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Ekonomický život, stavebníctvo 
 
Dňa 23. januára 2006 nadobudlo právoplatnosť územné roz-

hodnutie na prvú etapu „Juhovýchodného obchvatu Mesta 
Trenčín“, t.j. vybudovania cestného mosta od diaľničného pri-
vádzača po cestu 2/507 s vyústením medzi čerpacou stanicou 
Esso a Hypermarketom Tesco. Bolo teda definitívne rozhod-
nuté o umiestnení a trase stavby. Počas schvaľovacieho proce-
su územného rozhodnutia nedošlo k žiadnym námietkam, ani 
v odvolacích termínoch sa nikto neodvolal. Právoplatnosť je 

jednoznačná. Na 
základe tejto sku-
točnosti Mesto 
Trenčín preto po-
kračovalo v prí-
prave tejto inves-
tičnej akcie. Spo-
ločnosť Dopravo-
projekt, víťaz ve-
rejnej súťaže, 
spracováva pre 
samosprávu pro-

jektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a ponukové ko-
nanie, ktoré by mali byť hotové najneskôr do konca apríla 
2006. Následne sa bude vydávať stavebné povolenie. Na zá-
klade dohody s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomuni-
kácií Slovenskej republiky a Slovenskou správou ciest, je táto 
stavba zaradená do plánu dopravných investičných akcií so za-
čiatkom stavby koncom roku 2006, prípadne začiatkom roka 
2007. „Prvá etapa stavby Juhovýchodného obchvatu je sú-
časťou dlhodobého koncepčného riešenia dopravy v meste 
Trenčín. Je to po modernizácii železničnej trate druhý projekt, 
ktorý by mal zásadným spôsobom vyriešiť problémy v do-
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prave nielen v centre mesta, ale v rámci celého Trenčína. Mo-
dernizáciou železničnej trate sa vyrieši dopravná situácia 
v centre mesta, keď pribudnú aj nové podchody a podjazdy. 
Nové premostenie Váhu vyrieši dopravu z mestských častí 
Dolné mesto a Juh, kde žijú dve tretiny obyvateľstva, do 
mestských častí v Zámostí a následne druhá etapa bude riešiť 
dopravu mimo centra mesta,“ konštatoval po nadobudnutí prá-
voplatnosti územného rozhodnutia primátor Mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler. 

Pomocná evidencia 65/1/06 
 
Spoločnosť GE Real Estate, obchodná jednotka spoločnosti 

GE Commercial Finance, odkúpila od spoločností EuroMax 
Slovakia, a.s. a Slovakia MAX, a.s. tri zábavno-obchodné 
centrá zo siete MAX na Slovensku. Ide o centrá v Trnave, Po-
prade a Trenčíne. Jednou z našich kľúčových stratégií rozši-
rovania je investovať do mohutnejúcich maloobchodných tr-
hov v strednej a východnej Európe. O tomto obchode skon-

štatoval gene-
rálny riaditeľ 
spoločnosti GE 
Real Estate 
Central Europe 
Karim Habra, 
že pevne verí, 
že Slovensko 
bude mať z 
tohto trendu prí-
nos. Za obchod-
né centrum v 

Trnave s rozlohou 10 tis. metrov štvorcových zaplatila spoloč-
nosť GE Real Estate 14,2 mil. eur, čo je približne 530,7 mil. 
Sk. Centrum zahŕňa 65 špecializovaných predajní a multikino. 
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Dokončilo sa koncom roka 2004. Nákupnú cenu ďalších 
dvoch centier však spoločnosť nezverejnila. Obe sa však otvo-
rili začiatkom decembra 2005, pričom celkové investície pred-
stavovali okolo 1,5 mld. Sk. GE Real Estate patrí medzi lídrov 
v investovaní do nehnuteľností. Vznikla v roku 1972 a jej ob-
chodná činnosť predstavuje viac ako 28 mld. USD vo forme 
aktív. Má 34 pobočiek v Severnej Amerike, Ázii, Austrálii, 
Európe a na Novom Zélande. V súčasnosti sa jej investície v 
strednej Európe pohybujú na úrovni zhruba 1 mld. Sk, a to v 
aktívach v ČR, Poľsku, Maďarsku, Bulharsku a na Slovensku. 

www/tn.mesto.sk 
 
Slovenská agentúra pre podporu investícií a obchodu 

SARIO odštartovala v Košiciach a Prešove sériu stretnutí so 
zástupcami samospráv na úrovni krajov, miest a obcí pod 
názvom Road Show Sario. Dňa 10. februára 2006 sa toto 
stretnutie uskutočnilo v Trenčíne. Za účasti podpredsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja PaedDr. Jozefa Božika 

a pracovníka Úradu 
Trenčianskeho samo-
správneho kraja 
Mgr. Milana Galku 
sa predstavili zástup-
com samospráv re-
giónu zástupcovia 
SARIO generálny 
riaditeľ Ing. Milan 
Juraška a pracov-
ník Ing. Milan No-

vota. Na rokovaní sa zúčastnili za Mesto Trenčín viceprimátor 
Ing. Anton Boc a vedúci Kancelárie primátora Ing. František 
Sádecký. Cieľom stretnutí bolo zlepšiť vzájomnú komuni-
káciu, prezentovať činnosť agentúry a diskutovať o možnos-

zľava – Mgr. M. Galko, PaedDr. J. Božik, Ing. M. Juraška, Ing. M. Novota 
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tiach budúcej spolupráce so zástupcami regiónu. Podľa ge-
nerálneho riaditeľa SARIO Ing. Milana Jurášku už na prvých 
stretnutiach sa ukázalo, že ľudí trápia rovnaké problémy či na 
výhode a západe na Slovensku. Chcú vedieť, o čo majú in-
vestori záujem, kde pôjdu, aké stimuly môžu mestá a mikro-
regióny očakávať od vlády. SARIO o v tejto prvej fáze na-
vrhlo samosprávam, aby prostredníctvom ich databázy ponú-
kali investorom voľné pozemky a budovy. Chce mapovať 
informácie o priemyselných parkoch, vzdelanostnej štruktúre 
obyvateľstva, nezamestnanosti, odvetviach, v ktorých ľudia 
majú pracovné zručnosti.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 63/1/06 
 
Tragédia v poľských Katoviciach, kde si zrútenie strechy 

výstavnej haly vyžiadalo najmenej 65 obetí, zalarmovala aj 
Slovensko. Na príkaz ministra vnútra Slovenskej republiky 
Vladimíra Palka kontrolovali hasiči v čase od 30. januára do 3. 
februára 2006 ploché a málo šikmé strechy budov, v ktorých 
sa zdržiavajú veľké množstvá ľudí. Trenčianski hasiči ako si 
ako prví prehliadli areál výstaviska Trenčín mesto módy. 
Strechy si pritom neprezerali hasičskí len záchranári, ale aj 
špecialisti, ktorí inak kontrolujú domy z protipožiarneho 
hľadiska. „Zrušili sme všetky naplánované protipožiarne kon-
troly a budeme sa venovať len týmto mimoriadnym tematic-
kým kontrolám,“ uviedol v stredu vedúci oddelenia požiarnej 
prevencie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru v Trenčíne Bc. Miroslav Štefula. Hasiči vystupovali na 
jednotlivé strechy a merali výšku snehu na nich. Okrem toho 
pozorovali budovy aj zvnútra, či nezbadajú trhliny alebo ne-
jaké iné viditeľné narušenia statiky. Na plochých strechách 
výstaviska sa nachádzala len 18 až 23 centimetrová vrstva 
snehu. Nebezpečenstvo zrútenia by nemalo hroziť, ale v prí-
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pade pribudnutia ďalšej vrstvy snehu na strechách pripravení 
na jeho odpratanie. Hasiči v spomínanom období navštívili 
dovedna 30 objektov v Trenčíne a jeho okolí. Najviac snehu – 
30 cm, namerali na streche mestského zimného štadióna. 
Upozorňovať naopak nemuseli prevádzkovateľov supermar-
ketov, vybraných športových hál a škôl, kde všade bola menej 
ako 20 centimetrová vrstva snehu. 

Trenčianske noviny 06.02.2006  
Pomocná evidencia 57/2/06 
 
Mesto Trenčín dosiahlo za uplynulý rok 2005 bežné príjmy 

vo výške 671.685.000 Sk, bežné výdavky by mali byť vo 
výške 635.455.000 Sk, čo znamená v tejto časti prebytkový 
rozpočet. Kapitálové príjmy dosiahli výšku 141.362.000 Sk 
a kapitálové výdavky sa vyšplhali na 268.577.000 Sk. Scho-
dok kapitálového rozpočtu predstavoval 127.215.000 Sk.   

Celkové príjmy Mesta Trenčín v roku 2005, bežné a kapi-
tálové, dosiahli výšku 813.047.000 Sk, výdavky bežné i ka-
pitálové boli na úrovni 904.032.000 Sk. Rozpočet Mesta 
Trenčín je podľa tejto schémy schodkový vo výške 90.985.000 
Sk. Mesto Trenčín má však rozpočtované príjmy, ktoré nie sú 
zahrnuté v rozpočte. Sú uvedené v mimorozpočtových operá-
ciách. Ide o príjmy napr. z prijatých úverov a z prevodov mi-
morozpočtových fondov. Mesto v roku 2005 prijalo úvery vo 
výške 89.206.000 Sk na financovanie viacerých investičných 
akcií. V súvislosti s čerpaním prostriedkov z Európskej inves-
tičnej banky na úverový program s dotáciou, poskytnutý na 
podporu infraštruktúry miest a obcí, Mesto Trenčín úspešne 
podalo žiadosť o ich čiastočné refinancovanie z prostriedkov 
Európskej investičnej banky. Súčasťou čerpania týchto pros-
triedkov je aj poskytnutie nenávratnej dotácie zo zdrojov 
Európskej únie vo výške 190 tisíc euro, čo v slovenských 
korunách predstavuje 7 miliónov 308 tisíc Sk. Prevody z mi-
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morozpočtových fondov vo výške 43.976.000 Sk v praxi zna-
menajú prevod hospodárskeho výsledku z roku 2004 do roz-
počtu roku 2005. Po zarátaní týchto mimorozpočtových ope-
rácií mesto dosiahlo plusový hospodársky výsledok  vo výške 
41.693.000 Sk. Do rezervného fondu mesta je povinné odviesť 
prídel vo výške 10%. Po jeho započítaní bude na konte re-
zervného fondu približne 28,2 milióna Sk. Prebytok hospo-
dárskeho výsledku je príjmom v rozpočte Mesta Trenčín na 
rok 2006. 
         Rozpočet mesta sa skladá z bežných príjmov a výdavkov 
a kapitálových príjmov a výdavkov. Bežné príjmy sa použí-
vajú na financovanie chodu mesta a mestských organizácií. 
Bežné príjmy pozostávajú vlastne z príjmov z podielových 
daní zo štátneho rozpočtu, z daní spravovaných Mestom Tren-
čín a z príjmov z majetku mesta, napr. z prenájmu a pod. 
Kapitálové príjmy plynú do rozpočtu z predaja majetku mesta, 
ktoré v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách musia byť 
spätne investované do majetku mesta.  

