej platforme Wordpress, v budúcnosti bude vylepšova-
nie stránky oveľa jednoduchšie, ako bolo doteraz. Nový dizajn 
podporuje aj tablety a smartfóny. 

Prepracovaná je štruktúra informácií, vylepšená sekcia otáz-
ky a odpovede s možnosťou prikladať súbory k podnetom a 
umiestňovať ich na mape. Nová stránka prináša širokú možnosť 
notifikácií, či už o novinkách, nových elektronických aukciách, 
alebo otázkach a odpovediach. 

„Pripravuje sa aj Facebook Messenger Chatbot, ktorý bude 
notifikovať užívateľov o novinkách na webe. Zatiaľ nie je do-
stupný pre nedávne problémy Facebooku so súkromím, preto 
dočasne vypli možnosť spúšťať nových ChatBotov. Nová je 
multimediálna sekcia pre fotky, videá, virtuálne prehliadky a 
live kamery. Vylepšené je vyhľadávanie, prepracovaná sekcia 
zasadnutí mestského zastupiteľstva, výborov mestských častí a 
komisií, kde sú jednotlivé zasadnutia na jednom mieste,“ 
doplnila trenčianska hovorkyňa. 

Zdôraznila,  že Trenčín je prvou samosprávou na Slovensku, 
ktorá v tomto prípade pri verejnom obstarávaní využila spolu-
prácu so Slovensko.Digital. 

www.sme.sk 30.04.2018 
pomocná evidencia 255/1/2018 
 
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) 

má v súčasnosti takmer 3 200 členov, rozdelených do 32 zá-
kladných organizácií. Neutíchajúcu aktivitu seniorov vyzdvihla 
krajská predsedníčka JDS i trenčiansky župan. 

Univerzálna sála Posádkového klubu v Trenčíne sa v piatok 
27. apríla zaplnila členmi Okresnej organizácie JDS Trenčín, 

http://mytrencin.sme.sk/c/20721362/nova-webova-stranka-mesta-trencin-meska.html?ref=av-left
http://recenzie.sme.sk/mobily/smartphone-telefony
http://recenzie.sme.sk/kamery
http://www.sme.sk/
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ktorí pravidelné usporadúvajú hodnotiaci snem. Podujatie 
otvorila kultúrnym vystúpením spevácka skupina Soblahov-
čanka. Pozvanie zúčastniť sa rokovania snemu prijal aj predse-
da Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baš-
ka, ktorý vyzdvihol nadštandardnú spoluprácu medzi orga-
nizáciami JDS a TSK 

Aktivitu seniorov z Okresnej organizácie JDS v Trenčíne 
potvrdila aj pred-
sedníčka JDS za 
Trenčiansky kraj 
Anna Prokešová.  

„Všetky naše or-
ganizácie vrátane 
tej trenčianskej pro-
dukujú nespočetné 
množstvo činností. 
Či ide o ples, špor-
tové hry alebo o akúkoľvek dobrovoľnícku činnosť, členovia sa 
nikdy nezdráhajú priložiť ruku k dielu. Život je príliš krátky na 
to, aby sme ho presedeli doma,“ dodala s úsmevom Prokešová 
s tým, že sa snažia motivovať aj mladších ľudí. 

Dôchodcovia pomáhajú aj v rámci brigád vo svojich 
obciach. „Chodievame čistiť napríklad cintorín aj potok. 
Taktiež upravujeme cesty a kosíme. Futbal však už hrať 
nevládzeme“ zažartoval Michal Svatík zo Selca. 

www.tsk.sk 30.04.2018 
pomocná evidencia 257/1/2018 
 
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na druhý po-

kus schválili v stredu 25. apríla zmluvu o výpožičke histo-
rického Župného domu Trenčianskemu samosprávnemu kraju. 

V Župnom dome sídli bezplatne Trenčianske múzeum, orga-
nizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti trenčianskej župy. Na roz-

http://www.tsk.sk/
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por zmluvy z roku 1993 so zákonom upozornila začiatkom roka 
trenčianska hlavná kontrolórka. 

Podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka kontro-
lórka upozornila, že zmluva z roku 1993 je v súvislosti s práv-
nymi normami a legislatívnymi zmenami obsahom zastaraná, 
poslancom predložili jej nové znenie už na marcovom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. Vtedy poslanci návrh zmluvy o vý-
požičke neschválili, chýbal k tomu jediný hlas. 

Podľa Richarda Rybníčka mesto bude rokovať so župou o 
tom, ako nájsť financie na rekonštrukciu Župného domu tak, 
aby tam aj naďalej mohlo sídliť Trenčianske múzeum.  

„Na menšie investície do Župného domu sme pripravení už 
tento rok tak, aby sa nemusel zatvoriť. Župný dom je strate-
gický majetok mesta a nikto ho nemá záujem predať,“ zdôraznil 
Richard Rybníček 

www.trencin.sk 01.05.2018 
pomocná evidencia 259/1/2018 
 
Okresný súd v Trenčíne zamietol žalobu mesta Trenčín na 

prevádzkovateľa droždiarne v Zámostí. Mesto žiadalo, aby súd 
uložil spoločnosti Old Herold Heffe povinnosť zdržať sa ruše-
nia zápachom. Ten vzniká pri sušení droždia. Obyvateľov Tren-
čína, najmä najväčšej mestskej časti Západ, trápi už tri roky. 

Pred časom spísali petíciu, ktorú podporilo viac ako 700 
ľudí, žiadali, aby spoločnosť obmedzila zápach. Droždiareň 
dostáva od mesta vždy len dočasné povolenie na prevádzku, 
aktuálne platí do marca 2019. Súhlas firme udelilo mesto tento 
rok. 

„Napriek skutočnosti, že firma urobila viacero opatrení na 
zníženie zápachu, ten aj naďalej pretrváva. Na základe opako-
vaných sťažností obyvateľov sme toho názoru, že zápach nad-
merne obťažuje obyvateľov,“ povedala počas pojednávania 
právna zástupkyňa mesta Trenčín Lucia Zaťková. 

http://reality.sme.sk/
http://www.trencin.sk/
http://otvorenesudy.sk/
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To, že prevádzka sa nachádza v priemyselnej zóne, mesto 
nespochybňuje. 

„Mesto sa stále rozrastá, aktuálne sa priemyselný areál na-
chádza takmer v jeho centre. Prevádzku droždiarne na dlhé roky 
prerušili, spoločnosť ju obnovila až v roku 2015,“ uviedla Lucia 
Zaťková. 

Sudkyňa žalobu mesta hneď na prvom pojednávaní zamietla. 
„Súd nevidí naplnenú aktívnu vecnú legitimáciu na podanie 

žaloby takéhoto druhu. Na podanie žaloby sú aktívne legiti-
movaní občania, ktorých sa zápach zásadným spôsobom týka, 
čo podľa môjho názoru nie je mesto,“ skonštatovala počas po-
jednávania sudkyňa okresného súdu. Cesta, ako sa brániť voči 
zápachu, vedie podľa nej cez vlastníkov domov. 

 „Je jedno, či je to rodinný alebo bytový dom, ak by podali 
žalobu, súd by sa musel zaoberať mierou, či ju presahuje alebo 

nie,“ povedala. Mesto sa vo-
či rozhodnutiu súdu môže 
odvolať v lehote 15 dní. 
Právny zástupca prevádz-
kovateľa droždiarne Michal 
Lučivjanský bol po zamiet-
nutí žaloby spokojný. 

„V plnej miere sa stotož-
ňujeme s rozhodnutím súdu. 
Mesto nie je aktívne legiti-

mované na to, aby podalo žalobu. Mesto na daných pozemkoch 
a uliciach nemôže byť žiadnym spôsobom obťažované zápa-
chom,“ povedal po skončení konania. 

To, či sa mesto odvolá a aký bude ďalší postup, právna zá-
stupkyňa mesta nešpecifikovala. 

„Počkáme si na písomné vyhotovenie rozsudku a podľa toho 
zvážime podanie odvolania,“ povedala Lucia Zaťková. S roz-
hodnutím súdu nesúhlasila. 

http://reality.sme.sk/
http://otvorenesudy.sk/
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„Žalobu sme podávali v záujme obyvateľov preto, aby sa 
jednotliví občania nemuseli sami súdiť so spoločnosťou Old 
Herold Heffe,“ skonštatovala s tým, že podľa nej sú rovnako 
obťažovaní obyvatelia, ktorí v dotknutých lokalitách bývajú, 
ako aj návštevníci mesta, ktorí využívajú verejné priestranstvá, 
ktoré patria mestu. 

„Z tohto dôvodu sme považovali aktívnu legitimáciu mesta 
za danú v tomto prípade,“ dodala. 

Zápach z prevádzky droždiarne obťažuje ľudí bývajúcich v 
Zámostí. Ešte pred troma rokmi spísali petíciu, v ktorej po-
žadovali pokojný život v mestskej časti Západ. Ten je podľa 
autorov petície narušený znečisťovaním ovzdušia prevádzkou 
droždiarne. Mesto ju uznalo ako opodstatnenú. 

„Človek si v tejto časti mesta nemôže otvoriť okno, nemôže 
vyjsť do záhrady, pretože tie pachy ho obťažujú. Smutné je, že 
ho obťažujú ráno, na obed aj večer, dokonca aj v sobotu, aj 
nedeľu. Nám neprekáža prevádzka droždiarne, chceme len 
dosiahnuť, aby nás neobťažovala pachmi,“ povedala vtedy 
členka petičného výboru Lenka Rožníková.  

V blízkosti droždiarne má ambulanciu lekár Ján Staňo: 
„Zápach nám znepríjemňuje život viac ako dva roky. Je to veľ-
mi nepríjemné, pracujem osem hodín v ambulancii, v čakárni je 
často vydýchaný vzduch, potrebujeme vetrať, ale nedokážeme 
to. Chytá nás zlosť, sme bezradní.“ 

Mesto v predchádzajúcom období uložilo sušiarni droždia 
urobiť viacero opatrení na elimináciu zápachu.  

„V minulom roku urobila zahraničná spoločnosť merania 
pachových látok na výduchu z prevádzky a tiež imisií pacho-
vých látok v okolí prevádzky. Výsledky meraní boli porovnané 
s limitmi platnými v okolitých štátoch Európy. Slovensko 
limity stanovené nemá,“ uviedla koncom minulého roka Beáta 
Bredschneiderová z Útvaru stavebného a životného prostredia 
mesta Trenčín. Podľa posudku prevádzka spĺňa najprísnejšie 

http://reality.sme.sk/predaj/zahrada/
http://restauracie.sme.sk/obedove-menu
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limity platné v okolitých krajinách a technológia zodpovedá 
najlepšej dostupnej technike. 

Zápach z prevádzky droždiarne riešili aj hygienici. Intenzita 
vnímania pachov je podľa riaditeľky Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva v Trenčíne Ľudmily Bučkovej indivi-
duálna, je to subjektívny pocit: „Nie je dôvod obávať sa ohro-
zenia zdravia obyvateľov okolitých bytových domov. Ide o 
enzymatické látky, uvoľňujúce sa z kvasiniek.“ 

www.sme.sk 09.05.2018 
pomocná evidencia 280/1/2018 
 
V stredu 9. mája prevzalo Mesto Trenčín od zhotoviteľa Ná-

mestie študentov a sprístupnilo ho verejnosti. Investičná akcia 
mesta za takmer 
28 600 eur bola od-
štartovaná v druhej 
polovici marca 2018 
búracími prácami 
tehlového plota na 
rohu Gymnázia Ľ. 
Štúra.  

Námestie potešilo 
aj riaditeľa Gymná-

zia Ľudovíta Štúra Pavla Kováča: „Každé skrášlenie mesta je 
vhodné a žiaduce. Je to pozitívna vec. Určite to využijú aj naši 
študenti,“ skonštatoval. Mesto podľa neho projekt konzultovalo 
aj s gymnáziom. 

Návrh nového námestia vznikol v rámci projektu Mestské 
zásahy Trenčín v roku 2013. Autormi myšlienky a pôvodného 
návrhu boli architekti Július Bruna a Radovan Zelík. Podľa 
hlavného architekta mesta Martina Beďatša išlo o jednoznač-
ne najlepší zo všetkých návrhov mestských zásahov. 

http://www.sme.sk/
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Námestie študentov by malo slúžiť najmä ľuďom čakajúcim 
na autobusový spoj a študentom gymnázia. Zámerom bolo 
zároveň zvýšiť estetickú hodnotu územia medzi ulicami 
Rozmarínová a 1. mája. 

www.trencin.sk 10.05.2018 
pomocná evidencia 285/1/2018 
 
V areáli Expo Center v Trenčíne bol v piatok 11. mája 

slávnostne otvorený v poradí 7. ročník regionálneho veľtrhu 
cestovného ruchu Region Tour Expo 2018. Počas dvoch 
výstavných dní tak môžu návštevníci trenčianskeho výstaviska 
zavítať aj na súbežné výstavy Torty a svet pečenia či výstavu 
slovenských potravinárskych a nepotravinárskych produktov 
Chuť Slovenska.  

V priestoroch výstaviska nechýba ani prezentácia tradičných 
ľudových umeleckých 
remesiel a po prvýkrát 
je súčasťou aj Krajská 
prehliadka spevác-
kych súborov seniorov 
Jednoty dôchodcov na 
Slovensku.  

Trenčianske výsta-
visko Expo Center už 
po siedmykrát zaplnila 
pestrá paleta toho najzaujímavejšieho, čo môžu turisti 
v slovenských regiónoch a regiónoch susedných krajín nájsť. 
Na svoje si prišli nielen milovníci cestovania a tradičných 
slovenských jedál, ale aj nadšenci pečenia a cukrárstva, 
slovenského folklóru či ľudových umeleckých remesiel.  

„Areál je tento rok plný krásnych podujatí, ktoré spolu 
súvisia. Verím, že táto ponuka, obohatená o prehliadku spe-
váckych súborov zaujme aj našich návštevníkov. Už teraz 

Na veľtrhu sa predstavili spevácke súbory seniorov. 

http://www.trencin.sk/
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premýšľame, čím ponuku rozšírime budúci rok tak, aby sme 
pomohli rozvíjať domáci cestovný ruch a podporovať domáce 
potraviny a gastronómiu,“ 
povedal Pavol Hozlár, ge-
nerálny riaditeľ Expo Cen-
ter Trenčín. 

Súčasťou slávnostného 
otvorenia bolo aj uvedenie 
do života novej publikácie 
s názvom „Čarovná Horná 
Nitra“ od vydavateľstva 
CBS Banská Bystrica, ktorá vykresľuje pohľady nielen na nád-
hernú poľnohospodársku krajinu, ale je doslova posiata 
významnými architektonickými a historickými pamiatkami. 
Krstilo sa symbolicky, a to vodou z rieky Nitra. 

Jedným z najväčších lákadiel veľtrhu bolo aj otvorenie 
výstavného stánku krajskej 
organizácie cestovného ru-
chu (KOCR) Trenčín re-
gión, ktoré sa nieslo v ad-
renalínovom duchu vystú-
penia niekoľkonásobného 
majstra Slovenska v cyk-
lotriale – Martina Behra. 
Novinkou z dielne KOCR 

bola aj zábavná súťaž pre deti s názvom Krížom krajom za 100 
dní.  

Vo výstavnom stánku mohli návštevníci výstavy tiež ochut-
nať zdravé nápoje, pripravené z typických regionálnych su-
rovín či lahodné sladké a slané múčniky, o ktorých prípravu sa 
postarali študenti stredných odborných škôl obchodu a služieb 
z Trenčína a Púchova. Širokú ponuku uzavreli ukážky práce 

Do života uviedli novú publikáciu „Čarovná Horná Nitra“. 

Návštevníci obdivovali vystúpenie majstra Slovenska Martina Behra. 
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s 3D tlačiarňou a technika vypaľovania laserom v podaní Stred-
nej odbornej školy Pod Sokolicami v Trenčíne.  

Po prvýkrát bola súčasťou výstavy aj Krajská prehliadka 
speváckych súborov seniorov Jednoty dôchodcov na Slovensku 
(JDS). V rámci programu sa predstavilo 9 súborov zo Sloven-
skej republiky a 2 zo susednej Moravy.  

„Z jedenástich súborov, ktoré sa dnes predstavia na v poradí 
9. prehliadke súborov seniorov, nás jeden bude zastupovať na 
celoslovenskej súťaži v Komárne. Každý rok sa táto prehliadka 
koná v inom krajskom meste a my sa snažíme, aby sa na ňu po-
darilo dostať vždy inému súboru,“ vysvetlila Anna Prokešová, 
predsedníčka Krajskej organizácie JDS Trenčín s tým, že 
dôležité je vytiahnuť seniorov spoza štyroch stien a ukázať im, 
čo všetko môžu vidieť a ako sa na tom môžu vlastnými silami 
podieľať.  

www.tsk.sk 11.05.2018 
pomocná evidencia 291/1/2018 
 
Priestory Kongresovej sály na pôde župného úradu zaplnili 

v utorok 15. mája seniori z celého Trenčianskeho kraja. Do 
Trenčína ich prilákal snem Krajskej organizácie Jednoty dô-
chodcov na Slovensku (KO JDS) v Trenčíne. 

Snem Krajskej organizácie JDS v Trenčíne niesol prívlastok 
volebný, keďže súčasťou jeho programu bola i voľba do orgá-
nov KO JDS v Trenčíne. Úvod snemu sa niesol v slávnostnom 
duchu, seniori ho využili na to, aby sa Trenčianskemu samo-
správnemu kraju (TSK) a jeho županovi Jaroslavovi Baškovi 
poďakovali za dlhoročnú spoluprácu.  

„Rád by som pánovi županovi poďakoval za spoluprácu, po-
chopenie a pomoc. Seniori sa môžu na neho vždy spoľahnúť,“ 
uviedol predseda JDS Ján Lipiansky, ktorý počas úvodu odo-
vzdal trenčianskemu županovi ďakovný list a ocenenie. 

http://www.tsk.sk/
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Len počas roka 2017 Trenčianska župa podporila finančne 
podujatia organizované seniormi, ako napríklad Krajskú pre-
hliadku speváckych súborov, Celoslovenské športové hry, X. 
ročník stretnutia heligonkárov v Hornej Marikovej, Akadémiu 
tretieho veku či Celoslovenskú prehliadku ručných prác senio-
rov Zlaté ruky. 

Program snemu po slávnostnom úvode pokračoval pra-
covnou časťou. Seniori preberali správu o činnosti KO JDS za 
uplynulé obdobie, správu o hospodárení, návrh rozpočtu na 
nové volebné obdobie, plán hlavných úloh na volebné obdobie 
2018 – 2021 či si volili nových zástupcov do orgánov KO JDS. 
Staronovou predsedníčkou Krajskej organizácie JDS v Tren-
číne sa stala Anna Prokešová. 

www.tsk.sk 14.05.2018 
pomocná evidencia 298/1/2018 
 
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky poskytlo Slovenskému zväzu ľadového hokeja 
(SZĽH) finančné pro-
striedky na obnovu ho-
kejovej infraštruktúry. 
Mesto Trenčín uspelo vo 
výzve SZĽH a získalo 
dotáciu vyše 535 tisíc eur, 
ďalších takmer 132 tisíc 
eur zaplatí mesto zo 
svojho rozpočtu. Cieľom 
je rekonštrukcia vyše 20–ročného chladiarenského zariadenia 
na zimnom štadióne, vrátane rozvodov. 

„Táto investícia je kľúčová najmä z hľadiska bezpečnosti. 
Už nebudeme musieť žiadať Štátnu technickú inšpekciu o 
udelenie výnimky na prevádzku. Stará technológia uskladňo-
vala 8 ton čpavku, teraz bude nahradená modernou, automa-

http://www.tsk.sk/
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ticky riadenou technológiou, ktorá si vystačí s jednou tonou 
čpavku.“ uviedol primátor Richard Rybníček. 

Chladiarenské zariadenie by malo byť obnovené do polovice 
augusta. Mesto Trenčín 
ako vlastník Zimného 
štadióna Pavla Demitru 
má záujem v ďalších 
rokoch zveľaďovať ten-
to svoj majetok. „Máme 
hotovú projektovú doku-
mentáciu na ďalšie in-
vestície, verím, že sa 

nám postupne bude dariť zlepšovať stav,“ povedal primátor. 
Projektová dokumentácia sa zaoberá obnovou obvodového 

plášťa, otvorových konštrukcií, dažďových zvodov, žľabov 
a obnovou interiéru. Projekt navrhuje výmenu pôvodných roz-
vodov elektriky a zhotovenie nových rozvádzačov a osvetlenia 
a v časti 1. nadzemného podlažia v priestoroch zázemia štadió-
na a v priestore hracej plochy aj zhotovenie novej vzducho-
techniky. 

www.trencin.sk 15.05.2018 
pomocná evidencia 302/1/2018 
 
Súčasťou dokončenia rekonštrukcie Mierového námestia 

bolo i spustenie novej Fontány Marca Aurélia v piatok 18. má-
ja.  

Už počas dňa sa voda páčila najmä deťom a večer si 
osvetlenie fontány prišli pozrieť najmä ich rodičia. 

www.trencin.sk 18.05.2018 
pomocná evidencia 305/1/2018 
 

http://www.trencin.sk/
http://www.trencin.sk/
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Najväčšia a najvýznamnejšia mestská investičná akcia dala 
novú tvár Mierovému námestiu. I po rekonštrukcii si zachovalo 
jedinečnú atmosféru. Otvorené bolo v sobotu 19. mája. 

Historické centrum Trenčína nesie názov Mierové námestie 
od roku 1962 a k zmene nedôjde ani po jeho rekonštrukcii. Od 
roku 1987 je celkom zaslúžene mestskou pamiatkovou rezer-

váciou. Na každom 
kroku dýcha históriu 
a jedinečnou archi-
tektúrou. Jeho obno-
va to ešte viac zvý-
raznila. 

„Veríme, že po-
dobne, ako bolo 
Mierové námestie 
kedysi centrom ve-

rejného života, miestom korzovania a spoločných stretnutí, 
bude tomu tak i po jeho komplexnej obnove,“ povedal primátor 
Richard Rybníček. „Mierové námestie je srdcom a dušou 
Trenčína. Jeho rekonštrukcia bola jedným z najväčších a naj-
rozsiahlejších zásahov od prelomu 12. a 13. storočia. K obnove 
námestia sme pristupovali veľmi citlivo, je výsledkom 
niekoľkoročnej diskusie a participácie odbornej i laickej 
verejnosti. Chcem poďakovať majiteľom budov, ich obyva-
teľom, podnikateľom a vôbec všetkým Trenčanom, ktorí trpez-
livo znášali celý rok obmedzenia spôsobené rekonštrukciou,“ 
dodal. 

Mesto investovalo do obnovy námestia takmer 3,2 mil. eur. 
„Rekonštrukcia námestia nebola financovaná zo žiadnych eu-
rofondov, a tak sme od začiatku mali celý proces pod kon-
trolou,“ zdôraznil Richard Rybníček. 
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Zhotoviteľom rekonštrukcie, ktorá sa začala 20. apríla 2017, 
boli Cesty Nitra, a. s. Súbežne s touto mestskou investičnou 
akciou obnovili opotrebované inžinierske siete na svoje 

náklady ich správ-
covia za spolu pri-
bližne 2 milióny eur. 
Trenčianske vodárne 
a kanalizácie vyme-
nili vyše 1200 metrov 
vodovodov a viac ako 
650 metrov kanali-
zácie. Rekonštruovali 
všetky prípojky. Ply-

nári obnovili asi 1300 metrov plynárenských zariadení. Svoje 
siete zrekonštruovala i Západoslovenská distribučná, a.s. „Je to 
historický moment, pretože minimálne najbližších 50 až 80 
rokov sa nebude musieť do námestia zásadným spôsobom sia-
hať,“ povedal primátor. 

Autormi architektonického návrhu novej podoby Mierového 
námestia sú Ivan Wahla, Tomáš Rusín a Petr Mutina z br-
nianskeho ateliéru RAW. „Mierové námestie má obrovskú eu-
rópsku hodnotu. Ešte viac ho posilňuje fontána Marca Aurelia, 
okolo ktorej sú bronzové dosky s dátami z dejín Trenčína. 
Námestie je srdce mesta, kde sa občania identifikujú so svojím 
mestom. Je to miesto napríklad prvých krokov, prvých rande, 
prvých revolúcií… Verím, že Mierové námestie ako srdce 
Trenčína bude mať taký silný tep, ako ho cítime dnes. Je to 
naozaj zázračný okamih,“ vyjadril sa v deň otvorenia námestia 
architekt Tomáš Rusín. 

Na námestí sú rozšírené chodníky, celé je bezbariérové, má 
nové pódium z tropického dreva, nové lavičky, smetné koše, 
cyklostojany pre 62 bicyklov.  
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„Hlavným prvkom rekonštrukcie bola výmena všetkých 
spevnených plôch a chodníkov. Chodníky na námestí boli pô-
vodne z liateho asfaltu. Ten je dnes nahradený novými prí-
rodnými materiálmi. Kocky na povrchu námestia sú nanovo 
poukladané a doplnené. Na chodníky boli použité rezané kocky 
o rozmere 6 x 6 centimetrov, hlavná plocha je z pôvodnej dlaž-
by. Všetky kocky boli 
odvezené, vyčistené, 
nanovo poukladané 
a doplnené,“ povedal 
výkonný riaditeľ spo-
ločnosti Cesty Nitra 
Juraj Serva.  

Súčasné chodníky 
na námestí ma-
jú  rozlohu asi 5 100 
metrov štvorcových, vydláždené sú 1,25 milióna rezaných ko-
ciek. Hlavnú plochu námestia s rozlohou vyše 4 tisíc metrov 
štvorcových pokrýva viac ako 400 tisíc kociek, ktoré tak, ako 
na chodníkoch, ukladali ručne. Pribudli objekty architektúry, 
umelecké prvky. „Ide o námestie s parametrami 21. storočia,“ 
skonštatoval Juraj Serva. 

Námestie je vybavené inteligentným, integrovaným osvet-
lením. Nový typ osvetlenia bude súčasťou novej koncepcie 
smart city a bude ho možné ovládať na diaľku. V rámci stĺpov 
osvetlenia sú integrované – LED osvetlenie, wifi, ozvučenie a 
kamery. Trenčín je po Budapešti druhé mesto v Európe s ta-
kýmto typom integrovaného osvetlenia. 

V stredovom ostrovčeku je nový trávový koberec s vysa-
denými stromami. Pred kostolom na námestí je bronzový model 
mesta z dielne domáceho autora Igora Mosného. A ďalšou 
novinkou a zároveň dominantou, ktorá bude pripomínať histo-

Mierové námestie počas otváracích príhovorov. 
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rickú minulosť nášho mesta, je bronzová fontána Marca Au-
rélia. Na námestí sa ešte počíta aj s osviežovačmi. 

Počas rekonštrukcie historického centra Trenčína robili svo-
ju prácu aj archeológovia. Ich prieskum sa začal 28. apríla 2017 
a neboli sklamaní. Hneď v území medzi mestským úradom 
a stredovým ostrovčekom našli dlažbu, ktorú pravdepodobne 
Trenčania vybudo-
vali po katastrofálnej 
povodni v roku 
1625. Dnes je pre-
zentovaná priamo na 
povrchu námestia. 
V polovici júna 2017 
objavili v priestore 
medzi hotelom Eli-
zabeth a Trenčian-
skym múzeom tzv. hornú bránu, ktorá bola v stredoveku sú-
časťou mestského opevnenia.  

„Ide o základy brány, ktorá je v prameňoch nazývaná aj ako 
Vodná brána, pretože sa na-
chádzala v blízkosti bočného 
ramena rieky Váh,“ povedal 
Róbert Májsky zo Sloven-
ského archeologického a his-
torického inštitútu (SAHI). 
Kedysi bola jednou zo vstup-
ných brán do mesta. Medzi 

ďalšie nálezy patrí murivo mestského šľachtického paláca 
a bývalej tlačiarne pri banke na námestí. Pôdorysy týchto ná-
lezov sú prezentované na povrchu iným typom i farbou dlažby. 
V ich blízkosti budú osadené i liatinové tabule s informáciou 
o Hornej bráne v slovenskom i anglickom jazyku. 

Na záver zaspievala preplnenému námestiu Mária Čírová. 

Žiaci ZUŠ K. Pádivého sa predstavili so svojím muzikálom Studňa lásky. 



106 
 

V deň otvorenia Mierového námestia ho požehnal dekan 
trenčianskej farnosti Milan Kupčík. O kultúrny program sa po-
starala ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne s muzikálom Studňa lásky, 
spoločný galakoncert Slovenského komorného orchestra 
Bohdana Warchala a Komorného orchestra mesta Trenčín 
a Mária Čírová. 

www.trencin.sk 21.05.2018 
pomocná evidencia 312/1/2018 
 
Novinkou na zrekonštruovanom Mierovom námestí je Fon-

tána Marca Aurélia. Tvorí ju bronzová misa a dvojitá zvlnená 
bronzová stena s citátom Marca Aurélia: „Pamätaj, že každý 
stráca len ten život, ktorý prežíva a prežíva len ten, ktorý 
stráca.“ Na jednej strane je nápis v latinčine a na druhej v 
slovenskom jazyku. Prúd vo-
dy tečie z koryta v hornej čas-
ti zvlnenej steny do misy s 
prepadávajúcou sa vodnou 
hladinou. 

Autorom diela je český 
sochár, dizajnér a fotograf 
Jiří Plieštik. V češtine majú 
pre tento druh fontány, ktorá vodu nestrieka, výraz kašna. Po-
chádza z nemčiny zo slova kasten, čo v preklade znamená 
schránka alebo nádrž na pitnú alebo úžitkovú vodu, ktorá sa na-
chádza na verejnom priestranstve a slúži pre verejnú potrebu. 
Pôvodne to bola štvorstenná drevená schránka na vodu odte-
kajúcu od studne, vodovodu. 

V slovenčine neexistuje presný výraz, významovo sa mu 
najviac približuje studňa alebo fontána. 

Ako by ste popísali „kašnu“ Marca Aurélia? Čo symbo-
lizuje? 

Sochár Jiří Plieštik sa počas otvorenia tešil pozornosti médií. 

http://www.trencin.sk/
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„Dielo vzniklo podľa mojej grafiky, ktorá sa nazýva kon-
junkcia anjela s Mesiacom. Misa je v tomto prípade Mesiac, te-
leso je symbol anjela, anjelstva. Architektom sa páčil ten návrh, 
rozhodli sme sa, že z grafiky urobím sochu.“ 

Koľko trvalo vytvorenie tohto diela? Ako ste postupo-
vali?  

„Spolu asi deväť mesiacov. Z toho som však dva mesiace 
musel stáť pre rôzne byrokratické ťažkosti, ktoré vznikli, takže 
práce to bolo čistého času asi sedem mesiacov. Navrhol som 

konštrukciu misy, nechal som si presne vypočítať od statikov, 
aby to bolo nosné a aby sa s tým dalo manipulovať. Samotnú 
výrobu jednotlivých dielov robili v jednej firme, ktorá má CNC 
stroje. Diely vyfrézovali digitálnym spôsobom a následne kaž-
dú sadu niekoľkokrát odlievali a zvárali. To bol asi najtvrdší 
oriešok na celej výrobe. Bronz pri zahriatí pracuje a nedá sa 
odhadnúť, ako sa bude hýbať. Ak robím so železom, to so mnou 
doslova hovorí. Bronz nehovorí, ten sa nepredvídateľným 
spôsobom vzpiera.“ 

Aké komplikácie sprevádzali prácu? 
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„Ťažkosti nám spôsobila najmä kvalita dodaného materiálu. 
Pri poslednom odlievaní bola kvalita bronzu úplne zlá. Keď 
robili posledné tavenie, tak to zamrzlo, pretože tam bola prímes 
hliníka, ktorá tam nemala čo robiť. Celý postup sa musel 
opakovať, tým pádom vzniklo mesačné meškanie prác.“ 

Patrí k vašim najväčším dielam? 
„Áno. Doteraz najväčšia bola sedemapolmetrová socha v 

Prahe.“ 
Kam by ste vo svojej tvorbe zaradili trenčiansku „kaš-

nu"? 
„Mám pocit, že bude patriť k mojim veľmi dôležitým die-

lam. Myslím si, že dobre korešponduje s prostredím, s ná-
mestím a hradom. Mám z toho radosť, keď pozorujem tú tvaro-
vú striedmosť, prísnosť hradu spolu s mäkkosťou kašny, mys-
lím, že to bude spolu dobre komunikovať. Teší ma, že na to 
reagujú pozitívne aj ľudia.“  

www.sme.sk 24.05.2018  
pomocná evidencia 323/1/2018 
 
Snáď každý, kto ide okolo, sa pri ňom zastaví. Krása 

a zmysel pre detail dáva bronzovému modelu Trenčína punc 
jedinečnosti. Jeho au-
torom je akademický 
sochár Igor Mosný. 

„Robiť zákazku do 
verejného priestoru je 
veľká výzva. S odstu-
pom času 20 rokov, 
kedy som dal, dá sa 
povedať, pečať Štú-
rovmu námestiu v po-
dobe Vodníka, som sa podieľal aj na dotvorení Mierového 
námestia práve týmto modelom mesta. Je veľmi dôležité, aby 

http://www.sme.sk/
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sa život v Trenčíne z nákupných centier vrátil znova späť do 
centra. Atmosféra tohto prostredia pod hradom sa nedá ničím 
nahradiť,“ povedal Igor Mosný pri otvorení Mierového ná-
mestia. 

Umelecké dielo je súčasťou ukončenej rekonštrukcie Mie-
rového námestia a je umiestnené pred Piaristickým kostolom 
sv. Františka Xaverského. 

www.trencin.sk 21.05.2018 
pomocná evidencia 314/1/2018 
 
V sobotu 19. mája si mladí umelci vzali spreje, štetce, farby 

a všetko ostatné, čo potrebovali a prišli do pod-
chodu na Hasičskej ulici. Cieľ bol jasný – dať 
mu nový a zmysluplný vzhľad a popritom sa 
i zabávať. Jednodňový festival s názvom Fest 
ART Trenčín vymyslelo a zorganizovalo ob-
čianske združenie Face2bass Klub. Akciu pod-
porilo aj Mesto Trenčín a Trenčianska nadácia. 

Okrem podchodu mali lokálni i zahraniční 
umelci vyhradený prie-
stor i na parkovisku pri 
bývalej Kolibe na 
Mládežníckej ulici. Ak-
cia bola totiž sprevá-
dzaná aj marketom, 
chillout a gastrozónou 
i hudobným sprievo-
dom DJ-ov. 

Počas premeny podchodu vládla medzi aktérmi spontánna 
atmosféra, ktorá pritiahla i množstvo divákov. Autorom myš-
lienky obnoviť už neprívetivé steny podchodu bol Trenčan 
Filip Ovádek.  

http://www.trencin.sk/
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„Nevidel som tam ani jednu zamračenú tvár a každý, kto 
išiel okolo, sa usmieval. To bol pre mňa pocit zadosťučinenia a 
toho, že som spravil niečo pre moje rodné mesto,“ pove-
dal. „Bolo tu dosť ľudí, v priebehu dňa ich tu prešlo asi tisíc. 
Naraz najviac ľudí 
sa prišlo pozrieť na 
polhodinové diva-
delné vystúpenie 
Pala Seriša a na 
afterpárty nás bolo 
asi 300. Celý festi-
val hudobne spre-
vádzalo desať DJ-
ov, ako headliner sa 
prezentoval Pišta 
Královič alias FVLCRVM.“ O novú tvár podchodu na Hasič-
skej ulici sa postarali: Rastislav “Nomad” Jakubek, Albinus 
Grammar, Juraj Holman, Peter a Viky Štuller, Dominika 
Šikulincová, Filip Ovádek, Jaroslav Šedivý, Miroslav Patay, 
Zuzana Forgáčová, Kristina Mičová, Daniela Dolinská, 
Ivan Jakušovský, Igor Gavenda, Pavol Seriš, Sandra 

Popaďaková a Mar-
tin Dráb. 

Každý z nich si vy-
bral jednu z dominánt 
Trenčína, ktorú stvár-
nil podľa svojich pred-
stáv - erb mesta, moro-
vý stĺp, piaristický 
Kostol sv. Františka 
Xaverského, farský 

Kostol Narodenia Panny Márie, synagóga, Štúrovo námestie, 
Matúšova ulica či ODA.  

Pavol Seriš sa na festivale prezentoval ako výtvarník i ako herec. 
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Ľudí zaujal aj workshop, počas ktorého si mohli vyrobiť 
tričká podľa svojich predstáv, i vystúpenie mladých dubnických 
tanečníkov zo skupiny Len Tanec. I keď prvý ročník dopadol 
podľa neho nad očakávania dobre a pochvaly prijímal z každej 
strany, druhý ročník je otázny. 

„K eventu mi pogratuloval aj primátor a rozprávali sme sa o 
tom, čo v budúcnosti. Rozmýšľal som nad tým, že ak by boli 

ochotní nás cez gran-
ty financovať, mohol 
by sa podchod maľo-
vať každý rok, pre-
tože môj názor je ta-
ký, že viac ako pol 
roka to tu v tejto po-
dobe nevydrží,“ po-
vedal Filip Ovádek. 

Festival má podľa 
neho po prvom ročníku veľký potenciál na rozširovanie. „Aj 
keby sa v budúcnosti podchod nemaľoval, mohli by sme zväč-
šiť areál festivalu a mohol by trvať aj do rána, keďže v okolí nie 
sú žiadne obytné budovy.“ 

www.trencin.sk 23.05.2018 
pomocná evidencia 320/1/2018 
 
Cesta k najväčšiemu nákupnému centru v Trenčíne je z 

oboch strán lemovaná desiatkami bilbordov. Sedem z nich 
odstránilo minulý týždeň v spoluprácu s mestom združenie 
Asociácia vonkajšej reklamy. 

Pôvodne malo z tejto lokality zmiznúť 15 reklamných 
stavieb, päť však už medzičasom odstránili ich majitelia. Tri 
reklamné plochy odstránia v najbližšom čase. Na území mesta 
je spolu 376 reklamných stavieb, povolenie chýba 57. 

http://www.trencin.sk/
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 „Nelegálne bilbordy riešime dlhodobo. Vyzývame majite-
ľov tých, ktoré sú umiestnené bez povolenia, aby ich odstránili. 
Budeme v tom intenzívne pokračovať bez nejakých veľko-
hubých vyhlásení,“ povedal na brífingu primátor Trenčína Ri-
chard Rybníček. 

V Trenčíne podľa neho prišli na spôsob, ako môže samosprá-
va zásadným spôso-
bom obmedziť rek-
lamný smog. Detaily 
však primátor nechcel 
prezradiť. 

„Nebudem hovoriť 
presne ako, ale už na 
tom intenzívne pracu-
jeme. Ešte tento rok 
bude táto vec v Tren-

číne riešená výrazným spôsobom,“ uviedol Richard Rybníček. 
Podľa neho v meste aktívne riešia aj zostávajúcich 47 nele-
gálnych bilbordov. 

„Vyzývame ich majiteľov, aby ich odstránili, čakáme, čo 
urobia. Väčšina z nich je na súkromných pozemkoch. Verím, že 
v dohľadnej dobe budú odstraňované aj tie,“ skonštatoval pri-
mátor. 

Podľa neho samosprávy v prípade povoľovania bilbordov 
ťahajú za kratší koniec: „Dnes sú to obrovské megabordy, zhr-
dzavené bilbordy, drevené bilbordy, každý vyzerá inak, je to 
katastrofa. Rozhodovať o tom, koľko reklamy kde bude a tiež 
ako by mala vyzerať, by malo mesto.“ 

Avizované odstraňovanie prvej desiatky bilbordov za novým 
cestným mostom v smere k nákupnému centru museli minulú 
stredu prerušiť. Priamo na miesto prišiel zástupca agentúry, 
ktorá si prenajíma reklamné plochy. Tvrdil, že mesto ich spo-
ločnosť o odstraňovaní bilbordov neinformovalo. 
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„Mesto v rozhodnutí tvrdí, že vlastník nie je známy. Ako 
sme však zistili aj teraz, vlastník je zrejmý, má totiž na bilborde 
samolepku. Nikto nekontaktoval nás ako prenajímateľa, ani 
nášho zákazníka. Nevedel o tom ani náš dodávateľ. Je to 
napadnuteľné ako po-
škodzovanie majetku, 
budeme to riešiť,“ po-
vedal Ján Krajča. 

Tri nelegálne rek-
lamné stavby preto v 
ten deň neodstránili. 

„Pán nepredložil 
žiadne doklady, ktoré 
by potvrdili jeho slová. 
Zvyšné bilbordy tak odstránia v náhradnom termíne za asis-
tencie polície,“ informovala neskôr hovorkyňa mesta Trenčín 
Erika Ságová. 

Ukazuje sa, že úprimná snaha miest, ktoré chceli bojovať 
proti nelegálnej vonkajšej reklame, napríklad koncepciou jej 
umiestňovania, zásadami či iným podobným dokumentom, 
narazila na obmedzené kompetencie. Združenie miest a obcí 
Slovenska rokuje s rezortom dopravy o novom stavebnom zá-
kone a práve tam je priestor, ako sa účinne vysporiadať aj s 
touto problematikou tak, aby samosprávy disponovali takými 
kompetenciami, ktorými vo výraznej miere dokážu regulovať 
vonkajšiu reklamu. 

Náklady na odstránenie reklamných plôch bude od ich 
majiteľov vymáhať Asociácia vonkajšej reklamy. Je to záujmo-
vé združenie vlastníkov reklamných stavieb, ktoré môže po 
doručení súhlasu stavebného úradu odstrániť reklamnú stavbu. 

Sociologička Sylvia Porubänová hovorí, že bilbordy sú v 
súčasnosti považované za vizuálny spam: „Otázka nestojí, či sú 
legálne alebo nelegálne, ale skôr tak, či ich vôbec potrebujeme 
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pri cestách. Treba sa pozrieť na príklady krajín, kde takéto niečo 
nie je možné a nikomu takáto reklama nechýba.“ Bilbordy pod-
ľa nej treba v čo najvyššej miere eliminovať. 

„Ak sa bavíme dokonca o nelegálnych bilbordoch, je to skôr 
otázka pre súdne konania, nie tlaku verejnej mienky. V žiadnom 
prípade ich nesmieme tolerovať,“ povedala s tým, že ak by boli 
sankcie za porušenie zákonov prísnejšie a vykonateľnejšie v 
kratšom čase, proces by sa zjednodušil. 

www.sme.sk 25.05.2018 
pomocná evidencia 325/1/2018 
 
Po mimoriadne úspešnom prvom ročníku sa organizátorom 

moderného mests-
kého trhu Trenčín 
na korze podarilo 
pripraviť podujatie 
aj tento raz. Usku-
točnilo sa v sobotu 
26. mája. 

„Cieľom je po-
ukázať aj na iný, 
netradičný, ale za-
ujímavý verejný 
priestor v Trenčíne. Tým Ulica 1. mája rozhodne je. Je zaují-
mavá aj z pohľadu histórie, ktorú chceme postupne odkrývať,“ 
povedal spoluorganizátor podujatia Richard Ščepko. 

Na druhom ročníku pribudlo viac zaujímavých predajcov. 
Medzi nimi okrem antikvariátu pribudla i možnosť zakúpiť si 
LP platne. Zvýšil sa i počet gastro predajcov. Zachované zosta-
lo to dobré – ako kaviarne Sládkovič a Coffee Sheep, Hvezdá-
reň, tvorivé dielničky pre deti, Workshopy a zaujímavý sprie-
vodný program. 

http://www.sme.sk/
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 „Nechceme z toho robiť megalomániu. Radi by sme zacho-
vali na ulici útulnosť, estetiku, vkus a kvalitu s prítomnosťou 
histórie. Zároveň však 
chceme čo najskôr 
prispieť nielen k mož-
nosti triedenia odpadu 
na trhu, ale hlavne 
minimalizovať jeho 
tvorbu. Snažíme sa dať 
priestor na zviditeľ-
nenie niektorým zaují-
mavým združeniam, 
ktoré v Trenčíne pôsobia, ako Zelená hliadka, Materské cent-
rum Srdiečko, Zero waste Trenčín, kaviareň Na ceste a podob-
ne. Robíme to hlavne pre nás, Trenčanov. Chceme prispieť k 
tomu, aby sme sa v tomto meste mali lepšie,“ doplnil Richard 
Ščepko. 

www.sme.sk 26.05.2018 
pomocná evidencia 326/1/2018 
 
Interaktívne letecké múzeum Hangár X, ktoré v nedeľu 27. 

mája otvorili v Trenčíne, ponúka možnosť vidieť lietadlá od 
čias druhej svetovej voj-
ny až po súčasnosť. Pod-
ľa prezidenta Aero Motor 
Military klubu Jindřicha 
Gazdu sú vystavené lie-
tadlá plne funkčné, zre-
konštruované a priprave-
né na let. 

