Verejno – spoločenský život mesta Trenčín
Na Nový rok 2006, pri príležitosti výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky odovzdal prezident Slovenskej
republiky Ivan Gašparovič štátne vyznamenania 20 osobnostiam spoločenského, kultúrneho a politického života.
Medzi ocenenými boli aj osobnosti, ktorých život alebo dielo
sa spája s trenčianskym regiónom. Prezident udelil Pribinov
kríž 2. triedy za významné zásluhy o hospodársky rozvoj
Slovenskej republiky v oblasti vedy a výskumu rektorovi
Vysokej školy manažmentu v Trenčíne Branislavovi Lichardusovi. Branislav Lichardus pochádza z Palúdzky pri Liptovskom Mikuláši. V roku 1956 s vyznamenaním ukončil štúdiá
všeobecnej medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. O rok neskôr začal pracovať v Ústave
experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied.
Veľká je jeho publikačná i pedagogická činnosť. Bol zakladajúcim predsedom Grantovej agentúry Slovenskej akadémie
vied a vysokých škôl. Bol spoluzakladateľom a od roku 2000
aj rektorom Vysokej školy manažmentu City Univerzity
programs v Trenčíne s pobočkami v Bratislave a v Poprade.
Zásluhy má aj na poli diplomatickej služby - bol prvým veľvyslancom Slovenskej republiky v Spojených štátoch amerických v rokoch 1994 - 1998. Za záchranu ľudských životov s
nasadením vlastného života získali Kríž Milana Rastislava
Štefánika 3. triedy vojaci Ľudovít Kaliský a Ondrej Šedivý.
Ľudovít Kaliský pochádza zo Slovenskej Ľupče a dnes je jeho
domovom Trenčín. Ako 20 ročný nastúpil na vojenskú základnú službu v roku 1940 so zaradením k letectvu. Slovenské
národné povstanie ho zastihlo na letisku v Žiline. Do bojov v
Slovenskom národnom povstaní sa zapojil v oblasti Žilina,
Martin, Donovaly až do čiastočného potlačenia povstania. Po
skončení vojny vstúpil do armády, kde vykonával rôzne funk76

cie. Ľudovít Kaliský je držiteľom viacerých vojenských vyznamenaní. Ondrej Šedivý pochádza zo Soblahova. V roku
1942 nastúpil na základnú vojenskú službu. Vyhlásenie Slovenského národného povstania ho zastihlo v Žiline. Z armády
dezertoval a vstúpil do partizánskej jednotky, s ktorou sa
zúčastnil bojov pri Strečne a Krupine. S prvým československým zborom v Sovietskom zväze sa zúčastnil bojov pri
oslobodzovaní Československa. Koniec vojny ho zastihol na
Morave. V roku 1971 bol z armády prepustený, o 20 rokov
neskôr rehabilitovaný a menovaný do hodnosti generálmajor.
Je držiteľom viacerých vyznamenaní.
Trenčianske noviny 09.01.2006
Pomocná evidencia 07.01.2006
Slovenská hymna v interpretácii Speváckeho zboru študentov piaristického gymnázia J. Braneckého v Trenčíne otvorilo ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja dňa 9. januára 2005 v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Ustanovujúce zastupiteľstvo otvoril odstupujúci predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec
a privítal europoslanca Ing. Petra Bacu, poslancov Národnej
rady Slovenskej republiky za Trenčiansky kraj Ing. Milana
Reháka, MUDr. Miroslava Chovanca, Stanislava Škodu, Ing.
Miroslava Maxona, Ing. Milana
Cagalu, predsedu volebnej komisie
Trenčianskeho samosprávneho kraja
Ing. Cyrila Martiniska, podpredsedníčku Slovenskej národnej strany
Annu Malíkovú – Belousovú, zásIng. Štefan Štefanec
tupcov štátnych orgánov Trenčianskeho kraja, primátorov a starostov
miest a obcí Trenčianskeho kraja,
Ing. Štefan Štefanec
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zástupcov podnikateľskej sféry, všetkých ostatných hostí a
blahoželaním novozvoleným poslancom a županovi Trenčianskeho samosprávneho kraja. V ďalšej časti svojho
príhovoru priblížil prítomným činnosť siedmich odborov
Trenčianskeho samosprávneho kraja – odboru regionálneho
rozvoja, odboru školstva a kultúry, odbor sociálnej pomoci,
odbor dopravy, odbor zdravotníctva
a humánnej farmácie za uplynulé
volebné obdobie. V závere vyjadril
presvedčenie, že nový poslanecký
zbor bude mať dostatok síl, aby úspešne riešil všetky ťažkosti, ktoré sa
im postavia do cesty. Rokovanie potom pokračovalo prednesením správy
krajskej volebnej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja o voľbách
do poslancov do krajskej samosprávy
Ing. Cyril Martinisko
jej predsedom Ing. Cyrilom Martiniskom. Vo svojom úvode poďakoval členom volebných
komisií za ich prácu, najmä preto, lebo sa musela uskutočniť
v dvoch kolách. Poďakoval aj pobočke Slovenského štatistického úradu v Trenčíne, že pracovali bezchybne, bez závad.
Výsledky volieb podpísalo všetkých sedem členov komisie.
Táto zápisnica bola potvrdená bez výhrad aj ústrednou
volebnou komisiou. Výsledok volieb je teda právoplatný.
V ďalšom vystúpení zoznámil predseda krajskej volebnej komisie s výsledkami volieb. Dňa 1. decembra 2005 bol za
predsedu – župana Trenčianskeho samosprávneho kraja zvolený MUDr. Pavol Sedláček, keď mu dali voliči 17.561
hlasov. Dňa 26. novembra 2005 bolo zvolených 45 poslancov
Trenčianskeho samosprávneho kraja nasledovne :
1. obvod – Bánovce n/Bebravou boli zvolení :
- Ing. Zuzana Mačeková, získala 1.420 hlasov;
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2. obvod

3. obvod

4. obvod

5. obvod

6. obvod

7. obvod

- Ing. Radoslav Kšiňan, získal 1.162 hlasov;
- Mgr. Peter Bulík, získal 1.137 hlasov;
– Ilava boli zvolení :
- Ing. Pavol Černý, získal 1.656 hlasov;
- JUDr. Mária Zimanová, získala 1.263 hlasov;
- Ing. Anna Chalúpková, získala 1.242 hlasov;
- JUDr. Marián Brídik, získal 1.221 hlasov;
- Ing. Anton Vanko, získal 1.060 hlasov;
– Myjava boli zvolení :
- Bc. Jaroslav Ferianec, získal 759 hlasov;
- MUDr. Henrich Gašparík, získal 634 hlasov;
– Nové Mesto n/Váhom boli zvolení :
- Ing. Jozef Trstenský, získal 2.190 hlasov;
- Ing. Anna Halinárová, získala 1.450 hlasov;
- Ing. Viera Jenerová, získala 1.392 hlasov;
- Ing. Ivan Sádovský, získal 1.343 hlasov;
- JUDr. Mária Cagalová, získala 1.293 hlasov;
– Partizánske boli zvolení :
- Ing. Anton Stanko, získal 1.522 hlasov;
- PaedDr. Jozef Božík, získal 1.348 hlasov;
- Ing. Iveta Rendljaková, získala 1.175 hlasov;
- Mgr. Mária Hazuchová, získala 1.153 hlasov;
– Považská Bystrica boli zvolení :
- MUDr. Jaroslav Adame, získal 1.815 hlasov;
- Ing. Vladimír Bačík, získal 1.454 hlasov;
- Ing. Pavol Jurčík, získal 1.361 hlasov;
- Ing. Viera Zberová, získal 1.354 hlasov;
- Dipl. sestra Amália Ombičová, získala 1.277
hlasov;
– Prievidza boli zvolení :
- Mgr. Eleonóra Porubcová, získala 3.526 hlasov;
- RSDr. Ernest Cipä, získal 3.422 hlasov;
- Ing. Mgr. Michal Mladý, získal 3.136 hlasov;
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- MUDr. Gabriel Šimko, získal 3.085 hlasov;
- Ing. Vojtech Čičmanec, získal 2.933 hlasov;
- Ing. arch. Jaroslav Izák, získal 2.608 hlasov;
- Ján Mokrý, získal 2.566 hlasov;
- Ing. Vladimír Buzalka, získal 2.539 hlasov;
- Emil Mendel, získal 2.459 hlasov;
- RNDr. Ľuboš Beňo, získal 2.397 hlasov;
8. obvod – Púchov boli zvolení :
- Mgr. Marián Michalec, získal 2.372 hlasov;
- PaedDr. Miroslav Kubičár, získal 1.518 hlasov;
- Ing. Ľuboš Savara, získal 1.266 hlasov;
9. obvod – Trenčín boli zvolení :
- Ing. Jozef Hábanik, PhD., získal 2.967 hlasov;
- Ing. Ján Krátky, získal 2.871 hlasov;
- MVDr. Stanislav Svatík, získal 2.804 hlasov;
- Bc. Mária Hládeková, získala 2.777 hlasov;
- Ing. Peter Sika, PhD., získal 2.439 hlasov;
- Ing. Anna Kováčová, získala 2.328 hlasov;
- Ing. Pavol Krištof, získal 2.280 hlasov;
- Ing. Magda Košútová, získala 2.272 hlasov;
Na záver prednesenej správy o výsledku volieb zaželal novým zvoleným poslancom a novému predsedovi veľa zdravia a veľa trpezlivosti pri riešení problémov. Po tejto
informácii sa uskutočnilo slávnostné
zloženie sľubu nového predsedu
MUDr. Pavla Sedláčka, ktorým sa
zaviazal, že bude riadiť riadne svoje
povinnosti, ochraňovať záujmy samosprávneho kraja, dodržiavať ÚsMUDr. P. Sedláček skladá sľub
tavu Slovenskej republiky, ústavné
zákony, ostatné zákony a ostatné všeobecné záväzné predpisy
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a nariadenia, tieto bude uplatňovať podľa svojho najlepšieho
svedomia vo svojej činnosti. Po prevzatí osvedčenia za
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa zapísal do
pamätnej knihy. Po slávnostnej ceremónii odovzdal odstupujúci predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing.
Štefan Štefanec novému predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavlovi Sedláčkovi insígnie. Po slávnostnom akte
sľubu nového predsedu vystúpil na
pódium primátor Mesta Myjava Pavol
Halabrín, aby poďakoval odstupujúcemu predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefanovi Štefancovi za jeho prácu v uplynulom
volebnom období a odovzdal mu spomienkové dary. Potom už noví poslanci
Mgr. Peter Bulík
Trenčianskeho samosprávneho kraja
prevzali po verejnom sľube poslanca Mgr. Petra Bulíka
osvedčenia o zvolení za poslancov z rúk predsedu krajskej
volebnej komisie Ing. Cyrila Martyniska a verejným sľubom
sa zaviazali plniť povinnosti poslanca, čo podaním ruky
potvrdili novému predsedovi Trenčianskeho samosprávneho
kraja MUDr. Pavlovi Sedláčkovi. Po tomto vrchole slávnostného rokovania Krajského zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja vystúpil so svojím príhovorom jeho predseda MUDr.
Pavol Sedláček a oslovil
prítomných familiárne „milí priatelia“. V prvom rade
poďakoval za uplynulé roky odvedenej práce pre občanov Trenčianskeho kraja
MUDr. Pavol Sedláček blahoželá poslancovi Ing. Jánovi Krátkemu
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Ing. Štefanovi Štefancovi, 45 poslancom Trenčianskeho
samosprávneho kraja a pracovníkom Úradu Trenčianskeho
samo-správneho kraja. Pred nami je druhé volebné štvorročné
obdobie. V prvom našou úlohou bude treba naštartovať
hospodárskych úloh regiónu, využiť všetky prostriedky, ktoré
by mali prísť do regiónu. Tento kraj veľmi potrebuje ekonomickú injekciu, pretože bez hospodárskeho rozvoja je ťažko
zabezpečovať ekonomickosociálnu nadstavbu, čím sa myslí
sociálnu starostlivosť, zdravotníctva, školstva, kultúry, športu.
Vyjadril presvedčenie, že všetci poslanci povýšia obecné
záujmy nad záujmy jednotlivca,
aby si všetci dokázali k sebe
nájsť cestu a vytvoriť si navzájom korektné medziľudské
pracovné vzťahy. Zloženie poslaneckého zboru, jeho profesionálna skladba, dáva predpoklady, že všetky vzniknuté problémy a úlohy zvládnu tak, aby nám všetci zatlieskali. Buďme
všetci lokálpatrioti, buďme hrdí na náš región. Pracujme na
zveľadení dobrého mena v športe, kultúre, teda na všetkých
úsekoch spoločensko-hospodárskeho života. Na záver vyjadril
myšlienku, aby za všetkých poslancov hovorili dosiahnuté
skutky, konkrétne činy. Program ustanovujúceho zasadnutia
Krajského zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja
pokračoval príhovormi hostí – poslanca Národnej rady
Slovenskej republiky Ing. Milana Reháka, europoslanca Ing.
Petra Bacu, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
Stanislava Škodu a predsedu Trenčianskeho kraja Mgr. Daniela Gajdoša.
Pomocná evidencia 66/1/06
V trenčianskej župe bude vládnuť koalícia Hnutie za
demokratické Slovensko – Slovenská národná strana – Sloven82

ská demokratická a kresťanská únia, hoci vo voľbách strany
kandidovali v iných koalíciách. Podpredsedníčka Slovenskej
národnej strany, ktorá sa zúčastnila na ustanovujúcom zasadnutí Krajského zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho
kraja povedala, že koalícia je už „stopercentne na svete“. Do
Krajského zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja
zasadlo 20 poslancov z Hnutia za demokratické Slovensko, 10
zo Smeru, 8 poslancov z Kresťansko-demokratického hnutia,
3 poslanci za Slovenskú národnú stranu, 1 poslanec z Slovenskú demokratickú a kresťanskú úniu a 3 nezávislí poslanci.
Väčšina v zastupiteľstve bude tá, ktorá bude mať najmenej 24
poslancov, by sa tak rozrástla o ďalších. Zdá sa, že volebná
koalícia Smer – Kresťansko-demokratické hnutie – Slovenská
národná strana – Hnutie za demokraciu – Slobodné fórum,
ktorá v novembrových voľbách v trenčianskej župe zvíťazila,
sa rozpadla. Získala 21 mandátov, čo na väčšinu v 45-člennom
poslaneckom zbore nestačilo. Nepodarilo sa to ani druhej
koalícii Hnutie za demokratické Slovensko – Aliancia nového
občana – Pravá Slovenská národná strana – Zjednotená Slovenská národná strana, ktorá získala 20 kresiel.
Sme 10.01.2006
Pomocná evidencia 06/1/06
Od začiatku roka 2005 bol sprevádzkovaný prvý
informačný kiosk Mesta Trenčín na budove Mestského úradu
v Trenčíne. Jeho hlavnou úlohou bude zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o dianí v meste Trenčín. Bude dostupný nepretržite 24 hodín denne. Je na ňom prístupná webová
stránka mesta Trenčín. Každý záujemca na ňom nájde všetky
informácie, ktoré sú k dispozícií na webovej stránke mesta
Trenčín. Rozsah sa bude postupne rozširovať o ďalšie užitočné informácie formou odkazov na webové stránky rôznych
štátnych, verejných i súkromných inštitúcií. Infokiosk slúži
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taktiež ako elektronická úradná tabuľa. Obsahuje všetky
úradné oznamy vrátané príloh, ktoré sa z kapacitných dôvodov
nezmestili na oficiálnu nástennú úradnú tabuľu. Týmto spôsobom samospráva vyšla v ústrety všetkým, ktorí nemajú prístup k internetu, ale i turistom a návštevníkom mesta Trenčín.
Obsluha infokiosku je pomerne jednoduchá, nevyžaduje znalosti o využívaní výpočtovej techniky. Ovláda sa prostredníctvom dotykovej obrazovky (tzv. touchscreen), klávesnice i trackballu, ktorý nahrádza klasickú myš. V blízkej
budúcnosti bude do tohto infokiosku
zabudovaná možnosť výstupu na
tlačiareň a ďalšie informačné kiosky
pribudnú aj v iných častiach mesta.
Infokiosk je chránený kamerovým
systémom a alarmom, prepojenými
na mestskú políciu. Jeho robustná
konštrukcia je odolná voči rôznym vonkajším vplyvom.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 16/1/06
Prvou zahraničnou delegáciou, ktorú prijal MUDr. Pavol
Sedláček na poste predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, boli
predstavitelia partnerského regiónu Trondelag
z Nórskeho kráľovstva.
Len pre oživenie pamäti
dňa 4. októbra 2004
Trenčiansky samosprávny kraja a Krajská rada
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Južný Trondelag podpísali Deklaráciu o partnerstve a spolupráci a 2. augusta 2005 Dohodu pri Obnove národnej kultúrnej
pamiatky Trenčiansky hrad. Ako je podľa uvedeného zrejmé,
jedným z hlavným projektov plánovanej spolupráce je realizovať prieskum a reštaurovanie Trenčianskeho hradu, významnej pamiatky Slovenska, ale i strednej Európy. V dňoch
12. – 13. januára 2006 preto na území Trenčianskeho samosprávneho kraja privítali nielen vedúcich predstaviteľov regiónu Trondelag, ale aj uznávaných odborníkov reštaurátorskej spoločnosti
Restoration Workoshop of Nidaros
Cathedral (RWNC)
v Trondheime.
RWNC, ktorá pracuje od roku 1869. Má
rozsiahle skúsenosti
s tradičnými metódami
a klasickými
Nórska delegácia navštívila výstavné priestory Trenčianskeho hradu
materiálmi a zúčastňuje sa na významných medzinárodných reštaurátorských projektoch. Odborní remeselníci z tejto spoločnosti majú aktívnu
účasť v niekoľkých európskych odborných združeniach, napríklad pre kováčov, fasádnikov a kameňosochárov. Trenčiansky
projekt by mohol byť vhodnou oblasťou pre spoločnú prácu
odborníkov v rôznych oblastiach ale i pre výmenu poznatkov
a výkon určitých odborných prác, akými sú kováčstvo či rezbárstvo. Počas dvojdňového pobytu členovia nórskej i našej
delegácie pracovali v dvoch odborných skupinách. Jedna sa
zaoberala odbornejšou stránkou projektu a druhý žiadosťou
o čerpanie financií z nórskeho finančného mechanizmu. Nakoľko ide o spoločnú participáciu na tomto projekte, k projektovému draftu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa vy85

jadria aj zástupcovia Trondelagu. Nórska strana bude ďalej
špecifikovať, na akých výskumoch sa chce podieľať aj s finančnými čiastkami (archeologický výskum, architektonický,
stavebný, statický, geologický výskum). Predpokladá sa, že
nórska strana prejaví záujem o dve až tri oblasti výskumu.
Podľa záverov pracovného rokovania treba ďalej zadefinovať
výmenu expertov z oboch strán a preveriť financovanie tejto
výmeny a začať práce s prípravou medzinárodného workshopu
na prezentáciu Trenčianskeho hradu s tým, že táto konferencia
sa uskutoční v Trenčíne za odbornej participácie regiónu Sor
– Trondelag. Konferencia by mala mať európsky rozmer.
Jedinečné skúsenosti nórskych odborníkov a v neposlednom
rade aj nemalá finančná pomoc by mohli byť jednou z ciest,
ako zachrániť našu ojedinelú kultúrnu pamiatku.
Vlastné poznámky
Pri dverách rodiny Šutých sme zazvonili krátko predpoludním dňa 12. januára 2006 a z pootvorených dverí nás oviala z kuchyne
idúca vôňa pripravovaného obeda. Privítal nás malý Paľko, ktorý sa práve
zobudil a do ružova vyspatý nás v postieľke vítal so širokým úsmevom. V ústach sa mu pritom zatrblietali
perleťovo biele
Ondrejko
zúbky. „Má ich
už celkom šesť, rovnako ako Ondrejko
a Svetlanka,“ informovala nás pohotovo babička Anička, ktorá chodí každý
deň dcére pomáhať s vnúčatkami. Najmladšie trenčianske trojčatá oslávili
deviateho januára 2005 deväť meSvetlanka
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siacov. „Každý mesiac ich fotíme, rovnako, ako sme predtým
pravidelne fotili i staršiu dcéru Pavlínku,“ zdôveruje sa mama
Miriam s malou Svetlankou na rukách a dopĺňa “je úžasné aj
takýmto spôsobom sledovať zmeny a pokroky, ktoré na
deťoch vidno.“ V izbe s malým Ondrejkom a Svetlanou sme
objavili otca trojčiat Romana. Zdôveril sa nám, že okrem toho,
že chodí do zamestnania, má na starosti aj všetky „vybavovačky“ či návštevy lekárov. A tak sme mali pred sebou
rodinku takmer kompletnú, keď do počtu chýbala už iba
najstaršia dcérka Pavlínka. Tá si však poctivo plnila školské
povinnosti. „Pred odchodom do školy
všetkých súrodencov vystíska a porozpráva sa s nimi, oni ju majú takisto
veľmi radi a vždy sa tešia na jej ranné
rozprávanie, vraví mama Miriam. Keďže manželia Šutí bývajú zatiaľ v jednoizbovom byte, tatino Roman využil
svoju lásku k drevu tak, že pre dcéru
Pavlínku a pre seba upravil posteľ „medzi nebom a zemou“. „Je tu dosť tesno,
Palinko
preto chceme začať stavať rodinný
domček,“ vyznáva sa zo svojho zámeru Roman. „Od mesta
sme dostali pozemok, za čo im treba poďakovať, ale zatiaľ naň
však nemáme povolenie k vstupu. Najradšej by sme stavbu
začali stavať už skoro na jar, aby sme do dvoch rokov bývali,“
zdôveruje sa s rodinnými plánmi Roman a ďalej pokračuje, že
na realizáciu stavby sa mu hlási na pomoc veľa dobrovoľníkov. Pri našom rozhovore trojčatá vážnejší Ondrejko,
živá Svetlanka a stále usmiaty Paľko spoločne v jednej postieľke so záujmom počúvali, čo za plány spriadajú ich rodičia
do budúcna. Aj teraz sa vzájomne sa rešpektovali, rovnako
ako pri jedle či pri spánku. Z malých drobcov, rovnako ako aj
z ich maminky, ocina a babinky vyžaroval počas našej
87

návštevy stály pokoj, láska a porozumenie. Čas v sympatickej
rodine však plynul ako voda, a keďže sa blížil čas obeda, nám
už nič nezostávalo než sa rozlúčiť. Pri rozlúčke nám Svetlanka
ukázala, čo sa už naučila, známe ťapy-ťapy-ťapušky a s Paľkom a Ondrejkom sme sa rozlúčili po chlapsky čelami baranbaran-buc.
Info Trenčín 19.01.2006
Pomocná evidencia 27/1/06
Nového turistického sprievodcu Trenčínom a jeho okolím
môžu nájsť priaznivci krás Slovenska na pultoch slovenských
kníhkupectiev po názvom Trenčín a okolie. Autor publikácie
Ján Hanušin pripravil pre čitateľov na 144 stranách množstvo
textov, máp, plánikov a aj výškových profilov. Sprievodca
vychádza okrem slovenského jazyka i v nemeckom a anglickom a ilustruje ho 139 farebných fotografií. Texty o Trenčíne, jeho mestských častiach a okolitých obciach opisujú ich
históriu a turistické zaujímavosti. Sú doplnené príbehmi a
povesťami, ktoré vysvetľujú spôsob života obyvateľov spod
Trenčianskeho hradu. Nechýba charakteristika turistických
lokalít v doline Váhu, Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch, a obsahuje aj turistické trasy a ďalšie informácie pre
návštevníkov. Sprievodca Trenčínom a jeho okolím je súčasťou edície vydavateľstva Dajama Poznávame Slovensko, v
ktorej doteraz vyšli napríklad viacjazyční sprievodcovia Bratislavou, Nitrou a Trnavou.
Novým obrázkovým sprievodcom mestom Trenčín a jeho
najbližšieho okolia sa stala aj publikácia Trenčín –
Obrázkový sprievodca od Martina Svobodu, ktorú vydala
MS Agency v roku 2005 v nemeckej a anglickej mutácii. Publikácia je bohato ilustrovaná farebnými fotografiami a mapkami Trenčína a jeho najbližšieho okolia. K jednotlivým fotografiám sú doplnené historické a turistické zaujímavosti.
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Info Trenčín 19.01.2006
Pomocná evidencia 27/1/06
Najväčšiu výstavu cestovného ruchu v Holandsku, Vakantiebeurs Utrecht sa uskutočnila v dňoch 10. až 15. januára
2006. V roku 2006 sa na nej v rámci prezentácie Slovenska
predstavilo aj Mesto Trenčín aj s kúpeľmi Piešťany, ako jediný zástupca slovenských miest. V expozícii Mesta Trenčín
prezentovali svoje mesto vedúca Útvaru marketingu Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Renáta Kaščáková a pracovníčka tohto útvaru Róberta Lukačovičová. Svoje dojmy
zhodnotili takto :
Prezentačná expozícia Mesta
Trenčín bola na výstave už druhý
rok len s novotou, že bola doplnená fotografiou Trenčianskeho
hradu. Susediacou expozíciou bolo
Hlavné mesto Českej republiky
Praha. Bratia Česi dokonca priviezli vlastný výčap, kde s veľkým
úspechom čapovali české pivo a
kuchári varili tradičné české jedlá.
Po celý čas vyhrávala kaviarenská
kapela. Krajiny ako Rumunsko či
spoločná expozícia Mesta Trenčín a Kúpeľov Piešťany
Bosna si na svoju propagácia priniesli aj veľkoplošné obrazovky. Hneď po otvorení veľtrhu sa
do expozície nahrnuli holandskí turisti a živo sa zaujímali
o Slovensko. Tí, ktorí už u nás boli, nám hovorili, aby sme si
nechali všetko tak, ako je, žiadne zmeny a zlepšovanie ubytovania. Boli očarení našou panenskou prírodou, lúkami plných kvetov, hradmi a horami... Dokonca nám jeden Holanďan zaspieval : „Neďaleko od Trenčína...“ Cítili sme sa ako
vo filme, v ktorom sa nakrúca stále tá istá scéna. Neustále
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k nám prichádzajú ľudia s otázkou: „ Aké sú u vás možnosti
kempovania? Lebo minulý rok sme boli v Českej republike
a toto leto by sme radi videli viac, preto by sme s naším
karavanom prišli na Slovensko...“ Odporúčame im náš kemping priamo v centre mesta Trenčín, na Ostrove. Môžu sedieť
pred svojím karavanom a pozerať sa na prekrásny Trenčiansky
hrad. Sú návrhom nadšení. Takmer všetci Holanďania kempujú. Sú spontánni, neboja sa cestovať do neznámych krajín,
nie sú nároční. Je úžasné, že aj ľudia okolo šesťdesiatky
a starší hovoria plynulo anglicky a nemecky. Slovensko je pre
nich atraktívna krajina, kde nájdu podmienky na zimné športy,
na bicyklovanie, ktoré tak veľmi milujú, na turistiku, na
spoznávanie histórie – hradov, zámkov a prírodných krás –
jaskýň. Ako mesto Trenčín, nachádzajúci sa v malej krajine
v strede Európy, má na výstave úspech. Vychádzajúc zo skutočnosti, že propagačné materiály, ktoré sa dostali do rúk
návštevníkov v expozícii Trenčína na veľtrhu budú inšpiráciou
prísť na Slovensko, do Trenčína. Živý záujem Holanďanov
o Slovensko i Trenčín utvrdil v tom, že minimálne pre túto
európsku krajinu už nie sme neznámym pojmom. Ukázalo sa,
že Slovensko môže byť pre turistov naozaj veľmi atraktívne.
Podľa počtu záujemcov, ktorí sa
pristavili
počas
piatich januárových dní pri expozícii
mesta
Trenčín sa javí, že
v nadchádzajúcej
letnej sezóne by
sme mohli zaznamenať
zvýšený
záujem Holanďapri expozícii bolo vždy veľa návštevníkov
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nov o návštevu nášho regiónu.
Info Trenčín 02.02.2006
Pomocná evidencia 27/1/06
V konkurencii 15 dievčat z českých regiónov sa stala víťazkou súťaže Región Regina jediná reprezentantka Slovenska
Veronika Kováčová z Trenčína. Na Výstavisku Brnenské
výstavy a veľtrhy v Brne jej
korunku vo štvrtok 12. januára
2006 nasadil minister pre
miestny rozvoj Českej republiv strede Veronika Kováčová
ky Radko Martínek. Región
Regina je sprievodným podujatím medzinárodného veľtrhu
turistických možností v regiónoch Regiontour, ktorého
15. ročník sa uskutočnil v druhom januárovom týždni v Brne.
Info 19.01.2006
Pomocná evidencia 27/1/06
Dňa 13. januára 2006
bol penzión Formula
v Trenčíne miestom už
tradičného novoročného stretnutia predstaviteľov Mesta Trenčín,
Trenčianskeho
kraja
a podnikateľov
trenčianskeho
regiónu.
Stretnutie otvoril riadizľava – MUDr. Pavol Sedláček, Ing. Štefan Štefanec, Mirko Havier
teľ Technika s.r.o.
Trenčín Mirko Havier a zaželal všetkým prítomným veľa
zdravia a pracovných úspechov v novom roku. Zvlášť privítal
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expredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefana
Štefanca a nového predsedu Trenčianskeho samosprávneho
kraja MUDr. Pavla Sedláčka. Obaja menovaní vystúpili
s krátkymi príhovormi, v ktorých zaželali všetkým prítomným
veľa zdravia a pracovných úspechov.
Vlastné poznámky
Od 1. marca 2006 pri obrazovkách kamier, ktorými bezpečnosť trenčianskych ulíc sleduje mestská polícia, budú sedieť aj zdravotne postihnutí občania. Mestská polícia na sledovanie ulíc v reálnom čase nemá dosť ľudí. Monitory doteraz
sledoval operačný dôstojník, ktorý mal
však aj inú prácu, a tak sa trestná činnosť
vyhľadávala na archivovaných záznamoch
až potom, ako incident niekto nahlásil. Náčelník mestskej polície Mgr. František
Országh konštatoval, že tak sa systém
často míňal účinkom, pretože pokiaľ záber
kamery na miesto incidentu nikto nepriblížil, býval problém s identifikáciou páMgr. František Orságh
chateľa. Policajti tiež často nezasiahli bezprostredne po čine. Mestská polícia plánuje zamestnať šesť
telesne postihnutých na polovičný úväzok, ktorí by sa pri
sledovaní kamier striedali, čím sa umožní, aby policajti viac
času trávili priamo v uliciach. Pozerať niekoľko hodín na
monitor je dosť náročné na oči, teda je to unavujúce. Zdravotne postihnutí preto nesmú mať problémy so zrakom a
obrazovku budú sledovať len niekoľko hodín denne. Táto
činnosť bude honorovaná mesačne 4500 Sk, s tým že za prácu
cez víkendy a v noci dostanú príplatky. Ak sa osvedčia a práca
sa im bude páčiť, zamestnanie môžu získať minimálne na tri
roky. K zriadeniu pracoviska pre zdravotne postihnutých
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obyvateľov sa musia kladne vyjadriť mestskí poslanci a
viaceré kompetentné úrady.
www.Sme.sk 17.01.2006
Na tlačovej besede Mesta Trenčín dňa 19. januára 2006
poskytli funkcionári Mesta Trenčín informácie o pripravovaných projektoch
a realizácii významných investičných akcií v roku
2006. K prvej téme o modernizácii
železničnej trate
v Trenčíne hovoril
primátor
Mesta
Trenčín Ing. Branislav Celler. Inzľava – T. Hlobeň, Ing. A. Boc, Ing. B. Celler, Ing. L. Petrtýl, Ing. K. Marková
formoval, že od
24. novembra 2005 bol návrh územného rozhodnutia vyvesený na úradnej tabuli Mesta Trenčín. Nikto, ani právnická,
ani fyzická osoba alebo občania v lehote jedného mesiaca
nepodali relevantné odvolanie k nesplneným pripomienkam,
ktoré mohli akékoľvek inštitúcie alebo občania dávať k návrhu
územného rozhodnutia a neboli zrealizované. Preto vydané územné rozhodnutie na modernizáciu železničnej
trate Variant 1) na území mesta Trenčín podľa predloženého projektu dňa
27. decembra 2005 nadobudlo právoplatnosť. Týmto úkonom sa definitívne rozhodlo o umiestnení tejto stavby, teda i čiastočnom vyrovnaní oblúku, v ktorom je trať vedená v súčasIng. Branislav Celler

93

nosti. Bolo definitívne určené, akým spôsobom sa bude
rekonštrukcia robiť, je určené, cez aké územie pôjde. Všetko,
čo Mesto Trenčín doteraz prezentovalo, výstavbu náhradných
domov, plavárne a kolkárne, je právne jednoznačné, nespochybniteľné. Na základe tohto rozhodnutia budú Železnice
Slovenskej republiky ďalej vydávať na jednotlivé stavebné
objekty stavebné povolenia, ale rozhodujúcim krokom k realizácii takejto veľkej stavby bolo toto územné rozhodnutie.
Získaním stavebného povolenia investor len potvrdzuje splnenie podmienok, ktoré v územnom rozhodnutí zapracovali do
projektu rôzne inštitúcie, ako napr. vodári, cestári, elektrikári
či Mesto Trenčín. V roku 2008 už budú stáť nové domy a plaváreň a začne sa so samotnou modernizáciou železnice. Určite
budú všetky tieto objekty rozostavané, možno už aj odovzdané
do užívania. Na jeseň roku 2006 sa začne realizácia stavieb,
aby o rok a pol boli postavené. K asanácii plavárne a rodinných domov príde až vo chvíli, a tak je to aj v zmluve medzi
Mestom Trenčín a Železnicami Slovenskej republiky upravené, keď budú nové domy postavené, ľudia budú presťahovaní, keď bude postavená nová plaváreň aj kolkáreň.
V tomto prechodnom období sa však budú realizovať iné
stavby na území mesta, napr. podchody. Až teraz Železnice
Slovenskej republiky uvoľnia peniaze, lebo majú rozhodnutie
o tom, že stavba Variantom 1) sa bude realizovať. Všetky doterajšie rozhodnutia aj v mestskom zastupiteľstve, boli len
postupnými a potrebnými právnymi krokmi, vedúcimi
k územnému rozhodnutiu. V nasledujúcich týždňoch sa na
trase Brusel – Bratislava odsúhlasí rozpočet na modernizáciu
železničnej trate na úseku Nové Mesto nad Váhom – Púchov a
koľko percent bude financovať Európska únia.
K druhej téme zabezpečenie správy a údržby mestských komunikácií na území mesta Trenčín hovoril zástupca primátora
Mesta Trenčín Ing. Anton Boc. Informoval, že mesto Trenčín
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má starostlivosť o približne 115 km mestských pozemných
komunikácií. To vyplýva mestu Trenčín zo zákona o pozemných komunikáciách a zákona o obecnom zriadení. Ich údržbu
v minulých rokoch zabezpečovala mestská rozpočtová organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov. Finančné prostriedky na túto činnosť uvoľňovalo pre organizáciu mesto
Trenčín zo svojho rozpočtu. Situácia v meste Trenčín pri súvislých opravách týchto ciest bolo dlhodobo podhodnotená,
pretože drobné opravy a výtlky organizácia vedela zabezpečiť,
ale ostatné práce si musela objednávať. Mestské cesty v
Trenčíne nie sú v dobrom stave, treba ich zabezpečiť súvislou
údržbou asfaltobetónovým kobercom. Sme si vedomí, že
tejto problematike sa musíme dlhodobo venovať a súvislými
opravami zaistiť kvalitnú a hlavne bezpečnú zjazdnosť ciest.
Pretože ak sa cesta neudržuje, vznikajú problémy v podloží
vozovky a je nutné vykonávať veľmi nákladnú rekonštrukciu
ciest. Mesto Trenčín sa preto rozhodlo zabezpečiť správu
a údržbu miestnych komunikácií prostredníctvom verejnej
súťaže o dodávateľa súvislých opráv vozoviek asfalto-betónovým kobercom prípadne inou technológiou, súvislej opravy
chodníkov a stavebnej údržby vozoviek. Do stavebnej údržby
patrí oprava výtlkov, vodorovné značenie, zvislé dopravné
značenie a všetky opravy, brániace bezpečnej zjazdnosti ciest
a chodníkov. Na odstránenie tohto stavu Mesto Trenčín vyhlásilo súťaž, ktorej víťazom súťaže sa stala firma Strabag, a.s.
Bratislava, ktorá ponúkla najvýhodnejšiu cenu na vyhlásený
predmet obstarávania. Do súťaže neboli zahrnuté služby na
vozovkách v rámci bežnej údržby, ktoré vykonáva teraz ešte
Mestské hospodárstvo a správa lesov Trenčín. Zimná údržba,
čistenie a kropenie vozoviek, ručné zametanie vozoviek
a chodníkov sa v rámci Zákona o verejnom obstarávaní nemohli spojiť so stavebnými prácami. Mesto Trenčín vyhlási aj na
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bežnú údržbu vozoviek súťaž, aby sa vykonávala
dodávateľským spôsobom.
K tretej téme zabezpečovanie likvidácie odpadu hovoril vedúci Útvaru životného prostredia a dopravy Mestského
úradu v Trenčíne Ing. Ladislav Petrtýl.
Mesto Trenčín viackrát opakovalo verejnú súťaž na dodávateľa služieb, súvisiacich s nakladaním a likvidáciou odpadu. Celý proces sa zavŕšil až v závere
roku 2005, pretože prvotný zámer bol
Ing. Ladislav Petrtýl
nájsť subjekt, ktorý by okrem odpadu
riešil aj starostlivosť o zeleň a pozemné komunikácie.
Nakoniec sa súťažilo len o likvidáciu odpadu. Na základe
podmienok, stanovených výberovou komisiou, boli v záverečnom hodnotení dve spoločnosti. Najlepšie podmienky
poskytla Považská odpadová spoločnosť, ktorá už pôsobí na
území mesta Trenčín a asi aj vďaka tomu dokázala poskytnúť
výhodnejšie podmienky ako druhý subjekt. Výhodnejšie podmienky znamenajú, že služba, o ktorú sa súťažilo, bude stáť
mesto ročne takmer 45 miliónov Sk. Vďaka tejto ponuke
a podmienkam umožnilo mestskému zastupiteľstvu v decembri 2005 znížiť cenu za odvoz komunálneho odpadu zo 620.Sk ročne na obyvateľa na 570.- Sk. Zmluva medzi Mestom
Trenčín a Považskou odpadovou spoločnosťou bola uzatvorená na dobu neurčitú. Mesto Trenčín zlepšilo aj podmienky
na prihlásenie sa do tzv. množstvového zberu, aby podnikateľské subjekty mohli v daných podmienkach najspravodlivejším systémom likvidovať odpad. Vyplynulo to zo
situácie z minulého roku. Nebola to však vina mesta, že sa
takmer nedal praktizovať množstvový zber. Celoslovenská
legislatíva určila, že to mohol vykonávať len subjekt, ktorý
mal vážiace zariadenia. To bol veľký technický problém.
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Teraz sme dali do podmienok súťaže, že každý prihlásený
subjekt, ktorý mal záujem likvidovať odpad na území mesta,
musel disponovať týmto technickým zariadením. Od 1. januára 2006 sú mestá povinné zabezpečovať likvidáciu bioodpadu. Bez ohľadu na podmienky súťaže, každý subjekt,
ktorý bol jej účastníkom, musí spĺňať legislatívu Slovenskej
republiky, teda aj Považská odpadová spoločnosť musí byť
schopná zabezpečiť likvidáciu každého odpadu tak, ako to
predpisuje zákon.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 18/1/06
Spomienková slávnosť k
100. výročiu narodenia hrdinu
Slovenského národného povstania armádneho generála Jána Goliana, ktorý má umiestnenú pamätnú tabuľu na budove Veliteľstva Pozemných
síl Ozbrojených síl Slovenskej
na spomienkovej oslave
republiky, sa uskutočnila na jeho nádvoríodbojári
dňa
25. januára 2006
prítomnosti členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a predstaviteľov Veliteľstva Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky. K prítomným sa prihovoril
veliteľ Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky
generál major Ing. Milan Maxim, keď zvýraznil rozhodujúcu úlohu Jána Goliana v čase Slovenského národného
povstania. Bližšie s civilným životom Jána Goliana a jeho
životom vojaka s osobitným zreteľom v čase Slovenského
národného povstania zoznámil člen Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne
podplukovník v. v. Pavol Liška. Po spomienkovej slávnosti
sa prítomní odbojári zapísali do kondolenčných listín vysta97

generálmajor Ing. Milan Maxim

vených z titulu havárie slovenského vojenského lietadla AN-24 dňa 19. januára 2006 na severe Maďarska, pri
ktorej zahynulo 42 vojakov vracajúcich
sa do vlasti po skončení svojho mierového poslania v Kosove. Neskôr sa
stretli s predstaviteľmi Veliteľstva Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej
republiky na neformálnom stretnutí.

