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5. Verejno-spoločenský a politický život 
 

5.1 Verejno-spoločenský život 
 

Prvým Trenčanom roka je Leonard Laurinčík 

 

Prvým Trenčanom roka 2019 je Leonard Laurinčík. Naro-

dil sa v trenčianskej pôrodnici v utorok 1. ja-

nuára o 01:07 hodine. Leonard ako vytúžené 

prvorodené dieťa vážil 4420 gramov a meral 

54 centimetrov.  

Vo štvrtok 3. januára ráno navštívil ma-

mičky a ich bábätká na klinike primátor Richard Rybníček, 

aby im zaželal veľa zdra-

via a šťastný život. Ma-

lému Leonardovi venoval 

zlatú retiazku a rodičom 

pamätný list. Na fotografii 

sa po boku primátora 

usmieva šťastný otec, ne-

chýbal ani zástupca pri-

mára Gynekologicko-pô-

rodníckej kliniky trenčianskej Fakultnej nemocnice  MUDr. 

Branislav Kopčan a vrchná sestra Mgr. Adriana Hertlová. 

Vlastný text 01.01.2019 

Pomocná evidencia 001/1/2019 

 

Trenčín zasypal sneh, komplikoval dopravu 

 

V noci z utorka 8. januára na stredu napadlo v Trenčíne pri-

bližne 30 centimetrov snehu. Hlavné cesty v meste boli prehr-

nuté, na viacerých bola utlačená vrstva kašovitého, miestami 

rozjazdeného snehu. Doprava v meste bola komplikovaná. 
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Linky mestskej hromadnej dopravy aj medzimestské spoje 

meškali. 

Mesto si musí zvyknúť na nový zákon, podľa ktorého musí 

odpratávať v zime sneh 

okrem ciest aj z chodní-

kov. Predtým do toho zá-

kon nútil majiteľov priľah-

lých budov. Zimná údržba 

bude stáť Trenčín viac pe-

ňazí, počíta sa so sumou až 

710 tisíc eur. 

„Verejné chodníky sú v 

Trenčíne rozdelené do troch tried podľa dôležitosti. Chodníky 

prvej triedy odhrnú do 24 hodín od skončenia sneženia, ostatné 

neskôr. Napriek tomu, že je mesto pripravené sa postarať o 

miestne cesty i chodníky, privítame iniciatívu obyvateľov, ktorí 

budú ochotní pri odhŕňaní snehu z chodníkov pomôcť,“ pove-

dala hovorkyňa mesta Erika Ságová. 

www.sme.sk 09.01.2019 

Pomocná evidencia 026/1/2019 

 

Sneh preveril mestá, nový zákon kritizujú 

 

Mestá a obce si zvykajú na nové pravidlá, podľa ktorých mu-

sia odpratávať sneh aj z chodníkov. Novela zákona o pozem-

ných komunikáciách platí od mája minulého roka. Predtým do 

údržby zákon nútil majiteľov priľahlých budov, ktorí však ne-

boli majiteľmi chodníkov. Podľa ministerstva to bolo protiús-

tavné. 

Ľudia medzitým na šmykľavých chodníkoch padajú a končia 

v nemocnici. Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne len v období 

od 4. do 7. januára ošetrili na príjmovej ambulancii chirurgickej 

kliniky 231 pacientov, z toho bolo 25 hospitalizovaných. 

http://www.sme.sk/
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 „Dôvodom ošetrenia, prípadne následnej hospitalizácie boli 

bežné pády, pošmyknutia s následkom zlomeniny končatiny, 

niektoré zlomeniny si vyžiadali operačný zákrok,“ informovala 

hovorkyňa trenčianskej nemocnice Martina Holecová. 

V priebehu minulého týždňa (14. – 20. januára) potrápila 

Trenčín snehová kalamita. Počas noci z utorka 15. januára na 

stredu 16. januára tu spadlo viac ako 30 centimetrov snehu. Ex-

trémna situácia dostala podľa hovorkyne mesta Eriky Ságovej 

do terénu všetkých zamestnancov aj techniku spoločnosti Ma-

rius Pedersen, ktorá pre mesto zimnú údržbu zabezpečuje. 

„Po takejto nádielke, ktorá počas jednej noci pokryla mesto, 

nie je možné zvládať starostlivosť o chodníky tak, ako to určuje 

zákon,“ skonštatovala Erika Ságová. 

Mestá a obce môžu za zanedbanie údržby chodníkov dostať 

pokutu až do výšky 33 tisíc eur, čo sa samosprávam nepáči. 

„V minulom roku sme žiadali odloženie účinnosti tohto zá-

kona až od 1. septembra 2019, chýbala však politická vôľa. Te-

raz pri tomto poslednom mohutnom snežení padali peniaze 

priamo na chodníky a my budeme len počítať, koľko nás to 

bude stáť,“ povedal primátor Trenčína Richard Rybníček. 

Pôvodne počítali, že zimná údržba bude drahšia o 400 tisíc 

eur, no teraz to môže byť oveľa viac. 

 „Pri zavedení tejto chodníkovej novely, ale aj obedov za-

darmo, dovolenkových poukazov a pri zvýšení miezd vo verej-

nej správe sú naše rozpočty v mínuse. Chýbajú nám pro-

striedky, aby sme financovali všetky služby, ktoré potrebujeme. 

To môže výrazne ovplyvniť rozvoj mesta. A netýka sa to len 

Trenčína,“ dodal primátor. 

V prípade, že neočistením chodníka niekomu vznikne škoda, 

budú ju musieť samosprávy zaplatiť. Kto sa na šmykľavom 

chodníku zraní, môže mesto, mestskú časť či obec žalovať.  

www.sme.sk 18.01.2019 

Pomocná evidencia 043/1/2019 

https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
http://www.sme.sk/
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Trenčín zakázal školám variť z poľského mäsa 

 

Takmer tristo kilogramov mäsa z rizikového bitúnku v Po-

ľsku bolo distribuovaných do reštaurácií a škôl na Slovensku. 

Vo štvrtok 31. januára o tom informoval ústredný riaditeľ Štát-

nej veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš. 

Štátna veterinárna správa rozšírila zoznam slovenských pre-

vádzok, kde sa mohla riziková hovädzina z poľského bitúnku 

nachádzať. Pribudlo päť pre-

dajní a skladov, jedným z ob-

chodov je podľa veterinárov aj 

trenčianske Mäsiarstvo u Ur-

bánka. Podľa Bíreša zatiaľ ne-

vedno, či bolo v predajniach 

mäso z chorých zvierat.  

„Podľa vyjadrenia poľskej autority neprebiehali úradné kon-

troly tak, ako mali, takže sa nedá garantovať bezpečnosť mäsa. 

Keď je chorá krava, nemôže byť mäso z nej zdravé. Môžu tam 

byť mikróby salmonely, e-coli alebo zápal,“ povedal vo štvr-

tok31. januára  médiám Jozef Bíreš. 

Mäsiarstvo u Urbánka je jedným z dodávateľov mäsa do 

mestských škôl a škôlok. „Spojili sme sa s veterinárnou správou 

a hygienou a sme s nimi v kontakte. Zatiaľ nie je dôvod na 

žiadnu paniku,“ povedala Eva Mišovičová z mestského úradu 

v Trenčíne. Prednosta mestského úradu však vo štvrtok 31. ja-

nuára večer vydal pokyn jedálňam v základných a materských 

školách, aby nevarili a nepodávali deťom hovädzie mäso až do 

odvolania. 

„Šéfka hygieny ocenila naše rozhodnutie s tým, že preverujú 

pôvod mäsa a jeho stav a výsledky preverovania nám oznámia. 

Zatiaľ nemáme žiadne informácie ani hlásenia, že by vznikli u 

stravníkov akékoľvek komplikácie z podávanej stravy,“ pove-
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dala Eva Mišovičová s tým, že ďalšiu spoluprácu so spomína-

ným dodávateľom chcú riešiť až po ukončení preverovania. 

„Zatiaľ je to predčasné,“ dodala Eva Mišovičová. 

Trenčianski hygienici zatiaľ nemajú oficiálnu informáciu, do 

ktorých zariadení mäso z predajne distribuovali. 

„Zistili sme školské a predškolské zariadenia, podľa doda-

cích listov tam však dodali mäso slovenského pôvodu, respek-

tíve mäso zo zvierat zabitých na Slovensku,“ informovala ria-

diteľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Tren-

číne Ľudmila Bučková. V súčasnosti prebiehajú kontroly vo 

všetkých zariadeniach, kde mäso dodali.  

 „Brali sme mäso od certifikovaného dodávateľa. Zákazníci, 

ktorí kúpili mäso u nás na predajni, sa nemusia obávať, na na-

šich pultoch je iba slovenské mäso,“ uviedli v reakcii na zverej-

nenie informácií zástupcovia  firmy Mäsiarstvo u Urbánka. 

Akú chorobu mali zvieratá z Poľska, nie je jasné. Preto je 

ťažké povedať, aké následky môže mať pre človeka, keď takúto 

hovädzinu zje. 

„Asi najčastejšími zdravotnými problémami môže byť vra-

canie, hnačky, zvýšená teplota. Ak má napríklad pacient alergiu 

na antibiotiká a boli nimi choré zvieratá liečené, nemá kontrolu 

nad tým, či ich nezjedol v hovädzom mäse,“ povedala hlavná 

odborníčka pre všeobecné lekárstvo na ministerstve zdravotníc-

tva Jana Bendová. 

www.sme.sk 01.02.2019 

Pomocná evidencia 085/1/2019 

 

Do mestských škôl sa pokazené mäso nedostalo 

 

Deťom v trenčianskych materských a základných školách 

môžu kuchárky opäť variť jedlá z hovädzieho mäsa. Rozhodol 

o tom v utorok 5. februára prednosta Mestského úradu v Tren-

číne Jaroslav Pagáč. 

http://www.sme.sk/
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RUVZ) so sídlom 

v Trenčíne potvrdil, že pracovníčky oddelenia Hygieny detí 

a mládeže kontaktovali všetky trenčianske materské a základné 

školy, kde je dodávateľom mäsa Mäsiarstvo u Urbánka. 

 „Na základe predložených dodacích listov je zrejmé, že do 

uvedených zariadení bolo dodané hovädzie mäso s krajinou pô-

vodu Slovenská republi-

ka, súčasne aj zabité a de-

lené v Slovenskej repub-

like,“ písomne oznámila 

Mestu Miroslava Pavlí-

ková z RÚVZ Trenčín 

s tým, že ani na distribuč-

nom zozname zariadení, 

do ktorých bolo hovädzie 

mäso z Poľska dodané, sa nenachádza žiadna materská ani zá-

kladná škola so sídlom v Trenčíne. 

Zákaz prednostu trenčianskej radnice variť v jedálňach 

škôlok a škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín jedlá 

z hovädzieho mäsa, platil od štvrtka 31. januára do utorka 5. 

februára. Dôvodom boli medializované informácie o tom, že 

„chorá“ hovädzina z Poľska sa mohla dostať cez jedného z do-

dávateľov mäsa do mestských školských zariadení. Výsledky 

kontroly hygienikov však toto nepotvrdili a prednosta zákaz 

zrušil. 

www.trencin.sk 05.02.2019 

Pomocná evidencia 097/1/2019 

 

Seniori plesali v Trenčíne 

 

Seniori z celého trenčianskeho kraja sa zabávali v sobotu 2. 

februára v Posádkovom klube spolu s Gizkou Oňovou, Mi-

roslavom Švábom, skupinou Triton, folklórnym súborom 

http://www.trencin.sk/
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Senior Vršatec, tanečnou skupinou Campanillas a veselým 

klaunom Adriánom Ohrádkom. Štvrtý ples seniorov, ktorý 

s podporou Mesta Trenčín, TSK a ďalších sponzorov zorgani-

zovalo Občianske združenie Trenčania pre Trenčín a Krajská 

organizácia JDS, si nedalo ujsť 320 účastníkov.  

Info 26.02.2019 

Pomocná evidencia 092/1/2019 

 

Z Trenčianskeho múzea zmizli historické zbrane 

 

V zbierkovom fonde Trenčianskeho múzea v Trenčíne 

chýba 248 kusov historických, najmä strelných a sečných 

zbraní. Odhalila to dva roky trvajúca revízia zbierky militárií. 

V akom období zmizli 

nie je známe, mohlo sa 

tak stať pred desaťro-

čiami, i v blízkej minu-

losti. Či sa niektoré zo 

stratených zbraní vrátia 

späť do zbierkového 

fondu je nejasné, škodu 

odhadujú na stotisíc eur. 

Odborná revízia podľa šéfa revíznej komisie Libora Ber-

náta preukázala, že v múzeu chýba 84 pušiek, 12 samopalov, 

jedna hlaveň, 14 revolverov, jeden guľomet, jeden ťažký guľo-

met, niekoľko sečných zbraní, 58 šablí, 16 bodákov, sedem ku-

sov automatických pištolí a ďalšie zbrane. Zbrane podľa neho 

pochádzali z doby od konca stredoveku do 20. storočia, najväč-

šia časť pripadá na obdobie 19. a 20. storočia. 

„Revízia bola ukončená, ale niektoré údaje budeme spresňo-

vať. Ak sa niečo nájde, alebo sa nájde dobrý človek, ktorý povie 

– túto zbraň mám požičanú z Trenčianskeho múzea, alebo má 

evidenčné číslo, zmení sa to. Nemôžeme povedať, že by to bolo 

Zľava L. Bernát, P. Martinisko, T. Michalík a V. Pinďák. 
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absolútne uzatvorené, bude sa to spresňovať,“ povedal Libor 

Bernát. 

Ako ozrejmil historik Trenčianskeho múzea Vladimír Pin-

ďák, niektoré z odcudzených zbraní boli na hrade vystavené 

dlhodobo. Viaceré boli vykladané slonovinou alebo kosťou, iné 

mali na sebe orientálne nápisy. 

„Mali dosť veľkú hodnotu,“ upozornil historik s tým, že nie-

ktoré zbrane by mohli byť po úpravách schopné streľby. Podľa 

zástupcu riaditeľa Trenčianskeho múzea Tomáša Michalíka 

škody odhadujú na asi 100 tisíc eur. 

„Bude to predmetom vyšetrovania, škoda môže o niečo na-

rásť,“ ozrejmil. Počty zbraní, ktoré múzeu skutočne chýbajú, sa 

však podľa neho môžu meniť. Čas môže ukázať, že niektoré sa 

dostali do iných depozi-

tárov, výrazné zvýšenie 

alebo zníženie počtu 

stratených zbraní však 

nepredpokladá. O tom, 

kedy sa stratili, polemi-

zovať nechcel: „Ne-

vieme sa vyjadriť. Nie-

ktoré záležitosti môžu 

byť staré aj niekoľko 

desaťročí. Iné zbrane, ktoré nám chýbajú, boli digitalizované v 

roku 2013, chýbajú teda maximálne niekoľko rokov.“ 

Múzeum vo veci podalo v polovici minulého týždňa trestné 

oznámenie, čo potvrdil aj krajský hovorca polície Pavol Kud-

lička: „Polícia v danej veci prijala trestné oznámenie, pričom v 

zákonnej lehote rozhodne.“ 

Revízie zbierkových predmetov Trenčianskeho múzea za-

čali po nástupe súčasného riaditeľa Petra Martiniska. Vo 

fonde je asi 175 tisíc zbierkových predmetov, pričom prípad 

stratených zbraní nie je v múzeu prvým, ktorý revízia odhalila. 
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„To, čo nám chýba, vypláva na povrch postupne. V prvej 

etape to bolo umenie, čo bol aj prípad slávneho obrazu Bazov-

ského, ktorý sa nám vrátil. Neskôr sme zistili, že nám chýbajú 

knihy a teraz sme ukončili revíziu militárií,“ povedal Peter Mar-

tinisko s tým, že dôjde aj k ďalším revíziám. 

Podľa Michalíka k drastickým obmedzeniam v múzeu došlo 

až v rokoch 2014 až 2015, kedy sa zamestnancom výrazne 

sprísnil vstup do depozitáru. „V súčasnosti vieme garantovať, 

že k takýmto situáciám nepríde,“ prízvukuje Tomáš Michalík. 

Odborné revízie zbierkových 

predmetov sa v minulosti v 

Trenčianskom múzeu dlhodobo 

nerobili i napriek tomu, že zá-

kon nariaďuje vykonať inventa-

rizáciu každých sedem rokov. 

Konštatuje to správa o odbornej 

revízií v Trenčianskom múzeu, pri ktorej zistili, že v zbierko-

vom fonde chýba 248 strelných a sečných zbraní. 

„Po nástupe nového riaditeľa v roku 2014 boli prvé príkazy 

na revízie vybraných zbierok vydané už vo februári 2015. Ko-

misia na revíziu fondu zbraní bola vymenovaná v septembri 

2016. Revízia trvala viac ako dva roky, finálny výstup bol odo-

vzdaný koncom roku 2018,“ uvádza sa v správe o revízii. 

Podľa bývalej riaditeľky Trenčianskeho múzea Kataríny 

Babičovej nie je pravda, že revízie sa v minulosti nerobili. 

„Pri zbraniach sa museli robiť odborné revízie, pretože polí-

cia i vojaci kontrolovali znefunkčnenie zbraní, uloženie zbraní 

a uloženie nábojov. Neviem, ako je to teraz, ale na to boli prísne 

normy a bolo to dosť kontrolované. Myslím, že odborník, ktorý 

mal na starosti zbrane, vie aj presne povedať, kedy sa robili,“ 

zdôraznila Katarína Babičová. 

www.sme.sk 11.02.2019 

Pomocná evidencia 107/1/2019 

http://www.sme.sk/
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V Trenčíne sa spomínalo na Jána a Martinu  

 

Presne rok od vraždy investigatívneho novinára Jána Ku-

ciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej zorganizovali vo 

štvrtok 21. februára v Trenčíne pietne zhromaždenie s názvom 

„Nezabudneme! Pokračujeme!“ Na Štúrovom námestí sa stretlo 

asi 700 ľudí, aby si spoločne zaspomínali na zavraždených a 

boli pri slávnostnom odhalení kamenno-skleného pamätníka s 

podobizňou a menami Jána a Martiny. 

Na námestí sa verejnosti okrem organizátorky zhromaždenia 

Klaudie Brázdilovej prihovoril aj brat Jána Kuciaka, Jozef 

Kuciak mladší, výtvarník a 

autor pamätníka Peter Kal-

mus, zakladajúci člen VPN 

Michal Greško či herečka 

Zuzana Mišáková s číta-

ním úryvkov z knihy „Uml-

čaní“. 

S myšlienkou vybudo-

vať dôstojné pietne miesto 

na pamiatku zavraždenej dvojice prišla Mária Galánková Ja-

níčková a Klaudia Brázdilová. Rozhodnutie umiestniť pamät-

ník na Štúrovo námestie prišlo po ich dohode s mestom Trenčín, 

keďže bolo po Mierovom námestí druhým miestom, kde sa pro-

testujúci ľudia počas vlaňajších protestov stretávali. 

Na výrobu pamätníka prebehla mesiac trvajúca zbierka, do 

ktorej prispel aj samotný autor pamätníka, výtvarník Peter Kal-

mus. Ako Brázdilová vysvetlila, dočasné pietne miesto, ktoré v 

minulom roku presunuli od Morového stĺpu k vonkajšiemu 

priestoru reštaurácie pod Trenčianskym hradom, sa ukázalo ako 

nevhodné. Odôvodňuje to skutočnosťou, že v decembri z 

miesta ukradli fotografiu Jána a Martiny a priestor znehodnotili 

vandali. 

Brat zavraždeného Jána Kuciaka Jozef Kuciak mladší. 

http://restauracie.sme.sk/restauracie
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Začali preto uvažovať nad dôstojným a stálym pietnym 

miestom s pamätníkom, ideálne na mieste minuloročných zhro-

maždení. V pondelok 21. januára 2019, presne mesiac pred od-

halením pamätníka, preto spustili verejnú zbierku na jeho zho-

tovenie prostredníctvom transparentného účtu Za slušné Slo-

vensko. 

 „Vďaka darom a sponzorom nám z minulého roka zostalo 

370 eur, tak sme si 

povedali, že to je cel-

kom slušná cena, za 

ktorú by sme možno 

vedeli pamätník vy-

tvoriť,“ načrtla Klau-

dia Brázdilová s tým, 

že po oslovení tren-

čianskych kamenár-

stiev zistila, že suma 

nebude stačiť a potrebujú minimálne 1 200 eur. 

Správy o verejnej zbierke sa dostali aj k výtvarníkovi Petrovi 

Kalmusovi. „Ozval sa, že by vedel pomôcť nielen autorsky, 

teda že pamätník vytvorí, ale aj finančne. Povedal, že všetky 

výdavky navyše ako betónovanie, kamenárske a iné práce za-

bezpečí zadarmo,“ vysvetlila. 

Celkové náklady na zhotovenie a osadenie pamätníka od-

hadnúť nevedela vzhľadom na bezplatnú prácu, za sklo z vy-

zbieraných peňazí zaplatili 1 600 eur. 

Úmysel pripomenúť a uctiť si pamiatku dvojice zavražde-

ných sa ale nestretla s na sociálnych sieťach s pochopením u 

všetkých. Desiatky ľudí sa v komentároch vyjadrovali na margo 

pamätníka negatívne, nenávistne a v mnohých prípadoch aj ag-

resívne.  
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„Boli sme pod veľmi veľkým tlakom. Výhražné správy pri-

chádzajú mne aj Márii. Začalo to tým, že na sociálnej sieti bola 

vytvorená anketa s otáz-

kou, či Trenčania súhlasia 

s pamätníkom, pričom je-

diná informácia bola, že 

autorom diela bude Peter 

Kalmus. Výpovednou 

hodnotou ankety ale bolo, 

že problémom nie je vý-

tvarník, ale pamätník. To 

je zásadný problém spo-

ločnosti, že ľudia nechápu myšlienku, ale argumentujú spô-

sobmi, že Kuciak nemal s Trenčínom nič spoločné, čo ale nie je 

úplne pravda,“ upozornila Klaudia Brázdilová. 

Priamo počas pietnej spomienky ukázala zúčastneným dô-

kazy o tom, že Ján Kuciak v minulosti Trenčín nielenže navští-

vil, ale bol aj na miestnom okresnom úrade.  

„Ozval sa hovorca 

krajského súdu v Tren-

číne, ktorý povedal, že 

Kuciak bol na okresnom 

súde hľadať informácie a 

nahliadal do spisov,“ do-

plnila Klaudia Brázdilo-

vá. Investigatívny novi-

nár aj v dôsledku svojich 

zistení napísal neskôr článok o napojení Ladislava Bašternáka 

a Mariána Kočnera na firmy z Dubnice nad Váhom a biele 

kone. 

 „Je to dôkaz, že sa zaujímal objektívne o celé Slovensko, 

chcel objavovať podvody v celej krajine,“ povedala Klaudia 

Brázdilová. 
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Autor pamätníka, výtvarník Peter Kalmus, vníma vlnu kri-

tiky a nevôle osadiť pamätník z jeho dielne v Trenčíne ako hys-

terickú reakciu. Je presvedčený, že pamätník Jánovi a Martine 

by mali osadiť v každom krajskom, prípadne okresnom meste 

na Slovensku. 

„Ich brutálna poprava 

je tragédia, ktoré zmenila 

a bude meniť vývoj Slo-

venska dlhé obdobie. Hys-

tériu a šialenstvo okolo 

neho nenávistne spustila 

pani, ktorá je podľa môjho 

názoru extrémna pravi-

čiarka, teda fašistka a tým vadí akýkoľvek náznak a prejav slo-

body. Či som to ja, alebo brutálna poprava, čokoľvek sa vy-

myká ich chápaniu sveta,“ myslí si výtvarník. 

Spoločnosť by sa mala podľa neho spájať pri odhaľovaní 

klientelizmu a rozkrádaní štátnych peňazí, a nie sa rozdeľovať. 

Pamätník, ktorý bude po zotmení osvetlený svetlom čerpa-

júcim energiu zo solárneho panelu sa skladá z 54 sklených 

tabúľ, ktoré symbolizujú 54 rokov, ktorých sa v súčte 27-roční 

zavraždení dožili. V blízkej budúcnosti naň pribudne QR kód, 

ktorý po načítaní presmeruje ľudí na Kuciakove články a na vý-

voj udalostí po 21. februári 2018. Pamätník sa po štvrtkom od-

halení stal majetkom mesta. 

„Na jeho umiestnenie nebolo nutné stavebné povolenie. Sme 

radi, že sa Trenčín pridal k ďalším mestám, vnímame to ako 

pozitívne gesto, pretože Jano a Martina sú symbolmi boja za 

slobodu a spravodlivosť na Slovensku a treba si to pripomínať,“ 

uviedla Eva Mišovičová z trenčianskeho mestského úradu. 
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Podľa hlavného architekta mesta Trenčín Martina Beďatša 

je pamätník mementom a spomienkou, ale súčasne aj výstra-

hou. Ako uviedol na pietnej spomienke, osadením pamätníka 

na Mierové námestie by sa dosiahol stav, kedy by dominoval, 

čo nebolo zámerom. 

Štúrovmu námestiu 

podľa Beďatšových 

slov nedominuje a 

svojím umiestnením 

je pokorný tak, ako 

boli Ján a Martina. 

„Je vedľa studne a 

tá je symbolom hĺb-

ky. Maťka bola ar-

cheologička, ktorej úlohou bolo hľadať v útrobách zeme a úlo-

hou Jana ako novinára bolo hľadať v hĺbke mocných, aby od-

halil našu prítomnosť a za rok ukázal aj našu budúcnosť,“ uzav-

rel hlavný architekt mesta. 

www.sme.sk 21.02.2019 

Pomocná evidencia 136/1/2019 

 

Zo starého železničného mosta chce mesto promenádu 

 

Železnice Slovenskej republiky klasifikovali starý želez-

ničný most v Trenčíne ako nepotrebný majetok pripravený na 

odpredaj. Podľa primátora zaň pýtajú 800 tisíc eur, mesto aktu-

álne z rozpočtu vyčlenilo polovicu. Ak sa dohodnú, trenčiansky 

primátor v ňom vidí veľký turistický potenciál, hovorí o tren-

čianskej Eiffelovke. 

Posledný vlak prešiel po starom železničnom moste v máji 

pred dvoma rokmi. Železnice vtedy sprevádzkovali prvú koľaj 

na novom železničnom moste v Trenčíne. Zo starého mosta od-

stránili koľajnice, dnes slúži po celej šírke pre peších cyklistov. 

http://www.sme.sk/


112 
 

Ide o jediný osamotený most, ktorý zostal po modernizácii že-

lezničnej trate. 

 „V rozpočte mesta je položka 400 tisíc eur, čo je polovica 

jeho oficiálnej účtovnej hodnoty. V tejto chvíli rokujeme, oslo-

vil som ministra dopravy Árpáda Érseka, aby sme na vláde 

cez jeho podanie do-

stali aspoň 50-per-

centnú zľavu. Zatiaľ 

sme sa nedohodli, on 

navrhuje 800 tisíc a na 

splátky. Ja nechcem 

tlačiť na pílu a žiadam 

ho o aspoň 50-per-

centnú zľavu, pretože 

viem, že za euro nám 

ho nedá. Uvidím, či sa dohodneme alebo nie,“ povedal primátor 

Richard Rybníček. 

Plány, čo bude s mostom po jeho uzavretí, riešila medziná-

rodná urbanistická súťaž Trenčín mesto na rieke. Mesto v za-

daní súťaže stanovilo využitie mosta ako promenádneho, na re-

konštrukciu plánovalo použiť peniaze z eurofondov.  

„Vízia, ktorú máme zaradenú aj v žiadosti o peniaze z Eu-

rópskej únie, je, aby tento most slúžil ako promenádny most pre 

peších a cyklistov. Chceli by sme tu umiestniť malé prevádzky, 

ako zmrzlina, kaviareň, palacinky. Na hornej časti by mohli byť 

terasy s vyhliadkami na panorámu mesta,“ povedal pred časom 

hlavný architekt mesta Martin Beďatš. 

V prípade, ak by sa mesto nakoniec so železnicami nedo-

hodlo na odpredaji, podľa Rybníčka je len jedna možnosť, čo s 

ním bude: „Rozobrať ho, odniesť a speňažiť. To sa možno dá, 

ja ale bojujem a budem sa snažiť presvedčiť ministerstvo. Ne-

dovolím za žiadnych okolností, aby sme oň prišli.“ 
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S využitím mosta pritom ráta aj projekt cyklotrasy, ktorá 

spojí Trenčiansky hrad s Brumovom. Tú aktuálne stavia tren-

čianska župa, pričom jej budovanie financuje cez eurofondy. 

Podľa Richarda Rybníčka existuje výpočet, že ak by mesto 

malo postaviť novú jednoduchú lávku pre peších a cyklistov, jej 

cena by s určitosťou presiahla tri milióny eur. „Verím, že mi-

nister Árpád Érsek nás pochopí a ustúpi, prinajhoršom to bu-

deme musieť vážne 

zvažovať,“ uviedol 

primátor.  

Mesto zároveň žia-

da o peniaze z Európ-

skej únie na jeho re-

konštrukciu.  

„Ide o projekt Ur-

ban innovative action, 

vyzerá, že by sme 

mohli získať celkom slušné peniaze. S mostom máme veľké 

plány, v mojej hlave a v mojom sne má byť ten most takou 

Eiffelovou vežou Trenčína. Pod mostom by mala byť turbína, 

ktorá na jeho prevádzku vyrobí elektrickú energiu. Mal by to 

byť most, na ktorý sa budú chodiť pozerať ľudia z celého sveta, 

čo sme na starej haraburde dokázali urobiť. Tento môj sen je 

určite reálny a ja sa ho nevzdám,“ dodal. 

Železnice SR, ktorým most patrí, klasifikovali starý želez-

ničný most ako nepotrebný majetok pripravený na odpredaj. 

„Uprednostňujeme priamy odpredaj starého mosta do vlast-

níctva mesta Trenčín. Predpisy umožňujú priamy predaj mestu 

za podmienky zachovania verejnoprospešného účelu využitia 

mosta aj po odpredaji minimálne na dobu desiatich rokov,“ po-

vedal hovorca Železníc Slovenskej republiky Michal Lukáč. 

Trenčianske noviny 04.03.2019 

Pomocná evidencia 160/1/2019 
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Oblastná konferencia SZPB 

 

V stredu 6. marca sa členovia Oblastnej organizácie Sloven-

ského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) stretli v 

priestoroch župného úradu, aby zhodnotili svoju činnosť za po-

sledné obdobie. 

Prvé združenie protifašistických bojovníkov bolo založené 

pred viac ako 70 rokmi. V jeho začiatkoch sa členmi organizá-

cie mohli stať len priami účastníci odboja a neskôr i pozostalí. 

Oblastná organizácia SZPB v Trenčíne má v súčasnosti 17 zá-

kladných organizácií, ktoré pôsobia v okresoch Trenčín a Bá-

novce nad Bebravou.  

„Za posledné štyri roky sa nám podarilo prijať 87 nových 

členov. K dnešnému dňu má zväz 474 členov, ktorí aktívne 

oslovujú širokú verejnosť a upevňujú ochranu ľudských práv 

v našej spoločnosti,“ uviedol predseda SZPB v Trenčíne Ján 

Holička. Od roku 2003 sa členom zväzu môžu stať okrem pria-

mych účastníkov odboja a pozostalých aj tí, ktorí sa stotožňujú 

s bojom proti fašizmu. 

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) dlhodobo spolupra-

cuje a zároveň podporuje aktivity Slovenského zväzu protifa-

šistických bojovníkov v Trenčíne.  

„Som spokojný, v akom duchu prebieha spolupráca medzi 

Trenčianskou župou a SZPB v Trenčíne pri organizovaní rôz-

nych kultúrnych a spoločenských podujatí, ktorých cieľom je 

šíriť dôležitý odkaz protifašistického odboja mladšej generá-

cii,“ zhodnotil vzájomnú spoluprácu riaditeľ Úradu TSK Ma-

rek Briestenský.  

www.tsk.sk 06.03.2019 

Pomocná evidencia 169/1/2019 

 

http://www.tsk.sk/
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Živý prenos z webových kamier mesto rozostrilo 

 

Nový zákon o ochrane osobných údajov skomplikoval tren-

čianskej radnici prevádzkovanie webových kamier. Dve ka-

mery, ktoré na internete vysielajú naživo obraz z priestoru Mie-

rového a Štúrovho námestia, ho majú po novom rozmazaný. Na 

rozdiel od Trenčína podobný problém nemuseli riešiť v Považ-

skej Bystrici, Prievidzi, ani v Myjave, keďže ich kamery slúžia 

len pre potreby mestskej polície. 

V minulom roku mohli občania sledovať dianie v Trenčíne 

prostredníctvom štyroch otočných kamier. Ako vysvetlila ho-

vorkyňa Trenčína Erika Ságová, kamery snímali viacero 

pohľadov, ale so zobrazením asi jednej snímky za dve až tri se-

kundy, obraz bol preto „sekaný“. 

Dve nové kamery nasmerované na priestor Mierového a Štú-

rovho námestia snímajú iba jedno miesto, avšak nepretržite, 

rozmazaný obraz sa v reálnom čase prenáša na internet. 

„Rozmazaný obraz je kvôli ochrane osobných údajov. Ka-

mery snímajú obe námestia z pomerne veľkej vzdialenosti a 

sme presvedčení, že nedochádzalo k spracovaniu osobných 

údajov. Z opatrnosti sme pristúpili k rozmazaniu obrazu, lebo 

by mohlo dôjsť vo výnimočných prípadoch predsa len k rozpo-

znaniu veľmi blízkej osoby – teda rodinných príslušníkov a po-

dobne,“ vysvetlila Erika Ságová. 

Využívanie kamerových systémov podľa slov právničky 

Kataríny Kročkovej podlieha zákonnej úprave. Ako upozor-

nila, účel ich využívania musí byť stanovený zo zákona, ako aj 

nariadenia Európskej únie, ktoré platí od mája 2018. 