„Hovoríme o interak-
tívnom múzeu, pretože každý návštevník môže pristúpiť k lie-
tadlu a dotknúť sa ho. Naši sprievodcovia mu vysvetlia, na čo 

Na festivale vystúpila aj folková dvojica Evolet. 

http://restauracie.sme.sk/restauracie/vyhladavanie?search_kategoariaid_field=7
http://www.sme.sk/
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je konkrétne lietadlo určené, či bolo vojenské alebo civilné,“ 
vysvetlil Jindřich Gazda. 

„Ak prejavia záujem, môžu si zaplatiť let a byť pilotom na 
skúšku. Tí, ktorí nenaberú odvahu, majú možnosť vyskúšať si 
letecký trenažér alebo simulátor. Čiže simulovaný let,“ doplnil 
prezident Aero Motor Military klubu. 

Letecké múzeum Hangár X založili v areáli trenčianskeho 
letiska a zameriava sa na plne funkčné československé lietadlá. 

www.sme.sk 27.05.2018 
pomocná evidencia 330/1/2018 
 
Mestské zastupiteľstvo rokovalo v stredu 30. mája. O fi-

nančnej situácii Trenčína informoval primátor Richard Ryb-
níček. Celkový dlh mesta bol k 30. aprílu 2018 vo výške 13,4 
mil. eur, čo predstavuje 244 eur na obyvateľa. K 31. decembru 
2010 to bolo 714 eur na jedného Trenčana. Celková suma dlhu 
definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách bola ku koncu 
apríla tohto roka 28,56 percenta, pričom zákonná maximálna 
možná miera zadlženosti je 60 percent.   

Poslanci schválili niekoľko zmien v rozpočte i Záverečný 
účet mesta za rok 2017. V minulom roku išlo najviac peňazí z 
rozpočtu na program Vzdelávanie (takmer 16 mil. eur) a na 
program Doprava (vyše 7,1 mil. eur).   

K 31. decembru 2017 bol príjem z parkovného vo výške 603 
555 eur, a to z predaja 4 529 parkovacích kariet a z jednorazo-
vého parkovného cez automaty, SMS a QR kód. Investície do 
parkovania a na zlepšenie mobility boli oveľa vyššie, takmer 
1,5 milióna eur.   

Trenčianski poslanci odsúhlasili niekoľko zmien v rozpočte. 
Schválili peniaze na opravu oporného múru pod cintorínom na 
Soblahovskej a Cintorínskej ulici, nasvietenie dvoch nových 
priechodov pre chodcov k autobusovým zastávkam na Východ-
nej ulici i rekonštrukciu 40 okien v pavilóne, riaditeľni, na 

http://www.sme.sk/


117 
 

chodbách a v kuchyni MŠ na Považskej ulici, čím budú vyme-
nené okná na celej škôlke.   

Mestský parlament súhlasil aj s investíciou do polopodzem-
ných kontajnerov na Olbrachtovej a Soblahovskej ulici a pod-
poril presun dvoch zastávok, vybudovanie troch priechodov pre 
chodcov a stavebnú úpravu križovatky Považská – Žilinská s 
vybudovaním nového chodníka.  

Info 03.07.2018 
pomocná evidencia 346/1/2018 
 
Po tom, ako mesto kúpilo 48 nájomných bytov v polyfunk-

čnom dome „Obytný súbor Condominium Eurozeta Trenčín“ 
na Veľkomoravskej ulici, získa v tomto roku ešte ďalších 26 
bytov, vrátane parkovacích miest a prislúchajúcej infraštruk-
túry. 

 V budove bývalej administratívy Ozety na Veľkomoravskej 
ulici prerobili niekdajšie kancelárie na byty. Investorom bola 

spoločnosť Solum, od 
ktorej mesto kúpilo 48 
nových nájomných 
bytov. Trenčín získal 
dotáciu z ministerstva 
výstavby a regionálne-
ho rozvoja a aj pod-
poru zo Štátneho fon-
du rozvoja bývania 
(ŠFRB).  

Celková kúpna cena 48 nájomných bytov, vrátane 48 parko-
vacích miest, bola vyše 2,3 milióna eur. Do 26 jednoizbových 
a 22 dvojizbových bytov by sa prví nájomcovia mali nasťaho-
vať v lete 2018 po tom, ako žiadateľom odporučí prideliť byty 
komisia sociálnych vecí (6. júna) a následne uzavretie nájom-
ných zmlúv odsúhlasí mestské zastupiteľstvo (4. júla).  
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Ďalších 26 nájomných bytov by malo mesto získať ešte v 
tomto roku na rovnakej adrese. Ich kúpu schválili mestskí po-
slanci vo februári 2018, a to formou úveru zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania (ŠFRB) a dotácie z Ministerstva dopravy 
a výstavby SR. Šestnásť jednoizbových a 10 dvojizbových by-
tov má cenu takmer 1,2 milióna eur, z toho 65 percent by 
zabezpečil úver zo ŠFRB a 35 percent dotácia z ministerstva. 
Parkovacie miesta a pozemky pod parkovacími miestami by 
mesto odkúpilo za 1 euro. 

Info 05.06.2018 
pomocná evidencia 351/1/2018 
 
Vnútrobloky J. Halašu a Východná čakajú pozitívne zmeny. 

Mesto uspelo s projektmi a dostane peniaze na ich oživenie. Na 
komplexnú revitalizáciu vnútrobloku J. Halašu získa necelých 
760 tisíc eur a na vnútroblok Východná takmer 272 tisíc eur. 

Ide o 95 percent z celkových oprávnených nákladov, pričom 
zvyšných 5 percent 
doplatí mesto zo svoj-
ho rozpočtu. V oboch 
prípadoch dôjde k od-
stráneniu pôvodného 
mobiliáru a spevne-
ných plôch, ktoré 
nahradia nové komu-
nikácie, ihriská, od-
dychové zóny. Pô-

vodné dreviny sa ešte doplnia o nové stromy, kry a zeleň, obo-
hatenú aj o kroviny s jedlými plodmi.  

Vo vnútrobloku J. Halašu budú vybudované herné a špor-
tové prvky s mobiliárom v oddychových miestach. Vo vnútro-
bloku Východná sa postaví detské ihrisko, šmýkačka, ktorá 
bude kopírovať svahovitý terén a komunikačná infraštruktúra s 

Vnútroblok na Východnej ulici so svahovitým terénom. 
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verejným osvetlením. V území sa budú integrovať prvky zele-
nej a sivej infraštruktúry pre trvalo udržateľné hospodárenie so 
zrážkovými vodami napomáhajúce adaptabilite územia mesta 
na klimatickú zmenu.  

V prípade vnútrobloku J. Halašu to bude v podobe vsakova-
cích kanálov, ktoré nahradia existujúce povrchové žľaby a v 
prípade vnútrobloku Východná v podobe protieróznych rýh, do 
ktorých budú vysadené kroviny umožňujúce vsakovanie daž-
ďovej vody.  

Trenčín uspel v 3. kola výzvy Ministerstva pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka SR na predkladanie žiadostí o poskyt-
nutie nenávratného finančného príspevku. Výzva sa týkala 
zlepšenia environmentálnych aspektov v mestách prostred-
níctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou 
urbanizovaného prostredia na zmenu klímy, ako aj zavádzaním 
systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.   

Info 05.06.2018 
pomocná evidencia 359/1/2018 
 
V utorok 5. júna slávnostne odštartoval projekt rekonštruk-

cie južného opevnenia Trenčianskeho hradu. Po rok trvajúcich 
prácach sprístupnia návštevníkom hrad aj cez lesopark Brezina. 

Prístup k južnému 
opevneniu navyše 
zjednoduší novovybu-
dovaná prístupová 
cesta a náučný chod-
ník za pol milióna eur. 

Projekt rekonštruk-
cie a vybudovania no-
vého vstupu na hrad je 
súčasťou spoločného 

projektu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), mesta 
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Trenčín a juhomoravského mesta Bučovice. Rozpočet medzi-
národného projektu TreBuCHET – Trenčín, Bučovice, Chráni-
me Európske tradície sú takmer tri milióny eur. 

Podľa trenčianskeho župana Jaroslava Bašku budú po 
ukončení prác verejnosti sprístupnené aj tie časti hradu, ktoré 
nemali možnosť doteraz vidieť. 

 „Cieľom projektu je spoločne chrániť kultúrne pamiatky na 
oboch stranách. Päťdesiat percent z troch miliónov použije TSK 
na sprístupnenie opevnenia od Breziny, pribudnú lávky, 
vyčistia a sprístupnia sa cesty pri Čerešňovom sade,“ povedal 
Jaroslav Baška. 

Od sprístupnenia hradu z jeho južnej strany si TSK ako 
zriaďovateľ sľubuje nárast návštevnosti. Pokladňu sprístupnia 
v južnej hradbe, v priestore Mlynskej bašty. Odtiaľ povedie 
lávka v osemmetrovej výške priamo do horného vstupu v 
opevnení. 

„Nie je to jediná investícia, ktorá smeruje tento rok na hrad. 
Jedna je čisto finan-
covaná z rozpočtu 
TSK, je to zbúranie a 
vystavanie skleníka. 
Budú tam nové so-
ciálne zariadenia, zá-
zemie a kaviarnička, 
práce sa začnú v 
júni,“ ozrejmil Jaro-
slav Baška. Treťou 

investíciou je prepojenie Trenčianskeho hradu a hradu Brumov 
na Morave cyklotrasou s plánovaným dokončením v budúcom 
roku. 

V rámci medzinárodného projektu TreBuCHET vytvoria k 
Trenčianskemu hradu prístupovú cestu. Tá vznikne rekonštruk-
ciou už jestvujúcej cesty, ktorá vedie cez lesopark Brezina. 

Maketa: Ideálna rekonštrukcia hradu – stav z druhej polovice 17. storočia. 
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 „Mesto získalo 500 tisíc eur na predĺženie cesty od Če-
rešňového sadu, celý chodník okolo sadu, plus mobiliár. Naša 
práca príde až na budúci rok, keď sa všetko v prvej fáze urobí,“ 
vysvetlil primátor Trenčína Richard Rybníček. 

Ako poznamenal, mesto po ukončení prác uvažuje nad opra-
vou Matúšovej ulice. Tá vedie od Mierového námestia smerom 
k hradu. Rekonštrukčné práce na južnom opevnení podľa ria-
diteľa Trenčianskeho múzea Petra Martiniska začnú do dvoch 
týždňov. 

„TSK vybuduje dva mosty, ktoré prepoja Brezinu s južným 
opevnením, zrekonštruuje sa Mlynská veža, kde by mala vznik-
núť pokladňa a obnovia sa zničené zábradlia a priestory v 

priekopách. Tie sa 
vyčistia a sprístup-
nia,“ povedal Peter 
Martinisko. 

V rámci cezhra-
ničného projektu 
poputuje milión 
eur na rekonštruk-
ciu Kniežacieho 
parku v morav-
skom mestečku 

Bučovice. Ako vysvetlil jeho primátor Jiří Horák, pri rekon-
štrukcií parku vybudujú aj drobné turistické zariadenia a lávky. 
Práve tie sú podľa neho symbolom spolupráce medzi Trenčian-
skym a Juhomoravským krajom. 

Prvý stavebný zásah v priestore priekopy pri južnom 
opevnení bol na prelome 15. a 16. storočia. „Zápoľskí spravili 
obrannú časť, ktorá bola najviac zraniteľnou časťou Trenčian-
skeho hradu. Vykopali sa tu dve priekopy, zahĺbili základy 
múrov a postavili dve veže. Na začiatku sa dalo prechádzať do 

Spoločné poklepanie základného kameňa rekonštrukcie južného opevnenia. 
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týchto stavieb po mostoch alebo padacích mostoch,“ ozrejmil 
historik Vladimír Pinďák. 

Z mostných pilierov sa dodnes dochoval iba jeden. V do-
tknutej časti hradných priestorov podľa neho prebehol 
archeologický prieskum v druhej polovici 20. storočia. 

„Vieme, že sa tu našlo veľa hrobov. Bolo tu cisárske vojsko, 
ktoré sa striedalo a v 18. storočí tu fungovala vojenská posádka, 
ktorá ochorela. Našli sa kosti asi v 40 hroboch vojakov, ktorých 
tu pochovali, bolo to pravdepodobne z karanténnych dôvodov,“ 
vysvetlil Vladimír Pinďák. 

www.sme.sk 05.06.2018 
pomocná evidencia 368/1/2018 
 
Minulý týždeň otvorili v Trenčíne nové detské ihrisko na 

Karpatskej ulici. Má viaceré unikátne prvky, deti zaujme najmä 
vodný svet a veľká preliezačka v tvare lode. Ide o najdrahšie 

detské ihrisko v 
Trenčíne, mesto dalo 
zo svojej kasy na toto 
ihrisko vyše 210 tisíc 
eur. 

Práce sa začali po 
zložitej príprave, 
ktorá trvala viac ako 
rok, minulý rok v 
septembri vrtom 

studne. Išlo o úplnú rekonštrukciu. Prvky pôvodného detského 
ihriska boli poškodené a nebezpečné. Na ihrisko pribudlo pät-
násť nových prvkov. Okrem hojdačiek, kolotoča a drevených 
domčekov tu deti nájdu aj veľkú multifunkčnú preliezačku v 
tvare lode s ďalekohľadom, kompasom a kormidlom. 

http://www.sme.sk/
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„Zaujímavý je aj bager v piesku, laná vo svahu, zemná 
trampolína a hracie triangle. Najväčším lákadlom však 
pravdepodobne bude vodný svet z drevených korýtok s 
mechanickou pumpou a mlynčekom,“ informovala hovorkyňa 
mesta Erika Ságová. Deti 
si tu budú môcť ručnou 
pumpou naťahať vodu do 
kanálikov a hrať sa s ňou. 

Podľa poslanca mest-
skej časti Stred Richarda 
Ščepka bude ihrisko v 
rámci Slovenska budiť 
pozornosť: „Tematicky sú-
visí s vodou, ktorá má pri Váhu logickú spojitosť. Sú tam tiež 
rôzne vodné prvky zároveň je tam voda aj fyzicky prítomná, čo 
na Slovensku nie je úplne bežné.“ 

V susedstve nového ihriska by v budúcnosti mohlo vzniknúť 
dopravné ihrisko. 

„Komunikoval som s projekčnou kanceláriou, ktorá robila 
súkromné detské ihrisko v Trnave. Rozmerové parametre 

spĺňajú všetky po-
žiadavky, ktoré má 
mať moderné do-
pravné ihrisko. Zá-
roveň sa tam zmestia 
jedno až dve menšie 
ihriská na loptové 
hry,“ uzavrel Ri-
chard Ščepko. 

K detskému ihris-
ku sa bez problémov dostanú aj deti s telesným postihnutím. 
Využívať ho bude aj blízke centrum sociálnych služieb DEMY, 
s ktorým pri príprave projektu spolupracovali. 

Prúdom vody symbolicky otvoril ihrisko primátor Richard Rybníček. 
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 „Už len tá myšlienka prispôsobiť ihrisko hendikepovaným 
ľudom je perfektná. V Trenčíne vyrástlo krásne netradičné 
ihrisko, ktoré budeme využívať aj s našimi deťmi z DEMY, kto-
ré majú rôzny hendikep, bez nejakých logistických problémov,“ 
povedal riaditeľ Centra sociálnych služieb Tibor Gavenda. 

Veľká rekonštrukcia čaká tento rok aj celú Karpatskú ulicu. 
www.sme.sk 08.06.2018 
pomocná evidencia 382/1/2018 
 
Vzbura 71. pešieho Trenčianskeho pluku na sklonku prvej 

svetovej vojny v Kragujevci bola najväčšou a najtragickejšou 
vzburou v rakúsko-uhorskej armáde. Táto revolta bola potla-
čená, 44 slovenských vojakov bez milosti popravili. Túto uda-
losť a jej hrdinov sme si v Trenčíne pripomenuli vo štvrtok 7. 
júna. 

Mesto Trenčín v spolupráci s Veliteľstvom pozemných síl 
OS SR, Trenčianskym samosprávnym krajom, Klubom histórie 
protifašistického odboja, Klubom generálov a Klubom vojen-

ských veteránov Trenčín 
pripravili spomienkové 
stretnutie pri pamätníku, 
ktorý stojí už 60 rokov za 
múrmi trenčianskych ka-
sární. Na jeho pylóne je 
bronzová tabuľa s menami 
popravených účastníkov 
vzbury a nápisom „Na več-

nú pamäť hrdinským príslušníkom 71. pešieho pluku sídliaceho 
v týchto kasárňach, ktorí sa v dňoch 1. – 2. júna 1918 v Kragu-
jevci – Juhoslávii vzbúrili proti vojne a proti rakúsko-uhorskej 
monarchii“. 

Na spomienke sa zúčastnil aj primátor Trenčína Richard 
Rybníček: „Som rád, že sa nezabúda na statočných vojakov, 

http://www.sme.sk/
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ktorí položili svoje životy za ľudskú dôstojnosť, svoj ná-
rod.  Vzbúrili sa aj voči tomu, ako sa k nim správali, nedostávali 
poriadne najesť, ponižovali ich… Rozhodli sa, že sa vzbúria, 
snažili sa, ale nemali šancu. Nechali nám ale odkaz, že si treba 

vážiť samého seba, 
ľudskú dôstojnosť, svoj 
národ, svoju slobodu, 
svoje mesto. Je to vždy 
veľmi dôležité, lebo od 
jednotlivca začína vždy 
tá najväčšia sila dobra, 
ale aj zla. Boli to vojaci, 
ktorí boli priamo spojení 

s naším mestom. Tu bolo sídlo ich pluku. Vzdajme im úctu 
a nikdy na nich nezabudnime. Česť ich pamiatke.“ 

Hrdinstvo slovenských vojakov, ktorí sa vzbúrili proti ne-
zmyselnosti a nespravodlivosti vojny Rakúsko–uhorskej mo-
narchie voči Srbskému kráľovstvu, vyzdvihol aj prvý radca 
Veľvyslanectva Srbskej republiky Dragan Stojovic: „Hrdin-
stvo týchto vojakov 
je nezmazateľne za-
písané v boji za slo-
bodu, nezávislosť 
a lepší život sloven-
ského národa. Srbský 
národ, jeho politickí 
predstavitelia a oby-
vatelia Kragujevcu si 
od konca prvej sve-
tovej vojny až do dnešných dní pripomínajú tieto udalosti. 
Dôkazom je aj pamätník v Kragujevci, ktorí už roky tlmočí ich 
odkaz. Jeden náš známy historik povedal – Srbský národ po-
važuje vzburu Slovákov za svoj vlastný boj za slobodu. Ich 
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obete vníma ako svoje vlastné obete a pristupuje k nim s dôs-
tojnou úctou ako k bojovníkom, ktorí položili svoje životy za 
mier a slobodu nielen ich národa, ale aj nášho srbského národa. 
Buď večná sláva slovenským hrdinom.“ 

Vo štvrtok 7. júna sa v popoludňajších hodinách v priesto-
roch Posádkového klubu usku-
točnili k téme Kragujevskej 
zmluvy i prednášky Jána Di-
balu, Petra Pavlíka a Milana 
Šišmiša. Po nich bol premiet-
nutý film „Štyridsaťštyri“ reži-
séra Paľa Bielika, ktorý sa in-
špiroval práve už spomínanou 
vzburou slovenských vojakov. Nakrútený bol v roku 1957, teda 
pred 61 rokmi a hlavnú postavu si zahral Juraj Sarvaš – dnes 
jediný žijúci protagonista filmu. 

Juraj Sarvaš si osobne pred premietaním filmu zaspomínal 
na jeho premiéru v Trenčíne 
v roku 1957, na nakrúcanie fil-
mových scén i na stretnutie 
s manželkou vojaka, ktorého vo 
filme stvárnil. Podľa jeho slov 
sa cez týchto 44 bojovníkov 
Slovensko a Trenčín zapísali do 
európskych dejín. Film získal 

osobitné čestné uznanie a cenu Medzinárodnej federácie 
filmových kritikov FIPRESCI na 11. Medzinárodnom filmo-
vom festivale Karlove Vary 1958. 

V piatok 8. júna, v deň, kedy pred 100 rokmi popravili 44 
slovenských vzbúrencov – hrdinov, sa primátor Trenčína 
Richard Rybníček zúčastnil spomienkového podujatia priamo 
v Kragujevci pri tamojšom pamätníku. Následne si uctil aj 
obete 2. svetovej vojny. Pamätník v tvare zlomených krídiel 

Juraj Sarvaš vo filme Štyridsaťštyri. 

Juraj Sarvaš ako hosť prednášky v Posádkovom klube. 
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pripomína šialený masaker, počas ktorého zahynulo vyše 
tritisíc obyvateľov, vrátane 
študentov a učiteľov miestne-
ho gymnázia. 

Trenčiansky primátor na 
záver svojej návštevy podpí-
sal  Memorandum o obno-
ve vzťahov Trenčína a Kra-
gujevca. 

www.trencin.sk 10.06.2018 
pomocná evidencia 385/1/2018 
 
Mesto predalo svoj jediný objekt v Lesoparku Brezina. 

Hospodársku budovu, ktorú využívalo mestské hospodárstvo a 
správa lesov spolu s okolitým pozemkom odkúpil majiteľ 
susedného hotela Brezina. Zaviazal sa, že na pozemku vybu-
duje do jedného roka verejnú kolkovú drevenú dráhu. 

Mesto zaň zinkasuje viac ako 32 tisíc eur a zároveň môže 
bezplatne užívať časť takzvanej hydrofórovej stanice na Bre-
zine, ktorú vlastní majiteľ hotela. 

Viceprimátor Trenčína Ján Forgáč hovorí, že mesto má 
radosť, že po dlhých rokoch chátrania sa hotel Brezina rozvíja. 

„Tento prevod umožní, aby sa hotel ďalej rozvíjal. Nado-
budne atraktivitu tým, že v tomto areáli sa vybuduje wellness. 
Majiteľ hotela do toho investuje a ja si myslím, že práve toto je 
situácia, keď treba prihliadať, že ide o prípad osobitného 
zreteľa,“ skonštatoval Ján Forgáč. 

Majiteľ plánuje na novom pozemku vybudovať exteriérovú 
kolkovú dráhu. Postaviť a sprístupniť verejnosti ju podľa For-
gáča musí do roka. Inak ho čakajú sankcie. Mesto pri predaji 
nevyužilo verejnú súťaž, podľa viceprimátora bolo dôvodom aj 
to, že prístupovú cestu k areálu vlastní hotel. 

Memorandum o obnove vzťahov podpísali v Kragujevci primátori 
Richard Rybníček a Miroslav Petrasinovič. 

http://www.trencin.sk/
http://reality.sme.sk/predaj/pozemok/
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„Bez súčinnosti hotela si nevieme predstaviť, ako súťažiť 
majetok, ku ktorému je prístup po pozemku tretej osoby. Druhý 
dôvod je ten, že nám ide o rozvoj a ten by nemal byť len na 
pleciach mesta, ale aj podnikateľov,“ dodal Ján Forgáč. 

Predseda finančnej a majetkovej komisie Peter Hošták 
skonštatoval, že by bola 
škoda mať obslužnú pre-
vádzku Mestského hospo-
dárstva v blízkosti hotela, 
ktorý potrebuje doplniť 
svoje kapacity vyšší štan-
dard. 

„Prvotná myšlienka bo-
la, že nám zabezpečia ná-
hradu, do veľkej miery sa to 

podarilo, ale nie jedna k jednej. Aj preto, že v lesoparku nie je 
možné nájsť adekvátne náhradné priestory. Išli sme do menšej 
výmery, ale je tam doplatok a vytvorenie kolkovej dráhy,“ 
povedal Peter Hošták. Predaj objektu vidí ako rozvojový 
impulz. „Chceme, aby to tam žilo. Som rád, že ten priestor sa 
vzmáha.“ 

Proti predaju hlasovalo viacero poslancov, kritizovali sa-
motný odpredaj nehnuteľnosti, jeho formu aj pozadie nového 
vlastníka. 

„V objekte mohlo vzniknúť ekocentrum alebo učebňa. Je to 
jediný objekt, ktorý mesto vlastnilo na Brezine a mohol byť 
použitý na tento účel. Ak by sme niečo podobné chceli postaviť 
nanovo, prinesie to obrovské investície a bude to na úkor 
nového záberu zelene a lesa,“ skonštatoval poslanec Richard 
Medal. Brezina si podľa neho vyžaduje o to väčšiu starost-
livosť, o čo viac ľudí ju navštevuje. 

„Toto bola šanca, ako túto funkciu na Brezine obnoviť. Dnes 
sme, žiaľ, o to prišli, považujem to za nerozumné.“ 

http://reality.sme.sk/
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Proti bol aj poslanec Richard Ščepko. Prvým dôvodom pre 
neho bolo, že využitie objektu a pozemku malo v lesoparku 
svoje opodstatnenie. 

„Druhým dôvodom sú vlastnícke pomery spoločnosti, ktorá 
sa o tento objekt uchádza. Patrí do siete firiem, o ktoré sa 
zaujímal zavraždený novinár Ján Kuciak a iní investigatívni 
novinári. Sú v nej zaujímavé trenčianske mená, rovnaká spoloč-
nosť v minulosti vlastnila aj liečebný dom Machnáč, ktorý 
doteraz chátra,“ povedal Richard Ščepko s tým, že pre neho ako 
poslanca je to minimálne výkričník v hlave. 

Viceprimátor Ján Forgáč s jeho názorom nesúhlasí: „Roz-
hodovali sme o majetku mesta, nie o vlastníkovi. Nie som vy-
šetrovateľ, aby som to teraz skúmal, kto má aké väzby. Do ho-
tela sa investuje a verím , že sa bude aj naďalej.“ 

www.sme.sk 10.06.2018 
pomocná evidencia 389/1/2018 
 
V stredu 13. júna sa záverečného seminára a slávnostného 

ukončenia 31. ročníka Akadémie tretieho veku (ATV) v prie-
storoch Kultúrneho centra Stred Dlhé Hony v Trenčíne zúčast-
nilo 142 poslucháčov a hostí. 

Seminár tradične otvorila prvá podpredsedníčka Rady ATV 
Anna Pinďáková a privítala pozvaných hostí na slávnostnom 
akte ukončenia prednáškového roku 31. ročníka ATV. So že-
laním ďalších úspešných rokov sa prítomným krátko prihovoril 
rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
a poslanec Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 
(TSK) Jozef Habánik. Svoje poďakovanie za pozitívny príklad 
pre mladých smerovala poslucháčom aj verejná ochrankyňa 
práv Mária Patakyová. 

Na záverečnom seminári ukončila svoju prácu vo funkcii 
predsedníčky Rady ATV doktorka Terézia Drobná. Slová 
uznania a vďaky smerovali aj na jej adresu. 

http://www.sme.sk/


130 
 

 „S Akadémiou prežila 31 rokov, bola pri jej založení až 
dodnes a odviedla veľký kus odbornej i záslužnej práce, za čo 
jej patrí veľká vďaka,“ uviedla Anna Pinďáková. Lekárka 
Terézia Drobná bola v mene poslucháčov, členov výboru ZO 
02 Trenčín a Rady ATV ocenená za svoju prácu pamätným lis-
tom, kyticou kvetov a veľkým potleskom. Na poste ju 
vystriedala bývalá riaditeľka Strednej zdravotníckej školy Ce-
lestíny Šimurkovej v Trenčíne Janka Gugová.  

„Prevziať žezlo po takých hodnotných ľuďoch nebude ľah-
ké, ale vynasnažím sa, aby Akadémia tretieho veku úspešne 
fungovala ďalej,“ vyjadrila sa Janka Gugová po prevzatí funk-
cie.      

Za celý školský rok sa všetkých seminárov ATV zúčastnilo 
190 poslucháčov, osvedčenie o absolvovaní dostalo 150 z nich. 
Zaujímavé prednášky prišlo v ukončenom školskom roku 
odprednášať 21 fundovaných lektorov bez nároku na honorár. 
Repertoár v rámci kultúrneho programu predviedlo 8 spevác-
kych a tanečných súborov a jednotlivcov. 

Záštitu nad 31. ročníkom prevzali Trenčiansky samosprávny 
kraj a mesto Trenčín, ktorí na fungovanie a ukončenie 
školského roku prispeli aj finančnou čiastkou. Spomienky na 
ukončený ročník boli zhodnotené v Informačnej ročenke, ktorú 
na záverečnom seminári slávnostne pokrstili lupienkami ruží. 
Publikáciu dostane každý poslucháč a zainteresované orgány 
a inštitúcie na otváracom seminári 32. ročníka ATV.  

www.tsk.sk 13.06.2018 
pomocná evidencia 394/1/2018 
 
Mesto Trenčín sa rozhodlo využiť aktuálne vyhlásenú dotač-

nú výzvu Ministerstva hospodárstva SR, ktorá finančne podporí 
realizáciu smart city riešení v slovenských mestách. Preto 
vyhlásilo inovačnú súťaž pre tri oblasti aplikácie smart riešení 

http://www.tsk.sk/
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– komunikácia s občanmi, starostlivosť o seniorov a Kino 
Hviezda. 

Inovátori mali predstaviť svoje riešenia na zadané témy, ich 
hlavnou motiváciou bola možnosť získať odporúčania pre 
aktuálnu dotačnú výzvu Ministerstva hospodárstva SR. V rámci 
výzvy môžu firmy získať financovanie na vypracovanie štúdie 
realizovateľnosti a následné zavádzanie smart city riešení do 
praxe. 

Prezentácia smart city riešení pre všetky oblasti sa konala 
v stredu 13. júna v Trenčíne. Na základe predstavených ideí sa 
mesto rozhodlo odporučiť tri projekty pre potenciálne finan-
covanie zo strany ministerstva. 

Aliter Technologies ponúklo riešenie pre seniorov využi-
teľné nielen v domovoch dôchodcov, ale i v terénnej opatro-
vateľskej službe. Bot Media sa do dotačnej výzvy zapojí s pro-
jektom smart komunikácie s občanmi prostredníctvom 
chatbotu, využívajúc umelú inteligenciu. Tretím odporúčaným 
projektom je Invipo – flexibilná a otvorená platforma, ktorá 
integruje kľúčové informácie o meste a ich zdieľanie prostred-
níctvom online dashboardu a mobilnej aplikácie. 

Inovačná súťaž bola zorganizovaná spoločnosťou Centire 
s.r.o. v rámci medzinárodného projektu OpenMaker. Trenčín sa 
tak zaradil k spoločnostiam ako Volkswagen a Mondeléz. Do 
projektu sa zapojilo 13 subjektov a v Trenčíne sa z nich pred-
stavilo 11. 

www.trencin.sk 26.06.2018 
pomocná evidencia 396/1/2018 
 
Mesto získalo miliónovú dotáciu od ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na komplexnú obnovu 
dvoch vnútroblokov na sídlisku Juh. Skrášľovanie verejných 
priestranstiev, vznik nových parkov a revitalizáciu 

http://www.trencin.sk/
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vnútroblokov podporí ministerstvo v rámci Integrovaného 
regionálneho operačného programu. 

V treťom kole vybral agrorezort 13 projektov v hodnote 3,2 
milióna eur na zlepšenie environmentálnych aspektov v mes-

tách a mestských oblas-
tiach. Na komplexnú 
obnovu vnútrobloku J. 
Halašu získalo mesto 
necelých 760 tisíc eur a 
na vnútroblok Východ-
ná takmer 272 tisíc eur. 

Podľa hovorkyne 
Trenčína Eriky Ságo-

vej ide o 95 percent z celkových oprávnených nákladov, 
zvyšných päť percent doplatí mesto zo svojho rozpočtu. 

„Dôjde k obnove vnútroblokov odstránením pôvodného mo-
biliáru a spevnených plôch a ich nahradením novými komu-
nikáciami, ihriskami a oddychovými zónami. Dreviny sa ešte 
doplnia o nové stromy, kry a zeleň, obohatenú aj o kroviny s 
jedlými plodmi,“ vysvetlila. 

Vo vnútrobloku J. Halašu vybudujú vsakovacie kanály, 
ktoré nahradia povrchové žľaby, rovnako pribudnú aj herné a 
športové prvky s mobiliárom v oddychových miestach. 

V prípade vnútrobloku Východná vybudujú protierózne ryhy 
v celkovej dĺžke 899 metrov, do ktorých vysadia kroviny. Tie 
umožnia vsakovanie dažďovej vody. Pribudne detské ihrisko, 
verejné osvetlenie a šmykľavka. 

Obyvatelia sídliska Juh vnímajú investíciu do zelene a skráš-
lenie prostredia medzi bytovými domami pozitívne. Podľa 
poslanca mestského zastupiteľstva za mestskú časť Juh Patrika 
Žáka na Juhu neevidujú takmer žiaden vandalizmus. Obavy z 
ničenia herných a voľnočasových prvkov nemá.  

Aj vnútroblok na Východnej ulici čaká revitalizácia. 
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„Verím, že ľudia sú viac dobrí ako zlí a navzájom si do-
hliadneme na spoločný majetok. Ak vzniknú nejaké udalosti, 
tak sa im budeme venovať a zvážime osadenie kamier,“ povedal 
Patrik Žák. 

www.sme.sk 14.06.2018 
pomocná evidencia 398/1/2018 
 
V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) uzatvorilo 

v minulom roku manželstvo 3368 párov, čo je o 107 viac ako v 
roku 2016 a o 593 viac ako pred 20 rokmi. Počet sobášov bol 
v TSK v minulom roku najvyšší od vzniku kraja.  

Ako informoval riaditeľ Pracoviska Štatistického úradu SR 
v Trenčíne Pavol Arpáš, v kraji aj v minulom roku pokračoval 
trend zvyšovania priemerného veku mužov i žien pri vstupe do 
manželstva. 

Priemerný vek mužov pri sobáši bol minulý rok 34,4, u žien 
31,5 roka. Za posledných 20 rokov sa tak priemerný vek mužov 
i žien pri vstupe do manželstva zvýšil zhodne o 7,2 roka. 

Ako dodal, na Slovensku po osemročnom klesajúcom trende 
počet rozvodov opäť medziročne stúpol, v TSK však počet roz-
vodov klesol. V roku 2017 sa v kraji rozviedlo 1082 manžel-
stiev, čo je o 35 menej ako v predchádzajúcom roku. Najväčšia 
rozvodovosť v TSK bola v okrese Bánovce nad Bebravou, naj-
nižšia v Púchovskom okrese. Priemerná dĺžka trvania manžel-
stva pri rozvode bola v kraji 15,8 roka. 

„Najčastejšou príčinou rozvratu manželstiev v kraji bola 
rozdielnosť pováh, názorov a záujmov (60 percent). Z ostat-
ných atribútov rozvodov bola nevera príčinou u 10,2 percenta 
mužov a deviatich percent žien,“ doplnil riaditeľ.  

www.teraz.sk 15.06.2018 
pomocná evidencia 400/1/2018 
 

http://recenzie.sme.sk/kamery
http://www.sme.sk/
http://www.teraz.sk/
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V pondelok 18. júna vyhlásili v Bratislave pri príležitosti 
Dňa otcov vý-
sledky ankety 
Otec roka 2018. 
O tom, kto získa 
výnimočný titul a 
putovné žezlo – 
dreveného koní-
ka, rozhodli ľudia 
v hlasovaní. 

Počas 28 ro-
kov fungovania 

najstaršej časopiseckej ankety na Slovensku sa do povedomia 
ľudí dostali muži, otcovia rodiny, ktorí si zaslúžia veľký obdiv. 
Kandidátov na ocenenie aj tento rok nominovali čitatelia 
týždenníka Slovenka, z nich redakcia vybrala 5 postupujúcich 
do veľkého finále.   

Titul Otec roka 2018 si vďaka SMS a 
internetovému hlasovaniu odniesol kpt. 
Ing. Miloš Karell, ktorý v marci tohto 
roka cestou z práce zachránil život 
jedenásťročnému chlapcovi, pod ktorým 
sa preboril ľad na Váhu v Trenčíne. Ako 
bývalý vodný záchranár a otužilec tento 
profesionálny vojak ani chvíľu neváhal, 
keď bol v ohrození život dieťaťa. Sám je 
totiž otcom piatich detí, z nich jedno má 
diagnostikovaný Aspergerov syndróm. 
S manželkou sa v OZ Hipoško venujú hipoterapii a pomáhajú 
deťom so zdravotným postihnutím.  

 Miloš Karell je bývalým žiakom VI. základnej školy 
v Trenčíne, študentom Gymnázia Ľ. Štúra a absolventom Vo-

Manželia Karellovci so svojimi piatimi deťmi. 
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jenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Býva v Novej Dub-
nici a pracuje v Trenčíne. 

www.trencin.sk 20.06.2018 
pomocná evidencia 410/1/2018 
 
Najvýraznejšie detské osobnosti mesta Trenčín v školskom 

roku 2017/2018 vyhlásili v stredu 20. júna v sobášnej sieni 
Mestského úradu v Trenčíne. Z rúk primátora mesta Richarda 
Rybníčka si počas slávnosti prevzalo ocenenie 17 jednotlivcov 
a 11 tímov. 

„Chceme vám dať najavo, že si vážime to, čo robíte a že pre 
nás veľa znamenáte,“ prihovoril sa oceneným Richard Rybní-
ček. „Toto mesto s deťmi ako ste vy, rastie. Chcem vám poďa-
kovať, že robíte fantastickú reklamu nielen sebe, svojej rodine 
a svojej škole, ale aj tomuto mestu. Aj vy robíte toto mesto kraj-
ším, aj vďaka vám je populárne medzi ľuďmi, ktorí z Trenčína 
nie sú. Prajem vám veľa zdravia, veľa šťastia, veľa vnútornej 
sily a veľa trpezlivosti. Nikdy sa nevzdávajte. Sme na vás veľmi 
pyšní a držíme vám vo všetkom, čo budete robiť, palce.“ 

Ocenení žiaci: 
Najlepším matematikom a fyzikom je Michal Krulich zo 

Základnej školy na Dlhých Honoch. Počas školského roku 
2017/2018 úspešne reprezentoval školu na 5 olympiádach – 
dejepisnej, technickej, chemickej a matematickej, v ktorej sa 
prebojoval do krajského kola a obsadil 2. miesto. Najväčší 
úspech dosiahol v krajskom kole fyzikálnej olympiády, kde 
získal 1. miesto. Na súťaže ho pripravovali pedagógovia 
Renáta Krivošová a Michal Galko. 

Najlepším biológom je Natália Přibylová zo ZŠ Dlhé Hony. 
Záujem o biológiu prejavuje na hodinách biológie a na 
biologickom krúžku. Perspektívne sa chce venovať štúdiu bio-
lógie. V tomto školskom roku vybojovala v krajskom kole bio-

http://www.trencin.sk/
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logickej olympiády 1. miesto. Pripravovala ju Barbora Halgo-
šová. 

Najlepším geografom je Terézia Lendvayová z tej istej ško-
ly. V tomto škol-
skom roku do-
siahla viaceré 
úspechy. V ok-
resnom kole bio-
logickej olympiá-
dy obsadila 1. 
miesto, 2. miesto 
v okresnom kole 
olympiády z ne-
meckého jazyka, 

3. miesto v celoslovenskej súťaži Expert 7 v téme Tajomstvá 
prírody, 2. miesto v celkovom hodnotení celoslovenskej súťaže 
Expert 7. O jej všestrannom nadaní hovorí aj umiestnenie v de-
jepisnej olympiáde a v súťaži Informatický bobor (iBobor). 
Najväčším úspechom však bolo 1. miesto v krajskom kole geo-
grafickej olympiády kategórie F. Radosť z úspechu mala aj 
Antónia Dvoranová, ktorá ju na súťaž pripravovala. 

Najlepším 
olympionikom 
v anglickom jazyku je 
Júlia Bystrická (ZŠ 
Dlhé Hony). Nakoľko 
školskú dochádzku 
ako 6-ročná začala 
v Írsku, kde absolvo-
vala celý prvý ročník, 
súťažila v skupine an-
glofónnych žiakov. Zúčastnila sa aj viacerých olympiád a sú-
ťaží. V okresnom kole olympiády z nemeckého jazyka obsadila 

Úspešná účastníčka olympiád v anglickom jazyku Júlia Bystrická. 
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3. miesto a v okresnom kole olympiády z fyziky bola druhá. 
Medzi najväčšie úspechy patrí 3. miesto v krajskom kole olym-
piády v anglickom jazyku v skupine žiakov, ktorých materin-
ským jazykom je angličtina. Na olympiádu v anglickom jazyku 
pripravovala Eva Kličková. 

Najlepším olympionikom v nemeckom jazyku je Ján Ma-
rušinec zo ZŠ na Veľkomoravskej ulici. Nemčinu sa v škole 
učí prvý rok. Avšak za rok učenia v škole by bolo ťažké do-
siahnuť také úspechy, ako sa mu podarilo. Učí sa ju aj vďaka 
svojej rodine, ktorá žije v Rakúsku. V januári tohto roka vyhral 
vo svojej kategórii prvé miesto v okresnom kole a o mesiac 
v krajskom kole obsadil 2. miesto. 

Najlepším olympionikom v ruskom jazyku je Izabela Mi-
šáková (ZŠ Dlhé Hony). Na olympiáde z ruského jazyka ako 
jedna z najmladších účastníčok vo svojej kategórii obsadila 1. 
miesto v krajskom kole, čím postúpila do celoštátneho kola. 
V celoslovenskom kole olympiády sa umiestnila na štvrtom 
mieste. Na olympiádu ju pripravila Iveta Bočkayová. 

Najlepším Slávikom Slovenska je Ema Vavríková (ZŠ 
Dlhé Hony). Žiačka 3. ročníka 
sa odmalička tešila na tanec 
a spev ľudových piesní v  DFS 
Laštek v Ilave. Radosť z obja-
vovania krás folklóru, ľudovej 
piesne s podporou svojho hu-
dobného talentu  zúročuje nie-
len na vystúpeniach folklór-

neho súboru, ale aj opakovaným úspechmi v regionálnej 
speváckej súťaži Trenčianske hodiny a tento raz i druhým 
miestom v krajskom kole Slávika Slovenska, z ktorého má 
radosť aj jej učiteľka Renáta Fabová. 

Najlepším recitátorom poézie na Hviezdoslavovom Kubín je 
Ema Slezáková zo Súkromnej základnej školy Futurum. 

Ema Vavríková vyniká v speve ľudových piesní. 
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V tomto školskom roku sa prebojovala do celoslovenského kola 
rozprávkovej súťaže Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas a tak-
tiež bola úspešná v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín, kde 
po získaní 1. miesta v krajskom kole postupuje do kola 
celonárodného. Veľký úspech dosiahla aj svojou pisateľskou 
činnosťou, keď sa ako nováčik prihlásila do literárnej súťaže 
Literárna Senica a jej práca bola odbornou porotou ocenená 
a následne aj uverejnená v rovnomennom zborníku. Na jej ús-
pechu sa podieľali aj učiteľky Anna Tisoňová a Anna Strem-
peková. 

Najlepším recitátorom prózy na Hviezdoslavovom Kubíne 
je Emília Škvareninová (ZŠ Dlhé Hony). Zvíťazila v okres-
nom kole a postúpila do krajského kola súťaže, kde obsadila 1. 
miesto. Pripravovala ju Renáta Fabová. Na oceňovaní sa ne-
mohla zúčastniť, preto cenu prevzala učiteľka Iveta Bočkayová. 

Najlepšou violončelistkou je Lola Bartošíková zo ZUŠ K. 
Pádivého. Hre na vio-
lončele sa venuje od ro-
ku 2013, toho času pod 
vedením Jany Ďuri-
šovej. Na školskej sú-
ťaži sa pravidelne 
umiestňuje na prvom 
mieste. Tento rok ab-
solvovala súťaž Mladý 
violončelista Slovenska 2018 v Kežmarku, na ktorej obhájila 
minuloročné víťazstvo. Okrem toho súťažila na Violončelovej 
jeseni v Modre, kde získala Zlaté pásmo. V lete 2017 absolvo-
vala medzinárodné majstrovské kurzy Crescendo Summer 
Institute v Tokaji, v Maďarsku, kde hrala aj na záverečnom 
koncerte. V roku 2017 bola ocenená ako jeden z talentov 
Trenčianskeho kraja. Posledný rok sa rozvíja aj pod vedením 

Radosť z ocenenia mala aj violončelistka Lola Bartošíková. 
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majstra Jozefa Luptáka. Na slávnosti predviedla svoj talent aj 
naživo vo svojom vystúpení. 