Vlastné poznámky
Občania Slovenska prebúdzajúci sa chladného piatkového
rána 20. januára 2006 sa dozvedeli z verejných komunikačných prostriedkov o tragédii slovenských vojakov vracajúcich
sa z Kosova letiacich na palube lietadla AN-24, ktoré havarovalo 19. januára 2006 o 19,45 hod. v blízkosti maďarskoslovenských hraníc pri maďarskej dedinke Hejce. Zo 43 ľudí
na palube sa zachránil
len jeden človek, nadporučík Martin Farkaš. Ten hneď po havárii ešte pred príz havarovaného lietadla AN-24 zostal celý len chvost
chodom záchranárov
stačil zavolať mobilným telefónom svojej
manželke Michaele, že
lietadlo
havarovalo.
V telefonáte ju informoval, že chodí okolo havarovaného
lietadla a myslí si, že spadlo v lesoch niekde na Slovensku
a spojenie sa prerušilo. Kým sa prerušilo spojenie, stihol jej
ešte povedať, že je v poriadku. Na ostatných sa už opýtať
nestačila. Potom ešte spätne s ním overila skutočnosť, čo sa
stalo. vtedy uverila, že lietadlo naozaj spadlo. V tom čase bo98

la na ceste do Trebišova, kde sa mala stretnúť so svojimi blízkymi príbuznými. Hneď na najbližšom odpočívadle začala
volať záchranárov, letisko, vojakov a všade, kde si spomenula.
„Nebolo to jednoduché, snažila som sa mu opäť dovolať, ale
už sa mi to nepodarilo. Rozhodla som sa pokračovať v ceste
do Košíc a zistiť,
čo sa stalo. To
bolo pre mňa
prioritné.
Záchranná akcia sa
veľmi rozbehla
a v ťažkom nedostupnom lesnom teréne v snehu a za tuhého
mrazu -14 0C, na
súčasti havarovaného lietadla spolu s obeťami v okruhu 800 metrov
ktorej sa podieľalo okolo 600 záchranárov z Maďarska a Slovenska. Nástrahy
počasia a terénu prekonali záchrancovia len terénnymi vozidlami. V čase leteckého nešťastia sa vo vzdušnom priestore pri
Košiciach nachádzal vrtuľník Leteckej záchrannej zdravotnej
služby Air Transport Europe, ktorý letel z Bratislavy do Košíc. Jeho posádka na pokyn riadiaceho z veže košického
letiska preskúmala predpokladaný priestor nehody a približne o 20.30
hod. zistila presné miesto
nadpor. Martin Farkaš týždeň po havárii sa predstavil novinárom
havárie. Vrtuľník nemohol pristáť pre nevhodný terén a aj preto, lebo mal málo
paliva. Rýchla lokalizácia veľmi pomohla záchranárskym
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zložkám pri organizácii zásahu, ktorý začal šéflekár Leteckej
záchrannej zdravotnej služby MUDr. Ladislav Šimák. Prvý
našiel nadporučíka Martina Farkaša, ktorý jediný prežil
haváriu lietadla. Poskytol mu prvú pomoc, informoval a zorganizoval prvé záchranné práce a odvoz zraneného vojaka
maďarskou záchrannou službou do košickej Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura, kde sa podrobil CT vyšetreniu mozgu, pľúc, hrudníka a brucha. Bol zistený u neho malý opuch
mozgu. V priebehu šiestich dní sa upravil klinický stav Martina Farkaša tak, že dňa 25. januára 2006 sa mohol predstaviť
na krátkej tlačovej besede aj s ošetrujúcim lekármi fakultnej
nemocnice primárom oddelenia chirurgickej kliniky prof.
MUDr. Miroslavom Kitkom a primárom oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny MUDr. Pavlom Belušom.
Obaja lekári konštatovali, že čiastočná strata pamäti pacienta
je v spojitosti s jeho mozgovým poranením. Pacient mal
okrem opuchu mozgu aj tržnozhmoždené rany v tvárovej a
lebečnej časti a na pravej ruke.
V súvislosti s haváriou lietadla a jej obetí sa konali dňa
23. januára 2006 zádušné sväté omše v Bratislave, Košiciach,
ale aj iných mestách Slovenska, medzi inými aj v Trenčíne vo
farskom kostole Narodenia Panny Márie. Farský kostol bol
zaplnený do posledného miesta. Pri bočnom oltári Najsvätejšieho srdca bola položená kondolenčná listina za účasti
čestnej stráže, do ktorej veriaci na znak svojej úcty obetiam
havárie, vpísali svoje meno. Začiatok svätej omše patril smútočnej skladbe „Requiem“ v interpretácii Dychovej hudby
Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorá
vniesla do intimity smútku veriacich mimoriadny zážitok.
I slávnostná homília celebranta vojenského dekana Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky podplukovníka
Juraja Sitaša pripomenula, že dnešné spoločné zastavenie
bolo u každého človeka akýmsi poohliadnutím do svojho
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života, aby si uvedomil, kde je jeho miesto v priestore hodnôt.
Pred záverečným požehnaním poďakoval všetkým občanom
za prejavy sústrasti a účasti na svätej omši veliteľ Pozemných
síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky generálmajor Ing.
Milan Maxim. I po skončení svätej omše ľudia neodchádzali
z kostola, pretože dychová hudba im pripravila nevšedný
kultúrny zážitok, ale i zamyslenie nad leteckým nešťastím.
Smútočná rozlúčka s tragicky zomrelými vojakmi vojenského lietadla AN-24 sa uskutočnila v prešovskej športovej
hale za účasti najvyšších ústavných
činiteľov Slovenskej republiky –
prezidenta Slovenskej republiky
Ivana Gašparoviča, predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského a predsedu Vlády Slovenskej republiky
Mikuláša Dzurindu a ďalších
smútiacich hostí – prezident Maďarskej republiky László Sólyom,
ministri
obrany z
Českej
republismútočná tryzna v športovej hale
ky, Maďarska a Poľska, viacerí náčelníci
generálnych štábov, veľvyslanci štátov pôsobiacich v Slovenskej republike a vojenskí pridelenci na zastupiteľských úrad v Slovenskej republike. Na poslednú spoločnú rozlúčku prišli aj obyvatelia dedinky Hejce
v Maďarsku, pri ktorej lietadlo AN24 havarovalo 19. januára večer na
smútočná tryzna v športovej hale
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700 metrov vysokom kopci Borsó. Prišli aj so starostom
Gézom Rohályom, ktorý potvrdil, že sú rozhodnutí postaviť v
obci zosnulým slovenským vojakom pamätník. Rakvy s
telesnými pozostatkami príslušníkov boli umiestnené na katafalkoch v strede športovej haly, ktoré boli prikryté štátnymi
zástavami. Pri každej rakvy stáli dvaja vojaci s čiernymi páskami na ramenách. Jeden vojak držal v ruke portrét zomrelého
vojaka a druhý vojak držal na červenom vankúšiku medaily a
odznaky. Pred každou truhlou bol veniec. Na pietnom akte
vystúpili s prejavmi :
- veliteľ Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky
generálmajor Ing. Milan Maxim, ktorý predstavil 42 zomrelých vojakov a vojačky vyznamenaných in memoriam
odznakmi Vojenského veterána od ministra obrany Slovenskej republiky, medailami od náčelníka Generálneho
štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Záslužným
krížom ministra obrany Českej republiky, medailami Za
vernosť ozbrojeným silám, Za službu v mierových a pozorovateľských misiách a Vojenskej spravodajskej služby;
- náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej
republiky generálmajor Ľubomír Bulík zvýraznil, že po
zosnulých vojačkách
a vojakoch
zostal
kus poctivej a
dobre
vykonanej prásmútočná tryzna v športovej hale
ce nielen v prospech Slovenskej republiky, ale aj v prospech
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vytvárania pocitu bezpečia pre rodiny v Kosove. Uviedol,
že zosnulí boli dobrými rodičmi, priateľmi, manželmi a
bratmi, ale aj vynikajúcimi profesionálnymi vojačkami a
vojakmi. V mene Ozbrojených síl Slovenskej republiky
vyslovil pozostalým hlbokú a úprimnú sústrasť;
- generálny tajomník NATO Jaap de Hoop Scheffer konštatoval, že priskorá smrť toľkých mladých ľudí, zahynuvší
pri havárii vojenského lietadla, je nesmiernou ranou aj pre
NATO, ktorá je tiež jedna veľká rodina so smútkom v duši.
Toto hrozné nešťastie aj nás pripravilo o mužov a ženy,
ktorí slúžili v mene mieru a pokroku, ktorí ukázali svoje
odhodlanie a odvahu, ktorí chránili životy iných a pri tom
zaplatili tú najväčšiu cenu. Zdôraznil, že máme čestnú povinnosť uctiť si ich pamiatku a ich odhodlanie slúžiť mieru
tým, že budeme pokračovať a úspešne dokončíme operácie
a misie, či už v Kosove alebo kdekoľvek inde vo svete;
- minister obrany Ing. Juraj Liška ocenil odhodlanie a hrdosť zosnulých vojakov. V smútočnom príhovore spomenul, ako sa s vojakmi lúčil pred polrokom na československej hranici, keď odchádzali na svoju misiu. Časť
príhovoru venoval zomrelým, keď povedal : „Pamätám si
odhodlanie vo vašich tvárach. Navždy mi pred očami zostane hrdosť, s ktorou ste sa postavili k tejto výzve. Vaša
prítomnosť dávala kosovským
a srbským
matkám
nádej, že
sa ich deti
vrátia zo
školy živé
smútočná tryzna v športovej hale
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a zdravé. Vrátili sa a vracajú. Aj vďaka vám. Ing. Juraj
Liška pripomenul osud gréckeho vojaka Diomedóna, ktorý
po víťazstve Grékov nad Peržanmi pri Maratóne prebehol
42 kilometrov do Atén, aby oznámil správu o víťazstve.
Prežil bojovú vravu, ale po zvestovaní víťazstva od vyčerpania zahynul. Symbolicky ho prirovnal k 42 slovenským
vojačkám a vojakom, ktorým nebolo dopriate doručiť posolstvo o splnenej úlohe osobne. Avšak zvesť o tom, že vaša
misia bola splnená, k nám dorazila. Splnili ste ju zodpovedne, statočne, s každodenným nasadzovaním života.
Vojaci splnili každý rozkaz svojich veliteľov, okrem toho
posledného - vrátiť sa zdraví a živí domov. Existujú však aj
vyššie sily, ako je sila rozkazu. „Odpuste, vojaci moji,“
ukončil príhovor s pohnutým hlasom Ing. Juraj Liška;
- na záver rozlúčky zazneli úryvky z Evanjelia podľa Jána,
modlitby a spevy a pred smútočným zhromaždením sa
modlil vojenský ordinár biskup Mons. František Rábek
„Otče náš ... Zdravas... a Sláva Otcu ...“ a generálny duchovný Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej
republiky Tomáš Semko.
Smútočný obrad ukončila hymna Slovenskej republiky. Potom
všetci prítomní hostia smútočného obradu kondolovali
najbližšej rodine obetí leteckého nešťastia. Počas neho znela
obľúbená pieseň „Flying Home“ tragicky zomretých vojakov,
vracajúcich sa domov po polročnej mierovej misii KFOR v
Kosove.
Vlastné poznámky
Dňa 27. januára 2006 sa uskutočnil v trenčianskom Dome smútku pohreb tragicky
zomrelého 37 ročného podplukovníka Ľuboša
Beláka z Trenčianskej Turnej, ktorý letel na
palube havarovaného lietadla AN-24.

pplk. Ľuboš Belák
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Trenčianske noviny 25.01.2006
Pomocná evidencia 32/1/06
Na stretnutí dňa 27. januára 2006 s premiérom Mikulášom
Dzurindom minister obrany Slovenskej republiky Juraj Liška
podal demisiu. Minister sa rozhodol abdikovať kvôli tragickej
havárii vojenského lietadla AN-24 v severovýchodnom Maďarsku, pri ktorej zahynulo 42 osôb. „Určite necítim ako človek zodpovednosť, že by som sa cítil
vinným, že by som nespravil všetko pre
to, aby naše ozbrojené sily fungovali
lepšie. Jednoducho, v čase, keď sa táto
tragédia Slovensku prihodila, som bol
minister obrany.“ Odmietol akékoľvek
politické dôvody pre svoje rozhodnutie v
súvislosti s blížiacimi sa srdca“, zdôraznil Juraj Liška. Abdikačný list odovzdal
prezidentovi Slovenskej republiky IvaIng. Juraj Liška
novi Gašparovičovi. Politická kariéra abdikovaného ministra obrany Slovenskej republiky po leteckej
havárii vojenského lietadla AN-24 Juraja Lišku bude pokračovať v poslaneckých laviciach Národnej rady Slovenskej
republiky za Slovenskú kresťanskú a demokratickú úniu. Ing.
Jurajovi Liškovi tak bude musieť uvoľniť poslaneckú stoličku
poslankyňa Petra Masácová, ktorá po jeho vymenovaní za
ministra nastúpila v roku 2003 nastúpila do parlamentu ako
náhradníčka. Je na ňom, ktorý z parlamentných výborov si
vyberie. Jeho náhradníčka pracovala v zahraničnom výbore,
takže možno bude pokračovať v ňom, alebo sa vráti k svojej
predošlej práci vo výbore pre rozpočet, financie a menu,
poznamenal podpredseda poslaneckého klubu Slovenskej
kresťanskej a demokratickej únie Roman Vavrík.
TASR 27.01.2006
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Pomocná evidencia 41/1/06
Ku kultúre bude Mesto Trenčín v roku 2006 štedrejšie.
Podporí ju celkom 19 miliónmi Sk, čo je o 3 milióny Sk viac
ako v roku 2005. Pre porovnanie susedné krajské Mesto Nitra
na kultúru v roku 2006 vydá necelých 14 miliónov Sk
a krajské Mesto Žilina podporí približne takou istou sumou
svoje mestské divadlo. Druhé najväčšie mesto Trenčianskeho
kraja Prievidza vloží do kultúry 8,5 milióna Sk a napríklad
Bánovce nad Bebravou bude kultúra stáť necelých 6 miliónov
Sk. V Trenčíne sa mení nielen množstvo peňazí na kultúru, ale
aj filozofia ich rozdeľovania. Vedenie mesta sa rozhodlo
priamo dotovať všetky osvedčené kultúrne podujatia, ktoré mu
robia imidž. Kým v roku 2005 bolo priamo v rozpočte päť
imidžových kultúrnych podujatí a Trenčín na ne vyčlenil
menej ako 3 milióny Sk, tento rok bolo do rozpočtu zaradených až dvanásť kultúrnych podujatí, ktoré budú podporené
viac ako 7 miliónmi Sk. Ostatné kultúrne podujatia majú šancu získať podporu mesta prostredníctvom grantového systému.
Pokiaľ v roku 2005 grantová komisia rozdelila na kultúrne
granty v celkovej výške 3,5 milióna Sk, tento rok 2006 bude
tento nezávislý orgán zložený zo zástupcov kultúrnej obce
rozhodovať iba o 2,6 milióna Sk. Značnú podporu opäť získali
trenčianske kultúrne strediská. Mesto ich prostredníctvom
svojej organizácie Mestské hospodárstvo a správa lesov prevádzkuje a zároveň dotuje subjekty, ktoré v nich uskutočňujú
kultúrnu činnosť. Celkovo týmto smerom v roku 2006 poputuje takmer 6,5 milióna Sk. Minuloročný 1,5 milióna Sk do
mestského Kina Metro Trenčín sa zredukoval. Ukončením
komerčného premietania v týchto priestoroch a plánovaným
otvorením Art kina, ktoré bude prevádzkovať občianske združenie LampArt, mesto ušetrí viac ako pol milióna Sk. Vo
svojej kultúrnej politike sa Mesto Trenčín stáva príkladom
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pravicového prístupu. Vzdalo sa všetkých svojich kultúrnych
zariadení typu divadlo, kino, dom kultúry, mestské kultúrne
stredisko a pod. Kultúrne činnosti preň zabezpečujú takmer
výlučne externé umelecké agentúry a občianske združenia,
ktoré mesto dotuje. Najpravicovejší návrh, vyplývajúci zo
schváleného Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja –
zavedenie voucherového systému financovania kultúry, však
zdá sa, definitívne skrachoval na odpore kultúrnej obce.
Trenčania v tomto roku určite nebudú nakupovať kultúru
prostredníctvom
mestských
poukážok
podobných
gastrolístkom.
Imidžové kultúrne akcie :
 Trenčína Artfilm
1 mil. Sk
 Festival Pohoda
1 mil. Sk
 Hudobné divadlo
1 mil. Sk
 Hradné slávnosti
1 mil. Sk
 Art kino
950 tis. Sk
 Kultúrne leto
750 tis. Sk
 Jazz pod hradom
650 tis. Sk
 Čaro Vianoc
500 tis. Sk
 Otvorená Európa
400 tis. Sk
 Festival franc. filmov 350 tis. Sk
 Pri Trenčianskej bráne 300 tis. Sk
 Zábrany
120 tis. Sk
 1. jún MDD
100 tis. Sk
 Grantový program 2,6 mil. Sk
Trenčianske noviny 23.01.2006
Región strednej Európy obchádzalo v mesiaci január 2006
veľa tragédií, pri ktorých umierali ľudia, medzi nimi aj deti.
V Rakúsku padla pod váhou snehu strecha zimného štadióna
a zahynulo tam 16 ľudí. Tragédiu neobišlo Slovensko, keď
19. januára 2006 havarovalo vojenské lietadlo AN-24, v kto107

rom zahynulo 42 vojakov. Dňa 28. januára 2006 k týmto
nešťastiam pribudla tragédia v poľských Katoviciach, keď počas medzinárodného veľtrhu poštových holubov sa zrútila
strecha obrovskej haly zahynulo 67
ľudí a viac ako bolo 140 zranených.
Strecha sa zrútila pod ťarchou snehu, na ktorej sa nachádzala polmetrová vrstva zľadovateného snehu. V tom čase odhadom sa v hale
nachádzalo od 500 do 800 návštevníkov. Pred padajúcou železnou
konštrukciou tí návštevníci, ktorí sa
nachádzali v strede haly nemali
žiadnu šancu na záchranu. Poľský
prezident vyhlásil od 23. januára
poľskí záchranári v akcii
2006 odpoludnia na tri dni štátny
smútok. Podľa prezidenta Slovenského zväzu chovateľov
poštových holubov Juraja Kureka na výstave mohlo byť až sto
holubárov zo Slovenska. Keďže sa však stala havária strechy
o 17,00 hod., teda poobede, väčšina slovenských návštevníkov
bola na šťastie na ceste domov. Medzi obeťami bolo aj
niekoľko cudzincov – traja Česi, Belgičan, Holanďan, Nemec,
ale aj dvaja Slováci z Brezna.
Vlastné poznámky
Najväčší veľtrh cestovného ruchu na
Slovensku – ITF Slovakiatour sa konal
v dňoch 26. až 29. januári 2006 v priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave.
Mesto Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom sa spoločne
prezentovali so svojou najväčšou dominantou – Trenčianskym hradom, ktorému
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sa na rozdiel od skutočného hradu múr nerúca.
Info Trenčín 02.02.2006
Pomocná evidencia 02.02.2006
Dňa 7. februára 2006 sa uskutočnilo druhé rokovanie Krajského zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja,
ktoré otvoril a viedol jeho predseda MUDr. Pavol Sedláček.
K dôležitým bodom jeho rokovania bolo
prerokovanie a schvaľovanie personálnych a organizačných otázok, aby samosprávny orgán bol funkčným. Preto prvým prerokovaným bodom bolo schválenie podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, na funkciu ktorého poslanci zvolili PaedDr. Jozefa Božika.
Vymedzili okruh jeho právomoci, ktoré
MUDr. Pavol Sedláček
nemôže vykonávať v čase neprítomnosti
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a zároveň vymedzili okruh činnosti a úkonov, ktoré bude vykonávať. Spomenúť treba spoluprácu s miestnou samosprávou, koordinovanie mediálnej prezentácie, spolupráca so spoločenskými,
odvetvovými, stavovskými organizáciami, tretím sektorom a podobne. Za
výkon funkcie bude
poberať odmenu 40
tisíc korún mesačne.
Poslanci ďalej zriadili funkciu poslanca
dlhodobo uvoľneného zo zamestnania
na výkon funkcie, ktorý bude koordinovať aktivity
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Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti medzinárodnej
spolupráce a cestovného ruchu, zabezpečovať spoluprácu
Trenčianskeho samosprávneho kraja so združením Európskych regiónov, s kongresom miestnych a regionálnych samospráv a bude sa podieľať na príprave projektov zameraných na
cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu. Do funkcie poslanci
schválili Ing. Pavla Krištofa za odmenu 40 tisíc korún mesačne. V novom volebnom období bude podľa rozhodnutia
poslancov pracovať 12 komisií namiesto doterajších 9. Poslanci schválili ich počet, jednotlivých predsedov, zaradenie
poslancov, ale aj výber neposlancov – odborníkov z jednotlivých oblastí. Ďalšou zmenou prešla aj organizačná štruktúra
Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Doterajší počet
8 odborov bol doteraz najnižší zo všetkých vyšších územných
celkov na Slovensku. Vzhľadom na stále náročnejšie úlohy
úradu poslanci schválili vytvorenie desiatich odborov so 145
zamestnancami. Poslanci ďalej schválili návrh na spolufinancovanie projektu Európskej únie Rozvoj a implementácia
regionálnej inovačnej stratégie v Trenčianskom regióne a
vymedzili úlohy Rozvojovej agentúry Trenčianskeho samosprávneho kraja ako kľúčovej inštitúcie trenčianskeho samosprávneho kraja slúžiacej na podporu regionálneho rozvoja.
Okrem toho odsúhlasili investičné akcie,
financované
z prostriedkov krytých úverom, neukončené v roku 2005 a pokračujúce v roku 2006, ako aj
spolufinancovanie
projektov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Investície boli
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určené najmä na dopravu, zdravotníctvo, kultúru a sociálnu
pomoc. Na záver poslanci schválili postúpenie pohľadávok
zdravotnej poisťovne Perspektíva a.s. na spoločnosť Veriteľ,
a.s., čím chcú vyriešiť zásadnú zadĺženosť nemocníc v
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Delenie
moci na prvom pracovnom zasadnutí krajského zastupiteľstva
prebehlo prekvapivo hladko. Za všetky body programu zdvihli
ruky nielen poslanci novosformovanej koalície, ale i takmer
všetci opoziční poslanci. Koalícia im za to prenechala vedenie
v jednej tretine poslaneckých komisií. Aj keď koncoročné
voľby vyhrala koalícia Smeru, v Trenčianskom kraji neprestane dominovať Hnutie za demokratické Slovensko – Ľudová
strana. Z predvolebného tábora Smeru prešli k hnutiu traja
poslanci Slovenskej národnej strany a k takejto povolebnej
koalícii sa pridal i jediný poslanec Slovenskej demokratickej
kresťanskej a demokratickej únie a dvaja nezávislí poslanci.
Ak sa Hnutiu za demokratické Slovensko – Ľudová strana
podarí získať aj tretiu nezávislú poslankyňu Máriu Cagalovú,
bude mať jeho koaličný poslanecký klub 27 členov a teda tri
pätiny všetkých hlasov. Dva opozičné poslanecké kluby
Smeru a Kresťansko-demokratické hnutie disponujú naopak
iba 18 hlasmi. Po minulom týždni je jasné, že Hnutie za
demokratické Slovensko – Ľudová strana v Trenčianskom
kraji kontroluje všetky dôležité funkcie. Zatiaľ nebolo rozhodnuté o mužovi číslo dva – novom riaditeľovi Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Podľa župana MUDr. Pavla
Sedláčka pre jeho ustanovenie treba vykonať ešte niektoré
procesné veci. Zrejme aj pre lepšie delenie postov zvýšili poslanci počet poslaneckých komisií z deväť na dvanásť. Polovici
z nich (tým najdôležitejším) budú šéfovať poslanci Hnutia za
demokratické Slovensko – Ľudová strana, dvom komisiám
poslanci Slovenskej národnej strany a jediný poslanec za
Slovenskej kresťansko-demokratickej únie Ľuboš Beňo sa
111

postaví do čela komisie investícií, územného plánovania a
životného prostredia. Opozičný Smer a Kresťansko-demokratické hnutie si rovným dielom rozdelili predsedníctvo v
štyroch komisiách. Koalično-opozičné rozhovory však nesmerovali iba líniu politickú ale aj geografickú. Ich výsledok preto
zohľadňuje i členenie nášho kraja na Považie a Hornú Nitru.
Kým Považie má župana, vicežupan Jozef Božík bude zastupovať záujmy Ponitria. Šesť poslaneckých klubov budú viesť
ľudia z Považia a päť klubov Prievidžania. Vedenie v jednom
klube získal poslanec z Bánoviec nad Bebravou. Myjavsko
účasť na vedúcich postoch nemá. Poslanci schválili tiež novú
organizačnú štruktúru Úradu Trenčianskeho samosprávneho
kraja, keď k ôsmim doterajším odborom pridali ďalšie dva, čo
je spojené aj so zvýšením o 10 pracovníkov, čím sa zvýši aj
ich celkový počet na 145.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 50/1/06
Premiérový ples Mesta Trenčín, prvý v histórii modernej
samosprávy, sa konal 11. februára 2006 v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne. Výborný program obstarali viaceré hviezdy českej a slovenskej hudobnej scény, z ktorých treba osobitne spomenúť
šarmantnú speváčku Máriu Rottrovú, gitaristu Petra
Nagya, vychádzajúcu
spevácku
hviezdu
Katku
Knechtovú, skupina Backwords,
discojokej Juraj
Paška či ľudová
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hudba Brezina. Všetkých účastníkov plesu vítal pri vstupe do
interiéru primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler s manželkou Vierou. Všetky vystúpenia sa diali pod moderátorským
drobnohľadom televíznej hlásateľky Aleny Heribanovej. Krátko po 19,00 hod. začal program plesu nástupom členov
trenčianskych
kultúrnych
skupín
v historických kostýmoch s horia-cimi
sviecami. Hneď v jej úvode zástupca
hlavného sponzora plesu, predseda
predstavenstva akciovej spoločnosti Keraming Trenčín Ing. Dušan Jasečko odovzdal symbolický šek na sumu 50.000,- Sk
správkyni Trenčianskej nadácie RNDr.
Alene Karasovej. Skvelá zábava sa
odohrávala aj mimo univerzálnej sály,
Peter Nagy
pretože k dispozícii boli všetky miestnosti
zariadenia. Poslední účastníci odchádzali na svitaní.
Info Trenčín 16.02.2006
Pomocná evidencia 71/1/06
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr.
Pavol Sedláček, MPH prijal v pondelok 13. februára 2006
oficiálnu delegáciu z Indonézie. Na krátku návštevu prišla
pani Emeria W. A.
Siregal,
chargé
d´affaires, radkyňa
pre politické záležitosti a pán Aloysius Guntur Setyawan, druhý tajomník pre ekonomické, kultúrne a vzdelávacie záležitosti
veľvyslanectva
zľava – MUDr. Pavol Sedláček, Emeria W.A. Siregal, Aloysius Guntur Setyawan
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Indonézskej republiky. Hostia zablahoželali predsedovi k zvoleniu do funkcie a priblížili mu doterajšiu spoluprácu s Indonéziou, ktorej korene siahajú do roku 1995. Zaujímali sa
o aktuálnu situáciu v Trenčianskom kraji, zvlášť o reformy v
zdravotníctve. Prvé vzájomné rokovanie poukázalo na potrebu
komunikácie a spolupráce najmä v súvislosti s výmenou
študentov. V súčasnosti má Veľvyslanectvo Indonézie v
Slovenskej republike 15 žiadostí
o študijný pobyt v
ich krajine. Záujemcovia sa do
konca marca 2006
môžu zaujímať o štúdium hudby, kultúrnych tradícií, indonézskeho tanca, fotografie, ručných remesiel i jazyka. Pani
Emeria W. A. Siregal ocenila, že práve v meste Trenčín sa
každoročne už tradične koná Týždeň indonézskej kultúry,
ktorý podporuje rozvíjanie bilaterálnej spolupráce.
Vlastné poznámky
Nový minister vnútra Slovenskej republiky Ing. Martin
Pado odštartoval siedmy týždeň roka 2006 po svojom uvedení
do funkcie stretnutia so všetkými krajskými policajnými riaditeľmi, aby sa bližšie v teréne zoznámil s ich činnosťou. Dňa
14. februára 2006 navštívil Krajské riaditeľstvo Policajného
zboru v Trenčíne. Predmetom rokovania bola hlavne bezpečnostná situácia a finančný rozpočet krajského riaditeľstva na
rok 2006. Zovšeobecnene sa na stretnutiach sa často krát spomínala nedostatočná technická vybavenosť policajného zboru,
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zastaranosť vozidlového parku polície a nedostatok techniky
v práci v teréne.
Vlastné poznámky
Primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler sa zúčastnil
na rokovaní dňa 16. februára 2006 Rady starostov Spoločného
stavebného úradu Trenčín, na ktorej uviedol do funkcie prednostky tohto úradu jeho doterajšiu pracovníčku Ing. Máriu
Pavlíkovú namiesto Ing. Kmeťa, ktorý bol z funkcie uvoľnený za zistené nedostatky v riadiacej práci.
Info Trenčín 02.03.2006
Pomocná evidencia 95/1/06
Hnutie za demokraciu povedie do predčasných volieb
schválilo za lídra Trenčana Ing. Miroslava Maxona na svojom kongrese dňa 18. februára 2006. Je presvedčený, že Hnutie za demokraciu bude parlamentnou stranou. Neúspech vo
voľbách bude znamenať jeho koniec v aktívnej politike. Bude
mať na starosti prezentáciu programu hnutia, určovanie volebnej stratégie a rokovania s ostatnými politickými subjektmi.
Hnutie za demokraciu pôjde s najväčšou pravdepodobnosťou
do volieb samostatne. Okrem členov Hnutie za demokraciu sa
jeho kandidátku mali dostať miesto aj osobnosti, nečlenovia
hnutia.
Trenčianske noviny 20.02.2006
Pomocná evidencia 85/4/06
Dňa 21. februára 2006 po slávnostnom otvorení bezbariérového výťahu na Základnej škole
Trenčín, Bezručova ulica primátorom Mesta
Trenčín Ing. Branislavom Cellerom a riaditeľkou spomínanej školy Mgr. Jarmilou Mahríkovou sa uskutočnila tlačová konferencia za
Mgr. Jarmila Mahríková
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účasti zástupcov regionálnych médií a riaditeľov základných
škôl a ostatných špecializovaných školských zariadení mesta
Trenčín. Po otvorení tlačovej konferencie hovorcom primátora
Tiborom Hlobeňom a privítaní hostí, vedúci Útvaru školstva
a sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Jozef Baláž predstavil všetkých riaditeľov základných škôl a školských
organizácií prítomných na tlačovej konferencii. Ako prvá vystúpila na tlačovej konferencii riaditeľka Základnej školy Trenčín, Bezručova ulica Mgr. Jarmila Mahríková, ktorá poďakovala Mestu Trenčín za dobudovanie bezbariérového výťahu,
čo znamenalo poslednú etapu v integrácii zdravotne postihnutých žiakov. V ďalšej časti vystúpenia bližšie rozviedla, čo
všetko vykonala škola pre integráciu zdravotne postihnutých
žiakov, aby sa úspešne uviedli do života. Vstup do integrácie
začal v roku 1995, keď začali navštevovať školu ďalší zdravotne handicapovaní žiaci. V rámci projektu Škola podporujúca zdravie sa vedenie tejto školy snažilo vytvárať vhodné
podmienky na vzdelávanie aj zdravotne postihnutých žiakov.
Ako prvý bol vybudovaný bezbariérový vstup do školy. Následne sa zabezpečil školský špeciálny pedagóg, ktorý školil
učiteľov a vychovávateľky na prácu so zdravotne postihnutými žiakmi. V ďalšom období boli v škole vybudované bezbariérové sociálne zariadenia ako aj špeciálna učebňa pre
žiakov so špeciálno – pedagogickými potrebami. Už druhý rok
pomáha telesne postihnutým žiakom vo vzdelávaní aj osobný
asistent. Spomenula aktuálnu realizáciu projektu „Digitálne
štúrovstvo“, na ktorého financovaní sa podieľa Ministerstvo
dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, v rámci
ktorého v podprojekte „Odstránenie bariéry“ vzdelávame
v priestoroch školy nielen našich žiakov, ale aj zdravotne
postihnutých občanov. Pri realizácii podprojektu vstupuje kontakt s Asociáciou zdravotne postihnutých občanov, ktorá
umožňuje žiakom školy vykonávať vo svojich priestoroch
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rehabilitačné cvičenia, v rámci predmetu telesná výchova. Na
príhovor riaditeľky základnej školy Mgr. Jarmily Mahríkovej
nadviazal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, keď
povedal, že bezprostredným podnetom pre realizáciu
bezbariérového výťahu bolo stretnutie s telesne postihnutými
občanmi pri otvorení výťahu do mestského úradu a na mestskú
vežu, pri ktorom telesne postihnutý vozíčkár Martin Krajčovič
vzniesol na neho provokatívnu detskú otázku, že kedy sa
postaví výťah na jeho škole. Bolo zistené, že výťah bol
pripravovaný v rámci veľkých rekonštrukcií financovaných z
eurofondov. Keďže nie je známe, kedy budú pridelené
eurofondy, Mesto Trenčín rozhodlo,
že úpravou svojho plánu rozpočtu na
rok 2005 túto akciu uprednostní. Čo
sa aj stalo a dnes sa výťah odovzdal
škole do užívania. Primátor Ing. Branislav Celler ďalej podotkol, že Mesto
Trenčín v rámci svojho bezbariérového programu pripravuje pre rok
2006 projekt na odstránenie najväčšieho problému, ktorým je spriestupnenie podchodu pri hoteli Tatra starším občanom, rodičom s kočíkmi a zdravotne postihnutým
občanom. Očakáva sa, že v roku 2006 sa započne aj
realizačnými prácami. Vyjadril presved-čenie, že Mesto
Trenčín bude aj v budúcnosti pokračovať v realizácií
projektov, ktoré budú mať za cieľ zlepšiť život zdravotne
postihnutým občanom. O výsledkoch zápisu žiakov do prvého
ročníka základných škôl informoval vedúci Útvaru školstva
a sociálnych vecí Mgr. Jozef Baláž. Oproti predchá-dzajúcemu
školskému roku do prvého ročníka bol zazna-menaný opäť
pokles o 256 žiakov. Prvý ročník bude navštevo-vať 476
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žiakov, z ktorých 21 žiakov bude navštevovať triedu pre
mimoriadne nadané deti. Úbytok žiakov znamená aj úby-tok
finančných prostriedkov na školu, čo znamená pre školy
výzvu boja o každého žiaka. Úbytok žiakov na jednotlivých
školách je rozdielny a pohybuje sa od 15 do 50 žiakov.
V školskom roku 2005/2006 v základných školách je 5.016
žiakov. Odchodom 738 žiakov deviatych tried a nástupom 476
žiakov prvých tried predpokladá sa pre školský rok 2006/2007
celkový počet 4.754 žiakov. Pokles v Trenčíne je teda o 262
žiakov. Podľa demografického vývoja mesta Trenčína sa
predpokladá i v ďalšom roku pokles o rovnaký počet žiakov.
Až nasledujúcich rokoch by sa mal
pokles zastaviť. Infor-máciu o novom
školskom roku dopl-nil primátor Ing.
Branislav Celler, ktorý sa dotkol
úspešného prechodu kompetencií zo
štátu na Mesto Tren-čín a rozsiahlej
finančnej podpory zá-kladným školám
pri rekonštrukcii ich objektov (opravy
striech,
opravy
te-pelného
hospodárstva), ktorá za ob-dobie roka
2003 až 2006 dosiahla hodnotu
Mgr. Jozef Baláž
takmer 140 miliónov Sk. Aj tento rok
sa vykoná rekonštrukcia športového areálu Základnej školy
Trenčín, Novomeského ulica v hodnote 40 miliónov Sk. Všetky vložené finančné prostriedky do škôl majú jediný cieľ –
zlepšenie podmienok pre vzdelávanie detí.
Podľa programu tlačovej konferencie ako posledný vystúpil
náčelník Mestskej polície v Trenčíne Mgr. František Orságh,
ktorý informoval o novele Všeobecného záväzného nariadenie
Mesta Trenčín č. 2 „o Mestskej polícii v Trenčíne“, ktorá bude
predmetom rokovania najbližšieho Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne dňa 23. februára 2006. Východiskom pri predlo118

žení novely všeobecného nariadenia boli získané skúseností
z mestských polícií v rámci Slovenska, v ktorých automatická
obsluha bezpečnostných kamier bola nahradená manuálnou
obsluhou zdravotne postihnutých občanov. Výhoda takéhoto
spôsobu monitorovania bezpečnosti v mestách bola nesporná,
pretože protispoločenská činnosť mohla byť v zárodku eliminovaná. Pri zriadení takéhoto monitorovacieho pracoviska vychádzali mestá z projektu podpory zamestnanosti občanov
zdravotne postihnutým podľa zákona č.5/2004 Z.z. o službách
v zamestnanosti. Keďže v Trenčíne podobná služba zriadená
nebola sa pristúpilo k spracovaniu projektu. Podľa spomínaného projektu bude v Trenčíne zriadené chránené pracovisko so šiestimi zdravotne postihnutými
pracovníkmi, ktorí budú denne štvorhodinových smenách sledovať na monitoroch obraz snímaný kamerami a v prípade zistenia podozrivej situácie oznamujú nález službu konajúcemu policajtovi, ktorý podľa jeho povahy zabezpečí ďalšie kroky k zabezpečeniu nápravy. Doterajšia obsluha desiatich kamier rozmiestnených v meste Trenčín
doteraz spočívala na jednom službu konajúcom policajtovi,
ktorý okrem tejto funkcie plnil ďalšie. Prijatie navrhovaného
všeobecne záväzného nariadenia umožní zdravotne postihnutým občanom uplatniť sa na trhu práce a na strane druhej
umožní mestských policajtov použiť na výkon služby v teréne
a nemusia sedieť pri monitore kamier. O prácu je veľký záujem, pretože na šesť pracovných miest sa ozvalo 20 občanov a
ďalší sa stále hlásia. Pracovisko by sa malo otvoriť 15. marca
2006.
Vlastné poznámky
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Pomocná evidencia 79/1/06, 80/1/06, 81/1/06, 82/1/06,
83/1/06
Dňa 23. februára 2006 sa uskutočnila tlačová konferencia
Trenčianskej nadácie, kde bolo oznámené vyhlásenie 2. ročníka grantového kola „Mladých filantropov“ za podpory
Nadácie Slovenského
plynárenského priemyslu. Základné informácie
o cieľoch
nového ročníka grantového kola podala
koordinátorka činnosti
mladých filantropov
Danka Adamusová,
ktorým je široká podzľava – PhDr. Alena Karasová, Danka Adamusová
pora aktivít v oblasti
športu, kultúry, hudby, umenia, životného prostredia a podobne. Mladí filantropi vo svojich vyjadreniach konštatovali,
že podporia predovšetkým tie predložené projekty, ktoré budú
najoriginálnejšie. Tento grand spravuje osem mladých ľudí
v rozmedzí rokov od 16 do 25 rokov. V podmienkach o poskytovaní grandu sa hovorí, že :
• maximálna výška grantu od nadácie je 20 tisíc Sk;
• o grant sa môžu uchádzať všetci občania mesta Trenčín,
teda fyzické a právnické osoby;
• žiadateľ je povinný doložiť 20 % finančnú spoluúčasť
z celkovej poskytnutej výšky grantu;
• uzávierka prihlášok žiadateľov je do 31. marca 2006
s tým, že projekty musia byť zrealizované do 31. augusta
2006;
• všetky podrobnosti aj so žiadosťou sa nachádzajú i na
webbovej
stránke
Trenčianskej
nadácie
www.trencianskanadacia.sk;
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Mladí filantropi prisľúbili pomoc pri spracovaní žiadosti
o grand. Zaujímavé boli poskytnuté informácie aj o použití
grandu. Grand sa môže použiť na nákup materiálu, úhradu
služieb, ccstovné náklady a nemôže sa použiť na úhradu
pohonných hmôt, stravu a občerstvenie, mzdy, prevádzkové
náklady a materiálové vybavenia žiadateľa. Okrem iného bola
podaná informácia, že sa podarilo vydať sada fotografií PhMr.
Jána Halašu v náklade 1000 kusov a Trenčianska nadácia sa
pokúsi o umiestnenie na predajnom trhu. Na záver bola
poskytnutá informácia o vyhlásení 3. ročníka Klubu darcov
Tren-čianskej nadácie.
Pomocná evidencia 91/1/06
Na 20. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne v tomto volebnom období privítal dňa 23. februára
2006 vo veľkej zasadačke mestského úradu primátor Mesta
Trenčín Ing. Branislav Celler 24 členov
poslaneckého zboru.
Chýbal iba ospravedlnený Ing. Ján Bezák.
V jeho úvode poslanci
vzali na vedomie inzľava – Ing. M. Bičan, JUDr. I. Orgoníková, Ing. B. Celler, Ing. A. Boc
formatívne
správy
hlavného kontrolóra Mesta Trenčín Ing. Martina Bičana o výsledkoch jeho kontrolnej činnosti v za 2. polrok 2005
a o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií občanov
v roku 2005. Občania mesta Trenčín adresovali na Útvar hlavného kontrolóra 23 sťažností, z toho 10 opodstatnených. Z 11
zaevidovaných petícií bolo ôsmim vyhovené, jednej nie a dve
nie sú ešte v súčasnosti uzavreté. Ing. Martin Bičan oznámil aj
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výsledky kontroly, ktorú na podnet skupiny poslancov z novembra roku 2005 vykonal na vyúčtovanie dotácií, ktoré
Mesto Trenčín na zmluvnom základe poskytlo neštátnemu
subjektu Centrum pre rodinu na prevádzkovanie sociálneho
domu Krištof. Podľa jeho slov kontrolou nezistil závažnejšie
nedostatky. V rámci majetkových prevodov prednesených
predsedom finančnej komisie Ing. Jánom Krátkym poslanci
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne okrem iného schválili
odkúpenie stavebných úprav časti mestskej komunikácie na
Štefánikovej ulici, ktorá získala vyššiu kvalitu výstavbou
okružnej križovatky pri zábavno-obchodnom stredisku MAX
za 6,5 milióna Sk a kúpu štyroch rodinných domov a
päť pozemkov v Orechovom, ktorých majitelia majú v súvislosti s modernizáciou železničnej trate nárok na nové domy.
Mestské zastupiteľstvo vzápätí schválilo v zmysle uzatvorenej
zmluvy predaj spomínaných nehnuteľností v hodnote 29,8
milióna Sk investorovi modernizácie železničnej trate, Železniciam Slovenskej republiky. V ďalšej časti programu poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne schválili novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia o mestskej polícii,
ktorou umožnili prijať na miesta operátorov monitorovacieho
kamerového bezpečnostného systému mestskej polície telesne
postihnutých ľudí. Šesť zdravotne postihnutých občanov, ktorých pomôže vybrať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Trenčíne, tak od polovice marca zamestná Mesto Trenčín
a zriadi pre výkon ich práce, tzv. chránenú dielňu v priestoroch centrálnej budovy mestskej polície. Doteraz jediný
čestný občan mesta Trenčín Vojtech Zamarovský sa možno
čoskoro dočká nasledovníkov. Poslanci totiž schválili všeobecne zdravotne nariadenie o udeľovaní Čestného občianstva
mesta Trenčín, ale aj Ceny mesta Trenčín, Ceny primátora
Trenčín a Čestných pôct mesta Trenčín. V závere rokovania
poslanci odobrili zriadenie Združenia krajských miest K 8,
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ktorého členom bude aj Trenčín. Doteraz „K-8“ fungovala len
ako dobrovoľný diskusný klub primátorov krajských miest,
ako združenie bude mať aj možnosť navrhovať príslušným
orgánom riešenie problémov krajských miest. Mesto Trenčín
sa na základe rozhodnutia poslancov stalo aj členom medzinárodnej asociácie Kruh priateľov opevnených miest so sídlom v Anglicku, ktorá združuje viac ako 150 členských miest
z Európy a Ázie. Plnoprávnym členom sa môže stať akékoľvek obývané historické mesto, v ktorom sa zachovala aspoň časť či zvyšky pôvodného opevnenia. Poslanci na návrh
svojho kolegu MUDr. Eugena Szépa schválili vedeniu mesta
odmeny za minulý rok. Primátor B. Celler dostal 404 tisíc Sk,
viceprimátor Ing. Anton Boc 215 tisíc korún, dlhodobo uvoľnený poslanec na výkon funkcie Branislav Zubričaňák 121
tisíc Sk a hlavný kontrolór mesta Ing. Martin Bičan 46 tisíc
Sk. Za schválenie odmien bolo 16 poslancov, traja boli proti a
traja sa zdržali hlasovania. Schvaľovanie odmien nebolo v
programe dnešného riadneho zasadnutia, návrh podal spomínaný poslanec, ktorý uviedol, že funkcionári mesta si odmenu
zaslúžia, pretože mesto dosiahlo veľmi dobrý hospodársky
výsledok a znížilo náklady pri odpadoch, mestských tepelných
zdrojoch, údržbe ciest a osvetlení o 39 miliónov Sk.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 92/1/06
Poslankyňa mestského zastupiteľstva v Trenčíne Oľga
Löbbová uvoľnila na vlastnú žiadosť k 31. marcu 2006 funkciu riaditeľky občianskeho združenia Centrum pre rodinu, ktoré spravuje sociálny dom Krištof a sociálny taxík. Jej rozhodnutie vyplynulo z nariadeného šetrenia vo veci podozrenia
falšovania úradných listín a neoprávneného čerpania finančných prostriedkov Trenčianskym samosprávnym krajom, keď
poslankyňa Mesta Trenčín PhDr. Alena Laborecká spochyb123

nila svoj podpis na svojej pracovnej zmluve so združením
Centra pre rodinu za prácu, ktorú nerobila. K šetreniu sa pridalo aj Mesto Trenčín, pretože i ono zo svojich finančných
prostriedkov podporovalo sociálne zariadenie Krištof. Dotácie
zo strany Mesta Trenčín na podnet poslancov preveroval hlavný kontrolór Ing. Martin Bičan, ktorý na rokovaní Mestského
zastupiteľstva Trenčín dňa 23. februára 2006 oznámil, že kontrolou neboli zistené závažnejšie nedostatky. Ďalej uviedol, že
pravosť podpisov na zmluvách si overoval priamo u podpísaných osôb. Združenie Centrum pre rodinu sa môže uchádzať o dotácie aj v tomto roku sociálny dom Krištof a sociálny
taxík naďalej fungovali, komentovala poslankyňa PhDr. Alena Laborecká. Neštátne subjekty, teda aj Centrum pre rodinu,
ktoré sa uchádzajú o dotácie mesta, predložia projekt a
prípadným schválením ich získajú, čo je podľa primátora Ing.
Branislava Cellera dostatočná záruka pred spreneverou. Valné
zhromaždenie Centra pre rodinu, ktoré sa uskutočnilo dňa 24.
februára 2006, malo nájsť nového nástupcu, ktorý toto združenie prevezme a bude ho ďalej viesť. K tomu sa však nedopracovalo, pretože nebolo uznášaniaschopné.
Info Trenčín 02.03.2006
Trenčianske noviny 27.02.2006
Pomocná evidencia 95/1/06, 103/1/06
Dňa 22. februára 2006 sa vo vstupnej časti trenčianskeho Gymnázia Ľudovíta Štúra uskutočnila pietna spomienka na jej troch absolventov, ktorí
sa stali obeťami totalitného komunistického režimu. Pri pamätnej tabuli
s vytesanými tromi krížmi a menami
Anton Tunega, Albert Púčik a Eduard Tesár sa zišli členovia Zväzu pro124

tikomunistického odboja v Trenčíne, pedagógovia školy,
študenti a hostia, aby si pri príležitosti 55. výročia popravy
uctili ich pamiatku. Medzi prítomnými boli aj súrodenci
jedného z popravených Milan a Mária Tunegoví a Albín Žák z
Motešíc, sused rodiny Púčikových. Poprava bola vykonaná 20.
februára 1951 v Bratislave. Na pietnej slávnosti zaznel
spomienkový príhovor bývalého politického väzňa Ing. Ivana
Masára a básne Júliu-sa Homolu v podaní študentiek
Gymnázia.
Trenčianske noviny 27.02.2006
Pomocná evidencia 99/3/06
Prvú spoločnú pracovnú cestu do Bruselu v dňoch 15. - 17.
februára 2006 absolvovali slovenskí župani, ktorí nastúpili do
funkcií po voľbách, teda aj župan Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček. Cieľom zahraničnej
cesty bolo deklarovať záujem o európske záležitosti v období,
ktoré je rozhodujúce pre programovanie kohéznej politiky
Európskej únii na sedemročné obdobie 2007-2013. V Dome
slovenských regiónov rokovali o prioritách Spoločného zastúpenia slovenských regiónov v Bruseli. Témou bolo aj nové
zloženie národnej delegácie Slovenska pri Výbore regiónov a
zabezpečenie Dní Slovenska v Bruseli koncom apríla 2006, na
ktorom sa z vlastnej iniciatívy budú podieľať všetky samosprávne kraje. Počas trojdňovej návštevy najvyšší regionálni
predstavitelia uskutočnili viacero rokovaní a stretnutí.
Vlastné poznámky
Dňa 20. februára 2006 bol menovaný do funkcie riaditeľa
Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Dušan Lobotka. Jeho menovanie do funkcie zdôvodnil župan MUDr.
Pavol Sedláček tým, že skúsenosti z práce na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja, keďže predtým vykonával
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funkciu vedúceho odboru dopravy a má skúsenosti z vedenia
súkromnej firmy. Jeho menovaním do funkcie sa ukončili
personálne zmeny na Trenčianskom samosprávnom kraji po
jesenných voľbách.
Trenčiansky spravodaj č. 2/2006
Pomocná evidencia 96/1/06
V deň otvorenia veľtrhu cestovného ruchu Holiday world
2006 dňa 23. februára 2006 sa Praha zobudila do zasneženého
zimného rána. Ani sneh a mráz však neodradili návštevníkov,
ktorí mali namierené na výstavisko v Prahe - Holešoviciach.
Prezentovali sa na ňom všetky kraje a turistické oblasti Českej
republiky, veľké množstvo zahraničných regiónov a turistických centier. Na veľtrhu sa predstavili aj slovenské mestá, regióny a samosprávy. Mesto Tren-čín
vystavovalo v expozícii Slovenskej
agentúry pre rozvoj
cestovného ruchu
spolu
s Trenčianskym samosprávnym krajom. V spoločnej expozícii sa
ukážky ľudovoumeleckých remeselníkov - drotára Jaroslava Roda z Dubnice nad Váhom,
paličkárky Kataríny Vozárikovej a fujaristu Tomáša Kováča z Trenčína.
ďalej prezentovali
Bratislavský, Banskobystrický a Nitriansky samosprávny kraj,
mestá Bardejov, Vysoké Tatry, Komárno, Piešťany, Prievidza,
Košice, Poprad, Veľký Meder, obce Červený Kláštor a Majere. Na veľtrhu zaujala ucelená ponuka cestovného ruchu,
cestovné kancelárie poskytli predovšetkým poznávacie, pobytové, aj špeciálne zamerané zájazdy. “Do Prahy sme išli s cieľom zvýšiť záujem českých návštevníkov o náš región a oboznámiť ich s turisticky príťažlivými prírodnými, kultúrnymi,
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historickými miestami, ubytovacími možnosťami, a taktiež s
kultúrnymi akciami a výstavami, ktoré sa konajú v Trenčíne a
okolí,“ povedala Ing. Mária Pauschová, vedúca expozície
Mesta Trenčín na veľtrhu. Vo svojich spomienkach pokračovala, že „najväčší záujem návštevníci prejavovali o informácie o Trenčianskom hrade. Na druhom mieste boli informácie o možnostiach kúpeľnej liečby v našom regióne. Pomerne značná časť návštevníkov, najmä mužov sa zastavila pri
našom informačnom pulte spomínajúc na roky strávené v
Trenčíne počas základnej vojenskej služby s tým, že do Trenčína sa stále radi vracajú.“ Veľtrh, ktorý počas štyroch dní
navštívilo viac ako 30 000 osôb poskytol dokonalý prehľad o
cestovnom ruchu a možnostiach aktívneho trávenia voľného
času doma i v zahraničí.
Vlastné poznámky
Dňa 1. marca 2006 prijal členov výboru Regionálnej organizácie Syndikátu slovenských novinárov na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja župan MUDr. Pavol Sedláček. Obojstranne konštruktívny rozhovor bol orientovaný na
viacero kľúčových tém. Okrem iného na predstavenie regionálnej organizácie, ktorá združuje vyše deväťdesiat členov –
redaktorov, spravodajcov regionálnych a celoštátnych periodík
žijúcich. Početnú skupinu členov tvoria novinári – seniori. Pri
predstavovaní uviedla predsedníčka Regionálnej organizácie
Syndikátu slovenských novinárov Mgr. Ľuboslava Sedláková, že novinárska organizácia sa snaží vyjadriť k aktuálnym
otázkam. Členovia regionálneho výboru Syndikátu slovenských novinárov informovali aj o vlastných pracovných aktivitách. Vzhľadom k uskutočnenej analýze mediálneho priemyslu v Trenčianskom kraji hovorili aj o možnom vzniku
krajského celofarebného printového periodika pre pol milióna
občanov. Za predpokladu, že by bola politická vôľa medzi
koaličnými a opozičnými poslancami Trenčianskeho samo127

správneho kraja a prehodnotená ekonomická náročnosť pri
19 % vydavateľskej DPH. Obe strany deklarovali myšlienku
spolupráce napríklad v rámci vyhlasovania novinárskej súťaže
Regionálnej organizácie Syndikátu slovenských novinárov pre
talentovaných literátov – študentov stredných škôl, jedenkrát
ročne pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho
kraja. Zo strany vedenia Trenčianskeho samosprávneho kraja
bola vyjadrená spokojnosť, že zo strany regionálnej organizácie novinárov je záujem pravidelne zviditeľňovať pracovné,
spoločensko-politické, ekonomicko-hospodárske, kultúrne a
športové aktivity. Napokon vždy bolo, je a bude o čom písať.“
Trenčianske noviny 06.03.2006
Pomocná evidencia 108/1/06
Dňa 4. marca 2006 rokovala Rada Kresťansko-demokratického hnutia, aby na ňom schválili kandidátov Kresťanskodemokratického hnutia pre predčasné voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky. Do návrhu prvých osemnástich kandidátov dostali Pavol Hrušovský, Vladimír Palko, Daniel Lipšic,
Július Brocka, Martin Fronc, Rudolf Bauer, Pavol Minárik,
František Mikloško, Jozef Šimko, Pavol Abrhan, Alojz Přidal,
Peter Muránsky, Jozef Miklušičák, Bohumil Bartoš, Anna
Kováčová z Trenčína, Mária Demeterová, Mária Majdová a
Pavol Tarcala.
www/tn.mesto.sk
Dňa 13. marca 2006 bol
udelený slovenskému spisovateľovi, historikovi a
helenistovi Vojtechovi Zamarovskému v gréckych
Aténach čestný titul Veľvyslanec helenizmu za rok
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2006. Toto čestné ocenenie udeľuje každoročne pre-fektúra
Atén významným osobnostiam, ktoré sa svojou akti-vitou
a dielom zaslúžili o šírenie myšlienok helenizmu. Voj–tech
Zamarovský toto ocenenie získal za celoživotné dielo a
príspevok k šíreniu myšlienok helenizmu nielen na Slovensku,
ale v celom regióne strednej a východnej Európy. V priebehu
roka plánuje slovenské veľvyslanectvo v Grécku urobiť sériu
prezentačných podujatí, aby gréckej verejnosti priblížili Vojtecha Zamarovského život a dielo. Slovenské veľvyslanectvo v
Aténach chce slávnostne umiestniť pamätnú tabuľu Vojtecha
Zamarovského v gréckej Olympii.
Trenčianske noviny 13.03.2006
Pomocná evidencia 124/3/06
Dňa 15. marca 2006 uskutočnilo Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne stretnutie so
zástupcami mestských, štátnych lesov, lesných pozemkových
spoločenstiev, ako aj za účasti zástupcov regionálnej tlače, aby
opätovne pripomenuli, že nástupom teplejšieho a slnečného
počasia sa nová vegetácia začína preberať k životu a zostatky
z minuloročnej vegetácie (suchá tráva,
lístie, ihličie a pod.) bránia jej rýchlejšiemu rozvoju. Takýmto kritickým obdobím sú hlavne mesiace marec a apríl. Zástupca Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne major Bc. Miroslav
Štefula konštatoval, že občania, ale
často v mnohých prípadoch i právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby
major Bc. Miroslav Štefula
sa domnievajú, že plošným vypaľovaním pozostatkov starej vegetácie urýchlia prirodzený proces
premeny prírody. Práve v mnohých prípadoch je toto vypa129