„Podľa môjho názoru mesto pravdepodobne pristúpilo k na-

plneniu zákonných povinností v súvislosti s ochranou osobných 

údajov dotknutých osôb. Úprava tvárí a podobne je závislá od 

účelu využívania kamerového systému a kamier ako takých da-

nou organizáciou alebo spoločnosťou,“ uviedla právnička s 

http://recenzie.sme.sk/kamery
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tým, že ochranu osobných údajov musia mestá či obce riešiť 

ako celok, nielen v prípade snímania priestorov kamerovým 

systémom. 

Počet kamier v rámci mestského bezpečnostného kamero-

vého systému v Trenčíne podľa Eriky Ságovej vzrastie. 

„Mesto plánuje aj v tomto roku skvalitniť tento systém, v 

rozpočte je na rok 2019 celkovo 30 tisíc eur. Nové bezpeč-

nostné kamery by mali nadväzovať na tie súčasné s cieľom 

efektívnej obsluhy. Z dlhodobej koncepcie plánuje mestská po-

lícia doplniť mestský kamerový systém zo súčasných sedemde-

siat na asi sto bezpečnostných kamier,“ povedala hovorkyňa 

trenčianskej radnice. 

www.sme.sk 21.03.2019 

Pomocná evidencia 184/1/2019 

 

V Trenčíne chýbajú menšie byty 

 

Ceny starších dvoj- a trojizbových bytov v Trenčíne sú naj-

lacnejšie spomedzi krajských miest na Slovensku. Čo vplýva na 

ich cenu? Realitný mak-

lér prezradil, ktoré sú 

najvychytenejšie loka-

lity v Trenčíne. 

Rast cien bytov na-

ďalej pokračuje. Podľa 

najnovších údajov Rea-

litného barometra, ktorý 

mapuje ceny bytov v 

krajských mestách Slo-

venska, je cena za bývanie na podobnej úrovni ako v roku 2008. 

Ak si priemerný Slovák chce zabezpečiť bývanie, najdlhšie naň 

musí pracovať v Bratislave, a to až 378 hodín. 

Bytové domy na sídlisku Sihoť. 

http://www.sme.sk/
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Platy v hlavnom meste sú síce v porovnaní s ostatnými čas-

ťami Slovenska najvyššie, stále to ale nestačí na kompenzáciu 

vysokých cien bytov. Najlepšie spomedzi krajských miest vy-

šiel Trenčín, kde stačí na starší dvojizbový byt pracovať len 255 

hodín. 

Realitný maklér Radovan Pavlík hovorí, že v Trenčíne chý-

bajú najmä menšie byty. Záujem o pozemky v okolitých ob-

ciach za posledné roky výrazne zdvihol ich ceny. 

Aký je vo všeobecnosti realitný trh v Trenčíne? 

„Akútny nedostatok je najmä pozemkov a pozemkov za do-

stupné ceny. Ak hovoríme o blízkom okolí Trenčína, ceny už 

presahujú 100 eur za 

meter štvorcový. Pred 

troma rokmi sme sa 

bavili o predaji po-

zemku v Zamarov-

ciach za 85 eur, dnes 

ten istý stojí 110 alebo 

120 eur, pokiaľ sú tam 

siete. Čo sa týka by-

tov, najväčší záujem 

je o menšie výmery, cítime nedostatok jedno- a dvojizbových 

bytov. Z pohľadu kupujúcich je lepší výber trojizbových by-

tov.“ 

Ako je to s cenami bytov – podľa portálu nehnuteľnosti 

dvojizbové byty zdraželi za rok v priemere o 8600 eur na 

takmer 73, trojizbové o viac ako 9 tisíc na 90 tisíc eur. 

„Štatistiky odzrkadľujú skutočnosť, viac-menej sedia, hoci 

vychádzajú z ponukových cien, nie z cien, za ktoré sa byty re-

álne predali. Za posledné tri roky je nárast cien bytov značný,  

najviac narástli v priebehu minulého roka, zastabilizovali sa pri-

bližne na jeseň.“ 

Čo vplýva na ceny bytov v rámci Trenčína? 

Ulica Mateja Bela na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh. 



118 
 

„Cena bytu sa odvíja od troch kritérií – prvým z nich je lo-

kalita, druhým lokalita a tretím je tiež lokalita. Najviac odráža 

cenu bytu, dôležité je tiež to, či sa bavíme o zrekonštruovanom 

alebo pôvodnom stave. Ak porovnám dva dispozične identické 

byty a jeden je na Juhu a druhý napríklad v lokalite Soblahovská 

alebo Sihoť 1, rozdiel je pokojne aj desať percent v prospech 

Soblahovskej.“ 

Ktoré sú ešte „vychytené“ lokality pre byty v Trenčíne? 

„Top dve najvyhľadávanejšie lokality sú Sihoť 1, najmä Ná-

brežná, ktorá ide pozdĺž hrádze a potom Soblahovská a okolité 

uličky, pretože sú najbližšie k centru. Čím ďalej ideme od cen-

tra, Sihoť 2, 3, 4 a Soblahovská smer na Juh sú byty dostupnej-

šie. Najlacnejší je Juh a Zámostie, čo sú časti, kde ľudia buď 

vôbec nechcú bývať, alebo chcú bývať.“ 

Naopak, ceny starších 2 – 3-izbových bytov sú podľa re-

alitného barometra najlacnejšie na Slovensku práve v Tren-

číne. Viete, prečo to tak môže byť? 

„Tento trend sledujem už dlhodobo. Trenčín v pomere k 

priemerným príjmom vychádza tak, že človek tu v prepočte na 

meter štvorcový bytu pracuje najmenej hodín. V okolí Trenčína 

nie je natoľko rozvinutý priemysel tak, ako je to v okolí Nitry, 

Žiliny alebo Trnavy, kde sú najväčší ťahúni automobilky. Ak si 

porovnáme len Dubnicu nad Váhom, kde vyrástlo veľké logis-

tické centrum, sú tam zahraniční investori, ceny nehnuteľností 

sú už porovnateľné s Trenčínom. Ak sa na to ale pozrieme z 

pohľadu kvality bývania, čakal by som, že v Trenčíne bude 

omnoho vyššia cena, ale nie je to tak.“ 

Z pohľadu záujmu klientov – pokrýva súčasná výstavba 

bytov záujem ľudí, alebo by trh „uživil“ aj väčšiu výstavbu? 

„Projekty, ktoré sú momentálne na predaj, sa veľmi rýchlo 

vypredávajú, najmä menšie, jedno a dvojizbové byty. Veľa ľudí 

ich kupuje aj z investičného hľadiska – majú voľné peniaze, a 

toto je asi najvhodnejšia voľba. Keď sa pozrieme na nové 

http://nitra.sme.sk/
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bytovky na Liptovskej, tie sú všetky predané, rovnako na Ol-

brachtovej. Vzhľadom na rýchlosť predaja vidím priestor na to, 

aby tu vznikli ďalšie projekty, ktoré majú možnosť sa v po-

merne krátkom čase vypredať.“ 

Ako je na tom Trenčín s prenájmom bytov? Pokrýva po-

nuka záujem? 

„Cítime, že bytov na prenájom je veľmi málo, čo sa odráža 

aj na raste cien nájomného. Dopyt je vyšší ako ponuka, minulý 

týždeň bolo v celom Trenčíne voľných len deväť jednoizbo-

vých bytov. O niečo lepšie sú na tom dvoj- a trojizbové byty. 

Najmenšie byty sú najatraktívnejšie aj pre prenajímateľov a je 

ich aj najmenej.“ 

Aké sú ceny nájmov? 

„Trojizbový byt sa priemerne prenajíma niekde okolo 550 

eur za mesiac, dvojizbový okolo 450 eur, jednoizbový 350 eur.“ 

Evidujete záujem o pozemky a staršie domy v susedných 

obciach? Je ten záujem väčší v porovnaní napríklad obdo-

bia spred 10 rokov? 

„Prirodzene, ľudia hľadajú nehnuteľnosti na periférii najmä 

kvôli cene. Cena výstavby rodinného domu, či staviame v cen-

tre Trenčína, na jeho okraji alebo v obciach, je rovnaká, lacnejší 

je len pozemok. Ak chce niekto nájsť dostupnejšie bývanie ro-

dinného domu, je nútený hľadať na periférii. Tým, že rastú 

ceny, stále viac a viac ľudí si nemôže dovoliť bývať v Trenčíne, 

a preto siahajú po možnostiach bývania v okolitých obciach." 

www.sme.sk 14.03.2019 

Pomocná evidencia 193/1/2019 

 

Muži zomierajú skôr ako ženy 

 

V počte narodených i zomretých dominujú v Trenčianskom 

kraji muži. Priemerný vek pri úmrtí bol u oboch pohlaví druhý 

najvyšší po Bratislavskom kraji. Podiel žien sa v Trenčianskom 

http://www.sme.sk/
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kraji dlhodobo pohyboval pod priemerom Slovenska. V roku 

2017 tvoril 50,9 percenta z obyvateľov kraja.  

„Nižší bol už len v Žilinskom a Prešovskom kraji,“ informo-

val Pavol Arpáš, riaditeľ štatistického úradu v Trenčíne. Do-

dal, že na  1 000 mužov v kraji pripadlo 1 036 žien, na 1 000 

narodených chlapcov sa narodilo 921 dievčat, na 1 000 zomre-

tých mužov pripadlo 934 žien. Obyvateľov vplyvom migrácie 

ubúdalo, výraznejší úbytok bol zaznamenaný u žien. Na 1 000 

prisťahovaných mužov pripadlo 1 128 žien a na 1 000 vysťaho-

vaných mužov pripadlo 1 199 žien. Priemerný vek pri úmrtí bol 

u oboch pohlaví druhý najvyšší po Bratislavskom kraji. Ženy 

zomierali v priemere vo veku 78,5 roka, muži vo veku 70,5 

roka. 

Z vekového hľadiska početnosť žien prevýšila početnosť 

mužov až vo veku 55 rokov. Na 100 mužov v predproduktív-

nom veku, teda 0 až 14 rokov, pripadlo 99 mužov v poproduk-

tívnom veku, teda 65 a viac rokov. Na 100 žien v predproduk-

tívnom veku pripadlo až 153 žien v poproduktívnom veku. Prie-

merný vek ženy dosiahol 43,7 roka a vyšší bol iba v Nitrian-

skom kraji. Priemerný vek muža 40,7 roka bol najvyšší medzi 

krajmi v Slovenskej republike. 

www.teraz.sk 14.03.2019 

Pomocná evidencia 194/1/2019 

 

 

Sokol v Trenčíne si pripomenul 100. výročie vzniku 

 

V priestoroch reštaurácie Gastrocentrum v Trenčíne sa vo 

štvrtok 14. marca konala výročná členská schôdza občianskeho 

združenia Jednota Sokol Trenčín.  

Trenčiansky Sokol si v stredu 20. februára pripomenul sto 

rokov od svojho vzniku. Hoci bol v čase komunistického re-

žimu zakázaný, po nežnej revolúcii povstal a vrátil sa do 

http://www.teraz.sk/
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Sokolovne na trenčianskej Sihoti. Rokovanie otvorila starostka 

Sokola Ľubica Držková. V príhovore spomenula najstaršie de-

jiny Sokola v Trenčíne, významné osobnosti, činnosť v pro-

spech verejného života či angažovanosť trenčianskych sokolov 

v protifašistickom odboji. 

Zástupca primátora mesta Trenčín Patrik Žák vyzdvihol za-

nietenosť pre telovýchovnú činnosť, združovanie členov a ich 

súdržnosť.  

Info 26.03.2019 

Pomocná evidencia 197/1/2019 

 

Mierové námestie je Stavbou roka 2018 

 

Tri ceny v súťaži Stavba roka 2018 a jednu medzinárodnú 

cenu má na svojom konte rekonštrukcia Mierového námestia 

v Trenčíne. Ceny pre najlepšie stavby minulého roka udeľovala 

v stredu 27. marca 

odborná porota. 

Najskôr si preštudo-

vala technické do-

kumentácie a potom 

stavby osobne ob-

hliadla.  

Hlavnú cenu a ti-

tul Stavba roka 2018 

získala „Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne“. Po-

rota zvlášť ocenila, že nové stavebné prvky veľmi citlivo dopl-

nili historický ráz námestia. Rekonštrukcia bola veľmi náročná 

aj pre koordináciu všetkých činností, keďže pred obnovou 

plôch došlo k výmene všetkých inžinierskych sietí.  

„Spolu s Mestom Trenčín, projektantmi, architektmi, Tren-

čanmi sme zhotovili stavbu, ktorá má dušu a ktorá spája ľudí,“ 
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povedal zástupca zhotoviteľa, výkonný riaditeľ Ciest Nitra Ju-

raj Serva. 

Radosť z ocenenia mal i hlavný architekt Trenčína Martin 

Beďatš, ktorý pred i počas rekonštrukcie odviedol kus práce a 

navrhol i zastrešenie 

pódia na námestí. Pri-

pomeňme, že auto-

rom bronzového mo-

delu Trenčína je Igor 

Mosný a za fontánu 

vďačíme sochárovi 

Jiřímu Plieštikovi.  

„Fontána sa krásne 

na námestí vyníma, 

nevyvyšuje sa, ale ani sa neponižuje pred majestátnosťou 

hradu, dáva úžasnú atmosféru námestiu,“ uviedol primátor Ri-

chard Rybníček. 

Mierové námestie dostalo aj Cenu Únie miest Slovenska. 

Toto ocenenie zohľadňuje celospoločenský prínos v oblasti roz-

voja miest a obcí Slovenska. Opäť o ňom rozhodla odborná po-

rota, ktorá sa zhodla, že táto stavba si cenu zaslúži i za citlivý 

výber materiálov pri všetkých artefaktoch námestia a jeho po-

vrchových úpravách.  

„Celá táto aktivita bola fantastická aj kvôli participácii ob-

čanov mesta, ktorí začali byť na svoje mesto ešte viac hrdí,“ 

povedal Richard Rybníček pri preberaní ceny.   

Okrem odborníkov mohli stavby oceniť i bežní ľudia v in-

ternetovom hlasovaní. Aj tu najviac zabodovalo Mierové ná-

mestie a získalo Cenu verejnosti.  

„Veľká vďaka mestu Trenčín za to, že našlo odvahu ísť do 

tohto projektu. Ďakujeme všetkým Trenčanom za ich ohľadu-

plnosť a toleranciu počas výstavby. Bol to náročný, ale krásny 

projekt,“ uviedol Juraj Serva z Ciest Nitra. 
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Rekonštrukcia Mierového námestia získala ešte jednu cenu. 

BigSee Architecture Award si v Ľubľane prevzali autori archi-

tektonického riešenia námestia Tomáš Rusín, Ivan Wahla a 

Petr Mutina z brnianskeho Ateliéru RAW. 

Mierové námestie bolo v rekonštrukcii od apríla 2017 do 

mája 2018.  

Info 30.04.2019 

Pomocná evidencia 227/1/2019 

 

Veľtrh Beauty Forum predstavil novinky v kozmetike 

 

Viac ako dvesto značiek zo všetkých oblastí kozmetického 

priemyslu ponúkol 27. ročník dvojdňového medzinárodného 

kozmetického veľtrhu Beauty Forum na výstavisku Expo Cen-

ter v Trenčíne, ktorý sa konal vo štvrtok 28. a v piatok 29. 

marca. 

Ako informovala PR manažérka veľtrhu Romana Paur, 

svoje umenie predstavili kozmetičky, vizážistky, nechtové di-

zajnérky, manikérky 

a pedikérky. Tento 

rok bol súčasťou veľ-

trhu aj svadobný sa-

lón, na ktorom si pri-

šli na svoje budúce 

nevesty. 

Pre začínajúce i 

profesionálne nechto-

vé dizajnérky a mani-

kérky boli aj tento rok pripravené majstrovstvá Slovenska v nail 

dizajne a majstrovstvá Slovenska v Nail Art Trophy. Víťazi sú-

ťaže budú Slovensko reprezentovať na októbrových majstrov-

stvách Európy v Mníchove počas veľtrhu Beauty Forum. 
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„Kozmetičky a vizážistky predviedli svoje schopnosti v 

rámci majstrovstiev Slovenska v make-upe na tému Ultrafia-

lová - odtiene farebného trendu. Víťaz postúpil na 32. majstrov-

stvá International Masters Award Make-up v Mníchove,“ dopl-

nila Romana Paur. 

Súčasťou sprievodného programu bol piaty ročník súťaže 

Vlasy Vizáž Cup 2019, ktorá bola určená pre slovenských i za-

hraničných kaderníkov a vizážistov. Súťaž bola zameraná na 

premenu modelky - inšpiratívnu a kreatívnu prácu vychádza-

júcu zo súčasných trendov. 

Okrem súťaží návštevníkov veľtrhu potešili profesionálne 

semináre, módne prehliadky a workshopy.  

www.teraz.sk 29.03.2019 

Pomocná evidencia 232/1/2019 

 

Droždiareň od začiatku apríla prestala vyrábať 

 

Sušiareň droždia v Zámostí od pondelka 1. apríla prestala 

vyrábať. Zápach, ktorý prekážal obyvateľom, tak už necítia. 

Dočasné povolenie na prevádzku spoločnosti vypršalo na konci 

marca, mesto jej zatiaľ 

nový súhlas nevydalo. 

„Vzduch je konečne 

po dlhej dobe čistý, je 

úžasné, že môžeme po ro-

koch vetrať, že sa mô-

žeme nadýchať čerstvého 

vzduchu a nepociťujeme 

zápach,“ povedala Mária 

Tóthová, ktorá zastupuje 

ľudí z Iniciatívy proti smradu v Zámostí. 

Proti zápachu, ktorý vzniká pri sušení kvasníc, bojujú už nie-

koľko rokov. 

http://www.teraz.sk/
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„Vieme, že konanie o vydanie stavebného povolenia aj ko-

nanie o vydanie súhlasu na pokračovanie prevádzky je len pre-

rušené. Očakávame, že mesto nevydá dodatočné stavebné po-

volenie ani súhlas na prevádzku,“ skonštatovala Mária Tóthová. 

Ľudia z Iniciatívy proti smradu v Zámostí sa pred časom ob-

rátili na Slovenskú stavebnú inšpekciu. Firme podľa nich chý-

balo stavebné povolenie na prevádzku zariadenia na sušenie 

kvasníc. Mesto vydalo súhlas na prevádzku štyrikrát po sebe aj 

napriek tomu. 

„To isté povedal aj prokurátor, ktorý zároveň podal protest 

proti rozhodnutiu mesta, že má prebehnúť stavebné konanie,“ 

uviedla Mária Tóthová. Posledný dočasný súhlas na prevádzku 

malého zdroja znečistenia ovzdušia vypršal 31. marca 2019. 

Mesto nový súhlas nevydalo. 

„Spoločnosť prerušila prevádzku a od 1. apríla nevyrába. K 

tomu sme sa dopracovali štátnym dohľadom, obhliadkou 

priamo na mieste, plus nám to potvrdili aj právni zástupcovia 

spoločnosti,“ povedala Eva Mišovičová z trenčianskeho mest-

ského úradu. 

Na Stavebnom úrade v súčasnosti prebieha konanie. 

 „Rieši stavebné úpravy zrealizované firmou bez stavebného 

povolenia, teda inak povedané čiernu stavbu. Po vydaní rozhod-

nutia sme pripravení verejnosť informovať,“ dodala Eva Mišo-

vičová. 

Prerušenie výroby potvrdila aj generálna manažérka spoloč-

nosti Old Herold Hefe Tiina Valk. Firma sa podľa nej aktuálne 

sústredí na proaktívne riešenie situácie a komunikáciu so všet-

kými dotknutými stranami. To, že by firma robila také úpravy, 

na ktoré by boli potrebné stavebné povolenia, odmieta. Firma 

podľa nej za ostatné obdobie masívne investovala s cieľom mi-

nimalizovať zápach. 

www.sme.sk 03.04.2019 

Pomocná evidencia 248/1/2019 

http://www.sme.sk/
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Spomienka k 74. výročiu oslobodenia Trenčína 

 

V utorok 10. apríla si na Brezine verejnosť uctila obete pro-

tifašistického boja v rámci spomienky k 74. výročiu oslobode-

nia mesta Trenčín v roku 1945 sovietskymi a rumunskými vo-

jakmi. Okrem toho si 

prítomná verejnosť na 

Brezine uctila aj pa-

miatku 69 ľudí, ktorí 

položili svoje životy 

nielen za mesto Tren-

čín.  

„V dobe od 25. ok-

tóbra 1944 do 3. apríla 

1945 bolo z väznice 

krajského súdu v Trenčíne odvedených celkom 69 osôb – civi-

listov, domácich a zahraničných vojakov a partizánov, ktorí 

boli v lese zavraždení a zahrabaní do siedmich hrobových jám,“ 

objasnil prítomným Miroslav Ondráš zo Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov. 

Hrdinstvo týchto obetí spolu s tisíckami padlých vojakov, 

ktorí bojovali na území vtedajšieho okresu Trenčín, je každo-

ročnou pripomienkou tradičného ceremoniálneho kladenia ven-

cov k Pamätníku umučených na Brezine. Vzdať úctu padlým 

prišla verejnosť všetkých vekových kategórií, od žiakov zá-

kladných škôl až po seniorov.   

www.tsk.sk 10.04.2019 

Pomocná evidencia 268/1/2019 

 

Veľtrh Záhradkár na trenčianskom výstavisku 

 

Pestrý sortiment záhradkárskych potrieb, úžitkové aj okras-

né rastliny, osivá, sadbu, ale i prípravky na ochranu a hnojenie 

http://www.tsk.sk/
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predstavovali od stredy 10. apríla až do nedele 14. apríla vysta-

vovatelia na výstavisku Expo Center v Trenčíne v rámci 25. 

ročníka medzinárodného veľtrhu Záhradkár. 

„Teší ma, že v dnešnej dobe plnej moderných technológií, 

internetu a počítačov rastie každoročne záujem o veľtrh Zá-

hradkár. Ľudia sa na výstave stretávajú, oslavujú príchod jari či 

nakupujú užitočné veci do záhradky. Vystavovatelia zaplnili 

areál výstaviska do posledného miesta, dokonca sme im uvoľ-

nili aj časť parkoviska,“ priblížil Pavol Hozlár, generálny ria-

diteľ Expo Center, a. s., Trenčín. 

Ako informovala PR manažérka výstaviska Romana Paur, 

Záhradkár je jedným z najpopulárnejších a najnavštevovanej-

ších veľtrhov a na jed-

nom mieste sa stretá-

vajú záhradkári, profe-

sionálni záhradníci, 

pestovatelia ovocných 

stromov aj výrobcovia 

záhradkárskych pomô-

cok. Vďaka Sloven-

skému zväzu záhradká-

rov, ktorý je odborným 

garantom veľtrhu, čakal na návštevníkov veľtrhu bohatý sprie-

vodný program s množstvom odborných prednášok zamera-

ných na problematiku jarných prác v záhrade. Nechýbali ani 

ukážky rezu ovocných stromov či ochutnávka ovocných desti-

látov. 

Spoločne s veľtrhom Záhradkár bolo trenčianske výstavisko 

v rovnakom termíne aj miestom výstav Včelár, Poľovníctvo 

a Zdravý životný štýl. 

www.teraz.sk 14.04.2019 

Pomocná evidencia 278/1/2019 

 

http://www.teraz.sk/
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Zmena umožní prepojiť Merinu so Štefánikovou ulicou 

 

Priemyselný areál Meriny v Trenčíne sa bude môcť do-

pravne napojiť aj z kruhovej križovatky na Štefánikovej ulici. 

Umožní to piata zmena územného plánu mesta, ktorej obstara-

nie na zasadnutí v stredu 24. apríla schválilo trenčianske mest-

ské zastupiteľstvo. 

Areál Meriny je podľa platného územného plánu definovaný 

v južnej časti, vo väzbe na Ulicu M. R. Štefánika, z väčšej časti 

ako polyfunkčná zóna bývania a občianskeho vybavenia. Len 

malá časť, dotýkajúca sa jestvujúcej okružnej križovatky, je de-

finovaná ako pešia zóna. 

„Medzi okružnou križovatkou pri Maxe na Štefánikovej 

ulici a areálom Meriny je úzky pás pozemku, ktorý je dnes 

vlastne parkoviskom pred vrátnicou do Meriny. V územnom 

pláne mesta to bolo ešte zo starých štúdií ako pešia zóna. To 

znamená, že cez pešiu zónu nebolo možné napojiť areál Meriny 

z tejto okružnej križovatky,“ priblížil trenčiansky hlavný archi-

tekt Martin Beďatš. 

Ako dodal, doplnkom sa zmení pešia zóna na rovnakú funk-

ciu, aká je v areáli Meriny - občianska vybavenosť a bývanie. 

Merinu tak bude možné dopravne prepojiť so Štefánikovou uli-

cou, doteraz to bolo možné len z dolnej časti Kukučínovej ulice 

a zo Železničnej ulice. 

www.teraz.sk 25.04.2019 

Pomocná evidencia 306/1/2019 

 

Trenčiansky majáles na Mierovom námestí  

 

Pekný slnečný prvomájový deň vylákal na Mierové námestie 

v Trenčíne stovky zvedavých návštevníkov. Súčasťou obľúbe-

ného Trenčianskeho majálesu s bohatým kultúrnym progra-

mom boli aj tradičné farmárske trhy plné chutných dobrôt. 

http://www.teraz.sk/
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Ako už je v Trenčíne zvykom, jarné slávnosti odštartovalo v 

predvečer majálesu slávnostné zdobenie mája sprevádzané kul-

túrnym programom. Zábava však pokračovala vo veľkom štýle 

aj na druhý deň. Námestie bolo plné ľudí.  

Súčasťou podujatia jarných slávností boli nielen folklórne 

vystúpenia rôznych súborov, ale aj detské divadlo či koncerty 

známych slovenských skupín ako sú Hudba z Marsu a Le Pa-

yaco, ktoré v podvečerných hodinách zabávali celé námestie. 

www.dnes24.sk 02.05.2019 

Pomocná evidencia 325/1/2019 

 

Výstava o osudoch obetí totalitných režimov 

 

Príbehy ľudí, ktorí sa stali hrdinami našej pamäti národa po-

čas oboch totalitných režimov, priniesla nová putovná výstava 

„Príbehy 20. storočia“ na Štúrovom námestí v Trenčíne. Pripra-

vila ju nezisková organizácia Post Bellum SK. 

Ako informovala PR manažérka Post Bellum SK Debora 

Pastirčáková, na štyroch panelových vežiach sa verejnosť 

môže zoznámiť s prí-

behmi 15 ľudí, ktorí 

zažili totalitu na vlast-

nej koži. 

„Patrí k nim aj prí-

beh Lýdie Piovarcsy-

ovej (1933), dedičky 

antikvariátu Steine-

rovcov, ktorá prežila 

vojnu vďaka pes-

túnke, keď arizátor Ľudo Ondrejov poslal jej rodičov do Os-

vienčimu. Ďalší z panelov prezentuje príbeh divadelnej herečky 

Dalmy Holanovej Špitzerovej (1925), ktorá prežila holokaust. 

V pracovnom tábore v Novákoch hrávala divadlo, čiastočne aj 

http://www.dnes24.sk/
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preto, aby dokázala prežiť neustálu hrozbu smrti,“ priblížila 

Debora Pastirčáková. 

Výstava sa podľa nej venuje aj obdobiu komunistickej dik-

tatúry. Svedčí o tom napríklad príbeh Antona Tomíka (1932), 

ktorý bol bezdôvodne zatknutý a odsúdený na 15 rokov za 

údajnú protištátnu činnosť, alebo príbeh Nadi Földváriovej 

(1933), ktorá si aj spolu s manželom Kornelom Földvárim za-

žila kruté dôsledky normalizácie. Bola vylúčená zo Zväzu hu-

dobných skladateľov a mala zákaz činnosti. 

www.teraz.sk 02.05.2019 

Pomocná evidencia 326/1/2019 

 

Sokolská župa k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika 

 

V piatok 3. mája Považská sokolská župa Milana Rastislava 

Štefánika a Jednota So-

kol Trenčín zorganizo-

vali podujatia k 100. vý-

ročiu Štefánikovho tra-

gického úmrtia.  

Na športovom ihrisku 

Základnej školy na 

Hodžovej ulici sa usku-

točnil 1. Sokolský špor-

tový memoriál. Účas-

tníci súťažili v zábavných disciplínach pre deti i dospelých za-

meraných na všestrannú pohybovú prípravu, zručnosti a mani-

puláciu s náradím. Na svoje si prišli aj cyklisti, chodci a milov-

níci nordic walkingu.  

http://www.teraz.sk/
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Zo športového areálu sa účastníci v lampiónovom sprievode 

presunuli k pamätníku Milana Rastislava Štefánika v mestskom 

parku, kde sa konal pietny 

akt. Po úvodnej piesni v po-

daní seniorskej speváckej 

skupiny Sihotiar položili 

vence a kytice predstavitelia 

Sokola, primátor mesta Ri-

chard Rybníček,  generál 

Svetozár  Naďovič, pred-

seda Štefánikovej spoloč-

nosti Rastislav Kudla a člen Klubu vojenských výsadkárov SR 

v Trenčíne  Miroslav Ondráš. Báseň zarecitovala členka lite-

rárneho klubu Omega a členka Spolku slovenských spisovate-

ľov pani Janka Poláková.   

Potom sa ujala slova starostka Považskej sokolskej župy M. 

R. Štefánika Oľga Samáková, ktorá v príhovore vysvetlila dô-

vod názvu Považskej sokolskej župy M. R. Štefánika: „Naši 

predkovia Sokoli sa  rozhodli po leteckej katastrofe generála 

Štefánika, že na jeho večnú pamiatku ponesie župa jeho meno. 

Zachovávame pamiatku syna oboch našich oboch národov, 

Čechov a Slovákov.“ 

Primátor Richard Rybníček vyzdvihol predovšetkým hlavný 

odkaz Štefánika – túžbu po slobode. Vyzdvihol Štefánikove 

vlastnosti, jeho skromnosť, húževnatosť, charakter a úprim-

nosť.   

Generál Svetozár Naďovič sa zaslúžil o odchod sovietskych 

vojsk nášho územia po nežnej revolúcii. V príhovore spomenul 

vytvorenie légií  zo všetkých slovanských národov a sokolské 

légie Čechov a Slovákov. 

Vlastný text 03.05.2019 

Pomocná evidencia 330/1/2019 

 

K účastníkom spomienky sa prihovoril aj generál Svetozár Naďovič. 
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Vo vestibule Úradu TSK pribudli busty osobností 

 

Vo vestibule Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

(TSK) odhalili v pondelok 6. mája busty Milana Rastislav Šte-

fánika, Ľudovíta Štúra, 

Jozefa Miloslava Hur-

bana a Alexandra Dub-

čeka. Autormi diel sú 

rovnako rodáci z Tren-

čianskeho kraja – Igor 

Mosný, Milan Struhá-

rik a Dominik Monček. 

S myšlienkou veno-

vať časť priestoru v sídle 

Trenčianskej župy známym rodákom prišiel podľa župana Ja-

roslava Bašku ešte vlani podpredseda TSK Jozef Božik, kto-

rého nápad uvítal. 

„Zaslúžia si mať miesto na Úrade TSK. Pod každou bustou 

je myšlienka, ktorú tieto osobnosti vyslovili a nimi aj žili. Že-

lám si, aby sa týmito výrokmi inšpirovalo čo najviac Slovákov, 

aby bola krajina lepšia a krajšia,“ povedal Jaroslav Baška a vy-

zdvihol najmä osobnosť generála Milana Rastislava Štefánika. 

U rodáka z Košarísk ocenil ľudskosť, ktorá priťahovala ľudí, 

vrátane zahraničných politikov.  

O čo najvernejšie podobizne Milana Rastislava Štefánika a 

Ľudovíta Štúra a postaral sochár Dominik Monček. Vymodelo-

vať bustu Jozefa Miloslava Hurbana dostal za úlohu novomest-

ský sochár a pedagóg Milan Struhárik.  

 „Milan je môj učiteľ a Dominik zas môj žiak, poznáme sa 

medzi sebou veľmi dlho. Spolupráca tak bola bezproblémová,“ 

povedal Igor Mosný, ktorý vytvoril bustu Alexandra Dubčeka. 

Nebola to jeho prvá. 

http://zlatyfond.sme.sk/autor/53/Ludovit-Stur/
http://zlatyfond.sme.sk/autor/44/Jozef-Miloslav-Hurban
http://zlatyfond.sme.sk/autor/44/Jozef-Miloslav-Hurban
http://www.sme.sk/c/2702328/Zivot-a-smrt-M-R-Stefanika.html
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„Jednu som už vytvoril pre Trenčiansku univerzitu Alexan-

dra Dubčeka a robil som aj pamätník Dubčeka v Ríme, ktorý sa 

nachádza neďaleko slovenskej ambasády,“ prezradil Igor 

Mosný. 

Pridanou hodnotou umeleckých diel sú podstavce so špeci-

fickým QR kódom pod každou bustou. Po naskenovaní kódu 

smartfónom sa návštevník sídla TSK dozvie viac o živote a prí-

nose štyroch veľkých rodákov pre kraj i Slovensko. O umies-

tnenie búst v priestoroch Úradu TSK sa postarala architektka 

Petra Balaščáková. 

www.sme.sk 07.05.2019 

Pomocná evidencia 343/1/2019 

 

Vjazd na pešie zóny v centre skrátia o dve hodiny 

 

Mesto pripravilo v peších zónach na Mierovom a Štúrovom 

námestí, na uliciach Hviezdová, Vajanského, 1. mája, Hviezdo-

slavova, Jaselská a Sládkovičova zmenu možnosti vjazdu. Kým 

v súčasnosti je povolený vjazd pre zásobovacie vozidlá od 5.00 

do 11.00 hodiny, tento čas sa od 1. júla 2019 skráti.  