Najlepším cimbalistom je Jozef Cibulka zo ZUŠ K. Pádi-
vého. Má záujem študovať cimbal na konzervatóriu v Banskej 
Bystrici, kde bol úspešne prijatý s najvyšším počtom bodov 
97,1 získaným na prijímacích skúškach. V máji sa zúčastnil 
celoslovenskej cimbalovej súťaže žiakov ZUŠ v Bratislave, kde 
vo svojej kategórií získal zlaté pásmo s najvyšším počtom bo-
dov. Ocenený cimbalista vystúpil aj počas slávnostného odo-
vzdávania cien detským osobnostiam. 

Najlepšou atlétkou v skoku do diaľky je Tamara Balajová 
zo ZŠ na Veľkomoravskej ulici. Žiačka 8. ročníka výborne rep-
rezentuje školu i 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 aj medzinárodnej úrovni. 
Na Majstrovstvách SR obsadila medzi staršími žiačkami v sko-
ku do diaľky 3. miesto a v štafete 4×60 m 2. miesto. Na halo-
vých MSR v päťboji 2. miesto. Cenu prevzal riaditeľ školy. Ta-
mara sa práve v tom čase súťažila na ďalších Majstrovstvách 
SR. 

Najlepšou atlétkou v hode kriketovou loptičkou je Karolína 
Dovičinová zo ZŠ na Hodžovej ulici. Začínala s futbalom, hrala 
za AS Trenčín a od II. stupňa ZŠ hrá hádzanú, tiež v klube AS 
Trenčín. V tomto športe je súčasnou majsterkou SR a opakova-
ne bola vyhlásená za najlepšiu brankárku majstrovstiev. Je člen-
kou slovenskej reprezentácie v hádzanej. V tomto školskom ro-
ku obsadila 2. miesto na okresnom kole v atletike škôl vo vrhu 
guľou a 1. miesto v okresnom aj krajskom kole v hode krike-
tovou loptičkou a postúpila na Majstrovstvá SR. Na súťaž ju 
pripravovala Eva Bacová. Cenu za Karolínu prevzala Nasťa 
Vráblová. 
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Najlepší bedmintonisti sú Lucia Hríbiková a Natália Pol-
horská (ZŠ Dlhé Hony). Lucia sa venuje bedmintomu od 
útleho veku vďaka svojmu otcovi, ktorý ju pripravuje na me-
dzinárodné i  domáce súťaže. Jozef Hríbik je dodnes jej 

hlavným trénerom 
spolu s Mirosla-
vom Klimom. V 
krajskom kole 
v Ilave sa so svo-
jou spoluhráčkou 
umiestnila na 2. 
mieste. Natália sa 
pred pár rokmi ve-
novala ľadovému 
hokeju, po čase 

skúsila bedminton, ktorému sa venuje  3 roky. Do základov 
bedmintonu ju zasvätil  tréner Jozef Hríbik. Za svoje úspechy 
vďačí tiež Michalovi Matejkovi. 

Najlepšími hokejistami sú deviataci zo ZŠ na Hodžovej 
ulici. Tento školský rok chlapci ročníka 2002/2003 svedomito 
pracovali nielen v škole, ale aj na tréningoch ľadového hokeja 
pod vedením trénera a zároveň pána učiteľa Martina Adamca. 
Odmenou za ich prácu bolo získanie druhého miesta v celo-
slovenskej súťaži kategórie kadetov v ľadovom hokeji. Do 
posledného momentu súperili o prvé miesto. Kapitánom muž-
stva bol Šimon Bečár. 

Najlepšími florbalistami sú starší žiaci trénera Patrika 
Zelenku zo ZŠ na Hodžovej ulici. Tento rok sa pokúsili opäť 
postúpiť na záverečný turnaj Majstrovstiev Slovenska. Na ňom 
potvrdili, že florbal vedia hrať a opäť siahali na prvenstvo. To 
im však tento rok uniklo vskutku iba o vlások, nakoľko vo 
finále podľahli súperovi najtesnejším rozdielom. Cenu za tím 
prevzal Andrej Krajčovič. 

Najlepšie gymnastky sú zo Základnej školy na Hodžovej ulici. 
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Najlepšími gymnastkami sú Nasťa Vrábelová, Natália 
Brezanová, Lucia Mikušová, Zoja Sirotná a Simona Fehe-
rová (ZŠ Hodžova) trénera Petra Bolačeka. Tento školský rok 
sa im ako gymnastickej skupine podarilo postúpiť cez okresné, 
regionálne a krajské kolo až na Majstrovstvá SR, ktoré sa konali 
v Poprade. V obrovskej konkurencii sa umiestnili na 4. mieste. 

Najlepšími futsalistami sú žia-
ci Základnej školy na Ulici L. 
Novomeského. Pod trénerskou 
taktovkou Petra Číbika sa plynu-
le prebojovali turnajom a vo finá-
le zdolali Dubnicu nad Váhom, 
čím si zabezpečili celkové víťaz-
stvo v krajskom kole. Cenu pre-
vzal kapitán Richard Žákech. 

Najlepší futbalisti sú chlapci zo ZŠ na Ul. L. Novomeského. 
Prebojovali sa do celoslovenského finále, ktoré sa konalo v Ná-
rodnom tréningovom centre v Poprade. Vo finálovom zápase 
zdolali Žilinu 5:3 a stali sa majstrami SR, z čoho sa tešili nielen 
chlapci, ale aj ich tréner Marek Ďanovský. Zároveň vyhrali pre 
školu aj finančnú čiastku 3000 eur, ktorá bude použitá na nákup 
športových potrieb. Z tohto tímu bol individuálne ocenený 
Samuel Andrejko, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho bran-
kára. Cenu za najlepších futbalistov prevzal Richard Žákech. 

Najlepší vo futbale sú mladší žiaci a žiačky zo ZŠ Novomes-
kého. V jubilejnom 20. ročníku McDonald’s Cup zvíťazili 
a odniesli si majstrovský titul. Chlapci a dievčatá bez problé-
mov prechádzali turnajom a vo finále s ľahkosťou zdolali Ru-
žomberok 5:1. Z tímu boli ocenení aj jednotlivci – Timea Ma-
janová za najtvrdšiu strelu a Nikolas Kopunec ako najlepší 
brankár. Na vynikajúcom výsledku majú zásluhu mladé futba-
listky a futbalisti a takisto ich tréner Miroslav Karas. Ocenenie 
prevzal kapitán Matúš Galajda. 

Cenu pre najlepších futbalistov prevzal Richard Žákech. 
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Najlepšie hádzanárky sú zo ZŠ na Hodžovej ulici. Pripra-
vovala ich Katarína Paulínyová. Staršie žiačky sa v tomto 
súťažnom ročníku stali Majsterkami Slovenska. Tento rok opäť 
bez prehry prešli okresným, regionálnym a krajským kolom 
a podarilo sa im znova postúpiť na Majstrovstvá Slovenska 
v hádzanej. Cenu za tím prevzala Nasťa Vrábelová. 

Najlepší hádzanári sú zo ZŠ na 
Ul. L. Novomeského. Pod vede-
ním učiteľa Dominika Kaduka 
úspešne a jednoznačne zvládli 
okresné kolo, na základe ktorého 
postúpili na krajskú úroveň. 
V športovej hale v Považskej 
Bystrici podľahli domácim sú-

perom – žiakom zo športovej triedy a obsadili 3. miesto. Cenu 
prevzal kapitán Lucas Demitra. 

Najlepší basketbalisti sú z rovnakej školy. Pod vedením 
učiteľa Dominika Kaduka po náročnom zápase so ZŠ Hodžova 
postúpili do regionálneho kola, kde vo finálovom zápase proti 
Myjave jednoznačne vyhrali rozdielom triedy. V krajskom kole 
v náročnom zápase s Prievidzou síce prehrali, ale obsadili 
krásne 3. miesto. Cenu prevzal kapitán Kristián Kaduk. 

Mimoriadne ocenenia 
Najlepšou golfistkou je Olívia Grachová zo ZŠ na 

Veľkomoravskej ulici. Prváčka sa golfu venuje od 3 rokov. 
Spočiatku ju trénovali rodičia v golfovom tábore. V súčasnosti 
trénuje päťkrát do týždňa. V októbri 2017 sa zúčastnila na 
ihrisku Heritage Penati Golf Resort záverečného dvojdňového 
medzinárodného finále U.S.Kids Golf Tour 2017 a vybojovala 
vo finále 1. miesto v kategórii dievčat do 8 rokov. Taktiež sa 
stala absolútnou víťazkou sezóny 2017 na základe 
celosezónneho rebríčka v rámci všetkých 11-tich vekových 
kategórií až do 18 rokov (absolútnou víťazkou sa stala už druhý 

Kapitán najlepších hádzanárov Lucas Demitra. 
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rok po sebe), vďaka čomu získala nominačný list na majstrov-
stvá Európy U.S.Kids Golf European Championship 2018 a na 
majstrovstvá sveta 
U.S.Kids Golf World 
Championship 2018. 
V máji sa zúčastnila 
na majstrovstvách 
Európy v Škótsku 
U.S.Kids Golf Euro-
pean Championship 
2018, kde odohrala 3 
kolá a umiestnila sa 
na krásnom 17. mieste. Zo slovenskej výpravy bola Olívia 
druhá najlepšia. 

Najlepšou fitnesskou je Lucia Mikušová zo ZŠ, Hodžova. 
Patrí medzi úspešné reprezentantky klubu Fitness Gabrhel. 
Získala 2. miesto na Majstrovstvách Európy 2017 vo fitness 
detí, umiestnila sa na 4. mieste na Majstrovstvách sveta vo fit-
ness detí 2017, bola nominovaná na Majstrovstvá sveta 2018 
(15. – 17. 6. 2018), získala taktiež 2. miesto vo fitness doraste-
niek na Majstrovstvách SR 2018 a 2. miesto vo fitness detí na 
Majstrovstvách SR 2018. Jej trénerkou je Mariana Holbová. 

Najlepšou olympioničkou vo francúzskom jazyku je Leila 
Kadlecová zo ZŠ, Dlhé Hony. Narodila sa v Kanade, celý prvý 
stupeň absolvovala v Dánsku a od roku 2016 sa stala žiačkou 
základnej školy v Trenčíne. Hoci sa francúzsky jazyk v ZŠ 
nevyučuje, pri príprave na olympiádu bola Leile nápomocná 
učiteľka Eva Kličková. V celoslovenskom kole získala 3. mies-
to. 

Najlepší recitátor v ruskom jazyku je Samuel Sedláček zo 
ZŠ Hodžova. Nezaváhal ani na chvíľu, keď prišla ponuka zú-
častniť sa súťaže mladých recitátorov poézie a prózy v ruskom 
jazyku Živá klasika, ktorej vyhlasovateľom bolo Ministerstvo 

Golfistka Olívia Grachová sa podpisuje do pamätnej knihy. 
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školstva, vedy a kultúry Ruskej Federácie. V spolupráci s vyu-
čujúcou ruského jazyka Erikou Topilinovou siahol po ruskej 
klasike a vybral si 
úryvok z románu 
Leva Nikolajeviča 
Tolstého Anna Ka-
renina. Táto súťaž 
bola zaujímavá aj 
tým, že žiak sa 
nezúčastnil priamo 
výberových kôl, ale 
komisia vybrala ví-
ťazov na základe zaslanej nahrávky prednesu úryvku z prózy, 
ktorá bola zhotovená priamo na hodine ruského jazyka v spolu-
práci so spolužiakmi Samuela. Nahrávka bola zverejnená na 
internete a tak bola k dispozícii členom komisie na posúdenie. 
Samuel obsadil v tejto súťaži 3. miesto a vyhral trojtýždňový 
pobyt a účasť na medzinárodnom finále v Rusku v Medziná-
rodnom detskom centre Artek. 

Najlepšími programátormi sú Martin Šamaj, Zuzana Ma-
reková, Lucia Ševčovičová, Matej Pučko, všetci 6. A, Ráchel 
Bučeková, 8. A – ZŠ Kubranská. Počas celého školského roka 
úspešne reprezentovali školu i mesto v súťažiach zameraných 
na programovanie a tvorbu počítačových hier.  Za najvýznam-
nejšie úspechy možno považovať celkové 3. miesto v celo-
slovenskom finále  súťaže iHRA, 4. a 5. miesto v súťaži Gala-
xiáda – tvorba hry, 3. miesto v programovaní  hry  v celoslo-
venskej súťaži Scratch Match a ďalšie ocenenia vytvorených 
hier v tej istej súťaži. V júni sa zúčastnili celoslovenského 
finále v programovacej súťaži Palma Junior. Do finále postú-
pilo šesť najlepších dvojíc z celého Slovenska. Tri z nich boli 
zo ZŠ Kubranská. Získali 1. a 3. miesto. Tretie miesto získali 
Zuzka Mareková a Lucia Ševčovičová, ktoré boli jedinými 
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dievčatami nielen vo svojej kategórii, ale aj jediné dievčatá, 
ktoré postúpili do finále z celého Slovenska. So žiakmi pracuje, 
motivuje ich k stále lepším výkonom a pomáha im objavovať 
vlastné možnosti učiteľka Eva Mareková. Cenu prevzala Rá-
chel Bučeková. 

V závere slávnostného odovzdávania cien vyhlásili aj naj-
úspešnejšie základné školy. V oblasti predmetových súťaží, 
vedomostných a umeleckých súťaží v tomto školskom roku ob-
hájila svoje prvenstvo Základná škola na Dlhých Honoch. 
Najúspešnejšou školou v športových súťažiach sa stala Základ-
ná škola na Hodžovej ulici. 

www.trencin.sk 20.06.2018 
pomocná evidencia 411/1/2018 
 
Víťazmi druhého ročníka súťaže o pohár prezidenta Hasič-

ského a záchranného zboru o najlepšiu posádku hasičov – zdra-
0votníckych záchranárov sa stali trenčianski hasiči Miroslav 
Pokrývka a Peter 
Valko. 

Hasiči záchranári 
sa stretli vo štvrtok 21. 
júna v areáli zaria-
denia protipovodňo-
vého výcviku Kraj-
ského riaditeľstva 
HaZZ v Trnave, na 
vodnej nádrži Horné 
Orešany a v katastri 
obcí Horné Orešany Lošonec, Smolenice, Suchá nad Parnou a 
Dolné Orešany. 

 „Cieľom súťaže bolo preverenie pripravenosti dvojčlen-
ných družstiev hasičov so vzdelaním zdravotnícky záchranár, 
pri plnení viacerých súťažných disciplín zameraných na výkon 

http://www.trencin.sk/
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odborných úloh a preverenie ich praktických zručností,“ infor-
moval hovorca krajských hasičov v Trenčín Marián Petrík. 

Na súťaži zúčastnili posádky zo všetkých slovenských 
krajov, z každého jedna. Doplnila ich ešte posádka zo ZHÚ 
G4S Fire Services (SK) s.r.o. Po absolvovaní všetkých disciplín 
zvíťazila posádka krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne v 
zložení Miroslav Pokrývka a Peter Valko pred Žilinou a Nitrou. 

www.sme.sk 26.06.2018 
pomocná evidencia 426/1/2018 
 
V stredu 27. júna trenčiansky župan, riaditeľ Trenčianskeho 

múzea a zástupca zhotoviteľa slávnostne odklepli začiatok 
rekonštrukcie administratívnej budovy na Trenčianskom hrade. 
„Skleník“, ako miestni sčasti sklenú budovu nazývajú, chcú 

zrekonštruovať do 
konca roka, náklady 
zhruba 460 tisíc eur 
zaplatí župa z vlastného 
rozpočtu. 

Do obnovenej bu-
dovy presunú pokladňu, 
návštevníci hradu sa 
budú môcť občerstviť v 
nových priestoroch ka-

viarne, nakúpia tu aj suveníry. Pri rekonštrukcií obnovia aj 
toalety, po novom budú bezbariérové. 

Vstupnú, administratívnu budovu na Trenčianskom hrade 
pristavovali k vedľajšej, staršej stavbe v 60. rokoch minulého 
storočia. Pristavená časť, ktorej dominuje sklo a oceľ, podľa 
trenčianskeho župana Jaroslava Bašku nevyhovuje 
požiadavkám návštevníkov. 

 „Je to kultúrna pamiatka, aj keď tak nevyzerá. Projekčné 
prípravy trvali s obstarávaním takmer tri roky,“ informoval s 

J. Baška, P. Martinisko a I. Škripeň odklepli rekonštrukciu „skleníka“. 

http://www.sme.sk/
http://tender.sme.sk/
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tým, že rekonštrukcia potrvá do konca novembra alebo začiatku 
decembra. Prvou náročnou fázou rekonštrukcie bude demontáž 
sklených výplní, vrátane búracích prác, zmenia aj vnútornú 
dispozíciu budovy. 

„Z objektu zostane zachovaná len čelná stena z hradného 
nádvoria, ktorá je pamiatkovo chránená a je z pôvodného hradu. 
Náročný bude aj odvoz materiálu, lebo po prístupovej ceste 
chodia aj návštevníci,“ poznamenal riaditeľ Trenčianskeho 
múzea Peter Martinisko. 

Rekonštrukcia podľa neho nenaruší chod hradu, zložitejšie 
obdobie môže prísť na jeseň, kedy budú pred administratívnu 
budovu klásť dlažbu a inštalovať turnikety. Podľa riaditeľa 
múzea rekonštrukcia rozdelí budovu na tri časti. 

V prvej časti otvo-
ria návštevnícke 
centrum. Sem pre-
sunú pokladňu z dol-
nej časti hradu, kde 
ľudia čakajúci na 
lístok stáli doteraz v 
prudkom kopci, na-
vyše bez strechy nad 
hlavou v prípade daž-

ďa či ostrého slnka. „Stred budovy budú tvoriť toalety, v časti 
‘skleníka‘ vznikne kaviareň s predajňou suvenírov. V podzemí, 
kde boli toalety vznikne zázemie pre údržbu hradu, ktoré tu 
doteraz nebolo,“ uviedol Peter Martinisko. 

Ako doplnil, prevádzkovať kaviareň a predajňu suvenírov 
nebude múzeum, ale nájomcovia, pre ktorých vyhlásia verejnú 
súťaž. 

Podľa projektanta rekonštrukcie Tibora Škandíka zhoto-
viteľ zrealizuje jeden z jeho štyroch návrhov. Zrekonštruovaná 
budova bude celá obmurovaná, jej výšku navýšia len 

http://restauracie.sme.sk/restauracie/vyhladavanie?search_kategoariaid_field=7
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minimálne. Ako uviedol, projekt je veľkým kompromisom 
medzi investorom a pamiatkovým úradom, ktorý mal voči 
požiadavkám župy a múzea námietky, čo potvrdil aj riaditeľ 
múzea. 

 „S pamiatkarmi sme riešili nadstavbu alebo tvar strechy s 
tým, že dlho sme hľadali kompromisné riešenie. Skončilo to 
tak, že sa zachová pôdorys budovy a dôjde len k miernemu 
navýšeniu objektu, teda že sa nebude budovať vrchné po-
schodie administratívnej budovy,“ vysvetlil Peter Martinisko. 

Zrekonštruovať administratívnu budovu bude výzvou aj pre 
zhotoviteľa. Ako upozornil zástupca zhotoviteľskej firmy, 
práce budú náročné a cenu môžu navýšiť nepredvídateľné 
nálezy a komplikácie. 

„Pokiaľ sa tu niečo nájde, cena sa môže navýšiť, záležať to 
bude aj od kvality muriva,“ povedal Ivan Škripeň s tým, že 
rekonštrukciu berú vážne, keďže ide o zásah do budovy, ktorá 
má prežiť ďalšie generácie.  

„I keď je to malá stavba, je náročná na spoluprácu investora, 
dodávateľa a projektanta, navyše k tomu pristupujú aj pamiat-
kari, takže je to tímová práca,“ upozornil Ivan Škripeň s tým, 
že vozidlá stavby by vstup návštevníkov na hrad rušiť nemali, 
keďže návoz materiálu majú povolený len v ranných hodinách, 
kedy je hrad zatvorený. 

www.sme.sk 27.06.2018 
pomocná evidencia 427/1/2018 
 
Za prvých päť mesiacov tohto roka eviduje polícia 28 042 

trestných činov, čo je o približne dve tisícky menej, ako za rov-
naké obdobie minulého roka. Vyplýva to zo štatistík, ktoré len 
pred niekoľkými dňami zverejnil rezort vnútra.  

Zároveň ministerstvo opäť spracovalo aj mapy kriminality 
za prvý štvrťrok tohto roka. Podľa nich Bratislava nie je 
najnebezpečnejším miestom na Slovensku. 

http://www.sme.sk/
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Košice a ďalšie krajské mestá, ako Žilina či Trenčín, hrajú 
prím aj z pohľadu celkovej kriminality. V prípade hlavného 
mesta je najrizikovejším miestom okres Bratislava 2, ktorý 
zahŕňa Ružinov, Podunajské Biskupice a Vrakuňu. Polícia 
vysvetľuje kriminalitu v týchto oblastiach anonymitou veľkých 
miest, aj množstvom nákupných centier. 

Mierne klesol aj počet evidovaných násilných trestných 
činov, a to z 2767 od januára do mája 2017 na 2686 tento rok. 
Polícia má v aktuálnej štatistike 30 vrážd, čo je o šesť menej 
než vlani. 

Vzrástol však evidovaný počet úkladných vrážd zo 6 na 14 
a samovrážd, a to z 21 na 28. Prípady extrémizmu rieši od za-
čiatku minulého roka Národná kriminálna agentúra – konkrétne 
Národná protiteroristická jednotka. Podľa štatistík počty odha-
lených trestných činov vzrástli, a to zo 61 na 81. 

Podľa máp kriminality zaznamenali najviac takýchto trest-
ných činov v Košiciach, Žiline či Trnave. 

www.pravda.sk 27.06.2018 
pomocná evidencia 428/1/2018 
 
Takmer 50-ročnú štvorprúdovú cestu na najväčšie tren-

čianske sídlisko Juh začali po prvýkrát v histórii kompletne 
rekonštruovať. Súvislá 
rekonštrukcia prebehne 
v úseku od kruhového 
objazdu pod Juhom až 
po miesto otáčania 
autobusov na konci 
Ulice gen. Svobodu. 

V rozpočte na opra-
vu cesty vyčlenili 700 
tisíc eur, pričom celko-

vá dĺžka komunikácie je približne 1 250 metrov. Rekonštrukcia 

http://www.pravda.sk/
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sa začala búraním a následným betónovaním zastávok mestskej 
hromadnej dopravy v časti Ulice Mateja Bela, ktoré pre práce 
presunuli. 

„Betón na zastávkach bude tvrdnúť minimálne štyri týždne, 
preto sme zastávky MHD dočasne presunuli. Provizórne ná-
stupištia smerom na Juh budú na spevnenej ploche, smerom 
dole z Juhu budú v zeleni na umelom trávniku,“ informovala 
hovorkyňa Trenčína Erika Ságová. 

Práce by mali trvať maximálne 14 týždňov od začiatku vý-
stavby, teda do záveru septembra. 

Podľa dopravného konzultanta Maroša Palescha sa šoféri, 
ktorí jazdia na najväčšie sídlisko v Trenčíne, musia pripraviť na 
výraznejšie zdržania a obmedzenia v doprave. 

 „Odporúčam im obrniť sa trpezlivosťou. Musia si časovo 
posunúť odchod do práce alebo kamkoľvek tak, aby nezostali 
niekde visieť v zápche,“ radí Maroš Palesch. 

Aj podľa neho ide o výraznú opravu, raz ju však treba urobiť. 
Podobnú situáciu zažívajú v posledných mesiacoch aj vodiči v 
Bratislave. 

„Aj tu sa začalo v posledných mesiacoch konečne po rokoch 
investovať do opráv hlavných ťahov,“ dodal dopravný konzul-
tant. 

Šoféri zo sídliska Juh rekonštrukciu jedinej prístupovej cesty 
vítajú. Pán Samuel žije na Juhu už takmer 40 rokov. Na opravu 
Ulice generála Svobodu bol podľa neho už najvyšší čas. „Každá 
vec potrebuje údržbu, najvyšší čas. Čím skôr sa to podarí, tým 
lepšie. Je to dobré, aj pre bezpečnosť, aj pre autá,“ povedal. 

www.sme.sk 30.06.2018 
pomocná evidencia 433/1/2018 
 
V týchto dňoch sa dožíva 70 rokov pedagóg, dirigent a 

organizátor kultúrneho života v meste Dr. Jozef Vakoš, PhD. 
Pôsobil ako učiteľ v ZŠ v Detskom mestečku Trenčín – Zlatov-

http://www.sme.sk/
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ce, ako riaditeľ Mestského osvetového strediska v Trenčíne a 
ZŠ na Veľkomoravskej ulici. Je členom a umeleckým funk-
cionárom Speváckeho zboru slovenských učiteľov.  

Založil a viedol Detský spevácky 
zbor v Detskom mestečku, stál pri 
vzniku Trenčianskeho speváckeho 
zboru, ktorý vedie doteraz. Viac ako 10 
rokov dirigoval aj Spevácky zbor 
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka. 
Meno Jozef Vakoš je spojené i s organizovaním adventného 
festivalu speváckych zborov Daj Boh šťastia tejto zemi.  

Info 03.07.2018 
pomocná evidencia 443/1/2018 
 
Trenčianski mestskí poslanci rokovali v stredu 4. júla. O 

finančnej situácii mesta informoval primátor Richard Ryb-
níček. Celkový dlh Trenčína bol k 31. máju 2018 vo výške 13,7 
mil. eur, čo predstavuje 249 eur na obyvateľa. Celková suma 
dlhu definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách k 31. 
máju 2018 bola 27,91 %, pričom zákonná maximálna možná 
miera zadlženosti je 60 %. 

Poslanci odsúhlasili peniaze na zakúpenie vozidla s po-
lievacou nadstavbou. Financie z rozpočtu pôjdu aj na prie-
storovú úpravu triedy v MŠ Pri parku, zvýšenie počtu umý-
vadiel a detských toaliet, rekonštrukciu kúpeľne a poškodených 
stien a stropov. Ďalej na obnovu elektroinštalácie kuchyne a na 
opravu havarijného stavu ohrievača vody a rozvodov kúrenia v 
MŠ Opatovská.  

Mestský parlament vyčlenil peniaze i na rekonštrukciu pa-
vilónu pre novú triedu materskej školy na Ul. 28. októbra, na 
opravu strechy, poškodených stien a stropov v MŠ Na dolinách, 
na výmenu podlahovej krytiny v troch pavilónoch MŠ Šafá-
rikova, ale aj na osvetlenie priechodu pre chodcov, vrátane 
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bezpečnostných prvkov na Štefánikovej ulici pri odbočke K 
výstavisku, či na údržbu najviac poškodeného a najviac využí-
vaného úseku lesnej cesty od horárne v smere na Kubricu. 
Uvoľnili i financie na frézovanie pňov v areáloch materských 
a základných škôl.  

Mestské zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie nájomných 
zmlúv so 43 oprávnenými žiadateľmi o nájomné byty na Veľ-
komoravskej ulici. Byty boli postavené s finančnou podporou 
Štátneho fondu rozvoja bývania a z dotácie Ministerstva vý-
stavby a regionálneho rozvoja SR.  

Poslanci odsúhlasili Komunitný plán sociálnych služieb 
mesta Trenčín pre obdobie 2018 – 2021 s výhľadom do roku 
2030 a odobrili uzatvorenie Dohody o urovnaní so spoloč-
nosťou Služby pre bývanie, ktorá prevádzkuje kotolňu na Lip-
tovskej ulici.  

Info 31.07.2018 
pomocná evidencia 447/1/2018 
 
Trenčianske mestské zastupiteľstvo bude mať aj v budúcom 

volebnom období 25 poslancov. Poslanci mestského zastupi-
teľstva na svojom zasadnutí v stredu 4. júla schválili návrh 
volebných obvodov a počty poslancov. 

Zo štyroch volebných obvodov budú mať najviac poslancov 
- po sedem, najväčšie mestské časti Juh a Sever, v každom z 
nich žije viac ako 15 tisíc obyvateľov. Mestskú časť Stred bude 
v mestskom parlamente zastupovať šesť poslancov, mestskú 
časť Západ piati poslanci. V porovnaní so súčasným volebným 
obdobím bude mať mestská časť Sever o jedného poslanca me-
nej a mestská časť Západ o jedného poslanca viac. 

Mesto Trenčín malo k 15. júnu tohto roka 54 808 obyva-
teľov, na jedného poslanca tak v priemere pripadá 2192 obyva-
teľov. V zmysle zákona o obecnom zriadení počet poslancov 
mestského zastupiteľstva v Trenčíne môže byť v rozpätí od 19 
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do 31. Mestské zastupiteľstvo zároveň schválilo pre budúce 
volebné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora. Trenčian-
sky primátor bude aj naďalej pracovať na plný úväzok. 

www.sme.sk 05.07.2018 
pomocná evidencia 448/1/2018 
 
Názov Vážska cyklomagistrála ponesie jedinečná 

stokilometrová cyklotrasa, ktorá povedie popri Váhu naprieč 
Trenčianskym samospráv-
nym krajom. Rozhodli o 
tom obyvatelia kraja v 
hlasovaní. Autora víťazné-
ho návrhu Mareka Braniša 
z Púchova odmenil tren-
čiansky župan Jaroslav 
Baška horským bicyklom.  

Vážska cyklomagistrála 
má zatiaľ dokončený prvý úsek dlhý 13,4 kilometra medzi Hor-
nou Stredou a Novým Mestom nad Váhom. Koncom letných 
prázdnin dostanú cyklisti k dispozícii aj úsek Púchov – Nosická 
priehrada. V rôznych štádiách rozpracovanosti sú aj ďalšie úse-
ky cyklomagistrály, ktorá bude mať po dokončení sto kilomet-
rov. Rozsiahly projekt Trenčianskeho samosprávneho kraja 
vytvorí základ cyklistických komunikácií v kraji, na cykloma-
gistrálu sa budú postupne napájať ďalšie cyklistické a turistické 
trasy. 

Názov cyklotrasy, ktorá povedie od hranice s Trnavským 
krajom po hranicu so Žilinským krajom, mohli hlasujúci vybe-
rať z troch návrhov, ktoré sa dostali do finále. Obyvatelia kraja 
uprednostnili názov Vážska cyklomagistrála pred Cyklotrasou 
Matúša Čáka Trenčianskeho a Považskou cyklotrasou Matúša 
Čáka. 

http://www.sme.sk/
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Vážska cyklomagistrála by v budúcnosti mala pokračovať aj 
v Trnavskom samosprávnom kraji. Na budúci rok chce kraj za-
čať stavať pätnásťkilometrový úsek Horný Čepeň – Šulekovo, 
cyklisti by po ňom mohli jazdiť najneskôr v roku 2020. 

www.webnoviny.sk 07.07.2018 
pomocná evidencia 450/1/2018 
 
V stredu 4. júla mestské zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie 

nájomných zmlúv so 43 oprávnenými žiadateľmi o nájomné by-
ty na Veľkomoravskej ulici. 

Byty boli postavené s finančnou podporou Štátneho fondu 
rozvoja bývania a z dotácie Ministerstva výstavby a regionál-
neho rozvoja Slovenskej republiky. Na byty sa teda vzťahuje 
zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Ná-
jomné zmluvy budú uzatvorené na 3 roky s možnosťou predĺže-
nia zmluvného vzťahu o maximálne tri roky. 

www.trencin.sk 09.07.2018 
pomocná evidencia 455/1/2018 
 
Na zrekonštruovanom Mierovom námestí pribudol ďalší 

prvok, ktorý ponúka osvieženie v horúcich letných dňoch. Ok-
rem Fontány Marca Aurélia a 
pitnej fontánky sú okolo 
historickej dlažby umiestnené 
štyri stĺpy, ktoré rozprašujú 
vodnú paru. 

Ľudia by nemali otáčať 
a stláčať na stĺpoch trysky, 
nakoľko práve takýmto ma-

nuálnym zásahom už došlo k ich poškodeniu. Rozprašovače sú 
nastavené tak, že 60 sekúnd „striekajú“ paru a 30 sekúnd je 
pauza. To sa stále opakuje.  

http://www.webnoviny.sk/
http://www.trencin.sk/
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Stĺpy s rozprašovačmi sú vybavené i farebným LED pod-
svietením, ktoré sa spúšťa každý deň o 19.30 h a vypína sa 
spolu s rozprašovačmi vodnej pary. 

www.trencin.sk 10.07.2018 
pomocná evidencia 457/1/2018 
 
Do rekonštrukcie vyše 60-ročného mosta môže investovať 

iba štát ako jeho majiteľ. Primátor verí, že pokiaľ sa tak stane, 
nepríde na starom moste k žiadnej tragédií. Začiatok rekon-
štrukčných prác na starom cestnom moste nad riekou Váh v 
Trenčíne je však v nedohľadne, Slovenská správa ciest (SSC) 

priznala, že dodnes 
nezačala s prípravou, 
dôvodom sú vysoké 
náklady. 

Primátor Trenčína 
pritom upozorňuje, že 
most je katastrofál-
nom stave. V prípade, 
že sa štát o mimo-
riadne vyťažený most 

nezačne zaujímať, mesto spustí petíciu, nevylučuje ani jeho 
zablokovanie. 

Most postavili v roku 1956, jeho generálnu opravu sľubovala 
SSC už počas výstavby nového cestného mosta, neskôr už 
hovorila o začatí rekonštrukcie po jeho dokončení v roku 2015. 

Dodnes však opravili iba dva mostné závery. Po rokoch 
sľubov je podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka 
najvyšší čas konať. 

„Stav mosta je na prelome 6. a 7. stupňa, podľa mňa je v 
kritickom stave. Pohľad naň z rieky je žalostný, nie sme ďaleko 
od nejakého problému či tragédie. Jazdia tadiaľ kamióny, au-
tobusy plné ľudí a ja sa začínam obávať, že ten most toho už 

http://www.trencin.sk/
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nemusí veľa vydržať. Dúfam, že nepríde k žiadnej tragédii,“ 
upozornil. 

Mesto odborníkom zo SSC a ministerstva dopravy podľa 
jeho slov prednieslo vlastné riešenie opravy mosta, ako aj pre-
ložku cesty 1. triedy, radnica odpoveď doteraz nedostala. 

Hovorkyňa SSC Lucia Karelová pritom potvrdila, že správa 
ciest dodnes nezačala ani len s prípravou rekonštrukcie: „Dô-
vodom sú vysoké finančné náklady, odhad na majetkovo-práv-
ne vysporiadanie predstavuje milión eur, na projektovú doku-
mentáciu 1,5 milióna eur a na samotnú realizáciu asi 35 mi-
liónov eur.“ 

Financie na rekonštrukciu 62-ročného mosta možno čerpať 
len zo štátneho rozpočtu. S prípravou projektu navyše začnú až 
v momente, keď štát potrebné desiatky miliónov eur na opravu 
zagarantuje. 

Most dlhý 346 metrov je už šesť rokov v šiestom zo sied-
mych stupňov stavebno-technického stavu, čo znamená veľmi 
zlý stav. V prípade, že sa zhorší o ďalší stupeň, most by museli 
uzavrieť, keďže by spadal do kategórie mostných objektov v 
havarijnom stave. 

O potrebe jeho rekonštrukcie hovoril ešte v roku 2012 
bývalý riaditeľ SSC Pavel Pavlásek: „Len čo dokončíme nový 
cestný most, začína sa etapa modernizácie starého mosta, tá by 
mala trvať asi 12 mesiacov.“ 

Podľa odborníka na mosty Petra Pavlíka je vo všeobecnosti 
oprava mostov finančne poddimenzovaná. 

„Problémy sa tlačia pred nami, ale neujdú,“ upozornil s tým, 
že podstatne iné peniaze stojí oprava mostov, ktoré podliehajú 
pravidelnej údržbe v porovnaní s mostmi, do ktorých majiteľ 
pravidelne neinvestuje. 

„Situácia je zlá, vyššie územné celky aj SSC majú málo 
peňazí. Môže to dospieť aj do takého štádia, že most sa nebude 
dať zrekonštruovať a bude sa musieť celý zhodiť a postaviť 
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nanovo. Pri takejto pokročilejšej degradácií je oprava 
účinnejšia, o čo skôr sa spraví,“ skonštatoval vlani Peter Pavlík. 

O nutnosti riešiť most, z ktorého sú odpadnuté kusy betónu 
viditeľné voľným okom, hovoria Trenčania už roky. Jeho 
technický stav nie je problémov iba pre motoristov, ale i pre 
chodcov a cyklistov. Tým v minulosti Slovenská správa ciest 
zamedzila vstup na jedny zo schodísk vedúcich na most. Dôvo-

dom bol ich nevyhovu-
júci stav. 

Nečinnosť štátu v 
prípade rekonštrukcie 
dotknutého mosta rek-
lamujú občania aj 
priamo primátorovi 
Trenčína počas dňoch 
otvorených dverí. 

„Minimálne traja mi prídu nadávať, aby som niečo robil so 
schodmi, lebo musia chodiť naokolo. Riešiť to budem tak, že 
keď štát nepristúpi k tejto téme seriózne, budem spĺňať vôľu 
občanov a budem to riešiť petíciou, zablokovaním mosta,“ po-
vedal Richard Rybníček. 

Primátor pritom verí, že mestom prednesený projekt SSC a 
ministerstvu dopravy by v prípade plného zaangažovania štátu 
mohol dať Trenčanom funkčný a zrekonštruovaný most do 
siedmich rokov. 

www.sme.sk 11.07.2018 
pomocná evidencia 460/1/2018 
 
Vo štvrtok 12. júla ukončil reštaurátor Martin Mikuláš 

práce na rekonštrukcii pamiatky, ktorá pripomína obete mo-
rovej epidémie. Mor vypukol v Trenčíne v lete v roku 1710. Na 
jeho následky zomrelo asi 1600 ľudí.  

http://www.sme.sk/
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Stĺp, ktorý pochádza pravdepodobne z dielne viedenských 
kamenárskych majstrov, dal v roku 1712 postaviť gróf Mikuláš 
Ilešházy. Majstri v tom čase pracovali v Trenčíne na rekon-
štrukcii jezuitského (dnes piaristického) kostola. Posledná 

rekonštrukcia Moro-
vého stĺpa pred tou 
súčasnou bola usku-
točnená ešte v rokoch 
1977 – 1978. 

V roku 2017 sa 
Mestu Trenčín poda-
rilo získať dotáciu 15 
tisíc eur z Ministerstva 
kultúry SR na prvú 

etapu kompletnej rekonštrukcie Morového stĺpa. Týkala sa jeho 
spodnej časti. Zvyšok do necelých 30 tisíc eur dalo mesto zo 
svojho rozpočtu. 

Prvá etapa sa tak začala 22. augusta 
2017, kedy bolo rozobrané pôvodné scho-
disko so zábradlím a balustrádou a od-
vezené do ateliéru reštaurátora Martina 
Mikuláša. V tom čase totiž na Mierovom 
námestí prebiehala rozsiahla rekonštrukcia 
celého námestia. 

Koncom roka 2017 požiadalo Mesto 
o dotáciu aj na druhú etapu rekonštrukcie, 
teda na práce na stĺpe, nápisoch a súsoší 
Svätej Trojice. Aj v tomto prípade ide o 15 tisíc eur z minis-
terstva kultúry a necelých 14 tisíc eur z mestského rozpočtu.  

Práce na tejto etape sa začali 16. apríla 2018 už priamo na 
Mierovom námestí. Po ich skončení priviezol reštaurátor zo 
svojej dielne aj zrekonštruované balustrádové zábradlie a dva 
schodové stupne. 
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Kompletne zrekonštruovanú pamiatku odovzdal reštaurátor 
Martin Mikuláš Mestu Trenčín vo štvrtok 12. júla. 

www.trencin.sk 12.07.2018 
pomocná evidencia 463/1/2018 
 
Voľný priestor medzi parkovacími miestami a chodníkom 

na Mládežníckej ulici (pri Kolibe) už slúži cyklistom. Mesto tu 
vyznačilo cyklotrasu. Parkovisko na Mládežníckej ulici bolo po 
ukončení modernizácie železničnej trate obnovené a od 15. ja-
nuára tohto roka je zara-
dené do regulovaného 
pásma F. 

Pri vyznačovaní par-
kovacích miest zostal 
voľný priestor medzi 
stojiskami a chodníkom. 
Tento priestor bol 
určený pre budúcu 
cyklotrasu. Tá je už vyznačená, a tak cyklisti môžu pokračovať 
podchodom pod Hasičskou ulicou do centra alebo po trase 
vedľa bývalej trate ďalej na hrádzu do Zámostia, prípadne na 
Sihoť cez Rázusovu ulicu. 

Práve na Rázusovej ulici bol v júni vyznačený cyklokoridor. 
Ten vedie trasou, kadiaľ sa bežne pohybovali a pohybujú 
cyklisti. Toto riešenie na Rázusovej ulici je len dočasné, pretože 
pri súčasnom šírkovom usporiadaní ulice sa tam samostatný 
cyklopruh nezmestí.  

Plánovanú cyklotrasu od Námestia SNP do Kubrej a Opa-
tovej, ktorá by mala viesť aj Rázusovou ulicou, bude vybu-
dovaná po získaní prostriedkov z fondov EÚ. 

www.trencin.sk 19.07.2018 
pomocná evidencia 476/1/2018 
 

http://www.trencin.sk/
http://www.trencin.sk/
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Socha sv. Jána Nepomuckého je zreštaurovaná. V piatok 20. 
júla osadili nad jeho hlavou svätožiaru s piatimi hviezdičkami. 
Päť hviezd mu podľa legendy svietilo okolo hlavy, keď jeho 
bezvládne telo vyťahovali z Vltavy. 

„Dnes je socha ukončená,“ povedal po osadení svätožiary 
akademický sochár Juraj Krajčo. Reštaurovanie trvalo vyše 
pol roka s krátkou prestávkou v zime. Všetky práce sa 
odohrávali priamo na mieste, na Farskej ulici, s maximálnym 
ohľadom na zachovanie hmoty a výrazu sochy. 

Reštaurátor sa musel popasovať s dosť veľkým úbytkom 
hmoty. „Zvetraním zmizli približne dva centimetre z povrchu 
sochy, nielen tvár Jána Nepomuckého, ale aj prsty, tvár anje-
lika, ruky anjelika, mnohé veci sa museli dotvoriť. A mnohé 
zostali tak, ako sú. Socha sa prezentuje v takom výraze, že je 

jasné, že má zhruba nece-
lých 300 rokov,“ hovorí 
Juraj Krajčo. 

Z hotového diela má 
radosť: „Je to veľmi pek-
ná socha, dotvára vizuál-
ne pohľad na koniec ulič-
ky, v spojení s Farským 
kostolom dostala veľmi 

dôstojný ráz a myslím, že mesto tým získalo jednu veľmi peknú 
kultúrnu pamiatku.“ 

Na obnovu sochy sv. Jána Nepomuckého na Farskej ulici 
získalo Mesto Trenčín v minulom roku finančný dar od Nadácie 
SPP vo výške 10 tisíc eur. Dnes je socha i nasvietená, jej okolie 
upravili pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov. 

Socha je výtvarným objektom v pamiatkovo chránenom 
území Mestskej pamiatkovej rezervácie Trenčín. Krajský pa-
miatkový úrad podal podnet na jej vyhlásenie za nehnuteľnú 
národnú kultúrnu pamiatku. 
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Pôvodne sa nachádzala na námestí, približne pred budovou 
sporiteľne. Dnes je pred Farskými schodmi na pravej strane. 
Socha predstavuje svätca Jána Nepomuckého odetého do ka-
nonického rúcha a kožušinového plášťa. V ľavej ruke drží biret 
a v pravej krucifix s postavou Ukrižovaného. Pri nohách mu 
kľačí anjel. Na podstavci sú dva erby, ktoré patrili Johannovi 
Halweilovi, veliteľovi Trenčianskeho hradu a pokladníkovi 
cisárskeho eráru a jeho manželke. Sv. Ján Nepomucký bol pat-
rónom, ochraňujúcim pred rôznymi chorobami a živelnými 
pohromami a tiež ochrancom spovedného tajomstva. 