ľovanie príčinou vzniku lesných požiarov. Opak je pravdou,
že lesný požiar je mimoriadne škodlivý činiteľ, ktorý poškodzuje všetky zložky prírodného prostredia, a to biotop, ako aj
rastlinnú a živočíšnu zložku. Lesy sú našim prírodným bohatstvom potrebným pre zdravý život a z ekologického hľadiska
majú nenahraditeľnú funkciu. Lesné požiare majú nepriaznivý
dopad na všetky spoločenské funkcie lesa. V roku 2005 vzniklo na území spravovanom Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne 75 požiarov v lesoch
a v ostatnom prírodnom prostredí, pri ktorých vznikla priama
škoda vo výške 13 400.- Sk. Príčinou týchto požiarov bolo
najčastejšie zakladanie ohňov v prírode, vypaľovanie trávy
a suchých porastov, fajčenie a spaľovanie horľavých zbytkov
látok na voľnom priestranstve. Porušenie predpisov vyplývajúcich zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, prípadne požiar
spôsobený touto činnosťou môže mať za následok uloženie
finančnej pokuty fyzickej osobe až do výšky 10 tis. Sk.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 125/1/06
Dňa z 18. na 19. marca 2006
odpadol kus omietky zo stropu
trenčianskej železničnej stanice.
Po tomto incidente, ktorý sa stal v
noci, uzatvorila železničná polícia
polovicu vestibulu stanice a priestor ohradila páskou zakazujúcou
prechod k východu a nastupištiam. Viacero cestujúcich si pôvodne myslelo, že došlo k vykradnutiu novinového stánku,
ktorý sa ocitol v uzavretej zóne.
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Túto haváriu pravdepodobne len urýchlila tohtoročná výdatná
zima, pri ktorej bola strecha nad vestibulom vystavená
množstvu snehu a zatekala zo strechy do novinového stánku.
Problém zatekania by sa mal odstrániť v najbližšej dobe.
Trenčianske noviny 29.03.2006
Pomocná evidencia 159/2/06
Dňa 27. marca
2006 sa uskutočnila
tlačová konferencia
Mestskej
polície
v Trenčíne pri prležitosti sprístupnenia chráneného pracoviska vo svojich
priestoroch, v ktorom obsluhujú výstupy kamier občaIng. Jaroslav Siebert zaúča Daniela Paula do monitorovania
nia s telesným postihnutým. Pri tejto príležitosti primátor Mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler konštatoval, že dnešným dňom je po zriadení stanovíšť mestskej polície v jednotlivých mestských
častiach v Trenčíne, ktoré sa začalo v roku 2004, ďalším krokom ku kompletizácii mestskej polície smerom k zvýšeniu
bezpečnosti občanov v meste a na strane druhej umožniť
pracovné príležitosti ľuďom so zdravotným postihnutím. Tieto
kamery predtým obsluhovala stála služba, čiže inšpektori.
Pravidelným a sústredeným sledovaním záberov z jednotlivých
kamier sa zvýši efektivita práce mestskej polície. Hliadky
mestskej polície sa odteraz môžu viac sústrediť na hliadkovú
činnosť aj v lokalitách mesta, kde nie sú nainštalované kamery. V prípade zistenia protiprávneho konania kamerovým
systémom, sa najbližšia hliadka rýchlo presunie na miesto
priestupku. Ako povedal náčelník Mestskej polície v Trenčíne
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Mgr. František Országh, že obsadenie miest operátormi sa
uskutočnilo prostredníctvom projektu podpory zamestnávania
občanov so zdravotným postihnutím prostredníctvom Obvodného
úradu práce a rodiny v Trenčíne, do ktorého sa prihlásilo celkom
20 záujemcov o túto prácu. Zo strany mestskej polície bola
stanovená len požiadavka, aby zdravotné postihnutie nepresahovalo hodnotu 40 %. Do chráneného pracoviska bolo vybratých
šesť zdravotne postihnutých občanov, ktorí spĺňajú túto podmienku. Chránené pracovisko sleduje monitorom výstupy z
desiatich kamier, sústredených predovšetkým v centre mesta a
v prípade podozrivých zistení informujú stálu službu mestskej
polície a tá zabezpečí vyslanie policajnej hliadky na miesto činu.
Telesne postihnutí operátori nie sú príslušníkmi mestskej polície
v zmysle zákona o obecnej polície, pretože nespĺňajú zákonom
stanovené podmienky. Zamestnáva ich preto Mesto Trenčín.
Náčelník Mestskej polície v Trenčíne Mgr. František Orságh v ďalšej časti tlačovej besedy informoval prítomných
novinárov o jej činnosti od 1. januára 2006. Z jeho úst vyplynulo,
že v nej pôsobí 59 policajtov a
jeden administratívny pracovník.
Pracujú na štyroch miestach.
Okrem centrálnej budovy na Štúrovom námestí má mestská polícia
tri vysunuté pracoviská, na sídliskách Juh a Sihoť a v Zámostí.
Vysunuté pracoviská vznikli preto,
aby v rámci rajonizácie boli mestMgr. František Orságh
skí policajti mestských častiach
mesta a zvýšila sa komunikácia medzi občanom a príslušníkom mestskej polície, kde sa priamo na mieste prijímali
opatrenia na prijaté sťažnosti, podnety a pod. Taktiež sa odstránila bariéra medzi občanom a políciou, občan už nemusí
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cestovať do centra mesta, ak chce políciu navštíviť. Pre
zaujímavosť uviedol vzdelanostnú úroveň inšpektorov :
- 10 policajtov má vysokoškolské vzdelanie – 4 prvého stupňa, 6 druhého stupňa,
- 49 policajtov má stredoškolské vzdelanie.
V roku 2005 ústne, telefonicky či elektronickou poštou
zaznamenaných 2724 udalostí, ktoré preverili a riešili. Policajti zistili a prerokovali 9085 priestupkov, z ktorých blokovou pokutou na mieste riešili 6352 priestupkov v celkovej
sume 2.863.600 Sk. Dohovorom a iným spôsobom riešili
2.733 priestupkov.
V roku 2005 sa venovala mestská polícia prevencii v základných školách a v odborných stredných školách formou
prednášok. V hodnotenom období policajt – preventista odprednášal 70 hodín pre 1.918 zúčastnených žiakov a študentov
v 73 školských triedach na uvedené témy :
- trestná činnosť mládeže a trestná zodpovednosť
- obchodovanie so ženami (stredné školy)
- dopravná výchova – chodci, cyklisti a ostatní účastníci
cestnej premávky
- šikanovanie – vydieranie, obmedzovanie osobnej slobody,
násilie proti jednotlivcovi a skupine obyvateľov
Vlastné poznámky
Info Trenčín 27.03.2006
Pomocná evidencia 145/1/06, 154/1/06, 155/1/06
Od polnoci zo soboty na nedeľu 26. marca 2006 začala
platiť nová úprava vlakového cestovného poriadku, ktorá sa
dotkla čiastočne aj trenčianskeho regiónu. Najviac sa zmeny
dotýkali v súvislosti s pokračovaním rekonštrukčných prác na
piatom rýchlostnom koridore v úseku trate Trnava – Nové
Mesto nad Váhom. Preto sa predĺžia jazdné časy niektorých
osobných vlakov a rýchlikov o 20 až 30 minút a vybrané rý133

chliky budú zastavovať v niektorých úsekoch ako osobné
vlaky. V niektorých úsekoch bude jedna trať vylúčená z dopravy a druhá bude prejazdná. Traťová rýchlosť vlakov bude
znížená na 30 až 50 km/hod. Cestujúci môžu cestovať rýchlikom v niektorých úsekoch bez rýchlikového príplatku. Pre
malú vyťaženosť bolo zrušených sedem osobných vlakov, ktoré premávali na úseku Trenčín – Žilina, Horné Srnie – Trenčianska Teplá a Chynorany – Trenčín v niektorých časových
realizáciach.
Trenčianske noviny 27.03.2006
Pomocná evidencia 161/1/06
V priestoroch Gastrocentra pod Brezinou v Trenčíne sa
v pondelok dňa 27. marca 2006 uskutočnilo slávnostné oceňovanie pedagogických pracovníkov škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ocenenie v
školskom roku 2005/2006 prevzali títo pedagógovia :
- Gabriela Fuseková, Gymnázium I. Bellu v Handlovej,
- Ing. Milan Zeman, Stredná priemyselná škola Myjava,
- Mgr. Viera Kunšteková, Stredná priermyselná škola Považská Bystrica,
- PaedDr. Štefan Gaman, Združenej strednej školy hotelových služieb a obchodu, Prievidza,
- Ing. Milan Nápoký, Združenej strednej školy hotelových
služieb a obchodu
hotelových služieb
a obchodu Trenčín,
- Ing. Mgr. Jozef
Kobela, Združená
stredná škola stavebná Prievidza,
- Ing. Ján Meliško,
Združená
stredná
Ing. Milan Nápoky prijíma ocenenie od predsedu TSK MUDr. Pavla Sedláčka
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-

škola chemická Nováky,
PhDr. Anna Bartoňová, Stredné odborné učilište stavebné
Považská Bystrica,
Mgr. Stanislav Paučin, Stredné odborné učilište potravinársko- poľnohospodárske Nové Mesto n/V.,
Ing. Ivan Mečiar, Stredné odborné učilište nábytkárske
Pravenec,
PaedDr. Gerhard Dzian, Škola v prírode Kľačno,
Pavel Kováčik, Obchodná akadémia Považská Bystrica,
Ing. Vladimír Ladziansky, Spojená škola Partizánske,
Zuzana Klačanská, školská psychologička Gymnázia V.
B. N. v Prievidzi,
RNDr. Jaroslav Mikuláš, vedúci školského výpočtového
strediska Gymnázia V.B.N. Prievidza,
Mgr. František Štetiar, učiteľ Gymnázia Partizánske,
PaedDr. Darina Fedorová, učiteľka Gymnázia Partizánske,
Mgr. Mária Búbelová, učiteľka Spojenej školy Trenčín,
PaedDr. Mária Markovičová, zástupkyňa riaditeľa Stredného odborného učilišťa odevného a textilného Trenčín,
Mgr. Štefan Capák, zástupca riaditeľa Stredného
odborného učilišťa strojárskeho Považská Bystrica,
PhDr. Mária Pelechová, učiteľka Strednej zdravotníckej
školy Trenčín,
Mgr. Stanislava Sádovská, učiteľka Strednej zdravotníckej školy Trenčín,
Ing. Alžbeta Bambasová, učiteľka Strednej priemyselnej
Myjava
Mgr. Darina Krčíková, zástupkyňa riaditeľa Združenej
strednej školy hotelových služieb a obchodu Prievidza
Mária Ferová, vedúca školskej jedálne, Gymnázium Ľ.
Štúra Trenčín,
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- Bc. Alena Donovalová, skladová operátorka Stredná
umelecká škola Trenčín,
- Jaroslava Šašková, riaditeľka školského zariadenia Škola
v prírode Brezová p/B.,
- Daniela Mošková, riaditeľka školského zariadenia Škola
v prírode Patrovec,
- Ing. Jozef Mokrý, technicko-ekonomický námestník
Združenej strednej školy hotelových. služieb a obchodu
Prievidza.
Vlastné poznámky
Dňa 28. marca 2006 prijal primátor Mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler 13 pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov
v obradnej miestnosti Mestského úradu v Trenčíne. Vo svojom
krátkom príhovore zvýraznil, že je to už po druhýkrát, čo
Mesto Trenčín si takto verejne ctí prácu učiteľov, ktorí
odvádzajú množstvo drobnej práce pri výchove a vzdelávaní
detí a mládeže. Mesto Trenčín si vzalo za svoje prvoradé
poslanie podporovať starostlivosť v tomto smere, aby deti,
ktoré vychádzali zo škôl boli hrdé na svoje mesto. I napriek
tomu, že mesto venovalo maximálnu starostlivosť o materiálne vybavenie základných
a materských škôl, na prvom
mieste zostáva učiteľ, ktorý
dáva škole zmysel jej poslania.
Na záver svojho príhovoru
zaželal všetkým učiteľov veľa
osobných a pracovných úspe- Anna Adamicová prijíma gratuláciu od primátora Ing. Branislava Cellera
chov, veľa trpezlivosti pri napĺňaní svojho poslania. Na a potom z rúk primátora Mesta Ing. Branislava Cellera prevzali 13
učitelia z materských a základných škôl Mesta Trenčín
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ocenenia ich práce Pamätným listom. Ocenenia Mesta Trenčín
pri príležitosti tohoročného Dňa učiteľov obdržali :
- Anna Adamicová –Vynikajúca učiteľka a výtvarníčka,
pôsobiaca v rezorte školstva od roku 1978. Od roku 1993
pracuje v Materskej škole na Ulici Jána Halašu, ktorá
v súčasnosti podporuje myšlienku projektu Otvorená škola
– centrum športu na sídlisku Juh. Vyniká kvalitnou pedagogickou prácou s deťmi predškolského
veku. Vo svojom pedagogickom pôsobení uplatňuje tvorivo-humanistické princípy. Materskú školu prezentuje na metodických podujatiach v rámci mesta.
Využíva progresívne, alternatívne a netradičné postupy v pedagogickom procese. Je koordinátorkou projektu Škola podporujúca zdravie
a úspešne sa spolupodieľala na zriadení Soľného inhalačného centra v materskej škole. Spoločne s tvorivým tímom učiteliek zrealizovali vybudovanie telocvične v materskej škole, ktorá korešponduje so súčasnými trendmi
a požiadavkami na pohybovú edukáciu v predškolskom veku. Ako výborná výtvarníčka rozvíja výtvarné schopnosti aj
u detí v materskej škole. Výsledkami jej práce sú ocenenia
prác detí v mnohých výtvarných súťažiach.
- Mgr. Mária Belková je učiteľkou s aprobáciou slovenský
jazyk – hudobná výchova Základnej škole sv. Svorada a Benedikta
v Trenčíne. V školstve pôsobí od
roku 1975. Aktívne organizuje
a tiež venuje príprave talentovaných žiakov na literárne, recitačné a spevácke súťaže, v ktorých dosahujú ocenenia na celoslovenskej úrovni. Svoju odbor137

nosť si zvyšuje aktívnou účasťou na školeniach a seminároch. Vedenie školy oceňuje jej prístup k začínajúcim
pedagógom vo funkcii uvádzajúceho učiteľa.
- Anna Ďuržová je učiteľkou Materskej školy Trenčín, Kubranská cesta. Je výbornou učiteľkou a výtvarníčkou.
V školských službách pracuje od roku 1973. Jej pedagogická práca sa vyznačuje flexibilitou,
kreativitou a spoľahlivosťou. Vďaka
jej estetickému cíteniu je materská
škola známa krásnou výzdobou, ale
aj výstavkami zeleniny, ovocia
a detských prác na tému „Dary zeme“. Materskú školu prezentuje na
rôznych metodických podujatiach
a galaprogramoch v rámci mesta
Trenčín. Bola jedna z iniciátoriek a organizátoriek novej
vedomostnej súťaže materských škôl „Čo vieš o meste
Trenčín?“, ktorej druhý ročník sa uskutoční v mesiaci apríl
2006. Využíva nové progresívne metódy v práce s deťmi
predškolského veku a vo svojej práci sa zdokonaľuje na
rôznych vzdelávacích podujatiach aj mimo mesta. Na profesionálnej úrovni jej poradenská činnosť a spolupráca
s rodičmi pri príprave kultúrnych podujatí, ale aj spolupráca
a ochota pri organizovaní metodických podujatí materských
škôl v rámci mesta Trenčín.
- Mgr. Nadežda Geržová učí na Základnej škole Trenčín,
Ulica Na dolinách už 21 rokov. Pre
jej prácu je príznačná veta, že práca
sa stala jej koníčkom. Všetko, čo
robí, sprevádza s precíznosťou, obetavosťou a profesionalitou. Školu
navštevujú aj deti z detského domova, ktoré potrebujú nielen indivi138

duálnu pedagogickú pomoc, ale často krát aj lásku, pochopenie, uznanie a radu do života. Tieto všetky atribúty nájdu
u Mgr. Nadeždy Geržovej. Má zásluhu na vybudovaní keramickej dielne s keramickým kruhom a pecou, v ktorej trávia
veľa času aj v mimo vyučovacom čase, často aj za
prítomných rodičov.
- Mgr. Zuzana Hrnčárová, ktorá učí na Základnej školy
Trenčín, Hodžova ulica. V prístupe
k žiakom je empatická a pre svoj
profesionálny takt žiakov prvého
ročníka je rodičmi žiadaná, najmä
pri ich napĺňaní. Spolupracuje
s Mestský hospodárstvom a správou
mestských lesov v Trenčíne na projekte „Zobúdzanie Breziny smiechom detí“. Svoju kvalifikáciu si
rozšírila o špecializované štúdium pre deti s mentálnym
postihom, ktoré chce uplatňovať v pra-xi. Jej ústretovosť
a priateľstvo pozitívne vplývajú na medziľudské vzťahy
v učiteľskom kolektíve a rodičovskou verejnosťou školy.
- Mgr. Viera Matisová učí na Základnej škole Trenčín, Kubranská cesta. Už tri desaťročia sa venuje výchove a vzdelávaniu mladej generácie najmä v oblasti telesnej výchovy
a geografie. Objavuje a získava talentovaných žiakov, ktorým sa cieľavedome venuje a pripravuje ich na súťaže a olympiády.
V geografickej olympiáde získavajú
žiaci pravidelne ocenenie „úspešný
riešiteľ“. K najväčším úspechom patrí
tretie miesto v celoslovenskom kole.
Od roku 1999 vykonáva funkciu
výchovného poradcu pomáha absol-
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ventom základných škôl pri správnom výbere stredoškolského štúdia.
- Mgr. Hana Mozolová učí v Základnej škole Trenčín,
Bezručova ulica. Je učiteľkou ruského a anglického jazyka
a etickej výchovy. V súčasnosti
pracuje ako pedagogická zástupkyňa. V rámci školy organizuje
a koordinuje medzinárodný projekt
Sokrates – Comenius. V rámci neho pripravuje so žiakmi projekty
na zviditeľňovanie mesta Trenčín
v partnerských krajinách – Taliansku, Litve a podobne. Žiakov
pri-pravuje na olympiádu v anglickom jazyku a mnohí
dosiahli úspešné umiestnenia v rámci okresu Trenčín. Svoje
vedomosti si dopĺňa neustálym štúdiom v odborných
seminároch, kurzoch a v súčasnosti sa vzdeláva v oblasti
karierného poradenstva.
- Jarmila Mráziková je riaditeľkou Materskej školy Trenčín,
Meďňanského ulica, ktorá pracuje v školských službách od
roku 1983. Je známa svojou dlhoročnou kvalitnou pedagogickou
a riadiacou prácou zameranou na
využívanie nových progresívnych
metód v predškolskej pedagogike.
S projektom „Škola podporujúca
zdravie“ sa úspešne zaradila do
národnej siete škôl podporujúcich
zdravie. Na zlepšenie materiálneho
vybavenia materskej školy získala
veľa sponzorských príspevkov. Z finančných prostriedkov
Trenčianskej nadácie realizovala dopravné ihrisko pri materskej škole. Podporuje aktivity detí a učiteliek v nadštan140

dardných činnostiach ako sú hra na flautu, vyučovanie
anglického jazyka, práca v keramickej dielni.
- Mgr. Mária Otrubčáková pracuje ako učiteľka hry na klavíri
a hudobnej náuky úctyhodných 37 rokov. Celý svoj profesionálny života venovala žiakov,
ktorí sa chceli naučiť podľa nej na
najkrajšom hudobnom nástroji –
klavíri. Jej žiaci úspešne reprezentovali trenčiansku základnú umeleckú školu na koncertoch a súťažiach nielen v Trenčíne, ale aj
bývalého Československa ako sú –
Schneiderova Trnava, Klavírna
Orava, Amadeus v Brne a podobne. Sama je výbornou klaviristkou, čoho dôkazom sú nespočetné korepetície v speváckom, dychovom a sláčikovom
oddelení. V priebehu rokov sa jej podarilo láskou, obetavosťou a porozumením desiatkam mladých ľudí dvere ku
kráse, hudbe a umeniu.
- Mgr. Anna Strempeková učí už tri desaťročia predmety
jazyk slovenský a výtvarnú výchovu, v súčasnosti na
Základnej škole Trenčín, Veľkomoravská ulica. Svojou profesionalitou, precíznosťou a svedomitým prístupom k práci dosahuje vo
výchove a vzdelaní vynikajúce
výsledky. Jej záľubou je poézia.
Desiatky talentovaných žiakov
pripravila na okresné, krajské súťaže v prednese prózy a poézie. Najvýraznejším jej úspechom bola účasť dvoch žiakov na celoslovenskej prehliadke najlepších recitátorov – Hviezdoslavov Kubín. Na hodinách výtvarnej výchovy rozvíja u žia141

kov estetické cítenie, tvorivosť a fantáziu. Ich výtvarné
práce úspešne reprezentujú školu i mesto Trenčín na mnohých súťažiach či výstavách. Sú inštalované v interiéri
školy, čím prispievajú k jej estetike.
- Mgr. Mária Szalayová pracuje v školstva 26 rokov, v súčasnosti učí na Základnej škole Trenčín, Ulica Dlhé Hony. Každodenne preukazuje pedagogické
majstrovstvo ako učiteľka dejepisu. Pracuje netradičnými tvorivými a veľmi progresívnymi metódami práce, ktoré vzbudzujú
u žiakov mimoriadny záujem
o dejepis. Je vzorom pre mladých
začínajúcich učiteľov, ale aj
studnicou pre všetkých kolegov.
- Mgr. Tamara Tamášová učí na Základnej škole Trenčín,
Novomeského ulica. Je vynikajúcou učiteľkou a skvelým
človekom. Takmer tri desaťročia
sa venuje výchove a vzdelávaniu
žiakom prvého stupňa. Je uznávanou elementaristkou medzi rodičovskou verejnosťou. Venuje sa
talentovaným žiakom v oblasti
prednesu poézie, prózy a spevu.
Pod jej vedením získavajú popredné umiestnenia v okresných a krajských súťažiach. Pred dvadsaťdva
rokmi založila a dodnes vedie folklórny súbor Brezinka,
ktorý svojimi vystúpeniami reprezentuje svoju školu a
mesto Trenčín doma a v zahraničí. Z najväčších úspechov si
cení druhé miesto na medzinárodnom festivale detských
folklórnych súborov v Českej republike.
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Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 147/1/06, 171/1/06
Dňa 28. marca 2006 prijal najlepších športovcov mesta
Trenčín v juniorskej i seniorskej kategórii za roku 2005
v obradnej sieni Mestského úradu v
Trenčíne primátor Ing. Branislav
Celler, aby im poďakoval za vzornú
reprezentáciu mesta Trenčíne. Vo
svojom príhovore priblížil aktivity
Mesta Trenčín pri vytváraní materiálnych podmienok, keď viac ako
v uplynulých rokoch sa investuje
najmä do rozvoja mládežníckeho
športu. a odovzdal ďakovné listy
Ing. Branislav Celler
spolu s vecnými cenami. V nastúpenom trende, ktorý sa minulom roku začal, bolo odovzdaných po rekonštrukcii do užívania dvom základným školám športové areály s kvalitnými povrchmi v celkovej hodnote
viac ako 30 miliónov Sk. V roku 2006 sa zrekonštruuje ďalší
športový areál pri Základnej škole Trenčín na Novomeského
ulici za 40 miliónov Sk. To však nie je všetko, pretože Mesto
Trenčín v rámci svojho grantového programu rozdelí v roku
2006 medzi športové kluby dotácie za 3,5 milióna Sk. Za
prijatie v mene ocenených poďakoval hlavný tréner Armádneho športového centra Dukla Trenčín Pavol Dian. Vyzdvihol
podiel mestskej samosprávy jej podporou pri rozvoji športovej
mládeže, ktorá by mala v budúcnosti nahradiť na stupňoch
víťazov súčasných najlepších športovcov. Z rúk prijali ocenenia títo športovci :
1. Bc. Martin Tešovič – Armádne športové
centrum Dukla Trenčín, vzpierač v hmotnostnej kategória do 105 kg, reprezentant Slovenskej republiky. Na majstrovstvách sveta
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v Katare získal 3. miesto v dvojboji 3. miesto v trhu
3. miesto v nadhode.
2. Ing. Juraj Potoček – Musher Club Trenčín,
reprezentant Slovenskej republiky športových
psích záprahov. Na majstrovstvách Európy
v disciplíne PZDT (psie záprahy dlhé trate) na
140 km v rakúskom Imeri 2. miesto.
3. Rastislav Tureček – Telovýchovná jednota
Dukla Trenčín, reprezentant Slovenskej republiky, telesne postihnutý športovec - vozíčkár,
paraolympionik. Na majstrovstvách Európy
v časovke na 5,5 km, v Groningen – Holandsko získal 2. miesto a v spoločnom preteku na
27,5 km získal 3. miesto a ďalšie významné medzinárodné
úspechy
4. Branislav Kacina – Horolezecký klub James
Trenčín, reprezentant Slovenskej republiky
v skialpinizme. Na majstrovstvách Európy
v skialpinizme v štafetách krajín v Andorre
získal 5. miesto. Okrem toho sa úspešne
umiestnenil vo Svetovom pohári dvojíc a Európskom pohári jednotlivcov.
5. Gabriel Čmárik – Horolezecký klub James
Trenčín, reprezentant Slovenskej republiky
v horolezectve. V roku 2005 uskutočnil výstupy : Himaláje - Karakoram, Great Trango,
prvovýstup, alpský štýl, „Assalam Alaikum“, 8
A2 ABO, 90 dĺžok, Alpy – Grandes Jorasses, „Colton Mc
Intyre“ /Alexis/, ED3, Civeta, Asteho kut“,
6+A1
6. Jaroslav Dutka – Horolezecký klub James
Trenčín, reprezentant Slovenskej republiky
v horolezectve. V roku 2005 uskutočnil výs144

tupy : K2 – druhá najvyššia hora sveta, expedícia dosiahla
výšku 8 200 m.
7. Ján Kreháček – Fitness-Gabrhel Trenčín,
reprezentant Slovenskej republiky v silovom
trojboji. V roku 2005 získal na majstrovstvách
Európy v silových disciplínach 3. miesto a na
majstrovstvách sveta v silových disciplínach 10. miesto
8. Ing. Július Kákoš – Združenie technických športov a
činností Trenčín. Dlhoročný športovec v modelárskom
športe, vedúci modelárskeho klubu a dlhoročný modelársky inštruktor v krúžkoch. V roku
2005 oslávil životné jubileum 65 rokov.
V roku 2005 získal na majstrovstvách Slovenska malých modelov v kategórii F1K
1. miesto a na majstrovstvách Slovenska priateľov historických modelov kategórie AV-1 1. miesto. Zúčastnil sa s modelom SLUKA na výstavnej časti Majstrovstiev Európy historických modelov 2005 vo Dvůr Králové, Česká republika.
Najlepší športovci Trenčína za rok 2005 - juniorská kategória :
1. Róbert Gavenda z Telovýchovnej jednoty Slávia Športová
škola Trenčín, reprezentant Slovenskej republiky v cyklistike. Rok 2005 bol mimoriadne úspešným pre
tohto mladého športovca, keď na majstrovstvách Európy juniorov v Pont-Chateau –
Francúzsko 1. miesto, na majstrovstvách sveta juniorov v cyklokrose vo St. Wendel –
Nemecko 2. miesto. Je niekoľko násobný
majster Slovenska juniorov MTB, v cyklokrose. Umiestnil
sa na 1. a 2. mieste vo Svetovom pohári v cyklokrose.
2. Tibor Duchovný – Klub trenčianskych modelárov, reprezentant Slovenskej republiky rádiom riadených modelov. na
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majstrovstvách Európy v disciplíne rádiom riadených modelov vetroňov kategórie F3J v Osijeku – Chorvátsko získal
1. miesto. Na majstrovstvách Slovenskej republiky v disciplíne rádiom riadených modelov vetroňov kategórie F3J
získal 1. miesto.
3. Dagmara Kubinská - Karate Klub Ekonóm
Trenčín, reprezentantka Slovenskej republiky
v karate. V roku 2005 na majstrovstvách sveta
juniorov v bojovom umení kumite do 57 kg
získala 2. miesto. Na majstrovstvách Slovenskej republiky získala v bojovom umení kumite 1. miesto.
4. Martin Jankovec, Lukáš Lengvarský, Richard Čavojský
- TJ Slávia Športová škola Trenčín, reprezentanti
Slovenskej republiky v kanoistike. Na majstrovstvách sveta
juniorov v Szegede – Maďarsko získali 4. miesto v K4 na
500 metrov, 6. miesto K4 1000 metrov. Na majstrovstvách
Európy juniorov v Plovdiv – Bulharsko získali 7. miesto v
K4 500 metrov a 10. miesto K4 1000 metrov.
5. Jiří Žejdlík – Telovýchovná jednota Dukla Trenčín,
juniorský reprezentant Slovenskej republiky vo vzpieraní.
Na majstrovstvách Európy juniorov v Trenčíne získal 6.
miesto v trhu 7. miesto v nadhode a v 7. miesto v dvojboji.
6. Jozef Repčík - Telovýchovná jednota Slávia Športová
škola Trenčín, reprezentant Slovenskej republiky v ľahkej
atletike. Na majstrovstvách Európy do 19 rokov vo Viľniuse – Litva získal 7. miesto v behu na 800 metrov.
Trenčianske noviny 03.04.2006
Pomocná evidencia 174/1/06, 182/1/06
Kandidačné listiny pre júnové predčasné parlamentné voľby
odovzdalo v stanovenom termíne 21 politických subjektov. Na
kandidátkach bolo navrhnutých 2 353 kandidátov, z toho 529
146

žien. Ústredná volebná komisia mala za úlohu kandidátky do
29. marca 2006 preskúmať a do 8. apríla 2006 rozhodnúť o ich
zaregistrovaní. Subjekt, ktorý nezaregistruje, sa môže odvolať
na Najvyšší súd Slovenskej republiky, pričom súd musí
rozhodnúť do troch dní odo dňa rozhodnutia ústrednej
volebnej komisie. Po prvýkrát strany museli zložiť volebnú
polmiliónovú kauciu. Tá sa vráti tým subjektom, ktoré získajú
aspoň dve percentá zo všetkých platných hlasov voličov.
Lídrom Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie sa
stal predseda strany a premiér Mikuláš Dzurinda. Okrem členov strany je v prvej desiatke ministerka práce, sociálnych
vecí a rodiny Iveta Radičová. Za túto stranu kandidoval aj
futbalový rozhodca Ľuboš Micheľ a ministerka spravodlivosti
Lucia Žitňanská.
Kresťanské demokratické hnutie vedie do volieb predseda Pavol Hrušovský. Podľa neho hnutie vybralo do prvej
dvadsaťpäťky skúsených poslancov, ženy, mladých, odborníkov a zástupcov jednotlivých regiónov.
Spojenú maďarskú koalíciu povedie do júnových parlamentných volieb predseda Béla Bugár. Z druhého miesta
kandiduje Pál Csáky, trojkou je Gyula Bárdos. Miklós Duray
je na kandidačnej listine štvrtý.
Na čele kandidačnej listiny Smeru – Sociálna demokracia
je predseda Robert Fico. Po rozhodnutí Moniky Beňovej nekandidovať je straníckou dvojkou podpredseda Róbert Kaliňák. Zvoliteľnú pozíciu získal podľa Fica na ich kandidátke
aj futbalový tréner Dušan Galis na 30. mieste.
Vladimír Mečiar je na čele kandidátky Ľudovej strany –
Hnutia za demokratické Slovensko. Dvojkou sa stala prednostka kliniky v Martine Beata Sániová a tretie miesto patrí
trenčianskemu krajskému šéfovi a súčasnému poslancovi
Národnej rady Slovenskej republiky Milanovi Rehákovi.
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Zo súčasných deviatich poslancov Komunistickej strany
Slovenska v Národnej rade Slovenskej rady sa do prvej
desiatky dostalo sedem. Šéf strany Jozef Ševc je na prvom
mieste.
Na čele kandidátky Aliancie nového občana bola podpredsedníčka strany Eva Černá. Ženy v nej tvoria tretinu.
Dvojkou bol režisér Dušan Rapoš, tretia bývalá moderátorka
Aneta Parišková. Predsedovi strany Pavlovi Ruskovi patrila
štvrtá priečka.
Slobodné fórum do volieb viedla predsedníčka Zuzana
Martináková. Druhé miesto na kandidátke patrilo hercovi
Markovi Ťapákovi, ktorý nie je členom Slobodného fóra. Na
kandidátke Slobodného boli aj zástupcovia Demokratickej
únie, Strany zelených Slovenska a prípravného výboru Demokratickej strany Slovenska.
Lídrom na kandidačnej listine Slovenskej národnej strany
bol predseda strany Ján Slota a dvojkou podpredsedníčka
Anna Belousovová. Sedmičku mal vydavateľ Sergej Chelemendik, ktorý bude šéfom volebnej kampane.
Do volebného súboja sa zapojilo aj Hnutia za demokraciu,
ktorého volebným lídrom bol Miroslav Maxon, nasledoval
predseda strany Jozef Grapa a podpredsedovia strany. Na 12.
mieste kandidátky bol huslista Ján Berky Mrenica ml.,
pätnáste miesto patrilo bývalému ministrovi a náčelníkovi
Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky Jozefovi
Tuchyňovi. Na kandidátke bol aj futbalový tréner Jozef
Adamec a kandidátku uzatváral na 150. mieste predseda Rómskej iniciatívy Slovenska Alexander Patkoló.
Kandidátku odovzdala aj Slovenská ľudová strana. Za
tento subjekt kandidovali aj predstavitelia bývalej Slovenskej
pospolitosti - Národnej strany, ktorú Najvyšší súd Slovenskej
republiky rozpustil. Bývalý vodca tejto strany Marian Kotleba
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bol na druhom mieste kandidátky a jeho pobočník Ján
Kopúnek bol na štvrtom mieste.
Vo voľbách kandidovala aj strana Nádej. Na čele
kandidátky bola bývala štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a exšéfka Úradu pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou Alexandra Novotná.
Peter Tatár bol na čele kandidačnej listiny Občianskej konzervatívnej strany. Na druhom mieste bol Peter Osuský a na
treťom mieste František Šebej.
Do volebného súboja sa rozhodla zapojiť aj Misia 21, ktorú
do volieb viedol poslanec Ivan Šimko.
Aj Združenie robotníkov Slovenska sa zapojilo o priazeň
občanov vo voľbách, ktorej kandidátku viedol bývalý podpredseda parlamentu Ján Ľupták. Združenie zobralo na svoju
kandidačnú listinu zástupcov strany Úsvit na čele s poslancom
Ivanom Hoptom.
Kandidačné listiny odovzdal aj Ľavicový blok. Jeho volebným lídrom sa stal Jozef Kalman.
Do čela kandidátky Strany demokratickej ľavice bol
schválený jej predseda Ladislav Kozmon.
Dostať sa do Národnej rady Slovenskej republiky sa stalo
cieľom strany Prosperita Slovenska, ktorej predsedom je
Alexander František Zvrškovec.
Na čele kandidátky Slovenskej národnej koalície bol
Víťazoslav Móric.
Agrárnu stranu Slovenska viedol do volieb jej predseda
Jozef Vaškeba.
Stranu občianskej solidarity starosta košickej mestskej
časti Ťahanovce Cyril Betuš.
www/tn.mesto.sk
Hostiteľom ďalšieho pracovného stretnutia Združenia
primátorov krajských miest Slovenskej republiky – K - 8 bolo
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v dňoch 30. a 31. marca 2006 Mesto Trenčín. Okrem primátorov krajských miest sa tohto rokovania zúčastnili aj zástupcovia Združenia samosprávnych krajov SK-8 a to predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček
a predseda Združenia K-8 a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan.
Počas rokovania primátori vyjadrili počas trenčianskeho
stretnutia prediskutovali :
- Financovanie Združenia K-8,
- Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozdeľovaní dane
z príjmov územnej samospráve,
- Otázka financovania školstva,
- Kompetencia miest v oblasti mestskej hromadnej dopravy,
- Vzdelávanie samosprávy krajských miest,
- Stretnutie so zástupcami Združenia samosprávnych krajov
SK-8.
Pri tejto príležitosti sa uskutočnila dňa 31. marca 2006
v obradnej sieni Mestského
úradu v Trenčíne
tlačová
konferencia za
účasti zúčastnených primátorov – Ing.
Milana Benča
z Prešova, Ing.
Štefana Bošňáka z Trnazľava – Ing. J. Králik, Ing. J. Slota, Ing. A. Ďurkovský, Ing. B.
vy, Ing. Jána
Slotu zo Žiliny, Ing. Andreja Ďurkovského z Bratislavy,
Ing. Jána Králika z Banskej Bystrice a hostiteľa Ing. Branislava Cellera z Trenčína. Primátor Nitry Mgr. Ferdinand
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Vítek a poverený zastupovaním primátora Mesta Košice Ing.
František Knapík sa ospravedlnili. Z rokovania Združenia K-8
bolo predložené toto komuniké :
Združenie primátorov krajských miest konštatuje, že :
1. skúsenosti po prvom roku aplikácie fiškálnej decentralizácie
ukazujú tento systémový krok ako správny. Napriek tomu,
že neboli kritériá nastavené z pohľadu primátorov krajských
miest ideálne, všetky subjekty samosprávy majú príjem
z podielu daní fyzických osôb vyšší, ako tomu bolo
v minulých rokoch. Združenie primátorov krajských miest
odporúča Vláde Slovenskej republiky pokračovať v spresňovaní a prispôsobovaní kritérií rozdelenia podľa skutočne
vykonávaných funkcií v sídlach aj na základe dôslednej
analýzy výsledkov aplikácie jednotlivých kritérií rozdeľovania.
2. Kým sa v praktickom uplatňovaní nepotvrdí objektívnosť
týchto kritérií, odporúča Združenie primátorov krajských
miest ponechať právnu formu tejto normy ako Nariadenie
Vlády Slovenskej republiky. Takto zaručuje flexibilitu
v možnosti nápravy prípadných drobných nedokonalostí.
K navrhovanému schváleniu formou zákona pristúpiť až po
dosiahnutí všeobecného konsenzu správnosti kritérií rozdeľovania.
3. Nárast normatívov pre rok 2006 o 3,8% v rámci základných škôl je nedostatočný. Je potrebné do nárastu normatívov zohľadňovať minimálne medziročnú infláciu a zvýšenia rozhodnuté zákonmi, ako je napr. valorizácia miezd.
4. Primátori krajských miest odmietajú navyšovanie finančných prostriedkov formou dohadovacieho konania tým
subjektom, ktoré nepristúpili k potrebným opatreniam.
Združenie primátorov krajských miest to vníma ako
potrestanie tých, ktorí racionalizačné opatrenia vykonali
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a zvýšili efektívnosť vynakladania financií na prenesené
kompetencie.
5. Združenie primátorov krajských miest navrhuje, aby
povinnosť uzatvárať zmluvy o výkone vo verejnom záujme
a poskytnutí náhrady preukázanej straty mestskej hromadnej dopravy bolo zo Zákona č. 168/96 Z.z. o cestnej
doprave (konkrétne § 15 a § 30) vypustené. Zmluvné
vzťahy na mestskej hromadnej dopravy navrhujú primátori
krajských miest uzatvárať na základe Obchodného zákonníka, to znamená dohodou dvoch partnerov – mesta a spoločnosti, ktorá poskytuje služby v oblasti mestskej hromadnej dopravy v danom meste. Táto zmena zabezpečí vyšie postavenie miest pri vyjednávaní o zmluvných podmienkach. Súčasná právna úprava zabezpečuje väčšiu právnu a ekonomickú ochranu druhej zmluvnej strane – dopravcovi.
Trenčianske noviny 03.04.2006
Info Trenčín 13.04.2006
Pomocná evidencia 156/1/06, 176/1/06, 180/2/06
Tohoročná mimoriadne dlhá a chladná zima zanechala na
miestnych komunikáciách v Trenčíne svoju vizitku v podobe
rôznych výtlkov na vozovkách aj chodníkoch a poruchách
obrubníkov. Pre miestnu samosprávu to znamenalo signál na
hlbšie siahnutie do mestskej pokladne na zvýšené investície do
opráv a stavebnej údržby komunikácií. V roku 2006 opravu
prác má Mesto Trenčín objednané u víťaza verejnej súťaže,
bratislavskej akciovej spoločnosti Strabag. Od začiatku apríla
2006 sa najprv poopravovali cesty na sídlisku Juh a potom cez
Soblahovskú do centra a na Zámostie. Na stavebnú, zimnú a
bežnú údržbu komunikácií pamätá rozpočet Mesta Trenčín
každým rokom sumou vo výške okolo 15 miliónov Sk. Tento
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rok nie je výnimkou, pretože na odstránenie výtlkov sa z tejto
sumy vyčerpá zhruba 2 milióny Sk.
Dňa 6. apríla 2006 Kongresové centrum hotela Tatra
v Trenčíne bolo miestom odborného seminára pod názvom
„Kvalita v samospráve – 2006“. V úvode moderátor Branislav Ondruš priblížil poslanie a cieľ podujatia, ktorým by
prítomní predstavitelia samospráv z celého Slovenska na
základe predchádzajúcich skúseností. V oficiálnom začiatku
odborného seminára vystúpili :
- splnomocnenec Vlády Slovenskej republiky pre decentralizáciu verejnej správy Viktor Nižňanský,
- zástupca občianskeho združenia Európske centrum manažmentu Peter Vilim,
- zástupca občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu
Milan Ištván,
- zástupkyňa S & K Managament Systems s.r.o. Renáta
Kiselicová.
Prednášku na tému „Modely seba hodnotenia EFQM a CAF predniesol Ing.
Vladimír Votopek z Prahy. Podľa neho
model CAF je jeden z mnohých možných
metód a nástrojov, ktorý je použiteľný pri
zlepšovaní výkonnosti a kvality výkonu verejnej správy. Je to jednoduchý nástroj
Ing. Vladimír Votopek
umožňujúci organizácii vyhodnotiť jej činnosť pomocou štrukturovaného súboru otázok.
Prednášku „Využitie benchmarkingu vo
verejnej správe Českej republiky“ predniesla
projektová manažérka Vzdelávacieho centra
pre verejnú správu Českej republiky Ing.
Jana Voldánová. Benchmarking je špeIng. Jana Voldánová
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cifický proces merania, ktorý prispieva k dosiahnutiu konkurenčnej výhody pre konkrétnu organizáciu. Je to proces
neustáleho porovnávania a merania organizácie oproti iným
organizáciam, ktoré vedú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti.
Cieľom projektu benchmarketingu mest-ských úradov je
identifikovať podpriemerné, priemerné alebo nadpriemerné
hodnoty výkonnosti spracovania jednotlivých agend úradov.
Znamená to nájsť naj-lepšie riešenie na zlepšenie vlastnej
práce a kvality poskytovania verejných služieb.
Prednášku „O procesnom riadení v Mestskom úradu
v Malackách“ predniesol Marek Uhlíř z S & K Managament
s.r.o. Ako kladné body hodnotenia boli – podnikateľský inkubátor, spoločná obecná úradovňa, zavádzanie integrovaného
informačného systému, kultúry, vytvorenie klientskej kancelárie, zákaznícky princíp, snaha o rozvoj manažérskych schopností riadiacich pracovníkov, snaha o zmapovanie procesov
a zavedenie procesného riadenia, otvorenosť myšlienke riešiť
zoštíhlenie organizácie a katalóg služieb a činností. Ako záporné boli vyhodnotené body – nebol zavedený systém merania výkonnosti, nedodržiavanie stanovených smerníc, vytvorenie klientskej kancelárie bez predchádzajúcej analýzy.
Projekt zvyšovania kvality služieb v meste Trenčíne predniesol primátor Ing. Branislav Celler. O systémoch manažérstva informačnej bezpečnosti hovoril Vratislav Palička
z RW TÛV Bratislava.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 199/1/06
V súvislosti so sťažnosťami obyvateľov mesta Trenčín na
rušenie nočného kľudu sa rozhodlo Mesto Trenčín zakúpiť
prístroje na meranie hluku. Obsluhou týchto prístrojov bude
poverený príslušník mestskej polície, ktorý by mal absolvovať
príslušné školenie. Avšak ešte Úrad verejného zdravotníctva
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v Trenčíne musí rozhodnúť či je mestská polícia kompetentná
merať hluk, alebo musí byť ku spolupráci vyzvaný ústavu
verejného zdravotníctva. Termín nákupu prístrojov na meranie
hluku zatiaľ nie je známy, mesto však na tento problém
vyčlenilo z rozpočtu 100 - tisíc Sk. Kompetenciami, ktoré sú
potrebné pri obsluhovaní prístrojov na meranie hluku, disponujú už aj mestskí policajti. Zvuk je treba vedieť nielen merať,
ale následne ho aj vyhodnotiť. Každý operátor tohto prístroja
musí preukázať odbornú spôsobilosť, ktorá sa preukazuje
skúškou pred odbornou komisiou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Na základe tejto skúšky dostane
osvedčenie, ktoré ho oprávňuje k meraniu hluku.
Trenčianske noviny 03.04.2006
Pomocná evidencia 177/1/06
Dňa 10. apríla 2006 si občania mesta Trenčín pripomenuli
pietnym aktom pri Pamätníku umučených na Brezine 61.
výročia oslobodenia mesta Trenčín. Pri smútočnom chorále
položili delegácie samosprávnych orgánov Mesta Trenčín
a Trenčianskeho samosprávneho kraja, politických strán
a hnutí, spoločenských organizácií
škôl vence vďaky.
V slávnostnom
prejav
primátor
Mesta
Trenčín
Ing.
Branislav
Celler zvýraznil,
že každá vojna vo
svojej podstate je
nezmyseľná. Najčlenovia SZPB v Trenčíne si uctili svojich bojových druhov
viac bolesti a utrpenia prináša nevinným ľuďom. I dnešným stretnutím na tom155