Pomocná evidencia 61/1/06 
 
Slovensko stojí pred jednou z najväčších investičných akcií 

vo svojej histórii. Je ňou modernizácia železničných tratí, 
v ktorej investo-
rom sú Železnice 
Slovenskej repu-
bliky. Celá akcia 
je rozplánovaná do 
roku 2012 a v rám-
ci nej sa preinves-
tuje okolo 2 mi-
liardy eur, t.j. pri-
bližne 76 miliárd 
Sk. Zmodernizujú 
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sa úseky na železničných tratiach z Bratislavy do Žiliny, zo 
Žiliny po poľské hranice a z Liptovského Mikuláša do Košíc. 
Neskôr pribudnú aj projekty modernizácie úsekov medzi 
Žilinou a Liptovským Mikulášom. Na modernizácii sa podieľa 
troch štvrtín Európska únia a v jednej štvrtine Slovenská 
republika. Verejné kontrakty v hodnote 10 miliárd Sk získalo 
niekoľko stavebných firiem v úlohe hlavných dodávateľov 
stavebných prác ako napríklad Doprastav Bratislava, Skanska, 
Železniční stavby Brno. Prvé dve spomínané firmy získali 
kontrakty aj na výstavbu diaľničnej siete. Modernizácie želez-
ničnej siete prebieha od Bratislavy na východ Slovenska. Po-
dľa plánu by sa mali ukončiť práce na všetkých úsekoch me-
dzi Bratislavou a Novým Mestom n/Váhom do roku 2009. 
Veľká investícia modernizácia železničnej trate bude v Bra-
tislave, kde sa má vybudovať spojenie hlavnej železničnej 
stanice so stanicou v Petržalke tunelom popod  koryto Dunaja. 
Úseky medzi Novým Mestom n/Váhom a Žilinou sa budú 
realizovať v rokoch 2007 až 2012. Rozsiahla modernizácia 
slovenských železníc súvisí so snahou Európskej únie 
vybudovať dva dopravné koridory, z ktorých jeden bude 
spájať Berlín, Prahu, Bratislavu, Budapešť s plánovaným pre-
dĺžením cez Rumunsko a Bulharsko do gréckeho Solúnu. 
Druhý bude spájať Taliansko, Viedeň, Bratislavu, Žilinu a 
odtiaľ prímorský Gdansk v Poľsku. V Žiline pôjde napojenie 
na Ukrajinu. Modernizované železničné trate umožnia vlakom 
dosiahnuť rýchlosť 160 km/h. České dráhy už avizovali, že do 
Bratislavy bude z Prahy premávať jedna z českých súprav 
vlaku Pendolino. Modernizácia železníc však nie je úplne bez 
problémov. Napríklad práce na úseku pri Pezinku sa takmer 
trojnásobne zdražili nákladmi spojených prekládkami plyno-
vých potrubí a mimoúrovňovými riešeniami trate. Najnovším 
problémom je doposiaľ neuzavretie tendra na stavebný dozor 
na úsek z Piešťan do Nového Mesta n/Váhom. 
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www/trencin.sk 
 
Medzinárodný veľtrh módy a odievania Trenčín mesto 

módy dňa 22. februára 2006 otvoril o 9 00 hod. prehliadkou 
mladých módnych 
tvorcov zo študentov 
stredných škôl z ce-
lého Slovenska a Čes-
kej republiky. Už 39. 
ročník známej výstavy 
privítal vo svojej jar-
nej časti 65 vystavo-
vateľov zo Slovenska, 
Českej republiky 
a Poľska na výstavnej 

ploche 1.550 m2. Pre odbornú verejnosť bolo pripravených 
niekoľko odborných seminárov a pre všetkých návštevníkov 
šesť módnych prehliadok. Študenti opäť súťažili v troch 
kategóriách - Konfekčná odevná tvorba, Voľná odevná tvorba 
a Módne doplnky. Na predvádzaných modeloch bude odborná 
porota hodnotila celkový dojem, estetickú úroveň, invenčnosť 
exponátu, vhodnosť použitého ma-
teriálu, pôvodnosť a originalitu mo-
delu ako aj jeho funkčnosť. Široká 
odborná a laická verejnosť mala 
možnosť vidieť a porovnať kreati-
vitu mladých módnych tvorcov 
s profesionálmi. Slávnostné otvo-
renie 39. ročníka medzinárodného 
jarnej časti veľtrhu módy a odie-
vania Trenčín mesto módy po prí-
hovoroch hostí patrilo módnej pre-
hliadke, v ktorej sa predstavili Dana 
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Kleinert, Infinite a Asociácia kožušníkov Slovenska. V jarnej 
časti sa predstavilo 65 vystavovateľov zo Slovenska, Českej 
republiky a Poľska na výstavnej ploche  1.550 m2. Ešte pred 
slávnostným začiatkom otvorenie veľtrhu sa uskutočnil 14. 
ročník súťaže mladých módnych návrhárov Zlatá Fatima – 
junior 2006 dňa  22. februára 2006. Šesť členná komisia pod 
vedením Dagmar Hilbertovej z Vysokej školy výtvarných 
umení hodnotila 95 modelov  a kolekcií, ktoré prinieslo na 24 
stredných odborných škôl a učilíšť  zo Slovenska aj z Českej 
republiky. Výsledky : 
A.  v kategórii č. 1 – Voľná odevná tvorba, súťažilo 57 mo-

delov : 
1. miesto – Lenka Barčinová, Anita Erdélyiová zo 

Strednej umeleckej školy v Trenčíne za kolekciu „Mra-
venisko“; 

2. miesto – Lucia Mrvová zo Školy úžitkového výtvar-
níctva v Ružomberku za model „Lietajúca húsenica“; 

3. miesto - Monika Barincová, Ivana Santová, Juliana 
Božiková zo  Strednej umeleckej školy v Trenčíne za 
kolekciu „Kontrasty“; 

B. v kategórii č. 2 – Konfekčná odevná tvorba, súťažilo 21 
modelov : 
1. miesto – Radoslava Fulierová zo Združenej strednej 

odbornej školy v Púchove za kolekciu „Trio“; 
2. miesto - Viera Fišmanová, Jana Ferková zo Združenej 

strednej školy vo Vranove nad Topľov za kolek-
ciu „Neofolk“; 

3. miesto – Jana Lazorová zo Strednej priemyselnej školy 
odevnej o Svidníku za kolekciu „Kabátiáda“; 

C. v kategórii č. 3 – Módne doplnky, súťažilo 18 modelov  
1. miesto – Zuzana Zliechovcová zo Školy úžitkového 

výtvarníctva v Kremnici za model „Kolotoč života“; 
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2. miesto – Silvia  Bartová zo Školy úžitkového výtvar-
níctva v Kremnici za model „Brušné kyvadielka“; 

3. miesto – Věra Kulhartová zo Strednej priemyselnej ško-
ly textilnej v Jihlave – Helenín za kolekciu Sklá-
danka“;              

Ocenenie Top model „Zlatá Fatima – junior 2006 získala 
kolekcia „Biela zebra na čierno“ z kategórie 1. –  Voľná odev-
ná tvorba ktorú vytvorila Veronika Nosková so spolu-
autorkou Helenou Veličovou Strednej umeleckej školy 
v Trenčíne . 

Všetky  víťazné  modely  a  kolekcie  boli vystavené  v Zla-
tej expozícii súťaže Zlatá Fatima - junior 2006  počas jarnej 
časti  39. ročníka  medzinárodného  veľtrhu  módy  a odieva-
nia   Trenčín mesto módy dňa 23. februára 2006. Počas kona-
nia veľtrhu sa poriadali viaceré odborné semináre a módne 
prehliadky. Počas celého veľtrhu bude v pavilóne č. 9 vysta-
vená expozícia “Fórum trendov 2006” na tému “Okno do 
sveta módy jar/leto 2007” organizovaná v spolupráci s Janou 
Částkovou, ktorá vedie módny D-club. Zaujímavým spôso-
bom sa vystavovateľom a odbornej verejnosti predstavia naj-
novšie módne trendy. 

Trenčianske noviny 27.02.2006  
Pomocná evidencia 98/1/06, 100/1/06 
 
Správou mestského majetku a zabezpečením mestských slu-

žieb pomocou outsourcingu, teda externými dodávateľmi, uše-
trí mesto Trenčín podľa vyjadrenia primátora Ing. Branislava 
Cellera 39 miliónov Sk ročne. Mesto Trenčín verejnou súťa-
žou v roku 2005 vybralo subjekty, ktoré sa starajú o odvoz do-
mového odpadu, cesty, verejné osvetlenie, či športové areály. 
Podľa politiky mesta Trenčín sa súkromné firmy dokážu lepšie 
a lacnejšie postarať o služby, ktoré predtým vykonávali mest-
ské organizácie. Minuloročný výber dvoch dodávateľov 
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umožní v roku 2006 ušetriť takmer 27 miliónov Sk. Výberom 
firmy na likvidáciu komunálneho odpadu, ktorou je Považská 
odpadová spoločnosť sa znížia ceny za poskytované služby o 
17 miliónov Sk ročne. Súťaž na dodávateľa opráv vozoviek, 
chodníkov a stavebnej údržby vozoviek vyhrala firma Strabag, 

ktorá sa bude o cesty sta-
rať 20 rokov. Cena za tie-
to práce bude o 38 % niž-
šia ako doteraz. Úspora za 
porovnateľný objem prác 
bude predstavovať 9,5 mi-
lióna Sk. Rekonštrukciu a 
údržbu verejného osve-
tlenia v meste má na sta-
rosti spoločnosť Siemens 

od roku 2003, kedy mesto Trenčín so spoločnosťou uzavrelo 
zmluvu na 14 rokov v celkovej hodnote približne 150 mi-
liónov Sk. Doposiaľ preinvestované prostriedky do rekon-
štrukcie osvetlenia znížili náklady na prevádzku o 11 miliónov 
Sk. V minulom období bola vyhlásená verejná súťaž na 
operátora prevádzkovania mestských kotolní. I tu sa prejavila 
úspora v objeme 1,7 milióna Sk. Potvrdzuje sa predpoklad, že 
dobre zorganizovanou verejnou súťažou sa prechod týchto 
služieb do správy firmám, ktoré majú na trhu svoju pozíciu, 
prejaví v mestskom rozpočte úsporou až 39 miliónov Sk 
ročne. 

www/tn.mesto.Sk 
 
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčín zaz-

namenala v roku 2005 obrat vo výške 353,7 mil. Sk in–
formoval generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Petr Konečný, 
keď tržby za pitnú vodu z toho predstavovali 175,4 mil. Sk. V 
medziročnom porovnaní sa tak celkové tržby spoločnosti 



 288 

zvýšili o 17 %. Tržby za pitnú vodu vzrástli približne o 6 %. 
Tvorba zisku za rok 2005 vo výške približne 13,5 mil. Sk. V 
roku 2004 pritom spoločnosť hospodárila po zdanení s čistým 
ziskom 18,1 mil. Sk. Spoločnosť zásobuje vodou región 
okresov Trenčín a Nové Mesto nad Váhom viac ako 140 tis. 
obyvateľov. Technicko-výrobný riaditeľ spoločnosti Ing. 
Rudolf Korbačka pri tejto príležitosti upozornil na dlhodobý 
pokles v spotrebe vody obyvateľov. Priemerná denná spotreba 
v tomto regióne sa podľa neho v súčasnosti pohybuje pri 
úrovni 97 litrov na jedného obyvateľa. Ešte pred desiatimi 
rokmi pritom celoslovenský priemer dosahoval 180 litrov na 
obyvateľa. V niektorých prípadoch sa tak spotreba vody môže 
pohybovať už na hranici hygienického minima, dodal 
Korbačka. Celkovo vlani vyrobila spoločnosť približne 12,3 
mil. m3, čo predstavuje medziročný pokles o 6 %. Okrem 
poklesu spotreby sa pod tento výsledok aj zníženie stratovosti 
dodávanej vody. V roku 2005 spoločnosť odstránila o jednu 
pätinu porúch viac ako v minulom období. Na Slovensku 
dosahujú straty desiatky percent na zastaraných potrubiach z 
celkovo vyprodukovanej vody. Jeden m3 stratovej vody pritom 
vyvoláva náklady vo výške približne 4 až 5 Sk. Do roku 2009 
si Trenčianska vodohospodárska spoločnosť stanovila za cieľ 
znížiť objem stratovej vody o 40 %. Akciová spoločnosť Tren-
čianska vodohospodárska spoločnosť vznikla v roku 1999 ako 
právny nástupca trenčianskeho odštepného závodu štátneho 
podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie. V rovnakom 
roku vstúpila do spoločnosti nadnárodná skupina Suez, ktorá v 
súčasnosti vlastní vo firme 51,02 % balík akcií. Vodárenská 
spoločnosť prevádzkuje prevažnú časť existujúcich inžinier-
skych zariadení na zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie a 
čistenie odpadových vôd v okresoch Trenčín, Nové Mesto nad 
Váhom a sčasti v okrese Myjava. Infraštruktúru si prenajíma 
na základe dlhodobej zmluvy od spoločnosti Trenčianske 
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vodárne a kanalizácie, a.s., ktorej vlastníkom je 53 miest a 
obcí z regiónu. 