Podľa známej legendy je osobnosť Jána Nepomuckého prí-
kladom neuveriteľnej 
viery v charakter člove-
ka. Tento kňaz bol vraj 
spovedníkom Žofie Ba-
vorskej, manželky čes-
kého a rímskeho kráľa 
Václava IV. Luxembur-
ského. Kráľ bol natoľko 
žiarlivý, že žiadal Jána 
Nepomuckého, aby mu vyzradil spovedné tajomstvá jeho man-
želky. Kňaz to odmietol. Kráľ sa nahneval a Ján Nepomucký 
skončil v mučiarni. Nepovedal nič, akúkoľvek informáciu 
vnímal ako znesvätenie svojho poslania. Mučeniu podľahol. 
Kráľ nechal jeho telo zhodiť z Karlovho mosta do Vltavy. 

Ráno 17. apríla 1393 vytiahli rybári z vôd Vltavy bezvládne 
mužské telo. Podľa legendy mu okolo hlavy svietilo 5 hviezd. 
A takto býva Ján Nepomucký zobrazovaný dodnes. Pochovaný 
bol na Pražskom hrade so všetkými poctami. Len v Európe je 
okolo 30 tisíc sôch Jana Nepomuckého. 

www.trencin.sk 20.07.2018 
pomocná evidencia 
 

http://www.trencin.sk/
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Páchatelia, ktorí terorizovali Slovensko a najmä Trenčiansky 
kraj v rokoch 2015 až 2017, si vypočuli svoje tresty. Milan Ž. 
(49), Stanislav H. (48) a Jaroslav K. (58) vyfasovali za deväť 
trestných činov spolu 38 rokov vo väzení, a to všetko za spôso-
benú škodu vo výške približne 200 tisíc eur. Poškodených 
v celej kauze je 23 ľudí, samotná obžaloba bola taká rozsiahla, 
že ju prokurátor čítal až 50 minút.  

Trojicu mužov, ktorí lúpili, kradli, unášali, porušovali domo-
vú slobodu a našli u nich obrovský arzenál zbraní, prišlo na súd 
podporiť 19 príbuzných. Všetci muži sa k činom priznali. 

Trojica sa do dejín slovenskej kriminalistiky zapísala najmä 
prípadom, keď vylúpili čerpaciu stanicu v Trenčíne, kam sa 
doviezli na ukradnutom luxusnom audi. To po čine zhodili do 
kanála Váhu. Potom, ako ich policajti zlapali, vyšlo najavo, čo 
všetko má podarené trio na svedomí a málo toho veru nebolo. 

Na lúpežnú dráhu sa vybrali už v decembri 2015, keď sa 
rozhodli ukradnúť auto. Krádež im však nevyšla podľa ich 
predstáv a zvrhla sa na lúpež, keď vo firme v Ružomberku 
objavili aj majiteľa mercedesu. Toho zviazali a na aute ušli. Od 
páchania trestných činov ich to však neodradilo a už o dva dni 
na ukradnutom aute vylúpili potraviny, pričom si obliekli 
oblečenie s nápisom polícia.  

V septembri roku 2016 v susednom Česku ukradli luxusnú 
audi A8 a jej majiteľovi sa vyhrážali pištoľou. Neskôr si za-
dovážili ďalšie zbrane a v októbri spáchali zločin, ktorý im na-
koniec zavaril najviac – vydieračský únos. Vlámali sa do domu 
v Trenčianskych Miticiach, zastrelili dogu a keď sa vrátil maji-
teľ, prevádzkovateľ niekoľkých herní, kričali naňho, že ide 
o policajnú akciu, aby nekládol odpor, ľahol si na zem a robil 
to, čo mu povedia. Nakoniec ho naložili do auta a vozili po her-
niach, z ktorých musel vybral viac ako 42 tisíc eur.  

V apríli 2017 ukradli motorku, v júni nasadli na štvorkolku 
a v Hornom Srní vykradli auto Slovenskej pošty. Na smrť vyde-
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sené poštárky nahnali do jednej miestnosti a ohrozovali ich 
zbraňami. Svoje lúpežné ťaženie zavŕšili na čerpacej stanici, 
kde spôsobili škodu až za 65 tisíc eur. Zobrali z nej trezor s trž-
bou po festivale Pohoda. 

Čo všetko ešte mali v pláne, nie je známe, isté však je, že 
u nich polícia pri domových prehliadkach našla obrovské 
množstvo zbraní, 
aj ručné granáty, 
akoby sa pripra-
vovali na ďalšie 
lúpežné ťaženia. 
Spolu spáchali až 
deväť rôznych 
trestných činov, 
niektoré opakova-
ne. K najzávažnejším patrí vydieračský únos, zločiny lúpeže, či 
nedovolené ozbrojovanie. Iba za únos im hrozila najvyššia 
trestná sadzba v rozpätí od dvanásť do dvadsať rokov odňatia 
slobody. 

 „Chcem poukázať na mimoriadnu nebezpečnosť konania a 
len tým, že poškodení počúvali pokyny obžalovaných, nedošlo 
k ublíženiu na zdraví, alebo aj k smrti,“ povedal prokurátor a 
poukázal na to, že u páchateľov nejde o osoby, ktoré by boli 
v minulosti netrestané. Milan Ž. aj Stanislav H. boli už súdne 
trestaní, pričom Stanislav mal v registri trestov až desať 
záznamov. Všetci traja muži sa pred súdom k činom priznali vo 
všetkých bodoch obžaloby. Milan Ž. ani Stanislav H. príliš 
slovami neplytvali, všetko za nich povedali ich obhajcovia. 

„Chcem aby senát vzal do úvahy, že klient sa priznal a skut-
ky oľutoval,“ povedala obhajca Milana Ž., ktorý lúpežné akcie 
podľa obžaloby plánoval. „Môj klient najprv k veci nevypo-
vedal, ale neskôr popísal všetko a spolupracoval,“ povedal 
obhajca Stanislava H. 
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 „Môj klient si uvedomuje, že to, čo spravil, bolo najhoršie 
rozhodnutie v jeho živote. Prvý trestný čin na ktorý sa dal na-
hovoriť, bola krádež, tá sa však zvrhla na lúpež a už bol v blud-
nom kruhu,“ povedala obhajkyňa Jaroslava K. Toho prišlo na 
súd podporiť mnoho členov rodiny, dokonca aj jeho partnerka 
a osemročný syn. Obhajkyňa poukázala aj na znalecký posudok 
psychológa, ktorý Jaroslava opísal ako ľahko manipulova-
teľného človeka, ktorý si je vedomý svojho kriminálneho ko-
nania a jeho dopadu, je mu to výrazne ľúto a k činu ho dohnalo 
zúfalstvo. To sa napokon snažil vysvetliť súdu aj samotný 
obžalovaný. 

Sudca uznal všetkých troch mužov za vinných zo všetkých 
bodov obžaloby. Milanovi Ž. uložil trest 14 rokov za mrežami, 
Stanislavovi H. taktiež 14 rokov a Jaroslavovi K. desať rokov. 
Po verdikte súdu si všetci obžalovaní ponechali 15-dňovú leho-
tu v rámci ktorej sa rozhodnú, či sa voči verdiktu súdu odvolajú 
alebo nie. Lehotu si rovnako ponechal aj prokurátor. 

www.pravda.sk 20.07.2018 
pomocná evidencia 482/1/2018 
 
V stredu 25. júla si mesto Trenčín so svojím obyvateľstvom 

na slávnostnej svätej omši celebrovanej Nitrianskym diecéz-
nym biskupom Mons. Viliamom Judákom v Kaplnke sv. An-
ny za účasti dekana Trenčianskej farnosti Mons. Milana Kup-
číka vzdalo hold udalosti spred 250 rokmi, keď v tejto časti 
dolného mesta Trenčín bola odovzdaná do užívania rímsko-
katolíckej cirkvi Kaplnka svätej Anny.  

V úvode slávnostnej svätej omše Mons. Viliama Judáka so 
sprievodom privítal primátor Mesta Trenčín Richard Ryb-
níček. Súčasťou osláv výročia začiatku duchovného života 
v tejto časti mesta bolo posvätenie novo inštalovaného súsošia 

http://www.pravda.sk/
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svätej Anny držiacej v náručí malú Máriu od autora sochára a 
reštaurátora Martina Mikuláša pred kaplnkou Mons. Vilia-
mom Judákom.   

Po krátkom agapé 
sa sprievod veriacich 
pobral mestom sme-
rom  na Farskú ulicu 
k obnovenej soche sv. 
Jána Nepomuckého, 
na ktorej obnovu zís-
kalo Mesto Trenčín 
grant  od Nadácie Slo-
venského plynárskeho priemyslu vo výške 10 tisíc eur. Na 
reštaurovaní sochy sa podieľal opäť sochár Martin Mikuláš. 
Socha má necelých 300 rokov. Predstavuje svätca odetého do 

kanonického rúcha 
a kožušinového plášťa. 
V ľavej ruke drží biret  
a v pravej ruke drží 
krucifix s postavou 
Ukrižovaného. Pri no-
hách mu kľačí anjel. 
Na podstavci sochy sú 
dva erby, ktoré patrili 
veliteľovi Trenčian-

skeho hradu Johannovi Halweilovi a pokladníkovi cisárskeho 
eráru a jeho manželke. 

Svätý Ján Nepomucký bol patrónom ochraňujúcim pred rôz-
nymi chorobami, živelnými pohromami a ochrancom spoved-
ného tajomstva. Obnovenú sochu posvätil Mons. Viliam Judák. 

Sprievod veriacich svoju cestu mestom ukončil pred Moro-
vým stĺpom Najsvätejšej Trojice na Mierovom námestí, ktorá 
je pamiatkou na hrozný mor, ktorý vypukol v Trenčíne v lete 

Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák po slávnostnej omši. 

Znovu inštalované súsošie svätej Anny. 
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v roku 1710, na následky ktorého zomrelo okolo 1600 občanov. 
Na pamiatku tejto udalosti 
ho dal postaviť v roku 
1712 gróf Mikuláš Illes-
házy. Stĺp pochádza prav-
depodobne z dielne vie-
denských kamenárov, 
ktorí v tom čase pracovali 
v Trenčíne. Morový stĺp 
reštauroval tiež Martin 
Mikuláš a reštaurovanie bolo zakomponované do celkovej re-
konštrukcie Mierového námestia. Aj obnovený Morový stĺp 
Najsvätejšej Trojice posvätil  Mons. Viliamom Judák. 

Farské listy  č. 8/2018 
pomocná evidencia 496/1/2018 
 
Rybníčkovci sú stará trenčianska rodina, v meste sú už vyše 

120 rokov. Pôvodne sa v Trenčíne venovali hodinárstvu, zlat-
níctvu či novinárčine. Bratia Richard a Róbert to v meste do-
tiahli na najvyššie posty. Richard je od roku 2010 primátorom 
mesta, mladší Róbert zasa v pozícii spoluvlastníka i generál-
neho manažéra vytiahol trenčiansky futbal hrobárovi z lopaty a 
dostal ho na absolútny vrchol.  

TREND s oboma bratmi hovoril nielen o tom, čo ďalej 
chystajú vo svojom meste, čo sa im nedarí, ale aj o tom, ako by 
sa mohla ďalej zlepšovať politika i futbal v celej krajine. 

Primátor Richard o Róbertovi 
Aký je váš brat manažér? 
„Má oproti mne nekonečnú trpezlivosť a až šialený nadhľad 

a pokoj pri rozhodovaní. A takto robí aj tvrdé rozhodnutia, keď 
je presvedčený, že sú v prospech klubu. Naopak, jeho slabinou 
je, že si toho na seba berie v práci až príliš veľa, napríklad okolo 
výstavby štadióna. Niekedy už naráža na svoje limity a niečo 

Sochár a reštaurátor Martin Mikuláš opisuje zreštaurovaný Morový stĺp. 
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už aj nedá. Manažovať popri klube aj výstavbu štadióna je 
priveľa. Je to aj výsledok toho, že za klubom je ozajstný 
investor z futbalového prostredia, a nie vplyvní páni domáceho 
biznisu, ktorí si na štadióny svojich klubov vylobujú viac 
dotácií. My sme spomedzi krajských miest dostali na štadión 
najmenej peňazí. A to sa ešte v Bratislave stavia národný futba-
lový štadión pre súkromný futbalový 
klub, ktorý na to nedáva vôbec nič, 
celý ho financuje len štát. Ale takto 
je náš futbal zasa zdravší.“ 

Aký spoločný projekt mesta s 
futbalovým klubom si najviac 
vážite? 

„Charitatívny projekt Hviezdy deťom, ktorý vzišiel práve z 
nášho klubu. K hendikepovaným deťom sa cez tento projekt 
dostali už stovky tisíc eur.“ 

Naopak, pri čom ste sa najviac nepohodli? 
„Ten nový štadión je bolestivý. Neraz sa zaň pochytíme, le-

bo to ide pomalšie, ako sme obaja čakali. Niekedy sa aj za-
mýšľam, že aj mestská pokladnica by mala štadión podporiť 
viac, no realita je taká, že my ako mesto, čo ešte donedávna 
šetrilo aj na osvetlení či kosení trávy, na nový štadión nedávame 
ani euro. Projekt za zhruba 20 miliónov eur má len dvaapol-
miliónovú dotáciu od štátu a inak to celé kryje len klub. No stále 
máme s bratom skvelý vzťah. A keď sa pohádame, často mi to 
len otvorí oči, že to a to môže byť aj nejako inak. Povieme si 
prepáč a ideme ďalej.“ 

Nevyčítate bratovi, že v klube hrá málo Slovákov? 
„Naopak. Celému mestu to len pomohlo k väčšej tolerancii. 

Naši chlapci z Afriky a iných kútov sveta nás učia lepšie spolu-
nažívať aj s inými mentalitami. Fanúšikovský klub nášho futba-
lu je postavený ako antifa. Je proti extrémizmu a násiliu.“ 

Richard Rybníček 
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Nemá u vás futbal protekciu? Nepodporujete futbalistov 
viac ako iné športy? 

„V politike, a to aj v komunále, platí, že najviac trpia najbliž-
ší. Dávam si pozor na akékoľvek privilegovanie klubu. Pre bra-
ta je moja pozícia skôr príťažou ako výhodou. Jeho projekty s 
mestom posudzujem ešte prísnejšie ako iné. No aj tak sa ďalej 
rozpráva, že hokej má od mesta menej, tomu sa nikdy nevy-
hnem. Klubu platíme iba 200 tisíc eur ročne, aby tam mohla 
zadarmo trénovať naša mládež.“ 

Ako vám v Trenčíne pomáha, že brat v meste manažuje 
úspešný futbalový klub? Nedáva vám klub trebárs väčší 
priestor na prezentáciu, keď zožne nejaký úspech? 

„Nikdy s našimi futbalistami ani hokejistami z Dukly či 
tými, ktorí priniesli z Ameriky Stanley Cup, nechodím na pódiá 
alebo pred médiá. Uctím si ich v súkromí, no neukazujem sa s 
nimi, pretože je to ich úspech.“ 
 

Futbalový manažér o Richardovi 
Aký je váš brat manažér? 
„Na bratovi si najviac cením, že vždy doteraz, či to bolo v 

televíziách alebo teraz v Trenčí-
ne, sa držal svojich životných 
hodnôt a princípov slušnosti. A 
cením si aj jeho empatiu. Vie sa 
vcítiť do problémov bežných 
ľudí. To je osobitne dôležité v 
jeho terajšej práci primátora. A 
je aj veľký pracant. Veci rieši vždy do konca a nenecháva nič 
rozpracované. Jeho slabinou zasa je, že až priveľmi na seba 
vzťahuje aj neobjektívnu kritiku, ťažko také veci prežíva. Bolo 
by pre neho samého lepšie, keby sa cez také veci vedel preniesť 
rýchlejšie. A slabinou je aj to, že sa v meste snaží vyhovieť 
všetkým, a to sa naozaj nedá.“ 

Róbert Rybníček 
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Ktorý spoločný projekt klubu a mesta si najviac vážite? 
„Najväčším spoločným projektom je výstavba nového 

štadióna pre 9 500 divákov. Verím, že sa nám ten štadión pre 
celý región podarí postaviť čo najrýchlejšie.“ 

Naopak, pri čom ste sa s bratom najviac nepohodli? 
„Dostávame sa aj do sporov, lebo povahovo sme každý iný. 

Brat je impulzívnejší, niekedy reaguje podráždene. Ja som zasa 
trpezlivejší, a tak vždy vieme rýchlo nájsť kompromis. Žiadny 
taký spor, čo by nás naozaj rozdelil, sme nemali. Pravda je len 
to, že teraz máme okolo štadióna viac polemík ako voľakedy.“ 

Mal by sa brat ešte zaujímať aj o celoštátnu politiku? 
„Ja ho veľmi rád uvidím na čele mesta aj po najbližších 

primátorských voľbách, lebo tu spravil kus roboty a Trenčín 
napreduje. Ale zasa jeho skúsenosti z rôznych manažérskych 
postov ho predurčujú, aby mohol participovať aj v celoslo-
venskej politike. Zároveň ho však chápem, keď hľadá takú ces-
tu, aby v nej mohol byť naozaj nezávislý od cudzích peňazí i 
vplyvu. Viackrát mi už povedal, že ani vo veľkej politike ešte 
posledné slovo nepovedal. Jeho čas ešte príde. A pomôže nielen 
Trenčínu, ale aj celej krajine.“ 

Ako vám pomáha, že brat manažuje mestský úrad? 
Nedostávajú trebárs futbalisti viac peňazí ako iné športy? 
„Máme veľmi presne zadefinované mantinely vzťahov medzi 
mestom a klubom, aby to nevybočovalo zo žiadneho štandardu. 
Nie je tam nič nekalé ani neslušné. A sme pod veľkým 
drobnohľadom ľudí, ktorí by chceli nájsť niečo neštandardné.“ 

www.etrend.sk 26.07.2018 
pomocná evidencia 502/1/2018 
 
S nezávislými poslancami sa musíme viac stretávať a disku-

tovať, ale vychádzajú z toho lepšie riešenia, tvrdí primátor 
Trenčína Richard Rybníček. Koncom roku 2016 išiel zakladať 
novú politickú stranu. No už o rok to v podstate vzdal s tým, že 

http://www.etrend.sk/
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na naozaj nezávislú stranu sa tu nedajú nájsť peniaze. Bol totiž 
ochotný prijať od individuálnych sponzorov najviac sto eur a od 
firiem päťtisíc. 

Nezmenili ste v posledných mesiacoch plných káuz 
o prepojení politikov na mafiu názor? 

„Určite nie. Nechcem sa len tak začleniť do nejakej 
existujúcej strany. Chcel som vytvoriť stranu, ktorá bude mať 
ľudí z regiónov a bude regiónom aj reálne pomáhať. Ale ani 

náhodou som sa sľúbený-
mi peniazmi nedostal na 
také objemy, ktoré by ak-
tívna strana potrebovala. 
Na rozbeh by sme po-
trebovali asi pol milióna 
eur a potom okolo 30 tisíc 
eur mesačne na bežný 

chod. Od pár silných sponzorov ponuky na veľké sumy síce 
prišli a tie by aj na nejaký milión na prvý rok fungovania strany 
stačili. Ale tých som odmietol, to by už práve nebola nezávislá 
strana. Navyše keď vidím posledné prieskumy, ani neviem, či 
je tu až taký dopyt po novej slušnej strane, ako si niektorí mož-
no myslíme.“ 

Takže pripojenie sa k nejakej existujúcej strane úplne 
vylučujete? 

„Ja nehovorím, že týmto sa moja cesta do veľkej politiky 
definitívne skončila. Ale nateraz nevidím ako reálne meniť veci 
k lepšiemu cez nejakú známu stranu. Vrátil som sa k tomu, že 
chcem v Trenčíne už tretíkrát po sebe vyhrať voľby primátora 
a chcem tu dotiahnuť veci, ktoré som ešte nestihol. Dnešné 
strany sú len o pár poslancoch, ktorí sú každý deň v televízii, 
majú lídra a prijímajú nejaké zákony. Ich reálny výkon medzi 
ľuďmi je nula.“ 
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Nekomunikovali ste o možnej politickej spolupráci 
s Andrejom Kiskom? 

„V poslednom čase nie. Boli sme spolu, keď bol na oficiál-
nej návšteve Trenčína. Pýtal sa ma na moje názory na de-
centralizáciu štátu, ale už vtedy som videl, že ani sám zásadnej 
decentralizácii neverí. A mal som pocit, že sa jej aj on bojí. 
Jednoducho, aj on žije viac v tom bratislavskom ponímaní Slo-
venska, že treba zhora vyriešiť zdravotníctvo, školstvo a korup-
ciu a všetko bude v poriadku. Ale ja to vidím inak. Základom 
zlepšenia štátu musí byť práve ozajstná decentralizácia kom-
petencií na samosprávy i zmena volebného systému. Nech sa tu 
nevolia iba strany, ale aj skutoční lídri z jednotlivých regió-
nov.“ 

Ako vidíte terajší politicko-spoločenský vývoj na 
Slovensku? Mení sa krajina k lepšiemu? 

„Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej som si 
okamžite povedal, že Slovensko už nikdy nebude, ako bolo za 
Fica. A to sa aj, chvalabohu, udialo. Ale na druhej strane som 
si mylne myslel, že tá zmena bude oveľa zásadnejšia. Padne 
celá vláda a príde k predčasným voľbám. To by bol jediný nor-
málny záver tej hroznej udalosti. Ale nestalo sa. Pri najbližších 
voľbách v roku 2020, bez ohľadu na to, čo si myslíme o súčas-
nej opozícii, musíme zariskovať a dať šancu novým ľuďom. Sa-
mozrejme, tú šancu dajme demokratickej alternatíve, a nie ne-
jakým extrémistom.“ 

Veríte, že dokážete mesto zásadnejšie meniť aj bez 
zmeny riadenia krajiny? 

„Nie. Zásadný skok z postu primátora, i keď krajského mes-
ta, sa nedá urobiť. Čo viem ponúknuť Trenčínu, je to, že naďalej 
budeme napredovať aspoň v tom, čo naozaj vieme ovládať 
sami. V zásade vie mesto krok po kroku zlepšovať bežný život. 
No strategický skok každého mesta na iný level je dnes nadvia-
zaný na centrálnu vládu. Chceme teraz napríklad zasadne zlep-
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šiť dopravu, už máme na to štúdie. Vieme, ako by tu mali presne 
vyzerať cesty. Ale zdroje na novú infraštruktúru musí uvoľniť 
vláda v Bratislave. Presne toto z nás, primátorov a starostov, 
robí ľudí závislých od ministrov a úradníkov. Preto budem as-
poň cez Združenie miest a obcí Slovenska presadzovať de-
centralizáciu. Verím, že cez nové vlády, s novými ľuďmi, by 
decentralizácia mohla napredovať aspoň evolučne, keď už nie 
revolučne. Tí, čo sú vo vláde teraz, sú čistí etatisti, čo chcú sami 
riadiť a rozdeľovať úplne všetko.“ 

Veríte si znova v najbližších primátorských voľbách na 
vyše 70 percent hlasov, ako to bolo pri prvých dvoch 
víťazstvách? 

„Už nie, pre jednu zásadnú vec. V Trenčíne som totiž presa-
dil regulované parkovanie nielen v centre, ale aj na sídliskách. 
Toto ťažké opatrenie mnohých nahnevalo a nejaké hlasy mi 
určite zoberie. Nie som presvedčený, či vôbec vyhrám. Ale re-
gulované parkovania mesto potrebovalo.“ 

Tvrdili ste, že zhruba do roku 2025 či 2030 bude Trenčín 
najlepším mestom na život v tejto krajine. Plní sa to? 

„Áno a veľmi vážne. Asi ako jediné mesto máme za sebou 
aj kompletný projekt nového centra mesta. Chceme sem 
postupne nasťahovať päť- až šesťtisíc mladých ľudí, lebo centrá 
dnes vymierajú. Celkovo chceme byť mestom mladých rodín 
a turizmu. I keď zasa v mnohých prípadoch budeme potrebovať 
pomoc vlády.“ 

Ako sa vám lobuje u politikov v Bratislave za mesto, keď 
navyše v Trenčíne patria k nezávislým aj zhruba štyri pä-
tiny mestských poslancov? 

„Určite je to pre nás viac výhoda. Napriek tomu, že v Brati-
slave sa nám presadzuje ťažšie. Reálne máme od vlády menšie 
financie ako iné krajské mestá s primátormi zvnútra strán. Aj 
manažovanie mesta je s nezávislými poslancami náročnejšie. 
Nemáme poslanecké kluby, kde sa rýchlo vytvárajú jednotné 
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názory. Musíme sa všetci viac stretávať a diskutovať. To je 
časovo náročnejšie, no zasa z toho vychádzajú pre mesto lepšie 
a stabilnejšie riešenia. Bez strán sa mesto spravuje ľahšie. Po-
kiaľ viem, v niektorých kanadských provinciách sú strany na 
komunálnej úrovni dokonca úplne zakázané a volia sa naozaj 
iba osobnosti. To by bolo pekné riešenie aj pre nás.“ 

Majú podľa vás samosprávy na to, aby zvládli viac práv 
a povinností? 

„Práveže iba samosprávy na to majú. V obciach a mestách 
žije množstvo neuveriteľne 
šikovných ľudí. Celé roky tu 
slovenské vlády jedna za 
druhou nevedia riešiť rómsky 
problém. Prijímajú sa „kon-
cepcie“, vymenúvajú splno-
mocnenci. No reálne celo-
štátne výsledky z toho žiadne 
nie sú. Pritom je hneď niekoľko starostov, ktorí problémy 
svojich Rómov dokázali vyriešiť bravúrne. A ak pôjdem ešte 
ďalej, prečo trebárs aj minimálna mzda má byť jednotná pre 
celú krajinu, keď niekde je príliš nízka, no inde to firmy tlačí na 
hranu prežitia? Podniky sa tam ani nezakladajú a ľudia sa musia 
sťahovať za prácou. Vo Švajčiarsku regióny rozhodujú aj 
o svojej hospodárskej politike. Samy si určujú, akých 
investorov potrebujú a prispôsobujú tomu aj miestne daňové 
zvýhodnenia.“ 

Prečo Trenčín nie je veľmi viditeľný ani pri lákaní 
veľkých investorov? 

„My sme spokojní s tými zahraničnými investormi, ktorých 
tu máme. Akebono, Adient či Leoni s Hellou sú pre nás dosť 
veľké firmy. Firmy do päťsto zamestnancov sú optimálne. Sú 
menšie, no o to stabilnejšie ako nejaký gigant. Málokto asi vie, 
že Jaguar Land Rover mal podľa predstáv ministerstva hospo-



174 
 

dárstva ísť pôvodne do Trenčína, mal zabrať tunajšie letisko.  
No ja som ministerstvu odkázal, že takúto veľkú investíciu 
nepotrebujeme a nechceme prísť o letisko. Budeme mestom 
turizmu, športu a kultúry.“ 

Veľa sa hovorí tiež o tom, že by bolo správnejšie, aby ani 
európske fondy pre rozvoj regiónov nespravovala vláda, ale 
samotné regióny. V Poľsku to už tak funguje. Tu by to 
možné nebolo? 

„Nebolo, lebo všetci ľudia z našej vysokej politiky pri tejto 
myšlienke hneď zalamujú ruky, že v regiónoch sa bude z eu-
rofondov kradnúť ešte viac, ako sa to deje dnes na centrálnej 
úrovni. Ale vďaka čomu je dnes v krajine taká vysoká korup-
cia? No len vďaka centrálnemu riadeniu oddelenému od obča-
nov. Samosprávy sú pod oveľa väčším drobnohľadom voličov 
ako politici z vysokej politiky. Netreba sa báť presunu kompe-
tencií a peňazí na samosprávy. Ony s nimi vedia nakladať 
efektívnejšie. Nech štát riadi armádu, zahraničnú politiku a re-
gióny nech robia všetko, čo im je vlastné a blízke. Trebárs ja by 
som decentralizoval aj prokuratúru. Potom by nestačilo ovplyv-
ňovať generálneho prokurátora, ale mali by sme v každom 
regióne nezávislého šéfa prokuratúry, ktorému by nemohla za-
sahovať do práce Bratislava. Všetkých si oligarchovia nepod-
chytia, celý štát neovládnu.“ 

Vy ste prvé roky v zadlženom Trenčíne museli ozdravo-
vať hlavne jeho financie. Dnes ste už s obchodnými vzťahmi 
mesta spokojný? 

„Všetko už máme vyčistené, transparentné a pre mesto pri-
merané. Pri mojom nástupe bol dlh mesta 40 miliónov eur. 
Tento rok uzavrieme s dlhom pod 17 miliónov eur.“ 

Ako ste odstrihávali nevýhodné zmluvy? 
„Sú to náročné veci, ale ja som už za sebou mal ešte 

dramatickejšie oddlžovanie Slovenskej televízie. Tam som 
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zažil aj rokovanie, kde bola na druhej strane stola demon-
štratívne vyložená pištoľ.“ 

Čo vám na poste primátora nevyšlo? 
„To, že sme sa nedokázali s vlastníkom našej SAD-ky pá-

nom Trabelssiem dohodnúť na výstavbe novej autobusovej 
stanice. Padlo to na tom, že nesúhlasil s vyvolanými inves-
tíciami, ktoré mali byť zrealizova-
né popri výstavbe samotnej sta-
nice. My však na investíciách na-
vyše trváme. A ak sa na nich s de-
velopermi nedohodneme, ich zá-
mery u nás stoja.“ 

Od vášho nástupu sa príjmy 
Trenčína postupne zdvíhali z 29 až na 35 miliónov eur roč-
ne. A takisto sa mestu neustále zlepšoval aj hospodársky vý-
sledok. No vlani prišlo k poklesu zisku mesta zo 4,2 na 2,9 
milióna eur. Prečo? 

„Jednoducho, tak ako sme prvé roky môjho pôsobenia v úra-
de skoro všetko dávali len na znižovanie dlhu, teraz už znova 
viac investujeme aj do rozvoja.“ 

Vidíte sa do konca svojej kariéry už len na poste primá-
tora Trenčína či vo vysokej politike, alebo by ste sa chceli 
vrátiť ešte aj k manažovaniu nejakej firmy či mediálnej 
skupiny? 

„Médiá budú vždy moja srdcovka. Ale s prechodom na on-
line sa tak dramaticky menia, že návrat do médií by bol aj 
celkom veľká výzva. Svoju budúcnosť už však budem viac rie-
šiť aj s ohľadom na moju rodinu. Narodilo sa nám dieťa a ja sa 
mu chcem čo najviac venovať. Na druhej strane však tiež pre-
mýšľam o rozbehu nejakého zaujímavého biznisu, čo by ma ži-
vil aj na dôchodku.  

www.etrend.sk 26.07.2018 
pomocná evidencia 500/1/2018 

http://www.etrend.sk/
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Pre vysoké teploty asfalt v časti hrádze pri vodných elek-

trárňach tvrdne dlhšie 
ako sa predpokladalo. 
V  piatok 27. júla  bol na 
hrádzi hotový nový 
povrch v celom úseku. 
Oprava povrchu hrádze 
v úseku od elektrárne 
pri zimnom štadióne po 
most na Ostrov v dĺžke 

približne 1 km je mestskou investičnou akciou. 
www.trencin.sk 27.07.2018 
pomocná evidencia 503/1/2018 
 
V piatok 27. júla od 21.00 do 01.00 sme mali možnosť 

sledovať najdlhšie zatmenie mesiaca v tomto storočí. Návštev-
níkom Trenčianskeho hradu  
ponúkli toto pozorovanie pro-
stredníctvom profesionálnych 
teleskopov, unikátne výhľady 
sa naskytli z priestorov Je-
remiášovej bašty ale taktiež aj 
priamo z Matúšovej veže. 
Vychutnať si mohli aj pose-
denie pri vínku za zvukov akordeónu Martina Jáňu. Až 800 
záujemcov neváhalo a spravilo si večernú pohodu na hrade. 
Trenčianska univerzita poskytla odborné prednášky 
zamestnancov, pozorovanie teleskopmi i priamy komentovaný 
prenos zatmenia mesiaca z NASA. 

www.muzeumtn.sk 27.07.2018 
pomocná evidencia 507/1/2018 
 

http://www.trencin.sk/
http://www.muzeumtn.sk/
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Skupina historického šermu Wagus, Rytiersky turnaj Nor-
mani a mesto Trenčín usporiadali v dňoch 26. – 28. júla už 
tradične Trenčianske 
historické slávnosti. Na 
vynovenom Mierovom 
námestí si história po-
dala ruku s mestom. Už 
od štvrtka 26. júla sa 
námestie zaplnilo reme-
selníkmi. 

Po námestí sa pre-
chádzali „kontesy“ v krásnych róbach i galantní „rytieri“. Na 
pieskovisku sa bojovalo o záchranu princeznej so zlým drakom. 
Z pódia zaznievali malebné tóny starých melódií súboru Musi-
ca Poetica. Z Prahy prišla skupina Regii Caroli Regis, aby uká-

zal niečo zo svojho 
umenia dobových tan-
cov. Zahanbiť sa nene-
chala ani domáca Sku-
pina historického šer-
mu Wagus svojimi tan-
čekmi a aj iným pro-
gramom.  

Deti učil pantomi-
mické scénky mím 

a šašo Miro Kasprzyk. Deti sa zabávali aj s rytiermi Vir Fortis 
zo Zvolena. Umením boli vystúpenia tanečníc s orientálnymi 
tancami skupín Džamal a Isabelle. Návštevníci sa vozili po 
námestí na historickom záprahu. Cech Terra de Selinan pred-
viedol aj dávnu hygienu kúpania sa v drevenej kadi. Návštev-
níci obdivovali aj ohňovú show skupiny Black Evils. 

www.i-novinky.sk 28.07.2018 
pomocná evidencia 508/1/2018 

http://www.i-novinky.sk/
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Projekt rekonštrukcie Južného opevnenia Trenčianskeho 

hradu, vďaka ktorému bude niekdajšie sídlo Matúša Čáka 
sprístupnené aj od leso-
parku Brezina, je výsled-
kom spolupráce Tren-
čianskeho samospráv-
neho kraja, mesta Tren-
čín a českého mesta Bu-
čovice. Stavebné práce 
sa začali budovaním do-
časnej prístupovej cesty. 

Niektoré zákutia Trenčianskeho hradu boli dodnes pre 
návštevníkov zahalené rúškom tajomstva. To sa však zmení 
vďaka medzinárodnému projektu s názvom TreBuCHET – 
Trenčín, Bučovice, Chránime európske tradície. Nový vchod, 
prehliadkový okruh i samostatná pokladňa má návštevníkom 
a turistom zabezpečiť väčší komfort pri návšteve 
Trenčianskeho hradu. Južné opevnenie hradu Matúša Čáka 
prechádza zmenou už v týchto dňoch. Aby sa však na 
stavenisko dostala ťažká technika, v lesoparku Brezina vznikla 
nová dočasná prístupová asfaltobetónová cesta. Začína sa pri 
Čerešňovom sade a pokračuje až k južným hradbám 
Trenčianskeho hradu. 

Vozidlá stavby majú povolený vjazd denne od 07.00 h do 
18.00 h a počas víkendov. 

www.tsk.sk 03.08.2018 
pomocná evidencia 524/1/2018 
 
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne zmoderni-

zovala spoločenské priestory určené na kultúrne, spoločenské a 
vzdelávacie účely. Modernizáciu podporil Fond na podporu 

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/na-trencianskom-hrade-zupa-zacina-s-budovanim-noveho-vstupu-so-samostatnou-pokladnou.html?page_id=527901
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/na-trencianskom-hrade-zupa-zacina-s-budovanim-noveho-vstupu-so-samostatnou-pokladnou.html?page_id=527901
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/aktuality/zacinaju-pripravne-prace-na-rekonstrukcii-juzneho-opevnenia-trencianskeho-hradu.html?page_id=535873
http://www.tsk.sk/
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umenia sumou 6500 eur, na obnovu detskej miestnosti schválil 
fond ďalších 4 tisíc eur. 

„V spoločenskej miestnosti sme skvalitnili ozvučenie a na-
inštalovali svetelnú techniku, ktorá na podujatiach dotvorí 
špecifickú atmosféru. Technické vybavenie miestnosti sa po-
darilo doplniť notebookom a stropným projektorom. Ďalej sme 
sa rozhodli rozšíriť možnosti realizovania podujatí aj v multi-
funkčnej vzdelávacej miestnosti,“ priblížila riaditeľka knižnice 
Gabriela Krokvičková. 

Modernejších priestorov a nového vybavenia sa podľa nej 
dočkajú aj najmenší návštevníci knižnice. 

„Detskí návštevníci sa môžu tešiť na nový dizajn interiéru 
detskej spoločenskej miestnosti i novú podlahu a stoličky. 
V inovovaní budeme pokračovať aj v nasledujúcom období po-
stupnou výmenou zastaraných prvkov interiéru za nové tak, aby 
sa vytvorilo esteticky príťažlivejšie prostredie pre trávenie času 
detí a mládeže v knižnici,“ doplnila riaditeľka. 

Uľahčiť čitateľom s obmedzenou schopnosťou pohybu ná-
vštevu knižnice pomôže čoskoro prístavba nového výťahu. 
Bezbariérový prístup do knižnice plánuje Trenčiansky samo-
správny kraj (TSK) ako zriaďovateľ vybudovať pri budove 
knižnice v Trenčíne na Jaselskej ulici zo severozápadnej strany. 
Projekt prístavby nového výťahu je momentálne v procese 
prípravy verejného obstarávania a z rozpočtu TSK naň poputuje 
viac ako 88 tisíc eur. 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne ročne pre verejnosť 
pripraví viac ako 500 podujatí, na ktorých sa zúčastňuje pri-
bližne 12 500 návštevníkov. 

www.teraz.sk 06.08.2018 
pomocná evidencia 528/1/2018 
 
V centre Trenčína je od začiatku augusta pre obyvateľov 

mesta k dispozícii bicykel. Kto sa potrebuje niekam rýchlo pre-

http://recenzie.sme.sk/notebooky
http://tender.sme.sk/
http://www.teraz.sk/


180 
 

praviť, môže si ho zadarmo požičať. Podľa autora myšlienky 
Martina Smolku, ktorý projekt nazval mestský bicykel, nejde 
o žiadnu novinku. 

„Keď som ako dieťa býval cez prázdniny u babky na dedine, 
fungovalo to tam tak, že pred obchodom alebo pohostinstvom 
bol vždy nejaký bicykel. Kto ho potreboval, zobral si ho, odvie-
zol sa a vrátil naspäť. Bol to taký predchodca toho bikesharingu, 
ako to dnes moderne nazývame,“ povedal Martin Smolka s tým, 

že podobný projekt chce 
skúsiť aj v Trenčíne. 

Zatiaľ je v stojane 
pred mestským hostin-
com k dispozícii jeden 
starší, štýlovo prerobený 
horský bicykel. 

 „Je to taký sociálny 
pokus, chcem zistiť, či 
už sme ako spoločnosť 

natoľko vyspelá, že si vieme vážiť aj veci, ktoré sú zadarmo, a 
či tu ten bicykel zostane a bude slúžiť tomu, na čo bol určený. 
Ak sa to osvedčí, budem iniciovať, aby ich bolo viac a na 
viacerých miestach,“ skonštatoval Martin Smolka. 

Bicykel zadarmo niektorých Trenčanov prekvapil. 
„Je to dobrý nápad, ale dávam tomu týždeň, maximálne dva. 

Ľudia ukradnú aj zamknutý, toto asi dlho nevydrží,“ skon-
štatoval Dušan. Podobne to vidí aj Simona: „Rada by som ho 
vyskúšala, vyzerá pekne. Len sa obávam, že keď ho budem 
potrebovať, už ho tu nenájdem.“ 

Systém verejne zdieľaných bicyklov, nazývaný ako bi-
kesharing je systém, ktorý umožňuje požičanie bicykla z via-
cerých stanovísk rozmiestnených po meste. Funguje vo viac 
ako tisícke miest sveta už viac ako 50 rokov. Verejné bicykle 
sú považované za ekologickú alternatívu dopravy v meste. 
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Podľa autorov Štúdie uskutočniteľnosti na systém požičovne 
bicyklov Žilinskej univerzity niektoré výskumy ukázali, že 
zavedením bikesharingu nastal podstatný presun z automo-
bilovej dopravy k bicyklom. 

Na Slovensku funguje zdieľanie bicyklov vo viacerých mes-
tách. V Nitre ho prevádzkuje autobusový prepravca, v Žiline ho 
v týchto dňoch spúšťajú s podporou automobilky, systém 
zdieľaných bicyklov dokonca s elektrickým pohonom rozbieha 
aj trnavská radnica. Podobné projekty fungujú aj v Bratislave 
alebo Kežmarku. 

V Trenčíne zatiaľ verejné bicykle dostupné nie sú. „Bikesha-
ring má svoj význam aj v odbremenení ulíc v meste od áut. No 
aspoň zatiaľ nie je v Trenčíne aktuálny. Momentálne sa sústre-
díme na dobudovanie cyklotrás v meste,“ povedala hovorkyňa 
Trenčína Erika Ságová. 

Hlavný architekt mesta Martin Beďatš vidí problém zdieľa-
nia bicyklov v tom, že funguje najmä vo veľkých mestách. 

„Ľudia tam často nemajú svoje vlastné bicykle, pretože majú 
malé byty bez pivníc, čo však nie je prípad Trenčína. Obávam 
sa, že by o to ľudia nemali záujem,“ povedal Martin Beďatš na 
diskusnom fóre Trenčín moderné mesto. 

Navyše, podľa neho funguje bikesharing dobre tam, kde je 
hustá sieť stanovísk a istota, že záujemca tam bicykel vždy 
nájde. 

„Na mestá veľkosti Trenčína je to problematické. Máme vy-
typovaných asi 40 miest, kde by mohli byť stanoviská bicyklov, 
no môže sa stať, že dáme na Juh tri miesta, prídete tam, a 
bicykel tam nenájdete,“ povedal Martin Beďatš. 

Trenčania by systém zdieľaných bicyklov vo všeobecnosti 
privítali. 

www.sme.sk 10.08.2018 
pomocná evidencia 537/1/2018 
 

http://nitra.sme.sk/
http://zilina.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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V utorok 14. augusta informoval primátor Richard Rybní-
ček prostredníctvom médií o aktuálnej situácii v súdnom spore 
medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Tatra Real Trade, ktorá 
začala v roku 2008 s výstavbou podzemných garáží pri bývalom 
Dome armády. Po objave archeologického nálezu a jeho násled-
nom vyhlásení za národnú kultúrnu pamiatku zostala na do-
tknutom mieste 4 roky neslávne známa jama.  

Jej príbeh je dlhý, komplikovaný a stále bez konca. Prečítajte 
si prehľad udalostí okolo tzv. Cellerovej jamy. 

Rok 2007 
Mesto s investorom – spoločnosťou Tatra Real , a.s. uzatvára 

zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a zriadení vecného bremena, 
predmetom ktorej bolo zriadenie vecného bremena v prospech 
investora na pozemky pred Domom armády za účelom vybu-
dovania garáží a zároveň záväzok mesta, že v budúcnosti uza-
tvorí kúpnu zmluvu o predaji predmetných pozemkov.  Pri Do-
me armády má vyrásť presklená obchodná galéria a pod ňou 
dvojpodlažná podzemná garáž. 

V priebehu prípravných prác na projekte sa pôvodný inves-
tor rozhodol, že bude výhodnejšie, aby konečné štádium rea-
lizácie projektu zabezpečovala jeho dcérska spoločnosť Tatra 
Real Trade, a.s. ako investor (v súčasnosti žalobca). 

Október 2007 
Na stavbu podzemných garáží pri bývalom Dome armády 

bolo vydané stavebné povolenie. 
5. september 2008 
Začína sa výstavba podzemných garáží. Stavba má byť 

ukončená do jedného roka. Investor bude za prenajaté pozemky 
počas stavby platiť mestu prenájom. 

13. marec 2009 
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Počas stavby sa našli zvyšky vonkajšieho mestského opev-
nenia Trenčína zo 17.storočia. Podľa pamiatkarov ide na 

Slovensku o unikát. Nález 
sa stal Národnou kultúr-
nou pamiatkou. Rozhodlo 
o tom ministerstvo kul-
túry. Krajský pamiatkový 
úrad (KPÚ) žiada zacho-
vanie nálezu na mieste, 
investor ani mesto s tým 
nesúhlasia. 