to mieste sme si prišli uctiť život tých, ktorí neváhali za
slobodu svojej krajiny položiť svoj život. Pre 61 rokmi sme
dostala vtedajšia generácia šancu pre nový začiatok. Žiaľ
oslobodenie od nacizmu neprinieslo zmenu myslenia, rozhodovania a konania. Historická šanca zostala nevyužitá. Namiesto odhodlania nového slobodného začiatku bola nová nádej premrhaná a podrobená ďalšej novej servilnej moci. Nová
moc poriadok a mravnosť nedocielila. Posolstvo 10. apríla je
dňom, keď dáva úctu a tichú spomienku, ale ospravedlnenie
všetkým, ktorí verili v nový začiatok a bojovali zaň. Naša
vďaka im patrí za oddanosť a najvyššiu obetu – život. nemalo
by sa zabúdať, že mier a demokraciu sú veľmi krehké veci.
Môžu sa rozbiť, keď sa stretnú tvrdohlaví ľudia. Keď zabudneme a odmietneme históriu, ktorú písali vlastnou krvou aj
obete nacizmu. Na jeho príhovor nadviazal člen predsedníctva
Mestskej organizácie Slovenského protifašistických bojovníkov v Trenčíne Pavol Liška, ktorý priblížil cestu osloboditeľov od Moskvy do cez Trenčín do Berlína. Záver pietneho
patril hymne Slovenskej republiky.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 192/1/06
V utorok 11. apríla 2006 navštívil Trenčiansky samosprávny kraj prezident Slovenskej republiky doc. JUDr. Ivan
Gašparovič, CSc. V priestoroch úradu ho privítal predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček,
MPH spolu s podpredsedom Trenčianskeho samosprávneho
kraja PaedDr. Jozefom Božikom, riaditeľom Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Dušanom Lobotkom a
zástupkyňou riaditeľa Úradu Trenčianskeho samosprávneho
kraja a vedúcou oddelenia právneho a správy majetku JUDr.
Ľudmilou Sedláčkovou. Podľa prezidenta jeho cesta do
Trenčianskeho samosprávneho kraja nebola náhodná. Už po
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voľbách prisľúbil, že sa postupne stretne nielen s vedením
jednotlivých vyšších územných celkov, ale aj s ich poslaneckým zborom. Po návšteve východného a stredného Slovenska navštívil trenčiansky región. Jeho hlavným zámerom
návštev je vypočuť si názory a spoznať skúsenosti predstaviteľov samospráv i samotných poslancov, problémy jednotlivých regiónov, ich silu, možnosti rozvoja a objektivizovať
tak reálne skutočnosti. Počas rokovania s vedením Trenčianskeho samosprávneho kraja sa prezident Slovenskej republiky doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc. oboznámil so
situáciou v regióne, ktorý historicky patrí k najsilnejším na
Slovensku. Zaujímal sa o zamestnanosť, školstvo, zdravotníctvo, dopravnú infraštruktúru, o čerpanie zdrojov z Európskej únie a o ďalší strategický rozvoj. Predstavitelia Trenčianskeho samosprávneho kraja upriamili pozornosť na pretrvávajúce problémy, najmä na nevysporiadané pozemky pod
cestami 2. a 3. triedy a ich nevyhovujúci stav a na nevyhnutnosť dokončenia rýchlostnej komunikácie R2, plánovanej
od hranice s Českou republikou do Bánoviec nad Bebravou a
Prievidze s napojením na R1 pri Žiari nad Hronom a na ďalšie
skutočnosti, súvisiace najmä s fiskálnou decentralizáciou.
Prezident sa potom stretol s poslancami Trenčianskeho samosprávneho kraja v Galérii M. A. Bazovského a na záver sa
uskutočnila tlačová konferencia.
Vlastné poznámky
Dňa 14. apríla 2006
navštívil Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka komisár Európskej únie Ing.
Ján Fígeľ. Okrem stretnutia
s vedením univerzity sa stretol aj s jej študentmi, kde v
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prednáške na aktuálnu tému „Spoločnosť založená na poznatkoch – výzva pre Slovensko“ sa dotkol čoraz viackrát
zvýrazňovanej potreby v európskom rozsahu, ktorým je celoživotné vzdelávanie. V nasledujúcej dekáde rokov sa predpokladá, že viac než dve tretiny nových vznikajúcich pracovných miest budú určené pre vysokokvalifikovanú pracovnú
silu. Tým vznikne ešte vyšší tlak na ďalšie doplňovanie vysokoškolského vzdelávanie a kvalitu vzdelania na Slovensku ako
aj v okolitých štátoch. Znamená to, že ukončením vysokej
školy sa vzdelávanie nekončí, ale bude pokračovať ďalej, pretože vývoj takmer vo všetkých vedných odboroch rýchlo napreduje a ten, ktorý sa tomuto trendu neprispôsobí, bude
stagnovať. Slovensko potrebuje do svojho strategického
rozvojového plánu postaviť vzdelávanie, vedu a výskum do
centra svojho ďalšieho napredovania. Vtedy Slovensko mnohonásobne získa finančne, ale aj ľudsky. Prístup k vzdelaniu a
jeho kvalita stávajú stále viac
faktormi konkurencieschopnosti
celej spoločnosti.
Zaujímavá bola
čerstvá informácia, že Európska
únia
v prvom
aprílom týždni
politicky dohodla na sedemročnom finančnom výhľade, v rámci ktorého sa vytvárajú
konkrétne a dobré predpoklady aj pre účasť slovenských inštitúcií na vzdelávacích a výskumných programoch únie. Zo
štatistík Európskej únie podľa Jána Fígeľa vyplýva, že nezamestnanosť u absolventov vysokých škôl je na úrovni 5 % a
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menej, u stredoškolákov je to viac ako 9 % a s nedostatočným
vzdelaním nezamestnanosť výrazne narastá. Vzdelávanie na
slovenských univerzitách by malo byť financované nielen z
verejných študentskými poplatkami a súkromným sektorom
vyhlásil eurokomisár pre vzdelávanie Ing. Ján Fígeľ. Podľa
neho Slovensko viditeľne zaostáva vo financovaní školstva,
vedy a výskumu. No okrem zvýšenia verejných zdrojov potrebujú univerzity aj hospodársky sektor ako partnerov. Vzdelanie je najlepšia investícia, preto Európska komisia podporuje
partnerstvo univerzít a súkromného sektora. Spoločnosť si
musí uvedomiť, že vysoká škola nie je len úsek života, ale
súčasť verejného života. Študentské
poplatky nie sú asociálne v kombinácii s kvalitným sociálnym zabezpečením. Jeho stanoviská doplnil
rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj
Wagner, PhD., že poplatky univerzity nespasia, ale budú mať
vplyv na kvalitu školstva, keď
platiaci študent bude zodpovednejší.
Všetky krajiny únie pripravujú stratégiu celoživotného vzdelávania.
Slovensko sa podľa Figeľových slov rozhodlo zvýšiť objem
financií na vzdelanie a výskum do konca desaťročia na 1,8%
HDP, keď momentálne vynakladá 0,89% na vzdelanie a
0,53% HDP na výskum. Toto rozhodnutie korešponduje aj
s rozhodnutím Európskej únie, ktorá sa tiež rozhodla zvýšiť
objem financií na vzdelanie a výskum. Na novinársku otázku
či väčší počet vysokých škôl na Slovensku nezníži kvalitu
štúdia eurokomisár Ján Figeľ sa vyjadril, že sú to zbytočné
obavy. Je potrebné zvyšovať dostupnosť vzdelávania s pre-
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hlbovaním kvality na univerzitách, preto nezáleží koľko máme
univerzít, ale aké ich máme.
Vlastné poznámky
Dňa 22. apríla 2006 sa uskutočnil v Kultúrnom stredisku
Dlhé Hony Trenčín – Kongres krajskej organizácie Aliancie
nového občana, na ktorom sa medzi delegátmi zúčastnil
predseda Aliancie nového občana Pavol Rusko a generálny
sekretár Aliancie nového občana Magda Krasulová. Krajský
kongres bol predprípravným rokovaním pred Republikovým
kongresom Aliancie nového občana v Banskej Bystrici
14. mája 2006. Aliancie nového občana vyčlenila z financií
určených na volebnú kampaň pre voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky 2006 jeden milión Sk.
www/tn.mesto.sk
Jedinečný projekt „Dni Slovenska v Bruseli“ sa uskutočnil
v termíne od 24. apríla do 12. mája 2006 pri príležitosti druhého výročia členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a
NATO a prvého výročia otvorenia Domu slovenských regiónov v Bruseli. Hlavným cieľom projektu „Dni Slovenska v
Bruseli“ bolo prostredníctvom odborných a kultúrnych podujatí predstaviť rozvoj a významný potenciál Slovenska a
jeho regiónov. Projekt mal zároveň prispieť k získaniu pozornosti európskych inštitúcií, zastúpení a partnerov v kľúčovom období programovania štrukturálnych fondov na obdobie 2007 - 2013. Z tohto dôvodu sa konala medzinárodná
konferencia „Slovenské regióny – ich perspektívy, možnosti a
potenciál pre rast a zamestnanosť – súčasný stav”, na ktorej
diskutovali predstavitelia Európskej komisie s členmi vlády
Slovenskej republiky a slovenských regiónov o vyhliadkach a
potenciáloch slovenských krajov. Išlo o fórum, na ktorom
mohol nájsť partnerov pre spoluprácu na budúcich projektoch.
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Konferencia vyvrcholila slávnostným otvorením výstavy
umeleckých diel „Slovenské umenie z regiónov“. Okrem toho
sa prezentovala slovenská kultúra prostredníctvom hudobných
a tanečných vystúpení slovenských umelcov, výstavou
umeleckých diel zo slovenských regiónov, výstavami fotografií, premietaním slovenských filmov, ako aj oblečením
bruselskej sošky chlapčeka Manneken Pis do slovenského
regionálneho kroja. Tento jedinečný projekt bol slávnostne
otvorený večer 24. apríla 2006 koncertom opernej speváčky
Adriany Kučerovej – predstaviteľky najmladšej generácie slovenských operných spevákov a predstavením Baletu štátneho
divadla v Košiciach. V ďalších hudobných vystúpeniach sa
prezentovali mladí umelci z regiónov – mladá jazzová speváčka Zuzana Vlčeková, gitarista Roman Mečiar a slovenské
akapelové kvarteto JORS. Okrem toho hostia mohli lepšie
spoznať a „ochutnať“ Slovensko a jeho regióny v troch informačných stánkoch. Dni Slovenska v Bruseli boli organizované
Domom slovenských regiónov, ktorý zastupoval osem slovenských samosprávnych krajov - Banská Bystrica, Bratislava,
Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina, Výborom
regiónov a Stálym zastúpením Slovenskej republiky pri
Európskej únii, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky pri
Belgickom kráľovstve, stálou delegáciou Slovenskej republiky
pri NATO, Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky;
slovenskými poslancami Európskeho parlamentu, podpredsedom vlády Slovenskej republiky Pavlom Csákym, členom
Európskej komisie a Slovenskej katolíckej misie v Bruseli Jánom Figeľom. Na otvorení sa zúčastnil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček,
MPH, zástupkyňa riaditeľa Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja JUDr. Ľudmila Sedláčková a poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja a prodekan Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Jozef Habánik
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PhD., ktorý mal prednášku na tému „Implementácia stratégie
zamestnanosti v Trenčianskom kraji“. Na sprievodnej výstave
sa predstavili svojimi prácami maliari, keramikári, drotári,
čipkárky a ďalší ľudoví umelci.
Vlastné poznámky
Dňa 24. apríla 2006 navštívila mesto Trenčín ministerka
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ing.
Iveta Radičová. Na jej na pracovnom výjazde zaujímalo
využívanie alternatívnych možností poskytovania sociálnych služieb v
domovoch
dôchodcov, hospici,
detských
domovoch a Materskom
centre Srdiečko.
Jej prvé zastavenie
v Trenčíne patrilo
ministerka Ing. I. Radičová sprevádzaná primátorom Ing. B.
Domu dôchodcov
na Lavičkovej v Trenčíne, kde diskutovala o zmenách v systéme sociálneho zabezpečenia, v početných diskusiách s občanmi reagovala na aktuálne sociálne problémy v regióne.
Zistila, že azda jediným väčším problémom dôchodcov v tomto zariadení sú nízke dôchodky a občasný pocit osamotenosti,
plynúci zo sporadických návštev príbuzných. Ľudí zaujímala
predovšetkým valorizácia dôchodkov a možnosti zosúladenia
materských povinností s plnohodnotným následným zapojením sa matiek do pracovného života. Najúžasnejšie stretnutie
zažila dopoludnie v Materskom centre Srdiečko, kde sa stretla
s mladými mamičkami a ich deťmi. Pri rozhovore vyzdvihla,
že čoraz väčší počet podobných zariadení dokáže plno162

hodnotne fungovať vďaka viac zdrojovému financovaniu,
využívajúc tak prostriedky z rozpočtu štátu, ako aj financie od
z rozpočtu mesta a miestnych podnikateľských subjektov. Po
návšteve trenčianskeho hospicu Refugium skonštatovala, že
toto zariadenie je aj na európske pomery nadštandardné.
Pôvodne plánovaný čas návštevy Detského mestečka v Zlatovciach sa neočakávane predĺžil. Situácia v tomto zariadení,
v ktorom existuje zvláštna forma koexistencie dospelých
z deťmi, ktorú súčasná slovenská legislatíva nepozná. I napriek ministerským návštevám, poslaneckým prieskumom,
táto neštandardná situácia sa doteraz neriešila. K prvým riešeniam sa odhodlali
kompetentní až po
prepuknutí viacerých
škandáloch
v roku
2004 o preukázateľnom zneužívaní detí
od sexuálneho až po
Ing. I. Radičová si pozorne vypočula riad. Materského centra v Trenčíne
pracovné. Podľa nej
panujú medzi jednotlivými rodinami hádky, poštvávanie detí
proti sebe a zneužívanie detí od sexuálneho až po pracovné. V
domove je situácia, akú naša legislatíva nepozná. Nie je to
profesionálna rodina, ani pestúnstvo a ani vychovávateľstvo.
O zázračnom riešení výchovy detí v detských domovoch sa
hovorilo len za socializmu. V domove sú bunky, kde sa
vychovávatelia starajú o deti, no nie je to klasická rodina.
Vychovávatelia nežijú s týmito deťmi, ale separovane v byte s
vlastnou rodinou. Podľa ministerky momentálna situácia robí
efekt ghetta. Sú tam deti, ktoré neboli v živote nakupovať,
povedala ministerka. Podľa jej slov by sa mal domov pretransformovať na klasický detský domov skupinového typu,
163

mestečko by sa malo taktiež otvoriť a stať sa súčasťou mesta.
Ministerka ďalej povedala, že Slovensko potrebuje urýchlene
prijať nový zákon o sociálnych službách, ktorý zabráni tomu,
aby deti boli po dovŕšení plnoletosti z domova prepustené a
odkázané len samy na seba. Mrzí ma, že hovorím o pripravovanom zákone o sociálnych službách. Mojím rozhodnutím
nebolo, že budú predčasné voľby a legislatívne úpravy zostali
neukončené. Prepusteným deťom by mali byť k dispozícii
rôzne typy chráneného, sociálneho bývania. Podporuje sa
systém náhradných rodín. Ministerka vyslovila presvedčenie,
že najlepšie fungujú tie sociálne zariadenia pre odkázaných
ľudí, v ktorých manažment dokáže zvládnuť nedostatok prevádzkových prostriedkov kombináciou dotácií zo štátnych
zdrojov, s príspevkami zo štrukturálnych fondov Európskej
únie a tiež finančnou pomocou od miestnych sponzorov z
podnikateľského prostredia.
Vlastné poznámky
V Kultúrno-metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej
republiky v Trenčíne sa uskutočnila dňa 25. apríla 2006 konferencia Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín. Delegáti na rokovaní hodnotili
svoju činnosť, za predsedu organizácie opäť zvolili Ing.
Tomáša Šveca. Podľa predsedu Oblastného výboru sa organizácia v budúcnosti nechce uspokojiť len s organizovaním
spomienkových slávností pri pamätníkoch 2. svetovej vojny.
Svoj program chcú protifašistickí bojovníci zamerať najmä na
boj proti všetkým prejavom neofašizmu, neoľudáctva, rasizmu, etnickej nenávisti, nacionálneho a akéhokoľvek iného
pravicového extrémizmu, xenofóbie, intolerancii. Pre členov
organizácie je to téma dňa a životných skúseností priamych
účastníkov protifašistického odboja počas druhej svetovej
vojny. Vo väčšej miere sa členovia zväzu chcú starať o
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dôstojnú starobu a dožitie ešte žijúcich odbojárov. Švec upozornil, že je našou povinnosťou, aby sa zlepšilo spoločenské
postavenie ešte žijúcich odbojárov a uznanie v miestach ich
trvalého bydliska, ale aj v celom kraji a na celom Slovensku.
V Trenčíne sa v auguste 2006 uskutoční zjazd Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov.
Trenčianske noviny 03.05.2006
Dňa 26. apríla 2006 rokovali poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom treťom zasadnutí krajského zastupiteľstva. Z prijatých prerokovaných bodov najviac zaujali :
1. schválenie záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho
kraja za rok 2005;
2. zriadenie Centra sociálnych služieb v Novom Meste nad
Váhom;
3. schválenie Trenčianskeho samosprávneho kraja za člena
združenia ôsmych samosprávnych krajov;
4. schválenie projektu Partnerstvá pre rozvoj regionálnej politiky na úrovni NUTS 2 Západné Slovensko;
5. schválenie Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a regiónom Yunfu so sídlom v Yunfu v Čínskej ľudovej republike;
6. schválenie správy o ročnom zúčtovaní zálohových platieb
zmluvným dopravcom Slovenskej autobusovej dopravy
Trenčín a Slovenskej autobusovej dopravy Prievidza, ktoré
sa im v roku 2005 poskytovali z rozpočtu Trenčianskeho
samosprávneho kraja;
7. schválenie výročnej správy o hospodárení Správy ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2005, plán
opráv ciest 2. a 3 triedy Trenčianskeho samosprávneho kraja dodávateľským spôsobom na rok 2006 a potreba opráv
ciest 2. a 3. triedy Trenčianskeho samosprávneho kraja v
období rokov 2007 a 2008;
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8. schválenie správy o zdravotníckych zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho
kraja za rok 2005.
Na záver rokovania primátor mesta Nováky a bývalý župný
poslanec Ing. Dušan Šimka sa na rokovaní zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja postaral o rozruch, keď
požiadal o vystúpenie, v ktorom obvinil ich kolegu poslanca a
generálneho riaditeľa podniku Novácke chemické závody
Ľuboša Beňa z arogancie, klamstiev a zneužívania svojej
funkcie, keď ako riaditeľ zneužíva podnikový časopis chemických závodov, v ktorom ho opakovane diskredituje. Ľuboš
Beňo podľa neho časopis zneužil aj v kampani pred novembrovými župnými voľbami. Ľuboša Beňu vo voľbách zvolili
a Ing. Dušan Šimka neuspel. Ľuboš Beňo poslancov počas
vystúpenia Dušana Šimku vyzýval, aby spolu s ním opustili
sálu. Na chodbe novinárom povedal, že ide o spor ťahajúci sa
od roku 2002, keď chemické závody odmietli financovanie
nováckeho futbalu. Primátor Ing. Dušan Šimko vtedy samovoľne previedol daň z nehnuteľností, ktorú podnik zaplatil na
účet futbalového klubu a opätovne žiadal doplatenie dane za
2,5 milióna Sk, tvrdil Ľuboš Beňo. Dušan Šimka podľa neho
naopak diskredituje jeho a zneužíva na to mestskú televíziu,
podľa jeho vyjadrenia tvrdí, že sme tunelári, perieme špinavé
peniaze a robíme daňové podvody, či vyústilo vo viacerých
trestných oznámeniach. Ľuboš Beňo chce podať pre toto
vystúpenie Dušana Šimku žalobu na súd. Podľa trenčianskeho
župana MUDr. Pavla Sedláčka, MPH ide o spor riaditeľa
závodu a primátora, ktorý by sa mal riešiť inde, a nemalo by
sa doň zaťahovať zastupiteľstvo, ktoré nemá do sporu ako
vstúpiť.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 208/1/06
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Na 21. riadnom
zasadnutí
Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne
v tomto volebnom
období privítal dňa
27. apríla 2006 vo
veľkej zasadačke
mestského úradu
primátor
Mesta
Trenčín Ing. Branislav Celler 22
členov poslaneckého zboru. Chýbali ospravedlnení Vladimír
Poruban, Ing. Róbert Lifka a Ing. Július Homola. V úvode rokovania vystúpila poslankyňa Oľga Löbbová, štatutárna
zástupkyňa občianskeho združenia Centrum pre rodinu
a oznámila, že k 31. máju 2006 sa vzdáva poslaneckého mandátu. V odôvodnení tohto kroku okrem iného uviedla, že
splnila všetko, čo voličom na začiatku volebného obdobia sľúbila a nevidí dôvod ďalšieho zotrvania na tomto poste. Tlaky
vyvíjané na jej osobu v poslednom období zhodnotila ako dobrú školu života. Vzápätí požiadal o vyjadrenie politického
vyhlásenia poslaneckého klubu Kresťansko-demokratického
hnutia poslanec PhDr. Marián Kvasnička, ktorý uviedol, že
Kresťansko-demokratické hnutie sa dištancuje od činnosti
občianskeho združenia Centrum pre rodinu a sociálneho domu
Krištof. Požiadal, aby verejnosť nespájala Kresťanskodemokratické hnutie s menom Oľga Löbbová, ktorá nie je jeho
členkou a zdôraznil, že Kresťansko-demokratické hnutie sa
nedištancuje do riešenia sociálnych problémov na území
mesta. V rámci majetkových prevodov poslanci schválili :
- predaj málo využívaného pozemku v priestore medzi Ulicou
Sadovou a Ulicou Kragujevských hrdinov spoločnosti Ar167

man Intech reality zo Serede za 14.703.500.- Sk, čo predstavuje sumu 3.500,- Sk za 1 m2. Investor tu chce vybudovať polyfunkčný objekt pozostávajúci z hotela, dvoch
polyfunkčných obytných domov a parkovacích miest pod
celým objektom;
- predaj zdravotného strediska na Ulici Halalovka od 1. júla
2006 spoločnosti Bio-Fit, s.r.o. Trenčianske Teplice
15.551.000,- Sk;
- kúpu časti budovy Slovenskej sporiteľne – kino Moskva,
priestor bývalého biliard klubu, vstupných a výstupných
priestorov za 6.519.889,- Sk
Poslanci schválili :
- záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2005, ktorý dosiahlo
k 31. decembru 2005 kladný hospodársky výsledok vo
výške 41.828.638 Sk. Bež-ný rozpočet predstavoval
k tomuto dátumu prebytok vo výške 36.411.000 Sk,
kapitálový rozpočet dosiahol schodok 127.215.000 Sk.
Tento schodok bol krytý prijatým úverom a prevodom
z mimorozpočtových zdrojov v celkovej výške 133.182.000
Sk. Celkové príjmy mesta za rok 2005 predstavovali čiastku
814.003.000 Sk, z toho bežné príjmy boli vo výške
672.641.000 Sk a kapitálové príjmy vo výške 141.362.000
Sk. Celková výška výdavkov mesta za rok 2005 predstavuje
904.807.000 Sk, z toho bežné výdavky boli vo výške
636.230.000 Sk a kapitálové výdavky vo výške 268.577 000
Sk. Pri rozdelení hospodárskeho výsledku sa musel znížiť
kladný hospodársky výsledok mesta o 773.088 Sk, teda
o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku
2005. Desať percent z výšky hospodárskeho výsledku, t.j.
4.105.555 Sk sa v zmysle zákona previedol do rezervného
fondu a zvyšok sa prevedie do príjmov rozpočtu mesta
v roku 2006 v rámci prevodov z mimorozpočtových fondov,
povedal vedúci ekonomického útvaru Mestského úradu
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v Trenčíne Ing. Ľubomír Štefánik. Vykázaná strata Spoločného obecného úradu v Trenčíne v roku 2005 vo výške
90.348 Sk bude financovaná prevodom z rezervného fondu
spoločného obecného úradu. K záverečného účtu Mesta
Trenčín za rok 2005 sa vyjadrila aj nezávislá audítorka Ing.
Marta Tóthová. Vo svojej správe okrem iného konštatuje,
že účtovná uzávierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Mesta Trenčín k 31.
decembru 2005 a výsledky jeho hospodárenia sú v súlade
s platnou legislatívou. Mestská rada prerokovala Záverečný
účet Mesta Trenčín za rok 2005 a rozdelenie hospodárskeho
výsledku Mesta Trenčín a Spoločného obecného úradu
v Trenčíne a odporučila poslancom Mesta Trenčín schváliť
na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa
27. apríla 2006.
- zvýšenie rodičovského príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením dieťaťa v materskej škole z 300,- Sk na 350,- Sk,
- 2. etapu rekultivácie skládky odpadu v Zámostí. Prácami
poverilo Považskú odpadovú spoločnosť, ktorá sa stal
víťazom súťaže na
nakladanie a likvidáciu komunálneho
odpadu na území
mesta, Poslanci neschválili pre seba
mimoriadne odmeny za rok 2005, nakoľko dostávajú odmeny podľa schvázľava poslanci G. H ubínska, Ing. Š. Sikorčin, O. Löbbová
leného poriadku odmeňovania.
Pomocná evidencia 221/1/06, 229/1/06
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Dňa 28. apríla
2006
v obradnej
miestnosti
Mesta
Trenčín
podpísali
primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav
Celler a generálny
riaditeľ Výstaviska
Trenčín mesto módy
Ing. Emil Dobiáš
Zmluvu o spolupráci
Ing. Branislav Celler a Ing. Emil Dobiáš potvrdzujú zmluvu stiskom ruky
medzi Výstaviskom
Trenčín mesto módy a Mestom Trenčín. Na podpise sa zúčastnili vedúca Útvaru marketingu Mestského úradu v Trenčíne
Mgr. Renáta Kaščáková, obchodný riaditeľ Výstaviska Trenčín mesto módy Ing. Vladimír Mráz a z oddelenia marketigu
Výstaviska Trenčín mesto módy Ing. Pavol Hozlár.
Vlastné poznámky
Mestský úrad v Trenčíne má ako
v prvom krajskom meste na
Slovensku vytvorený, zdokumentovaný, zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality v súlade
s požiadavkami
normy
ISO
9001:2000 a trvalo zlepšuje jeho
výkonnosť. Počas tlačovej konferencie dňa 26. apríla 2006 certifikát
kvality ISO 9001:2000 odovzdal
primátorovi Trenčína Ing. Branislavovi Cellerovi líder auditorov
spoločnosti BVQI Slovakia s.r.o. Ing. Ján Pisoň. Stalo sa tak
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preto, lebo Mestský úrad v Trenčíne má stanovené a preverené
vzájomné pôsobenie medzi všetkými procesmi vplývajúcimi
na kvalitu poskytovaných produktov a zlepšovanie výkonnosti
systému manažérstva kvality. Nadväznosť procesov bola
stanovená v jednotlivých smerniciach primátora pomocou
identifikácie vstupov a výstupov. Definovali sa vstupy a výstupy so stanovením zodpovedností ich včasného dodávania,
ako aj kritériá a metódy potrebné na zaistenie efektívnej
realizácie a riadenia týchto procesov. Systém manažérstva
kvality bol aplikovaný len na útvary Mestského úradu v Trenčíne, kanceláriu primátora a kanceláriu prednostu mestského
úradu a netýka sa mestského zastupiteľstva, mestskej rady,
komisií mestského zastupiteľstva, výborov mestských častí,
zástupcu primátora, obchodných spoločností, primátora mesta,
dlhodobo uvoľneného poslanca, mestskej polície a spoločného
obecného úradu. Všetky procesy boli zdokumentované
v smerniciach primátora a sú monitorované prostredníctvom
sledovania ukazovateľov výkonnosti procesov, v rámci analýz
a vyhodnocovania procesov. Na zlepšovanie procesov sa
využívajú zistenia auditov, výsledky analýz a vyhodnocovania
procesov, nápravné a preventívne činnosti, výsledky z preskúmania systému manažérstva kvality manažmentom, výsledky z prieskumu spokojnosti klientov. Rámec pre zlepšovanie procesov obsahuje politika kvality, nástrojom zlepšovania procesov sa stali aj ciele kvality a preventívne opatrenia.
V prípade externého zabezpečenia realizácie procesov alebo
ich častí je s príslušným dodávateľom uzatvorená zmluva
v zmysle platnej legislatívy. Riadenie externe zabezpečovaných procesov konkrétne popisujú smernice primátora, ktorých sa takáto forma zabezpečenia týka. Vedenie mestského
úradu prezentuje pripravenosť a záväzok zabezpečovať a permanentne zlepšovať všetky procesy vplývajúce na kvalitu
produkcie v súlade s normou ISO 9001:2000 a tak plniť po171

žiadavky klientov, legislatívne požiadavky a trvalo zvyšovať
spokojnosť všetkých klientov – obyvateľov Mesta Trenčín.
Info Trenčín 11.05.2006
Pomocná evidencia 219/1/06, 250/1/06
Mesto Trenčín sa opäť dôsledne pripravilo mimoriadne
atraktívnym programom na oslavy 1. mája, aby si tak dôstojne
pripomenulo výročie vstupu do Európskej únie. Tento raz však
do priebehu osláv zasiahlo nepriaznivé počasie. Kým ešte
30. apríla 2006 dážď visel na vlásku, podarilo sa na Mierovom námestí ovenčiť
máj členmi detského folklórneho súboru Kubran
a Radosť za sprievodu
dychovej hudby Opatovanky bez jedinej dážďovej kvapky. Túto veľkolepú schow sledovalo veľa malých a veľkých
návštevníkov
centra
mesta. Po postavení mája sa časť dospelých návštevníkov presunula k vodníkovi Valentínovi, kde sa konala májová
veselica až do polnoci. Na prvého mája sa spustil najprv slabý
májový dáždik a v čase oficiálneho začiatku o 10,00 hod,
keď bol plánovaný majálesový
sprievod, už bola riadna leja.
I napriek tomuto nečasu Trenčiansky dychový orchester za
dirigovania J. Kalu koncertovaním zahrial stuhnutých návštevníkov na Mierovom a skupina historického šermu Wagus
a Normani, brušné tanečnica Džamal
Bahar Sultana,
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Komedianti na káře, dvorné dámy zo Strednej umeleckej školy
v Trenčíne, deti z folklórneho súboru Kornička, žongléri prešli
Mierovým námestím. Na javisku potom dychový orchester
vystriedali Komedianti na
káře z Brna žonglérskou
schow postavenej na podpichovaní dvoch kaukliarov.
Ďalší program na javisku
Mierového námestia sledovalo po obede sledovalo minimálny počet divákov. Čo
nikto nečakal, že tesne pred
Trenčiansky hrad sa osvetlil žiarom zapadajúceho slnka
večerným programom, ktorý
usporiadatelia vyčlenili koncertu legendárnej dychovej
formácie Bobanovi Markovičovi, sa nebo zrazu vyčistilo
a slniečko sa oprelo hradieb
Trenčianskeho hradu. No, ale
to, čo ukázali títo muzikanti
bolo neskutočné. Celé námestie tancovalo do neskorého večera. Takýto bol tohoročný
na javisku amfiteátra vládol Boban Markovič
prvý máj.
Vlastné poznámky
Len rok vydržalo moderné logo Trenčína vo svojom
pôvodnom tvare. Na žiadosť autora loga Emila Drličiaka zo
Žiliny došlo k niektorým zmenám. Autor loga nahradil
asymetricky umiestnený červený štvorec, ktorý má
symbolizovať hrad, trojuholníkom so zaoblenou hranou.
Upravil aj šírku dvoch vlnoviek. Zmeny v logu nepovažuje
primátor Ing. Branislav Celler za problém, pretože nestratilo
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svoj základný charakter a vizuál. Drobné úpravy prišli v etape
prípravy dizajn manuálu mesta.
Trenčianske noviny 03.05.2006
Trenčianska regionálna rozvojová agentúra získala dve
ocenenia za svoju činnosť. Spomedzi 32 agentúr pôsobiacich
na Slovensku obsadila druhé miesto v celkovom poradí a
zároveň ju vyhodnotili ako najlepšiu agentúru v oblasti
prípravy projektov za rok 2005. Ocenenie prevzal jej riaditeľ
Ing. Stanislav Dreisig na 5. ročníku výstavy For Región,
zameranej na regionálny rozvoj a energetickú efektivitu
usporiadanú pod záštitou Ministerstva výstavby a
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, usporiadanú v
dňoch 2. - 5. mája 2006 v Banskej Bystrici. Súčasťou
sprievodného programu výstavy bola i konferencia s názvom
„Európske fondy pre Slovensko“, ktorá rekapitulovala dosiahnuté výsledky v oblasti čerpania Eurofondov na Slovensku.
Účastníci konferencie diskutovali aj na tému prípravy Národného strategického referenčného rámca na roky 2006-2013,
ktorý výrazne ovplyvní smer ďalšieho čerpania Eurofondov.
Minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ing. Lászlo Guyrovský v závere prvého dňa konferencie
slávnostne vyhlásil výsledky hodnotenia regionálnych
rozvojových agentúr z Integrovanej siete a za činnosť v roku
2005 ocenil najlepšie agentúry. Agentúry hodnotili za jednotlivé úlohy a podľa bodového ohodnotenia stanovili celkové
poradie agentúr.
Trenčianske noviny 10.05.2006
Pomocná evidencia 246/2/06
Dňa 3. mája o 10,00 hodine sa uskutočnila v salóniku
reštaurácie Maritim na trenčianskej krytej plavárni tlačová
konferencia Hnutia za demokraciu. Líder strany Ing. Miroslav
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Maxon oznámil, že
tlačová konferencia
sa koná pri príležitosti
oficiálneho
otvorenia
krajskej
kancelárie Hnutia za
demokraciu v Trenčíne. Hlavným cieľom Hnutia za demokraciu bude rešzľava – PhDr. Eva Garajová, Ing. J. Tuchyňa, Ing. M. Maxon, Ing. A. Grenčíková
pektovanie a presadzovanie záujmov a potrieb všetkých troch generácií. Snahou
bude vybudovať základy pre lepšiu budúcnosť mladých,
umožniť sebarealizáciu strednej generáciu a dôstojný život pre
staršiu generáciu. Hnutie ide do parlamentných volieb pod
heslom „Myslíme národne, cítime sociálne !“ Na tlačovej konferencii predstavil aj ďalších
kandidátov Hnutia za demokraciu z Trenčianskeho
okresu vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2006 Ing. Jozefa Tuchyňu, PhDr. Evu
Garajovú, Ing. Milana Sedláčka, Jozefa Gašparíka,
Ing. Miroslav Maxon
Ing. Adrianu Grenčíkovú,
PhD. Predpokladá sa, že hnutie splní svoj cieľ, získať 9 %
hlasov vo voľbách. V diskusii vystúpil aj Ing. Jozef Tuchyňa,
ktorý kritizoval činnosť Vlády Slovenskej republiky, keď neplní Model 2010 v podmienkach Ozbrojených síl Slovenskej
republiky. Ďalej uviedol, že každý minister má svoje programy, že ozbrojené sily nie sú pripravené na boj proti
terorizmu, bola nezmyseľnosť presunu vojsk z Trenčína do
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Nového Mesta n/Váhom, čo má za následok zníženie priemernej mzdy v Trenčíne. Poobede na Mierovom námestí sa
predstavil s hodinovým koncertom hosť hnutia známy huslista
Ján Berky Mrenica ml. so svojím kolektívom.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 235/1/06, 239/1/06
Dňa 3. mája 2006 Kongregačná sála Trenčianskeho múzea
bola miestom slávnostného stretnutia najlepších hasičov Trenčianskeho kraja pri príležitosti sviatku sv. Floriána, ktorý je
patrónom hasičov. V úvode slávnostného príhovoru riaditeľ
Riaditeľstva krajského hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne plukovník Ing. Michal Jurdík konštatoval, že
práca hasičov je čoraz pozornejšie sledovaná aj v médiach a to
hlavne o zásahoch pri požiaroch, živelných pohromách, dopravných nehodách a poskytovaní technickej pomoci našim
spoluobčanom. Tieto skutočnosti, ale najmä profesionalita vykonaných zásahov a ľudský prístup k postihnutým ovplyvňuje
priaznivé hodnotenie o hasičoch, vyjadrenú prvým miestom
vo výskume verejnej
Bc. Rapan prijíma blahoželanie od primátora Ing. B. Cellera
mienky. Hasiči v Trenčianskom kraji vykonali za štyri mesiace tohto
roku 735 výjazdov
k požiarom, živelným
pohromám a technickým zásahom. Pomáhali 139 osobám, ktoré
boli priamo v ohrození
nástup vyznamenaných hasičov
života.
Pohotovými
a účinnými zásahmi hasičov a občanov boli uchránené pred
zničením hodnoty v sume viac ako 80 miliónov Sk. Naše dve
posádky s dvomi záchrannými člnmi pomáhali počas toho176

ročných jarných povodní nielen v kraji, ale aj v povodí rieky
Morava. No hasiči Trenčianskeho kraja sa úspešne zapájajú do
súťaží v hasičskom športe, v ktorom si merajú silu s iným
hasičmi v ovládaní techniky, zručnosti a fyzickej zdatnosti.
Vynikajúce výsledky dosahujú najmä príslušníci z jednotky
Okresného riaditeľstva Trenčín a Seprot Púchov, keď nikdy
im neujde stupeň víťazov. Zvlášť treba pri tejto príležitosti
spomenúť absolútneho víťaza
v hasičskom športe Milan Tršku z Trenčína. Konečne sa
zlepšilo aj materiálne a moderné technické vybavenie hasičských staníc. V závere pripomenul mimoriadne hrdinstvo dvoch príslušníkov trenčianskeho okresného riaditeľ- primátor Ing. Branislav Celler blahoželá Bc. Pavlovi Rapanovi
stva hasičského a záchranného zboru dňa 1. mája 2006 - npor.
Bc. Pavol Rapana a npor. Miroslav Benku, keď svojím
pohotovým zásahom zachránili štyroch ľahkovážnych mladíkov zo studených vĺn Váhu. Slávnostné stretnutie pozdravil
aj predseda spoločnosti Ferdinanda Martinenga Peter Kurhajec, ktorý vyznamenal oboch hrdinov npor. Miroslava
Benka a npor. Bc. Pavla Rapana. Potom prevzali ocenenie 3.
stupňa za službu v Hasičskom a záchrannom zbore pri príležitosti osláv sv. Floriána – patróna hasičov za dlhoročné
príkladné plnenie služobných povinností títo hasiči z trenčianskeho okresného hasičského a záchranného zboru :
- kpt. Ing. Alena Kulichová, vedúca prevádzkovo – ekonomického oddelenia Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne;
- npor. Marcel Šedivý, technik špecialista Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne;
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npor. Bc. Pavol Rapan, technik špecialista Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne;
npor. Ján Gábriš, technik špecialista Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne;
npor. Miroslav Benko, technik špecialista Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne;
npráp. Miroslav Kurnický, technik strojník Okresného
riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne;
Trenčianske noviny 10.05.2006
Pomocná evidencia 236/1/06, 247/1/06