Pôvodný návrh počítal s obmedzením už od 9.00 h, no pri-

mátor Richard Rybníček sa rozhodol pristúpiť k ústretovému 

kroku a kompromisnému riešeniu najmä voči prevádzkarom, 

ktorí otvárajú svoje priestory pre zákazníkov až po 9.00 h. A tak 

pôvodný zámer povoliť vstup zásobovacím autám do peších 

zón, vrátane Mierového námestia, sa mení a zásobovanie tu 

bude možné od 5.00 do 9.30 h.   

Dôvodom skrátenia možnosti vjazdu do peších zón pre zá-

sobovacie vozidlá je zvýšenie bezpečnosti pohybu peších oby-

vateľov a návštevníkov v historickej časti nášho mesta. Zároveň 

ide aj o vytvorenie príjemnej a pokojnej atmosféry v turisticky 

atraktívnom verejnom priestore. Konkrétne Mierové námestie 

patrí svojimi výhľadmi, blízkosťou hradu, svojou kompozíciou 

http://recenzie.sme.sk/mobily/smartphone-telefony
http://www.sme.sk/
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medzi najkrajšie v Európe. No dispozične ide o pomerne úzky 

priestor. Preto každé auto, ktoré sa na námestí pohybuje, naru-

šuje kolorit mesta. V tejto súvislosti bude pri vstupe na Mierové 

námestie osadený výsuvný stĺpik. 

Podobné opatrenie zaviedli už dávnejšie aj iné slovenské 

mestá. Napríklad Bratislava a Banská Bystrica majú povolený 

vjazd zásobovacích vozidiel do pešej zóny do 9.00 h, v Nitre 

dokonca do 8.30 hodiny. 

www.trencin.sk 20.05.2019 

Pomocná evidencia 374/1/2019 

 

Nová prvá námestníčkou generálneho prokurátora  

 

Generálny prokurátor Slovenskej republiky Jaromír Čižnár 

vymenoval v piatok 10. mája do funkcie prvej námestníčky ge-

nerálneho prokurátora Vieru Ková-

čikovú. Informovala o tom hovor-

kyňa Generálnej prokuratúry (GP) 

SR Andrea Predajňová. „Urobil tak 

po absolvovaní osobného pohovoru a 

prijatí administratívnych a personál-

nych úkonov,“ doplnila. 

„JUDr. Viera Kováčiková je dlhoročnou prokurátorkou, 

ktorá má za sebou výborné výsledky práce. V rezorte prokura-

túry pôsobí viac ako 40 rokov, je rešpektovanou prokurátorkou 

nielen v rezorte prokuratúry, ale aj v odborných kruhoch. Jej 

odbornosť, prirodzená autorita a morálne kvality, ako aj mana-

žérske schopnosti rozhodli pre jej voľbu,“ uviedol Jaromír Čiž-

nár. 

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár. 

http://www.trencin.sk/
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Viera Kováčiková pôsobí v rezorte prokuratúry od roku 

1978, začínala ako právna ča-

kateľka na Okresnej prokura-

túre v Trenčíne. Do funkcie 

prokurátorky bola menovaná 

v roku 1980. V rokoch 1995-

1996 vykonávala funkciu 

okresnej prokurátorky v Tren-

číne, od roku 1997 po súčasnosť bola krajskou prokurátorkou v 

Trenčíne. Pôsobila v Justičnej akadémii ako členka skúšobnej 

komisie pre oblasť ústavného práva. Je členkou výberovej ko-

misie Generálnej prokuratúry SR a Krajskej prokuratúry Tren-

čín. 

V novej pozícii nahradí Viera Kováčiková Petra Šufliar-

skeho. Ten požiadal o uvoľnenie zo svojho postu k 1. aprílu po 

medializácii jeho komunikácie s kontroverzným obvineným a 

už aj obžalovaným podnikateľom Marianom Kočnerom. Ná-

sledne Jaromír Čižnár jeho rezignáciu aj prijal. 

www.teraz.sk 10.05.2019 

Pomocná evidencia 355/1/2019 

 

Míľa pre mamu prilákala 858 účastníkov 

 

Sviatok Dňa matiek je krásnou príležitosťou vzdať úctu tej, 

ktorá nás priviedla na svet, svojej matke. Materské centrum Sr-

diečko v sobotu 11. mája opäť pripravilo Míľu pre mamu. 

Toto podujatie oslavy materstva a pocty všetkým mamičkám 

prišlo spolu so svojimi rodinami osláviť v Trenčíne 858 účast-

níkov, ktorí absolvovali symbolickú míľu - 1,6 kilometra. Po-

chod odštartoval o 10.15 h spred Materského centra Srdiečko. 

Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková. 

http://www.teraz.sk/
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Účastníkov na Mierovom námestí čakali vystúpenia det-

ských folklórnych súborov a skupín, športovcov a žiakov Zá-

kladnej umeleckej školy 

Karola Pádivého v Tren-

číne. Deti si užili skákací 

hrad, cukrovú vatu i det-

ské tvorivé zátišie. 

V rámci podujatia sa usku-

točnila verejná zbierka 

pod názvom „Ďakujeme, 

že si mama“.  

Podľa údajov Únie materských centier sa Míľa pre mamu 

konala na 49 miestach na Slovensku s celkovým počtom 26 531 

účastníkov. 

Vlastný text 11.05.2019 

Pomocná evidencia 358/1/2019 

 

Deň rodiny v Trenčíne s bohatým programom 

 

Štvrtý ročník podujatia Deň rodiny v Trenčíne, ktorý sa us-

kutočnil v nedeľu 19. mája na Mierovom námestí, sa niesol v 

duchu motta: „V obci i meste rodina na prvom mieste“. 

Účastníci zažili príjemné rodinné popoludnie plné hudob-

ných vystúpení, súťaží a športových aktivít. V programe vystú-

pili Miro Jilo, S Hudbou Vesmírnou, DFS Nezábudky, DSZ 

Trenčín - Orechové, TS Bambula a Tumaini acapella z Brna. 

Na účastníkov čakala rodinná dráha, nafukovacie atrakcie, 

maľovanie na tvár, modelovanie z balónov, tvorivé dielničky a 

veľa iného. Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Tren-

čín Richard Rybníček. 

Vlastný text 19.05.2019 

Pomocná evidencia 369/1/2019 
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Mladí Trenčania vymaľovali počmáraný podchod 

 

Deti zo žiackej školskej rady si spolu s koordinátorkou práce 

s mládežou v meste Trenčín Veronikou Sučanskou a vicepri-

mátorom Patrikom Žákom vyhrnuli rukávy a v sobotu 22. 

mája vymaľovali dočmárané a posprejované steny podchodu 

pod chynoranskou traťou. 

Na pomoc si prizvali aj svojich kamarátov, a tak 21 mladých 

ľudí vo veku 8 až 17 rokov aktívne prežili celý deň (od 9.00 do 

20.00 h) pri skrášľovaní 

svojho okolia. Steny pod-

chodu namaľovali nabielo 

a potom na ne nakreslili 

modré vlny symbolizujúce 

rieku Váh.  

„Tento nápad vznikol na 

stretnutiach žiackej školskej 

rady, kde chceli deti spo-

ločne niečo zorganizovať, čo by skrášlilo okolie a aj pomohlo 

životnému prostrediu. Z celého priestoru vyzbierali odpadky 

a vyčistili grafity namaľované na zábradlí. Touto aktivitou 

chceli podporiť dobrovoľníctvo a vyjadriť, že im na okolí zá-

leží,“ povedala Veronika Sučanská. 

Žiacke školské rady fungujú na všetkých základných ško-

lách mesta Trenčín a ich zástupcovia sa pravidelne stretávajú 

s koordinátorkou na mestskom úrade, kde riešia aktuálne po-

treby a nápady mladých ľudí v Trenčíne. V tomto školskom 

roku stihli už niekoľko aktivít. V septembri absolvovali týž-

dennú medzinárodnú výmenu s deťmi zo žiackych školských 

rád zo Zlína, kde si vymieňali skúsenosti ohľadom fungovania 

školských rád na Slovensku a v Česku.  

„Riešili si aj svoje vlastné aktivity na školách, absolvovali 

workshop, aby sa naučili ako komunikovať, konkrétnym 
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pracovníkom úradu prezentovali potreby mladých ľudí, čo sa 

im na meste páči a čo by chceli zmeniť. No a aktivity tohto škol-

ského roka chceli ukončiť veľkolepo, preto sa rozhodli vytvoriť 

niečo, čo, dúfajme, vydrží veľmi dlho,“ doplnila Veronika Su-

čanská. 

Na ďalší školský rok majú už žiaci základných škôl pripra-

vený nápad v podobe prednášok pre mladšie deti, na ktorých 

ich budú učiť, ako správne 

triediť odpad, pretože proble-

matika životného prostredia 

ich veľmi trápi. Ostatné akti-

vity riešia s koordinátorkou 

priebežne.  

„Vidím u nich obrovský 

pokrok. Stávajú sa z nich ak-

tívni občania, ktorí sa zaují-

majú o svet okolo seba a snažia sa pomáhať a zapájať. Vždy 

prídu s novým nápadom alebo vecou, ktorú chcú vyriešiť. Mys-

lím si, že búrajú mýty o novodobej mládeži, ktorá je apatická. 

Tieto deti sú inšpiráciou pre nás všetkých,“ dodala koordiná-

torka práce s mládežou Veronika Sučanská. 

www.trencin.sk 30.05.2019 

Pomocná evidencia 381/1/2019 

 

Moderný mestský veľtrh Trenčín na korze 

 

Na Ulici 1. mája v Trenčíne sa v sobotu 25. mája konal tretí 

ročník moderného mestského trhu Trenčín na korze. Po mimo-

riadne úspešnom prvom ročníku sa organizátorom moderného 

mestského trhu Trenčín na korze podarilo pripraviť podujatie aj 

tento raz. 

http://www.trencin.sk/
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„Cieľom je poukázať aj na iný, netradičný, ale zaujímavý 

verejný priestor v Trenčíne. Tým Ulica 1. mája rozhodne je. Je 

zaujímavá aj z pohľadu histórie, ktorú chceme postupne odkrý-

vať,“ povedal spoluorga-

nizátor podujatia, mest-

ský poslanec Richard 

Ščepko. 

Sprievodný program 

bol oproti dvom predchá-

dzajúcim ročníkom 

úplne iný, podobne aj 

rozloženie trhu, pribudla 

komentovaná prehliadka Kostola U sestričiek. 

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 zo-

stalo to dobré – ako kaviarne Sládkovič a Coffee Sheep, Hvez-

dáreň, tvorivé dielnič-

ky pre deti, Workshopy 

a zaujímavý sprievod-

ný program. 

„Nechceme z toho 

robiť megalomániu. 

Radi by sme zachovali 

na ulici útulnosť, este-

tiku, vkus a kvalitu s 

prítomnosťou histórie. 

Zároveň chceme čo najskôr prispieť nie len k možnosti triede-

nia odpadu na trhu, ale hlavne minimalizovať jeho tvorbu. Sna-

žíme sa dať priestor na zviditeľnenie zaujímavým združeniam, 

ktoré v Trenčíne pôsobia, ako Zelená hliadka, Materské cen-

trum Srdiečko, Zero waste Trenčín, kaviareň Na ceste a po-

dobne. Robíme to hlavne pre nás, Trenčanov. Chceme prispieť 

http://restauracie.sme.sk/restauracie/vyhladavanie?search_kategoariaid_field=7
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k tomu, aby sme sa v tomto meste mali lepšie,“ doplnil  na záver 

spoluorganizátor Richard Ščepko. 

www.sme.sk 25.05.2019 

Pomocná evidencia 383/1/2019 

 

Posádkový klub opraviť nestihnú 

 

Posádkový klub v Trenčíne – bývalý Dom armády – opraviť 

nestihnú. Jediná väčšia sála v Trenčíne stále nefunguje. Diva-

delnú sálu v Dome armády v Trenčíne do leta napriek sľubom 

neopravia. Ministerstvo obrany ešte len pripravuje verejné ob-

starávanie na zhotoviteľa opráv, hoci začiatkom minulého roka 

tvrdili, že práce ukončia do leta.  

Jediné miesto v Trenčíne, kde sa môžu konať väčšie diva-

delné predstavenia a festivaly, tak zostane zatvorené minimálne 

do jesene. Divadelná sála má problémy so zatekajúcou strechou 

od roku 2015. Napriek viacerým opravám za desiatky tisíc eur 

do nej zateká. Ministerstvo obrany uzatvorilo v marci minulý 

rok zmluvu na dodanie projektovej dokumentácie na rekon-

štrukciu strešného plášťa, rekonštrukcia atiky, elektroinštalácie, 

bleskozvodov a výmenu akustického podhľadu v divadelnej 

sále.  

„Projekt koncom októbra minulého roka postúpil na Sta-

vebný úrad Ministerstva obrany SR k vydaniu stavebného po-

volenia. To nadobudlo právoplatnosť 23. marca 2019,“ infor-

movala hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková. Minister-

stvo podľa projektu predpokladá náklady v celkovej výške vyše 

300-tisíc eur, ich reálnu výšku ukáže až verejné obstarávanie, 

ktoré stále nevyhlásili.  

„V súčasnosti prebieha proces prípravy verejného obstaráva-

nia na zhotoviteľa realizačných stavebných prác. V zmysle do-

danej projektovej dokumentácie je predpokladaný termín na 

http://www.sme.sk/
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stavebné práce päť mesiacov,“ povedala hovorkyňa. Kedy však 

práce začnú, neuviedla.  

„Buď obnovím petíciu, alebo nájdem iné prostriedky na to, 

aby som poukázal na to, že sa nedodržujú sľuby,“ skonštatoval  

primátor Richard Rybníček. 

www.sme.sk 27.05.2019 

Pomocná evidencia 390/1/2019 

 

 

Investor chce 13 miliónov za zmarenú výstavbu 

 

Na okresom súde v Trenčíne začalo v utorok 28. mája pojed-

návanie v kauze výstavby polyfunkčnej zóny Idea Grande. Súk-

romná spoločnosť Proprieta žaluje štát a žiada odškodné viac 

ako 13 miliónov eur. Argumentuje pritom zmarenou investíciou 

v dôsledku nezákonného rozhodnutia mesta Trenčín ako sta-

vebného úradu. 

Stavebný úrad vykonáva prenesený výkon štátnej správy, in-

vestor preto žaluje ministerstvo dopravy. Vyplatené odškodné 

by si však štát mo-

hol následne uplat-

ňovať voči mestu. 

Projekt Idea 

Grande začal in-

vestor pripravovať 

v roku 2008, mest-

skí poslanci vtedy 

odsúhlasili predaj 

pozemkov v blíz-

kosti stavidiel a záhradkárskej osady na pravom brehu Váhu a 

neďaleko priemyselného parku o rozlohe viac ako päť hektárov 

za 64 miliónov korún (viac ako 2,12 milióna eur). 

Nerealizovaný projekt Idea Grande. 

http://www.sme.sk/
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Do celého projektu plánovala bratislavská spoločnosť inves-

tovať takmer 50-miliónov eur. Investor podľa jeho právnej zá-

stupkyni kúpil pozemky za účelom výstavby a dohodol s mes-

tom podmienky, za ktorých bude výstavba prebiehať. Tie mala 

obsahovať aj kúpna zmluva. 

„Prvým z nezákonných rozhodnutí malo byť rozhodnutie o 

umiestnení stavby, ktoré vydalo mesto Trenčín. To bolo ná-

sledne na základe protestu prokurátora vyhodnotené ako nezá-

konné. Žalobca už predtým pripravoval celý projekt a všetky 

podklady k tomu, aby mohol byť úspešne uskutočnený,“ pove-

dala na Okresnom súde v Trenčíne právna zástupkyňa inves-

tora. 

Tvrdí, že mesto malo investora viackrát ubezpečiť, že pro-

jekt je v súlade s územným plánom. 

 „Charakteristika stavby bola prílohou zmluvy medzi mes-

tom a investorom. Na základe zrušeného právoplatného rozhod-

nutia bolo žalobcovi znemožnené postaviť stavbu v plánova-

nom rozsahu, a spôsobom, o ktorom mesto vedelo,“ povedala. 

Dodatočná úprava projektu tak, aby bol v súlade s územným 

plánom nebola pre investora prijateľná. 

„Všetky aktivity, financovanie aj výstavba jednotlivých etáp 

smerovala ku konkrétnej výstavbe, investor nechcel robiť pro-

jekt s prevahou administratívnych priestorov,“ uviedla práv-

nička investora. 

Súkromnému investorovi tak podľa právnej zástupkyni 

vznikla škoda viac ako 13 miliónov eur. Sumu mal potvrdiť aj 

znalecký posudok, ktorý si dali vyhotoviť. 

„Je to ušlý zisk ako aj skutočná škoda, ktorá vznikla ako 

priamy dôsledok nezákonného rozhodnutia. Investor v projekte 

nemohol pokračovať, musel pozastaviť aktivity, ale personálne 

aj materiálne vyčlenil peniaze na jeho prípravu. Tieto sa však 

ukázali ako nenávratné a o ne sa znížil žalobcov majetok,“ do-

dala právna zástupkyňa. 
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Podľa právnej zástupkyni ministerstva dopravy investor ne-

preukázal splnenie všetkých predpokladov, ktoré sú nevyhnut-

né k uvedeniu zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú výko-

nom verejnej moci. 

„Žalobca doteraz nepreukázal vznik škody, rovnako aj ušlé-

ho zisku, ktorý by bol v priamej súvislosti s rozhodnutím 

o umiestnení stavby a tiež samotnú príčinnú súvislosť. Ušlý 

zisk je iba hypoteticky možným ziskom, za ktorý štát nenesie 

zodpovednosť,“ skonštatovala na súde. 

Podľa nej prílohu kúpnej zmluvy tvorila urbanistická štúdia, 

tá však nie je záväzným projektom.. 

„Žalobca bol povinný sa s ním dôkladne oboznámiť a projekt 

vypracovať v jeho súlade. Ak to neurobil, konal na vlastnú zod-

povednosť, riziko a zodpovednosť nemôže znášať štát,“ dodala. 

Právny zástupca mesta na súde tvrdil, že mesto zrušilo územ-

né rozhodnutie, pretože prokurátor bol názoru, že projekt ne-

zodpovedal územnému plánu. 

„Rozhodnutie bolo zrušené z dôvodu pochybenia žalobcu, 

pretože predložil projekt, ktorý nezodpovedal vtedy platnému 

územnému plánu. Nemyslím si, že nezákonnosť má za následok 

zákonný nárok na náhradu škody,“ skonštatoval. 

Investor začiatok súdu ani výšku škody komentovať nechcel, 

rovnako ani mesto Trenčín. Pojednávanie bude pokračovať v 

auguste, sudkyňa ho odročila za účelom doplnenia dokazova-

nia. 

Na pravom brehu Váhu v katastri Zlatoviec na mieste pô-

vodnej strelnice malo vyrásť 19 objektov, pričom v 16 budo-

vách malo byť 676 bytov, hotel, administratívna budova, ma-

terská škôlka, detské ihriská, obchody. Obyvateľmi nadštan-

dardných bytoviek mali byť zamestnanci z priemyselného 

parku. V decembri 2009 vydalo mesto záväzné stanovisko k zá-

meru výstavby polyfunkčnej zóny Idea Grande. Uvádza sa v 

ňom, že stavba je v súlade s platným územným plánom. 
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Následne v marci 2010 vydalo rozhodnutie o umiestnení 

stavby. Vtedajší územný plán však túto lokalitu prioritne defi-

noval ako zónu pre komerčné a administratívne stavby ako 

banky, či kancelárie, nie pre bývanie. 

Na nesúlad zámeru investora s územným plánom poukazo-

vali občianski aktivisti združení v iniciatíve Trenčianske fórum. 

Na prokuratúru sa v máji 2011 s podnetom na preskúmanie zá-

konnosti postupu mesta obrátil za Trenčianske fórum Norbert 

Brázda. Rozpor videl v tom, že územie, kde chce investor sta-

vať najmä byty, má v územnom pláne mesta zadefinovanú inú 

funkciu ako obytnú. 

„Je určená na administráciu a komerciu. Môžu tu byť admi-

nistratívne budovy, kancelárie, banky, ale obytná funkcia je tu 

definovaná len doplnková. V prípade takmer sedemsto bytov 

však už ide o primárnu, nie doplnkovú funkciu,“ povedal vtedy. 

Prokuratúra po preskúmaní územného rozhodnutia podala 

protest. Ako skonštatoval hovorca prokuratúry Marián Sipavý, 

mesto porušilo zákon o územnom plánovaní a stavebnom po-

riadku, pretože nebolo v súlade s platným územným plánom 

mesta. 

Na nutnosť zosúladiť zámer investora s územným plánom 

mesta pritom upozorňovalo aj Ministerstvo životného prostre-

dia, pretože projekt bol v rozpore aj s územným plánom kraja, 

ktorý tu rátal s nákladným riečnym prístavom. Ten v plánoch 

napokon „presťahovali“ do Trenčianskej Teplej. 

Do projektu Idea Grande vstúpilo v roku 2011 aj mesto Tren-

čín, ktoré malo záujem o odkúpenie alebo prenájom 225 bytov 

v odhadovanej hodnote 15 miliónov eur. Primátor Richard 

Rybníček predkladal zmluvu so spoločnosťou poslancom tri-

krát na schválenie, ani raz mu mestským parlamentom neprešla. 

Poslancom chýbali analýzy dopadov na rozpočet mesta, v pro-

jekte pre mesto videli veľké ekonomické riziká. Primátor 

http://reality.sme.sk/prenajom/
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
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dokonca po treťom neúspešnom hlasovaní odvolal viceprimá-

tora Milana Kováčika (Smer-SD). 

V roku 2011 napokon mesto zrušilo po proteste prokurátora 

územné rozhodnutie. O rok neskôr investor odstúpil od kúpnej 

zmluvy. 

www.sme.sk 29.05.2019 

Pomocná evidencia 395/1/2019 

 

Deň detí na Mierovom námestí 

 

Veľkolepá oslava určená najmladším trenčianskym obyva-

teľom sa konala v nedeľu 2. júna na Mierovom námestí. Hlav-

ným hosťom oslavy bola dvojica Hanička a Murko so svojím 

pesničkovo-divadelným pred-

stavením. 

Veselé žonglérske kúsky, 

humor a megatriky predviedol 

i šaško Fjodor, ktorý deti niečo 

zo svojich žonglérskeho ume-

nia aj naučil. Zaujímavé bolo aj 

tanečné vystúpenie Štúdia LT – 

Len Tanec, po ktorom sa deti 

budú mohli v tanečnom workshope naučiť niekoľko nových ta-

nečných prvkov. 

Na Mierovom námestí sa deti stretli i s nezbednými cha-

lanmi na nadrozmerných trojkolkách a odfotili sa s akrobatom 

v kostýme spidermana. Na pravej oslave nesmel chýbať tanec, 

o to sa už postarali trenčianske tanečné skupiny Centra voľného 

času, Tancujúce tigríky a Goonies. 

Deti si mohli zblízka pozrieť záchranárske, hasičské a poli-

cajné vozidlá, tvoriť v dielňach, zasúťažiť si o sladkú odmenu, 

šantiť na skákacom hrade či skúsiť niektorú z adrenalínových 

http://www.sme.sk/
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hier. O malé drobnosti a všakovaké dobroty sa postaral detský 

jarmok.  

www.trencin.sk 02.06.2019 

Pomocná evidencia 412/1/2019 

 

Vysadili nové stromy slobody 

 

Pri príležitosti 100. výročia vzniku 1. Československej re-

publiky a zároveň k 100. výročiu od tragickej smrti Milana Ras-

tislava Štefánika pribudli v máji v našom meste štyri nové 

stromčeky lipy malolistej. 

Pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov vysadili 

po jednej lipke v Zátoke pokoja a v zeleni pri fontáne na Ná-

mestí SNP, ďalšie dve 

lipky budú rásť na síd-

lisku Juh. 

Mesto plánuje osa-

diť pri nich aj infor-

mačné tabule. Stromy 

slobody symbolizujú 

vznik Československej 

republiky, v rokoch 

1918 a 1919 ich ľudia vysadili tisíce. „Sadili sa aj v neskorších 

rokoch (1928, 1945, 1968) vždy, keď si ľudia chceli pripome-

núť a osláviť význam slobody a demokracie,“ pripomína 

stránka stromysvobody.cz. 

S myšlienkou výsadby prišlo Centrum environmentálnych 

aktivít. Mesto sa pripojilo k česko-slovenskej kampani Stromy 

slobody. Jej patrónmi sú napríklad Dan Bárta, Peter Lipa, 

Marta Kubišová i veľvyslanec USA v ČR Stephen B. King.  

www.trencin.sk 03.06.2019 

Pomocná evidencia 415/1/2019 

 

http://www.trencin.sk/
http://www.trencin.sk/
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Knižnica otvorila letnú čitáreň 

 

Modernejšia, atraktívnejšia a stále dostupná bezplatne pre 

všetkých. Aj taká je služba Verejnej knižnice Michala Rešetku 

v Trenčíne (VKMR), ktorá 

zharmonizovala pešiu zónu 

už po šiesty raz. Oáza pokoja 

otvorila svoje brány v pon-

delok 3. júna.  

Vo dvore VKMR na Ja-

selskej ulici je tradične sprís-

tupnená každý pondelok a 

štvrtok od 10.00 do 16.00 h, 

v tomto roku až do 5. septembra. Premiérovo si službu môžu v 

rovnakom čase vychutnať aj návštevníci knižnice na najväčšom 

trenčianskom sídlisku Juh. 

Verejnosť sa môže opäť tešiť na takmer päťdesiat titulov slo-

venských i zahraničných periodík. Pomer obsahu a kvantity jed-

notlivých novín, odborných časopisov či voľnočasových maga-

zínov uspokojí kritériá čitateľov všetkých žánrov. 

V ponuke nechýbal ani týždenník MY Trenčianske noviny, 

ktorý každoročne potvrdzuje povesť najčítanejšieho média let-

nej čitárne.  

Novinku predstavuje vytvorenie marketingového partner-

stva so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove, ktorá 

pri príležitosti 50. výročia založenia dodá knižnici aktuálne vy-

dania časopisu Kozmos spolu s ďalšími neperiodickými publi-

káciami. 

Projekt knižnice pod holým nebom spustila VKMR v júni 

2014. Doteraz ju navštívilo 1867 záujemcov. 

www.sme.sk 03.06.2019 

Pomocná evidencia 416/1/2019 

 

http://www.sme.sk/
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Turisticko-pivný pochod Kukanova desina 

 

V sobotu 8. júna sa v Trenčíne uskutočnil už 28. ročník tu-

risticko-pivného po-

chodu Kukanova de-

sina. Vznikol podľa 

povesti spísanej nebo-

hým básnikom Joze-

fom Urbanom v niek-

dajších Mladých rozle-

toch na počesť dnes už 

legendárneho bratislavského pivára Kukana - degradovaného a 

prepusteného vojaka z povolania. 

Účastníci pred štartom na parkovisku na Mládežníckej ulici 

dostali navigačný bulletin a pamätnú nálepku. Organizátori roz-

dali 1982 bulletinov. Každý účastník trasu absolvoval pešo, pri-

čom bol povinný zastaviť sa na desiatich určených stanoviš-

tiach (kontrolách), kde 

mohol (ale nemusel) vypiť 

jedno pollitrové pivo 

podľa vlastného výberu. 

Popíjanie alkoholu ale vô-

bec nie je podmienkou, 

účastník mohol celú trasu 

absolvovať bez toho, aby 

k nemu čo len pričuchol. 

Takisto tí, ktorí neobľu-

bujú pivo, si mohli zvoliť náhradu podľa vlastnej chuti. Na kaž-

dom stanovišti dostal štartujúci na určené miesto v bulletine pe-

čiatku tej-ktorej kontroly. V cieli za krytou plavárňou pokračo-

valo podujatie vyhodnotením a hudobným programom.         

Predchádzajúcich ročníkov sa zúčastnilo veľa priateľov dob-

rého piva a nenáročnej turistiky nielen zo Slovenska, ale i z 
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blízkeho (Česká republika) aj ďalekého okolia (Amerika, Af-

rika). Medzi účastníkmi bývalých ročníkov nechýbali známe a 

populárne tváre, napríklad politik Eduard Kukan. 

Vlastné poznámky 08.06.2019 

Pomocná evidencia 441/1/2019 

 

Rozprašovače vodnej pary pre osvieženie 

 

Na Mierovom námestí nainštalovali v pondelok 10. júna roz-

prašovače vodnej pary. Pred Kultúrno-informačným centrom 

pribudla i pitná fontánka. V centre Trenčína sú tak, okrem Fon-

tány Marca Aurélia, k dispozícii ďalšie možnosti na osvieženie.  

Rozprašovače vodnej pary majú podobu štyroch stĺpov. Kaž-

dých 60 sekúnd 

„striekajú“ paru 

a 30 sekúnd je pau-

za. To sa stále opa-

kuje. Režim pre-

vádzky rozprašo-

vačov je nastavený 

tak, aby sa v pon-

delok až štvrtok za-

pínali o 10.00 h 

a vypínali o 21.30 h. V piatok, sobotu a nedeľu fungujú od 

10.00 do 23.00 h. 

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 10.06.2019 

Pomocná evidencia 447/1/2019 

 

 

 

http://www.trencin.sk/
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Záverečný seminár Akadémie tretieho veku  

 

Záverečný seminár 32. ročníka Akadémie tretieho veku 

(ATV) mal v stredu 12. júna slávnostnú atmosféru. Školský rok 

2018/2019 úspešne ukončilo 154 poslucháčov. Osvedčenie 

o účasti a gratuláciu od prítomných hostí si mohlo prevziať 134 

z nich.  

„ATV v Trenčíne plní významnú úlohu v histórii celoživot-

ného vzdelávania seniorov, je najdlhšie fungujúcou inštitúciou 

tohto typu na Slovensku. Je našou výzvou, aby sme i v nadchá-

dzajúcom období neostali nič dlžní jej dobrému menu“, pove-

dala Janka Gugová, predsedníčka ATV.  

Info 25.06.2019 

Pomocná evidencia 455/1/2019 

 

Ministerstvo ocenilo Pavla Honzeka 

 

Ministerstvo obrany SR vyhlásilo vo štvrtok 13. júna v Bra-

tislave laureátov ankety Vojen-

ský čin roka 2018.  

Za vytváranie kladného 

vzťahu verejnosti k Ozbroje-

ným silám SR bol ocenený gen-

por. v. v. Pavel Honzek a Klub 

generálov SR – Trenčín. Laure-

átmi sa v kategórii „Priateľ 

Ozbrojených síl SR“ stali vďaka iniciácii a organizácii rozsiah-

lej rekonštrukcie vojnového cintorína v Kubrej.  

Zrekonštruovaný cintorín bol sprístupnený pri príležitosti 

100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny v novembri 2018.  

Info 25.06.2019 

Pomocná evidencia 460/1/2019 

 

Genpor. v. v. Pavel Honzek po prevzatí ocenenia. 
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Peter Laco oslávil 60. narodeniny 

 

Pri príležitosti životného jubilea prijal primátor mesta Ri-

chard Rybníček vo štvrtok 13. júna jubilanta Petra Laca. Bý-

valý člen ochotníckeho divadelného súboru Maríny Turkovej 

v Trenčíne, športovec telom i dušou a spoluorganizátor Behu 

trenčianskou Brezinou oslávil 21. mája svoje 60. narodeniny.  

Info 13.06.2019 

Pomocná evidencia 461/1/2019 

 

Ocenili darcov krvi 

 

Pri príležitosti svetového dňa darcov krvi v piatok 14. júna 

odovzdal Slovenský Červený kríž v obradnej sieni Mestského 

úradu v Trenčíne diamantovú plaketu piatim Trenčanom - Já-

novi Búlikovi, Radoslavovi Čahojovi, Jurajovi Krupkovi, 

Janke Palovej a Jiřímu Šneberkovi. Pre zlatú plaketu si prišlo 

10 Trenčanov: Milan Bachinec, Juraj Dobiaš, Branislav Je-

žík,  Ivan Juhás, Zuzana Juhásová, Slávka Kocáková, To-

máš Král, Richard Malát, Richard Malatinec a Ľubomír 

Vavruš.  

Info 14.06.2019 

Pomocná evidencia 469/1/2019 

 

Letné kúpalisko otvorili v polovici júna 

 

V sobotu 15. júna privítalo letné kúpalisko prvých návštev-

níkov v tejto sezóne. Vstupné je upravené, otváracie hodiny 

zostávajú na úrovni minulého roka.  

K dispozícii je zdarma 250 nových ležadiel. Za požičanie sl-

nečníka treba zaplatiť kauciu 5 eur s tým, že ak dôjde k ich po-

škodeniu, kaucia prepadá a nebude návštevníkovi pri odchode 
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z kúpaliska vrátená. V areáli sú štyri bazény – rekreačný, pla-

vecký, detský a dopadový s toboganmi.  

Návštevníci nájdu občerstvenie v bufetoch, k dispozícii je i 

prevádzka zmrzlinových produktov, stánok s donutmi a ká-

vou a toto leto 

aj fresh pro-

dukty. K športo-

vým aktivitám 

slúži ihrisko na 

plážový volej-

bal, ale aj 2 stol-

notenisové be-

tónové stoly, 

detské ihrisko 

s hracími prv-

kami pre deti od 

2 do 12 rokov, pitná fontána i zábavné atrakcie – trampolíny 

a vodný futbal. 

Priamo pri kúpalisku je 62 parkovacích miest, z toho 5 pre 

ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP). Pri krytej plavárni je 236 

parkovacích miest, z toho 7 pre ŤZP. Parkovanie pri plavárni 

i kúpalisku je zdarma. Pred vstupom do areálu kúpaliska sú 

umiestnené cyklostojany. Priestor letnej plavárne je monitoro-

vaný. 