Vedia si však predstaviť, že by múr vyniesli na povrch a 
zakomponovali ho do úpravy priestranstva pred Domom ar-
mády. Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne túto možnosť vylú-
čil. 

Apríl 2009 
Stavba garáží je od decembra 2008 zastavená. Jama v 

Trenčíne zostáva. Nález archeológov zasypali, aby naň nepôso-
bili vonkajšie poveternostné vplyvy, ktoré by ho mohli poško-
diť.  

Marec 2010 
Podzemné garáže v strede mesta už Trenčín nechce. Najskôr 

malo v pešej zóne uprostred Trenčína vyrásť obchodné centrum 
s podzemnými garážami. Potom sa tam mali stavať len 
podzemné garáže. Napokon nebudú ani tie. Po pôvodných 
zámeroch zostal len obrovský kráter obkolesený plotom. In-
vestor odstúpil od svojho zámeru a žiada od mesta náhradu za 
stratené investície. Podľa vtedajšieho primátora Branislava 
Cellera (SDKÚ) mesto chce dať stavenisko do pôvodného 
stavu a navrchu urobiť malé námestie. 

Koniec februára 2011 
Mesto si od investora za nezrealizovaný projekt a rozkopané 

centrum neuplatňovalo žiadne sankcie, pretože situáciu neza-
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príčinil. Investor však teraz vymáha peniaze od mesta ako ško-
du za zmarenú stavbu. Mestu bol doručený platobný rozkaz, 
podľa ktorého má zaplatiť cez 1,2 milióna eur. Vydal ho Okres-
ný súd v Trenčíne. Postup investora považuje mesto za proti-
právny a podáva odpor. 

30. september 2011 
V uvedenej veci, známej pre obyvateľov Trenčína ako kauza 

„Cellerova jama“, sa uskutočnilo prvé pojednávanie. Investor 
žiada od mesta viac ako 1,2 milióna eur. 

18. október 2011 
Na koniec januára 2012 bolo odročené pojednávanie. Právna 

kancelária zastupujúca mesto žiada žalobu zamietnuť pre tzv. 
nedostatok aktívnej legiti-
mácie žalobcu, teda že 
Tatra Real Trade nemá 
nárok na uplatňovanie si 
škody, pretože akékoľvek 
záväzky boli len medzi 
mestom Trenčín a pôvod-
nou spoločnosťou Tatra 
Real, s ktorou bývalé ve-

denie mesta podpísalo zmluvu o budúcej zmluve. 
„Tatra Real sa následne snažil previesť tieto práva a povin-

nosti na dcérsku spoločnosť, avšak to sa nikdy nestalo, pretože 
neexistuje relevantné rozhodnutie mestského zastupiteľstva. 
Navyše, spôsob prevodu pohľadávky, teda preddavku za kúpu 
pozemkov v sume približne 185 tisíc eur, na dcérsku spoločnosť 
Tatra Real Trade vykonala v rozpore s občianskym zákonní-
kom,“ odôvodnil postoj mesta Martin Dočár z právnickej kan-
celárie GPL. 

Mesto sa domnieva, že investorovi nevznikla škoda. „Ne-
možno hovoriť o škode, keď investor sám hovorí, že stavať 
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vlastne môže. Navyše Krajský pamiatkový úrad investora upo-
zornil, že na mieste je možnosť archeologického nálezu, a to 

ešte pred podpisom vec-
ného bremena o výstavbe 
garáži. Napriek tomu si 
škodu pýta od mesta,“ do-
dal. 

Február 2012 
Mesto Trenčín zostáva 

s investorom v súdnom 
spore, Okresný súd 
v Trenčíne pojednávanie 

už tretíkrát odročil. Narastajú úroky a penále, čo ohrozuje 
finančnú situáciu mesta. Tatra Real Trade zvýšila požiadavku 
na odškodné na vyše dva milióny eur. 

V kauze „Cellerova jama“ zrušil Stavebný úrad v Trenčíne 
stavebné povolenie. Trenčín ako prvý stavebný úrad na Slo-
vensku použil paragraf 127 stavebného zákona. Ten hovorí, že 
ak dôjde k nálezu mimoriadne významnej pamiatky, stavebný 
úrad môže zmeniť alebo zrušiť vydané stavebné povolenie. Ak 
ho zruší, určí náklady, ktoré stavebník vynaložil na prípravu 
a uskutočňovanie stavby. 

Okrem zrušenia stavebného povolenia pristúpilo mesto aj 
k vyrubeniu dane spoločnosti Tatra Real Trade za užívanie 
miestnych komunikácií vo výške 200 tisíc eur. 

Máj 2012 
Trenčianska jama robí dlhy, firma za ňu neplatí daň. Za 

nezasypanú jamu v centre Trenčína dlhuje spoločnosť Tatra 
Real Trade mestu 265-tisíc eur ako daň za užívanie verejného 
priestranstva. 

20. jún 2012 
Okresný súd v Trenčíne rozhodol, že mesto Trenčín nemusí 

zaplatiť spoločnosti Tatra Real Trade viac ako 1,23 milióna eur. 
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Malo ísť o odškodnenie za to, že v centre mesta nemohol po-
staviť podzemné garáže s polyfunkčným objektom. 

Okresný súd zaviazal mesto vyplatiť spoločnosti Tatra Real 
Trade „iba“ asi 220 000 eur, ktoré spoločnosť zaplatila mestu 
ako odplatu za zria-
denie vecného breme-
na a preddavok. 

„Súd sa v prvom 
rade zaoberal platnos-
ťou zmlúv. Dôvodom 
ich neplatnosti je ich 
rozpor so zákonom. 
Neboli schválené mestským zastupiteľstvom, hoci patria medzi 
najdôležitejšie právne úkony týkajúce sa majetku mesta,“ 

skonštatovala v rozsudku sudkyňa Okresného súdu Trenčín 
Alena Bieliková.  

V dôsledku neplatnosti zmlúv vznikla mestu povinnosť vrá-
tiť žalobcovi všetko, čo bolo Mestu podľa týchto zmlúv 
investorom uhradené. Šlo o odplatu za zriadenie vecného bre-
mena a o preddavok na kúpnu cenu. Súd však vzhľadom na 
námietku premlčanosti zaviazal mesto zaplatiť žalobcovi spolu 
iba 219 500 eur, teda o približne 30 000 eur menej ako získalo 
od investora. Súd zamietol žaloby o uplatnenie náhrady sku-
točnej škody a ušlého zisku v celkovej sume takmer 1.630.000 
eur. 

Október 2012 
Krajský stavebný úrad potvrdil rozhodnutie trenčianskeho 

stavebného úradu o zrušení stavebného povolenia pre spoloč-
nosť Tatra Real Trade. Ide o najdôležitejší krok k tomu, aby sa 
jama v centre mesta stala minulosťou. 

Krajský stavebný úrad zároveň rozhodol, že prípadné nákla-
dy investora má uhradiť štát, konkrétne Pamiatkový úrad SR. 
V tejto veci sa vedie aj súdny spor, kde spoločnosť od mesta 
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žiadala vyše dva milióny eur. Mesto spor na Okresnom súde 
v Trenčíne vyhralo, čaká sa na verdikt odvolacieho, Krajského 
súdu v Trenčíne. 

31. október 2012 
Trenčín začal zasypávať jamu, ktorá už viac ako štyri roky 

hyzdila priestranstvo pri bývalom Dome armády. Na zasypanie 
bolo potrebných 1800 metrov kubických materiálu, ktorý mesto 
zabezpečilo sponzorsky. Platilo iba dopravu, takže zasypanie 
jamy vyšlo mesto namiesto plánovaných asi 20 tisíc iba 8 tisíc 
eur. 

November 2012 
Jama v centre mesta zmizla. Je zasypaná. Na jej mieste budú 

dočasne chodníky a tráva.  
Október 2014 
Krajský súd potvrdil rozhodnutie Okresného súdu v Tren-

číne. Nárok spoločnosti Tatra Real Trade, ktorá požadovala od 
mesta odškodnenie 1,7 milióna eur za údajne zmarenú 
investíciu, zamietol s tým, že mesto škodu nespôsobilo. 

Krajský súd zaviazal mesto Trenčín zaplatiť Tatra Real 
Trade zábezpeku, ktorú spoločnosť vyplatila mestu za pozemky 
na základe zmluvy o budúcej zmluve. Tá bola podľa rozhod-
nutia súdu neplatná. Mestskí poslanci odobrili finančnú tran-
sakciu. Mesto teda muselo vyplatiť spoločnosti zábezpeku aj 
s úrokmi za sedem rokov. Šlo o sumu 330 493 eur. 

December 2014 
Ústavnému súdu Slovenskej republiky bola 1. decem-

bra 2014 doručená sťažnosť spoločnosti Tatra Real Trade, v 
ktorom namieta porušenie svojich základných práv Ústavy Slo-
venskej republiky. O tejto veci rozhodoval senát v zložení: 
Milan Ľalík (predseda senátu, vtedajší podpredseda ústavného 
súdu), Marianna Mochnáčová a Peter Brňák. 

August 2015 
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Ústavný súd vyhovel sťažnosti spoločnosti Tatra Real Trade, 
zrušil rozhodnutie Okresného súdu a Krajského súdu v Tren-

číne a kauzu vrátil 
okresnému súdu na 
ďalšie konanie. 
Prekvapujúce je, že 
mesto Trenčín 
o tomto kroku ne-
malo žiadnu infor-
máciu. Na margo 
rozhodnutia ústav-

ného súdu stačí poukázať na stanovisko jedného z ústavných 
sudcov Petra Brňáka, ktorý dal odlišné stanovisko. Mesto si 
myslí, že je v práve a súd by mal rozhodnúť v jeho prospech.  

November 2016 
Okresný súd v Trenčíne o 180 stupňov zmenil svoje rozhod-

nutie spred štyroch rokov a z nevinného sa stal vinník. Mesto 
Trenčín sa podľa nového verdiktu previnilo voči súkromnému 
investorovi a musí ho odškodniť mastnou sumou. Podľa 
vyjadrenia sudkyne okresného súdu sa pri novom rozhodnutí 
museli riadiť právnym názorom Ústavného súdu. Mesto sa proti 
rozsudku odvolá. 

Podľa rozsudku okresného súdu je mesto povinné vrátiť 
žalobcovi časť odplaty za zriadenie vecného bremena, ktorá 
bola v predchádzajúcom konaní považovaná za premlčanú. 

Zároveň okresný súd rozhodol o opodstatnenosti náhrady 
škody a ušlého zisku žalobcu, pričom o jej výške sa rozhodne 
samostatným rozsudkom na základe ďalšieho dokazovania. 
Mesto tak nevie v súčasnosti vyčísliť jej konečnú výšku. Isté je 
len to, že každým dňom rastie. Rozhodnutie súdu považuje 
trenčiansky primátor Richard Rybníček za veľkú kauzu a 
verejnú záležitosť, pretože to isté sa môže stať hociktorému 
inému mestu, obci, alebo aj občanovi Slovenska. S týmto 
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prípadom oboznamuje vtedajšiu ministerku spravodlivosti aj 
prezidenta SR. 

August 2018 
Krajský súd potvrdil rozhodnutie okresného súdu a Mesto 

musí platiť. Mesto dá na Najvyšší súd dovolanie! Už 13. 
augusta Mesto uhradilo spoločnosti Tatra Real Trade 135 tisíc 
eur, čo je vrátenie odplaty za vecné bremeno (64 tisíc eur) + 
úroky z omeškania za 9 rokov (71 tisíc eur). Túto platbu muselo 
uskutočniť veľmi rýchlo, aby sa vyhlo exekúcii, čím by bolo 
ohrozené čerpanie eurofondov. 

Okresný a Krajský súd podľa verdiktu Ústavného súdu 
uznali, že Mesto musí uhradiť i výšku škody – tú však v jed-
notlivých položkách bude musieť ešte na súde Tatra Real Trade 
dokazovať. 

www.trencin.sk 14.08.2018 
pomocná evidencia 542/1/2018 
 
Súdny spor medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Tatra 

Real Trade otvorila žaloba investora, prostredníctvom ktorej 
vymáhal od mesta peniaze ako škodu za zmarenú investíciu a 
ušlý zisk. Hoci vývoj celej kauzy smeroval v prospech Trenčína 
a jeho obyvateľov, všetko sa otočilo o 180 stupňov po 
rozhodnutí Ústavného súdu SR.  

„Mesto Trenčín na okresnom i krajskom súde najskôr vyhra-
lo spor so spoločnosťou Tatra Real Trade. Investor sa obrátil na 
Ústavný súd, kde dvaja sudcovia - Milan Ľalík a Marianna 
Mochnáčová - ponížili všeobecné súdy v Trenčíne, zrušili ich 
pôvodné rozsudky a prikázali im, ako majú rozhodnúť. A to bez 
vedomia Mesta Trenčín, bez toho, aby mesto prizvali na kona-
nie a dodanie dokumentov,“ uviedol Richard Rybníček. Tretí z 
členov senátu ústavného súdu sa od rozhodnutia svojich 
kolegov písomne dištancoval.  

http://www.trencin.sk/
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„V podobných prípadoch Ústavný súd býva zväčša zdr-
žanlivý či sebaobmedzujúci, ak celkový výsledok nie je ex-
trémne protiprávny alebo nespravodlivý. O takýto prípad, 
podľa môjho názoru, ide aj v tejto veci.  Ústavnému súdu ne-
svedčí pozícia, keď bez toho, aby na ústnom pojednávaní 
zopakoval, vykonal alebo doplnil dokazovanie (spis okresného 
súdu má rozsah cca 850 strán) a kabinetným spôsobom, od 
stola, prehodnotil skutkový stav zistený a vyhodnotený všeo-
becnými súdmi,“ píše vo svojom vyjadrení ústavný sudca Peter 
Brňák.   

Okresný súd bol zaviazaný riadiť sa rozhodnutím Ústavného 
súdu a rovnako i krajský súd. A tak sa z nevinného stal vinník. 

„Ak mesto bude musieť zaplatiť peniaze, ktoré sa môžu 
vyšplhať až k 4 miliónom, budeme ich vrátenie požadovať od 
štátu. Zatiaľ musíme každý rok odkladať do rezervného fondu 
od pol milióna do milióna eur, aby sme boli pripravení,“ po-
vedal primátor. Výšku škody, ktorú bude musieť mesto zapla-
tiť, bude ešte investor v jednotlivých položkách na súde do-
kazovať.  

Info 28.08.2018 
pomocná evidencia 545/1/2018 
 
Považie v noci zasiahlo zemetrasenie, potvrdili to dáta zo 

seizmogramu zo seizmologickej stanice Vyhne. Podľa dát 
Európskeho stredomorského seizmologického centra (ESSC) 
hypocentrum zemetrasenia bolo v piatok 17. augusta v skorých 
ranných hodinách, o 3:25 hod. dva kilometre východne od 
Trenčianskych Teplíc. ESSC kategorizovala zemetrasenie na 
silu 2.9 magnitúda, údaj potvrdil aj seizmológ Slovenskej aka-
démie vied Kristián Csicsay. 

„Ľudia z blízkosti epicentra hlásili, že im štrngal porcelán, 
rinčali okná a pocítili chvíľkové chvenie a hojdanie. Zvuk 
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zemetrasenia popísali ako detonáciu, triasol sa im ľahký náby-
tok a všimli si hojdanie predmetov,“ povedal seizmológ. 

Oblasť Považia zasiahlo naposledy podobne silné zeme-
trasenie 28. apríla 1988. Lokálne magnitúdo vtedy katego-
rizovali na silu 3.6 magnitúda, otras zeme spôsobil škody v 
obciach Horná Poruba a Valašská Belá. 

„Aj na Považí bývajú zemetrasenia, čo dokazuje aj toto spred 
30 rokov, ale v rámci Slovenská sú najaktívnejšími seizmický-
mi regiónmi lokality pri Dobrej Vode a Komárne,“ doplnil 
Kristián Csicsay. 

Otras zeme cítili ľudia v Trenčianskych Tepliciach, Dubnici 
nad Váhom, Trenčíne a 
Ilave. 

„Nemohla som pred 
ani po zaspať,“ povedala 
Janka. Evu otras zeme 
vystrašil: „Dosť ma to, aj 
dcéru, vystrašilo v Tren-
čianskych Tepliciach. 
Mne sa triasla posteľ a 
dcéra hovorila, že mala 

pocit, ako keby sa triasol celý dom.“ 
Otras v Trenčianskych Tepliciach trval podľa Magdy nie-

koľko sekúnd: „Zľakla som sa, triasli sa mi ruky aj nohy. Ne-
príjemné bolo hlavne dunenie, pri ktorom niečo čakáte a nevie-
te, čo príde. V Tepliciach to nebolo moje prvé zemetrasenie, od 
detstva si pamätám na ďalšie dve alebo tri. Teraz sa triasol celý 
dom, posteľ, nočný stolík.“ 

Podľa krajského hovorcu Krajského riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru SR v Trenčíne Mariána Petríka hasiči k 
udalosti neabsolvovali žiaden výjazd. Otras zeme nespôsobil 
žiadne škody ani podľa primátora kúpeľného mestečka. 

http://reality.sme.sk/
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„Nie sú hlásené žiadne škody na majetku, ani zranenia. Ze-
metrasenie nespôsobilo škody ani na prameňoch, takže kúpeľní 
hostia sa nemajú čoho obávať. Niektorých z obyvateľov otras 
vystrašil, v iných častiach mesta ho však ani len nezaregistro-
vali,“ informoval primátor Trenčianskych Teplíc Štefan Škul-
téty. 

www.sme.sk 17.08.2018 
pomocná evidencia 555/1/2018 
 
Mesto Trenčín v spolupráci s Ústavom pamäti národa pri 

príležitosti 50. výročia okupácie Československa vojskami 
Varšavskej zmluvy otvorilo výstavu s názvom „Pražská jar pod 
hradom Matúša Čáka“.  

Vernisáž výstavy sa za účasti primátora Richarda Rybníč-
ka uskutočnila v utorok 21. augusta v priestoroch Mestskej ve-
že v Trenčíne. Návštevníkom ponúkla archívne dokumenty 
Štátneho archívu v Trenčíne a Ústavu pamäti národa.  

Za Ústav pamäti národa s príhovorom vystúpil Ján Mitáč 
z Referátu Oral history. Na vernisáži zaspieval Jan Kryl,  brat 
legendárneho československého pesničkára Karla  

Vlastný text 21.08.2018 
pomocná evidencia 562/1/2018 
 
Z prečinu poškodzovania cudzej veci obvinili trenčianski 

železniční policajti dvoch mužov z Českej republiky. Sprejmi 
postriekali protihlukovú stenu v Trenčíne.  

Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa 
Elena Antalová, 25- a 26-roční muži z okresu Zlín v nedeľu 
19. augusta v noci sprejmi postriekali protihlukovú stenu 
grafitovými obrazcami.  

„Pri skutku ich prichytili policajti, ktorí oboch mladíkov po 
krátkom prenasledovaní zadržali. Potom im obmedzili osobnú 
slobodu. Železniciam Slovenskej republiky vznikla škoda asi 

http://www.sme.sk/
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1000 eur,“ uviedla Elena Antalová s tým, že obom hrozí až 
ročné väzenie.  

www.teraz.sk 21.08.2018 
pomocná evidencia 565/1/2018 
 
Zhruba štyridsať dobrovoľníkov brigádovalo od piatka 17. 

augusta do stredy 22. augusta pri južnom opevnení 
Trenčianskeho hradu. Okrem triedenia spadnutého muriva 
pracovali na vyčistení a úprave plochy, kde by trenčianska župa 

mala do roka sprístup-
niť druhý vstup do 
hradných priestorov. 
Tretí ročník dobrovoľ-
níckeho tábora zorgani-
zoval architekt Július 
Bruna. 

Brigádnici v násype 
pri opevnení objavili 

stovky fragmentov keramiky, jej vzácnosť overia odborníci. 
Počas prvých dvoch ročníkov dobrovoľníci vyčistili medzi-
hradobné priestory, juhovýchodný svah hradnej skaly, časť 
hviezdicového opevnenia i ihrisko Maracaná za mestskými 
hradmi. 

 „Vyčistili sme celý areál okolo hradieb vrátane lesíka s asi 
50 stromami, aby sa dalo na hrad slobodne pozerať. Vynášali 
sme odtiaľ aj sutiny a v zabudnutom ihrisku Maracaná sme ob-
javili kúsok vzácneho gotického rebra z klenby,“ vysvetlil. 

Počas augustovej päťdňovej brigády triedili najmä kamene, 
ktoré v minulosti z hradieb odpadli. 

„Tieto kamene chceme počas rekonštrukcie južného opevne-
nia dostať späť na ich miesto. Keď bude múr opravený, kameň 
tam nedostaneme, preto ich v čom najväčšom množstve chceme 

Najpočetnejšiu skupinu brigádnikov tvorili pracovníci mestského úradu. 

http://www.teraz.sk/
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pripraviť ešte pred začatím stavebných prác,“ povedal Július 
Bruna. 

Okrem triedenia dobrovoľníci skúmali aj pahorok v tesnej 
blízkosti hradieb. Pod-
ľa Júliusa Brunu ho 
objemovo tvorí asi 60 
tatroviek sutiny zo 
všetkých častí hradu, 
ktorú sem v minulosti 
navozili. 

„Je to mix všetkého 
možného – čo popadalo 
z múrov, čo ľudia po-
vyhadzovali z domov... My sme sa pustili do archeológie a tento 
pahorok odkryl neskutočné bohatstvo. Je tam toho viac, ako 
sme predpokladali,“ tešil sa organizátor tábora. Ako pokračo-
val, v násype našli množstvo črepín z kachlíc, ktoré časovo 
odhadol do obdobia renesancie či neskorej gotiky. 

 „Sú to špičkové 
veci, rôzne črepy aj 
veľmi vzácnej čier-
nej i bežnej kera-
miky rôznych dru-
hov. Keďže toto je 
sekundárne miesto 
nálezu, nemusí sa 
určiť presná poloha 
nálezu, keďže his-

torické súvislosti premiešali v čase prác bagre,“ upozornil 
Július Bruna. Nález odovzdali Krajskému pamiatkovému úradu 
v Trenčíne na spracovanie. 



195 
 

Pri tohtoročných prácach pomáhali ľudia od 12 do 70 rokov, 
najväčšiu časť tvorili Trenčania, prišiel však aj dobrovoľník z 
Martina a Spojených štátov amerických. 

www.sme.sk 30.08.2018 
pomocná evidencia 581/1/2018 
 
Ďalšie nové stojisko s polopodzemnými kontajnermi je už 

plne k dispozícii. Mesto ho vybudovalo pre občanov bytových 
domov na Ulici J. Halašu. 

V utorok 28. augusta stiahli z tejto lokality všetky pôvodné 
1 100 litrové nádoby, a to 9 na komunálny odpad, 2 nádoby na 
papier, 1 nádobu na plasty a 1 nádobu na sklo. 

Tie sú dnes nahradené 2 polopodzemnými kontajnermi na 
komunálny odpad, jedným na papier a jedným na plasty – 
každý má objem 5 metrov kubických. Na stojisku sú aj polo-
podzemné kontajnery na sklo, na kovy a na viacvrstvové kom-
binované obaly, napr. „tetrapaky“ – všetko po jednom kuse 
s objemom 3 metre kubické. Na sídlisku Juh Mesto plánuje 
v tomto roku ešte vybudovať dve stojiská s polopodzemnými 
kontajnermi, a to na ulici Halalovka. 

www.trencin.sk 27.08.2018 
pomocná evidencia 573/1/2018 
 
Tri nové elektronické tabule, ktoré budú cestujúcu verejnosť 

informovať o odchodoch au-
tobusov mestskej hromadnej 
dopravy (MHD) i prímestskej 
autobusovej dopravy (PAD), 
v utorok 28. augusta SAD 
Trenčín umiestnila na Hasič-
skú ulicu. 

Mesto objednalo infor-
mačné tabule pre lepšiu a pohodlnejšiu orientáciu cestujúcich. 

http://www.sme.sk/
http://www.trencin.sk/
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Tabule ukazujú čas odchodu jednotlivých liniek MHD i PAD 
zo zastávok na Hasičskej ulici. V smere na Juh, resp. na 
Zámostie je v bezprostrednej blízkosti autobusových zastávok 
umiestnená obojstranná tabuľa a v smere na Sihoť, resp. na 
stanicu sú dve jednostranné tabule – jedna pri zastávkach MHD 
a jedna pri zastávkach PAD. 

www.trencin.sk 28.08.2018 
pomocná evidencia 574/1/2018 
 
Na trenčianskej Brezine sa v pondelok 27. augusta spo-

mínalo na všetkých statočných ľudí, ktorí na vlastnej koži po-
cítili hrôzy a násilie 2. svetovej vojny. Na tých, ktorých túžba 
po slobode a odvaha boli silnejšie ako strach z nemeckej 
prevahy. Slovenské národné povstanie (SNP) a jeho odkaz si 
pri Pamätníku umučených na Brezine pripomenula verejnosť aj 
vzácni hostia.  

SNP, obete fašizmu i oslobodenie mesta pripomína v kraj-
skom meste Trenčín Pamätník umučených na Brezine, ktorý bol 
odhalený v roku 1946. Venovaný je 69 obetiam fašizmu. 
V období od októbra 1944 do apríla 1945 ich na týchto miestach 
popravili príslušníci nemeckej armády.  

Každoročne smerujú kroky mnohých Trenčanov k pamät-
níku, aby sa poďakovali a vzdali úctu tým, ktorí s nasadením 
vlastného života bránili slobodu mesta. Spomienkovú slávnosť 
pri príležitosti 74. výročia SNP pripravilo mesto Trenčín, ve-
liteľ Posádky Trenčín a Miestna organizácia a Oblastný výbor 
Zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín.  

Na SNP aj dnes veľmi živo spomína človek, ktorý sa ho 
priamo zúčastnil – plukovník vo výslužbe Pavol Liška. Spomí-
na na vojakov, ktorí padli pri oslobodzovaní vtedajšieho Tren-
čianskeho okresu, no aj na civilistov, vypálené a zničené obce 
a spúšť, ktorú po sebe zanechala druhá svetová vojna. 

http://www.trencin.sk/
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„Odkaz, ktorý po sebe zanechal tento hrdinský boj a hrdi-
novia, ktorí v ňom bojovali, je poučiť sa z minulosti a nedo-
pustiť, aby sa história opakovala. Zachovať si mier a po-

kračovať v mierovom 
spolunažívaní náro-
dov,“ povedal .   

Okrem trenčianske-
ho župana Jaroslava 
Bašku a primátora 
mesta Trenčín Richar-
da Rybníčka prišiel 
položiť spomienkový 

veniec k pamätníku aj zástupca veliteľa Pozemných síl 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky brigádny generál Karol 
Navrátil, členovia Zväzu protifašistických bojovníkov 
Trenčín, rodinní príslušníci účastníkov bojov i široká verejnosť. 

www.tsk.sk 28.08.2018 
pomocná evidencia 576/1/2018 
 
Od pondelka 27. augusta má rodák z Kubrej Ján Zachara 

90 rokov. Je naj-
starším žijúcim slo-
venským zlatým 
olympijským me-
dailistom. Stále tré-
nuje mladých päs-
tiarov. 

Narodil sa 27. 
augusta 1928 
v Kubrej. Boxovať 
začal v Trenčíne, 

kde sa vyučil za strojného zámočníka. Už v roku 1946 obliekol 
reprezentačný dres na Všeslovanských majstrovstvách v Prahe, 

Jubilanta Jána Zacharu prijal primátor Richard Rybníček. 

http://www.tsk.sk/
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kde získal zlatú medailu. Ako z histórie dubnického boxu 
vypísal Štefan Antalík, ďalšie zlato získal Ján Zachara na 
Majstrovstvách Slovenska v rokoch 1947 a 1948. 

Z Trenčína prestúpil do Baťovian – dnešné Partizánske, kde 
sa športovo zdokonaľoval pod vedením olympijského víťaza 
z roku 1948 Júliusa Tormu. V roku 1948 družstvo Baťovian 
dosiahlo významný úspech, keď získalo titul majstra republiky. 
Oporami družstva boli Zachara a Torma. V roku 1950 nastúpil 
Ján Zachara na vojenskú službu do Armádneho telovýchovného 
klubu – ATK Praha. Na Slovensku v tom období športové 
armádne kluby ešte neboli. 

Vrchol svojej športovej kariéry dosiahol na Olympijských 
hrách v Helsinkách roku 1952, kde v kategórii do 57 kg získal 
zlatú medailu. Na ceste za zlatou medailou postupne zdolal 
Švéda Wärmströma, Kórejca Su Byeonga-rana, Maďara Erdeia 
a v semifinále Leischinga z JAR. 

Vo finále ho čakal favorizovaný Talian Caprari. Po kvalit-
nom a bojovnom výkone zvíťazil Zachara na body a zaslúžene 
získal zlatú olympijskú medailu. 

V zápasoch na Olympijských hrách sa spoliehal aj na 
duchovnú pomoc. V každom zápase mal pri sebe medailón sv. 
Antona, ktorý mu priniesla sestra z púte zo Skalky pri Trenčíne. 
Ten nosieval prišitý na boku z vnútornej časti trenírok. 

Za zlatú olympijskú medailu Janka Zacharu povýšili  na 
podporučíka, dostal hodinky, kožený dôstojnícky kabát a dvoj-
týždňový „opušťák“. Od kuchára dostal 3 kg čokolády. Tú 
takmer celú rozdal deťom, s ktorými sa stretol na besedách. Aj 
od Maďara Erdeia, nad ktorým zvíťazil, dostal odmenu. Ten 
Zacharovi prisľúbil, že keď vyhrá olympiádu, dostane od neho 
štangľu salámy. Slovo dodržal. 

V športovej kariére to však nemal ľahké. Vybojoval si účasť 
už na Olympijské hry v roku 1948 do Londýna. Krajčíri mu 
zobrali aj miery na oblek. No namiesto neho išiel funkcionár, 
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ktorý sa odtiaľ nevrátil. Zachara bol  z toho smutný a sklamaný, 
no nevzdal sa a trénoval ešte intenzívnejšie. 

Ani s účasťou na OH v Helsinkách v roku 1952 to nemal 
jednoduché. Hoci vyhral kvalifikáciu, v konečnej nominácii sa 
neobjavil. Zámienkou bolo jeho zranenie na tréningu. V tejto 
kritickej situácii sa prejavila autorita jeho priateľa Jula Tormu, 
ktorý v roku 1948 na Olympijských hrách získal zlatú medailu. 
Bol už veľkou športovou osobnosťou. Videl, že Zachara má 
formu a je dobre pripravený. Rázne povedal, že ak na 
Olympijské hry nepôjde Zachara, nepôjde ani on. Slová Jula 
Tormu zavážili. Aj vďaka Tormovi Zachara na Olympijské hry 

do Helsínk išiel a získal 
zlatú medailu 

Štartoval aj na Olym-
pijských hrách v roku 1956 
v Melbourne. Vo štvrťfinále 
bol nad jeho sily Fín Hä-
mäläinen. Zúčastnil sa aj na 
troch majstrovstvách Euró-
py 1949, 1955 a 1959. Zlaté 

medaily na Majstrovstvách Československa získal v ro-
koch  1951, 1954, 1955 a 1956. 

Dosiahnuté úspechy v športe boli podporené tvrdým a poc-
tivým tréningom. Jeho prednosťou bola rýchlosť, obrat-
nosť, technika a dobrá kondícia. Často s úsmevom konštatuje, 
že box je jemný šport, pretože sa hrá v rukavičkách. 

Funkcionári v Prahe mali záujem, aby tam Ján Zachara 
zostal i naďalej. No jeho to ťahalo domov, na rodné Považie. 
V roku 1956 prišiel do Dubnice nad Váhom. Boxoval a začal 
trénovať mladých pästiarov. Presadzoval technický spôsob boja 
pred silou. Pästiarov nielen trénoval, ale i vychovával. Často im 
pripomínal pokoru, ale i známe príslovie „Ľudská sláva, poľná 
tráva“.  Formoval ich tak, aby boli nielen dobrí športovci, ale 

Ján Zachara sa počas prijatia primátorom podpísal do pamätnej knihy. 
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aby aj dobre žili. Vyžadoval zodpovedný prístup k tréningom 
a dodržiavanie dobrej životosprávy. 

Popri práci si štúdiom zvýšil kvalifikáciu a stal sa odbor-
níkom v metalurgii. Prešiel viacerými funkciami a skončil ako 
hlavný majster pri odlievaní ocele v ZŤS Dubnica nad Vá-
hom. Bohatú športovú kariéru ukončil v roku 1959. Počas nej 
odboxoval 430 zápasov z ktorých 365 zvíťazil. 

Ako tréner dosiahol najvýraznejšie úspechy v Dubnici nad 
Váhom. Pod vedením 
trénerov Jána Zacharu 
a Rudolfa Gondáša 
získalo družstvo pästia-
rov TJ Spartak tri tituly 
Majstrov Českosloven-
ska v rokoch 1969, 
1971 a 1972.  

Ján Zachara bol ako 
prvý Slovák poctený 
organizáciou UNESCO čestným titulom Rytier fair play, udelili 
mu Strieborný Olympijský rad Medzinárodného olympijského 
výboru, Zlaté kruhy Slovenského olympijského výboru, Zlatú 
plaketu Európskej asociácie boxerov amatérov, Zlatý odznak 
a pamätnú medailu za rozvoj boxu na Slovensku, bol vyhlásený 
za prvú slovenskú Športovú legendu, udelili mu Rad Ľ. Štúra 
II. stupňa.  

Býva v Novej Dubnici. Má deti Mariannu a Jána. Keď mu 
manželka Anna vážne ochorela, až do jej smrti sa o ňu obetavo 
staral. Veľmi mu chýba. Keď športoval, mal u nej podporu 
a pochopenie.  

O živote Jána Zacharu vyšli dve knihy, ktoré pripomínajú 
jeho bohatú športovú kariéru. Prvú napísal spisovateľ Rudolf 
Móric pod názvom Majster pästiarskych rukavíc a druhú napí-
sal športový novinár Marián Šimo pod názvom Zlatá za život.  

Na prijatí sa zúčastnili aj poslanci Miloslav Baco (vľavo) a Martin Smolka. 
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Janko Zachara sa aj dnes venuje mladým pästiarom. Trikrát 
do týždňa za nimi dochádza do Ilavy na tréningy. V telocvični 
sa cíti stále najlepšie. Rád číta, sleduje televíziu, spravodajstvo, 
šport, historické dokumenty. Pamäť si cvičí lúštením krížoviek. 
Najdôležitejšie je podľa neho  zostať aktívny. 

K životnému jubileu zaželali veľa zdravia a životného opti-
mizmu Jankovi Zacharovi vo štvrtok 30. augusta počas prijatia 
na Mestskom úrade v Trenčíne aj primátor mesta Richard 
Rybníček a poslanci Mestského zastupiteľstva Miloslav Baco 
a Martin Smolka. 

www.trencin.sk 30.08.2018 
pomocná evidencia 580/1/2018 
 
S koncom letných prázdnin bola ukončená i druhá sezóna 

kúpaliska na Ostrove. Trvala od soboty 16. júna do pondelka 3. 
septembra. Kúpalisko bolo otvorené 62 dní a pre zlé počasie 
zostalo 17 dní zatvorené.  

Oproti minulej sezóne areál letného kúpaliska privítal o 6 
960 návštevníkov viac, teda 71 734, z toho bolo 27 879 dospe-
lých Trenčanov a 22 336 detí. Celková tržba zo vstupného bola 
186 040 eur.  

Informácie nám poskytol správca kúpaliska Róbert Buchel.  
Info 02.10.2018 
pomocná evidencia 593/1/2018 
 
V piatok 31. augusta vykorčuľovali na prvý tréning na novej 

ľadovej ploche hokejisti Dukly Trenčín. O kvalitný ľad sa po-
staralo zrekonštruované chladiarenské zariadenie. 

Mesto Trenčín uspelo vo výzve Slovenského zväzu ľado-
vého hokeja a získalo dotáciu vyše 535 tisíc eur, ďalších takmer 
132 tisíc eur zaplatilo mesto zo svojho rozpočtu. Finančné 
prostriedky na obnovu hokejovej infraštruktúry poskytlo 
Slovenskému zväzu ľadového hokeja  Ministerstvo školstva 

http://www.trencin.sk/
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vedy, výskumu a športu SR. Práce na obnove vyše 20–ročného 
chladiarenského zariadenia na Zimnom štadióne Pavla Demitru 
vrátane rozvodov sa začali v máji. 

„Táto investícia bola dôležitá najmä z hľadiska bezpečnosti. 
Už nebudeme musieť žiadať Štátnu technickú inšpekciu o ude-
lenie výnimky na prevádzku. Stará technológia uskladňovala 8 

ton čpavku, teraz je 
nahradená modernou, 
automaticky riadenou 
technológiou, ktorá si 
vystačí s jednou tonou 
čpavku,“ uviedol pri-
mátor Richard Ryb-
níček. Mesto ako 
vlastník zimného šta-
dióna má záujem ďa-

lej zveľaďovať tento svoj majetok. „Máme hotovú projektovú 
dokumentáciu na ďalšie investície,“ uviedol primátor. 

Projektová dokumentácia sa zaoberá obnovou obvodového 
plášťa, otvorových konštrukcií, dažďových zvodov, žľabov 
a obnovou interiéru. Projekt navrhuje výmenu pôvodných 
rozvodov elektriky a zhotovenie nových rozvádzačov a 
osvetlenia a v časti 1. nadzemného podlažia v priestoroch 
zázemia štadióna a v priestore hracej plochy aj zhotovenie 
novej vzduchotechniky. 

www.trencin.sk 04.09.2018 
pomocná evidencia 597/1/2018 
 
Poslanec mestského zastupiteľstva v Trenčíne a krajského 

zastupiteľstva Miloš Mičega v stredu 5. septembra oficiálne 
potvrdil kandidatúru na post trenčianskeho primátora. Kan-
diduje ako nezávislý kandidát, podporu mu vyjadrila koalícia 
troch opozičných parlamentných strán Sloboda a Solidarita 

http://www.trencin.sk/
https://volby.sme.sk/komunalne-volby/2018/vysledky
https://volby.sme.sk/komunalne-volby/2018/vysledky
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(SaS), hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) a 
hnutie Sme rodina – Boris Kollár. 

Podľa podpredsedu strany SaS Ľubomíra Galka sa rozhodli 
podporiť nestranícke-
ho kandidáta, pretože 
Trenčín má obrovské 
množstvo problémov, 
ktoré potrebuje riešiť 
a vyriešiť. 

 „Súvisia s parko-
vaním, dopravou, vý-
stavbou, športoviska-
mi, zeleňou. Veľa 
vecí sa pridlho odsúvalo na ten správny čas, ale už netreba ča-
kať, treba konať. Trenčín by mal viesť človek s odhodlaním, 
energiou a chuťou zmeniť mesto k lepšiemu,“ povedal počas 
oznámenia Mičegovej kandidatúry Ľubomír Galko. 

K podpore kandidatúry Miloša Mičegu za primátora 
Trenčína sa pridalo aj hnutie Sme rodina Boris Kollár. Predseda 
hnutia povedal, že nielen v Trenčíne, ale po celom Slovensku 
chcú podporovať slušných ľudí. 

„Sme rozhodnutí podporovať ľudí, ktorí nerozkrádali ve-
rejný sektor a chcú budovať a veci meniť k lepšiemu,“ povedal 
Boris Kollár. 

Miloš Mičega aktuálne pracuje ako vedúci Stavebného úra-
du v Trenčianskych Tepliciach. Hovorí, že ako stavbár vníma 
zmeny Trenčína. 

 „Otázkou však je, či sa mení tak, ako by sa malo. Domnie-
vam sa, že minimálne v stavebnej oblasti by sa malo mesto 
posunúť ďalej,“ vyhlásil Miloš Mičega s tým, že meniť by sa 
malo nielen pred voľbami. 

Medzi svoje priority zaradil zjednodušenie systému parko-
vania v Trenčíne, čisté a zelené mesto, obnovu detských a 

Zľava Alan Suchánek (OĽANO), Miloš Mičega, Boris Kollár a Ľubomír Galko. 
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športových ihrísk, ciest, chodníkov a verejných priestorov a 
sociálnu politiku. 

Dlhodobými cieľmi presahujúcimi jedno volebné obdobie sú 
pre neho vyriešenie problémov s dopravou v centre mesta pro-
stredníctvom obchvatu Trenčína, zamedzenie zahusťovania 
výstavby a riešenie dopravnej obslužnosti území. 

Ďalšími sú kultúra v meste, bytová výstavba a výstavba 
futbalového štadióna. 

„Hneď po voľbách zvolám rokovanie za účasti mesta, 
futbalových fanúšikov a futbalového klubu, aby sme štadión 
postavili. Keď bude treba, postavíme ho aj za peniaze mesta a 
futbalového klubu,“ zdôraznil Miloš Mičega. 

www.sme.sk 05.09.2018 
pomocná evidencia 602/1/2018 
 
Kandidatúru na post primátorky mesta Trenčín oznámila v 

stredu 5. septembra po Milošovi Mičegovi aj súčasná poslanky-
ňa trenčianskeho mestského zastupiteľstva Danica Birošová. 
Šesťdesiatjedenročná právnička chce v prípade zvolenia do 

primátorského kresla 
zmodernizovať vede-
nie mesta, zlepšiť 
dopravnú situáciu a 
od roku 2020 zaviesť 
pre obyvateľov Tren-
čína bezplatnú mests-
kú hromadnú do-
pravu. 

D. Birošová kan-
didovala na post pri-

mátorky Trenčína aj pred štyrmi rokmi, v tom čase ako ne-
závislá. Dnes kandiduje za politickú stranu Doma dobre. 

http://www.sme.sk/
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„Je to strana centristická, otvorená spolupráci, založená na 
kresťanských hodnotách a podpore rozvoja rodín a mladých. 
Strana sa formuje zdola, je to premenovaná bývalá agrárna stra-
na, ktorá bola spiaca a teraz sa formujú miestne organizácie,“ 
povedala Danica Birošová. Ako poznamenala, nezávislý kandi-
dát dokáže sám veľmi málo, preto ponuku strany Doma dobre 
prijala.  

Jedným z jej cieľov je zmeniť spoplatnené parkovanie, ktoré 
v Trenčíne zaviedli v máji 2017: „Treba spraviť analýzu. Mám 
spravenú anketu, s ktorou budem chodiť medzi občanov, nech 
sa sami vyjadria, čo budú chcieť zmeniť. Anketa sa analyzuje a 
parkovaciu politiku potom upravíme.“ 

Medzi priority zaradila boj za zriadenie stálej divadelnej 
scény, chce zlepšiť spoluprácu mesta so štátom a VÚC, pod-
poriť výstavbu štartovacích bytov pre mladých i zlepšenie 
starostlivosti o mladých ľudí. 

„Od roku 2020 chcem zaviesť bezplatnú MHD pre občanov 
mesta Trenčín, chceme postaviť aj novú budovu mestského 
úradu, aby sa v nej skoncentrovalo vedenie a všetky odbory,“ 
povedala. Budovu navrhuje postaviť na Soblahovskej ulici, v 
blízkosti priestorov Mestského hospodárstva a správy lesov 
Trenčín. V budove by sídlila aj mestská polícia. V súčasnej bu-
dove mestského úradu navrhuje zriadiť múzeum. 

Danica Birošová ako nezávislá kandidátka v komunálnych 
voľbách v roku 2014 skončila s 1 525 voličskými hlasmi na 
treťom mieste za súčasným primátorom Richardom Rybníč-
kom a poslancom Tomášom Vaňom.  

www.sme.sk 05.09.2018 
pomocná evidencia 601/1/2018 
 
Súčasný primátor Trenčína Richard Rybníček v stredu 5. 

septembra oficiálne oznámil, že v jesenných komunálnych voľ-
bách bude po tretíkrát kandidovať na primátora mesta. Na jeho 

https://volby.sme.sk/komunalne-volby/2018/vysledky
https://volby.sme.sk/komunalne-volby/2018/vysledky
http://www.sme.sk/
https://volby.sme.sk/komunalne-volby/2018/vysledky
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čele je od roku 2010. Svoju kandidatúru ohlásil symbolicky na 
zrekonštruovanom Mierovom námestí. Kandidovať bude ako 
nezávislý. 