Na oslavách mesta Kragujevac v dňoch 4. až 7. mája 2005
družobného partnera Trenčína v Srbsku a Čiernej Hore, sa
zúčastnili predstavitelia trenčianskej samosprávy – dlhodobo
uvoľnený poslanec pre výkon funkcie Mesta Trenčín Branislav Zubričaňák,
poslankyňa Mestského
zastupiteľstva v Trenčíne PhDr. Alena Laborecká,
pracovník
Útvaru
architektúry
a stratégie Mestského
úradu v Trenčíne Ing.
Viliam Cagala a kronikár Mesta Trenčín
zľava – B. Zubrinčaňák, primátor Kragujevaca Veroljub Stevanič
Mgr. Jozef Čery.
Okrem reprezentácie Mesta Trenčín sa na oslavách sa zúčastnili zástupcovia ďalších partnerských miest z Česka, Poľska, Talianska, Rumunska, Macedónska, Angoly, Bieloruska,
Spolkovej republiky Nemecko a USA. Pre hostí, príležitostných návštevníkov a pre vlastných občanov organizátori
pripravili bohatý kultúrny program od vystúpení folklórnych
súborov, cez vernisáže výstav obrazov, kvetín, keramiky,
módnu prehliadku študentov gymnázia, stretnutia športovcov.
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Dni mesta Kragujevac prebiehali pre oficiálne delegácie
prakticky v dvoch vrcholoch, t.j. ich prijatím primátorom
mesta Kragujevac a predsedom snemovne Mestskej skupštiny
Kragujevac a účasťou na slávnostnom zasadnutí skupštiny
mesta Kragujevac, na ktorých vzájomne deklarovaný rozvoj
medzinárodných vzťahov a spolupráce. Pre delegáciu Mesta
Trenčín návšteva Mesta
Kragujevac mala hlbší rozmer, pretože obe mestá spája od roku 1918 spomienka
na vzburu a popravu slovenských vojakov zo 71.
pešieho pluku trenčianskeho.
Neodmysliteľnou
súčasťou bola preto návšteva mestského lesoparku
Spomen park, v ktorom sa
nachádza miesto posledného odpočinku 44 popravených slovenských vojakov. Stáť na pôde posvätčlenovia delegácie Trenčína pred pamätníkom slovenských vojakov
enou krvou našich bratov
bol pre každého člena delegácie mimoriadnym citovým zážitkom. Vencom uvitým zo
živých kvetov si uctili ich
pamiatku. Sprievodcovia
delegácie však zoznámili
s ďalšou históriou lesoparku, ktorý v období druhej svetovej vojny sa stal
jedným veľkým cintorínom, v ktorom v priebehu
dňa 21. októbra 1941 neMúzeum 21. októbra
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mecké popravčie čaty postrieľali 7000 obyvateľov Kragujevacu, ako pomstu za zabitých a ranených nemeckých vojakov, pochovaných v 30 hromadných hroboch. Medzi obeťami vystupuje do popredia 300 popravených študentov miestneho gymnázia so svojimi 18 profesormi a riaditeľom, prejavujúci v tomto zložitom čase súdržnosť s kolegami a študentmi, keď odmietol od Nemcov milosť so slovami, „že ešte stále učí“. Na pamiatku nezmyselných obetí postavilo Mesto
Kragujevac Múzeum 21. októbra, v ktorom prostredníctvom
exponátov z fotografií, osobnej písomnej dokumentácie obetí,
odkazov detí svojím rodičom a výbornej sprievodkyne sa návštevník zoznamuje, čo sa v ten deň stalo. Spomen park je
jedným z mála miest vo svete, kde ľudstvo ukázalo svoju
negatívnu tvár. Toľko bolesti, utrpenia na jednom mieste zdá
sa byť neuveriteľné. Ako by toho nebolo ešte dosť, na vlastné
oči sa mohli členovia delegácie presvedčiť, že mesto Kragujevac bolo v nemilosti aj počas balkánskej krízy, keď vojská
NATO z amerických vojnových lodí navádzanými dvomi strelami Tomahawk s radioaktívnymi náplňami zničili vojenské
kasárne v obytnej zóne, čo malo za následok jeho zamorenie
a ovplyvnenie genetickej degradácie mladej generácie.
Vlastné poznámky
V rakúskom Eggenburgu vyrábajú zo siláže, z odpadu z
kukurice, slnečníc a lucerny bioenergiu, ktorou je zásobovaná
verejná energetická sieť s podstatne nižšími nákladmi ako pri
klasickom spôsobe získavania energie. Túto zaujímavú
informáciu sa dozvedeli zástupcovia trenčianskych mikroregiónov na pracovnom pobyte v jednom z piatich regiónov
Dolného Rakúska, v regióne Waldviertel v dňoch 11. a 12.
mája 2006. Ich návšteva sa uskutočnila v rámci rakúskonemecko-poľsko-slovenského nadnárodného projektu Translokal. Región je charakteristický rozsiahlymi lúkami, mako180

vými poliami, rybníkmi, malebnými zámkami. Okrem prehliadok zámku, historického centra mesta Zwetll či návštev v
rakúskych obciach, boli do programu pobytu zaradené aj
odborné prezentácie na aktuálne témy regiónu. V Rastenfelde
predstavili projekt spolku Interkomm, ktorý je zameraný na
podporu lepšieho presadenia sa obcí na trhu. Do projektu je
zapojených 21 obcí z regiónu Waldviertel, ktoré využívajú
informačný systém Komsis. Ide vlastne o akúsi internetovú
databázu, ktorá monitoruje voľné plochy a objekty v každej z
obcí, vhodné na podnikanie. Systém Komsis využívajú obce
bezplatne a už teraz sa v databáze nachádza asi 1.200 objektov
alebo plôch určených k predaju či nájmu. O prerokovávané
témy, ako spoločný informačný systém obcí, regionálny
manažment či bioenergia mali slovenskí účastníci skutočne
obrovský záujem, keďže predstavujú kus cesty, na ktorej sme
my zatiaľ len v začiatkoch.
Trenčianske noviny 31.05.2006
Pomocná evidencia 298/1/06
Výbor mestskej časti Juh na svojom zasadnutí v pondelok
15. mája 2006 prerokoval viacero dôležitých bodov programu,
z ktorých osobitne treba spomenúť :
- súhlas s predajom plochy tržnice na sídlisku s podmienkou
preloženia jej zariadenia na mestské trhovisko na Ulici
28. októbra;
- podpora návrhu riaditeľky Základnej školy Trenčín, Východná ulica na zmenu rozpočtu z titulu nutnej opravy
zatekajúcej strechy školy;
- začiatok rekonštrukcie ihriska školy na Základnej školy
Trenčín, Novomeského ulica bol stanovený na 2. júna 2006.
Rekonštrukcia bude trvať 16 týždňov a v septembri 2006
bude odovzdaná do užívania;
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občania z Ulice generála Svobodu žiadali postavenie
ochranného múrika pri kontajneroch a o úpravu terénu za
domom, ktorý bol rozkopaný kvôli oprave teplovodného
potrubia;
občania žiadali odstrániť parkovanie vozidiel na príjazdovej
ceste k domu č. 24, 26 a 28 na Ulici Mateja Bela, ktorý je
označený ako chodník pre cyklistov. V kritickej situácii
môže nastať kolízia hasičov, alebo zdravotníkov v prípade
nutného zásahu;
občania upozornili na dve veľké jamy v chodníku na
Východnej ulici za konečnou zastávkou autobusov;
občania upozornili, že na Východnej ulici pred vchodom
domu č. 19 zíva v trávniku už dlhší čas veľká jama po
oprave potrubia. Hoci je vzorne označená, je to pasca na
zvedavé deti, treba ju zlikvidovať;
členovia výboru mestskej časti Juh vzali na vedomie
informáciu o náhradníkovi za odstupujúca poslankyňu Oľgu
Löbovú, ktorým bude Emil Bulko.
Info Trenčín 25.05.2006
Pomocná evidencia 277/1/06

José Piñera , tvorca celosvetovo známej a úspešnej chilskej
dôchodkovej reformy, venoval jeden deň svojej návštevy na
Slovensku Trenčínu. V stredu 17. mája 2006 si pozrel
historickú časť mesta a potom ho prijal primátor Ing.
Branislav Celler. Počas prijatia trenčiansky primátor zdôraznil, že je pre neho cťou privítať na pôde Trenčína osobnosť
celosvetového formátu, významného ekonóma a reformátora.
Hosťovi predstavil mesto Trenčín, jeho súčasnosť a zámery do
budúcnosti, ktoré sú zhmotnené aj v Pláne hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta do roku 2016. José Piñera sa
o pláne vyjadril s uznaním. Podľa jeho slov ako predstaviteľovi voľného trhu sú mu jeho princípy blízke. Chilská
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dôchodková reforma bola odštartovaná 1. mája 1981. On ako
minister práce a sociálnych vecí Chile v období rokov 1978 až
1980 bol zodpovedný za prípravu dôchodkovej reformy, ktorá
sa neskôr stala príkladom pre reformy v mnohých iných krajinách nielen Latinskej Ameriky, ale aj krajín OECD
a viacerých trans-formujúcich sa ekonomík. Princípy chilskej
reformy – podpora súkromných penzijných fondov, ukončenie
fungovania priebežného dôchodkového systému, posilnenie
individuálnej zodpovednosti a možnosti voľby – sú dnes
vďaka José Piñerovi základom riešenia problémov štátnych
priebežných dôchodkových systémov na celom svete. Ako
zakladateľ a prezident Medzinárodného centra pre dôchodkovú reformu je José
Piñera v súčasnosti vo
svete považovaný za
najvýznamnejšieho odborníka v oblasti reformy dôchodkových
systémov. Túto problematiku prednáša na
významných svetových
univerzitách a odborných konferenciách. Je
ekonomickým poradcom mnohých vlád a osobne sa podieľal
na príprave takmer každej reformy založenej na princípe
individuálnych účtov. José Piñera je stálym spolupracovníkom
prestížnej washingtonskej výskumnej inštitúcie CATO Institute a spolutvorcom jeho Projektu privatizácie systému sociálneho zabezpečenia, ktorý za sedem rokov svojho trvania
vytvoril komplexný návrh reformy federálneho dôchodkového
systému USA Social Security. José Piñera bol členom expertného tímu trhovo orientovaných ekonómov, ktorí boli zodpovední za transformáciu chilskej ekonomiky v 70-tych a
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80-tych rokoch minulého storočia. V pozícii ministra práce
a sociálnych vecí uskutočnil reformu trhu práce, ktorá výraznou mierou zvýšila jeho flexibilitu a tým aj úroveň zamestnanosti. Podieľal sa na príprave rozsiahleho procesu privatizácie
chilskej ekonomiky a v roku 1981 bol ministrom banského
priemyslu chilskej vlády. Publikoval množstvo odborných
článkov a napísal sedem kníh venovaných problematike dôchodkovej reformy, ktoré boli preložené do piatich jazykov.
Jeho dielo El Cascabel al Gato detailne pojednávajúce
o priebehu chilskej reformy sa stalo učebnicou pre reformátorov dôchodkových systémov. José Piñera bol v roku 1993
nezávislým kandidátom na post prezidenta Chilskej republiky.
Je držiteľom viacerých čestných doktorátov. Ekonomické
vzdelanie získal na prestížnej Harvardskej univerzite, kde mu
bol v roku 1974 udelený titul doktora ekonomických vied
(PhD.). Najuznávanejší reformátor dôchodkových systémov
José Piñera potreboval iba šesť mesiacov na prípravu
radikálnej systémovej reformy chilského dôchodkového
systému a po dvoch rokoch sám odstúpil z funkcie
zodpovedného ministra s vysvetlením, že reforma je už
uskutočnená.
Info Trenčín 25.05.2006
Pomocná evidencia 277/1/06
V stredu 17. mája 2006 potápači
trenčianskeho Hasičského a záchranného
zboru vytiahli z Váhu telo 20 - ročného
mladíka, ktorý sa 1. mája 2006 nadránom utopil potom, ako sa prevrátila
loďka, v ktorej sa spolu so štyrmi kamarátmi plavil po Váhu. Deravý čln sa 300
metrov pred stavidlami prevrátil. Jeden z
chlapcov sám doplával k brehu, ďalších
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troch zachránili trenčianski hasiči. Piaty chlapec sa utopil.
Predchádzajúce pátrania po utopenom skončili bezvýsledne,
pretože prácu potápačov pri pátraní sťažovala kalná voda s
viditeľnosťou do 50 cm a nebezpečné spodné prúdy. V ten deň
telo mladíka našli pracovníci hate Povodia Váhu. Bolo
zachytené pri stavidlách. Podľa vyjadrenia zástupkyne
trenčianskej po-licajnej hovorkyne Mgr. Kataríny Hlaváčovej, vykonaná pitva vylúčila cudzie za-vinenie a ako
príčinu úmrtia potvrdila utopenie.
Trenčianske noviny 22.05.2006
Dňa 18. mája 2006 minister obrany Martin Fedor na
tlačovej konferencii v Trenčíne informoval, že Slovensko sa
zapojí do medzinárodných misií v Kongu a Sudane, nepošle
však do týchto afrických krajín
svojich vojakov. V prípade Konga
sa bude Slovensko angažovať cez
dôstojníkov, ktorí budú pôsobiť v
štábe operácie, v Sudane bude
účasť Slovenska cez dvoch medzinárodných pozorovateľov. Podľa
jeho slov by ich mali vyslať v
najbližších dňoch. Martin Fedor
potvrdil, že z pohľadu záujmu, ale
aj možností Slovenskej republiky je
takáto účasť v nových začínajúcich
minister obrany SR Martin Fedor
misiách adekvátna a postačujúca.
Podľa ministra sa na úrovni Európskej únie vedie diskusia,
akým spôsobom by sa mala Európa zaangažovať do riešenia
konfliktov v Afrike. Európska únia si myslí a Slovensko sa k
tomu pridáva, že je lepšie konať preventívne, ako potom
žehliť následky konfliktných situácií. Minister konštatoval, že
počas 13 rokov existencie Slovenskej republiky plnili oz185

brojené sily úlohy v 28 operáciách medzinárodného krízového
manažmentu v 21 krajinách na troch kontinentoch. Od roku
1993 sa v misiách vystriedalo takmer 10 tisíc slovenských
vojakov. To, že štát vysiela niekde svoje jednotky, je asi ten
najsilnejší nástroj zahraničnej politiky vôbec. Záverom minister pomenoval z hľadiska priority krízové oblasti, v ktorých
kde Slovenská republika pôsobí je to oblasť Balkánu a operácie v Afganistane a Iraku.
Vlastné poznámky
Na zasadnutí Výboru mestskej časti Sever uskutočnené dňa
17. mája. 2006 boli prerokované pripomienky občanov a poslancov a prijaté tieto na ich odstránenie :
- poslanec Ľubomír Dobiaš upozornil na vandalizmus na
detskom ihrisku v časti Kubra, kde výrastkovia ničia
zariadenie, v pieskovisku sú rozbité fľaše a nedopalky z cigariet.
Opatrenie : Mestská polícia bude vykonávať nepravidelné,
ale časté kontroly v tomto areáli.
- vedúci policajného okrsku Ing. Jozef Čermák informoval
o havarijnom stave murovaných stĺpov v areáli bývalého
Slovliku na Štefánikovej ulici, ktoré ohrozujú chodcov.
Opatrenie : Odporúča sa vyzvať majiteľa objektu na
odstránenie havarijného stavu.
- občanom na Považskej ulici znepríjemňuje život parkovisko
medzi domami a jeho príjazdovú cestu si niektorí vodiči
mýlia so závodnou dráhou. Iní zasa parkujú na trávnikoch.
Opatrenie : pri porušení vyhlášky treba zavolať mestskú
políciu.
- občania upozorňujú, že na križovatke Považská – Gagarinova je autobusová zastávka v smere do mesta bez vyznačeného prechodu pre chodcov. Kolízne situácie vznikajú
najmä ráno počas príchodu detí do školy, ale aj počas dňa.
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Stanovisko dopravného inšpektorátu podal Ján Babič, lebo
podľa normy môže byť prechod pre chodcov iba z chodníka
na chodník a chodník na strane od garáží nie je. Opatrenie
nebolo prijaté.
mladé ženy z Ulice Zelnica veľmi emotívne popísali, ako
im k horšiemu zmenilo život budovanie kanalizácie na ulici.
Nákladné autá a stroje rozbili povrch cesty a odvtedy je na
nej blato a kaluže. Dažďová voda odtekala samospádom do
polí a teraz ju odrážajú nánosy hliny do dvorov a vytápa
domy. Počas sucha zasa obťažuje ľudí všadeprítomný
prach. Hlina na ceste je aj pri novostavbe bytovky Pod
Sokolicami. Opatrenie nebolo prijaté.
Info Trenčín 25.05.2006
Pomocná evidencia 277/1/06

Viac ako 100 hasičov ocenil dňa 22. mája 2006 v Bratislave
minister vnútra Slovenskej republiky Ing. Martin Pado, ktorí
pomáhali pri jarných povodniach a dvaja dostali medailu za
hrdinský čin. Ocenenými medailou „Za hrdinský čin“ boli
príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Trenčíne technik špecialista npor. Miroslav Benko a
technik špecialista veliteľ družstva npor. Bc. Pavol Rapan,
ktorí zachránili topiacich sa štyroch mladých mužov 1. mája
2006 vo Váhu.
www/tn.mesto.sk 22.05.2006
Trenčianske noviny 22.05.2006
Pomocná evidencia 276/2/06
Zmluvu o partnerstve a spolupráci v rámci Rozvojového
plánu NUTS 2 Západné Slovensko na roky 2007 až 2013 dňa
22. mája 2006 v Nitre podpísali predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH a podpredseda
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Trnavského samosprávneho kraja József Kvarda. Zmluva by
mala predchádzať založeniu implementačnej agentúry ako
podporného mechanizmu pre čerpanie prostriedkov z eurofondov. Postupne by sa mala rozbiehať od začiatku budúceho
roka 2007, ktorá by mala v záverečnej fáze zamestnávať 130
ľudí. Jej činnosť by mala byť zameraná na odstraňovanie rozdielov medzi jednotlivými regiónmi, ale aj v rámci jedného
regiónu. Zástupcovia samosprávnych krajov kritizovali medzery v príprave samosprávnych krajov v procese subsidiarity,
vzájomnej podpory a pomoci, čo je problém nielen Slovenska,
ale všetkých pristupujúcich krajín. Centrálne vlády tomuto
procesu nevenujú dostatočnú pozornosť. Predstavitelia samospráv majú obavy či budú mať dostatok času na prípravu, aby
mohli realizovať čerpanie prostriedkov z Európskej únie do
regiónov. Jednotlivé ministerstvá majú štvorročné skúsenosti
s čerpaním eurofondov a prípravou projektov a aj tak sa nedarí
čerpať financie vo väčšom rozsahu. Treba decentralizovať
európske záležitosti a posunúť ich viac na regionálnu úroveň.
Regióny by mali mať väčší vplyv na prerozdeľovanie finančných prostriedkov z Európskej únie. Všetko sa robí príliš
rezortisticky, na centrálnej úrovni a ministri jednotlivých rezortov nevedia medzi sebou komunikovať. My na regionálnej
úrovni s tým problém nemáme.
TASR.sk 22.05.2006
Dňa 22. mája 2006 prijal
primátor Mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler veľvyslankyňu Veľkej Británie a Severného Írska v Slovenskej
republike Judith Anne
McGregor na jej vlastnú
žiadosť. Keďže hosť plynne
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rozprávala po slovensky nebolo treba tlmočníka pri rozhovoroch. Jej záujem sa sústredil na poznanie ekonomického
rozvoja mesta Trenčín a možnostiach anglických firiem vyvíjať v Trenčíne a v jeho najbližšom okolí.
Vlastné poznámky
Dňa 27. mája 2006 prijal primátor mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler delegáciu mesta Utrecht z Holandska, vedenú vedúcim delegácie van der Lindenom, zástupcovi obchodnej spoločnosti Hoek Slovakia, ktorá
má sídlo v Trenčíne, zástupcov spoločnosti Vitaal, s ktorej prispením už bolo
viacerým slovenským invalidným občanom odovzdaných invalidné vozíky. Na
prijatí sa zúčastnil aj malý Milanko Valášek zo Sobotišťa s rodičmi, ktorý v minulom roku prevzal invalidný vozík.
primátor Ing. Branislav Celler
Volený funkcionár mesta Utrecht Harry
Bosch vyjadril poďakovanie za milé prijatie v meste Trenčín.
I keď nie sú medzi obidvomi mestami nadviazané oficiálne
partnerské kontakty, napriek tomu už niekoľko rokov v meste
Trenčín sú veľmi aktívne kontakty z Nadáciou Dr. Klaun,
ktoré v konečnom dôsledku sa prejavujú
v darovaní invalidných
vozíkov telesne postihnutým
občanom
z celého
Slovenska.
I v tomto roku sa takto
odovzdá 40 takýchto
vozíkov. Na záver príhovoru odovzdal prezenty
primátorovi
Milanko Valášek ďakuje svojím dobrodincom
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Mesta Trenčín Ing. Branislavovi Cellerovi. Veľmi milé bolo
poďakovanie Milanka Valáška všetkým za darovanie invalidného vozidla a všetkým významným aktérom odovzdal kvety vďaky prostredníctvom svojej mamičky. Zároveň všetkým
naučil s invalidným vozidlom perfektne manévrovať. Túto
skutočnosť potvrdila aj jeho mamička, že má čo robiť, aby ho
dobehla aj na bicykli. Prv než sa toto prijatie skončilo v obradnej miestnosti Mestského úradu v Trenčíne zástupcovia z mesta Utrecht ako aj z mesta Trenčín poďakovali veľmi srdečne
organizátorke podujatia Dr. Klaun Ing. Janke Sedláčkovej
slovami uznania a vďaky. Slová úprimnej vďaky vyjadril
umelecký fotograf pán Sestierka zo Záhorskej Novej Vsi, keď
jeden z invalidných vozíkov bol odovzdaný jeho manželke
Márii pred niekoľkými rokmi. Sám si bez tohto daru nevie ani
ďalší život predstaviť. Na znak svojej úprimnosti odovzdal
svoje umelecké fotografie holandským priateľom. Potom už
na voľnom priestranstve pred Úradom Trenčianskeho
samosprávneho kraja odovzdal zástupca firmy Vitaal z Holandska Bart van der Kroon invalidnému Jakubovi Janesovi
zo Stráňav pri Žiline motorový vozík. Na začiatku samozrejme
ešte pred pohybom poskytli jemu a otcovi zástupcovia firmy
Vitaal základné informácie o používaní invalidného vozidla,
no a potom už nasledovali prvé metre šťastnej jazdy. Zaujímavé bolo, že Milanko Valášek bol jeden z prvých, ktorý
blahoželal Jakubovi Janesovi k invalidnému vozidlu a zároveň
sa stal aj jeden z jeho obdivovateľov.
Vlastné poznámky
Investície Mestskej polície v Trenčíne do vlastného radaru
na meranie rýchlosti sa vrátili za necelé dva roky. Radar, ktorý
bol kúpený spolu s autom za 1,7 milióna Sk sa o jeho obsluhu
od 12. októbra 2004 stará šesť mestských policajtov, ktorí
prešli špeciálnym školením. Odvtedy bolo podľa štatistických
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údajov riešených 3.235 vodičov, ktorí prekročili maximálnu
dovolenú rýchlosť. V blokovom konaní mestskí policajti
vyzbierali pokuty vo výške 1.910.900 Sk. Ďalšie približne 2
milióny Sk vybrali mestskí policajti na spoločných dopravných akciách so štátnou políciou. Mestskí policajti sa pri
samostatnej práci orientujú na úseky, kde je dopravnou značkou znížená rýchlosť na 40 km/h. Miesta, kde sa najviac prekračuje povolená rýchlosť sú na Považskej ulici, na Zámostí
a v Biskupiciach. V súčinnosti so štátnou políciou však merajú
rýchlosť v celom meste.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 290/1/06
Krajský výbor Komunistickej strany Slovenska v Trenčíne
uskutočnil tlačovú besedu dňa 31. mája 2006 v salóniku
reštaurácie Maritim v Trenčíne. Témou tlačovej besedy boli
blížiace sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,
predstavenie kandidátov za Komunistickú stranu v Trenčianskom kraji a volebného programu Komunistickej strany.
Na otázky odpovedal podpredseda Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky PhDr. Jozef Hrdlička a predseda Krajského výboru Komunistickej strany Slovenska v Trenčíne
Jozef Fuček.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 291/1/06
V úvode zasadnutia Výboru mestskej časti Stred v pondelok
29. mája 2006 odzneli dve informácie, v ktorých najskôr
Zdeno Marousek z mestskej polície hovoril o vlčiakovi, ktorý
na Olbrachtovej ulici napadol ženu a musel byť utratený
a v druhou bola prekvapujúca správa o odvoze odpadu z dvora
„železného muža“ Dušana Baluchu, ktorá podľa posledných ú191

dajov táto hora neporiadku zatiaľ „vydala“ naplnených deväť
veľkých kontajnerov kovového šrotu a šesť veľkých kontajnerov odpadkov. Zástupca primátora Trenčína Ing. Anton
Boc hovoril o rekonštrukcii Horného Šianca v časti medzi
Piaristickou a Braneckého ulicou, o položení nového asfaltu
na Soblahovskej ulici a na Ulici K dolnej stanici, o pokračovaní prác na výstavbe verejných WC na Sládkovičovej ulici.
Občanov na zasadnutí výboru mestskej časti zaujala správa
o plánovanej zmene dopravnej situácie v meste.
Týka sa uzatvorenia Braneckého ulice pre dopravu
a vybudovania kruhového
objazdu na križovatke
Električnej a Rozmarínovej ulice pri cestnom moste. Veľkými akciami budú
aj pripravované projekty
výstavby novej plavárne a cestného mosta. Viceprimátor spomenul aj analýzu mestskej dopravy vypracovanú Výskumným
ústavom dopravným v Žiline a s ňou spojený návrh na zmenu
cestovných poriadkov mestskej hromadnej dopravy. Z najväčšieho sídliska Juh bude vypravený autobus do centra každých
20 až 30 minút a niektoré spoje budú presmerované cez
Legionársku ulicu okolo Perly. Skúšobne sa zavedie aj nočný
spoj. Obyvatelia časti Nozdrkovce vyslovili nespokojnosť zo
stavom cesty z Biskupíc, kde im chýba kanalizácia a chodníky. Pretože táto komunikácia patrí pod správu Trenčianskeho samosprávneho kraja, poslanci navrhli rokovanie
s Trenčianskym samosprávnym krajom na vyriešenie tejto
situácie. Keďže v Nozdrkovciach pripravené budovanie kanalizácie tento rok mali by sa tieto dve investičné akcie zosúladiť. Kritická situácia v parkovaní motorových vozidiel
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nastala na Inoveckej ulici v časti od križovatky so Soblahovskou. Život ľuďom znepríjemňuje aj bezohľadná rýchla
jazda mnohých vodičov cez tento úsek. Stále sa viac objavuje
požiadavka na obmedzenie rýchlosti na 40 km/hod. Zástupca
mestskej polície informoval, že v roku 2005 bol návrh na
zníženie rýchlosti motorových vozidiel navrhnutý, ale nebol
schválený dopravným inšpektorátom. Občianka tejto časti sa
sťažovala, že na Partizánskej ulici chýba tabuľa s menom ulice
a zdravotná poisťovňa je označená malými tabuľami, a tak
najmä starší ľudia zbytočne blúdia a hľadajú túto inštitúciu.
To, čo platí na Inoveckú o parkovaní motorových vozidiel, je
pri parkovaní áut na Olbrachtovej ulici ešte horšie, lebo autá
stoja po oboch stranách cesty na chodníkoch a ľuďom sa nedá
chodiť pešo. Občania upozornili na prepadnutý asfalt na
Piaristickej a Súdnej ulici, kde nepozorný vodič môže utrpieť
škodu na majetku. Obyvateľom vadí aj skutočnosť, že sa
Električná ulica mení v konaní mnohých vodičov často na
pretekársku dráhu. Podchod pod túto ulicu pri novej poliklinike je po žiadostiach ľudí osvetlený, ale lampa chýba na
úseku od podchodu k Ulici Jána Zemana. Obyvatelia z časti
Belá poukázal na nepokosený cintorín a na choré stromy
napadnuté škodcami. Hovoril aj o strachu občanov z tejto lokality pred veľkou vodou, ako sa stalo pri povodni pred dvomi
rokmi. Viceprimátor Ing. Anton Boc v odpovedi uviedol, že
Trenčín s Trenčianskou Turnou a Soblahovom rokovali s vodohospodárskym podnikom a výsledkom, je vypracovaná
štúdia na reguláciu potoka. Jedinou otázkou je zaradenie akcie
do plánu, čo závisí od finančného krytia realizácie projektu.
Info Trenčín 08.06.2006
Pomocná evidencia 325/1/06
Zasadnutie Výboru mestskej časti Západ v stredu 31. mája
2006 sa nieslo v znamení diskusie poslancov s občanmi na
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témy, ktoré najviac pália obyvateľov Zámostia. Pretrvávajúcim problémom v tejto časti mesta je chýbajúce parkovisko pri Medik centre, čo spôsobuje nepríjemnosti najmä
starším a chorým ľuďom. Zástupca primátora a poslanec
Anton Boc oznámil, že došlo k dohode mesta a Medik centra
na odkúpenie plochy a tým vytvoriť parkovisko pri tomto
zdravotníckom objekte. Nevôľu obyvateľov vyvolala aj plánovaná stavba štvorpodlažného domu so 16 bytmi na rohu
Bavlnárskej a Kožušníckej ulice. Z pohľadu Kožušníckej bude
vytŕčať oproti rodinným domom, navyše bude stáť bližšie
k ceste, ako ostatné domy. Poslanec Ing. Štefan Sýkorčin
nesúhlasil s obavami obyvateľov, že bude zrušený chodník pri
tejto stavbe. Dom bude mať štyri garáže a osem parkovacích
miest za domom. Pozemok nie je majetkom mesta a výbor
mestskej časti sa k tomu preto nevyjadrí. Pri stavebnom
konaní museli dať svoje vyjadrenie majitelia susedného domu,
dodal Ing. Štefan Sýkorčin. Z pohľadu Bavlnárskej ulice nová
bytovka nenaruší vzhľad ulice. Združenie občanov zopakovalo
požiadavky na zlepšenie dopravy pre obyvateľov Istebníka
a Orechového. Podľa viceprimátora mesta Ing. Antona Boca
sa od 1. júna 2006 začne skúšobná prevádzka presmerovanej
linky č. 3, spájajúcej Istebník a Orechové so Záblatím, SAD,
Medik centrom, nemocnicou a sídliskom Juh. Na tejto trase
budú premávať tri spoje denne v oboch smeroch. Ak bude
trasa vyťažená, uvažuje sa o pridaní ďalších spojov. Rovnako
aj linka číslo 6 bude zachádzať za obchodno-zábavné centrum
Max, potom sa vráti na Železničnú stanicu a bude pokračovať
po pôvodnej trase.
Občania sa zaujímali aj o opravu a rekonštrukciu ulíc
Široká, Orechovská a Istebnícka. Istebnícku ulicu má v správe
Trenčiansky samosprávny kraj. Oprava na Širokej ulici sa
vykoná budúci rok 2007 vrátane odvodnenia ulice a chodníkov. Súvislá oprava Orechovskej ulice s položením asfal194

tobetónového koberca sa uskutoční v auguste tohto roku.
Ukončenie opráv Vlárskej ulice je v návrhu do úpravy rozpočtu roka 2006 a zrealizuje sa aj tento rok.
Špecifická situácia vznikla obyvateľke domu na Piešťanskej
ulici, ktorá má pod svojím bytom reštauráciu. Hluk z hudobnej
produkcie jej v noci nedovolí spať, preto zavolala mestských
policajtov, aby napomenuli personál. Hudba sa stíšila a po
odchode hliadky sa decibely opäť zvýšili nad únosnú mieru.
Žene nevadí samotná reštaurácia, iba hudobná produkcia
počas akcií, lebo sa nedá vtedy vyspať. Mestská polícia na
požiadanie predsedu výboru mestskej časti sa bude častejšie
venovať vzniknutej situácii. Kuriozitou je podaná žiadosť tejto
reštaurácie na mestský úrad na predĺženie prevádzkových
hodín v piatok a sobotu. Proti tejto žiadosti rezolútne vystúpil
poslanec Ľubomír Poruban a výbor mestskej časti sa s jeho
stanoviskom stotožnil.
Občania žiadali aj premiestnenie informačnej skrinky
výboru mestskej časti od Kultúrneho domu v Istebníku,
pretože skrinka je ďaleko od chodníka za plotom a materiály
nie sú na diaľku čitateľné. Preto bude preložená sa ku Klubu
dôchodcov, kde je autobusová zastávka.
Info Trenčín 08.06.2006
Pomocná evidencia 325/1/06
Aj keď v sobotu 3. júna 2006 ráno na oblohe
plávali veľké tmavé
oblaky, na radosť detí
predsa len vykuklo ešte
dopoludnia slniečko, aby
sa v Trenčíne mohol osláviť ich sviatok – Medzinárodný deň detí.
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Jednou z mnohých atrakcií a súťaží, bola v tento deň aj
možnosť voľného vstupu na mestskú vežu a Detská pošta pre
primátora, kde deti písali, čo im v našom meste chýba,
alebo čo by v ňom chceli zmeniť. Primátor si všetky odkazy
prečítal a všetkým deťom, ktoré zanechali svoje meno
a adresu, osobne pošle odpoveď. Tu sú niektoré z nich :
 „Ujo primátor, je to tu pekné, tešíme sa veľmi a nedal by
si obyčajnú hojdačku na ihrisko pri kostole na Juhu ?
Ďakujem, Matúško.“
 „Pán primátor, v Trenčíne by som chcela zmeniť, aby tu
všetko bolo zadarmo, hlavne bagety. Dominika Šeligová
 Veľmi sa mi tu páčilo, napr. veža, indiánske stany,
trampolína. Chcela by som, aby tu boli Superstaristi.
Miriam Macharová“.
 „Pán primátor! Moje mesto sa mi veľmi páči. Nič by som
na ňom nemenila. Ale predsa by som niečo zmenila. A to
detské ihrisko na ulici Pred poľom 12. Lebo všade majú
deti pekné ihriská, len pred našim domom nie. Veľmi sa
poteším, keď sa to zmení. Janka Labašková.“
 „Bude v Južanke počítačová herňa? Tomáš Beťanský.“
 Pán primátor, ja by som chcela kolotoče zadarmo, veľkú
plaváreň zadarmo pre všetky deti. Ďakujem, Majka
Horečná
 „Ja chcem MC Donald a nové obchodné centrá, Aupark,
Polus a Aquapark. Karin Ondrušková.“
 „Pán primátor, tento rok sa mi na Medzinárodný deň detí
veľmi páčilo, kvôli hasičským a policajným autám. Páčili
sa mi aj akcie kukláčov a hasičov. Chcel by som, aby boli
takéto parádne akcie každý rok. Dominik Jakubík.“
Info Trenčín 08.06.2006
Pomocná evidencia 325/1/06
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Dňa 5. júna 2005 sa uskutočnilo mimoriadne rokovanie
Mestského zas-tupiteľstva v Trenčíne, na programe ktorého
boli dve body a to schválenie ná-hradníka na funkciu poslanca mestského zastupi-teľstva namiesto na vlastnú žiadosť
odstúpenej Oľgy Löbbovej a schválenie zás-tupcu do
školských rád na Materskej škole Trenčín, Ulica Jána Halašu,
Základnej škole Trenčín, Východná ulica a Piaristickom
gymnáziu Jozefa Braneckého. Oba návrhy predniesol
viceprimátor mesta Trenčín Ing. Anton Boc. V prvej správe
odôvodnení konštatoval, že na predchádzajúcom rokovaní
mestského zastupiteľstva sa ústne so zápisom do zápisnice
Oľga Löbbová vzdala funkcie poslankyne Mestského
zastupiteľstva v Trenčíne. Ďalej uviedol, že podľa právnej
úpravy, ak sa uvoľní mandát po odstupujúcom poslancovi na
jeho miesto nastupuje kandidát, ktorý dosiahol najväčší počet
hlasov v obvode v posledných voľbách, kde uprázdnil mandát.
Uvoľnenie mandátu vzniklo vo volebnom obvode č. 2 Juh.
V uvedenom volebnom obvode
bol podľa počtu 454 hlasov
druhým náhradníkom Emil
Bulko. Po zdôvodnení Emil
Bulko zložil nahlas predpísaný
sľub, čo potvrdil svojím podpisom, k čomu mu primátor
Mesta Trenčín Ing. Branislav
poslanecký sľub Emila Bulkui
Celler blahoželal. V druhej
správe uviedol, že so zánikom mandátu poslanca Oľgy
Löbbovej sa predkladá návrh na zmenu členstva v školských
radách na Materskej škole Trenčín, Ulica Jána Halašu,
Základnej škole Trenčín, Východná ulica a Piaristickom
gymnáziu Jozefa Braneckého. Záverom treba dodať, že všetci
prítomní 22 poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
schválili Emila Bulku za :
197

- poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,
- za člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne pre
zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie,
- za člena Výboru mestskej časti Trenčín – Juh
- a schválili ho do školských rád na Materskej škole Trenčín,
Ulica Jána Halašu, Základnej škole Trenčín, Východná
ulica a Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého.
Vlastné poznámky
V trenčianskom volebnom obvode vo voľbách do Národnej
rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnili dňa 17. júna
2006 zvíťazila strana Smer – Sociálna demokracia s 31,66 %.
Ako vyplýva z neoficiálnych konečných výsledkov, ktoré
zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky, na druhom
mieste sa umiestnila Slovenská kresťansko-demokratická únia
– Demokratická strana so 17,57 %. Tretie miesto obsadila
Hnutie za demokratické Slovensko – Ľudová strana, ktorá v
trenčianskom volebnom obvode získala 16,11 %. Slovenská
národná strana oslovila vo volebnom obvode Trenčín 13,16 %
voličov. Kresťansko-demokratické hnutie volilo 9,37 %
občanov. Zvyšné strany neprekročili päťpercentnú hranicu,
medzi nimi v minulých voľbách Komunistická strana Slovenska skončila na šiestom mieste so ziskom 3,89 %, siedme
Slobodné fórum získalo 3,64 % hlasov.
www.tn.mesto.sk 19.06.2006
V trenčianskom volebnom obvode zvíťazila vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky strana Smer – Sociálna demokracia s 31,66 %. Ako vyplýva z neoficiálnych konečných výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky,
na druhom mieste sa umiestnila Slovenská
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kresťansko-demokratická únia – Demokratická strana so 17,57
%. Tretie miesto obsadila Hnutie za demokratické Slovensko –
Ľudová strana, ktorá v trenčianskom volebnom obvode získala
16,11 %. Slovenská národná strana oslovila vo volebnom
obvode Trenčín 13,16 % voličov. Kresťansko-demokratické
hnutie volilo 9,37 % občanov. Zvyšné strany neprekročili
päťpercentnú hranicu, medzi nimi v minulých voľbách Komunistická strana Slovenska skončila na šiestom mieste so
ziskom 3,89 %, siedme Slobodné fórum získalo 3,64 %
hlasov.
www.tn.mesto.sk 19.06.2006
Dňa 22. júna 2006 sa uskutočnila tlačová beseda veliteľa
Veliteľstva síl výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej
republiky gen. majora Jána Kačmara pri príležitosti štvrtého
výročia vzniku tejto vojenskej inštitúcie. Okrem novinárov sa
rokovania zúčastnili vojenskí funkcionári, ktorých predstavil
hovorca veliteľstva Ing. npor. Ing. Richard Hlavňa – veliteľ
veliteľstva výcviku pplk. Ing. Jaroslav
Kelmen, veliteľ veliteľstva logistiky pluk.
generálneho štábu Ing. Anton Kofa,
zástupca veliteľa spojovacieho vojska
pplk. Ing. Róbert Kupčík, zástupca
veliteľa veliteľstva posádky Bratislava plk.
Ing. Ivan Saláši a plk. Balušík. V úvode
generál Ján Kačmar uviedol, že už štyri
gen. major Ján Kačmar
roky pôsobí Veliteľstvo síl výcviku a podpory po boku v jednote s Veliteľstvom pozemného vojska
a Veliteľstvom vzdušných síl. Na základe zákona č. 321/2002
Z.z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky, ktorým boli
štyri hlavné oblasti zjednotené pod jedno veliteľstvo
a umožnilo veliteľstvám pozemných síl a vzdušných síl venovať sa výcviku. Veliteľstvo síl výcviku a podpory
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Ozbrojených síl Slovenskej republiky pod svoje riadenie
prevzalo zodpovednosť :
- za kompletný výcvik mužstva a poddôstojníkov pre
Ozbrojené sily Slovenskej republiky,
- za logistickú podporu Ozbrojených síl Slovenskej republiky
na území Slovenskej republiky a v zahraničí,
- zabezpečenie
chodu Ministerstva obrany Slovenskej
republiky, posádky Bratislava, vojenskej hudby a chod
čestnej jednotky Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Počas uplynulých rokov, bolo vyškolených vo výcvikových
zariadeniach pre ozbrojené sily Slovenskej republiky 4600
profesionálnych vojakov. Pripravilo veľa profesionálnych vojakov pre činnosť vo vojenských misiách. Vo výcvikovom
priestore Lešť sa v súlade s modernizáciou ozbrojených síl
začali pripravovať nové simulačné technológie, ktoré budú
pomocnou rukou pri ich výcviku.
Vlastné poznámky
Dňa 27. júna 2006
sa uskutočnila tlačová
beseda primátora mesta Trenčín v súvislosti
nadchádzajúcim rokovaním mestského zastupiteľstva dňa 29. júna 2006. Jej cieľom
bolo oboznámiť regionálnych
novinárov
o výsledku
verejnej
obchodnej súťaže na predaj hotela Tatra v Trenčíne a o zmenách v rozpočte mesta Trenčín. O výsledku verejnej súťaže na
predaj hotela Tatra v Trenčíne informoval primátor mesta
Trenčín Ing. Branislav Celler. Hotel Tatra v Trenčíne slúži
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verejnosti s malými prestávkami od roku 1901. Od prvopočiatku svojej existencie bol v rukách súkromného kapitálu,
ktorý po roku 1948 prešiel do vlastníctva štátu. Mesto Trenčín
ho získalo začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia
bezplatným prevodom po zániku štátneho podniku Reštaurácie. V rokoch 1993-1994 mestská samospráva hotel zrekonštruovala, pričom si zobrala úver vo výške 90 miliónov Sk.
V roku 1994 ho prenajala spoločnosti Atlific Inc., s.r.o. Trenčín na 20 rokov za pevne stanovených zmluvných podmienok.
Od tohto roku základné ročné nájomné, ktoré nájomca platí
mestu Trenčín, činí 3,5 mil. Sk a pohyblivá zložka sa pohybuje na úrovni približne 800 tisíc Sk. Mesto Trenčín má aj
výdavky s touto nehnuteľnosťou, napr. s poistným. V roku
2004 sa pohybovali na úrovni štyroch
miliónov Sk, pretože mesto Trenčín financovalo aj opravy na budove. Miestna
samospráva teda nemá dostatočný príjem
z tejto nehnuteľnosti a vzhľadom na pevnosť zmluvy do roku 2014 je tento nájomný vzťah pre mesto nevýhodný. Preto
Ing. Branislav Celler
poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 15. decembra 2005 rozhodli hotel odpredať. Mesto
Trenčín následne vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na odpredaj hotela Tatra dôležitými podmienkami pre budúceho
vlastníka :
- musí prebrať všetky záväzky viažuce sa k hotelu, hlavne
nájomný vzťah, ktorý mesto v roku 1994 uzavrelo na dvadsať rokov so spoločnosťou Atlific Inc., s.r.o. Trenčín;
- umelecké diela, ktoré sú v hoteli Tatra, zostanú vo vlastníctve mesta Trenčín;
- nový vlastník musí zaručiť aj dostupnosť rímskeho nápisu
na hradnej skale pre každého, kto o to požiada.
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Mesto Trenčín v súvislosti verejnou obchodnou súťažou
oslovilo viaceré aj medzinárodné hotelové spoločnosti, ale
informačné memorandum si zakúpili a právo zúčastniť sa
verejnej súťaže využili štyria uchádzači - Atlific Inc. s.r.o.,
Trenčín, Slovakia Investment and Development, s.r.o.,
Poprad, J&T Real Estate, a.s., Bratislava, Arman Intech
Reality, s.r.o., Sereď. Konečnú ponuku predložila iba spoločnosť Slovakia Investment and Development, s.r.o. z Popradu.
Splnila aj podmienku mesta a k dátumu predloženia ponuky
zložila kauciu vo výške 30 miliónov Sk. Spoločnosť ponúkla
za hotel Tatra jeho vlastníkovi, Mestu Trenčín 81 miliónov Sk.
O majetkovom prevode s konečnou platnosťou rozhodnú
poslanci mestského zastupiteľstva na svojom rokovaní 29.
júna 2006. Vzhľadom na to však, že hotel Tatra je národnou
kultúrnou pamiatkou zapísanou v zozname pamiatok, ak poslanci majetkový prevod schvália, Mesto Trenčín musí prednostne osloviť a ponúknuť objekt na predaj Ministerstvu kultúry za cenu, schválenú poslancami. Slovenská republika prostredníctvom ministerstva má predkupné právo na každú kultúrnu pamiatku, zapísanú v zozname. Ministerstvo kultúry musí do 30 dní rozhodnúť, či má alebo nemá záujem o kúpu hotela. Ak neprejaví oň záujem, bude možné podpísať zmluvu
s víťazom verejnej obchodnej súťaže, schváleným poslancami
mestského zastupiteľstva. Primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler vyjadril tak trocha sklamanie nad tým, že jednak
odhady predstaviteľov Mesta Trenčín na výšku trhovej ceny
hotela Tatra vo výške minimálne 100 miliónov Sk sa ukázali
ako nereálne a jednak, že nereagovali zahraničné hotelové
siete - Accor – Francúzsko, Best Western – USA, InterContinental Hotels – V. Británia, Carlson/Rezidor SAS
(USA), Sol Media - Španielsko. S najväčšou pravdepodobnosťou to znamená, že hotel Tatra nemá z hľadiska hotelierov
až takú cenu, ako to cítia a vnímajú trenčianski patrioti. Pri202
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mátora Ing. Branislava Celler doplnil zástupca spoločnosti
Trefa s.r.o. Trenčín Ing. Milan Gonda, ktorá vypracovala
hodnotiacu správu na hotel Tatra. O predpokladaných úpravách rozpočtu mestským zastupiteľstvom zoznámil vedúci
finančného útvaru Mestského útvaru v Trenčín Ing. Ľubomír
Štefánik. Mesto Trenčín môže od roku 2003 na základe prijatého všeobecne záväzného nariadenia urobiť zmeny v rozpočte
len dvakrát ročne. Návrh na prvé tohtoročné zmeny predloží
na rokovanie mestského zastupiteľstva 29. júna 2006 finančná
a majetková komisia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a
Mestská rada v Trenčíne, ktoré ich už prerokovali a odporučili
poslancom na schválenie. Najviac finančných prostriedkov je
navrhnutých na včlenenie do kapitoly cestná doprava v rámci
kapitálových výdavkov. Sumou 81 miliónov Sk sa má
financovať vybudovanie komunikácie v priemyselnej zóne na
Bratislavskej ulici. Na vybudovanie tejto
komunikácie sa podarilo mestu získať
dotáciu takmer 90 miliónov Sk. V týchto
dňoch bolo už vyhlásené výberové
konanie na dodávateľa tak, aby na jeseň
mohla byť v zóne vybudovaná cesta.
Okrem toho sa spracováva žiadosť na
poskytnutie ďalších finančných prostriedkov z európskych fondov, ktoré
Ing. Milan Gonda
chce mesto použiť na vybudovanie infraštruktúry v tejto zóne, čo predstavuje ďalších 6,7 milióna
Sk. Tieto finančné prostriedky chce mesto použiť na vybudovanie križovatiek Súdna – Električná ul. a Električná ul. –
K dolnej stanici. Svetelná cestná signalizácia a drobné stavebné úpravy určite pomôžu riešiť dopravu v tejto časti dolného
mesta. Ďalšie objemy finančných prostriedkov sú navrhnuté
na pokračovanie prác na Juhovýchodnom obchvate mesta, na
2. etapu vybudovanie cesty zo sídliska Juh do mestskej časti
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Kubra. V súčasnosti je spracovaná technická štúdia a do konca
tohto roku bude vypracovaný projekt pre územné rozhodnutie
ako preložku cesty 2/507. Táto stavba je na žiadosť mesta
Trenčín zahrnutá do zásobníka projektov Trenčianskeho
samosprávneho kraja, ktorý má v správe cesty 2. a 3. triedy. V
ďalšom programovacom období v rokoch 2007–2013 bude
možné takéto stavby financovať z európskych zdrojov. Do
konca roku 2006 bude mať mesto Trenčín spracovanú štúdiu
uskutočniteľnosti vybudovania tzv. premostenia Váhu sever,
t.j. v úseku medzi Opatovou a Sihoťou 4. smerom ku Skalke.
Výhľadovo sa uvažuje, že tento most by po roku 2015 mohol
úplne uzavrieť obchvat mesta Trenčín. Aj keď je to vzdialené
obdobie, štúdia uskutočniteľnosti by mala podmienky za
akých bude stavba realizovateľná, najmä vymedziť koridor pre
tento most, pretože v danom území sa plánuje aj ďalšia bytová
výstavba. Mesto Trenčín pripravuje spracovanie projekt pre
územné rozhodnutie na vybudovanie tzv. novej Nábrežnej
ulice, ktorý súvisí s modernizáciou železničnej trate a uvoľnením nábrežia. V rámci tohto projektu sa zhodnotí využitie
dnešného železničného mosta ako cestného s vyústením cez
Žabinskú na Bratislavskú ulicu. I tento projekt je súčasťou
úpravy na zvýšenie rozpočtu. Súčasťou návrhu zvýšeného
rozpočtu je finančné krytie vo výške 7 miliónov Sk na prebudovanie Ulice gen. M. R. Štefánika v úseku od hotela Tatra
popri Kasárňach Slovenského národného povstania, okolo
ktorých by mal pribudnúť chodník, aby boli kasárne sprístupnené aj od tejto ulice. Ďalším dôležitým návrhom zmeny
rozpočtu sú zmeny, ktoré vyplývajú z ustanovení zmluvy
o spolupráci medzi Mestom Trenčín a SAD, a.s. v Trenčíne
a upraviť zvýšenie dotácie pre SAD o 8 mil. Sk na 20 mil. Sk,
čím si spoločnosť vykryje stratu z roku 2005 spôsobenú
prevádzkovaním mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne. a
upravíme financovanie v roku 2006. Vzhľadom na mimo204