Vyššie vstupné pri niektorých vekových kategóriách náv-

števníkov  je reakciou na zvýšenie cien vody a energií (plyn, 

elektrina) od januára 2019. Stále však platí, že občania mesta 

Trenčín majú na kúpalisko zvýhodnené vstupné. Preto je dôle-

žité, aby mali so sebou občiansky preukaz, stačí, ak ho budú 

mať na nahliadnutie prefotený v mobile. 

Info 15.06.2019 

Pomocná evidencia 473/1/2019 

 



153 
 

Mladí filatelisti súťažili vo finále olympiády 

 

V Posádkovom klube sa v dňoch 14. - 16. júna stretlo 33 detí 

z celého Slovenska vo finále Filatelistickej olympiády mládeže. 

Písomné testy, tvorba miniexponátov z poštových známok, pre-

hliadka mesta a hradu, to bol ich hlavný program.  

Podujatie bolo súčasťou celoslovenskej súťažnej Mládežníc-

kej filatelistickej výstavy Juniorfila 2019. Výstava svojím roz-

sahom 70 výstavných plôch s 1100 výstavnými listami zaujala 

i časť verejnosti, najmä mladej generácie. Predsedom Organi-

začného výboru výstavy a spoluorganizátorom olympiády bol 

Karol Milan.  

Info 30.07.2019 

Pomocná evidencia 475/1/2019 

 

Prvý piknik v Parku Milana Rastislava Štefánika 

 

V nedeľu 23. júna zorganizovala radnica prvý mestský pik-

nik v Parku Milana Rastislava Štefánika. Mesto návštevníkom 

zdarma poskytlo malé občerstvenie, citronádu, ovocie a špor-

tové náčinie. Chceli, 

aby priestor, ktorý 

pred vlaňajšou revita-

lizáciou slúžil len ako 

spojnica mesta s au-

tobusovou a vlako-

vou stanicou, získal 

ďalší rozmer. 

S nápadom na prí-

pravu pikniku v 

parku prišiel mestský poslanec Martin Smolka. „Filozofiou 

bolo prísť do parku, rozložiť si deku, čítať knihu alebo sa s pria-

teľmi v tieni stromov len tak porozprávať a doniesť si niečo 
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malé pod zub,“ priblížil s tým, že ľudia si po nedeľnom obede 

rozhýbali telá pri joge a viacerých športových aktivitách vrá-

tane bedmintonu. 

Mestský poslanec si zaspomínal aj na časy, keď v parku pra-

videlne hrávali dychové kapely alebo v ňom niekto recitoval. 

Ako tvrdí, z dobových 

fotografií spred desiatok 

rokov vidno, že ľudia 

mali nedele spojené s 

parkom a ten vďaka nim 

pulzoval životom. 

„Park sa mení a už 

vyzerá inak, ako pred ro-

kom. Obyvatelia pove-

dali, že potrebujú roz-

hľadové priestory kvôli 

pocitu bezpečnosti. Preto sa v rámci revitalizácie spravilo ore-

zanie stromov a kríkov tak, aby videli z jednej strany parku na 

druhú a aby pri chodníku neboli husté kry,“ priblížil Martin 

Smolka. 

O parku ako o mieste, kam budú ľudia chodiť častejšie, ho-

vorí aj radnica. Spraviť z neho krajšie a bezpečnejšie miesto 

bolo jedným z cieľov vlani ukončenej revitalizácie zelene, na 

ktorú získal Trenčín z eurofondov takmer 400 tisíc eur.  

„Zeleň prešla komplexnou obnovou, pribudol nový trávnik, 

stromy, kry, kvetinové záhony, spravili sa aj odborné orezy a 

frézovanie pňov. V parku je dnes novovysadených 111 stromov 

– jasene, duby letné, javory červené, lipy, buky, pagaštany, bo-

rovice čierne, ale aj okrasné jablone, hrušky, višne, jarabiny a 

magnólie,“ priblížila pozitívne zmeny v parku hovorkyňa Tren-

čína Erika Ságová. 

Celkovo pribudlo aj 577 kusov krov, kvetinové záhony tvorí 

viac ako dvetisíc rastlín, pribudli cibuľoviny a lúčne zmesi. 
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Podľa slov Eriky Ságovej arboristicky orezali 379 stromov 

a vyfrézovali 150 pňov, trávnik dodávateľ obnovil na ploche 

takmer 13-tisíc metrov štvorcových. 

Mesto aktuálne reklamuje niekoľko uschnutých borovíc, 

ktoré nahradia a vysadia na iných miestach, ako doposiaľ. Pre-

chod parkom zjednodušila aj minuloročná mestská investícia 

160 tisíc eur do rekonštrukcie chodníka, v cene bolo aj osadenie 

nového mobiliáru. 

O parku ako o mieste, kde to v minulosti žilo aj vďaka hudbe, 

hovorí i senior Cyril: „V pavilóne hrala dychovka, bolo bežné, 

že Trenčania zo všet-

kých častí mesta sem 

v nedele popoludní 

chodievali oddýchnuť 

si. Nadviazať na to, čo 

bolo bude veľmi prí-

jemné a obohacu-

júce.“  

Súhlasí s ním aj 

Magdaléna: „Aj starší 

by privítali v parku opätovné zavedenie koncertov, ale nie mo-

dernej hudby, skôr takej, pre dôchodcov.“ 

Mladšia generácia mestský piknik v parku privítala. „Som 

rada, že sa robia takéto podujatia, kde aj ľudia v meste môžu 

tráviť čas vonku,“ povedala Ivana. Dávid si s manželkou Simo-

nou na piknik priniesol aj občerstvenie. 

„Kúpili sme si tvarohový závin, čučoriedky, džús a karty. 

Park sme doteraz nevyhľadávali, používali sme ho len ako spoj-

nicu na stanicu. Páči sa nám, že mesto niečo takéto robí a oby-

vatelia majú kam ísť v čase voľna,“ povedali. 

www.sme.sk 23.06.2019 

Pomocná evidencia 495/1/2019 

 

http://www.sme.sk/
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Mesto a župa podmieňujú rozšírenie OC Laugaricio 

 

Dopravnej situácií i sprístupneniu nákupného centra môže 

pomôcť chodník pre peších a cyklistov. Problémovú dopravu 

pri nákupnej zóne Trenčín – Belá komplikuje neexistujúci 

chodník či cyklochodník, po ktorom volajú Trenčania už nie-

koľko rokov. 

Dopravné zápchy môžu navyše sťažiť plány majiteľa ob-

chodného centra rozšíriť prevádzku, s tým ale nesúhlasí mesto 

ani župa. Rokovania prebiehajú tri roky, podmienkou udelenia 

povolenia je vyrie-

šenie dopravy, to sa 

ale zatiaľ nečrtá. 

Mesto chce patovej 

situácii aspoň sčasti 

napomôcť vybudo-

vaním cestičky pre 

chodcov a cyklistov 

od kruhového ob-

jazdu pod Juhom až 

po obchodnú zónu, Trenčania aktivitu mesta uvítali. 

Po mimoriadne vyťaženej ceste druhej triedy prejdú denne 

tisíce áut, každú hodinu stovky z nich schádzajú z kruhového 

objazdu k hypermarketu, k nákupnej zóne alebo k Obchodnému 

centru (OC) Laugaricio. V úseku dochádza často k zápcham a 

spomaleniu plynulosti premávky. Riešením má byť nové do-

pravné riešenie, ktorým podmieňujú povolenie na rozšírenie 

OC. 

„Rokovania so zástupcami obchodných centier o riešení si-

tuácie prebiehajú neúspešne už tri roky,“ informovala hovor-

kyňa Trenčína Erika Ságová s tým, že cesta v súčasnosti kapa-

citne vyhovuje, problematická je ale okružná križovatka. 
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Mesto preto navrhuje vytvoriť mimoúrovňovú križovatku 

pre osobné autá, čím by sa minimalizovali ľavé odbočenia len 

pre autobusy a zásobovanie. To by podľa trenčianskej hovor-

kyne mohlo výrazne prispieť k plynulosti cestnej premávky, 

ďalšie etapy uvažujú s dopravným prestavaním celého areálu s 

obchodmi. Či a kedy povolí župa, mesto a ďalšie dotknuté in-

štitúcie rozšírenie OC, závisí od aktivít zahraničných investo-

rov. 

 „Kladné stanovisko je podmienené riešením stavu dopravy 

zo strany investora Laugaricia. Mesto aj župa sa vyjadrili, že 

pred tým, ako sa v lokalite bude riešiť ďalšia investícia, je po-

trebné, aby investor prijal investičné opatrenia smerujúce k vy-

riešeniu dopravy na 

ceste II/507,“ potvrdila 

hovorkyňa župy Len-

ka Kukučková. 

Ideálne dopravné 

riešenia podľa nej pre-

dostrela Správa ciest 

Trenčianskeho samo-

správneho kraja na 

spoločnom stretnutí 

ešte v máji 2018, posledné stretnutie prebehlo v apríli tohto 

roka. 

„Zástupca správcovskej spoločnosti NC Laugaricio na ňom 

uviedol, že preverí možnosti vlastníka obchodného centra v 

uvedenej veci a o výsledku bude písomne informovať vlastníka 

cesty, teda Trenčiansky samosprávny kraj,“ uviedla Lenka Ku-

kučková. 

Manažérka centra OC Laugaricio Tatiana Draková v pí-

somnom stanovisku potvrdila, že o obchodných zámeroch v lo-

kalite rokujú s mestom aj župou. Na otázky, o aké veľké 
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rozšírenie obchodného centra má jeho majiteľ záujem a ako vní-

majú súčasnú dopravnú situáciu pri nákupnej zóne, neodpove-

dala. 

Odbremeniť prúd áut idúcich z mesta k zóne a ďalej smerom 

k Trenčianskej Turnej, uľahčiť nákupy peším či cyklistom chce 

mesto cestičkou. Ako Erika Ságová priblížila, mesto sa pokúsi 

vybudovať chodník pre chodcov a cyklistov od kruhového ob-

jazdu pod Juhom, popri Lavičkovom potoku až po obchodnú 

zónu Belá, nepôjde však o jednoduchý projekt. 

„Situácia je komplikovaná tým, že na úseku je množstvo 

drobných parciel v majetku desiatok majiteľov pôdy, s ktorými 

budeme musieť rokovať. V súčasnosti prebieha projektová prí-

prava, nasledovať bude povoľovací proces a potom aj majetko-

voprávne vyrovnanie,“ doplnila. 

Trenčania zámer mesta vítajú, za ideálny variant považujú 

chodník pre peších susediaci s cyklochodníkom. 

www.sme.sk 25.06.2019 

Pomocná evidencia 504/1/2019 

 

Trenčín zabodoval v kampani Do práce na bicykli 

 

Podľa výsledkov celoslovenského vyhodnotenia kampane 

Do práce na bicykli 2019, ktoré sa konalo v utorok 18. júna 

v Bratislave, obsadil Trenčín tretiu priečku medzi 99 zaregis-

trovanými samosprávami.  

Za úspechom trenčianskej samosprávy sú všetci ľudia, ktorí 

nechali auto doma a na cestu do práce radšej využili ekologic-

kejší spôsob prepravy. V 181 registrovaných tímoch bolo 619 

aktívnych cyklistov či kolobežkárov, ktorí najazdili spolu 57 

249,67 km. V prepočte na jedného účastníka je to 92,49 km. 

Inak povedané, trenčianske tímy ušetrili 15 845,55 kg CO². 

www.trencin.sk 27.06.2019 

Pomocná evidencia 512/1/2019 

http://zlavy.sme.sk/
http://www.sme.sk/
http://www.trencin.sk/
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Nočnú artistickú šou sledovali stovky divákov 

 

V piatok 28. júna a v sobotu 29. júna večer sa v parku pod 

Juhom odohrali dve veľkolepé predstavenia nočnej artistickej 

šou Príbehy z Tren-

čína. Nenechali si 

ho ujsť tisícky di-

vákov. 

Išlo o šieste po-

kračovanie cyklu 

Príbehy z Trenčína, 

tento raz o tom, ako 

sa z mladej krč-

márky stala komor-

níčka kráľovnej a 

ako na hrade našla svoju životnú lásku. Na siedmich stanoviš-

tiach odohralo vyše 30 účinkujúcich desať scén. Príbeh o Agáte 

zostavil a pod réžiu nočnej šou sa podpísal opäť Trenčan Vlado 

Kulíšek. Organizátorom podujatia bolo Mesto Trenčín. Ťahá-

kom tohto ročníka bola osemmetrová vysoká veža.  

www.trencin.sk 29.06.2019 

Pomocná evidencia 520/1/2019 

 

Farár Milan Kupčík odchádza do Radošiny 

 

Farár Milan Kupčík odchádza do Radošiny. V Trenčíne 

odslúžil 15 rokov, z toho tri funkčné obdobia ako dekan. 

„Budem iste rád spomínať na mnohé krásne priateľstvá, ktoré 

sa tu vytvorili, na ľudí, ktorí mali krásnu vieru, boli obetaví 

a dobrí,“ hovorí kňaz Milan Kupčík.  

http://www.trencin.sk/
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V našom meste ho čakalo viacero úloh: „Veľká ťarcha bola 

popasovať sa s dlžobami, spojenými so stavbou kostola na 

Juhu. Potrebné bolo zveľadiť kostoly, ktoré má fara na 

starosti.“ Dnes má farský kostol zrekonštruovaný exteriér aj 

interiér, k storočnici bol opravený kostol Notre Dame, 

vynovená je kaplnka Svätej Anny a pri príležitosti jej 250. 

výročia pred ňou 

pribudla socha sv. Anny 

s Pannou Máriou.  

„Všetko toto si vy-

žadovalo námahu, obetu 

a čas mnohých odborní-

kov a takisto brigádni-

kov,“ hovorí. Dôležité 

však podľa neho je, aby 

do chrámov prichádzali ľudia: „A to bola moja najdôležitejšia 

úloha v tomto meste, aby som sprostredkoval Božiu lásku tým, 

ktorí o ňu prejavili záujem. Ďakujem všetkým Trenčanom za 

ich prijatie, lásku a porozumenie. Želám všetkým ľuďom tohto 

mesta, aby nezabúdali na 

toho, ktorý je našou 

cestou, pravdou 

a životom. Nezabúdajme 

na Kristovu lásku a jeho 

obetu.“  

Milan Kupčík pochá-

dza z Makova. Do semi-

nára nastúpil v roku 1988 

v Bratislave, za kňaza ho 

vysvätili v roku 1993. Ako kaplán začínal v Rajci, kde bol dva 

roky, rok potom v Považskej Bystrici a v roku 1996 sa stal fa-

rárom v Nitre – Horné Mesto. Otec kardinál Ján Chryzostom 

S Milanom Kupčíkom sa rozlúčil aj primátor Richard Rybníček. 

Milan Kupčík sa podpísal do pamätnej knihy mesta. 
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Korec ho v roku 2004 poslal do Trenčína. Ďalším jeho pôso-

biskom je od pondelka 1. júla Radošina.  

Po 14 rokoch v Trenčíne odchádza aj ďalší trenčiansky kňaz 

Jozef Varhaník. Farárom na Juhu bol od 1. júna 2005, odkedy 

ide o samostatnú farnosť. Odchádza do farnosti Rybany.  

Info 25.06.2019 

Pomocná evidencia 525/1/2019 

 

Trenčiansky kraj naďalej stráca obyvateľov 

 

Podľa informácií Štatistického úradu v roku 2018 klesol po-

čet obyvateľov v Trenčianskom kraji, obyvateľov ubudlo tak-

mer vo všetkých okresoch kraja. Ku koncu minulého roka mal 

Trenčiansky kraj 585 882 obyvateľov, medziročne ich počet 

klesol, a to až o takmer 1500 osôb, informoval riaditeľ Praco-

viska ŠÚ SR v Trenčíne Pavol Arpáš. 

Trenčiansky kraj pritom od svojho vzniku zaznamenal prí-

rastok obyvateľstva iba trikrát, v rokoch 1996, 1997 a 2008, 

úbytok dvadsaťkrát, no v posledných rokoch úbytky dosahujú 

maximálne hodnoty. 

Kým Slovensko v prepočte na tisíc obyvateľov získalo 1,3 

obyvateľa, v Trenčianskom kraji nastal úbytok o 2,5 obyvateľa. 

Dlhodobo najvýraznejšie úbytky obyvateľstva vykazuje okres 

Myjava, v roku 2018 na každých 1 000 obyvateľov to bolo až 8 

obyvateľov. Minimálny pokles obyvateľov zaznamenali štatis-

tici v okrese Trenčín, a to o 0,04 obyvateľa v prepočte na tisíc 

obyvateľov. 

Trenčiansky kraj strácal obyvateľov najmä prirodzenou ces-

tou. V roku 2018 sa v kraji narodilo 5 215 živých detí a zomrelo 

6 228 osôb. 

„Takmer najnižšia pôrodnosť 8,9 v prepočte na tisíc obyva-

teľov a vysoká úmrtnosť 10,6 na tisíc obyvateľov spôsobili, že 
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prirodzenou cestou kraj stratil až 1,7 obyvateľa z každých 1 000 

obyvateľov,“ uviedol Pavol Arpáš. 

www.sme.sk 02.07.2019 

Pomocná evidencia 526/1/2019 

 

Oslávili platinovú svadbu 

 

Manželia Zita a Vincent Gondžúrovci z Trenčína sa 

v utorok 9. júla dožili 70 rokov spoločného manželského života 

a oslávili svoju platino-

vú svadbu. Pár, ktorý 

pred toľkými rokmi 

vytvorili, sa postupne 

rozšíril na 3 deti s 

partnermi, 6 vnúčat a 10 

pravnúčat.  

Obaja pochádzajú 

z veľkých rodín. Zita 

z roľníckej rodiny v 

Predmieri, kde bolo 7 

detí, Vincent zo 6-detnej učiteľskej rodiny v Žiline. Žiaľ, zo 

súrodencov už ostali jediní.  

Zoznámili sa v Žiline krátko po skončení vojny. Odišli 

pracovať do textilky v Ružomberku a pod tlakom tzv. 

normalizačných síl po roku 1968 sa v roku 1971 presťahovali 

do Trenčína, kde žijú dodnes.  

Vincent bol celý život aktívny športovec. Závodne hrával 

volejbal, šach, tenis a pingpong, v ktorom bol ako veterán 

niekoľkokrát majster Slovenska.  

Info 30.07.2019 

Pomocná evidencia 542/1/2019 

 

 

http://www.sme.sk/
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Trenčín získal peniaze na Wi-Fi 

 

Poukážku v hodnote 15 tisíc eur na internet zadarmo dostal 

Trenčín ako jedna z 3 400 obcí členských štátov Európskej únie, 

Islandu a Nórska, ktoré sa zapojili do výzvy iniciatívy 

WiFi4EU. 

Poukaz financovaný Európskou komisiou má pokryť ná-

klady na inštaláciu Wi-Fi prístupových bodov vo verejných 

priestoroch, vrátane mestských sál, verejných knižníc, múzeí, 

verejných parkov alebo námestí. 

„Podarilo sa nám získať peniaze na rozšírenie miest, kde sa 

budú môcť obyvatelia bezplatne bezdrôtovo pripojiť na inter-

net,“ hovorí viceprimátor mesta Patrik Žák. „Financie z EÚ 

zabezpečia nákup zariadení a inštaláciu, Mesto Trenčín bude 

hradiť internetové pripojenie a prevádzkové náklady.“ 

Išlo o druhú výzvu na predkladanie návrhov. Prebiehala 

v dňoch 4. – 5. apríla, jej výsledky oznámila EK na začiatku 

mája a poukaz mestu doručila 11. júla Nikola Angelino Svobo-

dová z Európskej agentúry INEA. Na dokončenie inštalácie s 

tým, že sieť začne fungovať, má mesto 18 mesiacov. 

www.trencin.sk 09.08.2019 

Pomocná evidencia 544/1/2019 

 

Trenčín budú kosiť súkromné firmy 

 

Kosiť verejnú zeleň v Trenčíne budú aj nasledujúce štyri 

roky súkromné firmy. Zmluvy so súčasnými dodávateľmi ko-

senia končia v apríli 2020, mestskí poslanci schválili zámer vy-

hlásiť verejné obstarávanie na poskytnutie služieb kosenia ve-

rejnej zelene a brehov hrádze spolu s odvozom a zneškodnením 

odpadu. 

Predpokladaná hodnota zákazky je podľa radnice takmer 2,5 

milióna eur za maximálne šesť kosení za rok. Zákazku a 

http://www.trencin.sk/
http://tender.sme.sk/
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následne aj kosenie plánuje mesto rozdeliť na šesť samostat-

ných častí – Sever, Stred, Západ, Juh a ruderál (opustené a za-

nedbané pozemky), pozemky po Železniciach SR – ruderál a 

pravý a ľavý breh hrádze Váhu. Prípadní uchádzači budú môcť 

predložiť ponuku na jednu alebo viac častí, prípadne aj na 

všetky časti zákazky. 

Historické centrum Trenčína a vybrané areály škôl a škôlok 

bude kosiť i naďalej Mestské hospodárstvo a správa lesov.  

www.sme.sk 22.07.2019 

Pomocná evidencia 557/1/2019 

 

Dobrovoľníci čistili južné opevnenie hradu 

 

Od piatka 26. do nedele 28. júla sa pri južnom opevnení 

Trenčianskeho hradu stretli desiatky ľudí na dobrovoľníckom 

tábore. Spoločne dočisťo-

vali lesopark Brezina v 

blízkosti hradieb a separo-

vali skaly, ktoré sa vyu-

žijú pri obnove pôvod-

ného múru hradného 

opevnenia. 

Cieľom dobrovoľní-

kov bolo napomôcť aj me-

dzinárodnému projektu 

TreBuChet. Jedným z jeho výsledkov má byť sprístupnenie 

hradu druhým vstupom z lesoparku Brezina. Prví návštevníci 

by do hradu cez lesopark mohli prejsť už v priebehu budúceho 

roka. 

V poradí štvrtý ročník tábora zorganizoval architekt Július 

Bruna. Ako vysvetlil, tento rok mali dobrovoľníci oproti minu-

lým rokom na starosti najmä likvidáciu náletovej zelene a bu-

riny. 

http://www.sme.sk/
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„Dočisťujeme priestor z vlaňajška a pokračujeme vo vyhľa-

dávaní a odkladaní skál, ktoré sa použijú pri obnove muriva. 

Pokračovať budeme smerom k mestským hradbám a budeme 

čistiť areál, kde bolo kedysi amatérske futbalové ihrisko,“ pri-

blížil v piatok Július Bruna. 

Na rozdiel od minulých rokov tak dobrovoľníci neprehľadá-

vali svah a fragmenty črepín nachádzajúce sa pod povrchom, 

podľa organizátora by sa tak mohlo stať pod dohľadom arche-

ológa, ktorého účasť však zabezpečená nebola. V priebehu 

troch rokov však dobrovoľníci našli v okolí desiatky fragmen-

tov starých stovky rokov. 

„Našli sa dve gotické rebrá. Vlani sme našli množstvo frag-

mentov, ktoré pamiatkari dodnes spracúvajú. Podľa archeológa 

z nálezových vecí bola vzácna kachlica ešte neglazovaná s ne-

konečným vinohradníckym vzorom, najvzácnejším fragmen-

tom je štvrtina kachlice s Jurajom, ktorý zabíja draka. Verím, 

že sa nám budúci rok podarí s archeológmi nájsť jej zvyšok,“ 

priblížil Július Bruna. 

Pri obnovovacích prácach pomôže aj asi sedem kubíkov ka-

meňa, ktoré sa nachádzali pod múrmi južného opevnenia. Tie 

vyzbierali dobrovoľníci vlani, v prvý deň tohtoročného tábora 

naakumulovali ďalší kubík. Na otázku, či si dobrovoľníci nájdu 

pri južnom opevnení prácu aj budúci rok, po otvorení druhého 

vstupu do hradu, Július Bruna odpovedal jasne. 

„Mesto má záujem pokračovať v kultivácii priestoru, pretože 

sa stane prakticky čakacím priestorom pre vstup do hradu, preto 

je potrebné vytvoriť tu zázemie, ktoré nebude rušiť panorámu, 

a aby bolo zapustené v teréne. Práce bude nadbytok, záleží však 

na konsenze s pamiatkarmi,“ povedal s tým, že organizovať 

ďalší ročník dobrovoľníckeho tábora ho každým rokom ťahajú 

ľudia so snahou pomôcť dobrej veci. 

www.sme.sk 30.07.2019 

Pomocná evidencia 562/1/2019 

http://www.sme.sk/
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Za rekonštrukciu „skleníka“ na hrade hrozí pokuta 

 

Za omeškané termíny dokončenia rekonštrukcie administra-

tívnej budovy na Trenčianskom hrade bude jej zhotoviteľ sank-

cionovaný. Potvrdil to riaditeľ Trenčianskeho múzea, ktoré 

hrad spravuje. 

Šéf Stavebnej ko-

mory Slovenskej re-

publiky tvrdí, že via-

ceré firmy v snahe zís-

kať zákazky prisľúbia 

investorom termíny, 

ktoré sú z časového 

hľadiska ťažko reali-

zovateľné a investori 

tak musia trpieť od-

klady. Rekonštrukcia „skleníka“ odštartovala koncom júna mi-

nulého roka s termínom ukončenia prác december 2018.  

Odovzdať dielo zhotoviteľ do sľúbeného termínu nestihol, 

dôvodom mal byť nesúlad skutočného stavu budovy s projek-

tom zo 60. rokov minulého storočia. Problémom boli rôzne 

výšky a hrúbky podláh v každej z miestností i rozpadnutá kana-

lizácia, ktorú museli nahradiť novou. Rozpočet preto oproti pô-

vodnému plánu museli navýšiť o viac ako 53 tisíc na celkových 

430 tisíc eur bez DPH. 

Ďalší termín určil zhotoviteľ na 1. máj 2019, na ktorom sa 

firma s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja do-

hodla na kontrolnom dni v polovici marca tohto roku. Ani ten 

česká spoločnosť nestihla a termín koncom mája finálne stano-

vila na 1. júl 2019.  

Dôvod odkladu vysvetlil stavbyvedúci Miroslav Zemánek. 
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„K omeškaniu došlo z dôvodu priebežných technických 

zmien a s ohľadom na požiadavky Krajského pamiatkového 

úradu v Trenčíne. Ten chcel upraviť a špecifikovať exteriérové 

náležitosti, akou je voľba a typ kameňa s ohľadom na archeolo-

gický prieskum,“ argumentoval na kontrolnom dni trenčian-

skemu županovi Jaroslavovi Baškovi. Omeškanie podľa stav-

byvedúceho zapríčinilo aj nevyhovujúce počasie v zimných a 

jarných mesiacoch. 

„Môžem deklarovať, že budova bude odovzdaná do 1. júla,“ 

povedal Miroslav Zemánek. Tretí termín odovzdania zhotoviteľ 

stihol.  

Podľa hovorkyne TSK Lenky Kukučkovej administratívna 

budova prešla kolaudáciou: „Kolaudačné rozhodnutie bolo vy-

dané 27. júna 2019, právoplatné 28. júna. Od tohto dátumu slúži 

návštevníkom aj na-

priek drobným poko-

laudačným nedostat-

kom.“ 

Slávnostného otvo-

renia sa zrekonštruo-

vaná budova zatiaľ 

nedočkala, predaj líst-

kov stále prebieha na 

pôvodnom mieste, na 

príjazdovej ceste k 

hradu pár desiatok metrov pod ‘skleníkom.‘ 

„V súčasnosti vylaďujeme pokladničný systém. Minulý týž-

deň sme prešli jeho aktualizáciou a dodávateľ z Prahy inštaluje 

na turnikety čítačky, ktoré musia byť na mieru,“ uviedol riaditeľ 

Trenčianskeho múzea Peter Martinisko. 

Ako priblížil, múzeum už tretíkrát vyhlásilo súťaž na prená-

jom priestoru kaviarne. 

https://pocasie.sme.sk/
http://reality.sme.sk/prenajom/
http://reality.sme.sk/prenajom/
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 „Za podmienky, že to nebude len kaviareň, ale bude spojená 

s predajom suvenírov, aby si dotyčný nájomca vedel vykryť ná-

klady počas zimných mesiacov,“ vysvetlil s tým, že súťaž ukon-

čia do troch týždňov. 

Časť priestorov administratívnej budovy tak zatiaľ slúži ako 

zázemie pre zamestnancov, návštevníci hradu môžu využiť 

dámske, pánske a bezbariérové toalety. 

 „Prebiehajú rokovania s dodávateľom. Čo sa týka sankcií, 

tak tie budú vo výške niekoľko desiatok tisíc eur za nedodržania 

termínov,“ upozornil Peter Martinisko. 

www.sme.sk 09.08.2019 

Pomocná evidencia 586/1/2019 

 

Mesto si pripomenulo augustové udalosti v roku 1968 

 

Na augustové udalosti spred 51 rokov spomínali ľudia na 

Mierovom ná-

mestí v stredu 

21. augusta. 

Medzi nimi boli 

i Trenčania – 

členovia vtedaj-

šieho hnutia od-

poru proti oku-

pácii Českoslo-

venskej socia-

listickej repub-

liky Emil Sedlačko, Ján Prodaj, Ján Žitňan, Michal Šváby, 

Miloslav Ábel, Eugen Szép a Leo Kužela. V tom čase vyvíjali 

rôzne odvážne aktivity, ktorými dávali najavo nesúhlas s tým, 

čo sa vtedy dialo. 

Členov hnutia odporu proti okupácii predstavil primátor Richard Rybníček: zľava Leo Kužela, 

Eugen Szép, Ján Žitňan, Ján Prodaj, Emil Sedlačko a Miloš Abel. 

http://restauracie.sme.sk/restauracie/vyhladavanie?search_kategoariaid_field=7
http://www.sme.sk/
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„Sú to hrdinovia,“ skonštatoval primátor Richard Rybní-

ček. „Nikdy nesmieme na august 1968 zabudnúť. Časy norma-

lizácie zničili mnohé ľudské životy.“ 

Aby sa nezabudlo, mesto pripravilo informačnú bronzovú 

dosku, ktorá i budúce generácie upozorní na strom v strede 

Mierového námestia. Miesto má pri lipke slobody. Tento strom, 

okolo ktorého ľudia každý deň prechádzajú, tam totiž nerastie 

náhodou.  

„Atmosféra v Trenčíne bola pred tými 51 rokmi dosť napätá. 

Sadenie lipky bol vlastne protest proti augustovej okupácii. 

Urobili sme to tak, 

aby sme oklamali 

Sovietov. Ešte 

stále bolo stanné 

právo, vojaci so 

samopalmi hliad-

kovali z chodní-

kov,“ spomína 

Emil Sedlačko, 

ktorý bol vtedy 

jedným z mladých 

odporcov okupácie. „Povedali sme im, že sadíme strom Slo-

body a bratstva Čechov a Slovákov. Bolo to dva mesiace po 

okupácii a práve bolo výročie republiky, tak to rešpektovali. Pre 

nás bola lipa aj symbolom túžby po slobode.“ 

Aj Trenčania sa o prekročení hraníc Československa voj-

skami krajín Varšavskej zmluvy dozvedeli z mimoriadneho vy-

sielania rozhlasu asi hodinu pred polnocou 20. augusta 1968. 

Mnohí mladí utekali k svojim rodičom, báli sa, že bude vojna. 

Skupiny občanov prejavovali napriek strachu svoje názory. Aj 

v Trenčíne vydávali letáky a plagáty s textami: Rusi domov! 

Brežnev sa zbláznil! Nevolali sme vás! Na protest zapaľovali 

sovietske noviny. 

Výstava „Okupácia 1968 v Trenčíne“ inštalovaná na Mierovom námestí. 
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Aj to priblížila výstava dokumentov z archívu Emila Sed-

lačka pod názvom „Okupácia 1968 v Trenčíne“. Umiestnili ju 

na Mierovom námestí. 

www.trencin.sk 22.08.2019 

Pomocná evidencia 603/1/2019 

 

Primátor prijal jubilanta Jozefa Hašta 

 

Pri príležitosti životného jubilea prijal v stredu 21. augusta 

popredného sloven-

ského psychiatra a psy-

choterapeuta prof. 

MUDr. Jozefa Hašta, 

PhD. primátor mesta 

Richard Rybníček.  

Jozef Hašto, bývalý 

dlhoročný prednosta 

psychiatrickej kliniky 

Fakultnej nemocnice 

v Trenčíne, vysokoškolský pedagóg, autor odborných kníh, 

Osobnosť mesta Trenčín v oblasti zdravotníctvo (2000), držiteľ 

ocenenia Biela vrana (2009), cien Ligy za duševné zdravie, Slo-

venskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej psychoterapeutickej 

spoločnosti, sa narodil 8. mája 1949 v Banskej Štiavnici.  

Info 01.10.2019 

Pomocná evidencia 604/1/2019 

 

Na Trenčianskom hrade bolo veselo 

 

Na Trenčianskom hrade sa návštevníci zabávajú cez deň aj 

v noci. Po celé leto až do konca augusta sa hrad stal domovom 

dobového tábora, kde návštevníci každý deň môžu stretnúť 

http://www.trencin.sk/
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sokoliarov, vyskúšať si lukostreľbu, vrhanie sekerami, detský 

kolotoč, hradné kolky či stredoveký tenis.  

Sokoliari zo skupiny Aquila predvádzajú prelety dravých 

vtákov. S dravcami či v stredovekom brnení sa ľudia môžu na 

pamiatku aj odfotiť. Deti zabáva hradný šašo. Hrad ponúka zá-

bavu aj v noci. Konajú sa tu nočné prehliadky, pri ktorých sa 

hľadá stratená Aladinova lampa, návštevníci stretávajú roz-

právkové bytosti, krásne brušné tanečnice a pred ich očami sa 

rozvinie nočná ohňová show.  