„Podarilo sa mi vyzbierať dostatočný počet podpisov na to, 
aby som mohol podať kandidatúru na post primátora. V tejto 
chvíli ich je 800, ale ešte by mali prísť ďalšie hárky, pred-
pokladám, že ich bude okolo tisíc,“ informoval Richard Rybní-
ček. O podporu politických strán sa uchádzať nebude. 

„Komunálna politika je o práci pre ľudí, chcem zostať ne-
závislý. Ak by sa nie-
ktoré politické strany 
rozhodli podporiť mo-
ju kandidatúru, s vý-
nimkou Ľudovej stra-
ny Naše Slovensko, 
nech to urobia. Tak 
ako po minulé roky by 
som skonštatoval, že 
ďakujem,“ povedal 
Richard Rybníček. V prípade komunálnych volieb však podľa 
neho podpora politických strán nezohráva výraznú úlohu. 

Na tlačovom brífingu predstavil svoj volebný program a 
predvolebný slogan - Trenčín bližšie k moderným európskym 
mestám. 

 „Nie sme tam, kde by sme chceli byť, ale približujeme sa k 
mestám, ktoré sú v modernej Európe. Je veľa vecí, ktoré mu-
síme dokončiť,“ vyhlásil Richard Rybníček. 

Za posledné štyri roky sa podľa neho podarilo v Trenčíne 
preinvestovať 28 miliónov eur. 

„Mesto má veľa chýb, ktoré treba naprávať, aj my sme ne-
jaké urobili. Výrazným spôsobom sa však zmenilo k lepšiemu,“ 
povedal. 
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V prípade zvolenia za primátora chce pokračovať v projekte 
Trenčín SiTy. 

„Po modernizácii železnice zostalo v centre mesta veľa plo-
chy, ktorá je voľná. Budeme sa snažiť centrum mesta rozšíriť 
na oba brehy Váhu,“ informoval Rybníček s tým, že v pláne je 
dokončenie rekonštrukcie Mierového námestia cez Matúšovu 
ulicu až po vstup do Trenčianskeho hradu a tiež projekt revi-
talizácie Hviezdoslavovej ulice a átria. 

Ďalšou prioritou je pre Rybníčka doprava. 
 „V centre mesta je dopravná situácia zložitá a kritická. Tra-

sy a cesty, ktoré vedú cez mesto, sú výrazne upchaté. Budeme 
sa snažiť presvedčiť ministerstvo dopravy, že preložka cesty 
1/61 je kľúčovým riešením pre dopravu v centre,“ skonštatoval. 

Plánuje pokračovať v podpore malých komunít, budovaní 
cyklotrás, regulácii parkovania, posilňovaní mestskej hromad-
nej dopravy. 

„Čím menej áut bude v meste, tým lepšie sa tu bude žiť. 
Dôležitým prvkom je oživenie lesoparku Brezina. Má obrovské 
množstvo bariér pre mamičky s deťmi, imobilných ľudí, 
cyklistov. Chceme ju osvetliť, aby bola bezpečná, sprístupniť 
ju lepšie pre obyvateľov Juhu,“ dodal Richard Rybníček. 

Richard Rybníček získal pred štyrmi rokmi v Trenčíne v 
komunálnych voľbách 71,5-percentnú podporu, čo znamenalo 
viac ako 12 tisíc hlasov. 

www.sme.sk 05.09.2018 
pomocná evidencia 603/1/2018 
 
Festival Pri trenčianskej bráne sa uskutočnil v dňoch 7. – 9. 

septembra. Trenčanov potešili vystúpenia populárnych skupín 
Para a Hex a množstvo ďalších účinkujúcich. Mierové námestie 
zaplnili stánky s remeselníkmi, rozvoniavalo dobré jedlo 
a lahodný burčiak. K príjemným prekvapeniam prispeli aj vy-
stúpenia temperamentných hudobníkov z Rusín Čendéš Or-

http://www.sme.sk/
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chestra, energického elektro swingu White Melon, kapely 
Ľudové Mladistvá i slovenských a poľských muzikantov 
Jablco. 

Predstavila sa aj do-
máca dychová hudba 
Textilanka a Vojenská 
hudba Banská Bystri-
ca, ktorá si na koncerte 
zaspomínala na autora 
viac ako 120 vyni-
kajúcich skladieb pre 
dychové orchestre, za-
kladateľa modernej slovenskej dychovej hudby Karola 
Pádivého, ktorý väčšinu života prežil v Trenčíne. 

Na festivale nechýbal ani folklór. Predstavil sa detský 
folklórny súbor Kornička,  mladí folkloristi z Trenčanu, vždy 

veselí chlapci zo Škru-
pinky,  mužská spevácka 
skupina Šumiačan zo 
Šumiaca, folklórny súbor 
Vršatec a cimbalová ka-
pela Zlaté husle, kto-
rá má v repertoári okrem 
slovenského folklóru aj 
operetné, muzikálové, 

filmové a tanečné evergreeny. Na Farskej ulici mala svoje 
miesto historická kuchyňa a pouličné divadlá – Harry Teater s 
detským predstavením „Krajčír Nitôčka“, klaun Adyno roz-
veselil deti i dospelých a Túlavé divadlo odohralo úspešnú 
komédiu Jakuba Nvotu „Hamlet, alebo nález lebky“. 

www.trencin.sk 09.09.2018 
pomocná evidencia 610/1/2018 
 

Večer námestie roztancovala populárna skupina Para. 

http://www.trencin.sk/
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Trenčiansky hrad privítal svojho tohtoročného stotisíceho 
návštevníka. Rodina z Ukrajiny prekročila jeho brány počas 
posledného augustového víkendu. Magickú hranicu sa pamiat-
ke počas tohto leta podarilo prekonať o dva dni skôr, ako tomu 
bolo v uplynulom roku, informoval Ľubomír Bobák z odde-
lenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčian-
skeho samosprávneho kraja. 

„Návštevnosť pamiatky každoročne narastá. Tohtoročné šta-
tistiky sú viac ako prívetivé. Len za prvých šesť mesiacov tohto 
roka si na hrad Matúša Čáka našlo cestu približne 57 tisíc 
turistov a už na konci augusta prekročil brány hradu návštevník 
s poradovým číslom 100 tisíc,“ uviedol Ľubomír Bobák. Len za 
obdobie letných prázdnin si tak Trenčiansky hrad podľa neho 
prišlo pozrieť asi 43 tisíc ľudí. 

„Veľmi nás teší, že i napriek sťaženým podmienkam, ktoré 
pretrvávali od začiatku roka na námestí a posledný mesiac na 
hrade, si k nám turisti našli cestu,“ uviedol Peter Martinisko, 
riaditeľ Trenčianskeho múzea, ktoré je správcom hradu. 

Číslo 100 000 mala na vstupenke na hrad rodina z Ukrajiny, 
ktorá prišla navštíviť krajské mesto Trenčín počas ich sviatku. 
Minulý rok bol stotisícim návštevníkom Slovák, v roku 2016 
občan Českej republiky. 

„Hoci u nás momentálne prebiehajú stavebné úpravy a re-
konštrukcia administratívnej budovy, návštevníci sa obávať 
nemusia. Trenčiansky hrad je prístupný v nezmenenom pre-
vádzkovom režime,“ dodal Peter Martinisko. 

www.sme.sk 10.09.2018 
pomocná evidencia 612/1/2018 
 
V Trenčíne odovzdalo do utorkovej (11. septembra) polnoci 

kandidačné listiny 100 kandidátov na poslancov mestského 
zastupiteľstva a štyria kandidáti na primátora mesta.  

http://www.sme.sk/
https://volby.sme.sk/komunalne-volby/2018/vysledky
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Kandidáti ešte nie sú zaregistrovaní, o registrácii rozhodne 
volebná komisia. Prvýkrát sa stretne v utorok 18. septembra, 
zvolí si predsedu, podpredsedu a jej členovia zložia sľuby. O 
registrácii budú rozhodovať na ďalšom zasadnutí. 

www.trencin.sk 12.09.2018 
pomocná evidencia 617/1/2018 
 
Vzdelanie má v životoch trenčianskych seniorov špeciálne 

miesto. Aj napriek pokročilému veku im entuziazmus a chuť do 
nových vedomostí nechýba. Aj vďaka tomu mohla Akadémia 
tretieho veku vstúpiť do svojho 32. ročníka. Oficiálne otvorili 
školský rok 2018/2019 v priestoroch KC Stred Dlhé Hony 
v Trenčíne sa v stredu 12. septembra.  

Nový školský rok priniesol  zmenu na poste predsedníčky 
ATV, ktorou sa stala Janka Gugová.  

„Tento deň bol pre mňa výnimočný nielen z toho dôvodu, že 
sme otvorili nový 
ročník Akadémie tre-
tieho veku, ale i preto, 
že sa ujímam funkcie 
predsedníčky ATV. 
Je to pre mňa veľká 
česť,“ povedala Janka 
Gugová, ktorá celý 
život zasvätila peda-
gogike. Jej hlavnou 

myšlienkou je spájať mladú a staršiu generáciu a nájsť medzi 
nimi doposiaľ neobjavené možnosti novej spolupráce. „Veľmi 
rada pracujem aj s mladými ľuďmi. Je pre mňa výzva hľadať 
spojenie medzi mladými a staršími ľuďmi.“  

www.sme.sk 12.09.2018 
pomocná evidencia 615/1/2018 
 

Nová predsedníčka Akadémie tretieho veku v Trenčíne J. Gugová pri príhovore. 

http://www.trencin.sk/
http://www.sme.sk/
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Oslavy 780. výročia prvej písomnej zmienky o obci Opatová 
sa začali v piatok 14. septembra a trvali do nedele 16. sep-
tembra. Program osláv pod názvom „Bola raz jedna dedina … 
príbeh pokračuje“ otvorila slávnostná sv. omša za účasti chrá-
mového zboru z Opatovej. Večer sa premietal film a po ňom sa 
tancovalo na Oldies disco. 

V sobotu 15. septembra upútali ukážky hasičskej techniky 
DHZ Opatová, účinkovala 
Hrušecká cimbálová muzika, 
Mužský zbor Kúcané a Kú-
canská chasa či harmonikári 
z Opatovej. Počas večernej 
ľudovej zábavy hrala dycho-
vá hudba Moravanka. 

V nedeľu 16. septembra 
sa uskutočnila ďakovná sv. omša za účasti rodákov – farárov 
z Opatovej. Popoludní sa hral futbalový zápas TJ Opatová. 
Koncertom na počúvanie  potešila dychová huba Opatovanka. 
Ochotníci z Opatovej prispeli k oslavám divadelným pred-
stavením „Slabomyseľná“. O záver osláv sa postarali Harmoni-
kári. 

Bývalá samostatná obec Opatová nad Váhom vzišla pred 
stáročiami z Trenčianskeho hradného panstva. Od 1. januára 
1985 je administratívne pričlenená k mestu Trenčín ako jeho 
časť. 

www.trencin.sk 16.09.2018 
pomocná evidencia 626/1/2018 
 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 

na svojom zasadnutí v pondelok 24. septembra jednohlasne 
potvrdilo záujem odkúpiť od mesta Trenčín budovu Športového 
gymnázia v Trenčíne vrátane priľahlých pozemkov. 

http://www.trencin.sk/
http://reality.sme.sk/predaj/pozemok/
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Ak zámer predať dotknutý majetok schvália v stredu 26. 
septembra aj poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 
budovu v Zámostí získa župa za 536 tisíc eur. Mesto navyše 
ukončí výpožičku priestorov pre Súkromné gymnázium Futu-
rum v budove Športového gymnázia. Namiesto dohodnutého 
prenájmu do roku 2034 bude musieť priestory opustiť do 30. 

júna 2020. 
Záujem o odkúpenie 

budovy Športového 
gymnázia malo pôvodne 
Súkromné gymnázium 
Futurum, ktoré má v nej 
sídlo. Do rekonštrukcie 
priestorov na dvoch 
podlažiach investovalo 
asi 270 tisíc eur. Mesto 

navrhlo mestskému zastupiteľstvu v júli 2018 budovu súkrom-
níkovi odpredať za 217 tisíc eur. 

Dva dni pred hlasovaním mestského parlamentu však TSK 
deklaroval záujem budovu od mesta kúpiť, primátor preto návrh 
predať mestský majetok z rokovania stiahol. Ak sa budova 
Športového gymnázia v Trenčíne s priľahlými pozemkami sta-
ne majetkom Trenčianskej župy, bude jej povinnosťou vyu-
žívať ju 20 rokov výlučne na vzdelávaciu činnosť. 

Podľa Jozefa Habánika, predsedu Komisie pre financie, 
rozpočet a investície pri Zastupiteľstve TSK, je odpredaj 
príležitosťou na usporiadanie majetkových pomerov na území 
mesta. 

„Veľa sa diskutovalo aj k cene, ale v tomto prípade cena 
nebola až taká kľúčová. Kľúčové bolo hľadanie riešenia, aby 
všetky školy, aj Základná škola Na dolinách, žiaci a jej učitelia 
mali do budúcnosti pokoj na svoju prácu,“ povedal Jozef 

http://reality.sme.sk/prenajom/
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Habánik. Reagoval tým na nárast počtu školopovinných detí na 
území mesta. 

„V Zámostí je tento fakt citeľný najmä pre ZŠ Na dolinách, 
ktorá potrebuje voľné priestory pre otvorenie ďalších tried. 
Dočasne v nej sídli aj Súkromná základná škola Futurum,“ in-
formovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová. 

Priestorové kapacity ZŠ Na dolinách sú v dôsledku prenájmu 
jedného krídla školy pre SZŠ Futurum natoľko vyťažené, že v 
tomto školskom roku museli vyučovanie kmeňových tried 
presunúť aj do odborných učební a do školského klubu. 

Mesto preto v rámci snahy o vyriešenie situácie v základ-
ných školách predloží poslancom návrh na prenájom budovy na 
Ulici 1. mája pre Futurum na desať rokov, čím by uvoľnilo 
kapacity pre žiakov ZŠ Na dolinách. Podmienkou pre súkrom-
níka však bude, aby budovu zrekonštruoval do konca roka 2019 
za minimálne 190 tisíc eur. 

Investovanými peniazmi si Futurum predplatí nájom do 
novembra 2024. Po ňom až do augusta 2029 zaplatí každý rok 
mestu nájomné viac ako 36 tisíc eur. 

Pred zložitejšiu otázku, kam presťahovať školu, sa postavia 
majitelia súkromného gymnázia. 

 „Mesto po vzájomnej dohode ukončí výpožičku predčasne, 
teda nie v roku 2034, ale už k 30. júnu 2020. Zároveň naplní 
svoj záväzok voči Futurum, ktorému uhradí alikvótnu čiastku 
vynaložených financií vo výške cez 190 tisíc eur za technické 
zhodnotenie budovy, a to do konca tohto roka. Súkromné gym-
názium sa teda o dva roky presťahuje do iných priestorov, ktoré 
si musí zabezpečiť jeho majiteľ,“ povedala Erika Ságová. 

Podmienkou na to, aby budova s pozemkami aj po odklep-
nutí krajským a mestským parlamentom prešla do majetku 
Trenčianskej župy je, aby mesto Trenčín uzavrelo zmluvný 
vzťah zo Súkromným gymnáziom Futurum do 30. júna 2020. 
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„Pokiaľ k tomuto vysporiadaniu nedôjde, nemôže prísť k 
uzatvoreniu kúpnej zmluvy,“ povedal vedúci právneho oddele-
nia Úradu TSK Tomáš Baláž. 

www.sme.sk 24.09.2018 
pomocná evidencia 637/1/2018 
 
Mestská volebná komisia v Trenčíne zaregistrovala 99 kan-

didátov na poslancov mestského zastupiteľstva a štyroch kan-
didátov na primátora. Informovala o tom zapisovateľka voleb-
nej komisie Zlatica Plešová. 

O primátorský post sa uchádza 61-ročná advokátka Danica 
Birošová (Doma dobre), 48-ročný stavebný technik Miloš 
Mičega (nezávislý), 49-ročný úradujúci primátor mesta Ri-
chard Rybníček (nezávislý) a 61-ročný manažér Ľubomír 
Žabár (nezávislý).  

www.teraz.sk 24.09.2018 
pomocná evidencia 636/1/2018 
 
Získanie nových dopravných koridorov v niektorých čas-

tiach Trenčína, posun v rozvoji mesta a regulácia reklamného 
smogu by mali priniesť zmeny a doplnky územného plánu mes-
ta Trenčín, ktoré v stredu 26. septembra na zasadnutí schválili 
poslanci mestského zastupiteľstva. 

Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka sa prijatím 
zmien v územnom pláne posunie mesto ďalej v regulácii parko-
vania, výstavby nových bytov alebo rodinných domov.  

„Každý jeden primátor, snáď s výnimkou bratislavského, 
rieši demografiu a ubúdanie počtu obyvateľov. Je to veľmi váž-
ny problém a tváriť sa, že intenzifikácia nie je dobrá, je vlastne 
potvrdením toho, že mestá sa budú vyľudňovať. Územný plán 
Trenčínu dáva šancu, že vyľudňovanie prestane a počet obyva-
teľov bude stúpať,“ skonštatoval Richard Rybníček. 

http://www.sme.sk/
http://www.teraz.sk/
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Vďaka zmenám v územnom pláne bude mať mesto podľa 
neho úplne vo vlastných rukách regulovanie reklamného smo-
gu: „Samozrejme, že sa to nedá riešiť spätne, ale teraz sme 
v územnom pláne jasne zadefinovali, kde môžu a kde nemôžu 
byť billboardy. Výrazne tak do budúcnosti obmedzíme reklam-
ný smog v meste.“ 

www.teraz.sk 26.09.2018 
pomocná evidencia 
 
Siedmy ročník Bio jarmoku v piatok 26. septembra na Mie-

rovom námestí v Trenčíne ponúkol množstvo bio a gazdov-
ských potravín, výrobkov 
pre ekodomácnosť, osvetu 
v kompostovaní a predná-
šok. Novinkou jarmoku bola 
jeho organizácia v duchu 
zero waste. 

Organizátori sa snažili, 
aby na námestí nevznikol 

žiaden zbytočný odpad. Predajcov preto vyzvali, aby jedlo pre-
dávali naservírované na kompostovateľných riadoch. Ľuďom 
sa nápad páčil. Snahou Bio jarmoku bolo ponúknuť záujemcov 
čerstvé potraviny, výrobky a občerstvenie s vyprodukovaním 
nulového odpadu. Bežný plastový riad ako príbory, tácky a 
poháriky nahradili kompostovateľným riadom, ktorý spracuje 
odpadová spoločnosť vo vlastnej kompostárni. 

Organizátori okrem toho vyškolili dobrovoľníkov, ktorí stáli 
pri triediacich hniezdach s farebnými kontajnermi. Členovia 
takzvanej „waste hliadky“ ľuďom radili, do ktorého z kontajne-
rov nimi vyhadzovaný odpad patrí. 

Podľa spoluorganizátorky Klaudie Medalovej sa ešte pred 
začiatkom jarmoku snažili cez sociálne siete informovať ľudí, 
aby si na jarmok so sebou vzali tašky alebo vrecká na nákup. 

http://www.teraz.sk/
http://zlavy.sme.sk/
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„Upozornili sme zákazníkov, aby prišli dobre vybavení. 
Oslovili sem aj predajcov, či vedia nejako oceniť zákazníkov, 
ktorí budú mať všetko so sebou. Prekvapila nás predávajúca pe-
kárka, ktorá ponúkla zákazníkovi odmenu v podobe 15-
percentnej zľavy, ak si so sebou prinesie vrecúško na pečivo,“ 
povedala Klaudia Medalová. Ako upozornila, aj takýmto spô-
sobom je možné bojovať proti nadmernej spotrebe plastu, 
igelitových tašiek a sáč-
kov. 

Jedným z dobrovoľní-
kov a členom ‘waste 
hliadky‘ bol študent Ján 
Štefánek. 

 „Máme tu všetky ná-
doby, tácky, misky a ta-
niere z rozložiteľného 
materiálu, aby sme elimi-
novali spotrebu a nenapĺňali plastom žltý kontajner. Na jarmo-
ku tak napĺňame hnedé kontajnery na bioodpad. Doň sa môžu 
hodiť a v komposte sa za niekoľko mesiacov rozložia,“ povedal. 
Návštevníkom jarmoku spolu s ďalšími dobrovoľníkmi radil, 
ako narábať a rozlišovať odpad. 

Ako upozornil, mnoho ľudí chcelo použité poháre vyhodiť 
do plastového odpadu, nevšimli si pritom na nich nápis „com-
pletely compostable,“ teda úplne kompostovateľné. 

„Nakoľko poháriky vyzerali ako s plastu, upozornili sme ich, 
že je to rozložiteľný materiál a že sa tiež rozloží v komposte,“ 
dodal Ján Štefánek. 

V duchu vytvárania minimálneho množstva odpadov ponú-
kala zákazníkom na Bio jarmoku aj Tereza Viktorová z firmy, 
ktorá vyrába biočaje a biokorenie. 

„Všetky naše obaly a prebaly sú kompostovateľné. Aj sa-
motný celofán nie je celofán, ale je to materiál vyrobený buď z 

http://zlavy.sme.sk/
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celulózy alebo kukuričného škrobu. U nás všetko, vrátane 
pohárikov, ktoré sú z papiera, je rozložiteľné,“ uviedla. 

Ľudia podľa Terezy Viktorovej čoraz viac vyhľadávajú pro-
dukty s nálepkou bio a k životnému prostrediu sa správajú s 
väčším rešpektom, ako v minulosti: „Viac sa do povedomia do-
stáva aj ekologické hospodárstvo. Ľudia sú k životnému pro-
strediu trošku zodpovednejší.“ 

Návštevníci siedmeho ročníku Bio jarmoku si nápad po-
chvaľovali. 

„Minimálne s pohármi to bol vynikajúci nápad. Chodíme 
často do kina a keď vidíme, koľko odpadu ľudia nahádžu do 
odpadkových košov po jednom filme, je to neuveriteľné. Také-
to biorozložiteľné materiály by mohli byť dobrá náhradu plas-
tov,“ myslí si Ivana.  

Tohtoročný jarmok mal podtitul EKO festival. Jeho súčas-
ťou boli praktické tipy a inšpirácie pre environmentálne 
zodpovedný životný štýl. Podľa Klaudie Medalovej sú neodde-
liteľnou súčasťou trenčianskeho Bio jarmoku osvetové aktivity. 

„Bol to stánok Fakulty ekológie a environmentalistiky zo 
Zvolena, kde predstavili projekt Mestské včely, ďalší projekt 
zas inšpiroval ľudí, ako v domácnosti alebo v záhradke vybudo-
vať kompost. Občianske združenie Genofond pripravilo výsta-
vu jablčných sort a robili aj čerstvo vylisovaný mušt z jabĺk,“ 
ozrejmila spoluorganizátorka. 

Priestor na Mierovom námestí dostali aj malé a rodinné far-
my, výrobcovia darčekových predmetov a remeselníci. 

www.sme.sk 29.09.2018 
pomocná evidencia 649/1/2018 
 
V sobotu 7. októbra sa konali tretie Dni Sihote. Slnečné po-

poludnie ponúklo bohatý program. Priestranstvom pred ob-
chodným centrom Rozkvet  rezonovali zvučné mená. Jedným 

http://diplomovka.sme.sk/vedny-odbor/ag/ekologicke-a-environmentalne-vedy.php
http://zvolen.sme.sk/
http://www.sme.sk/


218 
 

z nich bolo rodený Trenčan, pochádzajúci priamo zo sídliska 
Sihoť, herec a moderátor Štefan Skrúcaný.  

On oslovil nemenej 
známeho úspešného spe-
váka Petra Cmorika, 
aby potešil svojím talen-
tom Trenčanov, predo-
všetkým tú mladšiu ge-
neráciu. Po jeho vystú-
pení nasledovali lahodia-
ce tóny skupiny Sokoly 

známej predovšetkým z televíznej relácie „Všetko čo mám 
rád“. Divákov potešilo aj predstavenie detí zo školského klubu 
Sedmička. Celú akciu sprevádzala prítomnosť automobilových 
veteránov pána Vladimíra Kruteka. Neodmysliteľnou súčas-
ťou podujatia bola obľúbená atrakcia pre deti - skákací hrad so 
šmykľavkou a pre rodičov chutný burčiak z Limbachu. 

www.sme.sk 18.10.2018 
pomocná evidencia 661/1/2018 
 
Komunálne voľby 2018 v Trenčíne sa uskutočnia 10. 

novembra 2018. 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora 

mesta Trenčín: 
• Danica Birošová, JUDr., 61 r., advokátka, Doma dobre 
• Miloš Mičega, Ing., 48 r., stavebný technik, nezávislý 

kandidát 
• Richard Rybníček, Mgr., 49 r., primátor mesta Trenčín, 

nezávislý kandidát 
• Ľubomír Žabár, Ing., 61 r., manažér, nezávislý kandidát 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mest-

ského zastupiteľstva v Trenčíne podľa jednotlivých volebných 
obvodov: 

Účastníkov Dní Sihote potešil svojím koncertom spevák Peter Cmorik. 

http://www.sme.sk/
https://volby.sme.sk/komunalne-volby/2018/vysledky/trenciansky-kraj/trencin/trencin
https://www.sme.sk/os/110/danica-birosova
https://www.sme.sk/os/113/milos-micega
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
https://www.sme.sk/os/119/lubomir-zabar
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Volebný obvod číslo 1 
1. Oto Barborák, Dr.h.c., doc., Ing., CSc., 66 r., dôchodca, 

Práca slovenského národa 
2. Miroslav Bareš, 47 r., kuchár, Národná koalícia 
3. Danica Birošová, JUDr., 61 r., advokátka, Doma dobre 
4. Pavol Bobošík, 39 r., konateľ CK Slniečko, Kresťansko-

demokratické hnutie 
5. Pavol Fiala, 59 r., SZČO, nezávislý kandidát 
6. Martin Choutka, JUDr., 33 r., právnik, Sloboda a solida-

rita, Sme rodina - Boris Kollár, Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (OĽANO) 

7. Rafael Janíček, MBA, 25 r., manažér, Kresťanskodemo-
kratické hnutie 

8. Marek Jašek, Ing., 25 r., manažér, Slovenská národná 
strana 

9. Milan Kebísek, Ing., 64 r., riaditeľ, Práca slovenského 
národa 

10. Ján Kmeť, Mgr., 50 r., riaditeľ DSS a ZPS, Kresťansko-
demokratické hnutie 

11. Emil Košút, Ing., 61 r., riaditeľ úradu, Slovenská národ-
ná strana 

12. Gabriela Krokvičková, Ing., 40 r., riaditeľka knižnice, 
Smer - sociálna demokracia 

13. Jozef Kutlík, 63 r., obchodný manažér, Progresívne 
Slovensko, Spolu-občianska demokracia, Občianska konzer-
vatívna strana 

14. Ondrej Kvasnica, Ing., PhD., 35 r., kybernetik, ekonóm 
a pedagóg, Sloboda a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) 

15. Anton Kysel, Mgr., 60 r., učiteľ, Kotleba - Ľudová 
strana Naše Slovensko 

16. Jozef Letko, Mgr., 41 r., podnikateľ, nezávislý kandidát 

http://dovolenka.sme.sk/cestovne-kancelarie/rakuske
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17. Richard Medal, Mgr., 54 r., riaditeľ Centra environ-
mentálnych aktivít, Progresívne Slovensko, Spolu-občianska 
demokracia, Občianska konzervatívna strana 

18. Vladimír Mojto, PhDr., 63 r., marketingový manažér, 
Slovenská národná strana 

19. Michal Moško, Mgr., 45 r., súkromný podnikateľ, Smer 
- sociálna demokracia 

20. Roman Rebroš, 46 r., SZČO, Slovenská národná strana 
21. Lenka Rolníková, Mgr., 38 r., advokátka, Progresívne 

Slovensko, Spolu-občianska demokracia, Občianska konzerva-
tívna strana 

22. Miroslav Řádek, PhDr., PhD., 36 r., vysokoškolský 
pedagóg, Sloboda a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Oby-
čajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) 

23. Eva Struhárová, 55 r., riaditeľka AZZP v Trenčíne, 
Kresťanskodemokratické hnutie 

24. Marta Šajbidorová, Ing., 66 r., dôchodkyňa, Národná 
koalícia 

25. Richard Ščepko, Ing., 34 r., projektový manažér, Pro-
gresívne Slovensko, Spolu-občianska demokracia, Občianska 
konzervatívna strana 

26. Ľubica Tomalová, Mgr., 65 r., dôchodkyňa, Smer - 
sociálna demokracia 

27. Šimon Žďárský, MUDr., 25 r., rehabilitačný lekár, ne-
závislý kandidát 

Volebný obvod č. 2 
1. Marián Beták, Ing.arch., 55 r., architekt, Progresívne 

Slovensko, Spolu-občianska demokracia, Občianska konzerva-
tívna strana 

2. Miloš Blaško, Ing., 39 r., štátny zamestnanec, Smer – so-
ciálna demokracia 
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3. Ľubomír Bobák, Mgr., 26 r., referent Oddelenia komu-
nikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK, nezávislý 
kandidát 

4. Norbert Brázda, 46 r., IT špecialista, Progresívne Slo-
vensko, Spolu-občianska demokracia, Občianska konzervatív-
na strana 

5. Katarína Bujnová, Ing., 42 r., laboratórny diagnostik, 
Sloboda a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (OĽANO) 

6. Ján Forgáč, Mgr., 43 r., zástupca primátora, nezávislý 
kandidát 

7. Dominik Gabriel, 24 r., pracovník s mládežou, nezávislý 
kandidát 

8. Svorad Harcek, RNDr., PhD., 51 r., špecialista na re-
gionálny rozvoj, nezávislý kandidát 

9. Eduard Hartmann, 53 r., SZČO, Slovenská národná 
strana 

10. Peter Hošták, MBA, PhD., 44 r., špecialista vedeckého 
centra, nezávislý kandidát 

11. Mário Hrbas, 45 r., finančný poradca, Sloboda a soli-
darita, Sme rodina - Boris Kollár, Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (OĽANO) 

12. Dušan Ježík, Mgr., 38 r., mediátor, Progresívne Slo-
vensko, Spolu-občianska demokracia, Občianska konzervatív-
na strana 

13. Gabriela Ježíková, 47 r., fitnes trénerka, Doma dobre 
14. Ľuboslav Krasňan, Bc., 44 r., živnostník, Národná 

koalícia 
15. Mária Machová, Bc., 31 r., riaditeľka materského 

centra, nezávislý kandidát 
16. Ján Mikuš, Mgr., MBA, 34 r., konateľ SBS, nezávislý 

kandidát 
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17. Juraj Pisca, 48 r., manažér, Sloboda a solidarita, Sme 
rodina - Boris Kollár, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
(OĽANO) 

18. Daniel Prekop, Ing., 60 r., štátny zamestnanec, Smer - 
sociálna demokracia 

19. Lukáš Ronec, 31 r., fotograf, nezávislý kandidát 
20. Ján Skyba, Ing., 71 r., dôchodca, Smer - sociálna demo-

kracia 
21. Albín Slivoň, Mgr., 41 r., konateľ spoločnosti, Doma 

dobre 
22. Miloš Somorovský, Mgr., 52 r., pedagóg, Progresívne 

Slovensko, Spolu-občianska demokracia, Občianska konzer-
vatívna strana 

23. Dušan Šošovička, 55 r., údržbár, Smer - sociálna 
demokracia 

24. Radoslav Tilandy, Mgr., 49 r., obchodný riaditeľ, audí-
tor, Sloboda a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Obyčajní 
ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) 

25. Peter Urbánek, 67 r., dôchodca, Kotleba - Ľudová 
strana Naše Slovensko 

26. Milan Vanc, Ing., PhD., 67 r., vedecký pracovník, Smer 
- sociálna demokracia 

27. Dušan Vido, JUDr., 63 r., súkromný podnikateľ, Smer - 
sociálna demokracia 

28. Peter Vozár, Ing., 49 r., vojenský dôchodca, nezávislý 
kandidát 

29. Patrik Žák, B.S.B.A., 27 r., zástupca primátora, nezá-
vislý kandidát 

Volebný obvod č.3 
1. Miloslav Baco, Mgr., 44 r., riaditeľ spoločnosti, nezávislý 

kandidát 
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2. Juraj Bakoš, Mgr., 41 r., prekladateľ, Progresívne Slo-
vensko, Spolu-občianska demokracia, Občianska konzer-
vatívna strana 

3. Tomáš Balaj, Ing., 37 r., operátor výroby, Nova 
4. Marta Blahová, 79 r., dôchodkyňa, Národná koalícia 
5. Kamil Bystrický, Mgr., 42 r., riaditeľ kultúrneho centra, 

Progresívne Slovensko, Spolu-občianska demokracia, Občian-
ska konzervatívna strana 

6. Monika Faltinková, 42 r., manažérka, Nova 
7. Daniela Felgrová, Mgr., 63 r., učiteľka, Doma dobre 
8. Renáta Gombošová, Ing., 54 r., štátny zamestnanec, 

Smer - sociálna demokracia 
9. Karol Götz, Ing., PhD., 32 r., konzultant v manažmente 

letovej prevádzky, Progresívne Slovensko, Spolu-občianska 
demokracia, Občianska konzervatívna strana 

10. Peter Hlucháň, Ing., 65 r., podnikateľ, Národná koalícia 
11. Adriana Igazová, JUDr., 29 r., štátny zamestnanec, 

Smer - sociálna demokracia 
12. Igor Kulich, Ing., 58 r., živnostník, Komunistická strana 

Slovenska 
13. Alena Laborecká, Mgr., PhDr., 57 r., SŠ učiteľka, Naj - 

nezávislosť a jednota 
14. Branislav Lauko, 47 r., administratívny pracovník, Slo-

boda a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Obyčajní ľudia a 
nezávislé osobnosti (OĽANO) 

15. Ladislav Matejka, Ing., 36 r., stavebný technik, Sloboda 
a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Obyčajní ľudia a ne-
závislé osobnosti (OĽANO) 

16. Miloš Mičega, Ing., 48 r., stavebný technik, nezávislý 
kandidát 

17. Dagmar Mikulová, PhDr., PhD., 61 r., pedagogička, 
Doma dobre 
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18. Igor Mrva, Akad. arch., Ing., 66 r., architekt, nezávislý 
kandidát 

19. Branislav Petrík, Mgr. art., 36 r., štátny zamestnanec, 
Smer - sociálna demokracia 

20. Martin Petrík, Mgr., 35 r., vedúci pracovník, nezávislý 
kandidát 

21. Vladimír Poruban, 60 r., stavebný technik, Národná 
koalícia 

22. Ivan Slaný, Ing., 53 r., IT konzultant, Sloboda a so-
lidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (OĽANO) 

23. Martin Smolka, JUDr., 45 r., štátny zamestnanec, 
nezávislý kandidát 

24. Martin Trepáč, 20 r., študent, Kresťanskodemokratické 
hnutie 

25. Martin Žáčik, 45 r., podnikateľ, Kotleba - Ľudová stra-
na Naše Slovensko 

Volebný obvod č. 4 
1. Martin Barčák, 58 r., kultúrny pracovník, nezávislý kan-

didát 
2. Petronela Hajná, Ing., 71 r., dôchodkyňa, nezávislý kan-

didát 
3. Ivan Hudcovský, 39 r., obchodný manažér, Progresívne 

Slovensko, Spolu-občianska demokracia, Občianska konzer-
vatívna strana 

4. Martin Jurikovič, Ing., 27 r., ekonóm, Progresívne Slo-
vensko, Spolu-občianska demokracia, Občianska konzervatív-
na strana 

5. Josef Kolář, Mgr., Ing., 51 r., vedúci prevádzky, nezá-
vislý kandidát 

6. Ivan Králik, Mgr., Bc., 35 r., obchodný manažér, 
Progresívne Slovensko, Spolu-občianska demokracia, Občian-
ska konzervatívna strana 
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7. Ľuboš Kukučka, 34 r., správca informačného systému, 
Smer - sociálna demokracia 

8. Branislav Ladický, Mgr., 32 r., vychovávateľ, Kresťan-
skodemokratické hnutie 

9. Adela Maxonová, Mgr., 38 r., podnikateľka, Progresívne 
Slovensko, Spolu-občianska demokracia, Občianska konzer-
vatívna strana 

10. Ján Meravý, Dr., 65 r., dôchodca, Komunistická strana 
Slovenska 

11. Marcel Meravý, 36 r., obchodný manažér, nezávislý 
kandidát 

12. Andrej Noga, 43 r., súkromný podnikateľ, Smer – so-
ciálna demokracia 

13. Michal Poruban, 32 r., obalový technik, Naj – nezá-
vislosť a jednota 

14. Vladimír Poruban, Ing., 37 r., projektový manažér, 
Sloboda a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (OĽANO) 

15. Juraj Štilicha, Ing. Mgr., 39 r., štátny zamestnanec, 
nezávislý kandidát 

16. Karol Uváčik, Ing., 50 r., riaditeľ spoločnosti, Sloboda 
a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Obyčajní ľudia a 
nezávislé osobnosti (OĽANO) 

17. Tomáš Vaňo, Bc., 38 r., manažér, nezávislý kandidát 
18. Ľubomír Žabár, Ing., 61 r., manažér, nezávislý kandi-

dát. 
www.sme.sk 08.10.2018 
pomocná evidencia 662/1/2018 
 
Od piatku 12. októbra sú na starom cestnom moste dopravné 

obmedzenia. Slovenská správa ciest (SSC) vymieňa nefunkčný 
mostný záver a desať odvodňovačov za účelom zamedzenia 
prenikania vody do nosnej konštrukcie mosta. 

http://www.sme.sk/
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Údržbové práce predĺžia podľa vyjadrenia SSC prevádzky-
schopnosť mostného objektu do doby jeho komplexnej re-
konštrukcie. V I. etape je pracovisko v strede vozovky, oba 
chodníky na moste sú počas nej plne priechodné.  

Info 31.10.2018 
pomocná evidencia 676/1/2018 
 
Zrekonštruovaný priechod pre chodcov pri Retre má 

protišmykovú úpravu Zebra antislip. Ide o certifikovaný systém 
protišmykového náteru, ktorý funguje na báze studeného plastu 
a drvenej žuly. 

V Českej republike je už takmer samozrejmosťou, na 
Slovensku ide, podľa dodávateľskej spoločnosti, o prvý takýto 
priechod. Ďalšie pribudnú na Ulici gen. Svobodu. 

www.trencin.sk 16.10.2018 
pomocná evidencia 680/1/2018 
 
Podávať a požívať alkoholické nápoje na verejne prístup-

ných miestach v našom meste je zakázané. Hovorí o tom Všeo-
becne záväzné nariadenie č.11/2018 o ochrane pred zneuží-
vaním alkoholických nápojov, ktoré je účinné od 16. októbra 
2018. 

Zákaz neplatí počas silvestrovskej noci od 31. decembra od 
20.00 h do 1.januára do 4.00 h. Ďalej na športových poduja-
tiach, zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach, kde 
je dovolené podávanie a požívanie piva a vína, v priestoroch 
povolených terás, ktoré poskytujú pohostinské a reštauračné 
služby, na miestach, kde sa konajú príležitostné trhy a zákaz 
neplatí ani v priestoroch oficiálnych ohnísk v lesoparku Bre-
zina. 

Porušenie zákazu fyzickou osobou sa posudzuje ako 
priestupok. Pri porušení zákazu právnickou osobou alebo fyzic-

http://www.trencin.sk/
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kou osobou oprávnenou na podnikanie pôjde už o správny 
delikt, za ktorý môže Mesto uložiť pokutu do 6 638 eur. 

Mesto malo už dvakrát prijaté takéto VZN, no v oboch 
prípadoch bolo zrušené na základe protestu prokurátora. Ten 
spočíval v tom, že zákaz platil na verejnom priestranstve bez 
ohľadu na vlastnícke vzťahy k pozemkom. Od apríla 2018 však 
platí novela zákona o obecnom zriadení, kde sa už v definícii 
verejného priestranstva neprihliada na vlastnícke vzťahy.  

Info 31.10.2018 
pomocná evidencia 681/1/2018 
 
Mimovládna organizácia Transparency International Slo-

vensko (TIS) opäť hodnotila transparentnosť slovenských miest 
a zverejnila rebríček, v ktorom je Trenčín na desiatej pozícii. 

„Kvalitu práce našich zástupcov v mestách a obciach doká-
žeme posúdiť len vtedy, ak sa kľúčové rozhodnutia nerobia 
skryté za dverami nedostupných kancelárií, ale pred očami ve-
rejnosti. Už piatykrát sme preto vypracovali rebríček transpa-
rentnosti 100 najväčších miestnych samospráv, v ktorých žije 
dovedna vyše 2,6 milióna ľudí. Rebríček ukazuje, ako v 
posledných dvoch rokoch (2017-2018) pristupovali súčasní 
primátori, starostovia a miestni poslanci k verejnej kontrole a 
zároveň poodhaľuje aj dlhodobejšie trendy,“ uvádza na svojej 
stránke TIS. 

Z ostatných krajských miest je pred Trenčínom len Banská 
Bystrica. Naše mesto sa v rámci hodnotenia transparentnosti 
posunulo počas ostatných dvoch rokov vyššie o ďalších 8 
miest. V jeho hodnotení „zabodovali“ najmä rozpočet a zmlu-
vy, prístup k informáciám, účasť verejnosti na rozhodovaní, 
územné plánovanie, stavebný úrad a verejné obstarávanie.   

www.trencin.sk 17.10.2018 
pomocná evidencia 682/1/2018 
 

http://www.trencin.sk/
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Mesto Trenčín zakúpilo päť servisných cyklostojanov aj 
s pumpou a bežným náradím 
na opravu bicykla. Ide o no-
vinku v meste. 

Možno ich nájsť  v každej 
mestskej časti: pri kruhovom 
objazd na Soblahovskej ulici, 
pri ZŠ Veľkomoravská, pri 
Kultúrnom centre na Juhu, 

pred Rozkvetom, piaty servisný stojan je pri krytej plavárni. 
Mesto má aj 50 nových štandardných cyklostojanov. Rozhod-
núť o ich umiestnení môžu samotní Trenčania. 

www.trencin.sk 18.10.2018 
pomocná evidencia 684/1/2018 
 
Dnes je v Trenčíne k dispozícii 10 stojísk na polopodzemné 

kontajnery. Prvé polopodzemné kontajnery na Žilinskej ulici 
a Pred poľom mesto zabezpečilo v spolupráci a na náklady 
spoločnosti Marius Pedersen koncom roku 2015 ako pilotný 
projekt. Ďalšie dve stojiská vybudovalo mesto zo svojich 
zdrojov v decembri 2016 na uliciach M. Bela a K. Šmidkeho. 

Ich výhody sa jednoznačne prejavili v praxi. Väčší objem, 
úspora miesta – 1 polopodzemný kontajner dokáže nahradiť 5 
ks 1100 l nádob, estetický vzhľad, nedá sa v nich prehrabávať 
ani odpad z nich vyberať, nedajú sa premiestňovať ani vysypať, 
k výhodám patrí i väčšia čistota na stojiskách, obmedzenie 
zápachu a ušetrené finančné náklady na vývoz odpadu. 

V poslednom období pribudlo stojisko na ul. J. Halašu a päť 
stojísk polopodzemných kontajnerov na sídlisku Kvetná – tri na 
ul. Duklianskych hrdinov a dve na ul. J. Hollého.  

www.trencin.sk 19.10.2018 
pomocná evidencia 688/1/2018 
 

http://www.trencin.sk/
http://www.trencin.sk/
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Hlavnú cenu v kategórii krajských a okresných miest súťaže 
Slovenská kronika 2018 prevzal v piatok 19. októbra v Martine 
kronikár mesta Pavol Seriš. 

S cieľom podnietiť a motivovať záujem o dôslednejšie ucho-
vávanie a záchranu kultúrno-spoločenského dedičstva formou 

tvorby kroník, mono-
grafií obcí a miest sú-
ťaž Slovenská kronika 
s dvojročnou perio-
dicitou vyhlasuje Ná-
rodné osvetové cent-
rum.  

Slávnostné vyhod-
notenie jej 10. ročníka 
sa konalo v Slovenskej 

národnej knižnici. Odborná porota tento rok posudzovala 33 
kroník a 59 monografií. Kronike mesta Trenčín udelila hlavnú 
cenu. Na prvej priečke sa Trenčín objavil už po niekoľkýkrát, 
v roku 2011, 2013 a 2014. Vtedy kroniku mesta písal Jozef 
Čery. Od roku 2015 je mestským kronikárom Pavol Seriš.  

www.trencin.sk 24.10.2018 
pomocná evidencia 691/1/2018 
 
Osadením zreštaurovaných drevených sôch sv. Petra a sv. 