www/tn. mesto.sk 
 
Krása a pôvab ovládlo trenčianske výstavisko Trenčín 

mesto módy. Od 9. marca 2006 sa na tri dni otvorili brány 
medzinárodného kozmetického veľtrhu Beauty®Forum Slo-
vakia, ktorý už štrnástykrát organizovalo Výstavisko TMM, 
a.s. v spolupráci s nemeckou firmou Health & Beauty Trade 
Fairs GmbH & Co. KG., držiteľom licencie pre poriadanie 11 
veľtrhov Beauty®Forum v 9 krajinách Európy. Na jeho sláv-
nostnom otvorení dňa 9. marca 2006 sa zúčastnili poslanec 

Národnej rady Slo-
venskej republiky 
Rudolf Žiak, pred-
nostka Obvodného 
úradu Ing. Anna 
Kováčová, primátor 
Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler 
a prezidentka Aso-
ciácie profesionálov 
pre krásu a relaxá-
ciu Vlasta Tolna-

yová. V programe slávnostného otvorenia vystúpil primátor 
Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, ktorý vo svojom prího-
vore privítal všetkých hostí a ostatných hostí. Okrem iného 
povedal, že je priam symbolické, keď do pekného mesta prišla 
krása. Po ďalších príhovoroch generálny riaditeľ Výstaviska 
Trenčín mesto módy Ing. Emil Dobiaš odovzdal zástupkyni 
firmy Primavera Andorrana, s.r.o. Bratislava Eve Záhorá-
kovej cenu za najkrajšiu expozíciu veľtrhu Beauty®Forum 
Slovakia 2006. Na celkovej ploche 5 000 m2 sa predstavili 

Eva Záhoráková preberá cenu od Ing. Emila Dobiaša 



 290 

najnovšie trendy v účesovej tvorbe, líčení a nechtovom dizajne 
120 vystavovateľov zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Srbska a 
Čiernej Hory, Nemecka a Rakúska. Vo svojej  histórii tak 
tento kozmetický veľtrh s najdlhšou tradíciou na Slovensku 
zaznamenal rekordnú obsadenú výstavnú plochu. V porovnaní 
s minulým ročníkom ide o 7,5% nárast. Zaslúžene o ňom 
možno teda povedať, že je slovenským sviatkom krásy, ktorý 
každoročne do Trenčína priláka širokú odbornú i laickú verej-
nosť. Punc kvality dával veľtrhu Beauty®Forum Slovakia 
tradične bohatý sprievodný program. Jeho dôležitou súčasťou 
boli pracovné stretnutia s odborníkmi z oblasti dermatológie, 
kožného lekárstva, plastickej chirurgie, vlasovej kozmetiky – 
workshopy, ktorých cieľom bola ponuka najnovších odbor-
ných informácií, ako   aj možnosť konfrontácie názorov medzi 
odborníkmi. Novinky z oblasti kozmetiky firmy prezentovali v 
priestoroch programových centier – meeting pointov. Už 
neodmysliteľnými sprievodnými podujatiami veľtrhu boli do-
máce šampionáty v make – upe, nail designe, nail arte a v 
body arte. Témou majstrovstiev Slovenskej republiky v  
make-upe pre rok 2006 bola „Ruská krása 20 – tých rokov“. 
Už samotný názov evokoval predstavu make-upu, ktorý sa 
vyznačuje porcelánovou pleťou, temnými a tmavými očnými 
tieňmi, červeňou zvýraznenými lícnymi kosťami a malými pe-
rami nalíčenými v tmavočervených, vínovočervených alebo 
bordových tieňoch. Okrem techniky líčenia odborná porota 
hodnotila detailné vypracovanie očí, úst, základné líčenie a 
celkový dojem. Šiestich najlepších zo 16 prihlásených súťa-
žiacich vybrala do finále majstrovstiev odborná porota v 
predkole, ktoré sa konalo 21. januára 2006 na trenčianskom 
výstavisku. Finalistami sa stali Iveta Brehová z Prešova, 
Dominika Furdová z Vrábľov, Eva Horňáková zo Zvolena, 
Mgr. Sylvia Kocandová z Bratislavy, Anna Potočňáková zo 
Zámutova a Beáta Sárkányová z Tomášikova. V prípade 
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neúčasti niektorého z finalistov porota určila aj dvoch 
náhradníkov Mgr. Bianku Kollovú z Veľkého Krtíša a Ivonu 

Kopuncovú z Tren-
čína. Víťazom sa sta-
la Mgr. Sylvia Ko-
candová, z Bratisla-
vy a postúpila na 19. 
medzinárodné maj-
strovstvá v make-upe 

Masters´Award 
Make-up® 2006 v 
Mníchove. Na ďal-
ších miestach skon-
čili – 2. miesto Eva 

Horňáková zo Zvolena, 
3. miesto     Beáta Sárkányová z Tomášikova, 
4. miesto     Iveta Brehová z Prešova, 
5. miesto     Dominika Furdová z Vrábľov, 
6. miesto     Anna Potočňáková zo Zámutova. 

Cenu divákov získala Eva Horňáková zo Zvolena. 
Majstrovstvá Slovenskej republiky v nail arte sa konali 

už po šiesty raz. Úlohou súťažiacich bolo ozdobiť vopred 
vymodelované nechty ľubovoľnej dĺžky alebo vopred uprave-
né prírodné nechty na oboch rukách modelky. Každý účastník 
mal právo na vlastný výber pracovnej metódy. Nechty na 
oboch rukách súťažiaci zdobili na tému podľa vlastného 
výberu. Víťazom tejto súťaže sa stala Andrea Hendrychová 
z Doks, Česká republika s témou Prechádzka ranní záhradou a 
postúpila na majstrovstvá Európy do Lipska, ktoré sa usku-
točnia počas veľtrhu Nail Pro. Na ďalších miestach sa umie-
stnili : 
2. miesto  Tamara Jachová z Košíc s témou – Magická túžba 
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3. miesto Barbora Gráčová z Bratislavy s témou – Motýlie 
krídla 

4. miesto Eva Kapituličová zo Žiliny s témou – Jeseň - babie 
leto 

5. miesto Petra Žolnaiová z Trnavy s témou – Fruit season 
6. miesto Katarína Magdušková z Bratislavy s témou – Rio de 

Janeiro 
7. miesto Zuzana Michalová z Bratislavy  
8. miesto Ľudmila Mackovičová z Bratislavy s témou – Keď  

nechty rozkvitajú 
9. miesto Katarína Capeková zBanskej Bystrice s témou – 

Šeherezáda  
10. miesto Milada Matiaškovičová z Bratislavy s témou – Jarná 

víla 
11. miesto Kvetoslava Liptáková z Košíc 
12. miesto Eva Kuceková z Lubiny s témou – Jednoduchosť  
13. miesto Martina Nováková z Trnavy s témou – Amazonka  

Na majstrovstvách Slovenskej republiky v Nail designe 
2006 zvíťazila Eva Guzlejová z Trenčína pred Danou Vizá-
rovou z Bratislavy a Barborovou Laššovou z Martina. 

V spolupráci s firmou Tasha Cosmetics, s.r.o. pripravili 
organizátori druhý ročník majstrovstiev Slovenskej republiky 
v maľovaní na telo – Body Art. 
Súťažilo sa vo voľnej disciplíne Free 
Art – maľovanie na telo podľa 
vlastného návrhu na tému „Mýty a 
legendy“. Súťažiaci si mohol v rámci 
vlastnej prípravy svoj model v rozsa-
hu 2/3 predmaľovať a na súťaži do–
maľovával 1/3 tela. Odborná porota 
hodnotila domaľovanie, zručnosť, ná-
ročnosť vybraného nápadu a celkový 
dojem. Zvíťazila Andrea Jacková 
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z Piešťan. Na ďalších miestach skončili Libuša Pupavová 
z Košíc a Máriou Petrašovitššovou z Košíc. 

Veľkej popularite sa tešila aj súťaž v účesovej tvorbe a 
dekoratívnej kozmetike Pohár Laugarício, ktorú poriadalo 
Výstavisko Trenčín mesto módy spolu s popredným sloven-
ským vizážistom Branim Grőhlingom a Spoločnosťou kader-
níkov a vizážistov Slovenskej republiky. Tejto súťaže sa zú-
častnili učni a žiaci stredných odborných škôl so zameraním 
na kaderníctvo a kozmetiku a v účesovej tvorbe ako aj pra-
covníci kaderníckych salónov. Súťažné práce budú hodnotili 
nielen odborníci, ale aj známe osobnosti slovenského show-
businessu – Miro Jaroš a Zuzana Belohorcová. Celú súťaž 
bude moderovala známa televízna a rozhlasová hlásateľka 
Soňa Műllerová. Výsledky : 
Kategória dospelých  
A) Účesová tvorba 

Disciplína č. 1 :  Denný nositeľný účes „Ulica“ 
1. Richard Čonka 
2. Mária Diazová 
3. Ernest Bagin 
Disciplína č. 2:  Spoločenský účes „Večerný bál“ 
1. Ľubica Horňáková 
2. Viktor Štefek 
3. Anna Duranská 

Kategória – študenti 

A)    Účesová tvorba 
Disciplína č. 1:  Denný nositeľný účes „Ulica“ 
1. Eliška Pittnerová, Združená stredná škola služieb 

Zvolen  
2. Katarína Kuchárová, SOU Pezinok 
3. Soňa Janošková, Združená stredná škola služieb 

Prešov 
 



 294 

Disciplína č.2:  Spoločenský účes „Večerný bál“ 
1. Annamária Meszarosová, Združená stredná škola 

obchodu a služieb Galanta  
2. Veronika Hanúsková, Stredné odborné učilište Pezinok 

Michaela Gebhardová, Združená stredná škola obcho-
du a služieb Piešťany 

3. Sean Kasumovič, Združená stredná škola služieb, 
Zvolen 

B)    Vizáž 
  Disciplína č. 3 :  „Zimná krása“  

1. Ivana Zubeková, Združená stredná škola služieb 
Zvolen  

2. Michaela Sčípová, SPV Nitra 
3. Katarína Spišáková, Združená stredná škola služieb, 

Prešov 
Novinkou v sprievodnom programe veľtrhu bola prvá 

odborná pediatrická súťaž Beauty Foot o pohár veľtrhu 
„Beauty® Forum Slovakia 2006“, ktorú pripravila Asociácia 
profesionálov pre krásu a relaxáciu, sekcia pedikérov. Účast-
níkom súťaže boli pedikérky a pedikéri, ktorí sa preukázali 
osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon tohto povolania. 
Ich úlohou bolo ošetriť nohy v časovom limite tri hodiny. 
Hodnotilo sa opracovanie a ošetrenie kože na chodidlách, 
opracovanie nechtov, pri-
čom na jednej nohe bolo 
prípustné nechty nalako-
vať s použitím zdobiacich 
materiálov a farebného 
laku, ako i upraviť nechty 
pomocou UV gélov. Na 
druhej nohe mohli byť 
nechty pokryté len vrst-
vou bezfarebného prie-
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hľadného laku, aby bolo možné posúdiť opracovanie nechtov, 
kože a kožičky. Do hodnotenia sa zahŕňal nielen výsledok 
práce, ale aj celkový dojem ošetrovaných nôh. Víťazka  
súťaže Katarína Tomanová z Horoviec postúpila na súťaž 
v Českej republike. Na ďalších miestach sa umiestnili Ingrid 
Csehyová z Košíc a Gabriela Stašková z Piešťan. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 22. marca 2006, keď si celá na-
ša spoločnosť pripomenula Deň vody 
bol priam symbolické, že Trenčianska 
vodohospodárska spoločnosť si pripo-
menula storočnicu vodovodu v Tren-
číne v Art kino Metro prednáškou pro-
jektanta Trenčianskej vodohospodár-

skej spoločnosti Ing. Ivana Bosého „Z histórie trenčianskeho 
vodovodu“. Z jeho vystúpenia, na ktorom sa stretla laická 
i odborná verejnosť, bolo možno spoznať celú genézu vývoja 
históriu vodovodu v regióne od myšlienky, zdôvodnenie jeho 
výstavby vtedajšieho mešťanostu Ernesta Ucsnaya na mimo-
riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne v roku 
1900, ktoré rozhodlo o vybudovaní vodovodu a kanalizácie 
v Trenčíne. Zaujímavé však boli aj informácie o zachytávaní 
jednotlivých prameňov v ďalších rokoch až po dnešok, ale aj 
ťažkosti, na ktoré narážal investor pri realizácii. Základným 
zdrojom vody pre mesto Trenčín stal od roku 1906 prameň 
Huk v Soblahove s dennou kapacitou 850 m3. Trenčín mal 
v tomto období 5500 obyvateľov a spolu s vojenskou posád-
kou 1000 mužov a predpokladaným prírastkom 1500 detí sa 
predpokladala kapacita prívodu vody pre 8000 občanov. 
Vodovod bol napokon ukončený v roku 1911.  I napriek tomu, 
že sa vody dotiahla do Trenčína, vodovod bojoval s viacerými 
problémami ako napríklad nízky tlak vody, popráskané rúry 