Kto sa ocitne v noci na hrade, určite si neodoprie nočný vý-

stup na Matúšovu vežu. Odmenou mu je nočná panoráma Tren-

čianskej kotliny.  

www.pravda.sk 23.08.2019 

Pomocná evidencia 610/1/2019 

 

Letné aktivity Centra voľného času 

 

Trenčianske Centrum voľného času aj tieto letné prázdniny 

pripravilo pre deti v denných táboroch množstvo aktivít. Cen-

trum sa snaží, aby deti boli čo najviac na čerstvom vzduchu, 

aby sa zabavili, našli si nových kamarátov a plnohodnotne vy-

užili voľný čas. 

Tento rok deti navštívili hrad Beckov, Strečno, Smolenický 

zámok, kaštieľ a múzeum v Bohuniciach a jaskyňu Driny. Vy-

stúpili na Inovec, vyskúšali si lezenie v Tarzánii, svaly na Dra-

čích lodiach, pokochali sa vojenskou technikou vo Vojenskom 

múzeu v Piešťanoch, zajazdili si na koníkoch v Žrebčíne Mote-

šice, zahrali sa na praľudí v Pravekých dielňach v Bojniciach, 

zastrieľali si v Laser aréne, pozreli rozprávky v Maxe.  

Nechýbala ani ZOO v Bojnej, športové aktivity na Brezine 

a výlet na Skalku.  

Info 27.08.2019 

Pomocná evidencia 618/1/2019 

http://www.pravda.sk/
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Mesto si pripomenulo 75. výročie SNP  

 

V stredu 4. septembra sa v trenčianskom lesoparku Brezina 

opäť ozývala streľba z vojenských zbraní - symbolicky a s hlav-

ňami otočenými do 

neba. Pri Pamätníku 

umučených súčasní-

ci položili vence a 

poklonili sa odvahe a 

pamiatke všetkých, 

ktorí sa pred 75 rok-

mi zapojili do Slo-

venského národného 

povstania.  

Spomienku pripravilo mesto Trenčín v spolupráci s velite-

ľom Posádky Trenčín a MO a VO Zväzu protifašistických bo-

jovníkov v Trenčíne. 

Na spomienkovej slávnosti sa okrem žijúcich priamych 

účastníkov protifašistic-

kého odboja a oficiál-

nych hostí zúčastnila aj 

verejnosť, potešilo naj-

mä početné zastúpenie 

mladej generácie. S prí-

hovorom vystúpil primá-

tor Trenčína Richard 

Rybníček, ktorý vyjadril 

úctu a poďakovanie všetkým hrdinom, ktorí sa zúčastnili Slo-

venského národného povstania. „Oni sa zaslúžili o to, že tu dnes 

môžeme stáť,“ zdôraznil. 

„Francúzski bojovníci a všetci účastníci Slovenského národ-

ného povstania sú zdrojom inšpirácie aj pre dnešnú Európu,“ 

S príhovorom vystúpil veľvyslanec Francúzskej republiky Christophe Léonzi. 
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pripomenul v príhovore veľvyslanec Francúzskej republiky 

Christophe Léonzi. 

K účastníkom sa prihovoril aj veľvyslanec Českej republiky 

Tomáš Tuhý: „To, že môžeme slobodne žiť v takých nádher-

ných krajinách, ako sú Slovensko, Česká republika i Európa, si 

zaslúži, aby sme už nikdy nedopustili, že fašizmus bude ovládať 

svet.“ 

Pamätník umučených v lesoparku Brezina je venovaný 69 

obetiam fašizmu, ktoré na týchto miestach popravili Nemci. 

Vlastné poznámky 04.09.2019 

Pomocná evidencia 637/1/2019 

 

Trojdňový festival Pri trenčianskej bráne 

 

V dňoch 6. – 8.  septembra 2019 sa na Mierovom námes-

tí uskutočnil tradičný jarmok vyberaných remeselníckych vý-

robkov. V ponuke bolo aj dobré jedlo, čerstvý burčiak a kva-

litný program. Na pódiu sa 

počas festivalu Pri tren-

čianskej bráne vystriedalo 

množstvo hudobníkov, ta-

nečníkov aj divadelníkov, 

pomedzi stánky krú-

žili chodúliari aj žongléri.  

Medzi najväčšie mag-

nety festivalu patrili kon-

certy Jany Kirschner, kapely Billy Barman i charizmatického 

speváka rusínskych ľudových piesní Štefana Šteca. Závan str-

hujúcej energie priniesla prešovská kapela Hrdza, ktorej sa vý-

nimočne darí aj v európskej hitparáde world music. Po prvýkrát 

v Trenčíne vystúpila aj česká kapela Frajara Putika. 



174 
 

Pokojnejšiu hudbu priniesla kapela Swing Society Orches-

tra, ktorá zahrala  najväčšie hity Františka Krištofa Veselého. 

Priaznivci dychovej hudby si prišli na svoje na koncertoch Tex-

tilanky a Drietoman-

ky. Predstavil sa 

aj majster sveta v hre 

na heligónke Patrik 

Kováč a sestry Bac-

maňákové. 

Vo folklórnej čas-

ti sa predstavilo nie-

koľko trenčianskych 

súborov, ktoré tento 

rok oslavujú okrúhle výročia založenia - Kornička, Radosť, 

Družba a Seniorklub Družba. Spoločne vystúpili v komponova-

nom folklórnom programe „Vitajte pri trenčianskej bráne“. Ich 

hosťom bol bratislavský súbor Živel. V nedeľnom detskom 

programe okrem Korničky 

a Radosti vystúpila aj Mla-

dosť z Považskej Bystrice 

a Kopaničiarik z Myjavy. 

Program nezabudol ani 

na milovníkov divadla. Di-

vadelné zoskupenie Kapor 

na scéne ponúklo veselú 

rozprávku „O škaredom ká-

čatku“, ktorá si vyslúžila zaslúžený potlesk. Klasické rozprávky 

na želanie zahral deťom divadelný jukebox Rozprávko-

mat. Veľkých divákov zabavili a rozosmiali Kyselí Krastafci v 

predstavení „Show Drsňoshow“. 

www.trencin.sk 08.09.2019 

Pomocná evidencia 650/1/2019 

 

http://www.trencin.sk/
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Otvorili 33. ročník Akadémie tretieho veku 

 

Slávnostným otvorením školského roka 2019/2020 vstúpila 

v stredu 11. septembra Akadémia tretieho veku (ATV) v 

Trenčíne do magického 33. ročníka s účasťou 144 poslucháčov.  

Predsedníčka Rady ATV Janka Gugová sa v príhovore 

venovala aj zakladateľke vzdelávania v Trenčíne Rúth Kra-

tinovej, jej pokračovateľke Terézii Drobnej a Jozefovi 

Miklošovi, ktorý bol neoddeliteľnou súčasťou a dušou ATV. 

Poďakovala všetkým, ktorí roky nezištne pracujú v prospech 

akadémie. Celoživotné vzdelávanie sa i v tomto ročníku 

organizuje pod záštitou primátora mesta Richarda Rybníčka a 

predsedu TSK Jaroslava Bašku.  

Primátor ocenil seniorov i ich aktivity. „Čím vzdelanejšie je 

mesto, tým sa lepšie v ňom žije,“ povedal. Úspešný školský rok, 

veľa zdravia a nových poznatkov zaželali poslucháčom ATV aj 

rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka Jozef Habánik, 

riaditeľka Strednej zdravotníckej školy Celestíny Šimurkovej 

v Trenčíne Eva Červeňanová i zástupkyňa Regionálneho úra-

du verejného zdravotníctva v Trenčíne Lucia Mičíková.  

Uplynulý ročník zhodnotila Anna Pinďáková, 1. podpred-

sedníčka Rady ATV, a zároveň predstavila program na nový 

školský rok, nových lektorov a témy prednášok.  

Info 01.10.2019 

Pomocná evidencia 656/1/2019 

 

Skončila sa sezóna na letnom kúpalisku 

 

S koncom letných prázdnin bola ukončená i tretia sezóna kú-

paliska na Ostrove. Otvorené bolo 78 dní a pre zlé počasie zo-

stalo 5 dní zatvorené. Areál letného kúpaliska privítalo spolu 59 

170 návštevníkov, z toho 18 566  dospelých Trenčanov a 12 



176 
 

663 detí. Celková tržba zo vstupného bola približne 188 tisíc 

eur. 

„Počas tohto leta sme zaznamenali niečo, s čím sme sa počas 

predchádzajúcich sezón nestretli. Museli sme riešiť znečistené 

bazény od ľudských exkrementov. Niekoľkokrát šlo o detský 

bazén, ale stalo sa to aj v rekreačnom bazéne,“ uviedol správca 

kúpaliska Róbert Buchel. 

Tohtoročná letná sezóna na kúpalisku trvala od nedele16. 

júna do nedele 1. septembra. 

www.trencin.sk 13.09.2019 

Pomocná evidencia 662/1/2019 

 

Spor mesta so župou o vlastníctvo Župného domu 

 

Mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) sa 

sporia o vlastníctvo Župného domu, v ktorom aktuálne sídli 

Trenčianske múzeum. Krajská samospráva tvrdí, že má právnu 

analýzu, podľa kto-

rej ju vlastní. Mesto 

je však presvedče-

né, že historická bu-

dova patrí do jeho 

majetku. O vlast-

níckych právach tak 

zrejme rozhodne až 

súd. 

V budove býva-

lého Župného domu sídli Trenčianske múzeum, ktorého zria-

ďovateľom je TSK. Ten si budovu z druhej polovice 18. storo-

čia už dlhodobo od mesta prenajíma. Zmeniť to však môže ana-

lýza vlastníckeho práva, ktorú si TSK dal vypracovať. 

„Z analýzy vyplynula veľká pravdepodobnosť, že vlastnícke 

právo svedčí TSK, no platne uvedenú skutočnosť môže určiť 

http://www.trencin.sk/


177 
 

len súd,“ vysvetlila hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho 

kraja Lenka Kukučková s tým, že mesto ako súčasný majiteľ 

budovy nie zanedbateľnej hodnoty bude akceptovať iba rozsu-

dok súdu. Mesto je presvedčené, že historická budova patrí im.  

„Mesto Trenčín verí v správnosť zápisu v katastri nehnuteľ-

ností a v list vlastníctva, podľa ktorého mu budova Župného 

domu patrí. Ak si župa myslí, že je budova jej, nech dá žalobu 

a rozhodne o tom súd,“ povedala hovorkyňa trenčianskej rad-

nice Erika Ságová. Ako doplnila, budovu využíva krajská sa-

mospráva bezodplatne. 

 „TSK podá na súd v dohľadnej dobe žalobný návrh o urče-

nie vlastníckeho práva. O ďalšom využití takzvaného Župného 

domu zo strany župy je možné uvažovať až po právoplatnom 

rozhodnutí súdu ,“ upozornila hovorkyňa TSK. 

Snahu o vyriešenie vlastníctva budovy uvítal aj riaditeľ 

Trenčianskeho múzea Peter Martinisko: „Sme radi, pretože jej 

technický stav je nevyhovujúci. Uvítame každý krok k ujasne-

niu vlastníctva tak, aby bolo možné v budúcnosti do budovy 

investovať.“ Reagoval tým na viacero problémov, ktoré vyše 

250-ročná budova má. V najhoršom stave sú rozvody elektriny 

a vody, podľa riaditeľa je nevyhovujúce aj vykurovanie pries-

torov plynovými kachľami. 

Zlý technický stav Župného domu priznal v marci 2018 aj 

primátor Trenčína Richard Rybníček. Základnú opravu v 

rámci výmeny elektroinštalácie a odtokových rúr z dôvodu za-

tekania vtedy odhadol na 1,8 milióna eur. Za jednu z možností 

ako finančne pokryť opravu budovy videl Nórske fondy. 

Avšak v prípade, že súd prizná vlastnícke práva TSK, finan-

covanie opráv bude na pleciach župy. Peter Martinisko verí, že 

pokiaľ by sa tak stalo, budovu rekonštrukcia neminie:  

„Predpokladám, že by tu zostalo múzeum a prišlo by k re-

konštrukcii priestorov a časti, ktoré sú teraz v zlom technickom 

http://otvorenesudy.sk/
http://otvorenesudy.sk/
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
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stave a neprístupné. Tie by sme mohli sprístupniť a slúžili by 

ako expozície.“ 

www.sme.sk 20.09.2019 

Pomocná evidencia 696/1/2019 

 

Gymnázium Ľ. Štúra je pyšné na V. Zamarovského 

 

Tohtoročná jeseň je v Trenčíne spojená s významnými výro-

čiami. Okrem stého výročia narodenia Vojtecha Zamarov-

ského si sté výročie založenia pripomína aj Gymnázium Ľudo-

víta Štúra, ktorého absolventom je aj samotný popularizátor his-

tórie. 

Z pohľadu literárnych úspechov je jeho bezpochyby najús-

pešnejším absolventom. Počas sto rokov existencie gymnázia 

opustilo školské lavice 

viac ako 15 tisíc absolven-

tov. Vojtech Zamarovský 

maturoval v roku 1938 a 

podľa riaditeľa školy 

Pavla Kováča jeho odkaz 

na gymnáziu pretrváva 

dodnes. 

„Mnohí z absolventov 

sa uplatnili na Slovensku 

alebo v Európe. Pán Vojtech Zamarovský je jeden z tých, ktorí 

sa uplatnili najviac, je to asi náš najvýznamnejší absolvent. Aj 

keď jeho knihy vyšli už dosť dávno, aj pre súčasných študentov 

sú stále živé a som presvedčený, že práve jeho knihy mnohých 

priviedli k čítaniu a k záujmu o dejepis,“ povedal Pavol Kováč. 

Práve knihy od trenčianskeho rodáka boli inšpiráciou pre 

učiteľku dejepisu na Gymnáziu Ľudovíta Štúra Zuzana Bezá-

kovú: „Vojtech Zamarovský podával históriu prostredníctvom 

príbehov a to je presne to, čo ľudí zaujíma. Vyrastáme na roz-

http://www.sme.sk/
http://zlatyfond.sme.sk/autor/53/Ludovit-Stur/
http://zlatyfond.sme.sk/autor/53/Ludovit-Stur/
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právkach a tak aj pokračujeme, iba sa posunieme do roviny fak-

tov.“ 

Vedúca predmetovej komisie dejepisu Anna Mészárosová 

na gymnáziu učí od roku 1987, s Vojtechom Zamarovským sa 

stretla aj osobne:  

„Bol to veľmi milý a príjemný človek, ktorý vedel podať in-

formácie, ktoré si po celom svete naštudoval, mal informácie z 

prameňov prvej ruky, vedel si tak získať čitateľov i posluchá-

čov.“  

Jeho život a vzdelanie, ktoré naoko k histórii nesmerovalo, 

môže byť podľa Mészárosovej pre mladých ľudí motiváciou, že 

aj z iného odboru je možné prepracovať sa na špičkového od-

borníka v odlišnom odbore. 

Pre študentov gymnázia nie je meno Vojtech Zamarovský 

neznámou.  

„Písal množstvo zaujímavých kníh, ktoré sú napísané púta-

vou formou, takže zaujmú mladších čitateľov a širokú verej-

nosť, ktorá sa históriou odborne nezaoberá,“ povedal Daniel. 

Kristiána zaujal autor literatúry faktu už pred rokmi:  

„Keď som mal 12 rokov, čítal som jeho dve knihy, bolo to 

také moje prvé okienko do dejepisu. Bolo to napísané pekne, 

ako rozprávka s historickými faktami,“ pousmial sa gymna-

zista.  

„Som z generácie, ktorá na Zamarovskom nevyrastala, ale z 

rozprávania rodičov a starých rodičov viem, že v období, keď 

písal, tak jeho knihy mali veľký vplyv na široké masy,“ dodal 

Samuel. 

www.sme.sk 04.10.2019 

Pomocná evidencia 745/1/2019 

 

 

 

 

http://www.sme.sk/
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Pri Lipe slobody osadili bronzovú tabuľu 

 

Pri Lipe slobody na Mierovom námestí v piatok 4. októbra 

osadili bronzovú tabuľu. Pripomínať má dobré vzťahy sloven-

ského a českého ná-

roda i okupáciu Čes-

koslovenska. 

V nádobe pod 

ňou sa nachádzajú 

archívne dokumenty 

vrátane fotografií a 

bulletin z roku 1990. 

Autorom myšlienky 

je Emil Sedlačko. 

Ten spolu s ďalšími mladými aktivistami 30. októbra 1968, 

krátko po 50. výročí vzniku Československej republiky, zasadil 

na námestí lipu. Pod jej koreň zakopali dokumenty v uzavretom 

tubuse. Sadenie sa podľa neho uskutočnilo len pár týždňov po 

okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy. 

 „Situácia bola napätá, sadenie lipy bol protest proti okupá-

cii. Urobili sme to tak, aby 

sme oklamali Sovietov, 

kamuflovali sme, že ju sa-

díme k 50. výročiu vzniku 

Československa. Ešte 

stále bolo stanné právo, 

vojaci so samopalmi vo 

dvojici hliadkovali, bolo 

to nebezpečné. Po 20. ho-

dine neboli možné žiadne stretnutia, kaviarne boli pozatvá-

rané,“ zaspomínal si. 

Vojakom podľa neho povedali, že sadia strom Slobody a 

bratstva Čechov a Slovákov a tí to rešpektovali. 
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„To, že sme dali do jamy pod lipku tubus s dokumentmi o 

okupácii, sa nikdy nedozvedeli. Národ bol nahnevaný, že vláda 

podpísala dekrét o dočasnom pobyte vojsk, čo nás mladých iri-

tovalo. Z okupantov sa tak stali spriatelené armády a z okupácie 

bratská pomoc,“ povedal Emil Sedlačko. 

Mesto zaplatilo za bronzovú tabuľku spolu s jej osadením 

2900 eur. 

www.sme.sk 04.10.2019 

Pomocná evidencia 741/1/2019 

 

Vydali poštový list venovaný Vojtechovi Zamarovskému 

 

Pri príležitosti stého výročia narodenia Vojtecha Zamarov-

ského vydala Slovenská pošta poštový list spolu s pečiatkou. 

Autorom motívu prítlače poštového lístka je Adrian Ferda. Tú, 

ako informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská, 

poskytlo mesto Trenčín:  

„Príležitostná pečiatka vyšla s dátumom 5. októbra 2019 s 

domicilom pošty Trenčín 1. Pečiatka bude na pošte sedem dní, 

po tomto dátume bude k dispozícii v predajni Poštovej filatelis-

tickej služby v Bratislave.“ 

www.sme.sk 05.10.2019 

Pomocná evidencia 744/1/2019 

 

Dni Sihote v Posádkovom klube 

 

V sobotu 5. októbra sa v Posádkovom dome v Trenčíne us-

kutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie Dni Sihote. Pôvodne 

sa mali konať na tradičnom mieste pred obchodným centrom 

Rozkvet na tomto trenčianskom sídlisku, ale nepriaznivá pred-

poveď počasia presunula podujatie pod strechu. 

http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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Program aj tento rok moderoval rodák zo Sihote herec Šte-

fan Skrúcaný. 

Ako hosť vystúpil 

spevák Robo Opa-

tovský. Najmlad-

šími účinkujúcimi 

boli deti z folklór-

neho súboru Kub-

ranček. Program 

obohatili aj účinku-

júci z Poľska, spevokol seniorov Sihotiar a Kvarteto Laugaricio 

z Dubnice nad Váhom. 

Vlastný text 05.10.2019 

Pomocná evidencia 750/1/2019 

 

Otvorili prekážkovú dráhu pre psov 

 

Prvú agility dráhu v Trenčíne otvorili v nedeľu 8. októbra. 

Nachádza sa na trávnatej ploche pri kruhovom objazde pod Ju-

hom. V oplotenom areáli je 8 prekážok, na ktorých budú môcť 

ľudia svojich psíkov trénovať.  

S týmto nápadom prišlo občianske združenie Vieme to lep-

šie. Mesto na tento účel poskytlo formou výpožičky pozemok s 

rozlohou 800 metrov štvorcových na dobu neurčitú. Dráha je 

dostupná zdarma 24 hodín denne. 

Počas otvorenia bolo síce pomerne chladné počasie, no to 

neodradilo ľudí, aby si prišli overiť, čo ich psí miláčikovia do-

kážu. Bolo veľmi ťažké rozoznať, kto mal väčšiu radosť z ús-

pešného zvládnutia prekážok – či pes alebo jeho „pán“. 

Pri budovaní prekážkovej dráhy pre psov pomohlo ľuďom 

z OZ Vieme to lepšie vyše 20 dobrovoľníkov.  
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„Chceme, aby bola nielen centrom na cvičenie psov, ale aj 

komunitným miestom 

na stretnutia ľudí. 

Ešte tu nie je všetko. 

Chceme tu doplniť 

ďalšie dve prekážky, 

radi by sme tu umies-

tnili ekologické psie 

pisoáre, informačnú 

i náučnú tabuľu, la-

vičky, kompostér, ale 

potrebujeme kúpiť i benzínovú kosačku. Máme ešte dosť 

práce,“ povedal Matej Zámečník z OZ Vieme to lepšie. 

www.trencin.sk 09.10.2019 

Pomocná evidencia 753/1/2019 

 

Na výstave Jahrada vybrali najkrajšie jablko roka 

 

Jablko odrody Pinova od pestovateľa Milana Rendeka z 

Veľkého Bielu sa stalo absolútnym víťazom 24. ročníka pre-

stížnej celoslovenskej súťaže O najkrajšie jablko. Súťaž vyhod-

notili v piatok v rámci 10. ročníka výstavy ovocia, potrieb pre 

záhradkárov, včelárov a farmárskych produktov Jahrada na 

trenčianskom výstavisku Expo Center, ktorá sa konala v dňoch 

11. a 12. októbra. 

Milan Rendek sa podľa vlastných slov venuje pestovaniu ja-

bĺk intenzívnejšie len niekoľko rokov. Do súťaže prihlásil štyri 

jablká, tri z nich sa umiestnili v elitnej pätnástke. 

„Vysadili sme ovocné stromy na pôvodne planom pozemku. 

Stromčeky majú teraz päť rokov a aby sa nevysilili, robíme pre-

bierku. Na stromoch nechávame len tie najsilnejšie jabĺčka a 

výsledok je toto,“ skonštatoval Milan Rendek s tým, že to bola 

jeho súťažná premiéra na celoslovenskej úrovni. 

http://www.trencin.sk/
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Podľa predsedu Slovenského zväzu záhradkárov Eduarda 

Jakubeka bolo v tomto roku o niečo menej prihlásených vzo-

riek, dôvodom boli jarné 

mrazy, ktoré zlikvidovali 

úrodu. Napriek tomu bola 

úroveň súťaže vysoká a po-

rota mala neľahkú úlohu ur-

čiť najkrajšie jablká. 

„Víťazná Pinova je vyni-

kajúca zimná rezistentná a 

veľmi chutná odroda jablka. 

Potešiteľné je, že medzi ocenenými jablkami boli aj staršie a 

krajové odrody. Po chuťovej stránke by si mal každý záhrad-

kách pestovať to, čo mu chutí,“ doplnil Eduard Jakubek. 

www.teraz.sk 11.10.2019 

Pomocná evidencia 761/1/2019 

 

Otvorili výstavu Cestovateľ stáročiami  

 

Slávnostné otvorenie výstavy „Cestovateľ stáročiami – 100 

rokov Vojtecha Zamarovského“ sa uskutočnila v piatok 11. 

októbra v kasárni Trenčianskeho hradu. Na vernisáži sa zúčas-

tnili aj   primátor mesta Trenčín Richard Rybníček a veľvys-

lanec Cyperskej republiky Georgius Georgiou. 

Množstvo entuziazmu, času i vlastných financií dlhé roky 

venuje odkazu tejto osobnosti predseda Klubu priateľov Voj-

techa Zamarovského známy trenčiansky architekt, výtvarník 

a aktivista Július Bruna, ktorý je dušou tohtoročných podujatí 

k nedožitej storočnici. Bol aj hlavným organizátorom tejto veľ-

kej výstavy na Trenčianskom hrade, ktorú si môžu návštevníci 

pozrieť do 10. januára 2020. 

Pestovateľ Milan Rendek s najkrajším slovenským jablkom roka. 

http://www.teraz.sk/
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„Vystavená kolekcia pochádza zo štyroch rôznych zdrojov. 

Ide o Klub priateľov Vojtecha Zamarovského, Trenčianske mú-

zeum, Múzeum kolies a Múzeum regiónu Bielych Karpát. 

Otvára sa nám široká pa-

noráma života a diela 

Vojtecha Zamarovského, 

jeho do hĺbky dejín siaha-

júce rodové korene. Je tu 

prezentovaná časť knižnej 

zbierky rodu, ktorá patrí 

k najvzácnejším na Slo-

vensku a ktorá je umies-

tnená v Trenčianskom múzeu. Po dlhých rokoch sa dostáva na 

svetlo, môžete obdivovať kvalitu tlačiarenskej práce minulých 

storočí,“ povedal na vernisáži Július Bruna. 

Výstava Cestovateľ stáročiami prináša informácie o detstve, 

pôvode a rode Zamarovských.  Podstatná časť je venovaná ži-

votu, štúdiám, literárnej a dokumentárnej tvorbe, knižnici Voj-

techa Zamarovského 

a jeho oceneniam. Ná-

vštevníci môžu na nej 

uvidieť i zbierku sôch 

darovaných Gréckom, 

získaných z Káhirské-

ho múzea. Predstavuje 

aj svet antiky vnímaný 

deťmi, dary Múzeu an-

tiky ako i snahy o dôstojnú prezentáciu tejto osobnosti v ro-

disku či sídle rodu v Zamarovciach. Súčasťou výstavy je kútik 

pracovne Vojtecha Zamarovského s jeho figurínou. 

Vlastný text 11.10.2019 

Pomocná evidencia 764/1/2019 
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Vojenský cintorín je národnou kultúrnou pamiatkou 

 

Vojenský cintorín s pozostatkami 771 vojakov, ktorý leží v 

trenčianskej mestskej časti Kubrá, vyhlásili za národnú kul-

túrnu pamiatku (NKP). Dôvodom vyhlásenia je podľa pamiat-

karov jeho dôležitá historická, spoločenská i pietna spomienka 

tragédie obetí z prvej 

svetovej vojny. 

Vojenský cintorín s 

obeťami prvej sveto-

vej vojny leží v pries-

toroch muničného 

skladu, vstup naň je 

povolený iba výni-

močne. Podľa hovor-

kyne ministerstva ob-

rany Danky Capákovej je priestor definovaný ako objekt 

zvláštneho významu s upraveným režimom vstupu. 

„Nie je možné ho plne sprístupniť verejnosti, vstup do ob-

jektu je možné zabezpečiť počas organizovania pietnych aktov 

za dodržania všetkých bezpečnostných pravidiel,“ uviedla. 

Navštíviť priestory s pozostatkami 338 vojakov českej a slo-

venskej národnosti, 24 Talianov, 112 Maďarov, štyroch Nem-

cov, 54 Poliakov, 11 Rakúšanov, 122 Rumunov, 86 Rusov, 17 

Turkov a troch neznámych vojakov mohli záujemcovia napo-

sledy počas októbrovej Prechádzky mestom so sprievodcom. 

Zavítali tam desiatky ľudí, aby spoznali príčinu vzniku cinto-

rína a našli odpoveď na otázku, prečo sú niektoré hroby orien-

tované na východ. 

http://reality.sme.sk/predaj/skladove-a-vyrobne-priestory/
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Cintorín s rozlohou asi 5 tisíc metrov štvorcových prešiel v 

uplynulých rokoch rozsiahlou 

obnovou. S prvou myšlien-

kou vzdať česť pamiatke zos-

nulých vojakov obnovou za-

nedbaného cintorína prišiel v 

roku 2014 generálporučík vo 

výslužbe Pavel Honzek. 

Spolu s Klubom generálov 

SR a za podpory veľvyslanectiev, armády a sponzorov postup-

ne cintorín obnovili. Rekonštrukčné práce naplánovali od roku 

2015 tak, aby bol pri príležitosti stého výročia skončenia 1. sve-

tovej vojny pietnym miestom odpočinku 771 vojakov. 

Všetci vojaci zomreli v trenčianskej vojenskej nemocnici, 

ktorá sídlila v súčasných priestoroch kasární pod hradom. Išlo 

o rakúsko-uhorskú vojen-

skú poľnú nemocnicu, v 

ktorej liečili vojakov z 

každej strany frontu. 

Zomreli na infekčné cho-

roby, ktorých rozšírenia sa 

obávali aj samotní Trenča-

nia. I keď najprv vojakov 

pochovávali na mestskom 

cintoríne, vzbúreným a obavami naplneným Trenčanom musela 

armáda ustúpiť a nájsť iný priestor pre pozostatky vojakov bo-

jujúcich strán. Ten aj našla a prvých vojakov v Kubrej pocho-

vali v roku 1915, posledných dvoch tri dni po ukončení Veľkej 

vojny. 

„Tento cintorín je dôkazom toho, že po smrti sa vojenská 

príslušnosť neriešila. Pochovali tu národnosti, ktoré proti sebe 

bojovali. Väčšina z nich boli zajatcami, no už vtedy existovali 

určité pravidlá o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami,“ pove-

Na obnove cintorína má najväčšiu zásluhu Pavel Honzek. 
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dal Pavel Honzek s tým, že verí, že o cintorín bude po jeho vy-

hlásení za NKP dobre postarané. 

„Verím, že ministerstvo obrany cestou tunajšieho útvaru za-

bezpečí do budúcnosti ná-

ležitú úpravu cintorína. Od 

1. septembra sa podarilo 

určiť priamo zodpovednú 

osobu s povinnosťou vy-

konávať pravidelnú údrž-

bu cintorína,“ priblížil. K 

jeho práci patrí kosenie 

trávy, vykonávanie potreb-

ných postrekov buriny, likvidácia náletových drevín, oprava ná-

terov náhrobných kameňov a mnoho iných, drobných prác. 

Vojenský cintorín v mestskej časti Kubrá je podľa Dáše Já-

nošovej z Pamiatkového úradu SR významným historickým 

nehnuteľným mementom. 

Pripomína vojnové operá-

cie prvej svetovej vojny, 

vrátane ich ničivých dô-

sledkov. 

„Historická hodnota 

spočíva tiež v tom, že je 

cenným dokladom rôz-

nych spôsobov starostli-

vosti o toto piestne miesto od jeho založenia po súčasnosť. Kul-

túrne pamiatky chránime aj kvôli hodnotám, ktoré sú nositeľom 

cenného autentického odkazu minulosti a sú súčasťou našej 

kultúrnej a národnej identity. Základným predpokladom je po-

chopenie ich hodnoty,“ upozornila Dáša Jánošová. 

www.sme.sk 13.10.2019 

Pomocná evidencia 769/1/2019 

 

http://www.sme.sk/
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Otvorili novú Knižnicu vecí 

 

Trenčín má novú knižnicu – Knižnicu vecí. Otvorili ju pre 

verejnosť v piatok 18. októbra. Funguje rovnako ako klasická 

knižnica, na princípe požičiavania. Môžete si v nej požičať 

ruksak či vŕtačku a zá-

roveň ponúknuť pro-

stredníctvom nej vec, 

ktorú práve doma 

nepotrebujete, aby ju 

použil niekto iný.    

Na rozdiel od bežnej 

knižnice nepotrebujete 

preukaz. Stačí si 

v katalógu vybrať vec 

a prísť. Bežná výpožičná doba je 1 týždeň, symbolický 

poplatok za požičanie 1 euro. Aby bola zabezpečená návratnosť 

vecí, za každú vec zložíte vratnú zálohu.  

Túto neobyčajnú knižnicu nájdete v priestoroch Kultúrneho 

centra Aktivity na sídlisku Juh.  

„Myšlienka požičovne vecí nie je naša vlastná,“ hovorí 

Světluše Rajnincová z KC Aktivity. „Po celom svete takéto 

miesta vznikajú v duchu zdieľanej ekonomiky.“  

KC Aktivity už niekoľko rokov požičiava rôzne športové či 

kancelárske potreby svojim spolupracovníkom, neziskovým 

organizáciám či stálym návštevníkom centra. Zbierkou vecí, 

vyhlásenou v lete, sa im tento sortiment podarilo rozšíriť aj 

o iné zaujímavé predmety, ako napríklad detský turistický 

nosič, závesné lôžko, sušičku ovocia i elektrickú brúsku na nože 

a nožnice. 

„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo zhmotniť myšlienku, 

ktorú viacerí z nás nosili v hlave už dlhší čas,“ hovorí Zuzana 

Vakošová zo Zero Waste Trenčín. „Stretli sme sa dve generácie 
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trenčianskych zero waste nadšencov.“  

Knižnica vecí je podľa jej slov otvorený projekt. Je stále 

otvorená prijať veci, ktoré môžu slúžiť všetkým a je otvorená aj 

iným aktivitám, podporujúcim uvedomelý vzťah k životnému 

prostrediu.  

Otváracie hodiny prispôsobili otvorenosti kultúrneho centra. 

Pripravili on-line katalóg na facebooku, sekciu na webstránke 

KC Aktivity a katalógy, ktoré nájdete v bezobalových 

obchodíkoch, v Centre pre rodinu a KC Aktivity.  

„Nemusíme vlastniť všetky veci, stačí si ich raz za čas po-

žičať. Veríme, že sa Knižnica vecí v Trenčíne udomácni a len 

čas ukáže, či je trenčianska spoločnosť pripravená prijať takýto 

komunitný projekt,“ hovorí Světluše Rajnincová a dopĺňa: 

„Veľké poďakovanie patrí Mestu Trenčín a firme Adient. Mlá-

dež získala podporu cez grantový systém mesta, firma pod-

porila projekt finančne a brigádnicky.“  

Info 01.10.2019 

Pomocná evidencia 785/1/2019 

 

Akadémia k 100. výročiu vzniku Sokolskej župy 

 

Slávnostná akadémia 100. výročia vzniku Sokolskej župy a 

TJ Jednota Sokol v 

Trenčíne sa konala 

v sobotu 19. októbra 

v Mestskej športovej 

hale v Trenčíne. Za-

čala sa nástupom 

účastníkov na čele so 

Sokolskou strážou.  