Pavla na prednú časť piaristického kostola sv. Františka 
Xaverského v Trenčíne v stredu 17. októbra ukončili štvorročné 
reštaurátorské práce na interiéri a fasáde významnej barokovej 
pamiatky mesta. 

Maľby v interiéri kostola reštauroval Vladimír Úradníček, 
reštaurovanie sochárskej a štukovej výzdoby je dielom tren-
čianskeho reštaurátora Juraja Krajča. 

Hlavnú cenu v súťaži Slovenská kronika 2018 prevzal Pavol Seriš. 

http://www.trencin.sk/
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„V kostole sa reštaurovalo aj 28 vzácnych vyrezávaných 
intarzovaných lavíc, rovnako veľmi vzácne vyrezávané 
spovednice. Po reštaurátorskom výskume a schválení 
pamiatkovým úradom sa pristúpilo k obnove fasády a 
drevených sôch,“ 
povedal Juraj Kraj-
čo, ktorý sa reštau-
rovaniu piaristické-
ho kostola v Tren-
číne venuje už dve 
desaťročia. 

Ako dodal, sochy 
sv. Petra a sv. Pavla 
sú najdominantnej-
ším prvkom fasády 
kostola. Žiadna dokumentácia o tom, kedy boli sochy na kostol 
postavené, sa nezachovala. Reštaurovanie sôch bolo podľa 
neho zložité najmä preto, že sú z dreva. 

„Všetci, vrátane majiteľov a pamiatkarov, si mysleli, že so-
chy sú kamenné, pretože boli natreté vo farbe pieskovca. Sochár 
však pozná rozdiel medzi sekaním a rezbou. Ja som od začiatku 
tvrdil, že sochy sú drevené, čo sa potvrdilo,“ skonštatoval 
reštaurátor. 

Ako dodal, drevené sochy nie sú v exteriéroch bežné. Sve-
telné, tepelné zmeny a atmosférická vlhkosť na drevo veľmi 
podstatne pôsobia. 

„Zo zadnej strany boli až do polovice zašpinené trusom od 
holubov, to všetko bolo treba odstrániť. Bolo na nich tiež nie-
koľko vrstiev maľby, ktoré bolo dosť náročné odstrániť tak, aby 
sa zachovali aspoň zvyšky pôvodnej polychrómie. Následne sa 
sochy vyretušovali do výrazu najspodnejšej zachovanej vrst-
vy,“ priblížil Juraj Krajčo. 

V stredu 17. októbra osadili na prednú časť kostola zreštaurované sochy. 
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Príbeh reštaurovania interiéru kostola podľa neho ešte ne-
končí. Obrazy na oltároch v bočných kaplnkách kostola na 
reštaurovanie ešte čakajú. 

„Je to veľmi významná baroková pamiatka, veľmi čistý, 
krásny barok, čo je vzácnosť v tomto regióne. Všetky sošky, 
ktoré tam nepatrili, sme odstránili, aby barok pôsobil auten-
tickým dojmom. Reštaurovanie interiéru bude trvať ešte nie-
koľko rokov, pretože práce je tam stále dosť,“ uzavrel reštau-
rátor. 

www.teraz.sk 22.10.2018 
pomocná evidencia 695/1/2018 
 
Po kompletnej rekonštrukcii prístupovej cesty na sídlisko 

Juh, vrátane štyroch autobusových zastávok, sa začalo ma-
ľovanie vodorovného dopravného značenia. To prinies-
lo avizované zmeny v organizácii dopravy, ktoré by mali napo-
môcť k upokojeniu dopravy na tejto komunikácii.  

Niektoré jazdné pruhy boli upravené, napr. odbočovací pruh 
na Saratovskú uli-
cu. Odbočovací pruh 
na Ulicu Mateja Bela 
bol úplne zrušený. 

Dôvody na zmeny 
sú najmä zabrániť 
kolíziám na priechode 
pre chodcov v danej 
križovatke, kedy vo-
zidlá v jednom pruhu 

zastavili prechádzajúcemu chodcovi, no v druhom pruhu nie, 
vytvorenie priestoru pre cyklistický pruh z kruhového objazdu 
pod Juhom smerom na sídlisko v čo najväčšej dĺžke, zvýšiť 
počet parkovacích miest na Ulici gen. Svobodu a upokojovanie 
dopravy na hlavnej ceste cez sídlisko. Cyklotrasa bola vyzna-

http://www.teraz.sk/
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čená v oboch smeroch v dĺžke 750 metrov. Aktuálne sa pracuje 
na protišmykových priechodoch pre chodcov na Ulici gen. 
Svobodu. Spolu ich je sedem. 

Pripravované zmeny v organizácii dopravy boli približne 
dva roky diskutované na výboroch mestskej časti Juh, komisii 
dopravy i cyklokomisii pri mestskom zastupiteľstve. Všetky 
tieto rokovania sú verejné. 

V novembri je v stredovom páse na Ul. gen. Svobodu naplá-
novaná výsadba cibuľovín aj v kombinácii s trvalkami. Pribud-
nú tu i nové vyššie stromy. 

www.trencin.sk 23.10.2018 
pomocná evidencia 696/1/2018 
 
Strana Smer-SD podporuje v novembrových komunálnych 

voľbách v Trenčíne kandidatúru súčasného primátora mesta 
Richarda Rybníčka (nezávislý). 

„Rovnako sme urobili v minulom volebnom období. Jeho 
prácu sme sledovali celé štyri roky, počas ktorých odviedol kus 
dobrej práce. Krajské mesto Trenčín sa stáva krajším a moder-
nejším. Treba spomenúť aj spoluprácu s Trenčianskou župou, 
jej výsledkom je niekoľko spoločných projektov, priamo sa 
dotýkajúcich života obyvateľov krajského mesta a jeho ná-
vštevníkov. Preto je prirodzené, že si želáme, aby bola v meste 
zabezpečená kontinuita a ďalší rozvoj,“ informuje krajská 
kancelária. 

„Aj keď som o podporu mojej kandidatúry na primátora ne-
žiadal žiadnu politickú stranu, teší ma, že predstavitelia 
regionálnych štruktúr strany Smer-SD oceňujú rozvoj a do-
siahnuté výsledky v krajskom meste a rovnako oceňujú dobrú a 
konštruktívnu spoluprácu s Trenčianskou župou, ktorá Tren-
čínu naozaj prináša pozitívne výsledky. Každého poteší, keď 
niekto ocení jeho prácu. Toto vyjadrenie ma prekvapilo, preto 

http://www.trencin.sk/
https://volby.sme.sk/komunalne-volby/2018/vysledky
https://volby.sme.sk/komunalne-volby/2018/vysledky
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
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je prirodzené, že hovorím, ďakujem,“ reagoval na podporu Ri-
chard Rybníček. 

www.sme.sk 26.10.2018 
pomocná evidencia 705/1/2018 
 
Mesto Trenčín bolo úspešné aj v roku 2018 s projektmi, s 

ktorými sa uchádzalo o nenávratný finančný príspevok. Pre 
Trenčín v tomto roku schválili zatiaľ spolu vyše 3 milióny 600 
tisíc eur.  

K významnejším úspešným projektom patrí revitalizácia 
zelene v Parku M. R. Štefánika, revitalizácia Átria pod Mest-
skou vežou a napríklad aj revitalizácia vnútrobloku na Ulici J. 
Halašu. Realizácia prvého z menovaných projektov sa už do-
končuje. 

Do konca roka sa ešte očakáva schválenie financií z euro-
fondov na cyklotrasy Zlatovská, prepojenie Zlatovská – Hlav-
ná, Ľ. Stárka k priemyselnému parku, Ľ. Stárka – SO 05, Pieš-
ťanská ulica. Mesto očakáva i rozhodnutie o podpore projektov 
týkajúcich sa ďalších základných škôl.  

V roku 2018 Trenčín podal do výziev ešte ďalšie projekty 
-  odborný orez vysokovzrastlých a alejových stromov a krov, 
revitalizácia vnútrobloku Magnus na Sihoti, revitalizácia Parku 
pri Úspechu. O ich podpore sa rozhodne až v budúcom roku.  

Info 31.10.2018 
pomocná evidencia 706/1/2018 
 
Vyhlásenie Občianskej koalície v Trenčíne k voľbám primá-

tora mesta Trenčín: 
„Občianska koalícia v Trenčíne v zložení Progresívne Slo-

vensko, SPOLU – občianska demokracia, Občianska konzerva-
tívna strana a nezávislí kandidáti združení okolo Občianskeho 
klubu sa vo voľbách primátora rozhodla podporiť kandidatúru 

http://www.sme.sk/
https://volby.sme.sk/komunalne-volby/2018/vysledky
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Ing. Miloša Mičegu, ktorého vnímame ako potrebnú zmenu na 
najvyššom poste v exekutíve mesta. 

Dôležitým faktorom pri rozhodovaní o podpore bola 
programová zhoda vo veciach parkovacej politiky, kde je 
spoločným záujmom zásadné zjednodušenie a sfunkčnenie 

systému. 
Spoločný dôraz na 

zeleň v meste, ochra-
nu existujúcej a roz-
širovanie novej je 
ďalšou oblasťou, kde 
sa programy OK 
a Miloša Mičegu pre-

krývajú. V neposlednom rade sme prieniky našli v pohľadoch 
na riešenie dopravnej situácie v meste a alternatívne spôsoby 
prepravy, či už na bicykli alebo mestskou hromadnou dopra-
vou. 

Miloš Mičega má naviac oproti súčasnému primátorovi vý-
hodu skúsenosti z výkonu mandátu mestského poslanca, čo by 
v prípade jeho zvolenia malo prispieť k zlepšeniu komunikácie 
medzi primátorom a poslaneckým zborom. Svedčí o tom aj fakt, 
že o programovú spoluprácu s našou koalíciou vyjadril záujem 
ako jediný z kandidátov na primátora. 

Trenčín treba prekresliť nanovo, a aj preto bude najlepšie, 
keď sa pomyselnej plánovacej ceruzky chopí nový človek s jas-
nou predstavou. Veríme, že práve Miloš Mičega je takýmto no-
vým človekom a že sa nám spoločne podarí posunúť Trenčín na 
takú úroveň, kde je verejný záujem na prvom mieste.“ 

www.sme.sk 28.10.2018 
pomocná evidencia 710/1/2018 
 

http://trencin.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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Poslankyňa mestského zastupiteľstva Danica Birošová sa 
vzdala kandidatúry na post primátorky Trenčína. Vo voľbách 
podporila kandidáta Miloša Mičegu. 

 „Po zhodnotení predbežných výsledkov som sa rozhodla 
presadiť svoj volebný program prostredníctvom, podľa môjho 
názoru najsilnejšieho kandidáta na primátora, ktorý má 
najlepšie vyhliadky uspieť,“ zdôvodnila svoje rozhodnutie 
stiahnuť kandidatúru za primátorku Danica Birošová. To je 

podľa nej Miloš Mičega. 
Ona bude kandidovať len 
za poslankyňu do mest-
ského zastupiteľstva. 

 „Je jasné, že voľby 
môže vyhrať iba jeden 
kandidát. Dohodli sme 
sa, že ten, kto má nižšie 
preferencie, tak sa vzdá v 

prospech silnejšieho kandidáta. Musím povedať, že dnes nie je 
dôležité, kto bude primátorom, len nech to nie je aktuálny 
primátor mesta Richard Rybníček,“ povedala na brífingu Da-
nica Birošová. 

Miloš Mičega za podporu od Danici Birošovej poďakoval. 
„V programe máme mnohé prieniky a spoločné ciele. Uro-

bím všetko, čo bude v mojich silách pre ich naplnenie,“ reago-
val. Otázku, či je súčasťou dohody v prípade jeho úspechu post 
viceprimátorky pre Danicu Birošovú, považuje v tejto chvíli za 
predčasnú.  

www.sme.sk 31.10.2018 
pomocná evidencia 713/1/2018 
 
Na jednej z najvýznamnejších akcií hotelierov sveta, Haute 

Grandier, ocenili vo štvrtok 1. novembra v Pallazzo Versace 
v Dubaji trenčiansky hotel Elizabeth ako Najlepší mestský 

Danica Birošová a Miloš Mičega pri spoločnom vystúpení pre médiá. 

https://volby.sme.sk/komunalne-volby/2018/vysledky
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
http://www.sme.sk/
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hotel v regióne. Hodnotenie sa uskutočňuje na základe hlasov 
od širokej verejnosti, aktivity hotelov na internete a následne 
rozhoduje odborná komisia, ktorá garantuje transparentnosť 
hlasovacieho procesu. 

Info 27.11.2018 
pomocná evidencia 719/1/2018 
 
Nezávislý kandidát za primátora v Trenčíne Ľubomír 

Žabár sa vzdal kandidatúry za primátora v krajskom meste. Vo 
voľbách podporil za primátora Miloša Mičegu. Ľubomír Žabár 
bude kandidovať len za poslanca do mestského zastupiteľstva. 

 „Pretože klesli preferencie pána Rybníčka, spájame sily 
opozičných kandidátov. Vzdávam sa kandidatúry na post pri-
mátora mesta Trenčín v prospech kandidáta Miloša Mičegu. Je-
dine touto cestou porazíme pána Rybníčka,“ povedal Ľubomír  
Žabár vo videu na sociálnej sieti. O post primátora sa tak v 
Trenčíne uchádzajú dvaja nezávislí kandidáti. 

www.sme.sk 02.11.2018 
pomocná evidencia 720/1/2018 
 
Mesto dokončilo obnovu zelene v Parku M. R. Štefánika. 

Nový trávnik, stromy, 
kry, kvetinové záhony, 
ale aj odborné orezy a 
frézovanie pňov boli 
súčasťou tohto pro-
jektu, s ktorým mesto 
uspelo vo výzve IROP. 
Z eurofondov získalo 
takmer 400 tisíc eur.  

V parku bolo pred 
revitalizáciou zelene 434 drevín a 79 krov a krovitých porastov, 

http://www.sme.sk/
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z toho 72 percent listnatých a 28 percent ihličnatých. Pre zlý 
zdravotný stav vyrúbali 59 stromov a 538 m2 krov. 

Revitalizácia v réžii trenčianskej spoločnosti landart sa za-
čala v utorok 31. júla a dotkla sa celej plochy parku, teda 
územia vo vlastníctve mesta i plôch v majetku Železníc SR.  

V parku je dnes novovysadených 111 stromov – jasene, du-
by letné, javory červené, lipy, buky, pagaštany, borovice čierne, 
ale aj okrasné jablone, 
hrušky, višne, jarabiny 
a magnólie. 

Pribudlo tu aj 577 
krov, kvetinové záho-
ny tvorí 2 098 rastlín, 
no vysadili tu i cibu-
ľoviny a lúčne zmesi. 
Arboristicky orezali 
379 stromov a vyfré-
zovali 150 pňov. Trávnik obnovili na ploche takmer 12 800 m2. 

Kompletná rekonštrukcia hlavného chodníka, ktorý spája 
stanicu s podchodom pri hoteli Elizabeth, bola mestskou in-
vestičnou akciou za vyše 160 tisíc eur. Súčasťou obnovy chod-
níka je i nový mobiliár – lavičky a odpadkové koše. 

Chodník má povrch z betónovej dlažby. Je pohodlná a naj-
viac imituje prírodný povrch s drobnými kamienkami. 

www.trencin.sk 07.11.2018 
pomocná evidencia 727/1/2018 
 
Pri príležitosti 80. narodenín prijal primátor mesta Richard 

Rybníček vo štvrtok 8. novembra vo svojej kancelárii vojen-
ského historika, publicistu, filatelistu a numizmatika Jozefa 
Koreného (narodený 26. 10. 1938).  

Info 27.11.2018 
pomocná evidencia 731/1/2018 

http://www.trencin.sk/
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V nedeľu 11. novembra si účastníci za prítomnosti ministra 

obrany SR Petra Gajdoša pri príležitosti 100. výročia 
ukončenia 1. svetovej voj-
ny uctili obete prvého 
konfliktu svetových roz-
merov. Spomienkové po-
dujatie sa konalo na voj-
novom cintoríne v Tren-
číne – Kubrej, ktorý zre-
konštruoval Klub gene-
rálov SR.  

Rezort obrany zároveň v tento deň prebral zodpovednosť za 
starostlivosť o toto pietne miesto. Na spomienke sa už tradične 
zúčastnili aj žiaci Základnej školy Kubranskej. Šéf rezortu 
obrany zdôraznil, že obete 1. svetovej vojny, ako aj všetkých 
ostatných ozbrojených konfliktov nám majú byť výstrahou: 
„Boli by sme veľmi odvážni, ak by sme tvrdili, že dnes je vo 
svete bezpečne a nič podobné sa už zopakovať nemôže. Ak by 
to tak bolo, naši vojaci by nemuseli odchádzať do Afganistanu 
či Iraku a Slovensko by nemuselo prispievať k tomu, aby 
miestne konflikty neprerástli opäť až do tých svetových.“  

Generálny tajomník Služobného úradu MO SR Ján Hoľko 
poďakoval iniciátorom myšlienky obnovy vojnového cintorína 
v Kubrej: „Na Slovensku je veľké množstvo vojnových 
cintorínov. Jeden z nich ožil a stal sa dôstojným pietnym 
miestom na to, aby sme si pripomínali, čo sa v histórii stalo a 
čo naša spoločnosť už nikdy nesmie dopustiť. Je to naozaj 
veľké dielo, ktoré sa skutočne podarilo. Som nesmierne hrdý a 
veľmi vďačný. Zároveň sa ako predstaviteľ štátnej správy 
zaväzujem, že tento cintorín budeme naďalej zveľaďovať 
a starať sa oň.“ 

Minister obrany Peter Gajdoš kladie veniec na vojnovom cintoríne. 
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V rámci 4-ročnej rekonštrukcie cintorína v Kubrej boli 
obnovené hrobové miesta a osadené betónové kocky s iden-
tifikačnými údajmi zosnulých. Pribudli aj informačné tabule 
s menami pochovaných.  

„Ďakujem, pretože hrdinovia, ktorí sú tu pochovaní, si takéto 
dôstojné miesto posledného odpočinku rozhodne zaslúžia,“ 

ocenil prácu Klubu 
generálov SR minister 
obrany SR Peter Gaj-
doš. Na cintoríne z ob-
dobia 1. svetovej voj-
ny je pochovaných 
celkovo 771 padlých 
vojakov, z toho 338 
Slovákov a Čechov, 
24 Talianov, 112 Ma-

ďarov, 11 Rakúšanov, 54 Poliakov, 122 Rumunov, 4 Nemci, 86 
Rusov, 17 Turkov a traja neznámi vojaci. 

www.mosr.sk 11.11.2018 
pomocná evidencia 757/1/2018 
 
Primátorom mesta Trenčín sa vo volebnom období 2018-

2022 stáva Mgr. Richard Rybníček s 13 855 hlasmi (72,6%). 
Druhým v poradí je Ing. Miloš Mičega s 5 228 (27,4%) hlasmi. 
Volebná účasť dosiahla 19 673 voličov (42%). Rozhodli o tom 
výsledky komunálnych volieb po hlasovaní v sobotu 10. 
novembra. 

Vo volebných obvodoch sú výsledky nasledovné: 
Volebný obvod číslo 1 – MČ STRED: 
1. Šimon Žďársky, MUDr. – 2 004 hlasov 
2. Richard Ščepko, Ing. – 1 739 hlasov 
3. Richard Medal, Mgr. – 1 424 hlasov 
4. Pavol Bobošík – 1 334 hlasov 

http://www.mosr.sk/
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5. Eva Struhárová – 1 192 hlasov 
6. Michal Moško, Mgr. – 1 036 hlasov 
Volebný obvod číslo 2 – MČ JUH: 
1. Mária Machová, Bc. – 2 305 hlasov 
2. Patrik Žák, B.S.B.A. – 2 264 hlasov 
3. Ján Forgáč, Mgr. – 1 896 hlasov 
4. Dominik Gabriel – 1 803 hlasov 
5. Peter Hošták, MBA, PhD. – 1 763 hlasov 
6. Svorad Harcek, RNDr., PhD. – 1 564 hlasov 
7. Lukáš Ronec – 1 480 hlasov 
Volebný obvod číslo 3 – MČ SEVER: 
1. Miloslav Baco, Mgr. – 2 824 hlasov 
2. Martin Smolka, JUDr. – 2 348 hlasov 
3. Miloš Mičega, Ing. – 2 275 hlasov 
4. Martin Petrík, Mgr. – 2 154 hlasov 
5. Ladislav Matejka, Ing. – 1 728 hlasov 
6. Martin Trepáč – 1 273 hlasov 
7. Kamil Bystrický, Mgr. – 1 247 hlasov 
Volebný obvod číslo 4 – MČ ZÁPAD: 
1. Tomáš Vaňo, Bc. – 2 222 hlasov 
2. Martin Barčák – 1 587 hlasov 
3. Juraj Štilicha, Ing., Mgr. – 1 091 hlasov 
4. Marcel Meravý – 950 hlasov 
5. Josef Kolář, Mgr., Ing. – 855 hlasov 
www.trencin.sk 11.11.2018 
pomocná evidencia 754/1/2018 
 
Krajské mesto povedie aj v nasledujúcich štyroch rokoch 

Richard Rybníček. Svoju volebnú prehru oficiálne uznal jeho 
jediný protikandidát Miloš Mičega. 

 „Musím uznať prehru. Zároveň tlmočím gratuláciu svojmu 
protikandidátovi Richardovi Rybníčkovi. Výsledky sú jasné. 
Musím uznať, že som to nečakal, beriem to s pokorou. Trenča-

http://www.trencin.sk/
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
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nia rozhodli, je to ich právo,“ povedal Miloš Mičega po zrátaní 
asi 70 percent hlasov. 

Ako uviedol, vo svojej práci za lepší Trenčín bude pokra-
čovať aj naďalej ako poslanec Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Verí, že získa aj poslanecký mandát 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. 

„Nie je jednoduché sa z pozície nezávislého poslanca posta-
viť voči akémukoľvek kandidátovi, ktorý je v pozícií už jest-
vujúceho primátora, boj nie je rovnocenný,“ uviedol Miloš 
Mičega. 

Úlohu v predvolebnom boji podľa neho zohrávalo aj to, že 
Richard Rybníček je mediálne zdatným človekom. Či sa postaví 
do boja o primátorské kreslo aj o štyri roky, zatiaľ nevie. 

 „O tom je priskoro hovoriť. Budeme musieť analyzovať, čo 
sa stalo, či sme spravili chybu. Určite nehádžem flintu do žita,“ 
doplnil neúspešný kandidát o post primátora Trenčína.  

www.sme.sk 11.11.2018 
pomocná evidencia 755/1/2018 
 
Primátorom Trenčína zostáva Richard Rybníček. Rozhodli 

o tom Trenčania vo 
voľbách. Richard Ryb-
níček druhýkrát obhájil 
primátorský post a za-
znamenal už tretie ví-
ťazstvo v komunálnych 
voľbách. V sobotu 10. 
novembra získal dote-
raz najväčší úspech – 

vyše 72-percentnú podporu voličov, ktorá ho opäť posadila do 
primátorského kresla. 

https://volby.sme.sk/komunalne-volby/2018/vysledky
http://www.sme.sk/
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„Ďakujem všetkým Trenčanom, som naozaj dojatý. Je to 
výnimočný deň vo výnimočnom meste. Ten záväzok, ktorý 
mám voči ľuďom v Trenčíne, je obrovský. Verím, že všetky 
veci, ktoré máme rozbehnuté, ako som sľúbil, dokončíme a po-
sunieme Trenčín bližšie k moderným európskym mestám. Ďa-
kujem ešte raz veľmi pekne. Bolo to náročné. Kampaň bola 
dosť agresívna, chvíľu som nevedel, ako na ľudí zapôsobí, do 
akej miery bude 
naša práca pre 
Trenčanov dosta-
točná. Ukázalo sa, 
že sme šli správ-
nou cestou. Pokoj, 
ktorý som si za-
choval a to, že sme 
sa opierali o vý-
sledky našej práce 
s poslancami a ko-
legami z mestského úradu, ľudia ocenili a teším sa z toho. Som 
na Trenčín a ľudí v ňom veľmi hrdý. A som rád, že i Trenčania 
sú hrdí na svoje mesto, že vnímajú, ako sa mení, že ho majú 
radi,“ neskrýval dojatie Richard Rybníček, keď počas volebnej 
noci už bolo zrejmé, že zostáva na čele mesta. Navyše, s tak 
výraznou podporou občanov. 

„Prekvapilo ma, že kampaň nebola o súboji myšlienok. Tá 
polarizácia, o ktorú sa v Trenčíne snažili protikandidáti – akoby 
rozdeliť ľudí na dva tábory – bola zrejme súčasťou ich stratégie. 
Ja som ale veľmi rád, že zvíťazili výsledky a Trenčania si ich 
ochránili. Za posledné štyri roky sme do kapitálových výdav-
kov investovali okolo 30 miliónov eur a som šťastný, že ľudia 
to cítia a vidia. Ďakujem,“ povedal primátor s tým, že chce spo-
lu so zvolenými poslancami pokračovať vo veciach, ktoré už sú 
rozbehnuté. 
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„Ľudia sa vyjadrili, že chcú kontinuitu. Je veľa projektov, 
ktoré chceme dokončiť. Budeme pokračovať v revitalizácii 
verejných priestorov, vnútroblokov, átria pod Mestskou vežou, 
parku, pešej zóny na Hviezdoslavovej ulici, chceme sa venovať 
debarierizácii Breziny, 
rekonštrukcii nášho Ki-
na Hviezda, ale naďalej 
aj cestám a chodníkom. 
Trenčín ako prvé mesto 
na Slovensku spustil 
reguláciu parkovania už 
aj na niektorých sídlis-
kách. Bolo to ťažké, ale 
funguje to. A budeme v tom pokračovať, aby sme v meste 
urobili poriadok s autami,“ uviedol Richard Rybníček. 

www.trencin.sk 12.11.2018 
pomocná evidencia 760/1/2018   
 
V 25-člennom trenčianskom mestskom zastupiteľstve bude 

v nasledujúcom štvorročnom volebnom období deväť nových 
poslancov, 16 poslancov svoje posty obhájilo.  

Vyplýva to z výsledkov komunálnych volieb, ktoré na we-
bovom sídle mesta zverejnila mestská volebná komisia. Preva-
hu v mestskom parlamente budú mať nezávislí poslanci, 
ktorých je 17, traja poslanci budú zastupovať koalíciu Progre-
sívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia, OKS. 

Rovnaký počet poslancov zasadne do zastupiteľstva za 
KDH, koalícia SaS, Sme rodina a OĽaNO bude mať v trenčian-
skom parlamente jedného poslanca rovnako ako strana Smer-
SD. 

www.sme.sk 11.11.2018 
pomocná evidencia 756/1/2018 
 

http://www.trencin.sk/
http://www.sme.sk/
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V stredu 14. novembra 2018 vyhlásili v bratislavskom hoteli 
Crowne Plaza výsledky súťaže „ZlatýErb.sk 2018“. Prvé 
miesto v kategórii Najlepšia stránka mesta získala nová 
webstránka mesta Trenčín. Cenu ZlatýErb.sk priamo z rúk 
generálneho sekre-
tára Únie miest 
Slovenska Milana 
Galandu prevzali 
Janka Sedláčková 
a Radoslav Jánoš. 

Svoju novú we-
bovú stránku za-
čalo Mesto Trenčín 
pripravovať v roku 
2016. Technické 
riešenie pôvodné-
ho webu už nedokázalo integrovať nové trendy v informačných 
technológiách. Mesto potrebovalo novú stránku, ktorá bude 
moderná, modulárna, prehľadná a logicky členená s prihliad-
nutím na rôznorodosť návštevníkov a ich požiadaviek. 

Jednou z hlavných podmienok bolo využiť otvorené tech-
nologické riešenie portálu (open source) na zabránenie licenč-
nej závislosti od konkrétneho dodávateľského subjektu, čo 
v budúcnosti umožní pružne reagovať na nové požiadavky na 
portál samosprávy. 

„Ocenenie nás veľmi potešilo. Je to odmena pre celý tím ľu-
dí, ktorí sa na príprave novej webstránky mesta podieľali. Stále 
vidíme miesto na zlepšovanie, o čo sa budeme v nasledujúcich 
rokoch určite snažiť,“ hovorí zástupca primátora mesta Trenčín 
Patrik Žák, ktorý viedol realizačný tím. 

Na začiatok celého procesu spomína člen tímu pre redizajn 
webu Radoslav Jánoš: „Cieľom bolo uľahčiť a zjednodušiť 
prístup občanov k informáciám mesta, ktoré potrebujú alebo 

Janka Sedláčková a Radoslav Jánoš so Zlatým erbom 2018. 
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ktoré ich zaujímajú. Zároveň však bolo prioritou zabezpečiť 
komfortnú a jednoduchú prácu pre adminov – pracovníkov úra-
du. Tvorba stránky mesta je dlhodobý proces a práve oni budú 

svojou aktívnou prácou udržiavať web 
taký, aký si ho predstavujeme: efektívny 
a pravidelne aktualizovaný, tak, aby bol 
každému Trenčanovi alebo návštevníko-
vi pohodlným sprievodcom životom 
mesta.“ 

Vyhláseniu obstarávania predchádza-
la obsiahla príprava súťažných pod-
kladov v spolupráci s občianskym zdru-
žením Slovensko.Digital. Odborníci z IT 

komunity mali možnosť ich niekoľkokrát pripomienkovať na 
verejnej diskusnej platforme. 

„Odvážny prístup mesta a férové obstarávanie viedli k skve-
lému výsledku, z čoho máme, samozrejme, radosť a môžete byť 
vzorom pre zvyšok štátnych IT tendrov. Vážime si, že sme sa 
ako Slovensko.Digital mohli na tomto úspechu podieľať,“ ho-
vorí výkonný riaditeľ Slovensko.Digital Ján Hargaš. 

Podklady pre vyhlásenie súťaže pripravovala vedúca útvaru 
kultúrno-informačných služieb Janka Sedláčková: „Veľmi si 
ceníme túto spoluprácu. Príprava trvala niekoľko mesiacov, 
počas tejto doby sa zadanie menilo a upresňovalo aj vďaka 
prispievateľom a diskutujúcim na platforme Slovensko.Digital, 
kde bolo zverejnené. Diskusie pri formulovaní zadania, pri-
pomienky, námietky a návrhy k súťažným podkladom ako aj 
k návrhu zmluvy boli cenným vkladom odbornej verejnosti do 
prípravy nového webu Trenčína.“ 

Proces obstarávania bol nastavený tak, že o výsledku ob-
starávania nerozhodovala len cena zistená prieskumom trhu, ale 
vyššiu prioritu mala kvalita technického riešenia, používa-
teľsky jednoduché spracovanie a dizajn. 
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O víťazovi rozhodla výberová komisia, v ktorej boli okrem 
zástupcu Mesta Trenčín aj Michal Truban (zakladajúci člen 
občianskeho združenia Slovensko.Digital), Michal Blažej 
(špecialista na testovanie použiteľnosti webov, zakladateľ Slo-
venskej User Experience Asociácie) a Róbert Csere (creative 
director, art director a copywriter, pracujúci pre časopis .týž-
deň). 

Novú webovú stránku mesta Trenčín vytvorila spoloč-
nosť InQool a.s. z Brna. 

V súťaži ZlatyErb.sk sa podarilo trenčianskej mestskej web-
stránke uspieť opäť po 9 rokoch. Trenčín bol na 1. mieste v roku 
2009. Súťaž vyhlasuje spoločne O.Z. eSlovensko, Únia miest 
Slovenska a Združenie informatikov samospráv Slovenska pod 
záštitou vysokých ústavných činiteľov. Hlavným cieľom sú-
ťaže je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť 
výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť 
snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-ko-
munikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti slu-
žieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí. 

www.trencin.sk 14.11.2018 
pomocná evidencia 763/1/2018 
 
Pätnásty ročník udeľovania cien za rozvoj informatizácie 

slovenských samospráv s názvom Zlatý erb bol pre Trenčian-
sky samosprávny kraj (TSK) výnimočný. Jeho zástupcovia na 
čele s riaditeľom Úradu TSK si do hlavného mesta prišli vy-
zdvihnúť až tri ocenenia vrátane prvého miesta v kategórii 
vyšších územných celkov. Slávnostné vyhlasovanie výsledkov 
prebehlo v bratislavskom hoteli Crowne plaza v stredu 14. no-
vembra. 

TSK sa po striebornej priečke, ktorú so svojím webovým 
sídlom obsadil v roku 2017 v rámci vyšších územných celkov, 
tentokrát umiestnil na prvom mieste. Ocenenie prevzal riaditeľ 

http://www.trencin.sk/
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/webove-sidlo-trencianskeho-samospravneho-kraja-je-druhe-najlepsie.html?page_id=449589
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Úradu TSK Marek Briestenský spolu so správcom webového 
sídla TSK Jánom Drhom.  

„Teší ma, že naša práca prináša viditeľné výsledky. Snažíme 
sa byť každým rokom lepší a verím, že v tomto trende budeme 
i naďalej pokračovať. Webové sídlo TSK patrí medzi najdô-
ležitejšie prostriedky komunikácie s obyvateľmi a zvyšovania 
transparentnosti, za ktorú bol TSK i ocenený,“ uviedol Ján 
Drha. O prvú priečku sa TSK tentokrát delí s Prešovským sa-
mosprávnym krajom. 

Oproti uplynulému roku sa návštevnosť webového sídla 
www.tsk.sk vyšplhala na viac ako 1,8 milióna, čo je o takmer 
300 tisíc návštev viac, ako v roku 2017. Medziročne stúpol 
i počet používateľov webu, a to o viac ako 60 tisíc. Medzi naj-

navštevovanejšie od-
kazy na webovom síd-
le TSK patrí najmä 
sekcia zdravotníctva, 
rozpisy ambulantnej 
pohotovosti a lekár-
skej služby prvej po-
moci, úradná tabuľa, 
elektronické aukcie 
a výberové konania.  

TSK navyše v ak-
tuálnom roku spustil elektronické služby, prostredníctvom 
ktorých sa obyvatelia kraja môžu ľahšie dostať k potrebným 
informáciám alebo využiť elektronické podanie písomností. 

O príjemné prekvapenie sa na odovzdávaní cien Zlatý erb 
postarala i Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom 
v Bojniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, ktorá si za svoju webstránku odniesla 
jednu zo špeciálnych cien, a to Zlatý erb za najlepšie webové 
sídlo organizácie samospráv.  

http://www.tsk.sk/
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Cenu Grand prix za dlhodobé obsadzovane najvyšších 
priečok v súťaži získal Trenčiansky a Prešovský samosprávny 
kraj. Víťazi Grand prix sú zároveň nominovaní i na medziná-
rodnú súťaž Eurocrest. 

www.tsk.sk 15.11.2018 
pomocná evidencia 766/1/2018 
 
Od utorka 13. do štvrtka 15. novembra  hostila Barcelona 8. 

ročník Smart City Expo World Congress. Na jednom z naj-
väčších podujatí svojho druhu na svete rezonovala otázka, ako 
zabezpečiť, aby sa mestá stali príjemnejšími pre život ľudí. 
Jedným z príkladov bol Trenčín. 

V rámci pilotnej prevádzky bezplatne nainštalovala spo-

ločnosť Telecom na Palackého ulici 16 inteligentných LED 
pouličných lámp, ktoré vďaka senzorom môžu prispôsobovať 
osvetlenie reálnym podmienkam v meste a optimalizovať zdro-
je. Tieto lampy slúžia aj ako WiFi hotspoty pre bezplatné inter-
netové pripojenie. 

Na parkovacích miestach osadili 140 senzorov prepojených 
s mobilnou aplikáciou ParkDots. Tá sleduje obsadenosť parko-
vacích miest. Aplikácia vodičom skracuje čas pri hľadaní voľ-
ných miest, umožňuje jednoduchú platbu a zvyšuje pohodlie.  

Inteligentná kamera na Palackého ulici v Trenčíne dokáže 
automaticky počítať prejazdy áut, cyklistov a chodcov. Je aj 
dôležitým zdrojom údajov napríklad o návštevnosti mesta. Na 

http://www.tsk.sk/
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kontrolu vjazdu áut na námestie s povolením slúži kamera, 
ktorá okrem EČV monitoruje aj smer ich pohybu. 

„Téma SmartCity je dôležitá. Napríklad zdroje získané z 
efektívnejšieho parkovacieho systému môžeme investovať do 
nových parkovacích miest či výstavby cyklochodníkov,“ uvie-
dol viceprimátor Trenčína Patrik Žák.  

Info 28.12.2018 
pomocná evidencia 767/1/2018 
 
Medzi spomienkové akcie na nežnú revolúciu v novembri 

1989 patrilo aj položenie vencov k pamätníku obetiam komu-
nizmu na trenčian-
skom Námestí sv. 
Anny v sobotu 17. 
novembra. Medzi 
účastníkmi bola aj 
francúzska delegácia 
s partnerského mesta 
Cran-Gevrier, ktorú 
viedla starostka Nora 
Segaud-Labidi. 

K účastníkom sa prihovoril aj primátor Trenčína Richard 
Rybníček: „Sedemnásty november je s naším mestom veľmi 
úzko spojený. Mnohí z nás stáli na námestiach a štrngali kľúč-
mi, lebo sme chceli byť slobodní. Sloboda je veľmi ťažké bre-
meno, ako keby sme ju ešte stále nevedeli uniesť. Nazdávame 
sa, že sloboda nám umožňuje robiť čokoľvek bez akýchkoľvek 
pravidiel. Opak je však pravdou. Sloboda je vtedy, keď sa 
môžeme slobodne rozhodovať, cestovať, slobodne vyjadrovať 
svoje názory. Sloboda je úcta k človeku, mestu, štátu, svetu. 
Dodržiavanie pravidiel znamená, že sa navzájom rešpektujeme 
a uctievame, že sa nepodvádzame, neokrádame a že chceme 
spolu žiť. Mám pocit, že po roku 1989 naše stredoeurópske 
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národy stále iba hľadajú tú ozajstnú slobodu. Rovnováhu medzi 
tým, aby sme boli šťastní a tým, aby sme tú slobodu 
neodovzdali niekomu inému. Pozrite sa, čo sa deje v Maďarsku, 
Poľsku, v Českej republike, ale aj u nás. Sú tu politici, ktorí 

majú pocit, že za nás 
všetko vyriešia, 
chcú mať v rukách 
čo najväčšiu moc, 
vraj iba oni majú 
pravdu a vedia, ako 
máme žiť, hovoria 
nám, čo je dobré 
a čo zlé. Kritikov či 
ľudí s inými názor-

mi označujú za odrodilcov, ktorí sú ktovie kým platení zo 
zahraničia. Prosím, hľadajme tú rovnováhu, aby sme boli slo-
bodní a zároveň zodpovední.“ 

Trenčín si pripomenul 29. výročie nežnej revolúcie aj vý-
stavou veľkoplošných fotografií Jiřího Štreita na Mierovom 
námestí, koncertom „Jazz za železnou oponou“ a sv. omšou pod 
názvom „Poďakovanie za slobodu“. 

Vlastný text 17.11.2018 
pomocná evidencia 771/1/2018 
 
Približne 15 metrov vysokú jedľu obrovskú dnes v pondelok 

19. novembra dopoludnia za asistencie mestskej polície pri-
viezli zo sídliska Noviny na Mierové námestie, ktoré už one-
dlho ožije adventnou atmosférou. 

Jedľa viac ako tridsať rokov rástla na Palárikovej ulici 
v predzáhradke rodinného domu. Keďže pre ňu už bol tento 
priestor primalý, rodina Horňáčková strom ponúkla mestu 
Trenčín. Vďaka tomu sa z neho počas najbližších takmer dvoch 
mesiacov budú tešiť ľudia na Mierovom námestí. 
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Po tom, ako ho pracovníci Mestského hospodárstva a lesov 
v Trenčíne ešte vyzdo-
bia vianočnými svet-
lami, bude pripravený 
na rozsvietenie.  

Táto úloha už tra-
dične čaká na Mikuláša 
a celú jeho družinu, 
ktorá do mestského 
centra na Mierové ná-
mestie  príde na netra-

dičnom dopravnom prostriedku  podvečer v stredu 5. decembra. 
www.trencin.sk 19.11.2018 
pomocná evidencia 775/1/2018 
 
Mesto je pripravené na prvé snehové vločky. Zimná údržba 

ho však bude stáť viac peňazí. Mesto počíta so sumou až 710 
tisíc eur. Okrem ciest sa totiž po novom musí postarať aj 
o chodníky. 

Verejné chodníky sú v Trenčíne rozdelené do troch tried 
podľa dôležitosti, pozdĺžneho sklonu a zabezpečenia dostup-
nosti zdravotných, školských, sociálnych a iných služieb. 

Chodníky 1. triedy odhrnú do 24 hodín od skončenia sne-
ženia, chodníky 2. triedy do 36 hodín od konca sneženia a 3. 
triedy do 48 hodín po nasnežení. Rozdelenie chodníkov a ciest 
do tried určujú mapy. 

Zimnú údržbu bude v meste zabezpečovať zmluvný partner 
– spoločnosť Marius Pedersen. Údržbu prístupových chodníkov 
od verejného chodníka (pri ceste) ku dverám nehnuteľnosti si 
zabezpečuje majiteľ nehnuteľnosti. 

www.trencin.sk 23.11.2018 
pomocná evidencia 792/1/2018 
 

http://www.trencin.sk/
http://www.trencin.sk/
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Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti klesla v októbri 
v Trenčianskom kraji medzimesačne o 0,20 percenta na úroveň 

troch percent. Nezamestna-
nosť sa znížila v októbri vo 
všetkých deviatich okresoch 
Trenčianskeho kraja.  

Najvyššia miera nezamest-
nanosti v Trenčianskom kraji 
bola v októbri v okrese Prie-
vidza, kde dosiahla 4,42 per-

centa. Nasledovali okresy Považská Bystrica (3,58 percenta), 
Bánovce nad Bebravou (3,17 percenta), Partizánske (3,03 
percenta), Púchov (2,65 percenta), Myjava (2,59 percenta), 
Nové Mesto nad Váhom (2,41 percenta) a Ilava (2,25 percenta). 

V Trenčianskom okrese klesla miera nezamestnanosti v ok-
tóbri o 0,27 percenta na úroveň 1,90 percenta. Nezamestnanosť 
v okrese Trenčín bola najnižšia na Slovensku. 

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti na Slovensku 
klesla v októbri medzimesačne o 0,15 percenta na úroveň 5,23 
percenta. Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota, kde do-
siahla 17,03 percenta. 

www.sme.sk 25.11.2018 
pomocná evidencia 796/1/2018 
 
V pondelok 26. novembra ukončila Archeologická agentúra 

s.r.o. prieskum v átriu pod Mestskou vežou. Sondážne jamy sú 
zasypané, mesto môže vyhlásiť verejné obstarávanie na revi-
talizáciu tohto priestoru. 

Pre detailné vytyčovanie inžinierskych sietí sa archeologické 
výkopové práce v priestore átria začali až v utorok 20. novem-
bra. V dvoch sondážnych jamách podľa informácií generálneho 
riaditeľa Archeologickej agentúry Františka Žáka Matyasow-

http://prievidza.sme.sk/
http://prievidza.sme.sk/
http://povazska.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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szkého objavili fragmenty pravdepodobne zvieracích kostí a 
keramiky. 

Keramické úlomky hrncov či džbánov možno datovať do 
obdobia novoveku, konkrétne do 16. – 18. storočia, našli aj nôž-

ku a držadlo glazo-
vanej trojnohej pan-
vičky využívanej 
práve v tomto obdo-
bí. 

Na základe son-
dážneho výskumu 
archeológovia zistili, 
že územie átria je 
doslova „popretká-

vané“ inžinierskymi sieťami. V tomto priestore je možné pred-
pokladať existenciu hradobnej priekopy, prítomnosť cintorína 
z obdobia 17. – 18 storočia však vylúčili. 