vodník pozýval občanov na prednášku v kine  
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od mrazov, lebo potrubie nebolo položené v dostatočnej hĺbke 
v zemi, ľudia s vodou vôbec nešetrili. O sto rokov je situácia 
v zásobovaní vodou je taká, že pre potreby 146.000 občanov 
je pripravená z vodovodu hygienicky upravená a nezávodná 
voda. Bezproblémové zásobovanie umožňuje 700 km vodo-
vodnej siete, 250 km kanalizačnej siete a 7 čistiarní odpado-
vých vôd. Práve touto starostlivosťou o vodné hospodárstvo 
v trenčianskom regióne je v súčasnosti napojených na vodo-
vodnú sieť napojených 90 % domácností, čím v rámci Slo-
venskej republiky Trenčiansky kraj sa po Bratislavskom kraji 
zaradil na druhé miesto. Na spomínanú prednášku nadviazal 
Ing. Tomáš Gibala zo spoločnosti DHI Slovakia s pred-
náškou „Súčasnosť vodovodu“, ktorý v nej potvrdil skutoč-
nosť, že Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti ako jedi-
nej spoločnosti vo vodohospodárskych službách na Slovensku 
sa podarilo získať certifikáty 
kvality a enviromentu podľa me-
dzinárodnej uznávanej normy 
ISO 9001:2000 a ISO 
14001:2004. Zaujímavé bolo sle-
dovať vizuálne na projekcii, ako 
je zabezpečené zásobovanie pit-
nou vodou v jednotlivých oblas-
tiach v Trenčíne. Po prednáškach 
si návštevníci prezreli výstavu 
fotografií Ivana Podolského pod 
názvom „Vidi aquam – Videl 
som vodu“. V rámci osláv ponúkla Trenčianska vodohospo-
dárska spoločnosť občanom bezplatný rozbor vody z vlastnej 
studne. Na záver treba citovať vyjadrenie súčasne riaditeľa 
Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti Ing. Petra Ko-
nečného : “Voda v Trenčíne je kvalitná a pomerne tvrdá, čo je 
pre pitnú vodu dobré. Obyvatelia trenčianskeho regiónu môžu 

Ing. Tomáš Gibala 
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byť spokojní, pretože pri ochrane našich vzácnych vodných 
zdrojov vykonávame kontinuálne preventívne opatrenia, ktoré 
stále zabezpečujú, že voda v našom regióne patrí medzi 
najkvalitnejším.“ 

Vlastné poznámky  
Pomocná evidencia  139/1/06 

 

V mesiaci máj 2006 sa konečne začínajú stavať prvé objekty 
polyfunkčného centra po bývalých Masarykových kasárňach na 
Legionárskej ulici v Trenčíne. Prvou etapou pri stavbe nového 
objektu bude rekonštrukcia kanalizačného potrubia a preložkou 
retenčnej nádrže, ktorá sa nachádza na pozemku bývalých kasární. 
Ďalej bude nutné vybudovať novú prístupovú cestu k vojenským 

objektom, pre-
tože tie boli do-
teraz dopravne 
prístupné po po-
zemku, na kto-
rom vyrastie no-
vá polyfunkčná 
budova. Na zá-
klade rokovaní 
medzi investo-
rom, orgánmi 

Ministerstva 
obrany Sloven-

skej republiky a zástupcami Mesta Trenčín sa dohodol systém 
prevádzky prístupovej komunikácie, systém zásobovania poly-
funkčného objektu a systém statického parkovania v tomto území. 
Projekt nového polyfunkčného objektu je rozdelený do dvoch 
blokov. V prvom bloku budú sústredené vlastné prevádzkové 
priestory a jeho múry sú rovnobežné s Legionárskou ulicou. 
V druhom bloku v zadnej časti pozemku pozdĺž Partizánskej ulice 
je navrhnutá poschodová parkovacia garáž. Funkčné náplne 

maketa nového polyfunkčného objektu 
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priestorov nadzemných podlaží v prevádzkovej časti poly-
funkčného objektu sú zaradené do troch základných kategórií - 
podzemná parkovacia garáž, obchodné prevádzky na prvom a 
druhom nadzemnom podlaží a administratívne prevádzky na 
treťom až šiestom podlaží. Obchodné prevádzky budú prepojené 
presklenou pasážou pozdĺž ulice. Pohyblivými eskalátormi bude 
spojené prvé s druhým podlažím. Administratívna časť je riešená v 
štyroch blokoch, prístupovo zabezpečená troma dvojicami výťa-
hov so schodiskami. Zaujímavo bude riešené presvetlenie ko-
munikačných jadier jednotlivých podlaží budovy svetlíkmi, ktoré 
povedú zo šiesteho podlažia až na prvé, čiže denné svetlo bude 
prechádzať prakticky celou budovou. V navrhovaných obchod-
ných priestoroch budú tieto prevádzky – filiálku banky, predajne 
so spotrebným tovarom, módou, športovými potrebami a rôznymi 
službami, predajňu 
potravín, pekárskych 
výrobkov, stravova-
cie a kaviarenské 
prevádzky. V admi-
nistratívnej časti bu-
dovy sa budú nachá-
dzať kancelárske 
priestory miestnych 
firiem a organizácií, 
právnikom, lekárom, 
prípadne iným služ-
bám. V podkrovnej časti podľa záujmu sa budú môcť zriadiť 
apartmánové byty. Parkovacie miesta v podzemí budú slúžiť na 
parkovanie majiteľov a zamestnancov spoločností sídliacich v po-
lyfunkčnej budove a parkovací dom pre širokú verejnosť. Pre-
vádzku celého polyfunkčného centra zabezpečí servisná správ-
covská spoločnosť. Všetky priestory budú ponúkané do nájmu.   
Polyfunkčný objekt má byť podľa harmonogramu výstavby 

návrhy interiérov nového polyfunkčného objektu 
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skolaudovaný do konca leta 2007. A ešte základné údaje o novom 
polyfunkčnom objekte : 
- obchodné priestory s pasážami – 4.300 m2, 
- kancelárske priestory – 7.500 m2, 
- parkovacie miesta v podzemí – 69,   
- parkovacie miesta v parkovacej garáži – 220,  
- celková úžitková plocha komerčných priestorov a parkovania 

– 23.300 m2. 
Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 149/1/06 
 
Polyfunkčný objekt s obchodnými i reštauračnými priestor-

mi a 250-timi parko-
vacími miestami bu-
de postavený na 
mieste dnešnej budo-
vy na Palackého ul. 
č. 29 súkromný in-
vestor. Mesto Tren-
čín mu odpredalo 
svoj 5/8 podiel na zá-
klade uznesenia 
mestského zastupi-
teľstva z leta minu-

lého roka. O asanácii rozhodol Spoločný obecný úrad v Tren-
číne na základe žiadosti majiteľky objektu, ktorá ako dôvod vo 
svojej žiadosti uviedla narušenie statiky objektu do takej 
miery, že by sa oprava nedala zrealizovať bez neúmerného 
predraženia. Len záchrana súčasného objektu by stála 41 mil. 
Sk a asanácia vyjde na 4 mil. Sk, uviedla prednostka Spo-
ločného obecného úradu Ing. Mária Pavlíková. Asanačné 
povolenie nadobudne právoplatnosť koncom marca 2006 
s podmienkou, že majiteľka umožní bezplatné užívanie pries-

objekt určený na asanáciu – pohľad severojužný 
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torov časti budovy výtvarným odborom Základnej umeleckej 
školy v Trenčíne až do času, pokiaľ Mesto Trenčín nenájde 
vyhovujúce náhradné priestory. V praxi to znamená, že vlast-
né búranie môže nastať, až keď objekt opustia žiaci základnej 
umeleckej školy. Budova sa nachádza v pamiatkovej zóne 
mesta Trenčín, ale nie je národnou kultúrnou pamiatkou 
evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slo-
venskej republiky. Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne odpo-
ručil objekt odstrániť. Podľa pamiatkárov najvýhodnejšie je 
odstránenie objektu a na pozemku postaviť novú stavbu pre 

využitie a účel, ktorý 
bude v súlade s cha-
rakterom a využitím 
pozemku, ktorý je 
situovaný v centrál-
nej mestskej zóne. 
Mesto Trenčín má 
vyhliadnuté náhradné 
priestory pre výtvar-
ný odbor základnej 
umeleckej školy na 

Hviezdoslavovej ul. č. 6, kde v prízemnej časti je umiestnené 
Materského centrum Slniečko. Je to voľný objekt vo vlast-
níctve mesta s plochou podobnou tej, ktorú výtvarníci vyu-
žívajú dnes. Po drobných úpravách im môže dočasne slúžiť, 
kým sa neuvoľní niektorý z objektov v kasárňach Slovenského 
národného povstania. 

Trenčianske noviny 27.03.2006  
Info Trenčín 27.03.2006  
Pomocná evidencia 161/2/03, 167/1/06 

 
Verejná súťaž na prevádzkovanie pohrebísk a pohrebných 

služieb na území mesta Trenčín sa skončila neúspechom. Za 
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podmienok, ktoré 
stanovilo Mesto 
Trenčín, nikto cin-
toríny nechce pre-
vádzkovať. Pod-
klady k súťaži si 
podľa Ing. Ľubo-
míra Kučerku z 
mestského úradu 
vyzdvihli dvaja 
záujemcovia, ale 
ponuku do stano-

veného termínu nikto nepredložil. V Trenčíne sa prevádzkuje 
jedenásť cintorínov, domy smútku a pohrebnú službu mestská 
rozpočtová organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov. 
Podľa Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Tren-
čín bolo rozhodnuté zveriť spravovanie cintorínov verejnou 
súťažou špecializovaným súkromným organizáciám. Keďže 
prvé kolo skončilo s neúspechom, Mesto Trenčín má záujem 
do konca mesiaca mája 2006 zadať zákazku priamo vybranej 
firme rokovacím konaním bez zverejnenia. Trenčín od záu-
jemcov o prevádzkovanie pohrebísk požadoval, aby okrem 
právneho, ekonomického a finančného postavenia potvrdili aj 
technickú spôsobilosť. Uchádzači mali odovzdať čestné vyhlá-
senie, že majú k dispozícii prostriedky a personálne zdroje, 
strojové a technické vybavenie potrebné na riadne plnenie 
zmluvy. Mesto požadovalo aj doklad odbornej spôsobilosti na 
prevádzkovanie pohrebísk a pohrebných služieb a zoznam 
splnených zmlúv na prevádzkovanie pohrebísk za predchá-
dzajúce tri roky. Okrem toho vyžadovalo zábezpeku ponúk vo 
výške 100 tisíc Sk.  

www/tn.mesto.sk 
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V dňoch 26. a 27. apríla 2006 sa v bruselskom sídle NATO 
uskutočnila výstava s názvom „Podpora provinčných rekon-
štrukčných tímov prostredníctvom vyzbrojovania“. Jej 
cieľom bolo poukázať na schopnosti obranného priemyslu 
členských krajín NATO a prispieť tak k úspešnému pôsobeniu 
provinčných rekonštrukčných tímov, prostredníctvom ktorých 
sa medzinárodné spoločenstvo podieľa na obnove Afga-
nistanu. Na výstave sa zúčastnilo 32 firiem z členských krajín 
Severoatlantickej aliancie. Slovensko zastupovali tri spoloč-
nosti obranného priemyslu. Vojenský opravárenský podnik 
021 Trenčín, ktorý vystavoval svoj kontajnerový program a 
prvky na jeho podporu. Okrem toho sa predstavili ZTS VVÚ 
Košice s prototypom robota Scorpio pre zneškodňovanie, 
odstraňovanie a likvidáciu nástražných výbušných systémov a 
spoločnosť WAY Industry s diaľkovo ovládaným odmíno-
vacím systémom Božena. 

www/tn.mesto.sk 
 
Na tlačovej konferencii Regionálneho riaditeľstva Slo-

venskej sporiteľne v Trenčíne dňa 25. apríla 2006 odznelo 
viacero informácií, z ktorých najzaujímavejšia bola, ktorá sa 
dotýkala podpore projektu na zvýšenie kvality vzdelávacieho 
procesu na stredných školách v regióne jej pôsobnosti zhod-
notenia hlavných úloh za rok 2005. Program je zameraný na 
poskytovanie finančnej podpory rozvojovým projektom stred-
ných škôl v týchto oblastiach : 
- zvyšovania kvality a úrovne vzdelávania poskytovania  

strednou školou (nákupmi knižných fondov, učebných 
pomôcok, výpočtovej techniky a podobne), 

- podpory odborných výchovno-vzdelávacích podujatí zame-
raných na rozvoj a zvýšenie vzdelávania  zabezpečovaných 
strednou školou pre svojich študentov.  
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Termín predkladania žiadostí a návrhov projektov bol sta-
novený najneskôr do 31. októbra 2006. Maximálna výška 
príspevku bola stanovená vo výške 250 tisíc Sk na jeden 
projekt. 