Po príhovore sta-

rostky Považskej so-

kolskej župy Oľgy Samákovej sa predstavila piesňou „Vinšu-
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jeme Vám v krojoch“ TJ Sokol Pobedim. Po nich predviedli 

svoje športové umenie detičky oddielu cvičenie detí Jednoty 

Sokol Trenčín pod vedením Jely Sovovej. Atletický oddiel 

detí  Jednoty Sokol Trenčín pod vedením Evy Hanuliakovej 

predviedol časť svojich atletických tréningov. S ďalším vystú-

pením sa predstavili ženy z Jednoty Sokol Trenčín s pódiovou 

skladbou „Cvičenie s loptami“ pod vedením Aleny Suchome-

lovej. Ženy z oddielu kalanetiky, jogy a zdravotnej gymnastiky 

Jednoty Sokol Tren-

čín ukázali, ako mož-

no precvičiť a pona-

ťahovať svoje telo. 

Členovia volejbalo-

vého oddielu a od-

dielu mužov Jednoty 

Sokol Trenčín uká-

zali časť zo svojich 

zručností a tréningo-

vých programov. Záver prvej časti patril Jednote Sokol Trenčín 

a TJ Sokol Brezová pod Bradlom. Spomienka na vystúpenie na 

XVI. Všesokolskom zlete v Prahe a skladba „Spolu“ znovu 

zožala úspech.  

Na slávnostnej akadémii uviedli do života novú vlajku Po-

važskej sokolskej župy M. R. Štefánika. Pôvodná vlajka bola 

zničená a taktiež sa nezachovali ani žiadne dokumenty, na zá-

klade ktorých by sa dala vytvoriť. Nová vlajka vyjadruje úctu 

k histórii a k sokolským myšlienkam.  

Monografiu „Sokol Trenčín – 100 rokov“ zostavil Igor 

Zmeták v spolupráci s ďalšími členmi Sokola. Kniha zachytá-

va sokolskú históriu, osobnosti trenčianskeho Sokola, ale aj no-

vodobú históriu po obnovení činnosti v roku 1991.  

www.povazskosokolskazupa.sk 19.10.2019 

Pomocná evidencia 787/1/2019 

http://www.povazskosokolskazupa.sk/
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Kultúrno-informačné centrum je najpopulárnejšie 

 

V západoslovenskom regióne sa najpopulárnejším turistic-

kým informačným centrom za rok 2019 stalo Kultúrno–infor-

mačné centrum Trenčín. Zabodovalo v 1.ročníku súťažnej an-

kety za rok 2019.  

Anketu realizovala Asociácia informačných centier Sloven-

ska na webovom portáli www.kamposlovensku.sk od 21.júna 

do 31. augusta 2019. Záštitu nad anketou prevzalo Ministerstvo 

dopravy a výstavby SR. 

„Táto anketa slúžila predovšetkým návštevníkom aj na šíre-

nie povedomia o službách informačných centier, ktoré skvalit-

nili ich dovolenky, poradili výlety a ukázali možnosti nezabud-

nuteľných zážitkov,“ uviedla Ivona Fraňová, prezidentka Aso-

ciácie informačných centier Slovenska. 

www.trencin.sk 24.10.2019 

Pomocná evidencia 796/1/2019 

 

Vratné poháre na zimnom štadióne 

 

V súvislosti so snahou znížiť tvorbu plastového odpadu za-

viazalo Mesto Trenčín prevádzky na Zimnom štadióne P. De-

mitru, aby počas hokejových zápasov v tejto hokejovej sezóne 

zabezpečili čapovanie nápojov do vratných zálohovateľných 

pohárov.  

Toto opatrenie znížilo množstvo odpadu približne desaťná-

sobne. Kým v minulej sezóne sa po zápase odvážalo priemerne 

30 vriec, po zavedení vratných pohárov sú to len dve až tri vre-

cia komunálneho odpadu. 

Info 29.10.2019 

Pomocná evidencia 812/1/2019 

 

 

http://www.trencin.sk/
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Vysvätili obnovenú srbskú kaplnku na cintoríne 

 

V piatok 8. novembra sa pri príležitosti 101. výročia ukon-

čenia prvej svetovej vojny uskutočnila na mestskom cintoríne 

na Juhu pietna spomienka. Jej súčasťou bolo slávnostné posvä-

tenie zrekonštruovanej tzv. srbskej kaplnky. 

Rozsiahlejšia rekonštrukcia chátrajúcej stavby pravoslávnej 

kaplnky s kostnicou sa uskutočnila v tomto roku. Rekonštruo-

vané boli exteriérové 

a interiérové steny, stre-

cha, kaplnka má nové 

odvodnenie a základové 

izolácie, vymaľovaný je 

plot, dvere a okná. Zá-

roveň boli odstránené 

stromy, ktoré svojimi 

koreňmi narúšali bu-

dovu, vyrovnaná je 

dlažba a štrkové povrchy pred kaplnkou. Celkové náklady, 

ktoré financovalo Mesto Trenčín za pomoci srbsko-sloven-

ského spolku Sloga, vyšli na približne 9800 eur. 

„Pridelené finančné prostriedky nemajú nič spoločné s poli-

tikou, bola to len otázka našej cti a nášho rozhodnutia,“ zdôraz-

nil v príhovore primátor Trenčína Richard Rybníček. „Zároveň 

to prispieva k upevneniu priateľstva medzi mestami Trenčín 

a Kragujevac. Obete, ktoré tu ležia, si toto dôstojné miesto za-

slúžia.“ 

„Oba národy, Srbov a Slovákov, spája dlhoročné priateľstvo 

a kultúrne väzby. To sa potvrdilo aj počas prvej a druhej sveto-

vej vojny, kedy sme oba národy stáli na jednej strane,“ povedal 

v príhovore Dragan Stojkovič,  prvý radca Veľvyslanectva 

Srbskej republiky. 
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Rajka Salihbegoviča, predsedu srbsko-slovenského spolku 

Sloga, potešilo obnovenie kaplnky: „Bola to chátrajúca budova, 

som rád, že sa našli finančné prostriedky, vďaka ktorým sa 

mohol objekt rekonštru-

ovať.“ 

Prvá svetová vojna 

mala pre Srbsko tragic-

ké následky. Srbské 

vojenské cintoríny boli 

husto rozosiate po te-

ritóriu severnej Afriky a 

celej Európy. Mesto 

Trenčín sa v Srbsku dostalo do povedomia najmä vďaka 

slovenským vojakom – príslušníkom 71. trenčianskeho pluku, 

ktorí sa vzbúrili v Kragujevci na sklonku prvej svetovej vojny. 

Mimoriadne väzby Trenčína s Kragujevcom prispeli k tomu, že 

sa rozhodlo práve v Trenčíne vybudovať kaplnku s kostnicou, 

kde by boli sústredené 

kosti vojakov z teritória 

bývalého Kráľovstva 

Srbov, Chorvátov a Slo-

vincov. 

Protokol o výstavbe 

kaplnky – kostnice s ka-

pacitou pre 180 exhu-

movaných bol podpí-

saný 6. novembra 1924. 

Mestské zastupiteľstvo v roku 1925 rozhodlo, že pre stavbu 

vyčlení pozemok v susedstve mestského cintorína. Slávnostná 

posviacka kaplnky sa uskutočnila 6. mája 1928. Juhoslovanská 

strana symbolicky odovzdala kostnicu do starostlivosti mesta. 

Po druhej svetovej vojne sa na kaplnku akosi pozabudlo, ob-

rástli ju tuje a krovie a mnoho Trenčanov o jej existencii vôbec 
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nevedelo. Kaplnka aj kostnica sa stali niekoľkokrát terčom van-

dalov. Poslednú opravu stavby a niekoľkých hrobov okolo vy-

konala z iniciatívy mesta Trenčín skupina členov Asociácie 

UN-Veteran Slovakia v lete 2008.  

Vlani pri príležitosti 100. výročia skončenia prvej svetovej 

vojny bola z iniciatívy Srbsko-slovenského spolku Sloga na ka-

plnku umiestnená informačná tabuľa. 

www.trencin.sk 08.11.2019 

Pomocná evidencia 835/1/2019 

 

Spomienka na koniec prvej svetovej vojny  

 

Pozvaní hostia, príslušníci ozbrojených síl, žiaci základných 

škôl a široká verejnosť si v pondelok 11. novembra pripome-

nuli obete prvej svetovej vojny počas pietneho kladenia vencov 

na vojenskom cinto-

ríne v Kubrej. Sú tam 

uložené pozostatky 

771 vojakov a nachá-

dza sa v priestoroch 

stráženého muničné-

ho skladu.  

Všetci pochovaní 

vojaci zomreli v tren-

čianskej vojenskej 

nemocnici, ktorá sídlila v súčasných priestoroch kasární pod 

hradom. Išlo o rakúsko-uhorskú vojenskú poľnú nemocnicu, v 

ktorej liečili vojakov z každej strany frontu. 

Spomienka sa uskutočnila pri príležitosti 101. výročia ukon-

čenia prvej svetovej vojny. Presne 11. novembra 1918 o 11. ho-

dine a 11. minúte podpísali vo vlakovom vozni v lesíku pri se-

verofrancúzskom meste Compiègne generáli nemeckého cisár-

stva s predstaviteľmi víťazných mocností Francúzska a Veľkej 

http://www.trencin.sk/
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Británie prímerie. Štvorročný ozbrojený konflikt si vyžiadal na 

frontoch i v zázemí okolo 70 miliónov ľudských životov. Ukon-

čenie bojov v prvej svetovej vojne si svet pripomína 11. novem-

bra aj ako Medzinárodný deň veteránov.  

Zaužíval sa aj názov Deň červených makov – umelé divé 

maky rozdávali vojaci aj účastníkom pondelkovej spomienky 

na vojenskom cintoríne v Kubrej. Červené maky sa už v roku 

1920 stali symbolom úcty vojnovým obetiam na základe dojí-

mavej poémy „Na 

flámskych poliach“. 

Napísal ju kanadský 

básnik John Mac-

Crae, ktorý ako vo-

jenský chirurg pôso-

bil na západnom 

fronte, kde v januári 

1918 zomrel na zá-

pal pľúc. Vlčie maky 

kvitnúce v Belgicku pri cestách a vojnových zákopoch v jeho 

veršoch predstavovali preliatu krv na bojiskách prvej svetovej 

vojny. 

V pondelok 11. novembra presne o 11. hodine a 11. minúte 

sa rozozneli zvony aj na obnovenom vojenskom cintoríne v Ku-

brej, ktorý vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. O jeho ob-

novu sa v rokoch 2014 – 2018 najviac zaslúžil generálporučík 

vo výslužbe Pavel Honzek spolu s Klubom generálov S5R a za 

podpory veľvyslanectiev, armády a sponzorov. 

„To najvzácnejšie, čo máme, je ľudský život. Každý z nás je 

výnimočnou ľudskou bytosťou, má slobodnú vôľu, má právo 

rozhodnúť o svojom živote. To, že vznikne vojna, nie je roz-

hodnutím miliónov ľudí, to je rozhodnutie jedného, dvoch, 

možno troch ľudí. Takú moc má človek. Dokáže robiť radosť, 

dokáže pomáhať, dokáže chrániť, ale dokáže aj rozpútať 

Veniec mesta Trenčín položili za prítomnosti primátora Richarda Rybníčka. 
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vraždenie. Preto je veľmi dôležité, aby sme si vždy uvedomo-

vali, že neexistujú žiadni vodcovia ani géniovia, ktorí sami vy-

riešia otázky sveta tým, že ľudí poženú do vojny. Všetci tí, ktorí 

tu ležia, sú obeťami takéhoto ľudského zlyhania.,“ povedal 

v príhovore primátor Trenčína Richard Rybníček. 

Zdôraznil aj význam tohto pamätného miesta: „Ak budeme 

považovať za zbytočné sem chodiť, tak sme len krôčik od toho, 

aby nás niekto opäť posielal niekam zomierať. Pán generál Pa-

vel Honzek je príkladom človeka, ktorý sa najviac zaslúžil 

o úpravu tohto vojenského cintorína. Veľká vďaka! Ako primá-

tor sľubujem, že naše mesto bude vždy tolerantné a vždy bu-

deme bojovať proti tým, ktorí si myslia, že vyčnievajú nad os-

tatných a môžu spôsobiť zlo. Som rád, že sa mesto Trenčín 

čestne zapísalo – aj tým, že sa tento cintorín stal národnou kul-

túrnou pamiatkou – na vojenskú mapu sveta.“ 

Vlastný text 11.11.2019 

Pomocná evidencia 844/1/2019 

 

Trenčianska župa získala striebro v súťaži Zlatý erb 

 

Podporiť  informatizáciu slovenských samospráv či oceniť 

výnimočné projekty. To sú hlavné ciele súťaže s názvom Zlatý 

erb, ktorej sa každoročne zúčastňujú obce, mestá i samosprávne 

kraje. Dlhoročným účastníkom v rámci krajských samospráv je 

aj Trenčianska župa, ktorá v tomto ročníku obsadila striebornú 

priečku. 

Aj v tomto roku si ocenenie za svoje webové stránky pre-

vzali tie samosprávy, ktoré najlepšie splnili súťažné kritériá. 

V rámci Trenčianskeho kraja boli úspešní hneď traja súťažiaci, 

a to Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ako vyšší územný ce-

lok, ktorý obsadil druhé miesto spomedzi všetkých krajských 

samospráv, krajské mesto Trenčín si odnieslo celkové víťazstvo 
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v kategórií mesto a cenu Grand prix a obec Nitrianske Pravno, 

ktorá sa tešila z pomyselnej striebornej medaily v rámci obcí. 

Cenu za TSK v stredu 13. novembra prevzal Ján Drha z Od-

delenia informatiky Úradu TSK: „Umiestnenie v Zlatom erbe 

2019 nás potešilo, keďže sme opäť potvrdili svoju dlhodobú po-

zíciu v prvej trojke ocenených. Považujeme za podstatné sledo-

vať nové trendy a technológie, ktoré stále pribúdajú. Najdôleži-

tejšie pre nás je spĺňanie štandardov a prístupnosti webu podľa 

platnej legislatívy a funkčnosť elektronických služieb.“ 

www.tsk.sk 13.11.2019 

Pomocná evidencia 848/1/2019 

 

Lidl otvoril štvrtú predajňu v Trenčíne 

 

Lidl má na Slovensku už 138 predajní, najnovšiu otvoril vo 

štvrtok 14. novembra v Trenčíne na Brnianskej ulici. V tomto 

meste ide o štvrtú pobočku spomenutého diskontu.  

Najnovšia predajňa Lidl na Slovensku má rozlohu predajnej 

plochy 1300 m2  a pre zákazníkov je pripravených 98 parkova-

cích miest, z toho štyri sú vyhradené pre zdravotne postih-

nutých a dve pre rodičov s deťmi. Predajňa ponúka aj vlastnú 

pekáreň, ktorá bude zákazníkom viackrát denne ponúkať 

chrumkavé a teplé pečivo priamo z pece.  

Lidl pri všetkých svojich aktivitách berie ohľad na životné 

prostredie a trvalú udržateľnosť. Nová predajňa je preto okrem 

štandardne používanými LED technológiami pri osvetlení 

vybavená aj tými pokročilými, ako napr. spätné získavanie tepla 

z chladiarenských a mraziarenských zariadení. Predajňu sa 

vďaka tomu podarilo certifikovať v triede Energetickej 

náročnosti A1. 

http://www.tsk.sk/
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„Sme presvedčení, že naši obyvatelia sa potešia ďalšej 

možnosti navštíviť Lidl. Územie mesta na pravej strane Váhu 

sa rozrastá, a preto i my, ako vedenie mesta, oceňujeme 

investíciu do novej prevádzky práve v tejto časti Trenčína. 

Nehovoriac o tom, že otvorením už štvrtého Lidla v našom 

meste vzniknú nové pracovné miesta. Prajeme veľa spokojných 

zákazníkov,“ uvie-

dol pri príležitosti 

otvorenia predajne 

Patrik Žák, vice-

primátor Trenčína. 

V novej predajni 

nájde uplatnenie 25 

zamestnancov.  

Súčasťou otvo-

renia novej predaj-

ne je aj podpora žiakov dvoch základných škôl – ZŠ Na Doli-

nách a ZŠ na Veľkomoravskej.  

„Za každý nákup nad desať eur počas prvého dňa predaja 

venujeme miestnym školákom jedno euro na nákup športových 

a vzdelávacích pomôcok. Chceme takto podporiť školy, ktoré 

sa nachádzajú v blízkosti našej predajne, pretože Lidl je dob-

rým susedom,“ povedal Slavomír Špánik, vedúci predaja spo-

ločnosti Lidl.  

Od roku 2015 podporil diskont takýmto spôsobom takmer 

sedemdesiat škôl, ktorým poskytol vybavenie vo výške viac ako 

200 tisíc eur.  Lidl je v súčasnosti už trojnásobným držiteľom 

prestížneho medzinárodného ocenenia Top Employer Europe 

a Top Employer Slovakia.   

Lidl 14.11.2019 

Pomocná evidencia 850/1/2019 
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Hotel Elizabeth bodoval na medzinárodnom podujatí 

 

Slovenské historické hotely bodovali na medzinárodnom 

podujatí Heritage Hotels of Europe Awards Gala Ceremony 

2019. Členovia Historických hotelov Slovenska (HHS) si v 

konkurencii vyše 100 hotelov z 13 krajín odviezli 8 cien, z toho 

3 víťazstvá z celkovo 7 kategórií. Ceny sa odovzdávali v nedeľu 

17. novembra vo Viedni.  

Ocenenia Heritage Hotels of Europe Awards sa zameriavajú 

na ocenenie jedinečnej dokonalosti medzi historickými hotelmi 

a na ocenenie ľudí, ktorí sú s nimi spätí. Každá nehnuteľnosť 

nominovaná verejnosťou bola vyhodnotená odborníkmi, pri-

čom víťazi boli vybraní takmer zo 100 nominovaných v 13 rôz-

nych krajinách. Porota udelila ceny v 7 kategóriách: dizajn, 

wellness, gastronómia, pohostinstvo, kultúra, romantika a hos-

titeľ roka.  

V oblasti kúpeľníctva a wellness druhýkrát za sebou obhájil 

víťazstvo Grandhotel Praha v Tatranskej Lomnici. Ďalší slo-

venský zástupca Hotel Hviezdoslav v Kežmarku bol úspešný v 

kategórii kultúra. Víťa-

zom ceny v kategórii ro-

mantika sa stal zámocký 

hotel Galicia Nueva v 

Haliči.  

Druhé miesto obsadil 

v kategórii dizajn Châ-

teau Gbeľany, rovnako 

na druhej priečke sa 

umiestnil Hotel Elizabeth v Trenčíne, konkrétne v kategórii 

wellness. Slovenský zástupca bodoval aj v oblasti gastronómie, 

na druhom mieste skončil Hotel Villa Nečas v Žiline.  

www.teraz.sk 17.11.2019 

Pomocná evidencia 866/1/2019 

http://www.teraz.sk/
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S čím sa ľuďom spájajú novembrové udalosti roku 1989 

 

Prečítajte si, ako vnímajú novembrové udalosti spred 30 ro-

kov Richard Rybníček, Jaroslav Baška, Jozef Habánik 

alebo Emil Sedlačko či Milan Kráľ. 

Emil Sedlačko, aktivista a pamätník udalostí: „Ako „augus-

toví“ sme išli proti okupácii a neskoršej komunistickej norma-

lizácii. Ja som bol úprimne šťastný. Dlhých 21 rokov som mal 

na krku eštebákov. Mo-

hol som vybrať zo zeme 

kufor a odkryť tajnosti 

Husákovho režimu. Od 

Pražskej jari sme si vá-

žili prvú slobodu. Slo-

bodu prejavu, slobodu 

vycestovania. A No-

vember 89 bol pre mňa 

novým statusom demo-

kratického diania. Sloboda a demokracia vdýchla do mňa ne-

skutočný impulz vnútorného šťastia, o ktorú som bojoval.“ 

Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín: „Považujem sa 

za človeka novembra 1989, z môjho pohľadu je to jeden z naj-

významnejších dní pre novodobú históriu Slovenska. Bez tohto 

dátumu by sme neboli slobodní, určite by sme nemali takú ži-

votnú úroveň ako teraz. Sloboda je však aj nesmierna zodpo-

vednosť, čo môže byť pre niektorých ľudí hrozbou, pretože nie 

každý je ochotný ju niesť. Ľudia začínajú opäť veriť rôznym 

„vodcom“ a autokratom, ktorí sa tvária, že vyriešia všetky prob-

lémy. Pravá sloboda je však postavená na diskusii a tolerancii, 

dúfam, že tento odkaz tu zostane navždy zachovaný.“ 

Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho 

kraja: „V čase Nežnej revolúcie, keď som mal 14 rokov a začí-

nal som študovať na strednej škole, sa moje očakávania spájali 

Zaplnené Mierové námestie počas zhromaždenia proti totalite. 

https://domov.sme.sk/t/7731/nezna-revolucia-vyrocie-30-rokov-november-1989
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najmä so slobodou vo vyjadrovaní, poznávaní či cestovaní. V 

tej dobe som november ´89 a celkovo Nežnú revolúciu vnímal 

ako impulz, ktorý otvoril dvere väčším možnostiam a príleži-

tostiam vybrať si vlastnú cestu, a to v každej sfére spoločen-

ského života. Širší významový kontext novembrových udalostí, 

ktoré presiahli aj hranice našej krajiny, sme si, myslím si, uve-

domovali všetci. Koniec vedúcej úlohy komunistickej strany v 

spoločnosti, zánik cenzúry a neskôr i otvorenie hraníc.“ 

Jozef Habánik, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka: „Pri tejto a podobných otázkach si vždy uvedomím, 

ako rýchlo beží čas v živote človeka. Na novembrové udalosti 

roka 1989 sa musím pozerať štýlom „vtedy“ a „teraz“. Vzhľa-

dom na to, že ma november 89 zastihol v poslednom ročníku 

základnej školy, pri-

rodzene som vnímal 

všetky súvislosti pri-

merane svojmu vte-

dajšiemu veku. Pamä-

tám si však na atmo-

sféru tej doby, boli 

celkom chladné dni a 

ľudia napriek tomu 

chodili na námestia. 

To „teraz“ je pre mňa 

oveľa dôležitejšie. Ako rektor cítim zodpovednosť za mladú ge-

neráciu, ktorú vychovávame a ktorá vtedy ani nebola na svete. 

Tak ako aj pri ostatných dôležitých historických míľnikoch, aj 

v tomto prípade je nevyhnutné pripomínať im, čo sa dialo, prečo 

sa to dialo a aký to malo vplyv na ich dnešnú bezstarostnosť, 

slobodu, možnosti cestovania a študentské mobility.“ 

Milan Kráľ, bývalý novinár: „Čakali sme to. Naznačovala 

to situácia v okolitých štátoch, v celom ostbloku. Doba bola ako 

to červené jablko, čo zreje, zreje, a nie a nie odpadnúť. Až 

Trenčanom sa prihovára humorista Stano Radič, za ním jeho manželka Iveta a s buj-

nou hrivou herec a trenčiansky rodák Štefan Skrúcaný. 
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napokon odpadlo. Čakali sme, že sa naplní to, čo rozfranforco-

vali tanky a obrnené transportéry v šesťdesiatom ôsmom. Že 

príde zmena, po ktorej sa bude ľahšie dýchať. Nepotrebovali 

sme vládu jednej strany, potrebovali sme otvorené hranice, aby 

sme mohli cestovať. Potrebovali sme otvorenú myseľ, aby sme 

mohli hovoriť to, čo si myslíme, a nie, čo musíme. A bolo 

mnoho ďalších vecí, do ktorých sme vkladali nádeje. To všetko 

sa pomaličky začínalo plniť. Až do toho vstúpila špinavá poli-

tika a nad tými krásnymi myšlienkami o osobnej slobode, o 

mravnosti a pravde, začala víťaziť obyčajná a všadeprítomná 

ľudská chamtivosť. Najskôr sa o tom len šepkalo, potom aj ve-

rejne písalo. Vraj ten a ten je mafián, ten kradne a tá ešte viac. 

A tým sa to skončilo, pretože skutok sa nestal. Je smutné, že 

bola potrebná smrť dvoch mladých ľudí, aby sa ľady pohli. Te-

raz sa ukazuje, akú obludnú podobu má politika zosobášená s 

mafiou. A dnes opäť, ako v osemdesiatom deviatom, žijeme v 

nádeji, že konečne príde náprava a konečne nastanú lepšie časy.  

Vyzerá to tak, že zmeny, ktoré prinášajú revolúcie, však nie 

sú trvalé. Ak sa má spoločnosť zmeniť k lepšiemu, asi to nejde 

lámaním cez koleno, ale postupným vývojom. Chcem veriť, že 

sa k tej lepšej spoločnosti skôr či neskôr dopracujeme. Aj keď 

to slovíčko „skôr“ je tu trochu nepatričné. Tridsať rokov od No-

vembra je poriadne dlhý čas...“ 

www.sme.sk 17.11.2019 

Pomocná evidencia 864/1/2019 

 

Spomínajú priami aktéri trenčianskych zhromaždení 

v novembri 1989 

 

Ako si spomínajú na trenčianske protestné zhromaždenia 

proti totalitnému režimu v novembri 1989 jeho priami aktéri? 

Čo písali v novembrových dňoch Trenčianske noviny? 

http://www.sme.sk/
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Peter Slovák: „Bolo to veľmi hektické, Dušan Guráň do-

šiel z Prahy, že sa to 

tam melie. S dnes už 

nebohým Vladom 

Sládekom, Rudom 

Cvopom a ďalšími 

sme obtelefonovali 

známych, že musíme 

niečo urobiť. Stretli 

sme sa asi dvadsiati až 

tridsiati, každý donie-

sol, čo mohol. Mnohí 

sme sa spoznali až vtedy, spojila nás túžba po lepšej budúcnosti. 

Potom už začali chodiť vysokoškoláci, niektorí spali aj u mňa, 

doniesli materiály, pomáhali organizovať mítingy. Ako pódium 

slúžila traktorová vlečka, ktorú nám požičali z Technických slu-

žieb. Bolo to všetko také rýchle, že dnes už ani presne neviem, 

čo všetko sa dialo. Ale rozhodne to stálo ta to.“ 

Jaroslav Olah: „Bolo to desať šialených dní. Začali sme sa 

grupovať hneď na druhý deň po udalostiach v Prahe. Bolo to 

ako naša vlastná malá 

revolúcia a 26. no-

vembra sa konal prvý 

míting. Počas pondel-

ňajšieho štrajku bolo 

na námestí takmer 30-

tisíc ľudí z celého 

okresu. Mierové ná-

mestie nikdy nezažilo 

taký nápor ľudí. Nikto 

nevedel, čo sa bude diať, v jeden deň sme dokonca dostali 

hlášku z Bratislavy, že po nás budú strieľať. Ľudia aj tak na 
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námestí zostali. Bolo úžasné vidieť pokope toľko zanietených 

ľudí.“ 

Rudolf Cvopa: „My sme tu zakladali VPN len tak amatér-

sky. Vylepovali sme po meste plagáty a výzvy na generálny 

štrajk. Potom už nastúpili profesionáli, ktorí mali politické am-

bície a vedeli sa v politike obracať. Vtedy už nebolo treba ta-

kých ľudí ako ja, ktorých politika nelákala. Trochu som skla-

maný zo súčasnosti. Čakal som, že sa ľudia budú správať inak, 

s väčším porozumením. No mnohí akoby dodnes nepochopili, 

o čo sme sa vtedy na námestiach snažili. Veľa mladých ľudí 

dnes ani len netuší, čo sa pred pätnástimi rokmi udialo, ale 

možno je to tak lepšie, aspoň majú čisté hlavy. Naša generácia 

to ale robila najmä kvôli svojim deťom. Nechceli sme, aby vy-

rastali v atmosfére príslovia: Kto nekradne, okráda svoju ro-

dinu.“ 

A čo písali Trenčianske noviny v utorok 5. decembra 1989? 

Pulz spoločenského života na bode varu. Dialóg ako  

východisko z krízy? 

V nedeľu krátko po 16. h sa napriek silnému sneženiu a 

chladu zišli na Mierové námestie v Trenčíne stovky občanov a 

mládeže, aby spontánne pripojili svoj hlas k protestu študentov 

v celej republike proti zákroku poriadkových síl 17. novembra 

v Prahe a vyslovili svoje názory a stanoviská k súčasnej vnút-

ropolitickej situácii a ďalšiemu vývoju v našej spoločnosti. 

Medzi diskutérmi na improvizovanej tribúne boli aj brati-

slavskí herci E. Vittek, Š. Skrúcaný, S. Dančiak, humorista S. 

Radič, kultúrni a pedagogickí pracovníci a zástupcovia všet-

kých vrstiev spoločnosti. 

Všetci sa vyslovili za ďalšie urýchlenie a prehĺbenie demo-

kratizačného procesu, za pluralizmus a dialóg a vyzvali pracu-

júcich nášho okresu, aby sa v pondelok pripojili k manifestač-

nému štrajku takými formami, aby nedošlo k stratám v národ-

nom hospodárstve. 

http://sport.sme.sk/c/3595751/
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Po zaspievaní štátnej hymny sa demonštranti pokojne roz-

išli. Hnutie Verejnosť proti násiliu teda pôsobí od nedele aj v 

našom okresnom meste. 

Sedem dní, ktoré otriasli mestom. Namiesto komuniké 

Zaznamenali sme aj hodnotenie udalostí uplynulého týždňa 

v okresnom meste z pohľadu koordinačného výboru občianskej 

iniciatívy Verejnosť proti násiliu. 

Míting v nedeľu podvečer charakterizujú stroho, no vý-

stižne: prelomil strach, 

prebudil záujem. Gene-

rálny štrajk v pondelok 

nepotrebuje komentár. 

Ďalší míting bol už 

voľnou tribúnou názo-

rov a presvedčivým dô-

kazom rastu politickej 

kultúry. Tretí míting 

poskytol celý rad kon-

krétnych námetov, ako riešiť zložité problémy súčasnosti. Po-

čas týždňa navštívili koordinačný výbor občianskej iniciatívy 

Verejnosť proti násiliu bratislavskí vysokoškoláci i herci E. 

Kristínová, E. Vášáryová, E. Horvát a zástupcovia podnikov a 

škôl.  

www.sme.sk 17.11.2019 

Pomocná evidencia 865/1/2019 

 

Trenčania si pripomenuli 30. výročie Nežnej revolúcie 

 

Trenčania si pripomenuli novembrové udalosti spred 30 ro-

kov. Najskôr v nedeľu 17. novembra Pri pamätníku obetiam ko-

munizmu na Námestí sv. Anny, ešte v ten istý deň slávnostnou 

omšou v Piaristickom kostole sv. F. Xaverského a v pondelok 

18. novembra koncertmi na Mierovom námestí a besedou 

Z improvizovanej tribúny znejú slová populárneho herca Stana Dančiaka. 

http://www.sme.sk/
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a hudobnými vystúpeniami v Kine Hviezda a Klube Lúč. 

Oslavy Nežnej revolúcie pripravilo Mesto Trenčín. 

„Dnes sme tu aj preto, aby sme si pripomenuli ľudí, pre kto-

rých sloboda bola všetkým a za ktorú zaplatili aj životom alebo 

svojím zamestnaním alebo 

boli utláčaní alebo nemohli 

žiť slobodne. Mená ako bol 

Silvester Krčméry, Anton 

Srholec ako je Rudolf Do-

biáš a ďalší – to sú ľudia, 

ktorí slobodu milovali a mi-

lujú. Niesť slobodu nie je 

vôbec jednoduché. Sloboda 

je presne to, čo nás robí šťastnými a hodnotnými ľuďmi. Pre-

tože v slobode sa môžeme slobodne stretávať, môžeme disku-

tovať, cestovať, nemusíme sa báť a obávať toho, že keď nie-

komu poviem, že som kresťan alebo človek, ktorý má taký 

alebo onaký názor, že ma kvôli tomu zatvoria, zastrelia alebo 

ma budú perzekvovať. Odkaz Novembra 89 je odkazom lásky, 

pravdy a dôstojnosti ľudského života. Je dôležité, aby sme našu 

slobodu chránili. 

Nemajme zavreté oči pred tým, čo sa deje dnes. Nie je vôbec 

jednoduchá doba, isté veci nefungujú tak, akoby sme si pred-

stavovali, ale aj to je súčasťou slobody. Vďaka tomu, že máme 

občiansku spoločnosť a môžeme sa slobodne vyjadrovať, mô-

žeme kritizovať, diskutovať alebo sa aj trochu hádať, posúvame 

sa dopredu. Ideme ako krajina, ako mesto, ako ľudia dopredu 

cez všetky prekážky, bolesti, všetky možné utrpenia, ale aj ra-

dosti a šťastia. Nemusíme sa mať všetci úplne radi, no stačí, že 

sa rešpektujeme a máme k sebe úctu. Preto prosím, uvedomme 

si, že nie je taký človek na tomto svete, ktorý príde a povie, že 

on a jeho strana vyriešia všetky naše problémy, že on a jeho 

strana nám dá bývanie, jedlo, pitie, postará sa o nás a my 

Pri Pamätníku obetiam komunizmu vystúpil s príhovorom primátor 

Richard Rybníček. 
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nemusíme robiť nič. Dávajme si, prosím, pozor na ľudí, ktorí 

nám toto rozprávajú alebo naznačujú. Mnohí z nich sa dnes bú-

chajú do pŕs, hovoria, že sú Slováci, že národ je to najdôležitej-

šie. Pranierujú všetko, čo sa týka občianstva, menšiny, ľudí, 

ktorí sú iní. V mene ná-

roda? V mene čoho 

vlastne? 

Aj komunisti hovorili 

– my vám dáme všetko, 

čo potrebujete, vy sa ne-

musíte o nič starať. A to 

kto je my? A kto je vy? 