riadnu situáciu, ktorú priniesla posledná zima ľuďom bez
prístrešia musí sa mesto na túto situáciu pripraviť vopred tak,
aby do jesene pripravilo územie pre
umiestnenie unimobuniek v zimnom období. Návrh zmeny rozpočtu pre tento účel
sa dotýka sumy 2 miliónov Sk. Úprava
rozpočtu sa dotýka aj oblasti pamiatkovej
starostlivosti. Pri plánovanom predláždení
nádvoria farského kostola Narodenia Panny Márie zvýšenie finančných prostriedkov
2 miliónov Sk je určené na uskutočnenie
geologického prieskumu. Nevyhnutná je aj rekonštrukcia
múru mestského opevnenia, kde dochádza k deštrukcii
navĺhaním. Múr sa musí zaizolovať a odvodniť farský kostol.
Ďalšia navrhnutá čiastka 5 miliónov Sk rieši odkanalizovanie
farského kostola. Navrhuje sa zvýšenie rozpočtu 5 miliónov
Sk na prvú etapu rekonštrukcie evanjelického cintorína. Práce
by mali začať v letných mesiacoch. Trenčiansky rozpočet sa
stal v posledných rokoch
štedrým aj voči
deťom a mládeži. Pocítiť by
to mali aj pri
terajších zmenách. Je predložený návrh
na zvýšenie finančných prostriedkov určených na údržbu
detských ihrísk o 600 tisíc Sk, na prevádzku zimného štadióna
o 3,4 miliónov Sk v prospech mládežníckych družstiev. Ma205

terským školám by malo pribudnúť 2,7 milióna Sk na odstránenie havarijných stavov budov materských škôl, na
opravu niektorých tepelných zdrojov a náklady spojené s
energiami. Ďalších 710 tisíc Sk je určených pre materské
školy na nákup hračiek, čo v prepočte znamená 500 Sk na
jedno dieťa materskej školy. Pamätá sa i pre žiakov základných škôl, ktorým sa vylepší základný rozpočet o 500 Sk
na každého žiaka, ktoré budú účelovo použité na nákup nových učebných pomôcok. Čiastka 1,2 milióna Sk je určená pre
potreby školských klubov detí. Nemožno zabudnúť, že mesto
Trenčín získalo v pripomienkovom konaní s Ministerstvom
školstva 4 milióna Sk. No nie je len úprava výdavkov, ale aj
zvyšovanie bežných príjmov o 15 miliónov Sk z dane z príjmu
fyzických osôb, ktorú mesto prevzalo v rámci fiškálnej decentralizácie, nakoľko plnenie je približne o 20 % vyššie ako v
roku 2005. Mestská rada odporučila zastupiteľstvu odsúhlasiť
aj 1,5 milióna Sk dotáciu pre Hospic milosrdných sestier na
dofinancovanie odkúpenia budovy tak, aby hospic mohol ďalej fungovať bez problémov. V rozpočte je vyčlenených 6,5
milióna Sk na odkúpenie priestorov kina Metro.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 395/1/06
Dňa 8. júla 2006 sa uskutočnilo v Trenčíne rokovanie
republikového predstavenstva Hnutia za demokratické Slovensko – Ľudová strana po prvýkrát, čo vstúpili do koalície so
stranou Smer a Slovenskou národnou stranou. Podpredseda
hnutia JUDr. Viliam Veteška na tlačovej besede uviedol, že
udalosťami súvisiacimi s účasťou Slovenskej národnej strany
vo vláde sa dnes zaoberalo aj republikové predstavenstvo
hnutia, ale neprijalo žiadne rozhodnutie, iba vzalo na vedomie
informáciu, ktorú predložil predseda strany Vladimír Mečiar.
Dohodli sa tiež, že túto informáciu budú považovať za
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vnútrostranícku záležitosť. Podpredseda Milan Urbáni
doplnil, že hnutie bude tvrdo bojovať, aby sa nezmenila
proeurópska orientácia Slovenska, či orientácia k NATO a to
sa bude vyžadovať aj od našich koaličných partnerov, povedal.
JUDr. Viliam Veteška reagoval aj na rozhodnutie Strany európskych socialistov navrhnúť Smeru pozastavenie členstva za
to, že vytvoril koalíciu so Slovenskou národnou stranou, ktorú
považujú za extrémne pravicovú nacionalistickú stranu.
www.tn.mesto.sk 08.07.2006
Pri modernizácii Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky bude snažiť podporovať zbrojársku výrobu na Slovensku. Zároveň vytvárať pracovné príležitosti a pomôcť uplatniť výrobky na zahraničnom
trhu, uviedol to 11. júla 2006 v Trenčíne na
tlačovej besede minister obrany Slovenskej
republiky František Kašický, ktorý počas
pracovného výjazdu navštívil tamojšie
veliteľstvá Vojenskej polície, Pozemných
síl a síl výcviku a podpory Ozbrojených síl
Slovenskej republiky s cieľom informovať
sa o činnosti, operačných úlohách a stave
Mgr. František Kašický
plnenia úloh. Veliteľské zbory zároveň
zoznámil s víziou ministerstva na ďalšie obdobie. Minister
konštatoval, že považuje za prioritu úzku koordinovanosť
medzi rezortom obrany, ostatnými rezortmi, orgánmi štátu a
takisto s hlavným veliteľom ozbrojených síl prezidentom
Slovenskej republiky a príslušnými štruktúrami Národnej rady
Slovenskej republiky pri prijímaní dôležitých rozhodnutí v
oblasti obrany a bezpečnosti. Zdôraznil tiež dôležitosť personálnej stability v ozbrojených silách, udržanie úrovne sociálneho a finančného zabezpečenia v rezorte obrany, vrátane
dôchodcov a veteránov. V závere na otázky novinárov
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odpoedal, že ministerstvo urobí hĺbkový audit rezortu so
zameraním na ekonomickú zmluvnú základňu, aby sa zistil
reálny tok finančných prostriedkov na rezort a tieto toky sa
nasmerovali tak, aby išli pre potreby zabezpečovania obrany a
výcviku ozbrojených síl.
Vlastné poznámky
Dňa 11. júla 2006
sa uskutočnil v Kultúrnom
stredisku
Trenčín, Dlhé Hony
4. snem Krajskej organizácie
Jednoty
dôchodcov Slovenska v Trenčíne za
účasti 43 delegátov
a 11 hostí. Po schválení organizačných
bodov rokovania snemu hodnotiacu správu za uplynulé trojročné volebné obdobie predniesol jej predseda Ing. Jozef
Miklóš. V správe uviedol, že sa zaznamenal trend rastu členskej základne, ktorá má v podmienkach trenčianskej krajskej
organizácie viac ako desať tisíc členov, čo je výsledok neúnavnej práce funkcionárov v jej 131 základných organizáciách. V porovnaní s inými krajskými organizáciami Jednoty dôchodcov Slovenska je trenčianska organizácia podľa počtu členskej základne na treťom mieste
na Slovensku. Nie všade
v okresoch Trenčianrokovania snemu sa zúčastnila aj čestná predsedníčka organizácie MUDr. Kratinová
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skeho kraja sa venuje starostlivosť rastu členskej základne.
Ako negatívny príklad uviedol okresné organizácie v Bánovciach n/B. a Púchove, v ktorých nepribudli žiadni členovia, ba
dokonca museli byť ich základné organizácie pre nedostatok
členstva zrušené. I napriek týmto negatívam podarilo sa splniť
prijaté úlohy posledného snemu, t.j. zvýšiť členskú základňu
a 10 %, založiť 15 nových základných organizácií a obnoviť
činnosť okresnej organizácie v Považskej Bystrici. Ďalej bolo
konštatované zlepšenie spolupráce medzi základnými a okresnými organizáciami JDS, zlepšenie spolupráce medzi základnými organizáciami a obecnými či mestskými úradmi
a ich samosprávnymi orgánmi najmä po stránke vecnej
a finančnej podpory. Je potešiteľné, že základné organizácie
podporujú aktivity svojich členov v kultúrno-spoločenskej
oblasti, konkrétne – vystavovaním ručných prác, spievaním
v spevokoloch, účasťou na turisticko-vzdelávacích vychádzkach, skrášľovaním verejných priestranstiev a podobne. Osobitne bol zvýraznený podiel krajskej organizácie JDS :
- pri organizovaní prehliadky speváckych zborov zložených
z dôchodcov v Trenčíne,
- v roku 2005 pri organizovaní Celokrajského náučného turistického zrazu za finančnej podpory Trenčianskeho samosprávneho kraja, organizačne zabezpečeného základnou
organizáciou JDS v Hornej Súči,
- zriadení Univerzity tretieho veku na Trenčianskej univerzite
Alexandra Dubčeka v akademickom roku 2002/2003.
Po diskusii vyvrcholilo rokovanie snemu voľbou nových
orgánov. Do nového volebného obdobia schválili delegáti
svoje nové vedenie pod vedením staronového predsedu Ing.
Jozefa Miklóša a predsedu revíznej komisie Ing. Alojza
Urbana.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 386/1/06
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Vo veku 86 rokov zomrel dňa 26. júla 2006 v Prahe jeden z
našich najvýznamnejších predstaviteľov literatúry faktu JUDr.
Vojtech Zamarovský. Narodil sa 5. októbra 1919 v Trenčíne.
Študoval ekonómiu v Prahe a Bratislave, právo v Bratislave.
Tam aj získal v roku 1943 titul doktora práv. Pracoval v
oblasti bankovníctva (v Slovenskej národnej banke), v ústredných štátnych inštitúciách hospodárskeho zamerania v
Prahe a Bratislave
(krátko na Povereníctve
priemyslu v Bratislave,
v rokoch 1946-1949 pôsobil na Úrade predsedníctva vlády v Prahe) a prednášal ekonómiu na vysokých školách. Posledným jeho
pracoviskom bolo Štátne nakladateľstvo krásVojtech Zamarovský pri svojej návšteve v Trenčíne v roku 2004
nej literatúry v Prahe,
kde pôsobil do roku 1953. Potom ostal v slobodnom povolaní.
Po prekladateľskej činnosti z oblasti ekonomiky a finančníctva
sa sústredil na vlastnú literárnu tvorbu. V päťdesiatych rokoch,
keď sa nemohol venovať práci v oblasti, ktorú študoval, urobil
si zo záľuby v histórii starovekých kultúr povolanie a začal ju
literárne spracúvať. Trpel Parkinsonovou chorobou a posledné
dva mesiace bol v kóme. Státisíce čitateľov obohatil o pozoruhodné poznatky zo sveta starovekých kultúr. Aj jeho pričinením dozrela naša literatúra faktu na svojbytný literárny
žáner uznávaný vo svete. Podarilo sa mu zosúladiť poznávaciu
a estetickú rovinu diela. Jeho knihu Bohovia a hrdinovia
antických bájí vydali aj Gréci, ako prínos pre poznanie
vlastnej histórie. V zahraničí mu vyšlo viac než 250 kníh v
pätnástich jazykoch. Najpredávanejšou sa stala prvotina Za
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siedmimi divmi sveta. Týmto cestopisom o Mezopotámii,
Egypte a Grécku odštartoval v roku 1960 novú etapu v
ponímaní literatúry faktu. Potom napísal Objavenie Tróje, Za
tajomstvom ríše Chetitov, Na počiatku bol Sumer, Bohovia
a hrdinovia antických bájí, Dejiny písané Rímom, Grécky
zázrak, Ich veličenstvá, pyramídy. Históriu antických
olympijských hier zobrazil v roku 1978 v knihe Vzkriesenie
Olympie. Medzi obľúbené patria aj Bohovia a králi starého
Egypta, Návrat do staroveku a eposy Gilgameš, Aeneas a
Sinuhet. Náklad, v ktorom Zamarovského knihy vo svete
vyšli, presiahol dva milióny. V roku 2004 mu prichystalo
vydavateľstvo Perfekt súborné dielo, v náklade 100 000
kusov. Nové spracovanie kníh bolo ilustrované stovkami nových farebných i čiernobielych fotografií a perokresieb. Svoje
rozsiahle vedomosti uplatnil aj v oblasti televíznej a filmovej
dokumentárnej tvorby. Často ho prizývali ako scenáristu,
odborného poradcu či sprievodcu k programom s tematikou
staroveku (Po stopách Herodota, Po stopách Aenneových a
Veľké civilizácie staroveku). Pred desiatimi rokmi bol o ňom
nakrútený televízny portrét. Vojtech Zamarovský prekladal z
latinčiny, angličtiny, francúzštiny a nemčiny diela beletristické
i diela literatúry faktu. Za svoju bohatú literárnu činnosť získal
ocenenia doma i v zahraničí. Okrem nich dostal v roku 2000
vysoké štátne vyznamenanie Pribinov kríž 1. triedy. Pred
dvomi rokmi si prevzal aj Cenu ministra kultúry Slovenskej
republiky. Poslednú úctu veľkému Trenčanovi vzdali Trenčania zápisom do kondolenčnej listiny, ktorá bola umiestnená
v Mestskej galérii v Trenčíne, v ktorej je zatiaľ provizorne
umiestnené Múzeum Vojtecha Zamarovského.
www.sme.sk 27.07.2006
Info 03.08.2006
Pomocná evidencia 445/1/06
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Na poslednej rozlúčke s Vojtechom Zamarovským na
Olšanskom cintoríne v Prahe sa zúčastnil primátor Mesta
Trenčín Ing. Branislav Celler. Nad jeho otvoreným hrobom
v dedinke Soutice pri Prahe sa s ním za všetkých Trenčanov
a členov Klubu priateľom Vojtecha Zamarovského rozlúčil
jeho podpredseda Ivo Veliký : „I keď ho v ostatných rokoch
kvárili viaceré choroby a znemožňovali mu pohybovať sa i
hovoriť jeho múdrosť túžba po poznaní a humor vôbec tomu
nenasvedčovali, že prekročil úctihodný vek bardov, osemdesiatich piatich rokov. Vojtech Zamarovský vyše 55 rokov žil a
pôsobil v Prahe, no Trenčanom a Slovákom nikdy byť neprestal. Preto slová Karla Čapka sú priam šité na mieru nášho
rodáka : „Rodný kraj je kraj detstva, kraj prvých a preto najsilnejších dojmov a poznatkov. Človek sa tam nemusí vracať,
pretože tam vlastne neprestal byť, nech sa ocitol kdekoľvek.
Rodný kraj je ako rodný jazyk i keby niekto hovoril a písal
iným jazykom, neprestane myslieť a snívať jazykom svojho
detstva. To nie je vplyv, ale niečo pôvodnejšie, to je kus
vlastnej duše a osobností.“ Vojtech Zamarovský nielenže všetkých svojich jedenásť kníh napísal aj po slovensky, ale rodný
Trenčín, mesto Pána Váhu a Tatier - Matúša Čaká - ostalo pre
neho meradlom hodnôt Najvýstižnejšie to vyjadril v ďakovnom liste primátorovi mesta v roku 1994 - „Udelením čestného občianstva sa dám veľmi poctený a dúfam, ale že sa
moje meno nájde v kronike mesta podobne ako mená Osvalda
Zamarovského, richtára z roku 1461 či Bartolomeja z roku
1476 a iných mojich predkov, čo ostali v Trenčíne. Ja predsa
do nášho mesta tiel patrím, aj keď žijem a túlam sa inde.
Všetko premeriavam meradlom Trenčína napríklad le Empire
State Building je trikrát vyšší ako Matúšova veža, ale londýnsky Tower je vlastne menší ako náš hrad. Hradby okolo nejedného veľkého a slávneho mesta boli v stredoveku menšie
než tie naše...“ Návraty Vojtecha Zamarovského do rodiska
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neboli jednoznačné a jednoduché. Jeho „kapitalistický pôvod“
(otec Štefan bol známy trenčiansky kominársky majster), sa
„nehodili“ do koncepcie socialistických mocipánov, ktorí nemali záujem o ním ponúkanú pomoc... Až po roku 1994, po
udelení titulu Čestný občan mesta Trenčín za celoživotnú
literárnu a publicistickú tvorbu, ktorými prispel k zveľadeniu
ľudského poznania v oblasti vedy a kultúry nastal obrat k lepšiemu a Vojtech Zamarovský získal v Trenčíne ďalších mladších priateľov, priaznivcov a obdivovateľov, ktorí organizovali
viaceré spoločenské a kultúrne podujatia, semináre, prednášky, besedy. V roku 1997 vznikol Klub priateľov Vojtecha
Zamarovského a rozbiehli sa kontakty s veľvyslanectvom
Grécka, Egypta, Spoločnosťou slovensko-helénskeho priateľstva – FILIA, bratislavským vydavateľstvom Perfekt, ktoré
realizovalo reedíciu všetkých jeho diel, vychádzali zborníky a
štúdie, začali sa rysovať kontúry Múzea antiky... Okrem mnohých literárnych cien, ktoré prevzal Vojtech Zamarovský za
svoju literárnu činnosť, hodnotu jeho osobnosti si začali uvedomovať aj štátne a iné slovenské a svetové inštitúcie, keď ho
ocenili štátnymi vyznamenaniami a radmi – Rad Ľudovíta
Štúra 2. triedy, Cena E. E. Kischa, Pribinov kríž 1. stupňa,
Zlaté kruhy Slovenského olympijského výboru, Cena ministra
kultúry Slovenskej republiky, naposledy Veľvyslanec helenizmu za rok 2006 udelenú prefektúrou mesta Atény. Najväčším ocenením a vyznamenaním bol však pre neho rastúci
záujem o jeho dielo medzi čitateľmi nielen na Slovensku, v
Čechách, ale i v mnohých krajinách sveta.
Pomocná evidencia 444/1/06
V pondelok 14. augusta 2006 sa široká verejnosť navždy
rozlúčila s učiteľom, regionálnym historikom, geografom, nesmiernym milovníkom kníh, časopisov, hudby, zberateľom
pohľadníc a spolupracovníkom Trenčianskych novín a iných
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časopisov Mgr. Milanom Drobenom. Rodák z Višňového,
okres Nové Mesto nad Váhom sa narodil 1. júla 1927. Po
ukončení štúdia na Gymnáziu v Novom Meste nad Váhom si
svoje pedagogické vzdelanie dopĺňal na Pedagogickej fakulte
Vysokej školy pedagogickej v Bratislave. Vyučoval na viacerých základných školách a celých 25 rokov pôsobil na
Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne. Počas celej doby sa
aktívne angažoval vo všetkých spoločenských organizáciách,
ktoré v škole pôsobili. Celý svoj život zasvätil práci pri
výchove mladej generácie. Učil ju poznávať, žiť a pracovať.
Jeho pracoviskom bola nielen škola, ale svoj um, schopnosti a
silu odovzdával i mimo nej. Mal mnohostranné verejnoprospešné záujmové aktivity. Bol spolupracovníkom Trenčianskych novín, ktoré boli jeho veľkou, no nie jedinou láskou. Rovnako zanietene prispieval do iných časopisov. Bol
regionálnym historikom, geografom, nesmiernym milovníkom
kníh, časopisov, hudby a zberateľom pohľadníc. I po odchode
do dôchodku bol verejne činný, zúčastňoval sa na mnohých
seminároch, stretnutiach. Prednáškach v rámci Akadémie
Tretieho veku Jednoty dôchodcov, spolupracoval s Trenčianskym múzeom, Verejnou knižnicou Michala Rešetku v
Trenčíne a mnohými ďalšími inštitúciami. Nadobudnuté poznatky a skúsenosti opäť zúročoval v publicistickej činnosti. Aj
v pokročilom dôchodkovom veku sa chytal dopisovateľského
pera. Naďalej bol dopisovateľom Trenčianskych novín, inicioval a propagoval rôzne aktivity trenčianskych seniorov.
Trenčianske noviny už od svojho vzniku vytvárali „zlatý
fond“ široký okruh spolupracovníkov. Cieľavedomé a systematické využívanie ich tvorivého potenciálu sa následne odrážalo v obsahovej profilácii, ich kvalite a obľube. Redakcia
svojich najaktívnejších prispievateľov „škatuľkovala“ podľa
och profesijného a záujmového zamerania. Náš najsnaživejší,
najvytrvalejší a pritom najskromnejší dopisovateľ, profesor
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Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne Milan Drobena však
zostal po celé desaťročia „nezaradený“ Svojou všestrannosťou
a univerzálnosťou sa neformálne zaradil nielen medzi ekonómov, literátov, historikov, ale i pohotových spravodajcov.
Pod svojim menom, či značkou „md“ uverejňoval obsiahle
historické štúdie (vzbura trenčianskeho pluku v Kragujevci),
medailónky o významných osobnostiach okresu, recenzie
regionálnych publikácií, ale i kratšie článočky a informácie zo
všetkých oblastí hospodárskeho a kultúrno spoločenského
života. Jeho „miniatúry“ nezriedka poslúžili na spracovanie
rozsiahlejších riportov. Doslova držal prst na pulze doby a
podával verné svedectvo o problémoch spoločnosti. Ak platí,
„z kvapiek more“, to jeho more bolo plné dobrých správ,
príkladov a povzbudení. Milan Drobena mal rád ľudí. V
každom videl jeho dobré vlastnosti, stránky, vedel človeka vypočuť, inšpirovať, nájsť spoločnú reč. Pre každého mal milé
slovo, každého vedel srdečne a preňho charakteristicky osloviť, čo vyvieralo z jeho dobroprajného srdca. Kniha jeho
tvorivého života sa uzavrela 10. augusta 2006.
Trenčianske noviny 23.08.2006
Pomocná evidencia 484/1/06
Nová vláda Slovenskej republiky vymenila prednostov všetkých ôsmich krajských úradov. Premiér Róbert Fico konštatoval, že ich úlohou bude pripraviť presun kompetencií na
regionálne samosprávy. Potvrdil, že vláda, v čo najskoršom
termíne zruší krajské úrady. Za prednostu Krajského úradu v
Trenčíne vymenovala JUDr. Miroslava Laššu, ktorý vo funkcii vystriedal Mgr. Daniela Gajdoša. Vláda menovala prednostov na základe koaličnej dohody, čo potvrdila v predkladanej správe, kde uviedla : „Návrh na odvolanie prednostov
krajských úradov a na vymenovanie do týchto funkcií sa predkladá v zmysle koaličnej dohody.“ Ako si Smer - Sociálna
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demokracia, Slovenská národná strany a Ľudová strana –
Hnutia za demokratické Slovensko rozdelili pozície, však
premiér nepovedal. Oslovení funkcionári strán tvrdili, že nevedia, koho ktorá strana nominovala. Menovaných prednostov
krajských úradov si osvojila celá koalícia a oni ju budú reprezentovať. Preto nie je podstatné, kto je koho nominantom.
Strana Smer – Sociálna demokracia nominovala rovnako
v Košiciach, Bratislave, Trnave a v Prešove.
Trenčianske noviny 23.08.2006
Pomocná evidencia 486/2/06
Požiadavka navrátiť pôvodné sociálne výhody pre priamych
účastníkov protifašistického odboja, ktoré im v posledných rokoch ministerstvá a vláda Slovenskej republiky odobrala, zaznelo na 13. zjazde Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorý sa konal v dňoch 16. a
17. augusta 2006 v
Trenčíne. Delegáti z
celého Slovenska
hodnotili svoju činnosť po zmene stavovskej organizácie na občianske
združenie. Na slová
predsedu ústrednej rady Karola Pitku o snahách zväzu presadiť navrátenie sociálnych a iných výhod, o ktoré prišli po roku
1993, nadviazal čestný predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov generálporučík vo výslužbe Ján Husák. Podľa neho im mali zostať doživotne. Ján Husák vyslovil
presvedčenie, že nová vláda sa ich požiadavkami bude vážne
zaoberať. Delegáti privítali medzi sebou popredných funkcionárov v Slovenskom národnom povstaní, generála vo výs216

lužbe Ivana Institorisa z Nového Mesta nad Váhom a
generála vo výslužbe Teodora Šlajcharta zo Zvolena. Vo
svojich vystúpeniach odsudzovali všetky pokusy znevažovať
Slovenské národné povstanie a skresľovať výsledky druhej
svetovej vojny. Upozorňovali na neofašizmus, ktorý si znovu
hľadá cestu medzi mládežou. Konštatovali, že spoločenské a
ekonomické zmeny spoločnosti postavili priamych účastníkov
protifašistických bojov na okraj záujmu spoločnosti. Minimálne výhody, ktoré mali, boli im postupne odopierané. Neúčasť najvyšších štátnych predstaviteľov na spomienkových
oslavách jednotlivých výročí Slovenského národného povstania a ukončenia vojny, bola neúctou k morálnym hodnotám,
ktoré sú uznávané celou Európou. Delegáti sa kriticky postavili k spôsobu výučby a výkladu histórie boja proti fašizmu a
za národné oslobodenie na školách. V správe o činnosti Karol
Pitka uviedol, že zväz v posledných rokoch zaznamenal značný úbytok členov. V roku 1995 ich bolo ešte približne 60-tisíc,
v súčasnosti je to už iba niečo viac ako 27-tisíc členov. Dôvodom je nielen prirodzená úmrtnosť priamych účastníkov, ktorých vek sa pohybuje okolo 80 rokov, ale aj skutočnosť, že
základné organizácie venujú menšiu pozornosť prijímaniu nových členov z radov pozostalých rodinných príslušníkov, alebo aj sympatizantov. Generálmajor vo výslužbe Teodor Šlajchart vystúpil s požiadavkou venovať veľkú pozornosť prijímaniu nových členov, najmä z radov mladých ľudí. Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov však treba dôsledne odpolitizovať a potom sa môže vrátiť k pôvodnému
poslaniu, teda boju za demokraciu. To bolo krédo ľudí, ktorí v
čase druhej svetovej vojny a v Slovenskom národnom povstaní vystúpili so zbraňou v ruke proti fašizmu. Cestu do zväzu
má teraz otvorenú každý občan nad 18 rokov, ktorému sú tieto
ciele blízke. Počas dvoch dní takmer dvesto delegátov hodnotilo činnosť zväzu od posledného zjazdu v roku 2003.
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Účastníci zjazdu schválili programové zameranie do 14. zjazdu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a zvolili
novú ústrednú radu s predsedom Karolom Pitkom. Delegáti s
ľútosťou prijali informáciu z úradu vlády, že avizovaná účasť
predsedu vlády Róberta Fica na zjazde pre jeho zaneprázdnenosť bola zrušená.
Trenčianske noviny 23.08.2006
Pomocná evidencia 486/1/06
Dňa 28.augusta 2006 si uctila trenčianska verejnosť pri
pamätníku na Brezine padlých v Slovenskom národnom
povstaní a v národno-oslobodzovacom hnutí. Začiatok
pietneho aktu patril Vojenskej hudbe Trenčín, ktorá
smútočným chorálom sprevádzala delegácie samosprávnych,
politických a spoločenských orgánov a organizácií vence vďaky k pamätníku. Veršami vďaky otvorila PaedDr.
Alexandra Kabátová
oficiálnu časť programu
pietneho aktu, na ktoré
nadviazal slávnostným
príhovorom
primátor
Mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler. Zvýraznil, že „účastníkom Slovenského národného povstania patrí naša úcta a vďaka. Naša trvalá
spomienka patrí tým, ktorí obetovali to najcennejšie, svoje
životy, ale aj tým, ktorí prežili utrpenie v zajateckých táboroch. Všetci zostávajú súčasťou nášho bytia, sú tichým mementom vzdoru proti zvrátenej moci.“ Za Mestskú organizáciu
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vystúpil
odbojár Alfonz Bučko, ktorý vyzval prítomných, „aby sa pou218

čili z nedávnej histórie, pretože bez tejto aplikácie nie sme
schopní priblížiť sa k demokratickým a vyspelým štátom.
Zdôraznil, že členovia Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov sa nevzdajú ideálov, za ktoré bojovali a trpeli
v Slovenskom národnom povstaní a niektorí položili aj svoje
životy. „Odpúšťať môžeme aj budeme, ale nikdy nebudeme
zabúdať.“
Vlastné poznámky
Predstavitelia Slovenskej autobusovej dopravy, a.s. Trenčín
splnili sľub, ktorý dali Trenčanom 30. júna 2006 pri odovzdávaní pätnástich nových autobusov mestskej hromadnej dopravy, do prevádzky. Od 6. septembra 2006 jazdí na linkách
trenčianskej mestskej hromadnej dopravy nízkopodlažný autobus, špeciálne určený a prispôsobený aj na cestovanie telesne
postihnutých občanov. Podľa slov hovorkyne SAD, a.s., Trenčín Ivany Strelcovej, nová Karosa Citelis s červenou metalízou má kapacitu 30 miest na sedenie a 69 na státie, ktorá
stála 8 miliónov Sk. Má znížený podvozok, čo uľahčuje nastupovanie osobám so zníženou pohyblivosťou a rodičom s detskými kočíkmi. Stredné dvere sú vybavené bezpečnostným
snímačom a predovšetkým manuálne vyklápacou plošinou na
bezproblémové nastupovanie vozíčkárov. Autobus bude nasadzovaný na výkon najmä na linkách, ktoré idú okolo nemocnice. Počas pracovných dní bude prevažne v prevádzke na
linkách č. 2 (trasa Nozdrkovce – Výskumný ústav ovčiarsky
a späť), č. 8 (trasa Juh 2. otoč – VÚO) č. 18 (trasa Juh 1. otoč
– VÚO), cez víkend opäť na linke č. 2 a ďalej na linke č. 5
(trasa Juh I otoč – VOD-EKO) a č. 1 (trasa Juh 2. otoč –
Kubra).
Vlastné poznámky
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Na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja prijali v
dňoch 6. – 9. septembra 2006 oficiálnu 16-člennú delegáciu z
nórskeho regiónu Sor-Trondelag, pozostávajúcu z členov
Krajskej rady - Komisie pre vzdelanie, blahobyt a zdravie,
administratívnych pracovníkov, ako aj riaditeľov vzdelávacích
inštitúcií. V Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne hostí prijal
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol
Sedláček, MPH. Členovia nórskej delegácie sa počas študijnej cesty oboznámili so systémom a kompetenciami
v oblasti školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva. Z pohľadu
Trenčianskeho samosprávneho kraja prioritou stretnutia bola
vzájomná konzultácia, smerovanie ako aj vykonanie relevantných krokov v problematike vypracovaného a predloženého projektu pod názvom Projekt obnovy, ochrany a nového využitia kultúrnej pamiatky Trenčiansky hrad v objeme
76 mil. Sk v rámci prvej výzvy na Úrad vlády Slovenskej
republiky z finančných mechanizmov Nórskeho kráľovstva
Európskeho hospodárskeho priestoru. Ďalšou z priorít návštevy bola oblasť školstva. Po návšteva Strednej zdravotníckej
školy v Trenčíne nasledovalo pozvanie štatutára uvedenej školy a zamestnanca odboru školstva Trenčianskeho samosprávneho kraja do regiónu Sor-Trondelag za účelom návštevy
strednej školy obdobného zamerania. Ďalšiu navštívenou
školou bolo Stredné odborné učilište Prievidza so zameraním
na poľnohospodárstvo, ktorá pripravuje s nórskou stranou
spoločné kroky v rámci projektu Leonardo. Na Gymnáziu V.
B. Nedožerského v Prievidzi sa nórski hostia zaujímali o systém, metodiku, zameranie voliteľných predmetov, dosiahnuté
výsledky ako aj etablovanie úspešných absolventov predovšetkým na vysokých školách. Členovia nórskej delegácie sa
zaujímali aj o systém v sociálnej oblasti. Navštívili Centrum
sociálnej pomoci v Trenčíne a o konkrétny proces etablovania
záujemcu do sociálneho zariadenia. Pri obhliadke uvedeného
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zariadenia prejavili spokojnosť s režimom a materiálnym vybavením, ktoré je porovnateľné aj s poskytovanými službami
v Nórsku. Neobišli ani oblasť zdravotníctva. Počas návštevy
Nemocnice s poliklinikou v Prievidzi so sídlom v Bojniciach,
oficiálna návšteva bola oboznámená so základnými kompetenciami samosprávneho kraja v oblasti zdravotníctva, zdravotníckymi zariadeniami, ako aj systémom poskytovania zdravotnej starostlivosti v Trenčianskom samosprávnom kraji.
Vlastné poznámky
Na oficiálnej webovej stránke Mesta Trenčín
www.trencin.sk je verejne prístupná od polovice septembra
2006 on-line webkamera, ktorá monitoruje priestory Mierového námestia a Dolnej brány pod Mestskou vežou. Je
umiestnená na budove mestského úradu a jej prostredníctvom
si môže každý z hocijakej časti zemegule pozrieť aktuálnu
situáciu v meste v spomínaných snímaných priestoroch. Jedinou podmienkou je prístup na internet. Vzhľadom na jej pomerne veľkú popularitu a záujem sa Mesto Trenčín rozhodlo
rozšíriť počet web kamier, umiestnených na webe o ďalšie tri.
Kamery, približujúce aj iné atraktívne lokality, boli už nainštalované. Jedna kamera bude monitorovať Štúrovo námestie,
druhá kamera umiestnená na stĺpe umelého osvetlenia mestského futbalového štadióna
bude snímať hlavne panoramatické časti mesta. Tretia
kamera nainštalovaná na hrade bude snímať panorámu
mesta i priestory. V súčasnosti sa pracuje na rozšírení
webovej stránky mesta Trenčín sekcie on-line kamera o
tieto pohľady a technicky sa
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pripravuje zabezpečenie prenosu dát na web. Do prevádzky
budú uvedené najneskôr však do 22. septembra 2006. Vzhľadom na náročnosť objemu prenesených údajov a aktuálnych
technických možností rýchlosti pripojenia na internet na strane
prevádzkovateľa i koncového užívateľa je pomerne technicky
i finančne náročné zabezpečiť priamy on-line nepretržitý prenos, takže obrázky budú zatiaľ snímané v niekoľko sekundových intervaloch.
Trenčianske noviny 20.09.2006
Pomocná evidencia 536/1/06
Mesto Trenčín dostalo 392 pripomienok k novému grafikonu cestovného poriadku mestskej hromadnej dopravy. Komisia na zmenu cestovného poriadku, ktorú na konci augusta
2006 zriadil na žiadosť zastupiteľstva primátor Ing. Branislav
Celler, žiada 175 zmien v cestovnom poriadku a zavedenie
štyroch nových liniek mestskej hromadnej dopravy. Nemohli
sme ostať ľahostajní pred oprávnenými požiadavkami občanov a významných zamestnávateľov na území mesta voči
novému cestovnému poriadku, uviedol Ing. Branislav Celler,
ktorý vyzve listom generálneho riaditeľa Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín na ich zapracovanie do cestovného
poriadku najneskôr do 28. októbra 2006. Podľa primátora Ing.
Branislava Cellera trenčianska Slovenská autobusová doprava
musí dovtedy na vlastné náklady zabezpečiť aj tlač a distribúciu upravených cestovných poriadkov. V momente, ako
nám bude doručené rozhodnutie komisie, budeme sa ním
zaoberať a všetky pripomienky budeme v rámci Zmluvy o
výkone vo verejnom záujme pri dodržaní všetkých zákonom
stanovených lehôt akceptovať, povedala pre agentúru SITA
hovorkyňa Slovenskej autobusovej Trenčín Ivana Strelcová s
tým, že k zmenám možno dôjde aj skôr ako 28. októbra. Na
zavedenie nových liniek ako aj zmien v cestovnom poriadku
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na základe požiadaviek občanov sme kapacitne pripravení.
Komisia odporučila primátorovi riešiť situáciu zavedením
úplne nových štyroch liniek č. 9, 16, 20 a 28 a úprav 175
nových spojov na jednotlivých linkách. Úpravy sa týkajú
najmä spojov smerujúcich do alebo z Nozdrkoviec, Opatovej,
Kubrice a Záblatia. Významnou zmenou je aj návrh na
posilnenie dopravy z Východnej ulice na sídlisku Juh linkou č.
28 s cieľovou stanicou na Sihoti. Komisiu tvorili poslanci z
jednotlivých mestských častí, predsedom bol viceprimátor
Anton Boc. Nový grafikon vytvorený v spolupráci s
Výskumným ústavom dopravným v Žiline, ktorí platil od 19.
augusta 2006 bude platiť najneskoršie do 28. októbra 2006.
Sita 22.09.2006
Info Trenčín 28.09.2006
Pomocná evidencia 558/1/06
Dňa 21. septembra 2006 sa uskutočnilo v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených Slovenskej republiky slávnostné
zhromaždenie Veliteľstva síl výcviku a podpory Ozbrojených
síl Slovenskej republiky pri príležitosti Dňa Ozbrojených
Slovenskej republiky. Podľa programu zhromaždenia bol
prednesený rozkaz prezidenta Slovenskej republiky, udelené
vyznamenania príslušníkov veliteľstva a podriadeným útvarov
a zariadení. Slávnostný prejav predniesol veliteľ Veliteľstva
síl výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky
generálmajor Ing. Ján Kačmar, ktorý okrem iného pripomenul, že už prvé ozbrojené povstanie slovenských dobrovoľníkov 22. septembra 1848 pri Brezovej pod Bradlom sa
stalo nevyčerpateľným zdrojom poučenia pre budúce generácie pre nastolenie ušľachtilých myšlienok národného osamostatnenia Slovákov. Predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne Ing. Tomáš Švec pripomenul analógiu ozbrojeného povstania v rokoch 1848 až 1849
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so Slovenským národným povstaním a národno-oslobodzovacím hnutím v rokoch 1944 až 1945. V závere slávnostného zhromaždenia vstúpil Vojenský folklórny súbor Jánošík.
Treba dodať, že pri príležitosti Dňa Ozbrojených Slovenskej
republiky bola poriadaná aj výstava súčasnej vojenskej techniky a vybavenia profesionálneho vojaka Ozbrojených Slovenskej republiky. V centre pozornosti bol najmä robot pre
potreby pyrotechnikov určeného na prieskum podozrivých
alebo nevybuchnutých predmetov.
Vlastné poznámky
Konferencia pod názvom Európska únia ako globálny akér sa uskutočnila v
sobotu dňa 23. sepembra 2006 v Konresovej sále hotela
Tatra. Jej aktéri disutovali o možnosiach ako posilniť
schopnosť únie zorávať globálnu politickú úlohu s dôraprezident medzinárodnej Paneurópskej konferencie Alain Terrenoirea, Ing. Branislav Celler a čestný
zom na prínos nopredseda Paneurópskej konferencie Otto von Habsburg
vých členských krajín Európskej únie, vrátane Slovenskej republiky, ktorá mimo
iného pôsobí počas rokov 2006/2007 ako nestály člen Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov. Zároveň
zhodnotili vzťah medzi deklarovanými zahraničnopolitickými
cieľmi Európskej únie a existujúcimi nástrojmi vonkajšej politiky Európskej únie s dôrazom na analýzu inštitucionálnych,
finančných a bezpečnostných kapacít únie. Konferenciu zorganizovali predstavitelia Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike a Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu v Slovenskej republike v spolupráci so Slovenskou spo224