Slovenská sporiteľňa požičala v roku 2005 obyvateľom 
trenčianskeho regiónu úvery v celkovom objeme 2.352 mi-
lióna Sk, čo je o 90 % viac ako v roku 2004. Trenčiansky 
región výraznou mierou prispel k vynikajúcim výsledkom 
Slovenskej sporiteľne na trhu s úvermi, kde sa jej podarilo 
predstihnúť v objeme celkových aj privátnych úverov 
všetkých konkurentov. Darilo sa aj úverom pre podnikateľov, 
ich objem vzrástol v Trenčíne a okolí o 73 %. Celkovo na 
Slovensku presiahol objem úverov od Slovenskej sporiteľne 
v minulom roku hodnotu 96 miliárd Sk, čo je oproti roku 2004 
nárast o 55 %. Najobľúbenejšie medzi úvermi v trenčianskom 
regióne boli v  roku 2005 spotrebné úvery. Slovenská spori-
teľňa ich poskytla v objeme viac ako 1,1 miliárd Sk, čo je o 41 
% viac ako v roku 2004. Takmer 43 % z celkového objemu 
úverov v trenčianskom regióne (1 miliarda Sk) smerovalo 
v minulom roku do zabezpečenia bývania. Objem konto-
korentných úverov pre obyvateľov Trenčína a vzrástol o 22 % 
na 202 mil. Sk. „K úverovému boomu výraznou mierou pris-
pelo zjednodušenie procesu vybavovania úverov, vďaka čomu 
sme mohli zaviesť nové produkty, napríklad Úver Plus na 
bývanie či Mini úver do 10 minút. Prudký nárast úverov 
spôsobili aj historicky najnižšie úrokové sadzby a zlepšujúce 
sa ekonomické podmienky v trenčianskom regióne,“ zhodnotil 
riaditeľ Regionálneho riaditeľstva Slovenskej sporiteľne 
v Trenčíne Ing. Gabriel Szekeres. Poslednou informáciou 
bola skutočnosť, že Slovenská sporiteľňa sa 1. marca 2006 ako 
prvá banka na Slovensku pripojila k Európskej dohode o 
kódexe o poskytovaní informácií o úveroch na bývanie (ďalej 
uvádzanej ako „Kódex“). Inštitúcie, ktoré Kódex príjmu, sa 



 304 

zaväzujú, že klientom pred uzatvorením úverovej zmluvy 
vyplnia štandardizovaný formulár. V ňom nájde žiadateľ 
o úver informácie spracované presne podľa jeho úverových 
požiadaviek. Ak požiadavku na úver zmení, dostane zaktua-
lizovaný formulár. Vo formulári klienti nájdu informácie o  
 type a výške úrokových sadzieb, poplatkoch spojených s 

úverom,  
 spôsobe splácania a dobe splatnosti, počte a frekvencii 

splátok, spôsobe zabezpečenia, 
 dodatočných nákladoch a možnosti predčasného splatenia, 

celkových nákladoch spojených s úverom vyjadrených 
v ročnej percentuálnej miere nákladov. 
Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 222/1/06 

 

Priestor v cípe, vymedzenom ulicami Martina Rázusa 
a Hodžovou bude v už v blízkej budúcnosti pripomínať jednu 
z najvýraznejších postáv architektonického života Trenčína – 
architekta Ferdinanda Silbersteina – Silvan. Tento objekt 

začalo Mesto Trenčín 
budovať v polovici 
mesiaca apríla 2006. 
Trenčania vybudova-
ním pamätníka tak 
vzdajú úctu tejto 
osobnosti za prácu vy-
konanú v meste, sú-
visiacu predovšetkým 
so začiatkom zástavby 
Hornej Sihote. Archi-
tekt Ferdinand Silber-
stein – Silvan bol výz-
namným predstavite-
ľom funkcionalizmu 
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v architektúre. Na Slovensku pôsobil v rokoch 1925–1949. 
Jeho činnosť v Trenčíne tvorí pravdepodobne najvýznam-
nejšiu časť profesionálneho života. Meno tohto architekta je 
spájané s reguláciou územia a so začiatkom zástavby Hornej 
Sihote a s ňou súvisiacim autorstvom významných objektov 
vtedajšej doby i dnešného života mesta. Je autorom objektu 
Obchodnej akadémie, ktorá sa v čase svojho vzniku sa hrdila 
titulom najmodernejšia školská budova na Slovensku. V roku 
2001 bola zapísaná do Ústredného zoznamu kultúrnych pa-
miatok. V lokalite Sihoť je tiež autorom domov s nájomnými 
bytmi z roku 1937 – dom pána Ševčíka a byty pre vojenských 
gážistov. Významnou stavbou z jeho autorskej dielne sa stala 
budova Slovenskej sporiteľne na Mierovom námestí, ktorá je 
taktiež zapísaná do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok. 
Politické pomery v Československu ho v roku 1949 prinútili 
emigrovať do Austrálie, kde aj v roku 1983 zomrel. Mikro-
priestor v už spomenutom cípe dvoch ulíc nebol pre pamätník 
náhodne vybratým 
územím, pretože je na 
začiatku zástavby Si-
hote a zároveň v tes-
nej blízkosti Obchod-
nej akadémie – jeho 
autorského objektu. 
Z praktického hľadis-
ka ide o priestor za-
nedbaný, ktorý touto 
investíciou dostane 
nový a kultivovaný duch, tvorený samotným pamätníkom, 
rekonštrukciou peších trás, autobusovej zastávky, sadovými 
úpravami a celkovou úpravou skrášľujúcou toto miesto. 
Urbanisticky má návrh svoju filozofiu, ktorá odráža život 
a tvorbu samotného architekta. Autorom urbanistickej koncep-
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cie bol Ing. arch. Pavol Balaščák, autorom výtvarného diela 
akad. sochár Igor Mosný. V rozpočte Mesta Trenčín na rok 
2006 boli na realizáciu stavby pamätníka Ferdinanda Sil-
bersteina vyčlenené 2 milióny Sk.  

Info Trenčín 27.04.2006 
Pomocná evidencia 224/1/06 
 
Bratislava od 3. mája 2006 hostila Medzinárodný veľtrh 

obrannej techniky – IDEB 2006. Jeho cieľom bolo predstaviť 
odbornej verejnosti a potenciálnym odberateľom, akými sú aj 
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky či Ozbrojené sily 
Slovenskej republiky, najnovšiu obrannú techniku, špeciálne 
technológie a moderné vojenské komunikačné systémy. Sprie-
vodnými podujatiami veľtrhu bolo : 
- zasadanie poradnej skupiny NATO pre priemysel – NIAG v 

hoteli Crowne Plaza; 
- medzinárodná konferencia AFCEA Slovak Chapter pod 

názvom „Bezpečne spolu“, ktorá združuje štátne a sú-
kromné firmy v zbrojárskej oblasti a profesionálnych vo-
jakov v Slovenskej republike; 

- medzinárodná vedecká konferencia o špeciálnej technike, 
ktorá sa uskutočnila 4. mája 2006 na Trenčianskej uni-
verzite A. Dubčeka v Trenčíne; 

V priebehu veľtrhu sa mohli návštevníci zoznámiť aj s 
niektorými časťami moderného Mobilného komunikačného 
systému MOKYS na báze internet protokolu, ktorý je pred-
pokladom úplnej interoperability pôsobenia slovenskej armády 
v rámci NATO. Tento komunikačný systém umožní koor-
dinované nasadzovanie obranných jednotiek v celom spektre 
vojenských i nevojenských ohrození. Vyvrcholením veľtrhu 
IDEB 2006 bola akcia „Sobota s profesionálnou armádou“ pri 
príležitosti oslavy Dňa Ozbrojených síl Slovenskej republiky v 
priestoroch Incheby v Bratislave. Na jej výcvikovom polygóne 
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sa uskutočnili ukážky bojovej techniky, vojenskej polície a 
špeciálnych jednotiek.  

Vlastné poznámky 
 

Zanedlho sa objaví na slovenskom trhu nový typ toaletného 
papiera. Jednu vrstvu bude tvoriť klasický papier, na druhej 
bude nanesená mikrovrstva z výťažku liečivých rastlín, ktoré 
pomáhajú pri liečbe hemoroidov. „Pri každom použití papiera 
sa človek zároveň ošetrí,“ uvádza objaviteľ myšlienky bio-
chemik a poslanec trenčianskeho mestského zastupiteľstva 
Ing. Milan Česal. Svoj prvý patent podal pred dvadsiatimi 
rokmi. Do dnešného dňa ich má desať. Niektoré sa týkajú 
priamo oblasti klinickej biochémie, iné pomáhajú v medicíne a 
majú svoju využiteľnosť i v kozmetike. „Mám patent, podľa 
ktorého sa vyrába jeden liečebný kozmetický prípravok na 
ošetrenie hemoroidov. Je založený na prírodnej báze z 
extraktov rastlín – dubovej kôry, nechtíka lekárskeho, myšieho 
chvosta a ďalších. Napadlo mi, že by bolo zaujímavé vy-
myslieť aj inú formu a spôsob nanášania masti, alebo emulzie, 
pretože klasický spôsob aplikácie prináša určité nepohodlie,“ 
objasňuje princíp patentového nápadu. Rozmýšľal, ako by to 
bolo jednoduchšie. Riešenie našiel v nanesení mikrovrstvy 
liečivých rastlín na toaletný papier. „Je to iba použitie iného 
nosiča pre liečivý extrakt z rastlín,“ skromne komentuje pod-
statu geniálneho nápadu, ktorý môže priniesť úľavu takmer 
miliónu ľudí. Namiesto masti je nosičom papier. Pri každom 
použití sa človek zároveň aj ošetruje. Tento zatiaľ posledný 
nápad si dal patentovať pre Slovensko a Česko. Nikto po-
dobný výrobok – liečivý toaletný papier, podľa jeho zistení, 
zatiaľ nevyrába. Myšlienku ponúkol dvom slovenským výrob-
com. Tí zareagovali okamžite. „Prví sa mi ozvali zo Žiliny.“ 
Ako dostať liečivé extrakty priamo na papier bola už zá-
ležitosť technológov firmy. Prípravy na výrobu toaletného 
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papiera trvali približne rok a v minulom týždni vyrobili prvých 
10-tisíc kusov kotúčikov testovacej série. Ako vysvetlil Ing. 
Milan Česal použitie papiera je iba doplnkom ku klasickej 
liečbe hemoroidov. Zdôrazňuje však jeho preventívny výz-
nam. „Má hojivé, protikrvácajúce a liečebné účinky, presne 
ako masť alebo emulzia. Dlhodobým používaním sa môže 
stabilizovať stav a priebeh ochorenia.“ Podstata liečivého toa-
letného papiera vyzerá nesmierne jednoducho. Na podiv také-
to riešenie predtým nikoho nenapadlo, alebo nápad nedotiahol 
k jeho praktickému využitiu.  

Trenčianske noviny 03.05.2006  
 
Dňa 11. mája 2006 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie 

obchodno-zábavného 
centra „Južanka“ 
v Trenčíne. Program 
moderoval Richard 
Vrablec a v kultúr-
nom, takmer hodino-
vom programe vystu-
poval známy český 
šoumen Dan Neko-
nečný. Na slávnost-
nom prestrihnutí stuhy 

sa podieľali riaditeľ pre obchodnú klientelu Všeobecnej 
úverovej banky v Trenčíne Ing. Ján Krutek a  predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček. 
Na záver kultúrneho programu vystúpil český spevák Josef 
Laufer.  