To nikto nevedel defino-

vať. Preto, chráňme si 

našu slobodu, chráňme si ju preto, aby sme si vždy udržali svoju 

ľudskú dôstojnosť. A keď to zvládneme - a za tých 30 rokov 

sme už prešli kus cesty a zatiaľ si myslím, že s problémami to 

zvládame - nemusíme sa báť ani o Trenčín, ani o Slovensko. 

Dovoľte mi, aby som vám povedal – ďakujem! Ďakujem za to, 

že každý jeden z vás prikladá ruku k tomu, aby sme boli slo-

bodní. Verím, že tak, ako tu stojíme, nikdy nedáme svoju slo-

bodu do rúk niekomu, kto povie, že všetko za nás vyrieši. Ve-

rím, že to sa už nikdy nestane a že 17. november 1989 zostane 

navždy v našich srdciach ako oslava nás, ľudského života, našej 

slobody, našej krajiny, našej budúcnosti a našej viery v to, že 

Slovensko bude navždy súčasťou demokratického a slobod-

ného sveta,“ povedal primátor Trenčína Richard Rybníček pri 

Pamätníku obetiam komunizmu 17. novembra 2019. 

Doplnil ho historik umenia a priamy účastník Nežnej revo-

lúcie v Trenčíne Marián Kvasnička: „V novembri 1989 na 

Mierovom námestí mali prvé tribúny na improvizovaných druž-

stevných vlečkách veľa organizačných nedostatkov, ale tren-

čianske hodiny začali biť konečne veselo a miesto zvonenia 
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nastúpil jasavý štrngot kľúčov. Boli sme pri tom. Boli sme v 

tom skoro milenecky, idealisticky, s veľkou dávkou revoluč-

ného nadšenia a romantizmu. 

Nevyspatí, vymrznutí, vydis-

kutovaní na tri životy, unavení 

a predsa prvýkrát nefalšovane 

a autenticky šťastní. Sloboda 

nie je konečná vec, sloboda je 

proces. Sloboda je námaha, 

sloboda je bolesť. Mnohé veci 

sa zlepšili, môžeme cestovať, študovať, objesť sa, ale sme slo-

bodní od pokušení vlastného egoizmu? Sme slobodní od dran-

covania Zeme? Sme slobodní od majetku, od politických kariér, 

od intríg, od špinavostí? Sme slobodní? Viete, ten problém slo-

body je trvalý. Predpokladám, že všetci, ktorí ste dnes prišli 

k pamätníku, žijete s touto ideou, že sloboda je to najcennejšie, 

čo máme, ale aj najkrehkejšie. A že napriek tomu, že nám svi-

niari zašpinili ten prameň slobody, stále sa k nemu vieme prísť 

napiť čistej vody. My sme ju nezašpinili.“ 

www.trencin.sk 18.11.2019 

Pomocná evidencia 869/1/2019 

 

November 1989 si Trenčania pripomenuli aj hudbou 

 

V Trenčíne si pripomenuli 30. výročie Novembra 1989 

v pondelok 18. novembra hudbou. 

Na Mierovom námestí odohrala 

koncert česká kapela Mňága a 

Žďorp, ktorá v 80. rokoch zažila vý-

sluchy na Štátnej bezpečnosti i zru-

šené koncerty, ale aj legendárna 

trenčianska skupina Bez ladu a skladu. 

Aktívny účastník Nežnej revolúcie v Trenčíne Marián Kvasnička. 

http://www.trencin.sk/
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Jubileum si v Trenčíne spolu s obyvateľmi mesta pripome-

nuli vedúce osobnosti nežnej revolúcie Fedor Gál a Michael 

Kocáb, ale aj výber českých a slovenských muzikantov, ktorí 

zažili novembrové 

udalosti na vlastnej 

koži. 

Účastníkom sa 

prihovorili aj tí, ktorí 

pomohli k zmene re-

žimu v Trenčíne. 

Podľa slov historika 

umenia Mariána 

Kvasničku by slo-

boda v našom ponímaní nikdy nemala byť svojvôľou, ale zod-

povedným budovaním rovnakých šancí pre všetkých. A už vô-

bec nie zneužívaním štátu a jeho kľúčových inštitúcií na presa-

dzovanie podlých egoistických cieľov. Na Novembrové uda-

losti spred tridsiatich rokov si spomína ako na dni plné emócií, 

eufórie, ale aj strachu. 

Trenčianske „ostrovy odporu“ vznikali v nemocnici aj vo 

výrobných strediskách 

Trenčína. 

„Pamätáme si, ako 

protestujúci ľudia ako 

dôvod pre podporu 

zmien uvádzali najmä 

problém viery a obme-

dzovaného nábožen-

ského života, iní zdô-

razňovali možnosť 

slobodne podnikať, cestovať, študovať a čítať, byť v dotyku s 

otvoreným svetom západnej kultúry, alebo nebyť súčasťou kra-

chujúceho hospodárskeho systému, ani vazalom cudzej moci 

Skupina Mňága a Žďorp na trenčianskom pódiu. 

Hudobná legenda Bez ladu a skladu so spevákom Michalom Kaščákom. 
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pod hlavňami tankov,“ povedal v príhovore Marián Kvasnička. 

„Niektorí verili v renesanciu socializmu s ľudskou tvárou. Iní 

mali pred očami trápne prvé máje s nakomandovanými detič-

kami, mávajúcimi na slávu ideologickým papalášom. Ak by 

nám niekto chcel podsúvať, že v celom tom hektickom dianí 

bola nejaká konšpiratívna a vyššia réžia, určite by sme ho pos-

lali niekam.“ 

Prvé tribúny na improvizovaných družstevných vlečkách 

mali podľa neho veľa organizačných nedostatkov, ale mohutná 

energia zapálených ľudí, ktorá konečne našla odvahu buchnúť 

do toho starého 

zatuchnutého re-

žimu, sa opísať 

nedá. 

„Trenčianske 

hodiny začali biť 

konečne veselo a 

miesto zvonenia 

nastúpil jasavý  

štrngot kľúčov. 

Boli sme pri tom, 

boli sme to my pre našich, bez exhibicionizmu a vyťahovania 

akýchsi zásluh. Boli sme v tom skoro milenecky, idealisticky, s 

veľkou dávkou revolučného nadšenia a romantizmu. Nevyspatí, 

vymrznutí, vydiskutovaní na tri životy, unavení, a predsa prvý-

krát nefalšovane a autenticky šťastní,“ skonštatoval. 

Na nebezpečenstvo návratu totalitných režimov upozornila 

z pódia na Mierovom námestí aj jedna z vedúcich osobností 

Nežnej revolúcie Fedor Gál. 

www.sme.sk 18.11.2019 

Pomocná evidencia 872/1/2019 

 

 

Na nebezpečenstvo totalitných režimov upozornila aj jedna z vedúcich osobností Nežnej revo-

lúcie Fedor Gál. 

http://www.sme.sk/
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Marián Žák sa stal Seniorom roka 2019 

 

V Bojnickom zámku odovzdalo Fórum pre pomoc starším 

v pondelok 18. novembra ocenenie Se-

nior roka sedemnástim seniorom. Jedno 

z nich si odniesol 81–ročný Marián 

Žák z Trenčína.  

Celým jeho životom sa vinie dob-

rota, skromnosť, ochota pomôcť a láska 

k ľudom. Sedem rokov bol spoločníkom priateľovi dva dni v 

týždni 5 – 8 hodín, u ktorého postupovala Alzheimerova cho-

roba, sprevádzal ho až do skončenia života. Trenčianskeho se-

niora Mariána Žáka ocenila  Ľubica Gálisová, prezidentka 

Fóra pre pomoc starším.  

Info 03.12.2019 

Pomocná evidencia 874/1/2019 

 

Vianočný strom už stojí na námestí 

 

Smrek pichľavý strieborný čaká na vianočný šat v centre 

Trenčína. V utorok 19. novembra ho pracovníci Mestského 

hospodárstva a správy lesov priviezli a umiestnili na Mierovom 

námestí.    

Mestu ho daroval občan z Hrádzovej ulice, ktorý ho zasadil 

pred 30 rokmi, práve v čase Nežnej revolúcie. Strom má výšku 

asi 15 metrov, váži 1 600 kg. Po jeho vyzdobení ho vo štvrtok 

5. decembra rozsvieti Mikuláš, ktorého ako tradične privíta ná-

mestie plné detí. 

www.trencin.sk 19.11.2019 

Pomocná evidencia 875/1/2019 

 

 

 

http://www.trencin.sk/
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Sprístupniť hrad z Breziny sa do konca roka nepodarí 

 

Zrekonštruovať južné opevnenie Trenčianskeho hradu sa 

zhotoviteľovi do 

konca roka 2019 ne-

podarí. Termín do-

končenia prác presu-

nuli na jún 2020, dô-

vodom bola zlá sta-

tika oporných múrov 

a Mlynskej veže. 

Sprístupnenie hrad-

ných priestorov dru-

hým vstupom od lesoparku Brezina presúvajú druhýkrát, pô-

vodný termín hovoril o júni 2019, ďalší o decembri tohto roku. 

V stredu 20. novembra sa v priestoroch južného opevnenia 

konal kontrolný deň, ktorý pripravil Trenčiansky samosprávny 

kraj (TSK). Dôvodov omeškania dokončenia obnovy tejto časti 

hradu je podľa vedúcej odboru regionálneho rozvoja Úradu 

TSK Martiny Lamačkovej viacero. 

 „V priebehu stavebnej sezóny sme riešili najmä zmeny, 

ktoré vyplynuli z postupného odkrývania konštrukcií, dorábali 

sa výskumy a upravovali sme projektovú dokumentáciu tak, 

aby sme vyhoveli všetkým požiadavkám pamiatkarov a aby 

sme sanovali veci, ktoré sa zistili až počas výstavby,“ priblížila 

s tým, že časový harmonogram prekazila najmä narušená sta-

tika Mlynskej veže a oporných múrov na schodisku vo vnútor-

nej priekope. 

Termín ukončenia prác kvôli nepredvídaným stavebným 

úkonom nad rámec pôvodnej projektovej dokumentácie župa 

presunula na jún 2020. Rekonštrukcia opevnenia národnej kul-

túrnej pamiatky si vyžiada aj viac peňazí, asi pol milióna eur 
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doplatí Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) z vlastného roz-

počtu. 

„Peniaze pôjdu z rozpočtu župy, je to pripravené na schvá-

lenie zastupiteľstvom,“ potvrdil trenčiansky župan Jaroslav 

Baška s tým, že po 

dokončení týchto prác 

mesto Trenčín prisľú-

bilo zrekonštruovať 

Matúšovu ulicu, ktorá 

vedie od Mierového 

námestia až po hrad. 

Tá desaťročia slúži 

ako jediná prístupová 

cesta na hradné ná-

dvorie a miestami je už v dezolátnom stave. Opravená cesta by 

spolu s otvorením hradu od Breziny zvýšila podľa neho náv-

števnícky komfort a mohla prispieť aj k nárastu počtu návštev-

níkov dominanty krajského mesta. 

Pred slávnostným prestrihnutím pásky čaká však zhotoviteľa 

veľa práce. Celková prestavanosť bola podľa Martiny Lamač-

kovej ku koncu októbra na úrovni asi 65 percent. 

„Doteraz sa vybudovali nové piliere pre hlavný most, kom-

pletne dokončené sú kazematy a spevnila sa Mlynská veža, vy-

murovaný je aj nový oporný múr. Vo vnútornej priekope máme 

hotový chodník a pracuje sa aj na schodisku tak, aby sa dalo 

prejsť na horný hrad. Na vstupe je domurovaný hradný múr tak, 

aby mohla byť doň osadená brána, ktorá je vo výrobe“ priblížila 

Martina Lamačková. Dodávatelia aktuálne vyrábajú aj diely pre 

nový most a zábradlia. 

Projekt rekonštrukcie a vybudovania nového vstupu na hrad 

je súčasťou spoločného projektu TSK, mesta Trenčín a mes-

tečka Bučovice na južnej Morave. 
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Rozpočet medzinárodného projektu TreBuCHET – Trenčín, 

Bučovice, Chránime Európske tradície sa vyšplhal na takmer tri 

milióny, bez 500 tisíc eur, ktoré za nadpráce doplatí TSK. Tren-

čianska župa chce južné opevnenie slávnostne otvoriť na jeseň 

budúceho roka. 

Stavebné zásahy v rámci južného opevnenia krajskej domi-

nanty možno podľa historika Trenčianskeho múzea Vladimíra 

Pinďáka datovať 

do obdobia prelomu 

15. a 16. storočia, 

kedy dali Zápoľskí 

vybudovať obrannú 

časť, keďže táto 

časť bola pre hrad 

najzraniteľnejšia. 

 „Vykopali sa tu 

dve priekopy, zahĺ-

bili základy múrov 

a postavili dve veže. Na začiatku sa dalo prechádzať do týchto 

stavieb po mostoch alebo padacích mostoch,“ priblížil s tým, že 

z mostných pilierov sa dochoval do začiatku rekonštrukcie iba 

jeden. Ten však kvôli zlej únosnosti rozobrali a na jeho mieste 

postavili nový. 

Vstup do hradných priestorov povedie ponad priekopu v 

osemmetrovej výške, návštevníci budú mať z lávky výhľad do 

priestorov priekopy, v ktorej v druhej polovici minulého storo-

čia objavili pohrebisko s pozostatkami ľudí z obdobia 17. a 18. 

storočia. 

Ako priblížil archeológ Trenčianskeho múzea Peter Schre-

iber, tieto kostrové pozostatky aktuálne analyzujú pražskí an-

tropológovia. „Hroby boli zrejme z obdobia epidémie cholery. 

Boli to takzvané masové hroby, ktoré zasypali vápnom,“ pre-

kvapil. Do dnešných dní ide o najväčší archeologický nález, 
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ktorý ani zďaleka neprekonali nálezy počas už 1,5 roka trvajú-

cich rekonštrukčných prác v tomto priestore. 

„Pri zemných prácach je vykonávaný archeologický prie-

skum, pri ktorom sa však našli len drobnosti, napríklad kusy 

opracovaných kameňov, ktoré však bežný človek nedokáže 

identifikovať a rozlíšiť, že nejde len o kameň, ale o otesaný ar-

chitektonický článok,“ dodala Martina Lamačková. 

www.sme.sk 20.11.2019 

Pomocná evidencia 878/1/2019 

 

V Trenčianskom kraji pribudnú nájomné byty 

 

Počet obyvateľov Trenčianskeho kraja klesá, niektoré z 

miest v regióne za posledné desaťročie opustil takmer každý 

desiaty obyvateľ. Najhoršie zo štatistík Štatistického úradu Slo-

venskej republiky vyšlo mesto Bánovce nad Bebravou, medzi 

rokmi 2009 až 2018 ho opustilo viac ako 2 200 ľudí, teda vyše 

11 percent obyvateľstva. 

Z Nového Mesta nad Váhom, ktoré má takmer identický po-

čet obyvateľov, pritom odišlo za rovnaké obdobie iba percento 

ľudí. Podiel na ich udržaní v meste môže mať podľa experta na 

samosprávu snaha radnice poskytnúť mladým ľuďom nájomné 

bývanie. Viac dostupnejšieho a cenovo výhodnejšieho bývania 

pre mladých chcú mať aj v Trenčíne či Brezovej pod Bradlom, 

snaha miest ale naráža na viacero prekážok. 

Mestu Trenčín za desať rokov ubudlo necelých 1 200 oby-

vateľov. Podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka 

sa mesto dôsledne pripravuje a vníma aj svoju dlhodobú víziu. 

 „Je dôležité, aby sa ľudia v meste dobre cítili, preto po re-

konštrukcii Mierového námestia a revitalizácii Parku M. R. Šte-

fánika chceme pristúpiť k obnove celej Hviezdoslavovej ulice, 

okolia Posádkového klubu, revitalizácii átria pod Mestskou ve-

žou, debarierizácii Breziny, obnovujeme vnútrobloky, chceme 

http://www.sme.sk/
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
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sa zamerať viac i na detské ihriská a rekonštrukciu športovísk,“ 

vymenoval primátor a doplnil, že radnica pokračuje aj v obnove 

ciest a chodníkov, v budovaní nových chodníkov a cyklotrás. 

Motivácia ľudí 

stať sa obyvateľmi 

mesta spočíva aj v 

podobe zvýhodnení 

pri návšteve kúpa-

liska, plavární či pri 

parkovaní. Seniori 

zas využívajú špe-

ciálnu kartu s výho-

dami. 

Odlev ľudí z miest do ich satelitov je podľa experta na sa-

mosprávu Michala Kaliňáka dôkazom dlhodobého spoliehania 

sa miest na developerov. O zlyhaní samospráv v rámci riešenia 

lacného bývania hovorí aj fakt, že na Slovensku máme iba štyri 

percentá nájomných bytov a podľa štatistík až 52 percent ľudí 

vo veku od 25 do 34 rokov žije s rodičmi. Je preto prirodzené, 

že hľadajú lacné bývanie a z miest odchádzajú. 

„Vidíme, že mestá, ktoré zanedbali bytovú výstavbu a poli-

tiku, sú nútené úbytok obyvateľov iba konštatovať,“ dodal. 

www.sme.sk 21.11.2019 

Pomocná evidencia 884/1/2019 

 

Pripomenuli si 100. výročie MO Matice slovenskej 

 

Sté výročie vzniku miestneho odboru Matice slovenskej 

(MO MS) v Trenčíne si pripomenuli účastníci spomienkového 

podujatia v sobotu 23. novembra v Posádkovom klube. MO MS 

vznikol 16. novembra 1919 na zakladajúcej schôdzi, ktorá sa 

uskutočnila v objekte župného domu, ktorý je dnes sídlom 

Trenčianskeho múzea. Predsedom sa vtedy stal Jozef Minárik. 

http://zlavy.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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Pred sto rokmi sa na Slovensku začali formovať MO MS, 

medzi prvými deviatimi, ktoré vznikli v roku 1919, patril aj ten 

trenčiansky.  

„V tom čase sa matiční aktivisti rozhodli, že využijú mož-

nosť, akú ponúkali stanovy, teda založiť miestny odbor,“ pove-

dal predseda Matice slovenskej Marián Gešper. „ Trenčín bol 

vždy národne uvedomelý s hlbokými slovenskými koreňmi. Už 

bezprostredne po vzniku prvej republiky sa prvé Slovenské ná-

rodné rady zakladali tu a na Liptove, v ostatných stoliciach bola 

horšia situácia.“   

V roku 2015, kedy sme si pripomínali 200. výročie narode-

nia Ľudovíta Štúra, sa na 

trenčianskom evanjelickom 

cintoríne konala pietna sláv-

nosť pri príležitosti obnovy 

náhrobku Ľudovítovej mat-

ky Anny, rodenej Michalco-

vej. To je, ako sa na podujatí 

priznala,  najsilnejšia spo-

mienka bývalej dlhoročnej 

predsedníčky MO MS Janky Polákovej, ktorá prišla s myš-

lienkou zrekonštruovať hrob Ľudovítovej matky a trenčianski 

matičiari ju uskutočnili. K okrúhlemu výročiu vydal trenčian-

sky MO MS zborník. „Dokumentuje históriu odboru a jeho naj-

dôležitejšie aktivity,“ uzavrela súčasná predsedníčka MO MS 

Anna Prnová. 

Vlastný text 23.11.2019 

Pomocná evidencia 890/1/2019 

 

Domov Luna pomohol desiatkam žien s deťmi 

 

Bezpečný ženský domov Luna funguje v Trenčíne už tretí rok. 

Pomohol desiatkam žien s deťmi, ktoré v ňom našli útočisko a 

Matičiari pri hrobe matky Ľudovíta Štúra Anny, rod. Michalcovej. 
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ochranu pred domácim násilím. Okrem ubytovania pre týrané 

ženy a ich deti im ponúka odborné psychologické a právne po-

radenstvo, krízovú intervenciu či psychoterapiu. 

Adresa ženského domu je z bezpečnostných dôvodov uta-

jená. Peniaze na prevádzku získavajú od sponzorov, ale aj z eu-

rópskych fondov z operač-

ného programu Ľudské 

zdroje. 

„Prestriedali sa u nás už 

desiatky žien, v drvivej 

väčšine sú obeťami domá-

ceho násilia od partnerov, 

blízkych príbuzných, ale aj 

zo zamestnania. Najčastej-

šie prídu s deťmi. V domove nájdu bezpečie a najmä právnu, 

sociálnu, pedagogickú a psychologickú pomoc. Všetko majú 

zdarma,“ hovorí riaditeľka zariadenia Hana Štrbová. 

Kapacita zariadenia je 53 miest, len za posledný mesiac mali 

vyše tridsať žien. Dĺžka pobytu v zariadení je pol roka. 

„Prihliadame však veľmi individuálne na to, ako sa vyvíja 

konkrétna situácia u každej klientky. Môže zostať až do jej vy-

riešenia,“ povedala Hana Štrbová. Dôležité je podľa nej násilné 

činy neprehliadať, neospravedlňovať a ísť ich nahlásiť. 

„Na polícii, u lekárky, na ktoromkoľvek úrade dajú ženám 

kontakt na nás. Vieme pomôcť nielen pobytovo, ale aj ambu-

lantnou formou s rovnakým typom poradenstva,“ skonštato-

vala. 

Naposledy tu pomohli postaviť sa na vlastné nohy mamičke 

s dvoma deťmi: „V spolupráci s mestom jej bol pridelený so-

ciálny byt, našli sme jej prácu, kde slušne zarobí a dokáže uživiť 

seba aj deti. Trvalo to rok, kým sa z toho dostala po psychickej 

stránke aj po finančnej.“ 
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Mnohé ženy sa aj napriek zlej skúsenosti vrátia k partnerovi, 

od ktorého predtým odišli. „Z desiatok žien, ktoré sme mali, sa 

približne 40 percent vracia opäť k svojim partnerom. Kvôli ci-

tovej závislosti či peniazom. Je to však rozhodnutie klientky, 

my jej nemôžeme nič zakazovať,“ dodala Hana Štrbová. 

Približne päť percent z tých, ktoré sa vrátia k partnerom, od 

ktorých odišli, sa neskôr ešte dokáže vrátiť do domova.  

Podľa analytičky Zuzany André z Koordinačno-metodic-

kého centra pre prevenciu násilia na ženách je u nás poraden-

ských centier alebo bezpečných ženských domovov stále ne-

dostatok: „Oproti ideálu vzhľadom na počet obyvateľov tieto 

štandardy ani do polovice nenapĺňame. Bezpečné ženské domy 

navyše nie sú u nás stále právne zadefinované. Dlhodobá snaha 

je, aby boli zadefinované ako zariadenia, ktoré poskytujú kom-

plexné špecializované služby. U nás podľa nej stále existuje vy-

soká miera nedôvery k inštitúciám, ktoré by mali ženy chrániť. 

Okrem toho sú tu aj iné faktory, ako hanba, pocit vlastnej viny, 

zlyhania, obavy z následkov alebo strach o deti.“ 

S trestnými činmi páchania násilia na ženách sa čoraz čas-

tejšie stretáva aj trenčiansky sudca Michal Frátrik. Súvisí to 

podľa neho s viacerými medializovanými prípadmi, kedy polí-

cia alebo súdy nezasiahli včas. Trestné činy nebezpečného vy-

hrážania alebo týrania blízkej a zverenej osoby sú oveľa častej-

šie stíhané, ako to bolo v minulosti. Nie vždy sa však podarí 

takýto trestný čin aj preukázať. 

„Určite nie každé trestné oznámenie skončí na súde a určite 

nie každá obžaloba na súde automaticky dopadne odsúdením 

páchateľa. Závisí to od konkrétnych prípadov, ale nemôžeme sa 

ani v súčasnosti tváriť, že tieto inštitúty nie sú aj zneužívané,“ 

dodal sudca. 

www.sme.sk 25.11.2019 

Pomocná evidencia 895/1/2019 

 

http://www.sme.sk/
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Biomasová kotolňa na sídlisku Juh končí 

 

Kotolňa na biomasu na Liptovskej ulici ukončí tento rok 

svoju prevádzku. Približne tritisíc domácností bude namiesto 

štiepky vykurovaných plynom. Sťažností na hluk a popolček, 

ktorý sa má podľa niektorých obyvateľov najväčšieho sídliska 

Juh šíriť z jej priestorov, neubúda. Len za posledné mesiace ich 

na mestskom úrade evidujú hneď niekoľko. 

„Bývame pod kotolňou na ulici Liptovská a v poslednej dobe 

vždy večer ide z komína tmavý a štipľavý dym. Na parapetoch 

a autách máme čierne 

sadze. Máme podozre-

nie, že tam spaľujú po-

lystyrén, gumy. Je to 

predsa veľký zásah do 

životného prostredia a 

na vzduch, ktorý dý-

chame,“ napísala do sek-

cie otázok na web mesta 

Ivana. 

Mesto ešte v októbri minulého roka uzavrelo so spoločnos-

ťou Služby pre bývanie a Liptovská dohodu o urovnaní. Jej vý-

sledkom má byť ukončenie činnosti kotolne na biomasu. 

„Spoločnosť, ktorá prevádzkuje kotolňu na biomasu, má za-

bezpečiť, aby po 31. decembri 2019 v areáli na Liptovskej ulici 

neboli najmenej 30 rokov prevádzkované žiadne zariadenia ko-

tolne na biomasu. Rovnako tu nesmú skladovať žiadne palivo 

využívané pri výrobe tepla a teplej vody z kotolne na biomasu,“ 

informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová. 

Spoločnosť má zároveň požiadať o zrušenie povolenia na 

podnikanie v energetike alebo o jeho zmenu. Zároveň má naj-

neskôr do konca marca budúceho roka odstrániť napojenie, 
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ktoré dnes slúži na dopravu paliva do zariadenia na výrobu tepla 

v kotolni na biomasu. 

„Aktuálne teda plynie lehota na splnenie týchto povinností. 

Obe spoločnosti súhlasili, že ak ich porušia alebo nedodržia, 

uhradia mestu Trenčín zmluvnú pokutu 300 tisíc eur,“ dodala 

Erika Ságová a zároveň upozornila, že prevádzky plynovej ko-

tolne v areáli na Liptovskej ulici sa spomínaná dohoda netýka. 

Zástupca spoločnosti Služby pre bývanie Jozef Greňo po-

tvrdil, že biomasová kotolňa na konci roka ukončí svoju pre-

vádzku: „Posledný deň roka je zároveň aj posledným dňom pre-

vádzky. Čo sa týka sťahovania kotolne na iné miesto, to ešte 

neviem potvrdiť, alternatívne možnosti stále zvažujeme.“ 

www.sme.sk 27.11.2019 

Pomocná evidencia 899/1/2019 

 

Budovu vedľa kina Hviezda zbúrali 

 

Budovu vedľa Hviezdy zbúrali. Spolu s budovou odstránili 

i garáž. Povrch pozemku napokon zarovnajú a upravia. Suterén 

budovy na Ulici knie-

žaťa Pribinu (vedľa 

Hviezdy) bol kedysi 

využívaný na sklady 

a archív, v minulosti 

tu bola i práčovňa. 

Ostatné poschodia 

slúžili ako kancelár-

ske priestory.  

To však bolo už 

dávno. Dom sa i vďaka „návštevám“ rôznych ľudí ocitol dezo-

látnom stave. I keď Mesto viackrát zadebnilo prístupy do 

vnútra, väčšinou si poradili a násilím sa dostali dnu, kde potom 

mnohokrát zasahovala mestská polícia.  

Budova pri kine Hviezda tesne pred asanáciou. 

http://www.sme.sk/
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Kým vedľajšia budova bývalého kina Hviezda je národnou 

kultúrnou pamiatkou, v tomto prípade ide o stavbu bez pamiat-

kovej hodnoty. „Objekt nie je evidovaný v Ústrednom zozname 

pamiatkového fondu ako národná kultúrna pamiatka a ani sa ne-

nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii Trenčín,“ potvr-

dila Lucia Pavolková z Krajského pamiatkového úradu 

v Trenčíne. 

Zbúranie stavby nesúvisí so žiadnou konkrétnou výstavbou 

na tomto mieste, ide len o odstránenie spustnutej stavby 

a úpravu okolia. 

V spracovávaných 

zmenách a dopln-

koch Územného 

plánu mesta Trenčín 

je okolo Hviezdy 

navrhnutý blok kul-

túry.  

„Konkrétne 

v priestore, kde je 

objekt na zbúranie, sa do budúcna počíta s klubom s kaviarňou 

a malou scénou na koncerty, divadlo a podobné podujatia,“ vy-

jadril sa k budúcnosti tohto priestoru hlavný architekt mesta 

Martin Beďatš. 

Info 29.10.2019 

Pomocná evidencia 813/1/2019 

 

Detské ihrisko Nad tehelňou po protestoch postavia 

 

Trenčianska radnica sa dohodla so súkromným vlastníkom 

pozemku v lokalite Nad tehelňou na vybudovaní detského ihri-

ska. K jeho výstavbe sa majiteľ zaviazal pri kúpe parcely ešte v 

roku 2002, doteraz však ihrisko nepostavil. Zmena územného 
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plánu o 16 rokov neskôr mu umožnila na mieste ihriska stavať, 

s čím nesúhlasili miestni obyvatelia. 

Spísali petíciu, ktorú za dva týždne podpísalo viac ako 600 

ľudí. Žiadali, aby mesto zmenilo územný plán mesta tak, aby 

neumožnil zastavanie tejto lokality a vytvoril všetky pod-

mienky na realizáciu pôvodného zámeru, teda vybudovania det-

ského ihriska. 

Jaroslav Svetlík spolu s manželkou kúpili v roku 2002 po-

zemok s rozlohou takmer 2500 metrov za 300 korún za meter 

štvorcový. Podľa viacerých realitných maklérov bola táto cena 

v tom čase mimoriadne výhodná. V kúpnej zmluve sa zaviazali, 

že do jedného roka od 

vydania stavebného 

povolenia tu vybu-

dujú tenisové dvorce, 

ihrisko na loptové 

hry a detské ihrisko, 

čo však dodnes neu-

robil. 

Mesto neskôr 

územný plán zmenilo 

a umožnilo tu bytovú 

výstavbu. Radnica minulý mesiac po protestoch obyvateľov 

prerušila územné konanie, ktoré navrhol majiteľ pozemku a za-

čala s majiteľom rokovať. Majiteľ pozemku požiadal pred 

troma rokmi o zmenu územného plánu. V žiadosti tvrdil, že na-

stali okolnosti znemožňujúce využívanie pozemku na oddych a 

rekreáciu, pričom výstavba ihriska na tejto parcele by nebola 

hospodárna, dokonca by bolo zbytočná. Dnes tvrdí, že detské 

ihrisko Nad tehelňou postaví. 

„Ja som nikdy nepovedal, že tam to ihrisko nevybudujem. 

Ani pri zmene územného plánu. Vždy tvrdím, že to detské 

ihrisko tam bude, chcem ho tam spraviť,“ reagoval Jaroslav 

https://sport.sme.sk/r/253/tenis.html
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Svetlík. Dôvodom, pre ktorý ihrisko 17 rokov od kúpy pozemku 

nevybudoval, boli podľa neho peniaze. 

„Pôvodný znalecký posudok bol na 50 korún za meter štvor-

cový, mesto mi ho predalo za 300 korún, teda šesťnásobne 

drahšie,“ povedal s tým, že ak by mesto pozemok predalo za 

cenu posudku, detské ihrisko by dávno postavil. Potvrdil záro-

veň, že s mestom prebiehajú rokovania. 

„Ukázal som pôvodnú štúdiu, že to pôvodné detské ihrisko 

malo mať 141 metrov štvorcových, teraz tam bude ihrisko s vý-

merou 324 metrov štvorcových. Mestu sa náš návrh pozdáva, 

pokračujeme ďalej v 

rokovaniach,“ pove-

dal s tým, že na ďal-

šej časti pozemku po-

staví jeden rodinný 

dom. 

 „Možnože som 

taký ľudomil, chcel 

som niečo z dobrej 

vôle spraviť pre mes-

to nezištne, a niekto 

to nepochopil, je to jeho problém. Pre niekoho to môže byť ne-

normálne, lebo každý ide na to len cez peniaze,“ dodal Jaroslav 

Svetlík. 

Podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka je do-

hoda s Jaroslavom Svetlíkom pre mesto dobrá správa: „Je to 

najlepší možný vývoj. Sme v závere rokovaní o tom, že tam 

vybudujú detské ihrisko, bude väčšie ako malo byť to pô-

vodné.“ 

Súčasťou ihriska bude podľa neho aj menšie trávnaté ihrisko 

na loptové hry: „Na časti pozemku si majiteľ vybuduje dom. Je 

to na ňom, čo s tým urobí, od roku 2002 je to jeho majetok. 

Pôvodne na tom pozemku bolo smetisko, on ho upravil a 

https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
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poskytol verejnosti, aby tam chodila na prechádzky alebo tráviť 

voľný čas. Zachoval sa oveľa slušnejšie, ako to dnes chcú 

mnohí interpretovať.“ 

Ihrisko by malo po dokončení prejsť do majetku mesta za 

jedno euro, podľa primátora by mohlo byť hotové približne za 

rok a pol. 

Poslanca Šimona Žďárského, ktorý bol aj členom petič-

ného výboru proti výstavbe namiesto detského ihriska, najnovší 

vývoj rokovaní potešil: „Som rád, že mesto začína túto vec rie-

šiť a že si uvedomuje, aký veľký problém to je. Už to teraz asi 

lepšie nevyjednáme, ale napriek tomu som rád, že plocha ihri-

ska bude väčšia.“ 

www.sme.sk 29.11.2019 

Pomocná evidencia 905/1/2019 

 

Šampiónom výstavy Vinum Laugaricio Tokajský výber 

 

Štvorputňový Tokajský výber od vinárstva Tokaj & Co Malá 

Tŕňa získal ocenenie Šampión výstavy na 15. ročníku medziná-

rodnej výstavy vín Vinum Laugaricio, ktorá sa konala v dňoch 

29. - 30. novembra na 

trenčianskom výsta-

visku Expo Center. 