ločnosťou pre zahraničnú politiku (SFPA) a Paneurópskou
úniou na Slovensku v rámci projektu Národný konvent o
Európskej únii. Po skončení rokovania prijal prezidenta me-zinárodnej Paneurópskej únie Alaina Terrenoirea a čestného
predsedu tejto organizácie Otta von Habsburga primátor
Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Na prijatí sa zúčastnil aj
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej repuliky na Slovensku Jacques Faure.
Info Trenčíne 28.09.2006
Pomocná evidencia 558/1/06
Dňa 30. septembra 2006 sa uskutočnil v Trenčíne snem
strany Smer – Sociálna demokracia, ktorého rokovanie bolo
poznačené niektorými personálnymi zmenami. Delegáti snemu hlasovaním potvrdili to, čo naznačilo už piatkové predsedníctvo, že podpredsedníčka pre zahraničnú politiku Monika Beňová prišla o túto funkciu a stala sa len radovou členkou. „Pokiaľ pôjde o zásadnú zahraničnopolitickú reprezentáciu, tá bude celkom prirodzene pripadať na predsedu strany,“
povedal staronový predseda Smeru Robert Fico. O podpredsedu pre zahraničie prišiel Smer krátko pred tým, ako rozhodnú európski socialisti 12. októbra 2006 či Smeru pozastavia
členstvo v strane. Dôvodom je vládna koalícia so Slovenskou
národnou stranou. Z vedenia strany bol odvolaný aj podpredseda Igor Šulaj. Novými podpredsedami sa stali minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič a doterajší generálny manažér strany, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky Igor Federič. Podpredsedami zostali naďalej Róbert
Kaliňák, Dušan Čaplovič, Vladimír Maňka a Pavol Paška.
Na snemu sa konštatovalo, že personálne výmeny nesúvisia
s Moniky Beňovej v súvislosti s jej kritikou zostavenia koalície so Slovenskou národnou stranou, ktorý prezentovala v
Európskom parlamente, ktorého je poslankyňou. Sobotňajší
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snem ešte viac upevnil Ficovu pozíciu v strane, potvrdil politológ Grigorij Mesežnikov. Snem zrušil privilégiá svojich 33
zakladajúcich členov.
Sme 02.10.2006
Dňa 4. októbra 2006 v zasadačke Mestského úradu v Trenčíne sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Mestského detského parlamentu, zloženého z 22 zástupcov základných škôl.
Pri určovaní počtu zástupcov bol prijatý kľúč, podľa ktorého
každá škola bez ohľadu na zriaďovateľa do 500 žiakov určila
dvoch zástupcov a nad 500 žiakov troch zástupcov. Zasadnutie
detského parlamentu moderovala Mária Kühleffelová. Po jej
privítaní a zoznámení sa s programom, predniesla text sľubu
zástupcov detského parlamentu v tomto znení „Svoje zvolenie
do detského parlamentu Mesta Trenčín beriem zodpovedne.
Chcem presadzovať potreby
a záujmy všetkých
detí
a nesklamem
dôveru svojich
kamarátov zo
školy. Tak sľubujem“. Potom
všetkých
22
zástupcov parlamentu svozľava – Mgr. J. Baláž, Ing. B. Celler, B. Zuábričaňák, M. Küchleffelová
jím hlasným
vyjadrením „sľubujem“ prijalo gratuláciu od primátora Mesta
Trenčín Ing. Branislava Cellera spolu s menovaním za člena
Detského parlamentu. K zástupcom Detského parlamentu sa
prihovoril primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Vyjadril svoju úprimnú radosť nad tým, že „myšlienka zriadiť
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detský parlament v meste Trenčín, rezonujúca už viac rokov,
bola úspešne zavŕšená ich zvolením do parlamentu. Vyjadril
presvedčenie, že práve zvolený detský parlament sa bude podieľať na plnení úloh spoločne s vedením mesta a poslaneckým zborom, že bude zodpovedne zastupovať všetkých
svojich spolužiakov a kamarátov zo základných škôl. Spoločným želaním je to, aby sa spoločne vyriešili tie problémy, ktoré trápia mladých ľudí v meste, aby mesto Trenčín bolo krajšie
k spokojnosti našej a k spokojnosti vašej. Potom, aby sa
poznali, vzájomne sa zástupcovia detského parlamentu predstavili, kde chodia do školy a aké majú záujmy. Detský parlament si zvolil jednohlasne svoje trojčlenné vedenie v zložení
– Matúš Bachynec zo Základnej školy Trenčín, Východná ul.,
Klára Šteiningerová zo Základnej školy Trenčín, Ul. Dlhé
Hony, Pavla Vachová zo Základnej školy Trenčín, Hodžova
ul. O organizačných veciach ako je schôdzková činnosť
vedenia a pléna detského parlamentu, činnosť v detských
občianskych výboroch a podobne informoval dlhodobo uvoľnený poslanec Branislav Zubričaňák. Do detského parlamentu
boli po schválení žiakmi na vecne a miestne príslušných trenčianskych základných školách delegovaní títo ich zástupcovia :
1. Paula Vachová - Základná škola Trenčín, Hodžova 9.B
2. Simon Huňa – Základná škola Trenčín, Hodžova 9.E
3. Alexandra Matysová – Základná škola Trenčín, Hodžova
7.A
4. Klára Steiningerová – Základná škola Trenčín, Dlhé Hony
9.C
5. Milan Mikuš – Základná škola Trenčín, Dlhé Hony 8.A
6. Alexandra Obušková – Základná škola Trenčín, Dlhé
Hony 9.B
7. Simona Terkovičová – Základná škola Trenčín,
Novomeského 8.D
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8. Andrea Píková – Základná škola Trenčín, Novomeského
9.C
9. Matúš Bachynec – Základná škola Trenčín, Novomeského
9.D
10. Andrej Sokol – Základná škola Trenčín, Bezručova 7.B
11. Tomáš Ješko – Základná škola Trenčín, Bezručova 8.A
12. Richard Janáč
– Základná škola
Trenčín, Kubranská 9.B
13. Alžbeta
Balajová – Základná škola Trenčín,
Kubranská
9.A
14. Soňa PauloviAndrea Piková skladá sľub do rúk primátora Ing. Branislava Cellera
čová – Základná
škola Trenčín, Východná 9.B
15. Kateřina Kopáčiková – Základná škola Trenčín, Východná 6.A
16. Jana Spačková – Základná škola Trenčín, Na dolinách
9.A
17. Matej Moric – Základná škola Trenčín, Na dolinách 8.B
18. Mohammed Hassan – Základná škola Trenčín, Veľkomoravská 8.A
19. Zuzana Betáková – Základná škola Trenčín, Veľkomoravská 7.B
20. Michaela Minarechová – Základná škola Trenčín, Veľkomoravská 9.C
21. Lucia Hurajová – Základná škola Trenčín, sv. Benedikta
a Svorada 9.A
22. Dominik Souhrada – Základná škola Trenčín, sv. Benedikta a Svorada 9.A
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Vlastné poznámky
Jedným z deviatich miest, kde bola inštalovaná putovná
výstava pod názvom „Ploty hanby“ bolo aj mesto Trenčín.
Organizovala ju poľská mimovládna organizácia „Centrum
pre teóriu a prax demokraciu“ so sídlom v Krakowe. Vernisáž
výstavy sa uskutočnila dňa 5. októbra 2006 na Mierovom námestí za účasti primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava
Cellera, Milana Šagáta z Nadácie Pontis a predsedu Centra
pre teóriu a prax demokracie Wojciecha Modelskieho. Výstavu realizuje Nadácia
Pontis v spolupráci
s občianskym združením Hlava 98 a poľskou
organizáciou
Centrum pre teóriu a
prax demokracie pod
záštitou Jána Figeľa,
člena Európskej komisie. Je venovaná
najmarkantnejším prípadom porušovania ľudských práv vo svete. Cieľom tejto
výstavy bolo zvýšiť informovanosť a solidaritu slovenskej verejnosti s ľuďmi v totalitných krajinách po celom svete, ktorí
sú vlastnými režimami utláčaní, trestaní a väznení pre svoje
presvedčenie. Od roku 2003 expozície výstavy boli vystavené
v 19 poľských mestách a v 38 mestách v Nemecku na miestach, kadiaľ najviac ľudia prechádzajú pešo. Pri príležitosti
vernisáže Wojciech Modelski povedal, že „touto výstavou
chce, aby čo najviac ľudí sa dozvedelo, že popri nás existujú
koncentračné tábory, plynové komory, že pracovným nástrojom niektorých vlád sú vraždy, znásilnenia a trýznenia za
účelom likvidácie svojich politických protivníkov“.
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Vlastné poznámky
V univerzálnej sále Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa dňa 5. októbra 2006 uskutočnil celoslovenský seminár „K opevneniam miest Slovenska“ ako
jedno zo sprievodných podujatí
Ing. Branislav Celler
k medzinárodnému
kongresu
historických opevnených miest
„Mesto za hradbami – iden- Ing. arch. Viera Dvořáková
tita verzus imidž“, ktorá sa uskutoční v Trenčíne za účasti zástupcov viac ako desiatky európskych miest sa začiatkom 24. októbra 2006
a potrvá päť dní. Podujatie pripravil PaPhDr. Marián Zemene
miatkový úrad Slovenskej republiky a Krajský
pamiatkový úrad v Trenčíne v spolupráci s Mestom Trenčín
a Kultúrnym a metodickým centrom Ozbrojených síl Slovenskej republiky „Cieľom odborného seminára bolo poukázať na súčasný stav opevnení miest v jednotlivých regiónoch
Slovenska s možnosťou ich zachovania pre budúce generácie
ako aj zapojenia do architektúry a krajinného výrazu daného
regiónu“. Seminár otvorila riaditeľka Krajskej pamiatkovej
správy v Trenčíne PhDr. Eva Gazdíková. V úvode podujatia
privítal hostí a účastníkov seminára na území mesta Trenčín
jeho primátor Ing. Branislav Celler a zaželal príjemný pobyt
v Trenčíne. Na jeho príhovor nadviazala zástupkyňa Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Ing. arch. Viera Dvořáková, ktorá kriticky konštatovala skutočnosť, že hradby
tým, že stratili svoju funkčnosť ochrany osídlenia, stratila záujem o ich udržovanie aj spoločnosť. Tým však, že mestské
opevnenia sú dôležitou súčasťou národného kultúrneho dedičstva je nanajvýš nutné, aby ich vlastníci, ktorými sú v pre230

vážnej časti mestá a obce, pod gestorstvom štátu riešili obnovu
existujúcich opevnení. V tomto zmysle predniesla aj návrh
rezolúcie účastníkov seminára adresovanú vlastníkom mestských opevnení a štátnym orgánom, aby v omnoho väčšej
miere participovali pri ich ochrane a obnove, ktorú prijali
účastníci s potleskom. O poslaní medzinárodného kongresu
„Mesto za hradbami – Identita verzus image“ ako aj so zoznámením s prijatými úlohami prijatými na predchádzajúcom
kongrese v holandskom meste ‘s-Hertogenbosch infor-movala
vedúca útvaru marketingu Mestského úradu v Trenčíne Mgr.
Renáta Kaščáková. Po týchto úvodných organizačných
procedúrach pokračoval program podujatia prednáškami, ktoré
odštartoval PhDr. Vlastimil Hábl z Trenčianskeho múzea
prednáškou „Z vojenských dejín Trenčína“, v ktorej priblížil niektoré, doteraz
neznáme miesta z histórie vojenských
útvarov a ich bojových ciest za obdobie
piatich storočí naspäť. Známy archivár
Ing. arch. Martin Bóna
PhDr. Marián Zemene priblížil vo svojej prednáške výsledky svojej práce v skúmaní opevnenia
mesta v Trenčíne pod názvom „Historické opevnenia v Trenčíne“, na ktorú nadviazal s prednáškou „Opevnenie mesta
Trenčín“ Ing. arch. Martin Bóna. Ešte pred obedňajšou
prestávkou s prednáškou „Opevnenie mesta Košice“ vystúpila
PhDr. Marcela Ďurišová a s prednáškou „Hradný areál Banská
Bystrica – Systém a formovanie fortifikácie mestského hradu“
predniesli PhDr. Miroslav Sura a Ing. Ľubica Filová. Dopoludňajšia časť seminára vyvrcholila návštevou účastníkov v
kostole sv. Františka Xaverského. Po obede pokračoval
seminár prednáškami :
„Opevnenie miest a mestečiek Dolného Považia v súvislosti
s tureckou expanziou“ – Ing. arch. Peter Hudák, Mgr.
Róbert Daňo, PhD.;
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„Mestské opevnenie Bardejova“ – Mgr. Peter Harčár;
„Sabinov – mestské opevnenie“ – Ing. Peter Glos;
„Mestské opevnenie v Bojniciach“ – Ing. arch. Lívia
Blahová;
„Výskum mestského opevnenia v Skalici“ – Mgr. Peter
Grznár;
„Opevnenie mesta Bratislavy“ – PhDr. Peter Baxa.
Záver patril diskusii a schváleniu rezolúcie.
Vlastné poznámky
Dňa 30. septembra 2006 sa uskutočnila krajská konferencia
Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie - demokratickej
strany účasti predsedu strany Mikuláša
Dzurindu si zväz za stanovil úlohy do
budúcnosti a priority do nadchádzajúcich komunálnych volieb. Súčasne
bolo zvolené 19-členné predsedníctvo
v čele s poslancom Národnej rady
Slovenskej republiky Ing. Jurajom Liškom. Pre média
uviedol, že nominantom Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie - demokratickej strany na post primátora v nastávajúcich komunálnych voľbách je súčasný štatutár mesta
Trenčín Ing. Branislav Celler.
Vlastné poznámky
Kandidátne listiny do funkcie poslanca mestského zastupiteľstva a primátora mesta Trenčín záujemcovia odovzdali do
polnoci 8. októbra 2006. Kancelária primátora dňa 9. októbra
2006 uviedla, že na post primátora Trenčína sa uchádzajú piati
muži. Sú nimi :
■ súčasný primátor mesta 39-ročný Ing. Branislav Celler,
kandidát koalície Slovenská demokratická a kresťanská únia
–Demokratická strana a Kresťansko-demokratické hnutie.
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bývalý primátor 52-ročný Ing. Jozef Žiška, kandidát koalícia Aliancia nového občana a Hnutie za demokraciu.
■ vysokoškolský učiteľ 54-ročný doc. Ing. Oto Barborák,
CSc., kandidát koalície Smer – Sociálna demokracia a Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko.
■ nezamestnaný robotník 43-ročný Jozef Franko kandidát za
Združenie robotníkov Slovenska.
■ 56-ročného JUDr. Fedor Jánošík, kandidát Strany
občianskej solidarity.
Oproti predchádzajúcim komunálnym voľbám kandidátov
bolo menej, ktoré boli v Trenčíne v marci 2004, keď sa o
funkciu primátora uchádzalo 11 kandidátov. O kreslá poslancov v 25-člennom mestskom zastupiteľstve sa chcú uchádzať
kandidáti koalícií Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana a Kresťansko-demokratické hnutie, Smer
– Sociálna demokracia a Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, Aliancia nového občana a Hnutie za
demokraciu, politických strán Úsvit, Komunistická strana Slovenska, Slovenská národná strana, Združenie robotníkov
Slovenska, Strana občianskej solidarity, Slobodné fórum, OKS
a 11 nezávislých kandidátov.
Vlastné poznámky
■

Archeologička Trenčianskeho múzea 63-ročná PhDr. Tamara Nešporová tragicky zahynula dňa 10. októbra 2006 popoludní pri obhliadke
kláštora na Skalke pri Trenčíne. Zo
starého múru sa uvoľnili kamene a
jeden z nich ju zasiahol priamo do
hlavy a zapríčinil jej smrť. Správca
kláštora MUDr. Ivan Horváth, ktorý
bol s archeologičkou pod narušeným
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múrom, ešte stihol pred padajúcimi kameňmi uskočiť. „Zbadal
som prasklinu, tak hovorím, pozor padá. Ja som skočil do brehu a ona mala tú smolu, že ju trafil kameň do hlavy.“ Snažil sa
jej poskytnúť prvú pomoc. „Mŕtva bola prakticky hneď,“ povedal. „Úraz sa stal pri prácach, ktoré spočívali v odkrývaní
muriva ohradenia kláštora,“ povedal Viliam Gajdošík z Inšpektorátu práce v Trenčíne, ktorý tragédiu vyšetroval. Podľa
jeho slov sa archeologička pri obhliadke dostala do blízkosti
zrejme nezabezpečeného muriva a náhle sa uvoľnil materiál.
PhDr. Tamara Nešporová pracovala v Trenčianskom múzeu
od roku 1967 a všetky veľké výskumy, ktoré sa odvtedy robili
na Trenčianskom hrade, boli pod jej vedením. I objavenie
románskej rotundy na Trenčianskom hrade, ako svetového
unikátu bola jej zásluha.
www.Sme 12.10.2006
Zložením predpísaného sľubu do rúk primátora Ing. Branislava Cellera začala dňa 12. októbra 2006 na poludnie
pracovať mestská volebná komisia k voľbám do orgánov
samosprávy obcí v Trenčíne, ktoré sa uskutočnia 2. decembra
2006. Do komisie navrhli svojich členov politické strany –
Komunistická strana Slovenska, Slovenská národná strana,
Strana občianskej solidarity a koalície Smer – Sociálna
demokracia s Ľudovou stranou – Hnutie za demokratické Slovensko a Sociálnodemokratická únia – Demokratická strana
s Kresťansko-demokratickým hnutím a Aliancia nového občana s Hnutím za demokraciu, ktoré podali kandidátnu
listinu. Predsedom šesťčlennej komisie sa po vzájomnej dohode stal JUDr. Miloslav Kohout zo Strany občianskej solidarity a podpredsedníčkou Ing. Ivona Tarbajovská z koalície
Aliancie nového občana s Hnutím za demokraciu. Prvou
úlohou volebnej komisie bude preskúmať všetky kandidátne
listiny a rozhodnúť o registrácii alebo neregistrácii kandidátov.
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Ďalšou úlohou bude dohliadať na pripravenosť okrskových
volebných komisií, aby zabezpečovali úlohy v súlade
s platnou legislatívou. Veľmi dôležitá úloha spočíva vo
vyhotovení zápisnice o výsledkoch volieb do mestského
zastupiteľstva a volieb primátora mesta Trenčín. Štvrtou
funkciou mestskej volebnej komisie bude vydať zvoleným
kandidátom osvedčenie o zvolení. Poslednou úlohou bude
odovzdanie volebných dokumentov do úschovy mesta
Trenčín.
Vlastné poznámky
Dňa 17. októbra 2006 sa uskutočnilo prvé zasadnutie
detského výboru mestskej časti Trenčín - Juh pod vedením
poslanca Branislava Zubri-čaňáka. Deti riešili problémy
sídliska, tak i problémy na školách. Prvý problém, ktorý
otvorili deti bolo, že sa neporiadajú diskotéky na školách, na
ktorých by sa žiaci spoznávali a zabavili. Druhým vzneseným
problémom bolo, že na novom školskom športovom areálu
chýba hudba a tretím vzneseným problémom boli chýbajúce
koše na ihriskách pri Základnej škole Východná ulica.
Východisko zo vznesených problémov navrhol poslanec
Branislav Zubričaňák nasledovne :
- navrhne, aby školské rozhlasy fungovali počas veľkých
prestávok tak, aby ich obsahové zameranie bolo napríklad
hranie piesní na želanie pri rôznych príležitostiach,
gratulácie k úspechom žiakom a učiteľom, vysielanie
informácií o školských podujatiach pre žiakov a učiteľov,
o kultúrnych a športových podujatiach;
- na základných školách na Juhu sa vytvoria kolektívy žiakov,
ktoré budú zabezpečovať obsahovú i praktickú
stránku
vysielania;
V ďalšej časti rokovania sa deti zaoberali pripravovaným
podujatím „Južanský super tanečník“, ktorý spolu organizačne
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pripravia s vedením Kultúrneho centra Aktivity Juh
a Telovýchovnej jednoty Mladosť.
V závere zasadnutia predmetom rokovania detí boli z ich
strany vznesené rôzne požiadavky a neduhy, ktoré treba
napraviť, ale aj rôzne pozitíva, ktoré sa im páčia. Napríklad :
Soňa Paulovičová sa vyjadrila, že sa jej páči Obchodnozábavné centrum Južanka, ale na druhej strane sa kriticky
vyjadril k Základnej škole Východná ul., ktorá je značne
poškodená a potrebuje sa na nej vykonať veľa opráv.
Martina Oravcová konštatovala, že nový športový areál na
Juhu je prínosom na športovanie detí, podobne kladne sa
vyjadrila aj o Obchodno-zábavnom centre Južanka a novom
chrámovom areáli. Kritizovala zlý technický stav schodov pri
Obchodno-zábavnom centre Južanka, ktoré vedú k Materskej
škole Šafárikova ul.
Ade Pikovej sa mi veľmi páči novo vybudovaný športový
areál, ktorý je najväčší na Slovensku. Nepáči sa jej, že
majitelia psov si po sebe neupracú psie vykali. a je potrebné
opraviť schody pri Obchodno-zábavnom centre Južanka .
Matúš Bachynec sa pochvalne vyjadril o najväčšom
športovom areáli na Slovensku, ako aj o Obchodno-zábavnom
centre Južanka. A čo sa mu nepáči je to, čo vlastne už
povedala Aďa, že majitelia psov si po svojich miláčikoch
neupracú a mnoho ľudí hádže na zem odpadky.
V závere sa do paľby detských zástupcov parlamentu dostal
poslanec Branislav Zubričaňák, keď musel odpovedať na
aktuálne otázky ako napríklad :
- Kto spravuje komunikáciu od OD Kaufland po kruhový
objazd pod sídliskom Juh ?
- Či sa budú budovať detské ihriská pri obytných domoch na
Východnej ?
Vlastné poznámky
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Mestská volebná komisia v Trenčíne na svojom druhom
rokovaní dňa
18. októbra 2006 pri kontrole návrhov
kandidátov na primátora a poslancov mesta Trenčín
nezaregistrovala jedného kandidáta na primátora mesta
nominanta Strany občianskej solidarity JUDr. Fedora
Jánošíka. Podľa predsedu mestskej volebnej komisie JUDr.
Miloslava Kohouta „JUDr. Fedor Jánošík nemal v čase
podania kandidátnych listín trvalé bydlisko v Trenčíne, ale až
v čase registrácie. Mestská volebná komisia rozhodla
hlasovaním
o jeho
nezaregistrovaní.
Takže
počet
zaregistrovaných na primátora mesta sa znížil na štyroch“.
Rozhodnutie o registrácii či neregistrácii dostanú kandidáti do
24 hodín, na prípadné odvolanie sa proti rozhodnutiu na
okresný súd majú čas ďalšie tri dni. Zo 110 kandidátov na post
poslancov mestského zastupiteľstva, zaregistrovala mestská
volebná komisia 108 občanov. Nebol zaregistrovaný už
spomínaný JUDr. Fedor Jánošík, ktorý kandidoval aj na
funkciu poslanca pre už spomínaný nedostatok. Druhým
nezaregistrovaným bol nezávislý kandidát Jozef Prekop,
ktorého petičné hárky neboli v súlade so zákonom o voľbách
do samosprávy obcí. Najbližšou úlohou mestskej volebnej
komisie bude korektúra hlasovacích lístkov pred tlačou. Na
území mesta žilo k 6. septembru t. r. 57 334 obyvateľov,
volebné právo má 47 594 občanov.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 608/1/06
Kultúrne stredisko Trenčín - Kubra dňa 18. októbra 2006
bolo miestom zasadnutia Výboru mestskej časti Sever.
Občania sa pravidelne obracajú na poslancov s rôznymi
problémami a tí ich predkladajú na výbor mestskej časti.
Veronika Závodská žiadala :
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- čistiť komunikácie pod cintorínom v Opatovej, lebo padajúce
lístie upcháva kanálové vpuste a voda nemá kde odtekať;
- dať do poriadku studňu na Potočnej ulici
- a doplniť jednu lampu verejného osvetlenia.
Poslankyňa
Janka Fabová
žiadala :
- pridať svetlo
na
Ulici
Volavé.
Poslanec Peter
Hlavaj žiadal :
- kosenie okolia
hrá-dze
pri
potoku
Teplička;
- žiada preveriť
oprava miestnych komunikácií v Opatovej
ma-jetkovo-právne vzťahy, komu patria pozemky a kto sa má
starať o tento pries-tor medzi garážami na Považskej ulici
a hrádzou
Poslanec Peter Hlavaj vyjadril názor spoluobčanov s
dobrými ohlasmi na investičnú akciu mesta zameranú na
vybudovanie parkovísk na Šoltésovej ulici.
Poslankyňa Alena Laborecká vyjadrila s podobnými
signálmi o zlepšení situácie na Študentskej, Nábrežnej
a Švermovej ulici.
Poslanec Ľubomír Dobiaš :
- žiadal častejšie kontroly hliadok mestskej polície, po
otvorení ihriska s umelou trávou v areáli Základnej školy
Trenčín, Kubranská cesta, aby sa zabránilo vandalizmu.
- kriticky sa vyjadril aj k rozpisu umiestnenia kontajnerov
počas jesenného upratovania. Žiada pridať jeden kontajner
k lipám na Kubranskej pri vyústení Súvozu;
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Poslankyňa Janka Fabová žiadala jeden kontajner
k zastávke v Kubrici pri cintoríne.
Predseda výboru mestskej časti Sever Ján Babič sa vyjadril
:
- aby dĺžka umiestnenia kontajnera bola aspoň dva dni;
- že chýba osvetlenie na hrádzi pred domami č. 52 a 53;
- že z pohľadu vodiča je málo osvetlená križovatka Žilinská –
Považská, podobne aj križovatka na rohu bývalej mliekárne;
- poďakoval sa komisii na úpravu cestovného poriadku
mestskej hromadnej dopravy, lebo je vyriešený lepšie, ako
pôvodný.
Obrat v rokovaní sa zvýšil po príchode občanov tejto
mestskej časti, ktorí vzniesli tieto požiadavky :
- orezanie konárov pri informačnej tabuli výboru mestskej
časti pri obchode, aby bola čitateľná;
- treba orezať staré 50-ročné čerešne, lebo ohrozujú chodcov
i vozidlá;
- chýba prechod pre chodcov pri obchode na Ulici
K výstavisku;
- lokalita nie je pokrytá signálom Televízie Trenčín;
- treba zastrešiť zastávku mestskej hromadnej dopravy na Ulici
gen. M. R. Štefánika;
- treba zabezpečiť poriadok v okolí Piano clubu po akciách
v jeho priestoroch;
- lávka pre peších ponad cestu pri Obchodno-zábavného centra
Max má iba jeden výťah, zo strany obchodného centra sa
chodí cez interiér. Ako však prejsť na druhú strany cesty
telesne postihnutí v čase, keď je centrum zatvorené a teda
výťah nefunguje ?
- vyjadrili sťažnosť na betonárku, ktorá pri priaznivom vetre
zasýpa všetko pieskom a prachom sídlisko Pred poľom a Pod
Sokolice.
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- vyjadrili sťažnosť na prevádzku výroby hliníka Askov, kde
kontroly sú bezúspešné a počas nich neboli zaznamenané
zvýšené hladiny škodlivín v ovzduší. Najhoršia je situácia
počas víkendov a v nočných hodinách. Dávajú si otázku, že
čo robí verejné zdravotníctvo a inšpektorát práce ?
Ján Babič informoval o poslaneckom prieskume
v prevádzke Askov, o krokoch podniknutých výborom
mestskej časti v tejto kauze. Obyvatelia najviac postihnutých
domov sú rozhodnutí obrátiť sa na televízne štáby so
žiadosťou o pomoc. Jozef Čermák pripomenul, že počas
masívneho vypúšťanie spalín treba volať mestskú políciu.
Info Trenčín 26.10.2006
Pomocná evidencia 626/1/06
Policajný prezident generál Ján Packa dňa 19. októbra
2006 odvolal z funkcie riaditeľa Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Trenčíne Jozefa Valacha. Jozef Valach
nemal previerku na stupeň riadenia, no ako okresný riaditeľ
potreboval previerku na vyšší stupeň. Tú od Národného
bezpeč-nostného úradu v Bratislave nedostal. Odvolal sa
a odvolanie tiež mu zamietli, takže ho generál Ján Packa
musel odvolať.
www.sme.20.10.2006
Dňa 24. októbra 2006 sa uskutočnila tlačová
beseda primátora Mesta Trenčín Ing.
Branislava Cellera v súvislosti s rokovaním
mestského zastupiteľstva dňa 26. októbra
2006, na ktorej sa okrem neho zúčastnila
prednostka Mestského úradu v Trenčíne JUDr. Ing. Branislav Celler
Iveta Orgo-níková a vedúca útvaru architektúry a stratégie
Mestského úradu v Trenčíne Ing. Adriana Mlynčeková. Podľa
programu bola zo strany primátora Mesta Trenčín Ing.
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Ing. arch. Adriana Mlynčeková

Branislava Cellera podaná informácia o zásobníku proritných
projektov mesta Trenčín na z Európskej únie, ktoré sú
sústredené do oblasti vzdelávania (rekonštrukcie školských
objektov), do oblasti infraštruktúry sociálnych služieb
(rekonštrukcie objektov sociálneho zabezpečenia), do oblasti
infraštruktúry cestovného ruchu, do oblasti humanizácie sídiel,
do oblasti životného prostredia a do oblasti
infraštruktúry priemyslu. Ing. Adriana
Mlynčeková. Informovala, že po dohode
s Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi
Augsburského vyznania na Slovensku so
sídlom v Trenčíne Mesto Trenčín vypracovalo
JUDr. Iveta Orgoníková
návrh zmluvy o výpožičke, podľa
ktorej
prevezme na 99 rokov do výpožičky evanjelický cintorín na
Hornom Šianci v Trenčíne. Okrem toho sa Mesto Trenčín
zaviazalo zabezpečovať starostlivosť o hroby všetkých
významných osobností pochovaných na tomto cintoríne
a platiť poplatky za prenájom týchto hrobových miest : PhMr.
Jána Halašu, JUDr. Ľudovíta Miloša Mičátka, Hrob rodiny
Štúrovcov (Ján Štúr, JUDr. Karol Štúr), Anny Štúrovej, Jána
Zemana, Jána Zubeka, Žigmunda Križana a JUDr. Ľudovíta
Dohnányho. JUDr. Iveta Orgoníková informovala
o odstúpení zmluvy s firmou Tehlár Trenčín, ktorá bola
dodávateľom rekonštrukčných prác na
bývalom objekte Materskej školy Trenčín,
Gagarinova ul. pre voľno časové aktivity
seniorov víťazstvom vo verejnej súťaži na
základe nedostatkov zistených nedodržania
technologických
postupov
a
časových
termínov rekonštrukcie objektu. Zároveň
potvrdila, že mesto uhradilo len tie práce, ktoré boli vykonané
podľa projektovej dokumentácie cca za 2,5 milióna Sk.
Vlastné poznámky
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Pomocná evidencia 617/1/06, 618/1/06, 619/1/06, 620/1/06
Minister životného prostredia Slovenskej republiky Jaroslav
Izák už nie je poslancom trenčianskeho krajského
zastupiteľstva. Funkcie sa písomne vzdal práve z dôvodu
výkonu ministerskej funkcie a na rokovaní zastupiteľstva dňa
25. októbra 2006 na jeho miesto nastúpila Katarína
Macháčková, ktorá kandidovala ako nezávislá. Jaroslav Izák
kandidoval do krajského parlamentu za Slovenskú národnú
stranu za okres Prievidza. Poslanci ho na rokovaní krajského
zastupiteľstva zároveň odvolali z troch komisií. Krajské
zastupiteľstvo má 45 poslancov, v ktorom po dnešnom
rokovaní je z nich 20 za Ľudová strana – Hnutie za
demokratické Slovensko, 10 za Smer – Sociálna demokracia ,
8 za Kresťansko-demokratické hnutie, 2 za Slovenskú národnú
stranu, 1 za Slovenskú demokratickú kresťanskú úniu –
Demokratická strana a štyria sú nezávislí.
Vlastné poznámky
Mestská volebná komisia v Trenčíne podľa § 18 zákona
Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí, v znení neskorších predpisov
vyhlásila, že pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva
dňa 2. decembra 2006 po schválení odvolania Okresným
súdom v Trenčíne zo dňa 23. októbra 2006 predtým neschválených kandidátov na poslancov mesta Trenčína zaregistrovala týchto kandidátov :
Volebný obvod č. 1
1. Mgr. Janka Babálová, 42 rokov, pedagóg, Trenčín,
Družstevná 3, Slobodné fórum;
2. PaedDr. Daniel Beníček, 58 rokov, riaditeľ Krajského
centra voľného času, Trenčín, Riznerova 8, Smer – Sociálna
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demokracia, Ľudová – strana Hnutie za demokratické
Slovensko;
3. PaedDr. Miroslav Gabriš, 47 rokov, manažér, Trenčín,
Pod Brezinou 82, Slobodné fórum;
4. Viliam Gajdúšek, 51 rokov, živnostník, Trenčín, Nad tehelňou 26, Aliancia nového občana, Hnutie za demokraciu;
5. Ing. Július Homola, 59 rokov, riaditeľ, Trenčín, Nad te
6. helňou 45, Nezávislý kandidát;
7. Gabriela Hubinská, 66 rokov, dôchodkyňa, Trenčín, Nám.
sv. Anny 26, Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana, Kresťansko – demokratické hnutie;
8. JUDr. Ján Kanaba, 60 rokov, advokát, Trenčín, Jána
Zemana 101, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana
Hnutie za demokratické Slovensko;
9. Bc. Josef Kolář, , 39 rokov, technik, Trenčín, Bavlnárska
9A, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana Hnutie
za demokratické Slovensko;
10. Ing. Ján Krátky, 53 rokov, riaditeľ spoločnosti, Trenčín,
Biskupická 24, Slovenská demokratická a kresťanská únia
– Demokratická strana, Kresťansko – demokratické hnutie;
11. Ing. Július Kúdelka, 51 rokov, zástupca prednostu Krajského stavebného úradu v Trenčíne, Trenčín, 28. októbra 6,
Slovenská národná strana;
12. Jozef Kutlík, 51 rokov, obchodný manažér, Trenčín, Partizánska 7, Občianska konzervatívna strana;
13. Ing. Igor Kvasnica, PhD., 42 rokov, prednosta Krajského
úradu životného prostredia, Trenčín, Duklianskych hrdinov
24, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana Hnutie za
demokratické Slovensko;
14. PhDr. Marián Kvasnička, 51 rokov, riaditeľ školy, Trenčín, I. Olbrachta 23E, Slovenská demokratická a kresťanská
únia – Demokratická strana, Kresťansko – demokratické
hnutie;
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15. Oľga Liptáková, 64 rokov, ekonómka, Trenčín, Bernolákova 8, Úsvit;
16. Ing. Miroslav Marguš, 54 rokov, stavebný inžinier, Trenčín, Soblahovská 49, Slovenská národná strana;
17. Ing. Peter Mikuš, 54 rokov, bankový manažér, Trenčín,
Partizánska 4A, Slobodné fórum;
18. Igor Mituchovič, 35 rokov, pracovník súkromnej bezpečnostnej služby, Trenčín, Partizánska 15, Komunistická
strana Slovenska;
19. MUDr. Stanislav Pirošík, 59 rokov, učiteľ, Trenčín, Horný
Šianec 13, Slovenská národná strana;
20. Ing. Dominik Slezák, 59 rokov, člen správnej rady
Odevných závodov, Trenčín, Horný Šianec 15, Slovenská
národná strana;
21. MUDr. Eugen Szép, PhD., 57 rokov, zubný lekár, Trenčín,
Kniežaťa Pribinu 6, Slovenská demokratická a kresťanská
únia – Demokratická strana, Kresťansko – demokratické
hnutie;
22. Ing. Michal Šebík, 49 rokov, technicko-hospodársky pracovník, Trenčín, 28. októbra 6, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana Hnutie za demokratické Slovensko;
23. Ing. Tomáš Švec, 62 rokov, oblastný vedúci Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov, Trenčín, Beckovská 8,
Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana Hnutie za
demokratické Slovensko;
24. MUDr. Vojtech Žitňan, 70 rokov, dôchodca, Trenčín,
Soblahovská 37, Slovenská národná strana;
Volebný obvod č. 2
1. Ing. Patrik Anina, 35 rokov, konateľ spoločnosti, Trenčín,
Lavičková 12, Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana, Kresťansko – demokratické hnutie;
2. Ing. Alena Bajčíková, 47 rokov, ekonóm, Trenčín, Mateja
Bela 11, Nezávislý kandidát;
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3. Jozef Bernáth, 56 rokov, podnikateľ, Trenčín, L. Novomeského 6, Slobodné fórum;
4. Ing. Ján Bezák, 56 rokov, ekonóm, Trenčín, Šafárikova 7,
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická
strana, Kresťansko – demokratické hnutie;
5. Ing. Anton Boc, 43 rokov, zástupca primátora, Trenčín,
Karpatská 32, Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana, Kresťansko – demokratické hnutie;
6. Ing. Jozef Božík, 45 rokov, štátny zamestnanec, Trenčín,
Halalovka 41, Nezávislý kandidát;
7. Ľubomír Brezovský, 50 rokov, technik, Trenčín, Mateja
Bela 7, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana
Hnutie za demokratické Slovensko;
8. Ing. Peter Cíbik, 42 rokov, technik-programátor, Trenčín,
Matúšova 8, Strana občianskej solidarity;
9. Ing. Milan Česal, 54 rokov, klinický biochemik, Trenčín,
K. Šmidkeho 3, Občianska konzervatívna strana;
10. Miroslav Ferianec, 47 rokov, manažér, Trenčín, Bazovského 12, Aliancia nového občana, Hnutie za demokraciu;
11. Ing. Vladimír Filko, 46 rokov, živnostník, Trenčín, Žilinská 10, Aliancia nového občana, Hnutie za demokraciu;
12. Jozef Franko, 43 rokov, nezamestnaný robotník, Trenčín,
L. Novomeského 5, Združenie robotníkov Slovenska;
13. Ing. Dušan Gálik, 45 rokov, manažér, Trenčín, Halalovka
55, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana Hnutie za
demokratické Slovensko;
14. Ing. Peter Gašparovič, 48 rokov, pracovník exekučného
úradu, Trenčín, Halalovka 66, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana Hnutie za demokratické Slovensko;
15. RsDr. Jozef Hankoci, 57 rokov, asistent riaditeľa, Trenčín,
L. Novomeského 3, Aliancia nového občana, Hnutie za
demokraciu;
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16. Eduard Hartmann, 41 rokov, manažér mládeže hokeja,
Trenčín, Východná 7, ; Slovenská národná strana;
17. Ing. Pavel Hôrkový, 46 rokov, živnostník, Trenčín, Halalovka 38, Slovenská národná strana;
18. PhDr. Jozef Hrdlička, 29 rokov, historik, Trenčín, Halalovka 30, Komunistická strana Slovenska;
19. JUDr. Júlia Chlebanová, 55 rokov, právnik – mediátor,
Trenčín, Vansovej 4, Združenie robotníkov Slovenska;
20. Ivan Juhás, 28 rokov, personálny manažér, Trenčín, Jána
Halašu 22, Občianska konzervatívna strana;
21. Ing. Anton Kopáčik, 54 rokov, ekonóm, Trenčín, Halalovka 50, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana
Hnutie za demokratické Slovensko;
22. Stanislav Krištof, 69 rokov, technik-elektro, Trenčín, K.
Šmidkeho 20, Úsvit;
23. Miroslav Kubis, MBA, 32 rokov, manažér, Trenčín, L.
Novomeského 10, Slovenská národná strana;
24. Ing. Jozef Majerík, PhD., 28 rokov, vysokoškolský učiteľ,
Trenčín, Gen. Svobodu 9, Smer – Sociálna demokracia,
Ľudová – strana Hnutie za demokratické Slovensko;
25. Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, 44 rokov, riaditeľ spoločnosti,
Trenčín, Soblahovská 14, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťansko – demokratické hnutie;
26. Jaroslav Ondrušek, 45 rokov, podnikateľ, Trenčín,
Kyjevská 7, Slobodnú fórum;
27. MUDr. Stanislav Pastva, 37 rokov, lekár, Trenčín,
Liptovská 8, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana
Hnutie za demokratické Slovensko;
28. Mgr. Miloš Podmanický, 42 rokov, špeciálny pedagóg,
Trenčín, Halalovka 36, Komunistická strana Slovenska;
29. Ing. Jozef Prekop, 58 rokov, technik, Trenčín, Západná 12,
Nezávislý kandidát;
246

30. Marek Repa, 30 rokov, vedúci prevádzky, Trenčín, Jána
Halašu 20, Slovenská národná strana;
31. MUDr. Ľubomír Sámel, 45 rokov, lekár, Trenčín,
Tatranská 1, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana
Hnutie za demokratické Slovensko;
32. Ing. Václav Vacula, 57 rokov, nezamestnaný strojný inžinier, Trenčín, Vansovej 4, Združenie robotníkov Slovenska;
33. Branislav Zubričaňák, 26 rokov, poslanec uvoľnený pre
výkon funkcie, Trenčín, Šafárikova 5, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťansko – demokratické hnutie;
Volebný obvod č. 3
1. Ján Babič, 64 rokov, živnostník, Trenčín, Clementisova 2,
Nezávislý kandidát;
2. Marta Blahová, 66 rokov, pedagóg, Trenčín, Osvienčimská 28, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana
Hnutie za demokratické Slovensko;
3. Roman Bránsky, 56 rokov, nezamestnaný kultúrny pracovník, Trenčín, gen. M. R. Štefánika 28, ZRS;
4. Bc. Ivan Bulejko, 34 rokov, ekonóm, Trenčín, Žilinská 12,
Aliancia nového občana, Hnutie za demokraciu;
5. PhDr. Ján Delinčák, 49 rokov, štátny zamestnanec, Trenčín, kpt. Nálepku 2, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová –
strana Hnutie za demokratické Slovensko;
6. Ľubomír Dobiaš, 41 rokov, živnostník, Trenčín, Kubranská 96, Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana, Kresťansko – demokratické hnutie;
7. Igor Eliáš, 26 rokov, bezpečnostný pracovník, Trenčín,
Pádivého 10, Občianska konzervatívna strana;
8. Janka Fabová, 48 rokov, vedúca kancelárie, Trenčín, Dubová 2, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana Hnutie za demokratické Slovensko;
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9. Jaroslav Fortuna, 72 rokov, montér-technik špecialista,
Trenčín, Žilinská 3, Úsvit;
10. Jozef Gašparík, 45 rokov, obchodný zástupca, Trenčín,
Sibírska 8, Aliancia nového občana, Hnutie za demokraciu;
11. Vladimír Gavenda, 52 rokov, podnikateľ, Trenčín, Horeblatie 53, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana
Hnutie za demokratické Slovensko;
12. Anna Gavendová, 53 rokov, nezamestnaná robotníčka,
Trenčín, Potočná 60, Združenie robotníkov Slovenska;
13. Ing. Tibor Hano, 53 rokov, stavebný technik, Trenčín,
Hurbanova 60, Slobodné fórum;
14. MUDr. Peter Hlavaj, 56 rokov, lekár, Trenčín, M. Turkovej 46, Slobodné fórum;
15. Juraj Holubek, 34 rokov, antikvariátnik, Trenčín, Pod
čerešňami 4, Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana, Kresťansko – demokratické hnutie;
16. Mgr. Terézia Hrušovská, 43 rokov, stredoškolská učiteľka, Trenčín, Sibírska 2, Smer – Sociálna demokracia,
Ľudová – strana Hnutie za demokratické Slovensko;
17. Bc. Ivana Jurišová, 28 rokov, sociálny pracovník, Trenčín,
Pod horou 16, Slovenská národná strana;
18. Ing. Igor Kulich, 46 rokov, súkromný podnikateľ, Trenčín,
Gen. Viesta 34, Komunistická strana Slovenska;
19. Ing. Róbert Lifka, 40 rokov, hydraulik, Trenčín, gen. M.
R. Štefánika 10, Nezávislý kandidát;
20. Gabriel Martiška, 55 rokov, športový manažér, Trenčín,
Beckovská 13, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová –
strana Hnutie za demokratické Slovensko;
21. Iveta Matejková, 46 rokov, riaditeľka KC, Trenčín, Pádivého 6, Slobodné fórum;
22. RNDr. Jozef Mertan, 48 rokov, riaditeľ spoločnosti, Trenčín, Potočná 135, Slovenská demokratická a kresťanská
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únia – Demokratická strana, Kresťansko – demokratické
hnutie;
23. Tibor Migaš, 46 rokov, referent, Trenčín, Hurbanova 56,
Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana Hnutie za
demokratické Slovensko;
24. Kvetoslava Mišáková, 50 rokov, personálna pracovníčka,
Trenčín, Žilinská 12, Slovenská demokratická a kresťanská
únia – Demokratická strana, Kresťansko – demokratické
hnutie;
25. Janka Moravčíková, 54 rokov, živnostníčka, Trenčín,
K výstavisku 2, Slobodné fórum;
26. Ing. Darina Neverišová, 59 rokov, dôchodkyňa, Trenčín,
Hurbanova 37, Slovenská národná strana;
27. Peter Ondrejička, 57 rokov, živnostník, Trenčín, M. Turkovej 40, Aliancia nového občana, Hnutie za demokraciu;
28. Mgr. Drahomíra Salihbegovič, 45 rokov, manažér, Trenčín, Hodžova 88, Aliancia nového občana, Hnutie za
demokraciu;
29. Martin Špillar, 28 rokov, podnikateľ, Trenčín, Smetanova
8, Občianska konzervatívna strana;
30. Ing. Miroslav Velčko, 54 rokov, dopravný inžinier, Trenčín, Považská 47, Nezávislý kandidát;
31. Jozef Verčimák, 31 rokov, živnostník, Trenčín, Kubrická
90, Slovenská národná strana;
32. Oľga Vlnová, 48 rokov, podnikateľka, Trenčín, Potočná
30, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťansko – demokratické hnutie;
33. Veronika Závodská, 63 rokov, ekonóm, Trenčín, Potočná
155, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťansko – demokratické hnutie;
34. Daniel Zlatovský, 45 rokov, technik, Trenčín, Sibírska 16,
Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana Hnutie za
demokratické Slovensko;
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35. Mgr. Michal Žiaran, 25 rokov, právnik, Trenčín,
Švermova 10, Občianska konzervatívna strana;
Volebný obvod č. 4
1. Martin Barčák, 46 rokov, kultúrny pracovník, Trenčín,
Bavlnárska 5, Nezávislý kandidát;
2. Peter Brabec, 52 rokov, robotník, Trenčín, Záblatská 110,
Aliancia nového občana, Hnutie za demokraciu;
3. Patrik Burian, 30 rokov, obchodný manažér, Trenčín, Brezová 7, Slobodné fórum;
4. Ing. Viliam Cagala, 52 rokov, špecialista pre strategický
rozvoj, Trenčín, Duklianskych hrdinov 22, Slovenská
národná strana;
5. Magdaléna Fiamová, 52 rokov, nezamestnaná robotníčka,
Trenčín, Staničná 10, Zduženie robotníkov Slovenska;
6. Štefan Gračka, 38 rokov, letecký mechanik, Trenčín, Vlárska 53, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťansko – demokratické hnutie;
7. Miloš Kohout, 41 rokov, podnikateľ, Trenčín, Istebnícka
22, SF
8. Ing. Richard Kostka, 42 rokov, ekonóm, Trenčín, Majerská 17, Nezávislý kandidát;
9. Martin Kotras, 30 rokov, konateľ, Trenčín, Záblatská 83,
Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana Hnutie za
demokratické Slovensko;
10. Jaroslav Olah, 46 rokov, keramik, Trenčín, Kasárenská 5,
Nezávislý kandidát;
11. Mgr. Ladislav Pavlík, 53 rokov, novinár, Trenčín, Duklianskych hrdinov 26, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana Hnutie za demokratické Slovensko;
12. Ing. Dušan Pevný, 43 rokov, ekonóm, Trenčín, Vážska 7,
Nezávislý kandidát;
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13. Vladimír Poruban, 49 rokov, podnikateľ, Trenčín, Na
záhrade 14, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana
Hnutie za demokratické Slovensko;
14. Ing. Mikuláš Sedláček, 68 rokov, podnikateľ, Trenčín,
Záhradná 8, Slovenská národná strana;
15. Ing. Tomáš Slivka, 39 rokov, manažér, Trenčín,
Svätoplukova 12, Slovenská demokratická a kresťanská
únia – Demokratická strana, Kresťansko – demokratické
hnutie;
16. Helena Šťastná, 57 rokov, stavebná technička, Trenčín, Pri
parku 55, Slobodné fórum;
17. Ing. Peter Štefánik, 55 rokov, živnostník, Trenčín, Dolné
Pažite 72, Slobodné fórum;
18. Tomáš Vaňo, 26 rokov, manažér, Trenčín, Hanzlíkovská
90, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana Hnutie za
demokratické Slovensko;
Vlastné poznámky
Mestská volebná komisia v Trenčíne podľa § 23 zákona
Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlásila,
že pre voľby primátora mesta Trenčín po schválení odvolania
Okresným súdom v Trenčíne predtým neschváleného kandidáta na primátora mesta Trenčína zaregistrovala týchto
kandidátov :
1. doc. Ing. Oto Barborák, CSc., 54 rokov, vysokoškolský
pedagóg, Trenčín, Jilemnického 30, Smer – sociálna demokracia, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko,
Slovenská národná strana;
2. Ing. Branislav Celler, 39 rokov, primátor, Trenčín, Pod
Juhom 37, Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie;
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3. Jozef Franko, 43 rokov, nezamestnaný robotník, Trenčín,
L. Novomeského 5, Združenie robotníkov Slovenska;
4. JUDr. Fedor Jánošík, CSc., 56 rokov, vedúci oddelenia
právnych služieb, Trenčín, Mlynská 13, Strana občianskej
solidarity;
5. Ing. Jozef Žiška, 52 rokov, manažér, Trenčín, J. Derku 2A,
Aliancia nového občana, Hnutie za demokraciu;
Info Trenčín 26.10.2006
Pomocná evidencia 626/1/06
Dňa 7. novembra 2006 sa uskutočnila tlačová beseda organizátorky filmového festivalu „Hory a mesto Trenčín“ Mgr.
Márie Dutkovej. V úvode zoznámila s cieľom festivalu,
ktorého hlavným poslaním je propagácia dobrodružného filmu
a športov, všestranná podpora zdravotného štýlu a podporu
alternatívneho využitia voľného času. Festival je určený tak
odbornej verejnosti, priaznivcom horských športov a filmov,
ako aj mestským ľuďom a mládeži s nadchnutím pre krásu
prírody a zdravý spôsob života. Počas troch dní si diváci pozrú
deväť hodín kvalitných filmov natočených autentickým okom
kamery dokumentaristov z celého sveta. Súčasťou festivalu
bola súťažná prehliadka regionálnych amatérskych filmov
a fotosúťaž amatérskych fotografov na tému príroda, športy
v prírode a svet ľudí, ktoré hodnotila komisia v zložení Ing.
Čestmír Harníček, Ivan Bulík a Ján Gejdoš. Festival budú
dopĺňať sprievodné podujatia :
- preteky slovenského pohára drytoolingu – Krokodíl Cup na
cvičnej horolezeckej stene
- zjazd horských bicyklov v lesoparku Brezina,
- premiéra nového vodáckeho filmu „Sick line 4“ od Olafa
Obsommera,
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- krst knihy cestovateľa Ivana Bulíka „Afriky“ za účasti
režiséra Pavla Barabáša v Kultúrnom a metodickom centre
Ozbrojených síl Slovenskej republiky,
- premietanie diafoto obrázkov Jaroslava Dutku „Posledných
10 rokov v horách“,
- výstavy fotografií od Petra Ondrejoviča „Horizontálne
a vertikálne cesty životom“ a Gabriela Čmárika „Pakistan –
lezenie alpským štýlom“.
Vlastné poznámky
Minister spravodlivosti JUDr. Štefan Harabín sa dňa
7. novembra 2006 stretol v Bratislave so sudcami Trenčianskeho kraja. Počas stretnutia ich oboznámil s legislatívnymi zmenami a plánmi na ozdravenie justície. Sudcovia v
diskusii ministra upozornili na problémy, ktoré prinieslo zrušenie viacerých okresných súdov. V súčasnosti musí Okresný
súd v Trenčíne platiť súkromnej spoločnosti za prenájom
priestorov viac ako 2,5 milióna korún Sk, aby mala kde sídliť
časť sudcov zo zrušených súdov z Bánoviec nad Bebravou a z
Nového mesta nad Váhom. Ako uviedol minister Štefan
Harabin, tieto poznatky pri prehodnotení obnovy zrušených
súdov v rámci takzvanej optimalizácie rezort určite využije.
Prax totiž podľa neho ukázala, že takéto riešenia nie sú na
prospech ani občanom a v konečnom dôsledku ani sudcom.
Trestní sudcovia tiež upozornili na problém pri prepisovaní
nahrávaných pojednávaní. Napriek tomu, že zákon im prikazuje nahrávať priebehy pojednávaní, vznikajú veľké problémy pri prepisovaní desiatok hodín rozhovorov.
www.sme.sk 08.11.2006
Dňa 10. novembra 2006 sa poslednýkrát v tomto volebnom
období stretli poslanci na rokovaní trenčianskeho mestského
zastupiteľstva, aby schválili formou na Slovensku zatiaľ jedi253