Pomocná evidencia 251/1/06 
 
Štátna akciová spoločnosť Letecké opravovne Trenčín 

pripravuje vo svojich priestoroch v najbližšom období vznik 

slávnostné prestrihnutie stuhy otvorenia Južanky zľava – Ing. Jánom Krutekom a 
MUDr. Pavlom Sedláčkom. Asistujú vľavo Ing. Roman Vaňo a vpravo Richard 

Vrablec. 
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leteckého priemyselného parku a regionálne letisko. Spo-
ločnosť však zatiaľ nemá pre tento zámer peniaze. Pred-
pokladá sa, že prvé investície do leteckého parku by preto 
mohli prísť až v roku 2008. Podnik predbežne rokoval s 
významnými európskymi výrobcami lietadiel, ako sú Airbus, 
Boeing alebo Lockheed Martin o možnosti prenesenia časti 
výroby alebo servisných stredísk do Trenčína. Okrem toho z 
trenčianskeho letiska by sa malo urobiť malé regionálne 
letisko s medzinárodnou pôsobnosťou, čo by prinieslo pra-
covné príležitosti aj možnosti ďal-
šieho rozvoja. Letisko by nemalo 
slúžiť na civilné lety, ale pre biznis 
jety, pretože v okolí Trenčína je 
veľa zahraničných firiem a zahra-
niční manažéri si cenia svoj čas. 
Bývalý štátny podnik Letecké opra-
vovne Trenčín sa vo februári 2006 
transformoval na akciovú spoloč-
nosť so 100-percentnou účasťou 
štátu. Nové vedenie zrušilo celý stredný článok riadenia a 
plánuje dosiahnuť zvýšenie produktivity práce o polovicu, 
skrátenie dĺžky cyklu opravy a zníženie nepriamych nákladov 
o 50 %. Podnik by sa mal koncentrovať do dvoch admi-
nistratívnych budov a jednej technickej výrobnej haly. Ostatné 
priestory chce prenajímať. Letecké opravovne už neplánujú 
prepúšťanie. V súčasnosti majú 430 zamestnancov a uživí až 
500 pracovníkov. Letecké opravovne Trenčín dosiahli minulý 
rok čistý zisk po zdanení 26 miliónov korún.  

Trenčianske noviny 22.05.2006  
 
Mestské hospodárstvo a správa lesov od 18. apríla 2006 vy-

konávalo ťažbu dreva na frekventovanom mieste za Zá-
kladnou školou na Novomeského ulici v Trenčíne. Počas 
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niekoľkotýždňovej ťažby sa i napriek prísnemu zákazu chodci 
nedali odradiť a prechádzali zvyčajným spôsobom lesnými 
chodníkmi popri pilčíkoch. Za týždeň ťažba dreva skončila, no 
podľa slov riaditeľa školy Mgr. Jozefa Spišáka onedlho čaká 
chodcov opäť obmedzenie. Od 2. júna 2006 sa v školskom 
areáli začne výstavba nových športovísk s umelým povrchom. 
Výstavba piatich športovísk, ktoré budú slúžiť aj verejnosti, 
bude ukončená za šestnásť týždňov. 

Trenčianske noviny 22.05.2006 
 
Stavebná spoločnosť Vod-Eko, a.s. Trenčín zaznamenala 

v roku 2005 28 % nárast objemu výroby na takmer 562 mi-
liónov Sk. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 
pritom firma evidovala na úrovni 557,2 miliónov Sk, čo 
predstavuje medziročné zvýšenie tržieb o 33,8 %. Výrobná 
spotreba vzrástla medziročne o 34,7 % na 431,2 miliónov Sk. 
V sledovanom období tak podnik vygeneroval pridanú hod-
notu vo výške 130,7 miliónov Sk, čo znamená medziročné 
zvýšenie o 10,8 %. Vyplýva to z informácií zverejnených 
spoločnosťou. V roku 2005 hospodárila firma s čistým ziskom 
13,8 miliónov Sk, čo oproti roku 2004 predstavuje nárast zisku 
o 57,7 %. Podľa návrhu na rozdelenie zisku, by do rezervného 
fondu malo smerovať 1,384 miliónov Sk a do sociálneho 
fondu 640 tisíc Sk. Zvyšných viac ako 11,8 miliónov Sk by 
malo ostať v spoločnosti ako nerozdelený zisk. Ako ďalej 
uviedol podnik, v tomto roku očakáva stabilnú situáciu pri 
predpokladanom výsledku hospodárenia 7,9 miliónov Sk. 
Bilančná hodnota spoločnosti predstavovala ku koncu vla-
ňajška 210,8 miliónov Sk. Na obežnom majetku v hodnote 
127,4 miliónov Sk sa krátkodobé pohľadávky podieľali sumou 
87,7 miliónov Sk. Vlastné imanie krylo majetok firmy Vod-
Eko 54,4 %, čiže čiastkou 114,7 miliónov Sk. Záväzky spo-
ločnosti sa k 31. decembru 2005 vyšplhali na 85,1 miliónov 
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Sk. Vod-Eko Trenčín sa špecializuje na výstavbu priemy-
selných hál a s tým spojenú infraštruktúru, vodohospodárske 
stavby, polyfunkčné a bytové objekty. Základné imanie 
spoločnosti bolo ku koncu vlaňajšieho decembra na úrovni 
54,87 miliónov Sk. 

www/tn.mesto.sk 24.05.2006 
 
Vďaka úverovej zmluve s Tatra bankou, ktorú v stredu           

24. mája 2006 podpísal v Bratislave primátor Mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler s prvým podpredsedom predstavenstva 
Tatra banky Ing. Miroslavom Uličným a výkonným riadi-
teľom tohto bankového domu Ing. Marcelom Kaščákom, 
získa mesto Trenčín nenávratnú dotáciu z Európskej inves-
tičnej banky vo výške 191.324 eur. Mesto Trenčín si tak zo 
zdrojov Európskej investičnej banky celkovo požičia 
1.913.239 eur, ktoré vďaka rámcovej zmluve s Európskou 
investičnou bankou poskytne Tatra banka. Úver je určený na 
financovanie investícii na podporu rozvoja infraštruktúry mes-
ta. Trenčín touto formou prefinancuje štyri projekty :  
- výstavbu kruhového objazdu na križovatke ulíc Sobla-

hovská a Legionárska, 
- výstavbu športovo-rekreačného areálu Základnej školy 

Hodžova, 
- výstavbu športovo-rekreačného areálu Veľkomoravská, 
- výstavbu kanalizácie v mestských častiach Opatová a 

Kubra.  
Úver sa spája so spomínanou nenávratnou dotáciou poskyt-
nutou zo zdrojov Európskej Únie. Využitím možnosti získať 
nenávratnú dotáciu sa stáva táto forma financovania výrazne 
lacnejšia ako štandardné úverové financovanie ponúkané na 
slovenskom trhu. Navyše je prestížnou záležitosťou – využí-
vanie podpory z Európskej únie prispieva k vytváraniu do-
brého mena pre mesto Trenčín povedal Ing. Miroslav Uličný.  
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Úver pre mesto Trenčín spadá do programu Municipality 
Infrastructure Facility, ktorý poskytuje vďaka rámcovej zmlu-
ve s Európskou investičnou bankou Tatra banka. Mesto 
Trenčín ako prvé mesto na Slovensku získalo finančné pros-
triedky z tohto programu. Účelom programu je financovanie 
investícii na podporu rozvoja infraštruktúry miest a obcí v 
oblastiach dopravy, životného prostredia, školstva a zdravot-
níctva, s možnosťou získania nenávratnej dotácie. Úver sa 
spája s nenávratnou dotáciou poskytnutou zo zdrojov Európ-
skej Únie, ktorá môže dosiahnuť až 5% investičných nákladov 
a výrazne tak zlacniť financovanie. V rozpočte na rok 2005 
malo mesto Trenčín schválený úver vo výške 90 miliónov 800 
tisíc Sk na vybrané investičné akcie do infraštruktúry 
životného prostredia a školstva. Pri rozhodovaní a zvažovaní 
úverových podmienok pri čerpaní tohto úveru sme sa dozve-
deli o rámcovej zmluve medzi Tatra bankou a Európskou 
investičnou bankou. Ihneď po získaní tejto informácie sme 
začali rokovať s Tatra bankou a dohodli sa, že tento bankový 
dom nám poskytne preklenovací úver už v roku 2005 
a zároveň sme podali žiadosť na možnosť čerpania pros-
triedkov s Európskej investičnej banky. Naša žiadosť bola 
schválená a teraz môžeme použiť tieto prostriedky na splatenie 
úveru, ktorý sme získali v roku 2005 povedal po podpise 
zmluvy vedúci ekonomického útvaru Mestského úradu v Tren-
číne Ing. Ľubomír Štefánik,  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 293/01/06 
 
Slovenská ratingová agentúra už druhý rok za sebou 

pridelila mestu Trenčín dlhodobý korunový rating BBB+ so 
stabilným výhľadom. Krátkodobý rating Trenčína bol ohod-
notený S2, čo je najlepšie možné hodnotenie pre subjekty s 
dlhodobým ratingom BBB. Priradené hodnotenie Slovenská 
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ratingová agentúra odôvodňuje tým, že mesto Trenčín rešpek-
tuje ciele a úlohy definované v základnom strategickom do-
kumente, a to v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Trenčín. V zmysle plánu k prioritám rozvoja mesta na 
najbližšie obdobie patria podpora podnikania, zlepšenie kvali-
ty poskytovaných verejnoprospešných služieb a rozvoj 
infraštruktúry. Mesto Trenčín v súčasnosti dodržiava kritériá 
zadĺženosti stanovené novými rozpočtovými pravidlami. Aj 
keď časť prijatých úverov je zdrojovo krytá úsporami, ktoré sa 
dosiahnu realizovaním investičných zámerov mesta, agentúra 
odporúča pri prijímaní ďalších návratných zdrojov finan-
covania zvýšiť obozretnosť, upozornila správa agentúry Slo-
venská ratingová agentúra. Určité riziká agentúra vníma v 
dôsledku zvyšujúceho sa objemu pohľadávok mesta po lehote 
splatnosti, ktorý rastie aj napriek tomu, že mesto pri vymáhaní 
svojich pohľadávok využíva všetky dostupné formy vymáha-
nia. Odporúča sa, aby mesto pristupovalo razantnejšie k vy-
máhaniu pohľadávok, nakoľko kvalitné a efektívne inkaso a 
vymáhanie pohľadávok tvorí jeden z dôležitých predpokladov 
zachovania platobnej schopnosti mesta, dodala Slovenská 
ratingová agentúra  vo svojej správe. 

www.tn.mesto.sk 31.05.2006 
          

Textilná spoločnosť Merina, a.s. Trenčín, ktorá sa zaoberá 
výrobou vlnárskych tkanín, zaevidovala koncom roka 2005 
celkovú stratu 73,9 miliónov Sk. Podľa návrhu dozornej rady 
Meriny by sa časť celkovej straty v čiastke 35,1 miliónov Sk 
mala uhradiť prostredníctvom zníženia základného imania. Z 
ostatných fondov by na úhradu straty malo smerovať 33,6 
miliónov Sk a zo zákonného rezervného fondu 5,2 miliónov 
Sk. O návrhu by mali rozhodnúť akcionári firmy na valnom 
zhromaždení. V roku 2006 by mala Merina podľa plánov 
hospodáriť so ziskom 5 miliónov Sk. Ku koncu roka 2005  
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predstavovalo základné imanie firmy 540,8 miliónov Sk, čo 
znamenalo medziročný pokles o 126,2 miliónov Sk. Vo fe-
bruári totiž znížila spoločnosť základné imanie o 66,2 mi-
liónov Sk a to úplným vzatím 66.155 kusov vlastných akcií v 
nominálnej hodnote 1 000 Sk z obehu. Zdroje vo výške 52,1 
miliónov Sk získané znížením základného imania použila 
firma na úhradu straty z minulých rokov. Koncom júna Me-
rina opäť znížila základné imanie o 60 miliónov Sk a vzatím 
60 tisíc akcií z obehu. Zdroje vo výške 51 miliónov Sk získané 
týmto znížením použil podnik na doplnenie zákonného 
rezervného fondu. Na valnom zhromaždení koncom júna mi-
nulého roka 2005 schválili akcionári firmy ďalší nákup 
vlastných akcií v počte 54 tisíc kusov a to v celkovej hodnote 
18,9 milióna Sk. Merina plánuje v roku 2006 dosiahnuť 
výnosy vo výške 633,4 miliónov Sk. Medziročne by tak výno-
sy poklesli o 11,3 %. Celkové náklady podniku by mali tento 
rok podľa plánov dosiahnuť 628,4 miliónov Sk. Tržby na rok 
2006 sú plánované v objeme 617,2 miliónov Sk. Vlani pritom 
textilná firma získala na tržbách takmer 637 miliónov Sk.  