Tokajský výber 

triumfoval v konku-

rencii 106 vín od 45 

vinárstiev a zvíťazil aj 

v kategórii vína spod 

kožky a likérových 

vín. 

Ako informovala PR manažérka výstaviska Expo Center 

Gabriela Micháliková, v kategórii bielych suchých vín zvíťa-

zil Rizling vlašský ročník 2017 od vinárstva Šintavan zo 

http://www.sme.sk/
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Šintavy. Kategóriu bielych polosuchých a polosladkých vín vy-

hralo víno Fundament Rivaner Junger, ročník 2019 z rakúskeho 

vinárstva Weingut Weinwurm a medzi ružovými vínami si pr-

venstvo odniesol Cabernet Sauvignon rose, ročník 2018 od 

trenčianskej spoločnosti Vinum Kult. Frankovka modrá, ročník 

2013 od spoločnosti Vitis Pezinok triumfovala v kategórii čer-

vených vín, sekt Hubert Johann od spoločnosti Hubert J. E. zví-

ťazil v kategórii šumivých vín a kategóriu prírodných sladkých 

vín bez rozdielu farebnosti vyhralo víno Cabernia, ročník 2009 

od vinára Oldřicha Drápala. 

Na jubilejnom 15. ročníku výstavy Vinum Laugaricio v 

Trenčíne sa prezentovalo 52 vinárstiev s viac ako 400 vínami. 

Súčasťou výstavy bola degustácia vín, gastro zóna, degustácia 

destilátov a kultúrny program. 

www.teraz.sk 30.11.2019 

Pomocná evidencia 912/1/2019 

 

Trenčín má novú sériu pohľadníc 

 

Mesto Trenčín má nové pohľadnice. Sú vytvorené z fotogra-

fií Juraja Majerského 

a Radoslava Jánoša. 

Špeciálne miesto v no-

vej sérii má pohľadnica 

s ilustráciou Petra 

Štullera.  

Návštevníci festi-

valu Čaro Vianoc pod 

hradom 2019 nájdu 

ilustráciu aj na vrat-

ných zálohovateľných 

pohároch, ktoré budú novinkou tohtoročných vianočných trhov. 

http://dovolenka.sme.sk/cestovne-kancelarie/rakuske
http://www.teraz.sk/
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Sériu pohľadníc z mesta Trenčín pripravilo Kultúrno-infor-

mačné centrum. Okrem hradu a novej fontány Marca Aurelia sú 

na nich aj ďalšie trenčianske pamiatky. Tri pohľadnice majú 

zimný motív, a tak ich môžete poslať svojim blízkym ako poz-

drav k Vianociam. 

www.trencin.sk 04.12.2019 

Pomocná evidencia 923/1/2019 

 

Otužilci sa vedľa vianočných trhov kúpali v bazéne 

 

Návštevníkov vianočných trhov na historickom Mierovom 

námestí v nedeľu 8. decembra prekvapil bazén s napustenou vo-

dou. Partia otužilcov a zimných plavcov sa stretla pri Morovom 

stĺpe, aby desiatkam okoloidúcich ľudí ukázala, že kúpanie sa 

v studenej vode nebolí. 

Voda napustená v 

bazéne mala len nece-

lých desať stupňov 

Celzia, jej teplotu ešte 

znížili prineseným ľa-

dom. „Teplota vody v 

bazéne je asi dvakrát 

vyššia ako v decembri 

vo Váhu, takže je tep-

lejšia ako tá, v ktorej sa zvyčajne kúpeme,“ pousmiala sa pred-

sedníčka Trenčianskych Tuleňov Zdenka Švantnerová. 

Odvážni Trenčania si mohli so sebou vziať plavky a vyskú-

šať si kúpanie vo vode s teplotou 9,7 stupňov Celzia, za prvých 

desať minút sa ale nenašiel ani jeden. 

„Moja žena otužuje, ja by som sa ale nenechal nahovoriť. Tí 

ľudia to musia mať v hlave dobre usporiadané, hovorí to o ich 

vyrovnanosti,“ upozornil Peter Hollý. 

http://www.trencin.sk/
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Pomocnú ruku v rámci tejto akcie poskytlo mesto i Kul-

túrno-informačné centrum Trenčín. 

 „Pre nich je to do istej miery atrakcia vianočných trhov, pre 

nás zase šanca ukázať obyvateľom odvahu našich ľudí. Pre oko-

loidúcich sme pripra-

vili propagačný leták 

s odkazmi na naše 

stránky, kde sa do-

zvedia kde a ako 

často sa stretávame,“ 

priblížila Zdenka 

Švantnerová. 

Jarmila Martišo-

vá sa so svojím man-

želom Jozefom venuje otužovaniu dva roky, obaja sa okúpali aj 

v bazéne na Mierovom námestí: „Mala som zdravotné prob-

lémy s chrbticou a potrebovala som ich riešiť. Manžel povedal, 

aby sme vyskúšali otužovanie a pomohlo to. Odvtedy nechodím 

na infúzie, obstreky a neberiem tabletky. Keď mi je zle, idem 

do vody.“ 

Oddiel otužilcov a zimných plavcov má v súčasnosti 64 čle-

nov, počet sympatizantov a plavcov, ktorí sa k ním pridávajú, 

je ešte vyšší. „Počet ľudí sa zvyšuje. Myslím, že je to aj vďaka 

tomu, že otužovanie sme dostali pomerne do povedomia Tren-

čanov, ktorí sa k nám pridávajú,“ prezradila Zdenka Švantne-

rová. 

Tulene z Trenčína sa stretávajú najčastejšie na Ostrove, plá-

vať do Váhu chodia trikrát týždenne. Okrem toho sa niektorí 

ich členovia zapájajú aj do zimného plávania. Vlani dominovali 

Slovenskému poháru v zimnom plávaní. 

www.sme.sk 08.12.2019 

Pomocná evidencia 932/1/2019 

 

http://zlavy.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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Trenčín požiadal o eurofondy na Hviezdu 

 

Mesto Trenčín v pondelok 9. decembra odovzdalo svoju žia-

dosť o nenávratný finančný príspevok na Centrum kultúrno-

kreatívneho potenciálu Hviezda. V prípade schválenia europe-

ňazí bude Hviezda zre-

konštruovaná a vybave-

ná modernou technikou.  

Trenčín využil výzvu 

Ministerstva kultúry SR 

a podal žiadosť o nená-

vratný finančný príspe-

vok v predpokladanej 

výške oprávnených vý-

davkov maximálne 8 miliónov eur. Mesto bude spolufinanco-

vať projekt maximálne do 400 tisíc eur. 

„Trenčín je jedno z mála miest a možno jediné, ktoré je 

z môjho pohľadu absolútne pripravené na čerpanie financií 

z výzvy na kultúrno-kreatívne centrum. Podali sme projekt už 

aj s právoplatným stavebným povolením. Už dnes sme pripra-

vení na rekonštrukciu exteriéru i interiéru Hviezdy,“ povedal 

primátor Richard Rybníček krátko po podaní žiadosti o prí-

spevok z eurofondov.  

V novom priestore Hviezdy sa plánuje poskytovanie aspoň 

troch špecifických služieb kreatívneho centra. Napríklad Otvo-

rená pracovná dielňa, kde sa môžu rozvíjať odvetvia kreatív-

neho priemyslu ako dizajn, architektúra, reklama. V Otvorenom 

inovačnom ateliéri pôjde o rozvoj kultúrneho dedičstva, vizuál-

neho, scénického umenia, ale aj umeleckého vzdelávania. 
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Okrem toho sa tu počíta i s podporou kreatívnej tvorby, a to 

cez rôzne propagačné aktivity, či už výstavno-prezentačné čin-

nosti nekomerčného charakteru alebo konferencie, workshopy, 

prehliadky a pod. Krea-

tívne centrum bude mať 

viaceré typy priestorov 

s vybavením. Tie si 

budú môcť prenajímať 

rôzne subjekty na svoje 

aktivity i široká verej-

nosť. 

Ak mesto so žiados-

ťou uspeje a prípravný 

proces pôjde bez problémov, práce by sa mohli začať v septem-

bri 2020. V tom prípade by mali byť ukončené v auguste 2022. 

Hviezda je jedinečným kultúrnym stánkom v Trenčíne. Jej pre-

vádzka sa začala v roku 1940. V roku 2009 sa stala národnou 

kultúrnou pamiatkou. 

www.trencin.sk 17.12.2019 

Pomocná evidencia 933/1/2019 

 

Seniori zaplatia za služby viac 

 

Ľudia, ktorí využívajú pobytové sociálne služby a domácu 

opatrovateľskú službu v Trenčíne, zaplatia od januára viac. Po-

platky sa nemenili niekoľko rokov. Poplatky za pobytové služ-

by v mestských zariadeniach pre seniorov a v zariadeniach 

opatrovateľskej služby porastú v priemere o 15 percent. Zdražie 

tiež hodinová sadzba za opatrovateľskú službu v domácnos-

tiach. 

Mesto Trenčín prevádzkuje dve sociálne zariadenia - Zaria-

denie opatrovateľskej služby na Piaristickej ulici s kapacitou 

137 klientov a Zariadenie pre seniorov na Lavičkovej ulici, 

http://www.trencin.sk/
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ktoré má kapacitu 74 ľudí. Spolu v nich pracuje 105 zamestnan-

cov. Poplatky v nich sa podľa riaditeľky Sociálnych služieb 

mesta Trenčín Edity Prekopovej nemenili osem rokov: 

„Všetky výdavky nám idú hore. Zvyšuje sa minimálna mzda, 

mzdové tabuľky pre zamestnancov vo výkone práce vo verej-

nom záujme. V roku 2019 to bolo o desať percent, budúci rok 

o ďalších desať percent.“ 

Mzdové a osobné výdavky predstavujú v priemere 70 per-

cent výdavkov z bežných rozpočtov pri pobytových službách. 

Pri terénnych službách je toto percento ešte vyššie a pohybuje 

sa až na úrovni 90 percent z celkových výdavkov. Podľa riadi-

teľky trenčianskych mestských Sociálnych služieb sa rovnako 

zvyšujú prevádzkové náklady na budovy, náklady na zabezpe-

čenie štandardov kvality poskytovania sociálnych služieb. V 

portfóliu starostlivosti tiež pribudli nové služby, ktoré predtým 

neboli. 

„Museli sme zabezpečiť nový softvér na výkazníctvo alebo 

supervíziu, ktorú si musíme platiť externe,“ skonštatovala Edita 

Prekopová. Rozdiel v cenách v pobytových zariadeniach a pri 

terénnej opatrovateľskej službe je od 25 do 78 eur. 

„Najviac je 58 eur na oddelení pre seniorov, imobilných a 

ležiacich klientov s nepretržitou prevádzkou. O človeka je tu 

postarané 24 hodín denne, má celodennú stravu. Tá starostli-

vosť je tu najväčšia,“ povedala Edita Prekopová. 

Klienti tu od januára namiesto 345 eur zaplatia 403 eur za 

mesiac. Tí, ktorí bývajú v bunkách, budú platiť o približne 25 

eur viac – namiesto 231 eur budú platiť necelých 260 eur. Vplyv 

na cenu má aj strava, akú si klient vyberie. Aj jej cena sa zvy-

šuje o 50 centov až euro. 

„Stále to nie je toľko, koľko za stravu zaplatíme. Tá cena je 

okolo 7 eur za celodennú stravu, pričom my doplácame za 

stravu 50 centov, klienti budú platiť 6,50 eur, “ povedala Edita 

Prekopová. 
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Veľké finančné požiadavky sú na personál. Pri terénnej opat-

rovateľskej službe sa mzdy k 1. 1. 2019 zvýšili o 27 percent 

oproti roku 2018. 

„Musíme spĺňať počet zamestnancov, mať presne štruktúru 

podľa zákona. Najdrahší sú zdravotnícki odborní zamestnanci 

– zdravotné sestry, inštruktori sociálnej práce.  Zvýšili sa príp-

latky podľa Zákonníka práce za prácu cez víkendy, sviatky, 

nočnú prácu z 50 percent na 100 percent. Všetky príplatky mu-

síme vyplácať, sme v nepretržitej prevádzke. Mzdy idú hore,“ 

dodala Edita Prekopová. 

O zamestnancov však napriek tomu majú núdzu. 

„Je to s odretými ušami. Keď sa už tešíme, že máme všet-

kých, niekto odíde a zasa musíme zháňať. Chýba stabilizácia 

ako kedysi,“ dodala. 

www.sme.sk 13.12.2019 

Pomocná evidencia 958/1/2019 

 

Potešili knižkou takmer dvesto detí 

 

Knižný darček dostalo pred Vianocami v utorok 17. de-

cembra vďaka projektu „Otvor srdce, daruj knihu“ Trenčianskej 

nadácie 189 detí. Prišli z dvadsiatich materských a základných 

škôl z Trenčína, Trenčianskeho Jastrabia a Bánoviec nad 

Bebravou do Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne.  

„Ďakujeme všetkým zúčastneným za obrovskú ochotu 

pomáhať. Za pätnásť rokov trvania projektu sme mohli ob-

darovať 2904 detských čitateľov,“ povedala Nikola Sed-

láčková z Trenčianskej nadácie. Predvianočný projekt je kaž-

doročne venovaný deťom z mnohodetných rodín, deťom osa-

melých matiek, deťom, ktorých rodina sa dočasne či dlhodobo 

ocitla v núdzi. 

Info 02.01.2020 

Pomocná evidencia 965/1/2019 

http://www.sme.sk/
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Mesto má k dispozícii päť nových defibrilátorov 

 

Najnovšie sú v Trenčíne k dispozícii päť nových defibriláto-

rov. Štyri zakúpilo mesto, piaty venoval sponzor. Jeden na bu-

dove mestského 

úradu slúži od 

štvrtka 19.decembra. 

Ovládanie je jedno-

duché. Najdôležitej-

šie je nebáť sa. 

Tieto defibrilá-

tory nie sú vytvorené 

pre profesionálov – 

záchranárov, ale pre 

laickú verejnosť. Sú plne automatické, ovládané len jedným tla-

čidlom. Po jeho stlačení prístroj začne hovoriť, resp. dávať po-

kyny. Ak prístroj zistí zástavu srdca, resp. krvného obehu, hneď 

reaguje tým, že povie – odstúpte od pacienta, nastane výboj.  

„Od človeka, laika sa vyžaduje teda len znalosť, že takýto 

prístroj existuje a kde sa nachádza. Stačí ho potom len zapnúť 

a počúvať pokyny,“ ho-

vorí Josef Rapant zo spo-

ločnosti Aura Trade, od 

ktorej mesto defibrilátory 

kúpilo. Sú vybavené 

dvoma typmi elektród – 

pre dospelých a pre dieťa 

do 8 rokov, resp. pre dieťa 

s váhou do 25 kg.  

Podľa slov Josefa Rapanta prístroj reaguje okamžite, najmä 

v prípadoch, kedy by záchranka mohla prísť už neskoro. „Pri 

zástave srdca sa počíta každá sekunda a každou minútou klesá 

Josef Rapant (v strede) zo spoločnosti Aura Trade s novými defibrilátormi. 
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šanca na záchranu života o 10 percent. Čiže po 10 minútach je 

teoreticky táto šanca takmer nulová a nie vždy dokáže byť zá-

chranka do tohto času na mieste. V tom je zmysel automatic-

kých defibrilátorov“, vysvetľuje Josef Rapant a dodáva, že tieto 

prístroje ročne zachránia život vyše 4 500 ľuďom. 

Nový defibrilátor sa nachádza v Mestskej športovej hale na 

Sihoti, v OC Južanka, jedným disponuje mestská polícia a 

ďalším dobrovoľní hasiči v Opatovej. Na prvý pohľad je vidi-

teľný prístroj na budove mestského úradu pri hlavnom vchode. 

Mesto ho dostalo do daru od spoločnosti RZP Trenčín.  

Info 02.01.2020 

Pomocná evidencia 974/1/2019 

 

Charitatívny Dobrý bazár na Mierovom námestí 

 

Mierové námestie v Trenčíne v sobotu 21. septembra ožilo 

Dobrým bazárom. Do charitatívnej akcie Trenčianskej nadácie 

sa mohli zapojiť oby-

vatelia prinesením ve-

cí, ktoré v centre pre-

dávali i známe osob-

nosti. Výťažok z akcie 

poputuje na aktivity 

nadácie. 

Celý týždeň pred 

touto akciou mohli 

dobrí ľudia doniesť 

veci, ktoré už povedzme nepoužívali, ale stále sú dobré. „My 

sme ich predávali za symbolické ceny,“ prezradila Nikola Sed-

láčková z Trenčianskej nadácie.  

Celý výťažok podľa nej poputuje do Trenčianskej nadácie na 

jej aktivity, ktoré organizuje: „Či pre klaunov, ktorí robia vy-

stúpenia v domovoch sociálnych služieb alebo iných 

http://zlavy.sme.sk/
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zariadeniach, kde sú deti dlhodobo bez rodičov, alebo na ďalšie 

akcie, ktoré organizuje Trenčianska nadácia počas celého 

roka.“ 

Veci na Dobrom bazáre predávali i známe osobnosti.  

„Tento rok nám prišiel pomôcť Rasťo Piško a Janette Šte-

fánková. Ako každý rok nám prišli pomôcť aj naši klauni - 

Vlado Kulíšek a Adrián Ohrádka, ktorí robia vystúpenia Dr. 

Klauna,“ priblížila Nikola Sedláčková. 

Moderátorka RTVS Janette Štefánková prišla do Trenčína 

podľa svojich slov pre-

dávať aj preto, že po-

chádza z Ladiec, ktoré 

sa nachádzajú asi 25 ki-

lometrov od krajského 

mesta. Dobrovoľníci z 

Trenčianskej nadácie 

sú podľa nej tiež jej 

dobrí známi, s ktorými 

sa pozná roky rokúce. 

„Som rada, že ma oslovili. Konkrétne mím Vlado Kulíšek, 

ktorý je Trenčanom celým svojím srdcom, a keď mi napísal, či 

by som sa stala tento rok súčasťou Dobrého bazáru, tak som 

hneď, samozrejme, súhlasila,“ ozrejmila populárna moderá-

torka Janette Štefánková. 

Ľudia sa podľa Štefánkovej pri stánkoch zastavovali a pre-

hrabávali sa vo všetkom tovare, ktorý ľudia zo srdca darovali, 

aby pomohli ostatným.  

„Vyberali si a kupovali výrobky, ktoré im alebo ich blízkym, 

verím, urobia radosť,“ dodala. 

www.sme.sk 21.12.2019 

Pomocná evidencia 977/1/2019 

 

 

Zľava správkyňa nadácie Alena Karasová, Janette Štefánková, projektová ma-

nažérka nadácie Nikola Sedláčková a Vlado Kulíšek. 

http://www.sme.sk/
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Vianočné trhy v Trenčíne boli bohaté a štedré 

 

Festival Čaro Vianoc pod hradom prebiehal od štvrtka 5. de-

cembra do nedele 22. decembra a priniesol okrem vianočnej at-

mosféry aj množstvo chutí, vôní a hudobných zážitkov. Ad-

ventné obdobie otvorila v utorok 3. decembra svätá omša ku cti 

patróna mesta sv. Františka Xaverského v Piaristickom kostole 

s bratislavským chrámovým zborom Chorus Salvatoris.  

Mikuláš vo štvrtok 5. decembra pripravil príchodom, roz-

svietením stromu a rozdávaním darčekov na Mierovom námestí 

budíček pre tých, 

ktorí sa ešte stále ne-

začali tešiť na Via-

noce.  Potom sa roz-

behlo bohatých 18 

dní programu so 

zvučnými menami 

ako populárna Ka-

tarína Knechtová, 

La Gioia, Katka 

Koščová, Funny Fellows či Dušan Vitázek. Mladší ocenili 

skupiny King Shaolin, Fuera Fondo či pesničkára Chrisa El-

lysa, v programe zahviezdili aj mnohí domáci hudobníci.  

Vianoce v Trenčíne nemohli byť bez folklóru a dychovky, 

preto publikum na pódiu privítalo Spjevule ze Skalice, Drieto-

manku, Trombitášov Štefánikovcov, Vrbovské vŕby a mnoho 

ďalších.  

Sedemdesiat jarmočných domčekov na Mierovom a Štúro-

vom námestí ponúklo darčeky, ozdoby a výrobky najčastejšie 

priamo z rúk ľudí, ktorí ich vyrábajú. Návštevníci tu našli na-

príklad drevené módne doplnky, motýliky a manžetové gom-

bíky, zdobené zápisníky šité z ručne robeného papiera, prstene 
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z dreva a živice, ozdôbky do bytu, recyklované zo starého dreva 

a textilu a mnoho iných vecí.  

V gastro stánkoch na ochutnanie čakalo niekoľko úplných 

noviniek: okrem sladkých aj waffle na slano, s bryndzou, cibuľ-

kou a čiernymi olivami, vegánske burgery s hranolčekmi a rôz-

nymi čerstvými zeleninkami či kapustnica so seitanom a les-

nými hubami. Klasika však musí byť, potešili aj bryndzové ha-

lušky, jaterničky, cigánska či grilovaný oštiepok.  

K stánkom s vareným vínkom, punčom a medovinou pribu-

dol tento rok premiérovo aj stánok s horúcimi nealko limoná-

dami z vlastnoručne vyrobených sirupov. Ďalšou novinkou to-

horočných trhov boli vratné poháre a ďalšie ekologické opatre-

nia.  

Info 03.12.2019 

Pomocná evidencia 978/1/2019 

 

Koncoročný rozhovor s primátorom R. Rybníčkom 

 

O uplynulom roku, o aktuálnych plánoch a rozvoji mesta, 

ale aj o vízii do budúcna sme sa už tradične porozprávali s pri-

mátorom Trenčína Richardom Rybníčkom. 

Po voľbách v roku 

2018 sa z jednej tretiny 

obmenilo zloženie mests-

kého zastupiteľstva. Po-

darilo sa naštartovať 

konštruktívnu spoluprá-

cu? 

„V minulom roku sme 

prijímali s novým zastupi-

teľstvom hneď dva rozpočty – jeden v januári na rok 2019 

a druhý v decembri na rok 2020. Obidva rozpočty ukazujú, že 

zastupiteľstvo je zložené zo zodpovedných ľudí, ktorí myslia na 
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mesto a obhajujú záujmy „svojich“ mestských častí. Som rád, 

že spolu s nimi sme udržali kontinuitu a rozvoj mesta sa neza-

stavil.“  

Ako je to s finančnou kondíciou mesta, s dlhom? 

„Platí, že keď som prišiel na túto pozíciu, bol dlh 40 milió-

nov. Dnes je na úrovni 17,3 milióna a stále klesá. Už ho nepo-

trebujeme radikálne znižovať, finančná situácia mesta je stabi-

lizovaná. Dlh je znesiteľný v rámci rozpočtu i dlhovej brzdy. 

Tá má byť na úrovni maximálne 60 percent a my sme na úrovni 

29 percent. Ak sú dobré časy, tak ich nedávame len na splácanie 

dlhu, ale časť z nich investujeme do rozvoja a zvyšovania hod-

noty majetku mesta.“  

Ako sa mesto vysporiada s rozhodnutiami NR SR ako 

chodníková novela, rekreačné poukazy, takzvané obedy za-

darmo, zvyšovanie platov zamestnancov v školstve, opatro-

vateľkám a podobne? 

„Smutné je, že poslanci NR SR a politické strany nepovažujú 

mestá a obce za svojich partnerov. Štát bez miest a obcí a bez 

ľudí v nich by bol len imaginárny pojem. Lenže oni to tak ne-

vnímajú, prijímajú populistické zákony a hovoria, že ľuďom 

niečo prinášajú. Lenže v skutočnosti im ubližujú. Namiesto 

toho, aby pomáhali, svojimi rozhodnutiami im zvyšujú výdav-

ky. A zodpovednosť za ťažké politické rozhodnutia prenášajú 

na starostov a primátorov, ktorí sú potom v očiach ľudí tí vinní. 

Ale trvám na tom, že nepopulárne opatrenia ako zvyšovanie 

daní a poplatkov je dôsledkom nezodpovednosti a častej ne-

kompetentnosti tzv. „veľkých“ politikov v Bratislave.“ 

V tomto roku Trenčín vystúpil zo ZMOS-u a stal sa čle-

nom Únie miest Slovenska. Vy ste sa navyše stali preziden-

tom únie, môže to byť pre Trenčín a Trenčanov výhodou?´ 

„Únia zastupuje 50 miest, v ktorých žije 1,8 milióna ľudí. 

Moja pozícia znamená veľa práce a zodpovednosti, ale je to aj 

prestíž a dobrá vizitka pre Trenčín. Moja úloha je nielen chrániť 
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mesto a jeho občanov, ale aj pomáhať. Ak by sme mali - mestá 

a obce - viac financií a kompetencií, dokázali by sme si lepšie 

spravovať svoje územie. O to sa v únii snažíme, pripravujeme 

návrh reformy verejnej správy, rokujeme s politickými stra-

nami, aby sa nová vláda a parlament zaoberali zmenou správy 

štátu. Aby bola jednoduchšia a bližšie k občanom, aby moc šla 

zdola hore a nie zhora dole. Aj to je momentálne súčasťou mo-

jej práce, pričom ale stále venujem pozornosť Trenčínu – je to 

spojená nádoba.“  

Rozvoj mesta. Na čo sa treba sústrediť v Trenčíne naj-

viac? 

„Častokrát občania vidia len to, čo sa urobí alebo neurobí 

v území, kde bý-

vajú. My sa ale mu-

síme pozerať na 

mesto ako na jeden 

celok. Investície 

musíme rozložiť do 

jednotlivých mest-

ských častí. Tren-

čín nemá toľko fi-

nancií, aby sme 

mohli urobiť všetko naraz. Musíme si veci plánovať z roka na 

rok a určiť si priority. A tie sú dve: revitalizácia verejných 

priestorov s pribúdajúcou zeleňou, vodných prvkov a opatrení, 

ktoré reflektujú na klimatické zmeny. Druhá priorita je rekon-

štrukcia ciest a chodníkov. Popritom ale musíme pokračovať aj 

v investíciách do sociálnej oblasti, do obnovy škôl a škôlok, do 

podpory kultúry, športu a bezpečnosti.“ 

Trenčínu sa opäť darilo v získavaní peňazí z eurofondov. 

Je ale fakt, že napríklad átrium sme prezentovali ako ús-

pešný projekt už pomerne dávno, no v teréne sa nič nedeje. 
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„Hovoril som o tom s ministerkou pôdohospodárstva pani 

Gabrielou Matečnou. Stále čakáme na rozhodnutie po takzvanej 

druhej ex-ante kontrole, aby sme mohli začať s realizáciou. 

Uznala, že procesy na úrovni štátu trvajú dlho. Verím, že do jari 

sa to vyrieši a budeme môcť začať. Sme naozaj veľmi úspešní 

s projektami, zatiaľ nám schválili 99 percent projektov. Len 

v roku 2019 to bolo takmer za 4 milióny eur. Pravda je, že od-

kedy povedia, že vám schválili peniaze, je to ešte dlhá cesta, 

kedy môžete ísť do realizácie. Niekedy namiesto 30 dní čakáme 

8 a viac mesiacov.“ 

Starý železničný most. Ako sa vyvíja snaha získať ho do 

majetku mesta? 

„Sú rozbehnuté procesy, aby most najneskôr do konca feb-

ruára bol náš. Verím, že premiér dodrží sľub a mesto ho dostane 

zadarmo, resp. za 1 euro.“  

Znovuotvorenie divadelnej sály v Posádkovom klube 

(ODA) bolo témou petície, ktorú ste pred vyše rokom inici-

ovali. Tá bola zastavená pre prísľub ministerstva obrany. 

„Ministerstvo koncom roka podpísalo zmluvu s víťazom sú-

ťaže, odovzdali mu stavbu a do piatich mesiacov by strecha i in-

teriér divadelnej sály mali byť zrekonštruované. Mám informá-

ciu, že práce sa už začali. Preto verím, že koncom júna by mohla 

byť divadelná sála otvorená.“  

Hviezda. Jej rekonštrukcia je jednou z vašich priorít na 

toto volebné obdobie. 

„Trenčín je jedno z mála miest a možno jediné, ktoré je 

z môjho pohľadu absolútne pripravené na čerpanie financií 

z výzvy na kultúrno-kreatívne centrum. V pondelok 9. decem-

bra sme podali projekt už aj s právoplatným stavebným povo-

lením. Už dnes sme pripravení na rekonštrukciu exteriéru i in-

teriéru Hviezdy za 8 miliónov eur. Pri ideálnom scenári by sme 

v dohľadnej dobe mali poznať vyhodnotenie. Veríme, že bu-

deme úspešní a na jeseň by sme mohli začať. Kompletná 
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rekonštrukcia Hviezdy bude trvať asi dva roky, ide o národnú 

kultúrnu pamiatku.“ 

Autobusová a železničná stanica. Nastal nejaký progres? 

„Posunuli sme sa v rokovaniach so spoločnosťou SIRS, 

ktorá obhospodaruje pozemky na autobusovej stanici. Rozhodli 

sa, že pôjdu do výstavby autobusovej stanice v podstatne men-

šom prevedení v porovnaní s tým, ako pôvodne prezentovali. 

Naposledy sme sa stretli pred Vianocami, situácia sa vyvíja do-

bre. Čo sa týka železničnej stanice, to je trochu inak. Generálni 

riaditelia Železníc SR sa posledných 9 rokov neustále menia. Je 

ťažké stále novému a novému riaditeľovi vysvetľovať a žiadať 

vyriešenie situácie so železničnou stanicou, ktorá im patrí. Po-

sledný riaditeľ, pán Tkáč, mi hovoril, že navrhli do rozpočtu 

peniaze na jej rekonštrukciu. Medzitým aj jeho odvolali, takže 

musím zistiť, ako to s touto investíciou dopadlo. Isté je, že to 

nenechám tak.“  

Ako si predstavujete Trenčín o 10 rokov? 

„Moja najväčšia túžba je, aby sme oživili centrum mesta 

a dostali život na oba brehy Váhu. Aby sme z Trenčína urobili 

ešte atraktívnejšie mesto, akým je dnes. Aby Trenčania boli hrdí 

a šťastní, že tu žijú. Moja vízia je, aby sa z Trenčína stalo mesto 

kultúry, športu, turizmu, mesto mladých rodín a tiež dobré 

miesto pre život seniorov. Človek musí mať aj vízie, ktoré pre-

sahujú volebné obdobie. Mne mandát končí v roku 2022, ale 

verím, že v roku 2026 by mohol byť Trenčín Európskym hlav-

ným mestom kultúry. Tento titul dostane jedno mesto zo Slo-

venska a jedno z Fínska. Konkurencia bude veľmi silná, my už 

začíname na tom pracovať. Zmyslom je, aby sa na tom spolu-

podieľali aj ľudia, ktorí v meste kultúru priamo robia. Bez nich 

to nepôjde. Verím, že spoločne pripravíme atraktívny a zaují-

mavý projekt, ktorí sa nám podarí obhájiť a tak získať pre Tren-

čín spomínaný titul.“  
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Vy ste na jeseň minulého roka oslávili 50-tku. A mali ste 

takú zvláštnu prosbu alebo želanie voči gratulantom.  

„Mám radosť a ďakujem Bohu, že som sa v zdraví dožil 

tohto veku, lebo v dnešnej dobe to nie je celkom samozrejmé. 

To, že moji priatelia to so mnou oslávili, bol pre mňa krásny 

a silný pocit. Ja som 

ich pri tejto príleži-

tosti poprosil, aby 

mi pomohli zveľa-

diť zeleň v meste. 

Tak sa mi podarilo 

vyzbierať veľmi 

slušnú sumu peňazí, 

za ktorú sme kon-

com roka vysadili 

v Trenčíne 64 stromov. Ak teda môžem, aj touto cestou všet-

kým ďakujem.“  

Pracovný život máte mimoriadne bohatý. Ale i doma 

máte vzácne „bohatstvo“ a s ním spojené radosti i starosti. 

„Je úžasné, keď sa vo všetkých chvíľach môžete spoľahnúť 

na rodinu. Mám pevné zázemie a ďakujem svojej manželke Lu-

cii. Musím priznať, že starať sa o mesto a popritom aj o rodinu, 

o dieťa, je ťažšie, ako som si dokázal predstaviť. Ale je to záro-

veň krásne a obrovské naplnenie môjho života. Je to nekonečne 

motivujúce na ešte väčší výkon a ešte väčšiu prácu nielen pre 

moju rodinu, ale aj pre Trenčín.“  

Aké je vaše novoročné prianie pre Trenčanov? 

„Všetkým prajem veľa zdravia. Nech trochu viac myslia na 

seba – na svoju dušu, na svoje zdravie, na svoj vlastný život, 

aby boli veselí. Všetkým úprimne prajem, aby sa zbavili svojich 

strachov, aby prestali mať obavy z budúcnosti, aby išli za svo-

jím cieľom bez pochybností. Verím, že sa nás 29. februára 2020 

zíde vo volebných miestnostiach čo najviac. Treba trochu aj 

Pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie položil primátor Richard Rybníček veniec k Pa-

mätníku obetiam komunizmu. 
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zariskovať a veriť, že bude všetko fajn. Trenčanov chcem po-

prosiť, aby sa naďalej zapájali do života mesta, aby ho neigno-

rovali, aby si uvedomili, že ten priestor, v ktorom žijú oni a vy-

rastajú ich deti, vnúčatá, netreba vnímať len z pohľadu okolia 

svojho domu a ulice, kde bývajú. Trenčín je komplexný ako ce-

lok a má úžasných ľudí. Budem rád, keď nám budú pomáhať, 

my zase, spolu s poslancami a mojimi kolegami na úrade, bu-

deme robiť všetko pre to, aby sa nám tu spolu dobre, slušne 

a šťastne žilo. To je moje želanie a prosba zároveň. Prajem po-

žehnaný celý rok 2020.“ 

Info 02.01.2020 

Pomocná evidencia 991/1/2019 
 