nečný dokument – Programový rozpočet Mesta Trenčín na
roky 2007 - 2009. Tento rozpočet obsahoval 16 programov,
okrem iných aj dopravu, vzdelávanie, šport, pozemné komunikácie či propagáciu. Každý program obsahuje informáciu,
koľko naň vyčlení samospráva prostriedkov a čo konkrétne sa
má za peniaze daňových poplatníkov vykonať. Detailné rozpracovanie rozpočtu ho priblíži väčšej skupine obyvateľstva.
Najviac peňazí pôjde v budúcom roku na vzdelávanie a dopravu. Medzi najväčšie položky v rozpočte patrí výkup a
následný predaj pozemkov pod budúcou priemyselnou zónou,
výstavba športového areálu na Základnej škole Trenčín, Bezručova ul. a projekt ďalšej etapy juhovýchodného obchvatu.
Veľkou investíciou bude aj výstavba novej letnej plavárne a
rodinných domov, ktoré musia byť postavené ako náhrada za
zbúranie pôvodných pre modernizáciu železničnej trate. Tieto
položky však kompletne prefinancujú Železnice Slovenskej
republiky. Bežné príjmy by v roku 2007 mali dosiahnuť 730,3
milióna Sk a výdavky 714,7 milióna Sk. Kapitálový rozpočet
bude schodkový pri príjmoch 202,6 milióna Sk a výdavkoch
421,5 milióna Sk. Mimorozpočtové operácie prinesú takmer
203,4 milióna Sk, rozpočet tak bude vyrovnaný pri celkových
príjmoch aj výdavkoch takmer 1,136 mld. Sk. Zadĺženosť
mesta klesne o jedno percento. V rámci majetkových prevodov poslanci schválili uzatvorenie zmluvy o budúcej zámennej
zmluve nehnuteľného majetku medzi Mestom Trenčín a Železnicami Slovenskej republiky, predmetom ktorej je vzájomná výmena pozemkov. Zmluva súvisí s prípravou modernizácie železničnej trate. K uzatvoreniu vlastnej zámennej
zmluvy dôjde po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia na stavby súvisiace s modernizáciu. Poslanci prerokovali a schválili aj kúpu pozemkov v lokalite priemyselnej
zóny od vlastníkov, ktorí majú záujem predať ich. Kúpa sa
bude realizovať postupne podľa záujmu investorov o dané
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územie. Mesto Trenčín na základe rozhodnutia poslancov
mestského zastupiteľstva odpredá spoločnosti Marius Pedersen 31 kusov akcií Považskej odpadovej spoločnosti a 8
akcií spoločnosti Stredné Považie. V oboch akciových spoločnostiach bolo mesto Trenčín minoritným vlastníkom akcií.
Do mestskej pokladne tak pribudne 5 miliónov 340 tisíc Sk.
Ďalšie 3 milióny 82 tisíc Sk Mesto Trenčín získa za predaj
technologických vozidiel, určených na údržbu komunikácií.
Novým majiteľom sa stane spoločnosť Marius Pedersen, víťaz
verejnej súťaže, ktorú mesto vypísalo na zabezpečenie bežnej
a zimnej údržby komunikácií. Poslanci schválili aj plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na 1. polrok 2007 a zobrali na vedomie Urbanisticko-architektonickú
štúdiu centrálne mestskej zóny.
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa
10. novembra 2006 predniesla poslankyňa Janka Fabová list
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Trenčíne, v ktorom bolo uvedené, že presbyterstvo ani konvent Evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania v Trenčíne cirkvi neschválili
výpožičku evanjelického cintorína na obdobie 99 rokov, pretože sa im zdá zmluva s mestom Trenčín je pre nich nevýhodná a evanjelici vraj nemajú istotu či sa cintorín v
budúcnosti nezneužije na iné účely. Treba dopovedať, že
predmetnú zmluvu Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne už predtým na svojom zasadnutí dňa 26. októbra 2006 schválilo.
Mesto Trenčín plánovalo v tomto a budúcom roku 2007
investovať do zanedbaného cintorína 13 miliónov Sk. Za tieto
finančné prostriedky sa mala vybudovať prístupová cesta,
oporný múr, parkovisko, prípojka úžitkovej vody, osvetlenie a
centrálne pietne miesto. Na cintoríne by sa tiež osadili lavičky
a spevnili chodníky medzi hrobmi. Hlavným dôvodom uzavretia zmluvy o výpožičke evanjelického cintorína bolo mesto
Trenčín, že zabezpečí starostlivosť o hroby niektorých
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významných osobností, ktoré sú na cintoríne pochované
a dnes sú dezolátnom stave, lebo sa nikto o ne nestará. Medzi
osobnosťami figurujú básnik Michal Kišš, umelecký fotograf
Ján Halaša, štúrovec Ľudovít Dohnány či rodina Ľudovíta
Štúra. Podľa slov vedúcej útvaru architektúry a stratégie Mestského úradu v Trenčíne Ing. arch. Adriany Mlynčekovej sa z
cintorína po rekonštrukcii malo stať parkovo - pietne miesto.
Rekonštrukciou cintorína by sa mohlo aj znovu pochovávať,
pretože teraz to nie je možné.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 660/1/06
Mimoriadne úspešne sa umiestnila v súťaži ZlatýErb.sk
2006 oficiálna webová
stránka Mesta Trenčín
www.trencin.sk,
keď
v silnej
konkurencii
v kategórii
mestá
a mestské časti získala
štvrté miesto. Súťaž
„ZlatyErb.sk“ každoročne vyhlasuje spoločprimátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler úplne vpravo s vyznamenaním
ne Únia miest Slovenska a Občianske združenie Slovensko pod záštitou predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu Vlády Slovenskej republiky a Európskeho komisára za Slovenskú republiku
a ďalších vysokých predstaviteľov výkonnej i zákonodarnej
moci. Jej hlavným cieľom je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a oceniť výnimočné projekty, podporiť
výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv
účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov,
miest, mestských častí a obcí. Výsledky súťaže boli slávnostne
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vyhlásené a ceny odovzdané 14. novembra počas Galavečera
medzinárodnej konferencie ITAPA 2006 v Harmony Hall
Radison Sas Carlton v Bratislave za účasti podpredsedu Vlády
Slovenskej republiky Dušana Čaploviča. „Súťaž bola veľmi
vyrovnaná a mnohí z porotcov konštatovali stúpajúci trend
kvality z hľadiska obsahu, štruktúry i technického a grafického riešenia stránky www.trencin.sk,“ povedal po odovzdaní cien v mene organizátorov generálny sekretár Únie
miest Slovenska Marián Minarovič. Cenu za Mesto Trenčín
prevzal jeho primátor Ing. Branislav Celler, v spoločnosti
predstaviteľov ďalších ocenených miest - Martina, Bratislavy,
Nitry a Revúcej.
Info Trenčín 23.11.2006
Pomocná evidencia 687/1/06
Oficiálna volebná kampaň pre voľby poslancov a primátora
mestskej samosprávy sa začala v stredu 15. novembra 2006 aj
v Trenčíne. Trenčania však mali podobizeň terajšieho
primára Ing. Branislava Cellera na
očiach už dva mesiace pred týmto
dátumom, o čo sa
postarala Trenčianska mediálna spoločnosť, ktorá si
objednala billboardy a priestor na zastávkach mestskej hromadnej dopravy na
propagáciu svojich dvoch produktov, keď na titulný list oboch
strán umiestnila portrét primátora. Táto skutočnosť podráždila
niektoré miestne média, ale hlavne opozíciu. Na billboardovú
kampaň vsadil aj ďalší kandidát na primátora mesta doc. Ing.
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Oto Barborák, CSc., ktorého plagáty sa objavili na reklamných plochách, kde predtým dva týždne viseli billboardy,
ktoré pripomínali občanom nesplnené sľuby terajšieho primátora. Podobná antikampaň v Trenčíne sa objavil v mesiaci
august 2006, keď na napísaných letákoch distribuovaných
Klubom angažovaných Trenčanov, ktoré si občania našli
v schránkach, bol text s upozornením na nehospodárne nakladanie s majetkom mesta, jeho rozpredávanie svojim priateľom za smiešne ceny, zvýšenie zadĺženosti mesta.
Trenčianske noviny 2.11.2006
Slovenskú verejnosť vzrušila surová vražda podnikateľa
Jána Kubašiaka v Polomke v okrese Brezno, o ktorej informovali všetky rozhlasové a televízne médiá. Z hľadiska prostých ľudí bolo však najpodlejšie to, že vraždu spáchali dvaja
bývalí a jeden aktívny policajt z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne. Celý prípad sa stal tak, že títo traja
muži večer 14. novembra 2006 vtrhli do rodinného domu 39ročného Jána Kubašiaka v Polomke v okrese Brezno. Ľudí v
dome spútali, podnikateľa pred deťmi zbili, pretože im nechcel dať kľúče od trezoru. Policajná hliadka, ktorá prišla na
miesto po nahlásení občanmi, že sa v dome niečo deje,
páchatelia oboch príslušníkov tiež spútali. Podnikateľa odviedli do vedľajšej miestnosti, kde mu pred policajtmi strelili
do zátylku zbraňou s tlmičom a z miesta ušli na osobnom aute
Škoda Fabia. Jednému zo spútaných policajtov sa podarilo
vyslobodiť a privolal pomoc. Auto útočníkov sa pokúsila
zastaviť na ceste hliadka, pričom vrahovia zranili jedného
policajta a unikli. Všetko potom vyzeralo ako v akčnom filme,
keď celú oblasť obsadila polícia a kontrolovala všetky vozidlá.
Prvého z vrahov, 32 ročného Róberta Červeňana, polícia
zadržala už 15. novembra 2006 v Mýte pod Ďumbierom.
Zostávajúcich dvoch 35 ročného Róberta Petluša a 33 ročného Juraja Rozsíka sa podarilo zadržať dňa 18. novembra
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2006 v Prievidzi na sídlisku Sever, v blízkosti bydliska
Rozsíkových rodičov. Do akcie bolo nasadených 150 policajtov. Pri zadržaní nekládli odpor a nemali strelné zbrane.
Petluš pri sebe nemal doklady, Rozsík mal nôž a služobný
policajný preukaz. Previezli ich do Bratislavy, prípad prevzal
Úrad inšpekčnej služby. Treba dodať, že policajti zadržali aj
Petlušovho otca, ktorý páchateľom niesol jedlo, mobily a časť
zbrane. Obvinený bol z napomáhania trestnému činu, pomoci
pri úteku, nedovoleného ozbrojovania a marenia spravodlivosti.
Vlastné poznámky
Pri príležitosti nedožitých 85. rokov Alexandra Dubčeka
zorganizoval Inštitút - Analýzy-stratégie-alternatívy, Ústav
politických vied Slovenskej akadémie vied, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka a Spoločnosť Alexandra Dubčeka
medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Alexander
Dubček – významný Slovák a Európan. Konferencia sa
uskutočnila v dvoch dňoch a to dňa 24. a 25. novembra 2006
v Bratislave a v Trenčíne na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka.
Prvá časť konferencie sa uskutočnila v Kongresovej sále
Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorom po otvorení
prezidentom Spoločnosti Alexandra Dubčeka Pavlom Dubčekom vystúpil predseda Vlády Slovenskej republiky Róbert
Fico. Z osobnými spomienkami vystúpili zahraniční a domáci
hostia konferencie – bývalý viceguvernér Európskej investičnej a rozvojovej banky Wolfgang Roth, prorektor Bolognskej univerzity Guido Gambeta, Zdeněk Jičínský,
Čestmír Císař a ďalší osobní priatelia Alexandra Dubčeka.
Na tému „Európske posolstvá Dubčeka“ vo svojich vystúpeniach priblížili – prof. PhDr. Ivan Laluha, CSc.
z Ekonomickej univerzity v Bratislave, spisovateľ PhDr.
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Ladislav Ťažký, CSc. a prorektor Bolognskej univerzity
Guido Gambeta. Odovzdaním pamätných medailí Alexandra
Dubčeka a prezentáciou knihy pod názvom „Pozývací list
1968“ bývalého korešpondenta Československého rozhlasu
v USA Otakara Kořínka sa oficiálna časť ukončila. Medzinárodnú konferenciu v Bratislave ukončil koncert v Redute.
Druhá časť medzinárodnej konferencie pokračovala na druhý deň na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka
za účasti podpredsedu Vlády Slovenskej republiky
Dušana Čaploviča, veľvyslanca Slovenskej republiky v Izraeli Milana
Dubčeka, prezidenta Spoločnosti Alexandra Dubčeka MUDr. Pavla Dubčeka a ďalších hostí. Po príhovore rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD.
prevzali viacerí hostia zlatú medailu Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka menovite – akademický sochár doc.
Teodor Baník, PhDr., riaditeľ Ústavu politických vied
Slovenskej akadémie vied PhDr. Miroslav Pekník, prezident
Spoločnosti Alexandra Dubčeka MUDr. Pavol Dubček,
prof. PhDr. Ivan Laluha
CSc., PhDr. Jozef Škultéty
a PhDr. Ladislav Ťažký,
CSc. Potom program pokračoval vystúpeniami popredných politológov a sociológov
z Českej a Slovenskej repudoc. Teodor Baník (vpravo) preberá zlatú medailu TnU AD
bliky. Ako prvý vystúpil PhDr. Stanislav Sýkora, CSc. zo
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Slovenského historického ústavu Slovenskej akadémie vied
v Bratislave na tému „Politický vývoj na Slovensku v rokoch
1963 až 1967“. Ako povedal, „po roku 1963 nastalo obdobie
politického odmäku, ktorým sa začal proces reformného komunizmu, v čele, ktorého stáli žurnalisti, umelci i pracovníci
najvyššieho aparátu komunistickej strany v Bratislave“. PhDr.
Miroslav Ondáš zo Slovenského historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave rozšíril toto obdobie prednáškou „Snahy o sociálny rozmer reforiem Dubčekovej éry“.
Dr. Ján Berwid - Buquoy z Českého inštitútu medzinárodného stretnutia zaujímavou prednáškou, v ktorej analyzoval revolúcie vznikajúce v spoločnosti a rozdelil ich do
dvoch skupín a to jednak tie, ktoré vznikali nespokojnosťou
vykorisťovaných a smerovali proti vykorisťovateľom, alebo
vláde a vyústili
v občianskej vojne. Druhé revolúcie boli tiež
vyvolané nespokojnosťou vykorisťovaných
a smerovali proti
vykorisťovateľom, ale v boji
proti odstráneniu
zľava – M. Dubček, D. Čaplovič, doc. Ing. J. Wagner, PhD., MUDr. P. Dubček
nespokojnosti ich
partnerom boli nespokojné vládnuce vrstvy a tým pádom nemohla vzniknúť občianska vojna. Táto situácia nastala aj
v bývalom Československu v roku 1968, keď najvyššie stranícke orgány sa spojili s ľudom a všetky aktivity smerovali
k demokracii. Táto nezvyčajná polarita spôsobila u politických
partnerov na východe, že očakávaná občianska vojna neprichádzala, čím nebol zásadný dôvod mocenského zásahu z ich
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strany. Pražská jar však znamenala nebezpečenstvo nielen pre
Sovietsky zväz, ale aj pre Spojený štáty americké. Vojenský
zásah piatich spriatelených armád 21. augusta 1968 proti Československu znamenal hrdelný rozsudok nad svetovým socializmom. Perestrojka vedená Gorbačovom sa prihlásila
k Dubčekovskému socializmu s ľudskou tvárou“. S ďalšími
vystúpeniami prispeli do programu konferencie – riaditeľ
Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied PhDr.
Miroslav Pekník, Zdeněk Doskočil z Karlovej univerzity
v Prahe, Svetozár Krno z Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre, prof. PhDr. Rastislav Tóth, PhD. z Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka, Zuzana Kusá zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied, prof. PhDr. Ivan
Laluha, CSc. z Ekonomickej univerzity v Bratislave, spisovateľ PhDr. Ladislav Ťažký, CSc. a ďalší. Účastníci konferencie kyticou kvetov vzdali úctu Alexandrovi Dubčekovi pri
jeho buste v budove rektorátu univerzity, zapísali sa do
pamätnej knihy univerzity a prezreli si výstavu o živote a diele
veľkého Slováka Alexandra Dubčeka.
Vlastné poznámky
Trinásťročný chlapec z Trenčína utrpel v nedeľu 19. novembra 2006 večer na železničnej stanici popáleniny 2. a 3.
stupňa na takmer polovici tela. Ako o nešťastnej udalosti
informoval hovorca železničnej polície Jozef Buranský, chlapec vyliezol na odstavený chladiarenský vagón, kde ho zasiahol elektrický prúd trolejového vedenia. Prípad príslušníkom železničnej polície oznámil rovesník a kamarát poškodeného, 13-ročný Michal. Podľa svedkov nehody sa chlapci
vracali z obchodného centra, pričom si všimli, že tým istým
smerom ide aj trojica asi 17-ročných mladíkov. Domnievali
sa, že títo mladíci ich prenasledujú, preto sa pred nimi dali na
útek. Michal s kamarátom z Prievidze utekali k železničnej
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stanici, ich kamarát k nákladnej pokladni. Po tom, ako zistili,
že ich mladíci neprenasledujú, išli hľadať svojho kamaráta.
Zakrátko v koľajisku za nákladnou pokladňou spozorovali nad
chladiarenským vozňom záblesk, preto sa rozbehli tým smerom. Na zemi našli svojho priateľa, ktorému po zásahu
elektrickým prúdom horel odev. Michal po uhasení ohňa bežal
po pomoc na oddelenie železničnej polície. Policajti privolali
zdravotníkov, ktorí zraneného chlapca previezli najskôr do
nemocnice v Trenčíne a následne ho transportovali do jednej z
bratislavských nemocníc.
Trenčianske noviny 29.11.2006
Pre komunálnymi voľbami sa uskutočnil okrúhly stôl
kandidátov na primátora mesta Trenčín – doc. Ing. Ota
Barboráka, CSc., Ing. Jozefa Žišku a JUDr. Fedora Jánošíka bez účasti kandidujúceho terajšieho primátora Ing.
Branislava Cellera a Jozefa Franka. Kandidátom chýbala
beseda pri okrúhlom stole za asistencie kamier trenčianskej
televízie. „Predpokladali sme, že mestská televízia pripraví
vysielanie, kde by pozvala všetkých kandidátov. Urobila tak v
roku 2004, za účasti piatich kandidátov a občania tak mali
možnosť dozvedieť sa názory kandidátov,“ povedal nominant
koalície Smer - Sociálna demokracia, Ľudová strana – Hnutie
za demokratické Slovensko a Slovenskej národnej strany doc.
Ing. Oto Barborák, CSc. Toto vyjadrenie doplnil ďalší
kandidát Ing. Jozef Žiška, že „k pluralite názorov patrí aj
okrúhly stôl, aby verejnosť videla konfrontáciu názorov kandidátov“, nominant Aliancie nového občana Hnutia za demokraciu. Kandidáti v Trenčíne využívajú kombinovanú kampaň,
letáky, billboardy, stretnutia s občanmi. Reklamné plochy na
betónových valcoch pred Kultúrnym a metodickým centrom
Ozbrojených síl Slovenskej republiky zaplnili svojimi letákmi.
Výnimkou je panel kandidáta za Združenie robotníkov Slo263

venska 43-ročného nezamestnaného robotníka Jozefa Franka.
Ing. Jozef Žiška, ktorý bol primátorom v Trenčíne dve volebné
obdobia, si svoju kampaň financuje sám. Má svoje billboardy
a sám si orgnizuje stretnutia s občanmi. Výška vložených
prostriedkov sa pohybuje od 15 do 180-tisíc. JUDr. Fedor Jánošík nominant Strany občianskej solidarity nie je zástancom
pompéznych kampaní. Najviac na predvolebnú kampaň v
celoslovenskom meradle vynaložila strana Smer – sociálna
demokracia. Predpokladá sa, že okolo 10 miliónov Sk.
Trenčianske noviny 29.11.2006
Pomocná evidencia 695/1/06
Dňa 2. decembra 2006 sa uskutočnili na území celého
Slovenska, teda i v Trenčíne komunálne voľby do mestských
a obecných samospráv. Volebný obvod mesta Trenčín bol
rozdelený do volebných obvodov, ktoré mali 44 okrskov.
V prvom volebnom obvode kandidovalo 23 občanov, v druhom volebnom obvode
kandidovalo 33 občanov,
v treťom volebnom obvode
kandidovalo 36 občanov
a vo štvrtom volebnom obvode kandidovalo 18 občanov. Pre voľby na primátora mesta sa uchádzalo
päť kandidátov. Z 15.100
platných hlasov najviac
Ing. Branislav Celler
hlasov získal kandidát koalície Sociálno-demokratická a kresťanská únia, Kresťansko-demokratické hnutie Ing. Branislav
Celler – 5891, kandidát koalície Smer - Sociálna demokracia,
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko – doc. Ing.
Oto Barborák, CSc. – 5481, kandidát koalície Aliancie nového
občana, Hnutie za demokraciu Ing. Jozef Žiška – 2650, kan264

didát Strana občianskej solidarity JUDr. Fedor Jánošík – 937
a kandidát Združenia robotníkov Slovenska Jozef Franko –
142 hlasov. Poslanecké miesta mestského zastupiteľstva podľa
počtu získaných hlasov obsadili :
1. PhDr. Marián Kvasnička – Sociálno-demokratická a kresťanská únia, Kresťansko-demokratické hnutie – 1488 hlasov
2. Ing. Igor Kvasnica, PhD. – Smer - Sociálna demokracia,
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko - 1220
hlasov
3. Ing. Ján Krátky – Sociálno-demokratická a kresťanská
únia, Kresťansko-demokratické hnutie – 1995 hlasov
4. PaeDr. Daniel Beníček – Smer – Sociálna demokracia, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko – 1158
hlasov
5. JUDr. Ján Kanaba – Smer - Sociálna demokracia, Ľudová
strana – Hnutie za demokratické Slovensko – 1065 hlasov
6. Gabriela Hubínska – Sociálno-demokratická a kresťanská
únia, Kresťansko-demokratické hnutie – 1056 hlasov
7. MUDr. Ľubomír Sámel – Smer - Sociálna demokracia,
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko – 1102
hlasov
8. Branislav Zubričaňák – Smer - Sociálna demokracia, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko – 981 hlasov
9. Ing. Anton Boc – Sociálno-demokratická a kresťanská
únia, Kresťansko-demokratické hnutie – 833 hlasov
10. MUDr. Stanislav Pastva – Smer - Sociálna demokracia,
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko – 795
hlasov
11. Ing. Ján Bezák – Sociálno-demokratická a kresťanská únia,
Kresťansko-demokratické hnutie – 794 hlasov
12. Eduard Hartman – Slovenská národná strana – 697 hlasov
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13. Ing. Dušan Gálik – Smer - Sociálna demokracia, Ľudová
strana – Hnutie za demokratické Slovensko – 672 hlasov
14. Ján Babič – nezávislý kandidát – 1793 hlasov
15. Janka Fabová - Smer - Sociálna demokracia, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko – 1599 hlasov
16. Ing. Róbert Lifka – nezávislý kandidát – 1574 hlasov
17. Marta Bláhová – Smer- Sociálna demokracia, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko – 1250 hlasov
18. Vladimír Gavenda – Smer - Sociálna demokracia, Ľudová
strana – Hnutie za demokratické Slovensko – 1182
19. Ľubomír Dobiáš – Sociálno-demokratická a kresťanská
únia, Kresťansko-demokratické hnutie – 1179 hlasov
20. RNDr. Jozef Mertan – Sociálno-demokratická a kresťanská únia, Kresťansko-demokratické hnutie – 1070 hlasov
21. Juraj Holúbek – Sociálno-demokratická a kresťanská únia,
Kresťansko-demokratické hnutie – 1036 hlasov
22. Martin Barčák – nezávislý kandidát – 1088 hlasov
23. Tomáš Vaňo – Smer - Sociálna demokracia, Ľudová strana
– Hnutie za demokratické Slovensko – 1058 hlasov
24. Vladimír Poruban – Smer - Sociálna demokracia, Ľudová
strana – Hnutie za demokratické Slovensko – 906 hlasov
25. Mgr. Ladislav Pavlík – Smer - Sociálna demokracia, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko – 826
hlasov
Vlastné poznámky
Dňa 5. decembra 2006 sa uskutočnilo už druhé zasadnutie
Detského parlamentu za účasti primátora Mesta Trenčín Ing.
Branislava Cellera a uvoľneného funkcionára pre výkon
funkcie Branislava Zubričaňáka. Rokovanie moderovala
Mária Kűhlefőlová. V úvode členovia Detského parlamentu
dostali „mikulášské darčeky“ a zaželali si veľa zdravia, šťastia
spokojnosti a úspechov v novom kalendárnom roku. Vo svo266

jich vystúpeniach sa sústredili oboznámenie, čo všetko sa im
od posledného rokovania podarilo ako napríklad vysielanie
školského rozhlasu na Základnej škole Trenčín, Novomeského
ulica, alebo i to, čo sa im nepáči. Napríklad, že spolužiaci
používajú nevyberané slová cez prestávky, alebo ľudia chodia
venčiť psov do pieskovísk, kde sa hrajú malé deti a podobne.
Ich vystúpenia boli poznačené hravosťou a nezaťaženosťou
spoločenskými konvenciami, keď vedeli všetko pomenovať
správnym výrazom. Osemnástimi hlasmi za (štyria boli proti)
sa uzniesli na požiadavke zaviesť na základných školách
v Trenčíne jednotné oblečenie. „Chápem myšlienku, ktorá
viedla deti k prijatiu tohto uznesenia. Chcú, aby sa medzi
sebou hodnotili na základe charakterových vlastností a nie
podľa oblečenia. Sľúbili sme im pracovať s týmto nápadom
ďalej, vyvolať odbornú i laickú diskusiu na túto tému.
Viem si predstaviť,
že napríklad v spolupráci so študentmi
so Strednej umeleckej školy v Trenčíne
pripravíme návrhy
na takéto oblečenie,“
povedal po zasadnutí
detského parlamentu Ing. Branislav Celler, primátor Mesta
Trenčín.
Vlastné poznámky
Dňa 6. decembra 2006 prijal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH p. Bertuku
z Holandska, ktorá takmer desať rokov bohato sponzoruje sociálne zariadenie pre mentálne postihnuté deti – DEMY, ako
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aj zdravotnícke zariadenia. Hoci je
sama obyčajná dôchodkyňa, dokáže
predovšetkým zásluhou svojho srdca
presvedčiť
mnohých
sponzorov
v Holandsku, aby pomohli slabším.
Pred niekoľkými rokmi sa jej
napríklad podarilo zabezpečiť pre
trenčiansku nemocnicu dva plné kamióny nových postelí, ktorí
pacienti doposiaľ používajú.
Vlastné poznámky
V závere kalendárneho roka 5. decembra 2006 sa
v Trenčíne uskutočnilo tradičné stretnutie novinárov na
novinárskej kapustnici pod vianočnou jedličkou, ktoré
pripravila Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov. Bezprostredne, stručne pri sviatočne vianočnom prestretom stole predsedníčka Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Trenčíne Mgr. Ľuboslava Sedláková, šéfredaktorka Trenčianskych novín uviedla: „Naša
stavovská organizácia eviduje takmer deväťdesiat členov –
novinárov, publicistov z deviatich okresov Trenčianskeho
samosprávneho kraja. Žiaľ, dnes sa z nášho stretnutia nemohla
tešiť dlhoročná novinárka Anna Samáková, ktorá opustila naše
rady. V rámci pracovných rokovaní spoločne s vedením
Syndikátu slovenských novinárov a predsedníčkou Zuzanou
Krútkou sme hľadali spravodlivý model financovania regionálnych organizácií. Trenčianskej organizácii namiesto vlastných priestorov sa podarilo získať „mobilnú“ kanceláriu“ v
podobe notebooku. Počas roka sa členovia Regionálna
organizácia Slovenského syndikátu novinárov zúčastnili viacerých medzinárodných konferencií a seminárov, organizovaných Syndikátom slovenských novinárov.“ Neformálnej
novinárskej párty v príjemnom prostredí dodal predvianočný
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kolorit aj Mikuláš, ktorého prezentoval Leo Kužela, keď
prišiel medzi bývalých i súčasných redaktorov. Úprimnú, až
rodinnú atmosféru vytvoril známy amatérsky ľudový hudobník a spevák – akordeonista Paľo Ježík, ktorý na harmonike vyhrával známe ľudové melódie. Predvianočná akcia s
rolničkou v trenčianskom Gastrocentre svojou prirodzenosťou
mala svoje čaro. Nechýbali „starí harcovníci“ od pera, mikrofónu a fotoaparátu Ferdo Rybníček, Jozef Čery, Leo Kužela, Tomáš Švec, dlhoročný šéfredaktor Trenčianskych novín
Štefan Šicko, držiteľ viacerých novinárskych cien Ján Beňovič, ale aj umelecký fotograf Laco Kobza či najstarší členovia – seniori osemdesiatpäťročný Anton Vavruš s manželkou Rút a ďalší, ktorí nostalgicky spomínali na nie ľahký
chlebík novinára. Na akcii bola prezentovaná kniha Sláva
Kalného Páni novinári 2., ktorú si viacerí aj kúpili. Je dobré,
že trenčianska Regionálna organizácia Slovenského syndikátu
novinárov sa snaží znižovať vekový priemer v rámci výberu
nových členov. Mimochodom, na predvianočnom posedení pri
jedličke v Trenčíne sa aktuálne hovorilo aj o výsledkoch v
komunálnych voľbách.
Trenčianske noviny 13.12.2006
Pomocná evidencia 728/1/06
Nosným bodom programu posledného tohtoročného rokovania Krajského zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho
kraja, konaného 13. decembra 2006, bolo schválenie rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2007 až 2009.
Návrh vychádzal z vládou schválených východísk rozpočtu
verejnej správy, ktorý sa zostavuje na tri po sebe nasledujúce
roky, pričom sa táto povinnosť uplatňovala po prvýkrát v roku
2007. Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2008 a 2009 nie sú
záväzné. V rozpočte Trenčianskeho samosprávneho kraja na
rok 2007 sa uvažuje s desaťpercentným nárastom celkových
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príjmov i výdavkov oproti roku 2006, pričom celkom predstavujú hodnotu 3 miliardy 385 miliónov 95 tisíc Sk. Nárast
príjmov vychádza najmä z predpokladaného priaznivého vývoja makroekonomických ukazovateľov v hospodárstve Slovenskej republiky a nedaňových príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Finančné prostriedky zabezpečia chod 58
škôl a školských zariadení, 12 kultúrnych, 26 sociálnych zariadení, dopravy v kraji, správy ciest, 3 nemocníc v pôsobnosti
a podporu ďalšej činnosti v regióne. Najväčší objem je určený
na vzdelávanie – 1 miliarda 455 miliónov 919 tisíc Sk, na
dopravu 606 miliónov 220 tisíc Sk, na sociálne zabezpečenie
524 miliónov 237 tisíc Sk a na kultúrne služby 92 miliónov
182 tisíc Sk. S účinnosťou od 1. januára 2007 dochádza ku
zmene spôsobu financovania organizácie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, keďže poslanci schválili u nej
zmenu právnej formy hospodárenia z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu. Táto skutočnosť bola premietnutá aj v
návrhu rozpočtu na roky 2007 až 2009. Poslanci tiež schválili
vymenovanie Ing. Stanislava Lališa do funkcie riaditeľa
Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ďalším z
dôležitých bodov rokovania bol plán opráv ciest 2. a 3. triedy
a rekonštrukcií mostov dodávateľským spôsobom. Poslanci
schválili plán na rok 2007 a zobrali na vedomie plán opráv
ciest na rok 2008 a 2009. Na súvislé opravy ciest 2. a 3. triedy
vyčlenili z rozpočtu 75 miliónov Sk, z kapitálových výdavkov
pôjde 35 miliónov Sk na rekonštrukciu mostu č. 2 3/05061 v
Koši a 17 miliónov Sk na rekonštrukciu cesty 2/511 Veľké
Uherce.
Trenčianske noviny 20.12.2006
Komunistická strana Slovenska má opäť kompletné vedenie. Už v novembri 2006 bol na zjazde Komunistickej strany
Slovenska za predsedu zvolený bývalý poslanec Národnej
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rady Slovenskej republiky PhDr. Jozef Hrdlička. Dňa 16. decembra 2006 na jeho návrh ústredný výbor strany zvolil dvoch
podpredsedov. Stali sa nimi živnostník Pavol Suško z Trenčína a finančná manažérka Jana Starostovská z Bratislavy.
Podľa stanov komunistov má predseda kompetenciu navrhnúť
svojich podpredsedov. Jeho nomináciu aj s ôsmymi členmi
predsedníctva schválil ústredný výbor.
www.sita.sk 16.12.2006
Dňa 21. decembra 2006
dopoludnia sa uskutočnilo
ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo Trenčíne, na ktorom novozvolený primátor a
poslanci zložili predpísaný
sľub. Jeho rokovanie otvoril
primátor predchádzajúceho
volebného obdobia Ing. Bra- zľava - primátor Ing. Branislav Celler, Ing. Ivona Tarbajovská
nislav Celler, ktorý po privítaní hostí, medzi ktorými bola
prítomná poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Ing.
Magda Košútová, štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky JUDr. Anna Viteková, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH a privítaní nových zvolených
poslancov konštatoval, že na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva
z 25 novozvolených
poslancov je prítomných 24 poslancov,
keď chýbal poslanec
Martin Barčák. Potom
sľub poslanca Eduarda Hartmana
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odovzdal slovo podpredsedníčke mestskej volebnej komisie
Ing. Ivone Tarbajovskej, ktorá v zastúpení predsedu JUDr.
Miloša Kohouta, podrobne zoznámila s výsledkami volieb do
mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 2. decembra 2006.
Po prednesení textu slávnostného sľubu nového primátora
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť
svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy
budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia“ prednostkou JUDr.
Ivetou Orgoníkovou, staronový primátor Ing. Branislav
Celler odpovedal sľubujem, čo potvrdil svojím podpisom
a podaním ruky podpredsedníčke mestskej volebnej komisie
Ing. Ivone Tarbajovskej. Nasledovalo prednesenie textu
sľubu poslancov „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že
budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony,
zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“ primátorom Ing. Branislavom Cellerom, čo prítomní poslanci
potvrdili svojím odpisom, podaním
ruky primátorovi Ing. Branislavovi
Cellerovi a prevzatím osvedčenia za
poslanca Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne z rúk podpredsedníčky
mestskej volebnej komisie Ing. Ivony Tarbajovskej. Po zložení sľubu
novozvolenými poslancami predniesol primátor Ing. Branislav Celler
slávnostný príhovor a po jeho vypočutí prítomní poslanci odobrili poprimátor pri slávnostnom prejave

272

tleskom. Ďalšie rokovanie mestského zastupiteľstva malo
pracovný charakter, keď si
A) zvolilo overovateľov zápisnice z rokovanie mestského
zastupiteľstva poslancov Janku Fabovú a Ing. Antona
Boca,
B) schválilo návrhovú komisiu s predsedom MUDr. Ľubomírom Sámelom a členmi PaedDr. Danielom Beníčkom a Branislavom Zubričaňákom;
C) poverilo funkciou sobášiacich všetkých poslancov, okrem
poslancov za Kresťansko-demokratické hnutie, poslancov
Marty Bláhovej a Eduarda Hartmana, ktorí osobne požiadali o oslobodenie z tejto funkcie;
D) schválilo komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v tomto zložení :
predseda - JUDr. Ján Kanaba za Smer-Sociálna
demokracia, členovia - Gabriela Hubínska za Kresťansko-demokratické hnutie, Ing. Anton Boc za Slovenskú kresťansko-demokratickú úniu, Tomáš Vaňo za Ľudovú stranu - Hnutie za demokratické Slovensko, Eduard
Hartman za Slovenskú národnú stranu, Ing. Róbert
Lifka za nezávislých kandidátov;
E) schválilo
uznesenie
z ustanovujúceho
zasadnutia
Mestského
zastupiteľstva
v Trenčíne
prednesené
predsedom návrhovej komisie MUDr. Ľu-bomírom
Sámelom.
Záverom treba skonštatovať, že v 25 člennom Mestskom
zastupiteľstve v Trenčíne získali jednotlivé politické strany
a hnutia tieto počty mandátov :
- Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko – sedem
mandátov,
- Smer - sociálna demokracia – päť mandátov,
- Slovenská demokratická a kresťanská únie – päť mandátov,
- Kresťansko-demokratická únia – štyri mandáty,
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- Nezávislí kandidáti – tri mandáty,
- Slovenská národná strana – jeden mandát.
Vlastné poznámky
Dňa 22. decembra 2006 predseda Ľudovej strany – Hnutie
za demokratické Slovensko JUDr. Vladimír Mečiar potvrdil
koniec koalície Smer – Sociálna demokracia, Ľudová strana –
Hnutie za demokratické Slovensko v Mestskom zastupiteľstve
v Trenčíne. Podľa jeho slov sa koalícia nerozpadla, pretože
bola „iba volebná“. Keďže sa primátorom opäť stal kandidát
Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie –Demokratická
strana a Kresťansko-demokratické hnutie Ing. Branislav Celler na rokovaní Ľudovej strany – Hnutie za demokratické Slovensko dňa 20. decembra 2006 padol návrh, aby sa hnutie v
rokovaniach o budúcej koalícii uberalo smerom k Slovenskej
demokratickej a kresťanskej únie – Demokratická strana.
Koalícia Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko,
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická
strana a Kresťansko-demokratické hnutie by mala v 25 člennom zastupiteľstve 16 kresiel. Mestská organizácia Ľudová
strana – Hnutie za demokratické Slovensko v Trenčíne so
Smerom – Sociálna demokracia pritom uzavrela koaličnú
zmluvu o povolebnej spolupráci v nedeľu 17. decembra 2006.
V stredu večer, deň pred ustanovujúcim zastupiteľstvom, teda
20. decembra 2006, sa podľa podpredsedu Krajskej rady Smer
– Sociálna demokracia v Trenčíne Mgr. Ladislava Pavlíka
uskutočnilo sa stretnutie na úrovni Ľudová strana – Hnutie za
demokratické Slovensko s ich predsedom Vladimírom Mečiarom, kde došlo k zvratu a zrušeniu zmluvy. Krajský predseda Ľudovej strany – Hnutie za demokratické Slovensko Ing.
Milan Rehák uviedol, že Mestská organizácia Ľudová strana
– Hnutie za demokratické Slovensko v Trenčíne nemala štatút
na podpísanie koaličnej zmluvy, takže zmluva bola od za274

čiatku neplatná a nebolo vlastne, čo rušiť. Podľa jeho slov sú
rokovania o budúcej koalícii úplne na začiatku a ukončia sa
asi až v budúcom roku. Predseda Mestskej organizácie Ľudová
strana – Hnutie za demokratické Slovensko v Trenčíne Ing.
Jozef Majerík sa odmietol k veci vyjadriť. Poslankyňa za
Ľudovú stranu – Hnutie za demokratické Slovensko Janka
Fabová potvrdila, že podpísaná zmluva by mala byť platná.
Mgr. Ladislav Pavlík činy hnutia považuje za neseriózne.
Prípadný odchod Ľudová strana – Hnutie za demokratické
Slovensko z koalície so Smerom – Sociálna demokracia v
mestskom zastupiteľstve v Trenčíne nebude mať podľa podpredsedu Smeru – Sociálna demokracia Vladimíra Maňku
dopad na veľkú politiku. „Je to lokálny problém. Nepovažujem však takéto konanie za férové.“ Zároveň dodal, že prípadný odchod poslancov Ľudovej strany – Hnutie za demokratické Slovensko z koalície svedčí o ich nestabilite. Treba
tiež podľa Ladislava Maňku pozorne sledovať či poslanci
Ľudovej strany – Hnutie za demokratické Slovensko za svoje
konanie nezískajú v meste nejaké výhody. „Ak je pravda, že
za ich odchodom bol JUDr. Vladimír Mečiar, na koaličnej
rade budem žiadať od neho vysvetlenie.“ Rokovania Ľudovej
strany – Hnutie za demokratické Slovensko a Slovenskej
demokratickej a kresťanskej únie – Demokratická strana potvrdil aj predseda Krajskej rady Slovenskej demokratickej
a kresťanskej únie – Demokratická strana Ing. Juraj Liška.
Podľa jeho slov už o takejto spolupráci rokovali pred voľbami
a nedohodli sa. Strana má však naďalej záujem o povolebnú
spoluprácu so Slovenskou demokratickou a kresťanskou úniou
– Demokratická strana.
Vlastné poznámky
Webová stránka mesta Trenčín www.trencin.sk bola v roku
2006 druhou najnavštevovanejšou oficiálnou webovou
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stránkou miest a obcí na Slovensku. Vyplýva to z rebríčka
návštevnosti podľa portála NAJ.sk. Trenčianska webová stránka, rozdelená do sekcií - Mesto, Občan, Podnikateľ, Turista –
dostala svoj súčasný grafický vzhľad v apríli roku 2005. Odvtedy obsadzuje v štatistikách popularity medzi mestami a obcami popredné priečky. Minulý rok zaznamenala takmer pol
milióna návštevníkov, presne 472 743 záujemcov cielene, alebo pri surfovaní na internete „kliklo“ na webovú stránku
www.trencin.sk. Tento výsledok ju radí do prvej stovky absolútneho rebríčka návštevnosti na Slovensku v roku 2006,
v ktorom obsadila 91. miesto. Popularitu oficiálnej webovej
stránke Mesta Trenčín zabezpečuje jej kvalita, čoho dôkazom
je aj mimoriadne úspešné umiestnenie v súťaži ZlatýErb.sk
2006, keď v silnej konkurencii získala v kategórii miest
a mestských častí 4. miesto. Podľa odbornej poroty súťaže
ZlatýErb webova stránka Trenčína zaznamenáva neustáli stúpajúci trend kvality z hľadiska obsahu, štruktúry technického
a grafického riešenia.
Vlastné poznámky
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