www.tn.mesto.sk 01.06.2006 
 

Mesto Trenčín bude riešiť parkovanie na sídlisku Sihoť 
vytvorením nových parkovacích miest. Dopravné podmienky 
na uliciach generála Viesta, Martina Rázusa, kpt. Nálepku, 
Šoltésovej, Gagarinovej, Považskej, Márie Turkovej, Osvien-
čimskej, Pod Skalou, Žilinskej a Sibírskej zlepší v priebehu 
najbližších troch rokov 623 parkovacích miest. Státie pre 
telesne postihnutých občanov bude riešené individuálne podľa 
požiadaviek občanov pred jednotlivými bytovými domami. 
Šikmé, pozdĺžne i kolmé parkovacie miesta sú navrhnuté pri 
krajnici miestnych komunikácií na úkor jestvujúcej zelene tak, 
aby tá sa zachovala v čo najväčšej miere. V miestach, kde sa 
nachádza verejné osvetlenie alebo stromy, sa vynechajú zelené 
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ostrovčeky. Časť parkovacích miest vznikne na úkor chod-
níkov, ale neobmedzí pohyb, ani neohrozí bezpečnosť chod-
cov. Dodávateľ stavebných prác vzíde z výberového konania. 
Predpokladané celkové náklady na stavbu predstavujú čiastku 
40 miliónov Sk. V prvej etape budú už tento rok práce 
v celkovom objeme 5 miliónov Sk zrealizované na uliciach 
kpt. Nálepku, Šoltésovej, Gagarinovej a Osvienčimskej. Na 
týchto uliciach sa nachádzajú stromy vysokého vzrastu, ktoré 
presahujú výškou bytové domy. Mesto Trenčín sa zaviazalo, 
že počas stavebných prác nedôjde k ich poškodeniu a násled-
ným možným škodám na majetku občanov. Stavebný úrad 
v Trenčíne nenašiel počas stavebného konania dôvody, ktoré 
by znemožňovali povolenie stavby. V odôvodnení okrem iné-
ho konštatuje, že uskutočnením stavby nedôjde k zhoršeniu 
životného prostredia či k ohrozeniu verejného záujmu a preto 
stavbu povolil. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 306/1/06 
 
Už po trinástykrát sa od 13. do 15. júna 2006 stalo tren-

čianske výstavisko Trenčín mesto módy dejiskom medziná-
rodnej špecializovanej výstavy vodného hospodárstva, hydro-

energetiky, ochrany životného prostredia, 
komunálnej techniky a rozvoja miest a 
obcí AQUA. Na tomto svojho druhu naj-
väčšom podujatí na Slovensku, ktoré 
organizuje Výstavisko Trenčín mesto mó-
dy v spolupráci s Trenčianskou vodohos-
podárskou spoločnosťou, sa tento rok 
predstavilo na celkovej ploche 6.020 m2 
128 vystavovateľov zo Slovenska, Českej 

republiky, Poľska, Rakúska, Nemecka, Veľkej Británie, svoje 
zastúpenie tu budú mať aj firmy z Maďarska, Francúzska a 

Lázslo Miklos 
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Švajčiarska. Široké medzinárodné zastúpenie, ako aj rastúca 
obsadená plocha sa stalo dôkazom neustáleho progresu, ktorý 
táto výstava zaznamenáva. Jej každoročnými účastníkmi sa 
stali veľké firmy ako Hawle Senec, Proxima Stupava, Campri 
Ivánka pri Nitre, Glynwed Trnava, Hobas Bratislava, Disa 
Senec, Aquagas Piešťany, Wilo Slovakia Bratislava, K&H 
Kinetic Slovenská Ľupča a mnohé ďalšie. Tohtoročnými 
nováčikmi budú napríklad firmy Umex Drážďany, Energie 
AG České Budějovice, SQS Hydro Bratislava, AV Trading 
Vráble a priame 
zastúpenie mala aj 
Poľská republika 
prostredníctvom 
firiem Hydro-
Vacuum S.A. 
Grudziadz  a KWH 
Pipe Poland Sp. Z 
o.o. Warszawa.    
Výstavu otvoril 
minister životného 
prostredia Slovenskej republiky Lázslo Miklós. Na sláv-
nostnom otvorení boli vyhlásené výsledky súťaže  Zlatá 
Aqua 2006 : 
v kategórii výrobky : 
1. Jihomoravská armatúrka spol. s r.o.  

Podzemný hydrant Supra PE 280 V  
2. Bioclar a.s.  

 Domová čistiareň odpadových vôd B6  
3. Kemifloc Slovakia s.r.o.  

Zmesný  roztok síranu železitého PIX – XL 2A (zmesný 
koagulant na potláčanie rozvoja vláknitých baktérií na 
čistiarní odpadových vôd) 
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v kategórii technológie : 
1. Hawle s.r.o.  

Redukčný ventil pre rôzne tlakové zóny (znižuje vstupný 
tlak do vodovodnej siete pomocou programovateľného 
zariadenia) 

2. Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava  
Enviromentálne technológie pre ochranu zdrojov 
podzemných vôd priepustnými  stenami a clonami  

3. DHI Slovakia, s.r.o. 
Mike 21 C, hydrodynamický model (hydrodynamický 
model prúdenia vody v korytách tokov a v inundačných 
územiach) 
Usporiadatelia vy-

hlásili Cenu Milana 
Topoliho za prínos 
vo vodnom hospodár-
stve za rok 2006, kto-
rú získal Ing. Dušan 
Palko. Bližšie jeho 
pracovné hodnotenie 
predniesla moderátor-
ka. Okrem iného spo-
menula, že pracoval v 
Stredoslovenských vodohospodárskych stavbách n.p. Žilina, v 
Západoslovenských vodárňach a kanalizáciách Bratislava, v 
Bratislavských vodárňach, na Ministerstve pôdohospodárstva 
Slovenskej republiky, kde bol menovaný za riaditeľa odboru 
vodovodov a kanalizácií a neskôr za riaditeľa vodohospo-
dárskej sekcie. Pôsobil v privátnom sektore, v Západoslo-
venských vodárňach a kanalizáciách, bol prezidentom Sloven-
ského výboru pre bezvýkopové technológie, predsedom Rady 
Združenia štátnych podnikov vodného hospodárstva na Slo-
vensku, pôsobil vo funkcii generálneho riaditeľa Slovenského 

Cenu Milana Topoliho preberá Ing. Dušan Palko 
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vodohospodárskeho podniku so sídlom v Banskej Štiavnici a 
bol generálnym riaditeľom vodohospodárskej sekcie  Mini-
sterstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Z výz-
namnejších stavieb ktoré priamo riadil možno spomenúť Čis-
tiareň odpadových vôd  Banská Bystrica, Oravský skupinový 
vodovod, Pôtor – úpravňa vody, Zvolen – Podzámčok prívod 
vody  atď. Spolupracoval na príprave a  realizácii rozhodu-
júcich vodohospodárskych investícií Západoslovenského kra-
ja, medzi iným Čistiareň odpadových vôd  Trenčín,  skupinové 
vodovody Jelka – Galanta – Nitra, prívod vody pre rozho-
dujúce sídla kraja z Gabčíkova. Zodpovedal za  koncepciu 
zásobovania pitnou vodou a odkanalizovanie sídiel v Zápa-
doslovenskom kraji. Aktívne sa podieľal  na všetkých  výz-
namných projektoch vodného hospodárstva, pri príprave novej 
vodnej legislatívy, na vypracovaní Vodohospodárskej koncep-
cie a stratégie vodného hospodárstva Slovenskej republiky, 
transformácii štátnych podnikov  vodární a kanalizácií, ako aj 
rozpracovávaní Rámcovej smernice o vode. Zastupoval Slo-
venskú republiku 
ako splnomocnenec 
Vlády Slovenskej 
republiky v komi-
siách pre hraničné 
vody so všetkými 
susediacimi štátmi 
a bol členom  Slo-
venského výboru 
pre hydrológiu. 

S cieľom podpo-
riť estetickú úroveň 
medzinárodnej výstavy AQUA, Výstavisko Trenčín mesto 
módy aj tento rok vyhlásilo súťaž o najhodnotnejšiu ex-
pozíciu  – „Modrý akvadukt“. Hodnotiteľská komisia praco-

tri najlepšie ocenené expozície cenou Modrý Viadukt 
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vala v zložení akad. maliar Milan Krajčo, akad. sochár Igor 
Mosný, Ing. arch. Radim Krecháč a Ing. Ladislav Paška, ktorá 
udelila ocenenie nasledujúcim expozíciám : 
1. miesto :  expozícia firmy Energie AG 
2. miesto :  expozícia firmy Proxima 76, spol. s r.o. – 

Bratislava 
3. miesto :  expozícia firmy Slovenské elektrárne a.s. 

Na záver programu bola slávnostne uvedená do života nová 
publikácia „Vodárenstvo 1. – zásobovanie vodou“ od autor-
ského kolektívu v čele s prof. Ing. Jozefom Kríšom. Krstilo 
sa slivovicou, vínom a vodou. Sprievodný program pripravilo 
Výstavisko Trenčín mesto módy v spolupráci s odbornými 
garantmi, ktorými sú Slovenský národný komitét IWA a Aso-
ciácia čistiarenských ex-
pertov Slovenskej repu-
bliky. Jeho súčasťou bo-
li už tradične vedecké 
konferencie a semináre 
AQUA. Tento rok bola 
venovaná téme „Minu-
losť a budúcnosť zdra-
votnotechnických sta-
vieb“. Skúsenosti a od-
porúčania pre nové pro-
jekty prinesie odborný seminár „Čistiareň odpadových vôd 
Trenčín pravý breh – implementácia projektu ISPA“. „Nové 
trendy vo vodnom hospodárstve“ je názov odborného semi-
nára, ktorý organizuje Vodohospodárska sekcia Trnavského 
regionálneho združenia Slovenskej komory stavebných inži-
nierov. Asociácia vodárenských spoločností poriada pre školy 
podujatie, v rámci ktorého si môžu študenti prezrieť filmy a 
vypočuť prednášky zamerané na úpravu a zásobovanie pitnou 
vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, ako aj Aqua 

Lázsl,o Miklos pri krste novej knihy prof. Ing. Jozefa Kríša 
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ZOO – čo je mikroskopický pohľad na mikroorganizmy žijúce 
vo vode.  