Po ukončení prieskumu môže Mesto Trenčín pokračovať 
vyhlásením verejnej súťaže na zhotoviteľa revitalizácie átria. 
Na tento projekt získalo z európskych fondov  takmer 733 tisíc 
eur. 

www.trencin.sk 28.11.2018 
pomocná evidencia 803/1/2018 
 
Od mája prešla povinnosť starať sa o chodníky v meste na 

plecia samosprávy. Ako je na zimu pripravené mesto Trenčín? 
Erika Ságová, hovorkyňa mesta Trenčín: 
„Na prvé snehové vločky je mesto pripravené. Zimná údržba 

ho však bude stáť viac peňazí, počítame so sumou až 710 tisíc 
eur. Okrem ciest sa totiž po novom musí postarať aj o chodníky. 
Verejné chodníky sú v Trenčíne rozdelené do troch tried podľa 
dôležitosti. Chodníky prvej triedy odhrnú do 24 hodín od skon-
čenia sneženia, ostatné neskôr.“ 

http://www.trencin.sk/
http://trencin.sme.sk/
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Napriek tomu, že je Trenčín pripravený sa postarať o miest-
ne cesty i chodníky, privíta iniciatívu obyvateľov, ktorí budú 
ochotní pri odhŕňaní snehu z chodníkov pomôcť. 

www.sme.sk 02.12.2018 
pomocná evidencia 811/1/2018 
 
Výstavba nového futbalového štadióna v Trenčíne postupne 

napreduje. Kým v minu-
lých mesiacoch odstránili 
sektor hostí a starú infor-
mačnú tabuľu, v stredu 5. 
decembra sa k nim pridal 
aj prvý zo štyroch stĺpov 
osvetlenia. Druhý odstrá-
nia v sobotu 8. decembra, 
zostávajúce v neskoršej 

fáze výstavby nového futbalového stánku AS Trenčín. Stáť by 
mal asi 20 miliónov eur. 

Na likvidáciu 50 metrov vysokého a asi 45 ton vážiaceho 
stožiara rozložili za športovou halou 250-tonový a 750-tonový 
žeriav, ktorý doviezli počas uplynulého víkendu z Českej re-
publiky. 

„Ten menší zabezpečuje hlavný žeriav, keďže lízatká musia 
byť zložené v jednom kuse a smere tak, ako ich v minulosti 
postavili. Nie je možné ich posunúť ani do jednej strany, z toho 
dôvodu menší žeriav zaisťuje väčší,“ vysvetlil projektovo-
technický manažér AS Trenčín Vladimír Martinko. 

Po zložení železného stĺpu osvetlenia odstránia pracovníci 
jednej zo zhotoviteľských firiem svietidlá, stĺp rozrežú na tri 
časti a tie rozpília na asi 1,5 metrové tabule. 

http://www.sme.sk/
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Mechanizmy presunú k druhému stĺpu, ktorý v prípade 
priaznivého počasia odstránia v sobotu 8. decembra. Dôvodom, 
prečo „lízatká“ - ako Trenčania stĺpy osvetlenia prezývajú – 
zlikvidujú, je výstavba 
novej hlavnej tribúny. 

„Keď začne rásť do 
výšky, nebude priestor 
pre toto osvetlenie, cez 
strechu by bol problém 
svietiť na ihrisko. Navyše 
pri dnešných technoló-
giách by to bolo nero-
zumné. Stĺpy by tiež nevyhovovali technickým požiadavkám, 
aké budú na nový štadión kladené,“ povedal PR manažér klubu 
Martin Galajda. 

Ako upozornil, tretí a štvrtý stĺp plánujú odstrániť do troch 
rokov, v záverečnej fáze dostavby nového futbalového šta-
dióna. 

Úplne zlikvidovať všetky stĺpy AS Trenčín nechce, podľa 
Galajdu dotvárali desiatky rokov kolorit mesta a páčia sa aj 
holandskému majiteľovi klubu Tschen La Lingovi. 

 „Spolu s hradom boli jednou z vecí, ktoré majiteľovi učaro-
vali. To, že by sme aspoň jeden z nich zachovali v súčasnej 
podobe, nie je možné. Každopádne, keď ich dáme dole, zistíme, 
v akom sú stave a pousilujeme sa nájsť riešenie, čo spravíme,“ 
uviedol PR manažér klubu s tým, že časť stĺpu s osvetlením by 
mohla zostať v blízkosti nového štadióna. Inštalácia však musí 
dodržať bezpečnostné normy. Pomôcť nájsť vhodný priestor 
môže klubu mesto Trenčín. 

Na trenčianskej Sihoti pokročili aj práce na výstavbe novej 
hlavnej tribúny. Tá vyrastie na opačnej strane voči starej, s ter-
mínom dokončenia september 2019. 

http://www.sme.sk/pocasie/
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 „Na jeseň sa chceme vrátiť z Myjavy späť do Trenčína a vy-
užívať novú tribúnu s kapacitou necelých 3 tisíc ľudí. Tá bude 
spolu s kapacitou starej tribúny nateraz dostačujúca.“  

Ako doplnil, pri výstavbe štadióna im pomáhajú informácie, 
ktoré získali futbalové kluby v Trnave a Dunajskej Strede pri 
výstavbe vlastných štadiónov. 

„Na slovenské pomery tu je masívna výstavba štadiónov, čo 
je výborné. Ale desiatky rokov tu s výstavbou nemal nik skúse-
nosti. V Trnave a Dunajskej Strede sú našťastie ochotní s nami 
do veľkej miery kooperovať, čo nám pomáha vychytávať nedo-
konalosti,“ ozrejmil Martin Galajda. 

www.sme.sk 05.12.2018 
pomocná evidencia 816/1/2018 
 
V stredu 5. decembra privítalo zaplnené Mierové námestie 

Mikuláša so svojou 
družinou. Prišiel ne-
tradične – na starom 
traktore. Spolu so 
svojou družinou po-
bavil deti a porozdá-
val z veľkého vreca 
deťom množstvo 
sladkostí. A nako-
niec rozsvietil na 

námestí veľký vianočný strom. Príchod Mikuláša otvoril na 
námestí aj tradičné vianočné trhy. 

„Na námestí je 44 stánkov s remeselníckymi výrobkami a 12 
stánkov s občerstvením,“ povedala vedúca útvaru Kultúrno-
informačných služieb Janka Sedláčková. „Medzi remeselníc-
kymi sú všetky druhy ručne vyrábaných vecí, ale aj nejaké 

http://www.sme.sk/
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drobnosti na jedenie, ktoré sa dajú odniesť domov, ako sú syry, 
mäsové výrobky alebo medovníčky. Stánky budú otvorené 
každý deň počas ce-
lých 19 dní. Snažili 
sme sa uprednostniť 
tých, ktorí si výrob-
ky robia vlastnými 
rukami a majú kva-
litu, úroveň a zá-
roveň aj krásne vy-
zdobený stánok. 
Riešili sme to tak, že 
niektoré z nich majú premenlivý tovar, a tak sa striedajú. 
Človek, keď príde na trh aj viackrát, tak nájde nové drobnosti.“ 

Príjemnou súčasťou trhu sú aj kulinárske špeciality. 
„Klasika musí zostávať, pretože človek sa najesť musí. 

Tento rok sme však dali v dvoch stánkoch priestor aj niečomu 
novému. Vybrali sme parené buchty posypané rôznymi po-

sýpkami, v druhom 
stánku bude výrob-
ca langošov,“ vy-
svetlila Janka Sed-
láčková. 

Až do 23. de-
cembra sa môžu 
Trenčania tešiť aj 
na bohatý kultúrny 
program. 

„Ťažiskové sú 
víkendy, každý jeden až do Vianoc bude plný vystúpení. Do-
teraz boli tie hlavné len zlatý a strieborný víkend, tento rok sme 
pridali aj bronzový. Medzi najväčšie mená patria Fragile, 
Korben Dallas, Peter Bič projekt, Banda, Cimbál Brothers 
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s Mirkou Partlovou a Lúčnica. Tradične bohatý bude aj folk-
lórny program,“ uzavrela Janka Sedláčková. 

www.sme.sk 05.12.2018 
pomocná evidencia 815/2/2018 
 

 
Vo štvrtok 6. decembra, na Mikuláša, bola otvorené mobilná 

ľadová plocha na Štúrovom námestí. Korčuliarov privíta denne 
od 10.00 do 21.00 h. K dispozícii je teplý čaj a „požičovňa“ 
korčúľ zdarma. Vstup na klzisko je tiež bezplatný. Deťom do 6 
rokov je povolený vstup v sprievode dospelej osoby.  

www.trencin.sk 06.12.2018 
pomocná evidencia 
 
Po tom, ako vo voľbách získali najväčší počet hlasov od 

občanov, zasadli prvýkrát do poslaneckých lavíc a zložili sľub.  
Mesto Trenčín má tak od pondelka 10. decembra poslancov, 

ktorí budú ochraňovať záujmy mesta a jeho obyvateľov v na-
sledujúcich štyroch rokoch. Na ustanovujúcom mestskom za-
stupiteľstve zložil sľub i staronový primátor Richard Ryb-
níček. 

Sľub zložilo 24 zvolených mestských poslancov. Richard 
Ščepko, ktorý sa ospravedlnil, zloží sľub na najbližšom roko-
vaní parlamentu 13. februára  2019. Primátor poveril svojim za-
stupovaním Jána Forgáča ako 1. viceprimátora a Patrika Žá-
ka ako 2. viceprimátora. 

Dnes je už známe i zloženie stálych komisií, ktoré fungujú 
ako poradný, iniciatívny a kontrolný orgán mestského zastu-
piteľstva. Zasadnutia komisií zostávajú i naďalej verejné. 

Členovia jednotlivých komisií: 
Finančná a majetková komisia: Predseda Peter Hošták, 

členovia  Ján Forgáč, Lukáš Ronec, Michal Moško, Richard 
Ščepko, členovia – odborníci Erik Kubička, Mária Kebís-
ková. 

http://www.sme.sk/
http://www.trencin.sk/
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Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územné-
ho plánovania: Predseda Martin Barčák, členovia – poslanci 
Miloslav Baco, Svorad Harcek, Josef Kolář, Richard Me-
dal, členovia – odborníci Veronika Hlucháňová, František 
Matečný. 

Komisia školstva: Predseda Patrik Žák, člen – poslanec 
Miloš Mičega, členovia odborníci Ján Vojtek, Jozef Baláž. 

Komisia mládeže a športu: Predseda Martin  Smolka, 
členovia – poslanci Dominik Gabriel, Marcel Meravý, 
Ladislav Matejka, členovia – odborníci Viliam Čacho, Igor 
Schlesinger. 

Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku: Predsedníč-
ka Eva Struhárová, členovia – poslanci Mária Machová, 
Juraj Štilicha, Šimon Žďársky, členovia – odborníci 
Ľubomír Vavruš, Jozef Hrubo. 

Komisia kultúry a cestovného ruchu: Predseda Tomáš Va-
ňo, členovia – poslanci Martin Petrík, Martin Trepáč, Pavol 
Bobošík, Kamil Bystrický, členovia – odborníci Barbora 
Varga Petríková, Vladimír Ondrovič. 

www.trencin.sk 10.12.2018 
pomocná evidencia 827/1/2018 
 
Mesačný plat primátora Trenčína Richarda Rybníčka bude 

v budúcom roku 5405 eur v hrubom. Vyplýva to z uznesenia 
mestského zastupiteľstva, ktoré mu v pondelok 10. decembra 
na návrh poslanca Petra Hoštáka schválilo maximálne možné 
zvýšenie základného platu o 60 percent. 

„Vzhľadom na skutočnosť, že sa podarilo zastabilizovať 
ekonomickú situáciu a výrazným spôsobom znížiť dlh v meste 
Trenčín, ako aj s prihliadnutím na časový a obsahový rozsah a 
náročnosť funkcie primátora krajského mesta, predkladám ná-
vrh na zvýšenie platu primátora mesta o 60 percent,“ uvádza sa 
v návrhu. 

http://www.trencin.sk/
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
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Na základe novelizácie zákona o právnom postavení a pla-
tových podmienkach starostov a primátorov, ktorý platí od 1. 
decembra tohto roka, plat primátorov a starostov je súčinom 

priemernej mesačnej 
mzdy zamestnanca v hos-
podárstve za predchádza-
júci kalendárny rok 
(954,00 eur v roku 2017) 
a koeficientom podľa 
počtu obyvateľov mesta 
(v prípade mesta Trenčín 
3,54). Zastupiteľstvo mô-

že základný plat zvýšiť až o 60 percent. 
Richard Rybníček si myslí, že jeho plat je adekvátny vý-

konu, ktorý podáva osem rokov:  
„Je to obrovská drina, sedem dní v týždni na úkor rodiny, 

víkendov. Ľudia v podobných pozíciách majú byť dobre zapla-
tení. A to platí nielen pre mňa, ale aj pre poslancov NR SR, 
predsedu vlády, pre prezidenta, pre ministrov.“ 

www.sme.sk 10.12.2018 
pomocná evidencia 830/1/2018 
 
Trenčianska samospráva vstúpi do roku 2019 v rozpočtovom 

provizóriu. Nový rozpočet bude mestské zastupiteľstvo schva-
ľovať až vo februári budúceho roku. Podľa primátora Trenčína 
Richarda Rybníčka platí v Trenčíne dlhoročná zásada, že no-
vý rozpočet schvaľujú noví poslanci.  

„Voľby boli 10. novembra a každý potrebuje priestor na dis-
kusiu. Je preto logické, že ideme do provizória, aby sme novým 
poslancom dali čas zorientovať sa v rozpočte,“ priblížil Richard 
Rybníček. 

Ako dodal, v Trenčíne nejdú cestou, že staré zastupiteľstvo 
schvaľuje rozpočet pre nový poslanecký zbor, nezdá sa mu to 

http://www.sme.sk/
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
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férové. „Urobím všetko pre to, aby 13. februára 2019 mal Tren-
čín rozpočet a myslím si, že ho aj mať bude,“ doplnil tren-
čiansky primátor. 

www.sme.sk 10.11.2018 
pomocná evidencia 829/1/2018 
 
V stredu 12. decembra sa Trenčín pridal k takmer 50 mestám 

na Slovensku v projekte Slovensko spieva koledy. Priamo na 
pódiu na Vianočných 
trhoch na Mierovom 
námestí prišli koledy 
zaspievať deti z det-
ského folklórneho sú-
boru Kubranček a 
speváčky zo ženskej 
speváckej skupiny 
Kubrá. 

Slovensko spieva 
koledy 2018 je v poradí už druhým ročníkom kampane regio-
nálnych týždenníkov MY. Jeho hlavným cieľom je spojiť ľudí 
vo všetkých regiónoch Slovenska a osláviť príchod Vianoc 
spievaním piatich známych vianočných kolied v rovnaký deň a 
v rovnakú hodinu. 

Dvadsiatke malých koledníkov z Kubrej pomohli aj ich star-
ší kolegovia, koledy „Poďme bratia do Betlehéma“, „Do hory, 
do lesa, valasi“, „Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám“, 
„Daj Boh šťastia“ a „Tichá noc“ s nimi spievali aj ľudia na ná-
mestí. 

„Deti aj s rodičmi sa na spievanie kolied na Mierovom ná-
mestí už dlho tešili. Toto bolo po prvýkrát, čo spievali na vyno-
venom námestí,“ povedala mamička malej speváčky Peťky 
Zuzana. K folklóru deti vedú odmalička: „Je to naša tradícia, 

http://www.sme.sk/
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deťom sa to páči. Minulý týždeň spievali svätému Mikulášovi 
u nás v Kubrej.“ 

Súbor má vo svojom repertoári širokú paletu spevov a tan-
cov prevažne z Kubrej. Pravidelne vystupuje na kultúrnych po-
dujatiach. Napriek tomu, že je Kubrá mestskou častou Trenčína, 
ponechala si ráz dediny. 

Vedúca súboru Ernestína Brezanová sa teší, že napriek 
veľkému množstvu možností, rodičov a deti stále láka folklór. 

„Rodičia musia obetovať svoj čas, aby vodili deti na ná-
cviky. Pre ne to má zmysel. Aj keď ich naučíme hoci len dve 
pesničky a spoznajú sa s novým kolektívom, považujeme to za 
úspech,“ povedala vedúca súboru Ernestína Brezanová. 

Spievanie kolied prebehlo súčasne v rovnakom termíne aj u 
našich českých susedov, kde koledy spievajú už niekoľko 
rokov. V tomto roku mali prihlásených až 800 miest. 

„Záujem ľudí ma prekvapil, teším sa, že sa nám podarilo 
naplniť hlavnú myšlienku podujatia - zastaviť aspoň na chvíľu 
predvianočný zhon a stres. Ďakujem mestu Trenčín, špeciálne 
Janke Sedláčkovej z Kultúrno-informačného centra za ochotu a 
pomoc pri organizácii akcie ,“ povedal šéfredaktor MY Tren-
čianskych novín Andrej Luprich. 

www.sme.sk 12.12.2018 
pomocná evidencia 834/1/2018 
 
Zabrániť poškodzovaniu exteriéru objektov Trenčianskeho 

múzea v Trenčíne bolo hlavným dôvodom inštalácie nového 
kamerového systému v areáli Trenčianskeho hradu a v ďalších 
pobočkách múzea. Celkové náklady na dodávku, inštaláciu a 
sprevádzkovanie kamerového systému dosiahli 50 tisíc eur. 

Ako informovala Alžbeta Brieda Holúbková z oddelenia 
marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea, okrem hradu 
nainštalovali nový kamerový systém aj v Podjavorinskom mú-
zeu a centrálnom depozitári v Novom Meste nad Váhom, 

http://zlavy.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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v Draškovičovom kaštieli v Čachticiach, v Kúrii Ambrovec v 
Beckove a v rodnom dome Ľudovíta Štúra a Alexandra Dub-
čeka v Uhrovci. 

„Realizácia kamerového systému bola uskutočnená aj za 
podpory dotácie z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v 
oblasti prevencie kriminality. Projekt Trenčiansky hrad proti 
kriminalite a vandalizmu s pomocou kamerového systému 
podporilo ministerstvo sumou 10 tisíc eur. Projekt bol podáva-
ný z dôvodu zastaraného a nedostatočne vybudovaného kame-
rového systému, čím dochádzalo k poškodzovaniu majetku 
Trenčianskeho múzea,“ uviedla Alžbeta Brieda Holúbková. 

Keďže na Trenčianskom hrade plánujú pre návštevníkov 
sprístupniť južné opevnenie, na budúci rok bude kamerový 
systém doplnený aj do týchto priestorov. V budúcnosti podľa 
nej plánuje Trenčianske múzeum aj výmenu kamerového 
systému v interiéroch objektov. Rozšírenie a modernizácia 
kamerového systému pomôže Trenčianskemu múzeu zaistiť 
nielen bezpečnosť a ochranu pamiatkových hodnôt, ale i bez-
pečnosť návštevníkov pri návšteve vybraných objektov. 

www.teraz.sk 17.12.2018 
pomocná evidencia 845/1/2018 
 
Trenčianska nadácia uzavrela v utorok 18. decembra vo 

Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne predvianočný 
projekt „Otvor srdce, daruj knihu“. Neznámi darcovia kúpili 
označené knihy a nechali ich priamo v kníhkupectve, 
Trenčianska nadácia ich následne rozdala 161 deťom. 

V tomto roku odovzdali knihy deťom zo znevýhodnených 
rodín už štrnástykrát. 

„Usmiate tváre, zvedavosť a štebot sprevádzali odovzdá-
vanie detských knižiek a každým rokom sa zvyšujúci počet 
ďalších milých darčekov od láskavých ľudí,“ informovala 
projektová manažérka Nikola Sedláčková. 

http://zlatyfond.sme.sk/autor/53/Ludovit-Stur/
http://www.teraz.sk/
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Sprievodcom predvianočnej udalosti boli dievčatá zo 
Súkromnej ZUŠ na Novomeského ulici Nikoleta Mišáková, 

Alžbeta Malanová, Do-
minika Sabová, ktoré 
deťom predstavili krát-
ku scénku. 

Predvianočný projekt 
je venovaný deťom z 
mnohodetných rodín, 
deťom osamelých ma-
tiek, deťom, ktorých ro-
dina sa dočasne či dlho-

dobo ocitla v núdzi. Darcovia tento rok obdarovali 161 detí. Za 
štrnásť rokov realizácie projektu dostalo knihy už 2715 
detských čitateľov. 

www.sme.sk 19.12.2018 
pomocná evidencia 847/1/2018 
 
Aj pred Vianocami 2018 sa Trenčín sviatočne rozsvietil. 

K minuloročným svetielkam sa pridalo ďalších 13 tisíc v po-
dobe troch nových svetelných 
prvkov. Mesto do nich inves-
tovalo necelých 17 tisíc eur.  

Na Mierovom námestí víta 
prichádzajúcich smerom od 
hotela Elizabeth brána v di-
zajne Trenčína. Osvetlená je 
i fontána. A na Námestí štu-
dentov dominuje asi 2,5 m vysoký svetelný objekt - sova ako 
symbol múdrosti. Vianočný Trenčín bude svietiť do Troch 
kráľov.  

Info 28.12.2018 
pomocná evidencia 849/1/2018 

http://www.sme.sk/
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Od štvrtka 20. decembra autobusy MHD zastavujú aj na 

autobusových zastávkach na Považskej ulici. 
Zastávku na Považskej ulici medzi garážami mesto presu-

nulo o približne 100 metrov bližšie k Žilinskej ulici. Protiľahlá 
zastávka zmenila svoje miesto len o zanedbateľný kúsok. Obe 
sú zasunuté a vybavené prístreškami. Mesto v tomto priestore 
vybudovalo i bezbariérové priechody pre chodcov s bezpeč-
nostným ostrovčekom.  

www.trencin.sk 19.12.2018 
pomocná evidencia 850/1/2018 
 
Výťažok z Dobrého bazára Trenčianskej nadácie, ktorý sa 

konal  v sobotu 22. decembra, opäť pomôže darovať smiech 
zdravotne znevýhodneným deťom v domovoch sociálnych 
služieb po celom Slovensku. Drobnosti od miestnych darcov 

predávali v stane na Mie-
rovom námestí v Trenčíne 
za dobrovoľný príspevok 
klauni a dobrovoľníci, ku 
ktorým sa tento rok pridal 
aj herec a hudobník Milo 
Kráľ. 

Správkyňa Trenčian-
skej  nadácie Alena Kara-

sová prezradila, že bazár sa začal už v pondelok 17. decembra 
v kancelárii nadácie v Trenčíne, kde mohli darcovia priniesť 
užitočné, ozdobné alebo zaujímavé predmety vhodné na predaj 
uprostred vianočných trhov. Išlo o knihy, platne, DVD, špor-
tové potreby, hračky, bižutériu, umelecké diela, drobnú elektro-
niku či domáce spotrebiče. 

„Akciu organizujeme v prospech nadačného fondu Dr. 
Klaun, ktorý už šestnásť rokov prináša smiech deťom do špe-

Dobrý bazár podporil svojou účasťou aj herec a hudobník Milo Kráľ. 

http://www.trencin.sk/
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ciálnych základných internátnych škôl, domovov sociálnych 
služieb a liečební po celom Slovensku,“ priblížila Alena Kara-
sová. 

Darované predmety, ktoré sa počas soboty nepodarí preme-
niť na divadelné predstavenia pre deti, nadácia daruje ďalej do 
domovov dôchodcov, zariadení opatrovateľských služieb či 
detských domovov podľa záujmu. 

Hudobník Milo Kráľ zhodnotil myšlienku Dobrého bazára 
ako veľmi pozitívnu: „Som príjemne prekvapený a som rád, že 
môžem prispieť svojou troškou k tejto charite. My, čo chodíme 
po svete zatiaľ zdraví a v pohode, to neoceníme, ale len čo sa 
naše deti alebo príbuzní ocitnú v tej situácii, asi im to veľmi 
padne vhod. Dúfam, že sa vyzbiera čo možno najviac finanč-
ných prostriedkov.“ 

www.teraz.sk 22.12.2018 
pomocná evidencia 857/1/2018 
 
Na ustanovujúcom zasadnutí trenčianskeho mestského za-

stupiteľstva zložil v pondelok 10. decembra sľub primátor Ri-
chard Rybníček a 24 z 25 poslancov. Primátor funkciou 1. 
viceprimátora mesta poveril Jána Forgáča, 2. viceprimátorom 
je Patrik Žák. Známe je aj zloženie šiestich stálych komisií. 
Aké ciele, priority a výzvy si do nadchádzajúcich štyroch ro-
koch kladú ich predsedovia? 

Peter Hošták, predseda finančnej a majetkovej komisie: 
Aké výzvy vidíte v oblasti mestských financií v najbliž-

ších rokoch? 
„Pri financiách je dôležité, aby sme rozumne hospodárili, 

nech môžeme zodpovedne míňať. Pri bežných výdavkoch sa 
budeme snažiť zvyšovať produktivitu, čo sa dá dvoma spô-
sobmi – robiť veci buď lepšie alebo lacnejšie. Budeme hľadať 
rezervy a pozrieme sa na vzťahy s partnermi v oblasti odpa-
dového hospodárstva, autobusovej dopravy alebo údržby 

http://www.teraz.sk/
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
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komunikácií. Aj tu budeme hľadať možnosti, ako fungovať lac-
nejšie alebo lepšie. To isté sa vzťahuje na mestský úrad. Keďže 
stúpa cena práce, musí stúpať aj kvalita.“ 

Ako vnímate súčasnú zadlženosť mesta? 
„Musíme dbať na vyváženosť. Na jednej strane máme fi-

nančný dlh, na druhej dlh modernizačný. Znižovať potrebujeme 
modernizačný dlh. Musíme postupovať opatrne a dlh nezvy-
šovať. Viac ma ale zaujíma ukazovateľ zadlženosti, teda výšky 
dlhu k príjmom. Tento ukazovateľ sa budeme snažiť mierne 
znižovať.“ 

Sú pre mesto z pohľadu financií najväčšou výzvou šta-
dióny a kino Hviezda? 

„Sú to najväčšie investičné akcie mesta. Na to, aby sa mohli 
realizovať, musí mesto hospodáriť s prebytkom.“ 

Patrik Žák, predseda komisie školstva: 
Aké sú vaše priority na nasledujúce štyri roky? 
„Je dôležité, aby sme zlepšili komunikáciu s riaditeľmi škôl. 

Aktuálne je komunikácia medzi vedením a riaditeľmi kvalitná, 
budem sa ju snažiť ešte posilniť. Prioritou je dokončiť re-
konštrukcie škôlok. O finančnú podporu budeme žiadať štát, 
pretože náklady sú vysoké. Niektoré z budov nie sú v najlepšom 
stave.“ 

Sú kapacity mesta pre počet detí dostačujúce? 
„Ako Trenčín rastie najmä v Zámostí, rastie aj dopyt po 

predškolskej výučbe a základných školách. Výzvou na najbliž-
šie štyri roky bude pokryť dopyt rodičov. V rámci priestorov sa 
zatiaľ vieme prispôsobiť, ak ale tento trend bude pokračovať, 
budeme musieť hľadať iné riešenia.“ 

Martin Smolka, predseda komisie mládeže a športu: 
V Trenčíne sú dominantnými futbal a hokej. Ako k nim 

budete pristupovať v najbližších rokoch? 
„Pre mesto sú nosné, a tým aj najviac podporované. Myslím 

si, že jestvujú športy, ktoré sú menej výrazné, medzi ľuďmi 

http://zlavy.sme.sk/
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však majú možno väčšiu základňu a sú ako keby trochu v úzadí. 
Túto nerovnováhu by som chcel odstrániť. Ako populárny 

medzi ľuďmi vní-
mam freerun alebo 
workout.“ 

Do futbalu a ho-
keja smeruje naj-
viac peňazí, bude to 
v budúcnosti inak? 

„Áno, dostanú asi 
najviac peňazí. Je to 
ale zapríčinené tým, 

aké štadióny v súčasnosti majú. Futbal v Trenčíne nie je iba AS, 
sú tu aj mestské kluby v Opatovej a Záblatí. Hokej tiež nie je 
iba o Dukle Trenčín ako o akciovej spoločnosti, ale funguje tu 
mládežnícky hokej a univerzitný klub. Pokiaľ ide o iné športy, 
chceme vytvoriť športoviská, ktoré sa môžu dopĺňať rôznymi 
druhmi športov.“ 

Môžu sa na nové športoviská tešiť aj obyvatelia okrajo-
vých častí mesta? 

„Áno, napríklad v Opatovej chceme vybudovať multifunkč-
ný areál. Treba povedať, že dnes šport v Záblatí nie je iba o 
futbale, ale máme tam ihrisko, ktoré možno doplniť o nohejbal, 
tenis, volejbal a ďalšie športy. Ako problém vnímam, že na 
niektorých športoviskách chýbajú deti i dospelí. Treba ich pre-
svedčiť, aby športovali.“ 

Ako to chcete dosiahnuť? 
„Úzko spolupracujem s Richardom Pavlikovským, ktorý 

stojí za zaujímavým hokejovým projektom v Trenčíne. Práve 
od nich sa chceme učiť a v konečnom dôsledku docieliť, aby 
deti v materských a základných školách boli voči športu viac 
vnímavé a mali možnosť vyskúšať si všetky druhy športov.“ 
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Tomáš Vaňo, predseda komisie kultúry a cestovného ruchu: 
Aké sú ciele vašej komisie do roku 2022? 

„Chcem, aby komisia nabrala na vážnosti. Prioritou číslo 
jedna bude navýšenie objemu peňazí do kultúry, keďže v sú-
časnosti tvorí len asi dve percentá z mestského rozpočtu. Prio-
ritou bude aj rekonštrukcia kina Hviezda a dotiahnutie prie-
storov v Dome armády do štádia, aby ich mohli Trenčania plno-
hodnotne využívať. Rovnako sa pozrieme na kultúrne strediská 
v mestských častiach.“ 

Trenčania sa na nevyhovujúci stav niektorých stredísk 
sťažujú dlhodobo... 

„Niektoré kultúrne strediská sa v minulosti dali do výpožič-
ky občianskym združeniam. Tie, ktoré ich dodnes majú vypo-
žičané, napríklad v Kubrej, na Dlhých Honoch, na Juhu alebo 
v Zlatovciach, fungujú dobre. Ostatné, o ktoré nebol veľký zá-
ujem a sú v správe mesta, pokrivkávajú. Mesto má veľký záu-
jem o odkúpenie kultúrneho strediska Opatová, kde funguje 
divadlo, dychovky a súbory.“ 

Aká je budúcnosť kina Hviezda? 
„Pri Hviezde je potrebná spolupráca so štátom, pomôcť by 

mohli eurofondy. Nemyslím si, že mesto by zaplatilo celú opra-
vu z vlastného vrecka. I keď je kino národnou kultúrnou pa-
miatkou, vieme sa s tým vysporiadať, projekty sú.“ 

Eva Struhárová, predsedníčka komisie sociálnych vecí a 
verejného poriadku: 

Aké výzvy čakajú vašu komisiu? 
„Prioritami bude napĺňať komunitný plán, posilniť sociálne 

služby krízovej intervencie, čo sa týka nocľahárne a nízko-
prahového denného centra. Prioritou je zriadenie útulku, nie 
však v gescii mesta. Ak o poskytovanie tejto služby prejaví zá-
ujem neverejný sektor, tak ho podporíme, keďže ide o ne-
dostatkovú službu. Posilniť chceme aj zariadenie pre seniorov 
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a zariadenie opatrovateľskej služby. V pláne máme posilniť 
terénnu opatrovateľskú službu, o ktorú je záujem.“ 

Problémom počas mrazivých mesiacov je nedostačujúca 
kapacita nocľahárne. Ako budete riešiť tento problém? 

„Keby sme chceli rozšíriť jej kapacitu, potrebovali by sme 
nové priestory, novú bu-
dovu. Mesto ako zriaďo-
vateľ tejto sociálnej služby 
prostredníctvom sociál-
nych služieb mesta ale inú 
budovu nemá. Ak by sme 
ale našli vhodné priestory, 
kapacitu rozšírime.“ 

Martin Barčák, pred-
seda komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územ-
ného plánovania: 

S akými problémami mesto v súčasnosti z vášho pohľadu 
zápasí? 

„Parkovanie, doprava a životné prostredie. Niektoré mestské 
časti sa navyše v poslednom období nerozvíjali tak ako iné, naj-
mä čo sa týka dopravy.“ 

Nezabúda sa popri výstavbe aj na výsadbu zelene, po kto-
rej volajú mnohí Trenčania? 

„Za posledné desiatky rokov sme neotvorili žiaden nový 
park. Možnosti na to podľa mňa existujú – buď na pozemkoch 
mesta, alebo na pozemkoch, ktoré sa uvoľňujú po železnici. 
Voči uceleným zeleným plochám máme prirodzený rešpekt, 
cieľom preto bude vytvoriť nové.“ 

Čo nás čaká v najbližších rokov v oblasti dopravy? 
„Obchvat. Ak to nevyriešime, dopravný lievik pod hradom 

bude neúnosný.“ 
www.sme.sk 26.12.2018 
pomocná evidencia 859/1/2018 

http://www.sme.sk/
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Na prelome rokov 2018/19 prinášame tradičný rozhovor 

s primátorom Richardom Rybníčkom, ktorý 10. decembra po 
tretíkrát zložil sľub primátora.  

„Viem, čo chcem dať nášmu mestu v ďalších štyroch rokoch. 
Zároveň chcem vyzvať 
a poprosiť Trenčanov, 
aby sa spolupodieľali 
na zveľaďovaní miesta, 
kde žijú. Nie je v moci 
žiadneho mesta, aby to-
to dokázalo bez pomoci 
obyvateľov.“ 

V roku 2018 šlo do 
investičných akcií asi 
10 miliónov eur. Top 
udalosťou bolo dokončenie rekonštrukcie Mierového ná-
mestia. Súhlasíte?  

„Rozhodne. Som rád, že sme nešli cez eurofondy, mali sme 
to celé pod vlastnou kontrolou. Investovali sme viac do kvality.  
Šlo o operáciu srdca Trenčína a tam niečo podceniť alebo ísť 
cez lacné riešenia by bol nezmysel. Operácia dopadla skvele 
a ľudia sú hrdí na svoje mesto ešte viac.“   

Veľký úspech zaznamenalo detské ihrisko na Novinách. 
Bude mesto pokračovať v budovaní ihrísk? 

„Bol by som rád, aby sme do podobnej formy zrekonštruo-
vali ihrisko Pádivec na Sihoti. Na Juhu pri revitalizácii vnútro-
bloku na Ulici J. Halašu vznikne veľké ihrisko. Finišujeme 
s novým ihriskom na Vinohradoch a ideme zabojovať opäť 
o Žihadielko. Máme vytipovanú lokalitu v Zámostí. Chceme sa 
venovať veľkým spádovým ihriskám.“  

Mesto malo v pláne v polovici roka 2018 zregulovať par-
kovanie na Juhu. Nestalo sa. Prečo? 
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„Vstúpil nám do toho známy pán z Bratislavy, pán Slávik, 
ktorý vstupuje do všetkých konaní na Slovensku. O tri mesiace 
sa nám natiahli procesy a nedokázali sme dostavať všetky už 
pripravené parkovacie miesta. Na jar začneme budovať ďalších 
ešte asi dvesto a tak v budúcom roku budeme môcť zregulovať 
parkovanie aj na Juhu.“  

Dobrou a dlho očakávanou správou bolo ukončenie mo-
dernizácie železnice. 

„Pre mesto bola prínosom, no ešte nejaký čas budeme poci-
ťovať aj jej negatívne stránky. Stále nie sú skolaudované nie-
ktoré objekty, najmä podjazdy, kde žiadame odstrániť ne-
dostatky. Niektorí ľudia majú poškodený majetok. Ale to, že sa 
táto akcia skončila, že sme dotiahli so štátom všetky veci, otvo-
rili sme kúpalisko a podobne, je veľká úľava.“ 

Trenčín je úspešný so svojimi projektmi, získal už ne-
malé peniaze z eurofondov i štátnych dotácií. 

„Máme skvelý tím ľudí, ktorí výborne robia svoju prácu. Zá-
roveň máme hlavného architekta a útvar územného plánovania, 
ktorí vynikajúco fungujú v súvislosti s výberom verejných 
priestranstiev pre umiestnenie jednotlivých projektov. Máme aj 
veľmi dobrú cyklokomisiu, ktorá dokáže vytipovať vhodné 
dopravné uzly pre cyklotrasu. Aktuálne čakáme na rozhodnutie 
o ďalších cyklotrasách v Zámostí, o ďalších orezoch a o mož-
nosti vybudovania nových učební na školách. Teším sa, že je 
obnovená nádej na získanie eurofondov na rekonštrukciu 
Hviezdy.“  

Úspech mesta ide ruka v ruke s úspešnými Trenčanmi – 
ľudí z kultúry, športu, školstva. Ako ich vnímate?  

„Aj občania svojou aktivitou tvoria politiku mesta. My sa ich 
snažíme podporovať ako sa dá, no nikdy nevstupujeme do ich 
činnosti, nič im neprikazujeme, neriadime ich. Snažíme sa byť 
skôr lídrami, pomáhať im, vytvárať podmienky a oni nám to 
fantastickým spôsobom vracajú. Naše mesto nie je založené na 
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vodcovskom princípe, ale na spolupráci. Aj preto je Trenčín 
úspešný.“  

Autobusový terminál. Začiatkom roka 2018 investor od-
stúpil od jeho výstavby. Ako to mesto rieši?  

„Sú veci, ktoré nemáme vo svojich rukách. To sa týka najmä 
futbalového štadióna a Terminálu. Stavba štadióna sa už roz-
behla. V dohľadnej dobe sa pokúsim obnoviť rokovania s in-
vestorom Terminálu a mimosúdne sa dohodnúť na pokračova-
ní. Bol by som rád, keby bol Terminál menší, bez zásahu do 
parku. Trenčín si zaslúži, aby železničná a autobusová stanica 
zodpovedali modernému krajskému mestu.“  

V kauze jama dali Mestu za pravdu oba všeobecné súdy, 
že nemusí platiť žiadnu náhradu škody investorovi. Ústav-
ný súd ale všetko otočil. Táto vec sa stala súčasťou predvo-
lebného boja, keď vaši protikandidáti tvrdili, že mesto je 
vinné a jamu ani nemalo zasypať. 

„Zasypanie jamy nesúvisí s rozhodnutím ústavného súdu. 
V roku 2010, keď som tu ešte nebol, po náleze a jeho vyhlásení 
za národnú kultúrnu pamiatku, investor deklaroval, že stavať 
nebude a zažaloval mesto. Jamu sme zasypali v zmysle staveb-
ného zákona a na základe platných povolení.  

Ústavní sudcovia Ľalík a Mochnáčová nepochopiteľným 
spôsobom vstúpili do vecného konania, čím podľa mňa pre-
kročili svoje kompetencie a urobili jedno z najpodozrivejších 
rozhodnutí široko ďaleko. Na tom trvám. Teraz je na okresnom 
súde, do akej mieri uzná výšku ušlého zisku, ktorý ale ešte bude 
musieť investor dokazovať. Ja urobím všetko, aby toto mesto 
nemuselo platiť ani cent. Trenčín nespôsobil, že v zemi sa 
našiel nález, ktorý štát vyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku. 
Navyše, investor bol vopred pamiatkarmi upozornený, že také 
niečo sa môže stať. Ak by za rozhodnutie štátu malo niesť 
zodpovednosť mesto, šlo by o nehorázny precedens.“  
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Začala sa zima a s ňou i nová povinnosť pre mesto, a to 
postarať sa o údržbu všetkých chodníkov.  

„Nielen to. Desaťpercentné navýšenie miezd vo verejnej 
správe 3 milióny, dovolenkové preukazy 320 tisíc, obedy za-
darmo 270 tisíc a chodníky cca 400 tisíc eur. To znamená nárast 
v bežných výdavkoch o približne 4 milióny eur ročne. Schválila 
to Národná rada SR, tak chcem občanom úprimne odkázať, že 
zadarmo nikdy nič nie je. Zadarmo znamená, že to budú platiť 
občania z miestnych daní. Takéto rozhodnutia totiž nie sú mestá 
a obce schopné finančne uniesť. A nebude to inak ani v Trenčí-
ne. Štátni poslanci nás tlačia do toho, že možno budeme musieť 
zvyšovať miestne dane. Paradoxné je, že politici v Bratislave sú 
za dobrých, aké pekné rozhodnutia pre občanov robia, no ich 
realizáciu budú platiť práve tí občania cez dane v mestách a ob-
ciach.“  

V týchto dňoch už doznievajú emócie po voľbách. V na-
šom malom Trenčíne to vrelo. Mohli ste si vypočuť a pre-
čítať o sebe všeličo. Prečo ste nešli do protiútoku? 

„Samozrejme, že to vnútorne bolelo. No, stále tu je moja 
viera v Boha a v ľudí. 
A tiež moja manželka, 
syn – moje dva vesmír-
ne body, bez ktorých by 
som to nedal. A k nim 
patrí i moja ostatná naj-
bližšia rodina. Som 
presvedčený, že úprim-
nosť a otvorená komu-
nikácia mi dala mož-
nosť sa oprieť o dôveru ľudí a veriť im. Vtedy nič nepotrebujete 
dokazovať protiútokmi. Nepotreboval som sa brániť. To, čo 
sme urobili, je čisté a transparentné. Som vďačný, že ľudia 
v Trenčíne to vidia. Verím, že ďalšie voľby budú o obsahu 



275 
 

a myšlienkach a nie o agresivite a nenávisti. Myslím, že tej je 
na úrovni veľkej politiky dosť a máme jej plné zuby. My tu 
chceme v kľude pracovať, chceme čeliť aj kritike, ale reálnej.“  

Spolupráca s poslancami je pre rozvoj Trenčína nevy-
hnutnosťou. Uplynulé 4 roky urobilo zastupiteľstvo niekoľ-
ko vážnych rozhodnutí.  

„Vždy sa podarilo nájsť väčšinu poslancov, ktorí mali odva-
hu a nebáli sa. Pamätáte si? Po schválení parkovacej politiky 
zverejnili fotky 14 poslancov, ktorí hlasovali za. Bola tam vý-
zva, aby si ľudia do nich hodili vajcom. Bolo to šialené. Ale tí 
poslanci to zvládli, lebo verili tomu, čo robíme. Od poslancov 
sa vyžaduje aj odvaha robiť ťažké rozhodnutia, nepopulárne, no 
pre mesto dôležité. Dnes sú viacerí z nich opäť v zastupiteľstve, 
nesklamali ľudí. Na rozdiel od Trnavy, Bratislavy alebo Nitry 
je Trenčín výnimočný. Tam šli primátori s dopredu dohodnutou 
kandidátkou poslancov. Ja to nerobím, vždy len odporučím, 
koho voliť, ale to nie sú moji poslanci, môj tím ľudí. Len si 
o nich myslím, že by mohli byť schopní konštruktívnej komu-
nikácie. Poslanci sú slobodní ľudia, je to o tom, či ich pre-
svedčím o mojej politike. Ak áno, ich rozhodnutia budú o to 
pevnejšie, že nebudú stranícke ani kamarátske, ale čisté a vy-
argumentované.“  

Čo by z hľadiska rozvoja mohlo byť v Trenčíne v roku 
2019 reálne? 

„Dobudovanie parkovacích miest na Juhu, na Inoveckej vo 
vnútroblokoch, na Sihoti III a IV. Revitalizácia átria pod vežou 
a vnútroblokov na uliciach Halašu a Východná, cyklotrasy na 
Kasárenskej a Karpatskej ulici, rekonštrukcia telocvične na ZŠ 
Kubranská. Verím, že začneme s obnovou kina Hviezda. Pre-
pojíme Armádnu ulicu, dokončíme obnovu škôlky na Kubran-
skej, otoč na Sihoti pre autobusy, kruhový objazd Zlatovská - 
Brnianska, budeme pokračovať v chodníkoch a cestách. V bu-
dúcom roku to zatiaľ vychádza cca na 10 miliónov eur, ktoré by 
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sme mohli do mesta investovať. Rozhodnú poslanci pri hla-
sovaní o rozpočte.   

Mám veľkú túžbu 
v nasledujúcom voleb-
nom období obnoviť 
Matúšovu ulicu až po 
vstup na hrad. A chcel 
by som vypísať archi-
tektonickú súťaž na 
rekonštrukciu pešej 
zóny na Hviezdoslavo-

vej ulici.“  
Aké je vaše želanie do nového roka pre Trenčanov?  
„Všetkým prajem veľa zdravia, pokoj, radosť zo života. 

Možno príde aj nie veľmi dobré obdobie, no ak neprestanú veriť 
sami sebe, niet sa čoho báť. Prajem požehnaný celý rok 2019.“ 

Info 28.12.2018 
pomocná evidencia 863/1/2018 

Richard Rybníček s rodinou pred volebnou miestnosťou v sobotu 10. novembra. 