Vlastné poznámky 
 
Mesto Trenčín na základe podpísanej zmluvy so Sloven-

skou autobusovou dopravou Trenčín a.s. o verejnom záujme 
určuje, aký bude cestovný poriadok, ako budú autobusové 
linky premávať, na ktorých úsekoch a v akých časoch. Sloven-
ská autobusová doprava Trenčín po dohode s mestom Trenčín 
pristúpila od 1. júna 2006  na niekoľko zmien : 
- trasy liniek č. 2 a 6 budú niektoré spoje zachádzať 

k obchodno-zábavnému centru MAX; 
- skúšobne sa zaviedol nočný spoj, zatiaľ trikrát do týždňa; 
- a vytvorila sa nová linku č. 3, ktorá spojí s poliklinikou bez 

prestupovania Trenčanov zo Zlatoviec a Záblatia a od firmy 
Old Herold aj z Istebníka a Orechového. 
Rozdiel medzi minulosťou a prítomnosťou je v tom, že 

Mesto Trenčín hrá významnú, dominantnú úlohu ako zmluvný 
partner dopravcu a konečne sa môže reagovať na dlhodobé 
požiadavky občanov, ktoré požadovali od začiatku tohto vo-
lebného obdobia. Teraz sa stali realizovateľnými. A nočný 
spoj je jeden z nich. Nočný spoj bude zatiaľ premávať počas 
víkendových dní, začína na Zlatovskej ul., pokračuje cez Ha-
sičskú, Opatovskú, Rázusovú, Rozmarínovú až na Juh. Všetky 
dôležité mestské časti sú prepojené, či je to Zámostie, Sihoť, 
Opatová, centrum alebo Juh. Cena bola stanovená na                
25 Sk. Prvý spoj vyrazí tesne po 22,00 h a končí ráno po 5,00 
h, kedy začína riadna prevádzka. Nové i doplnené spoje sú 
predzvesťou celkovej zmeny cestovného poriadku, pripra-
vovanej na základe Výskumným ústavom dopravným spraco-
vanej optimalizačnej štúdie. Štúdia analyzuje súčasný stav, 
uvádza, čo treba zlepšiť, zapracováva požiadavky občanov 
a zamestnávateľov v Trenčíne. Cestovný poriadok sa prispô-
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sobí novej premávke na pozemných komunikáciách. Mesto 
Trenčín má viac svetelných križovatiek, pribudli kruhové 
objazdy, čím sa premávka zrýchľuje. V meste boli vybudo-
vané nové obchodné centrá a firmy, čím sa zmenila dostup-
nosť občanov do práce i za aktívnym oddychom či nákupmi. 
Nový cestovný poriadok je logickým vyústením modernizácie 
vozového parku v trenčianskej Slovenskej autobusovej dopra-
ve. Číslovania autobusov sa nezmenia, upravia sa len trasy. 
Presmerovaním sa zrýchli cestovanie a zvýši sa bezpečnosť 
cestujúcich. Niektoré spoje nepôjdu cez Inoveckú ul., ale cez 
Soblahovskú, prípadne Legionársku ul. alebo Dlhé Hony. 
Soblahovská ul. má nový asfaltový povrch, určite sa bude 
lepšie tadiaľ jazdiť. Vyžiadala si to dopravná situácia.  
Križovatka Inoveckej ul. s cestou  smerujúcou na Juh od 2/507 
pri Kauflande je nevyhovujúca najmä pre kĺbové autobusy. 
Dlho tam čakajú, lebo musia dať prednosť v jazde. Mestská 
hromadná doprava touto križovatkou sa skôr spomaľuje, ako 
zrýchľuje.  

Pomocná evidencia 335/1/06 
 

V šiestich okresoch Trenčianskeho kraja od Považskej Bys-
trice po Myjavu jazdí od 15. júna 2006 na prímestských lin-

kách 60 nových au-
tobusov. Autobusy 
kúpila spoločnosť 
Slovenskej autobu-
sovej dopravy Tren-
čín na splátky za 
360 miliónov Sk. 
Spolu s prvými 16 
novými autobusmi z 
minulého roku 2005 
tak Slovenská au-

tobusová doprava Trenčín obnovila už 30 % vozového parku 
nové autobusy boli zoradené do jedného šíku 
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obsluhujúceho prímestskú dopravu. Obnova vozového parku 
by ročne mala spoločnosti ušetriť na spotrebe pohonných látok 
asi štyri milióny Sk. Celý vozový park plánuje spoločnosť 
vymeniť do piatich až siedmich rokov. K nákupu autobusov sa 
pri vstupe do Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín zavia-
zala žilinská spoločnosť SIRS, ktorá v štátnom podniku vlani 
získala 49 % podiel s predkupným právom na ďalších 17 % 
akcií. Trenčianska Slovenská autobusová doprava je v zlom 
stave a mnohé autobusy staršie ako 20 rokov už ohrozovali 
bezpečnosť cestujúcich. Spoločnosť Slovenskej autobusovej 
dopravy Trenčín včera 15. júna 2006 vyradila z prevádzky 
najstarší autobus Karosa s rokom výroby 1983, ktorý mal 
najazdených cez jeden milión kilometrov. Doterajší priemerný 
vek sa nákupom nových au-
tobusov znížil z 15,7 na 
12,8 roka. Nové modré au-
tobusy chce Slovenská au-
tobusová doprava Trenčín 
cestujúcim predstaviť ak-
ciou, počas ktorej budú na 
všetkých linkách prímest-
skej dopravy premávať tri 
dni od štvrtku do soboty za-
darmo. Od akcie si sľubu-
jeme návrat cestujúcich k 
hromadnej doprave. Štatis-
tiky hovoria, že najmä pre 
doterajšiu nespokojnosť s 
kvalitou cestovania, každo-
ročne v autobusoch ubúdalo 
až päť % cestujúcich, povedal Ing. Vladimír Podoliak. 
Náklady na nákup nových autobusov by podľa župana Tren-
čianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, 

symbolické strihanie stuhy zľava – Ing. Podoliak a MUDr. Sedláček 



 323 

MPH, nemali mať vplyv na zvýšenie ceny cestovného ani na 
zníženie počtu spojov. Zmluva medzi samosprávnym krajom a 
Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín je nastavená tak, aby 
sa cestovné i frekvencia spojov minimálne tento rok udržali. 
Trenčiansky samosprávny kraj v tomto roku dotuje Spo-
ločnosť Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín sumou 200 
miliónov Sk. V priebehu roka spoločnosť plánuje výrazne ob-
noviť aj vozový park mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne. 

www.tn.mesto.sk 16.06.2006 
 
Začiatkom júna 2006 stavebný ruch zasiahol aj centrum 

Trenčína na viacerých miestach. Prvým bol zanedbaný pries-
tor tesne vedľa synagógy a obytnými domami Farskej ulice. 
Zámerom investora tejto rekonštrukcie je v priestore vytvoriť 
dôstojný priestor pre obyvateľov a návštevníkov Trenčína, 
nazvaný Zlatá ulička, do ktorého budú umiestnené nové ob-
chody a kaviarne. Predpokladá sa, že v ďalšej etape bude 
sprístupnená stavebnými úpravami ulička od mestskej veže k 
synagóge. V dlhodobom výhľade sa uvažuje s opätovným oži-
vením synagógy ako galerijno – muzeálneho priestoru. Dru-
hou stavbou, ktorá sa konečne pohla bola výstavba verejného 
WC na Sládkovičovej ul. po vykonanom archeologickom výs-
kume, po prepracovaní projektu a verejnej súťaži na nového 
dodávateľa stavebných prác (Firma FKL a brat spol. s.r.o. 
Ludanice). Realizácia stavby si vyžiada dočasné odstránenie 
schodišťa vedúceho do sídla Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a vstup do budovy je riešený cez bezbariérovú rampu. 
Bližšie pohyb osôb bude riešený vyznačenými prenosnými 
tabulami. Doba výstavby bola stanovená na 90 dní a počas nej 
bude vykonávaný dozor odbornými pracovníkmi Krajského 
pamiatkového úradu v Trenčíne a Trenčianskeho múzea.  

Info Trenčín 22.06.2006  
Pomocná evidencia 350/1/06 
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Dňa 26. júna 2006 sa začalo trojdňové rokovanie pred-
staviteľov Trenčianskeho samosprávneho kraja a delegácie 
čínskeho mesta Yunfu, ktorú viedol predseda Medzinárodnej 
priateľskej asociácie mesta Yunfu Lai Bin. Delegáciu spre-
vádzal predseda Slovenskočínskej obchodnej komory Peter 
Paulen. V rámci programu prvého dňa čínsku  delegáciu prijal 
podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja PaedDr. 
Jozef Božik, vedúci odboru regionálneho rozvoja Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Ing. Milan Staňo a poverený 
riaditeľ Trenčianskej regionálnej kancelárie Slovenskej ob-
chodnej a priemyselnej komory Ing. Štefan Bucha. Počas 
pracovného rokovania oboch delegácií boli čínski partneri 
informovaní o doterajšej ekonomickej spolupráci s Čínskou 
ľudovo-demokratickou republikou ako aj o možnostiach roz-
šírenia spolupráce s ďalekým východom, ktorá sa ponúka 
prostredníctvom programu Európskej únie „Ázia Invest“. Na 

tlačovej besede 
s regionálnymi no-
vinármi vedúci de-
legácií uviedli, že sa 
črtajú aj ďalšie 
oblasti, v ktorých 
by sa mohla spolu-
práca rozvíjať ako 
napríklad v oblasti 
kultúry, športu a po-
dobne. Vedúci dele-

gácie čínskej delegácie Lai Bin priblížil mesto Yunfu, ktoré je 
strediskom ťažby kameňa. Jeho spracovaním sa v regióne zao-
berá 3 tisíc firiem. Mesto má cez 2,6 mil. obyvateľov. Slo-
vensko a zvlášť Trenčiansky kraj je podľa Lai Binových slov 
v Číne známy hlavne strojárstvom a výrobou skla. Poverený 
riaditeľ Trenčianskej regionálnej kancelárie Slovenskej ob-

zľava – Lai Bin, PaedDr. Jozef Božik a Ing. Milan Staňa 



 325 

chodnej a priemyselnej komory Ing. Štefan Bucha uviedol, že 
vzájomná bilancia medzi Slovenskou republikou a Čínskou 
ľudovou republikou je pasívna, Slovenský export predstavuje 
strojárska výroba vo výške 60 %, prevažujúci z Trenčianskeho 
kraja. 

Pomocná evidencia 360/1/06 
 

Kanalizácia v meste Trenčín – časť Opatová 
V rámci realizovanej stavby „Kanalizácia Trenčín – Opa-

tová“ bolo ukončené osadenie kanalizačného zberača BA 
v Opatovskej ceste a v Potočnej ul. až po napojenie na exis-
tujúci kanalizačný zberač pri cintoríne. Ďalej bola realizovaná 
stoková sieť v lokalite Ul. Niva a  Potočná ul. po ľavej strane 
potoka a kanalizačné prípojky. Spolu s napojením zberača BA 
na centrálnu čerpaciu stanicu splaškových vôd bude reali-
zované aj predĺženie vodovodu. Kľúčové miesto stavby, kto-
rým je kanalizačný podchod pod železničnou traťou a štátnou 
cestou č. I./50, nebolo z dôvodu projekčných zmien rekon-
štruovanej železničnej trate a nevyjasnenosti pozemkov upres-
nené. Spolu s realizáciou kanalizačného podchodu bude reali-
zovaná aj hlavná čerpacia stanica pri Opatovskej ceste a pod-
ružná v Ul. Niva. Po realizácii týchto prác budú vykonané 
úpravy komunikácií a odovzdanie kanalizácie do správy TVS 
a.s. Trenčín. 
Kanalizácia v meste Trenčín – časť Kubra 

V rámci stavby „Kanalizácia Trenčín – Kubra“ bola na je-
seň roka 2005 realizovaná stoková sieť v uliciach Zelnica, 
Záhrady a Kubranská, ku ktorej v tomto roku k nej pribudla v 
uliciach Volavé, J. Hricku a Pod Horou. V týchto uliciach boli 
tiež realizované čerpacie stanice a sú pripravené na pripojenia 
elektrickej energie. Na kanalizácii Ul. Pod Hájikom boli rea-
lizované odľahčovacie komory, ktoré sú podmieňujúcimi ob-
jektmi na využívanie jestvujúcej dažďovej kanalizácie na 
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odvod odpadových vôd. Do ukončenia stavby chýba rekon-
štrukcia a rozšírenie vodovodu v Ul. Zelnica a kanalizácie 
v koncovej časti Ul. Záhrady. Po realizácii týchto prác budú 
vykonané úpravy komunikácií a odovzdanie kanalizácie do 
správy TVS a.s. Trenčín. 

Info Trenčín 22.06.2006  
Pomocná evidencia 350/1/06 
 
Dňa 27. júna 2006 sa uskutočnilo hodnotenie nultej etapy 

projektu regionálnej inovačnej stratégie Trenčianskeho kraja, 
ktorá má za cieľ spojiť zástupcov samosprávy, podnikateľov a 
univerzity pre spoločný rozvoj regiónu a príprava jeho prvej 
etapy. Práve v súvislosti s prípravou prvej etapy riešenia 
projektu sa uskutočnil aktuálny workschop pod názvom Re-
gionálne predvídanie, na ktorom prednášali poprední Európ-
ski odborníci o skúsenostiach pri predvídaní budúceho rozvoja 

v európskych a iných 
krajinách. Úvod do 
prednášok vniesol ria-
diteľ BIC Group Bra-
tislava Ing. Ján Stre-
lecký, ktorého orga-
nizácia sa podieľa na 
riešení projektu. Ho-
vorilo sa o tom, akú 
bude mať tvár tren-
čiansky región v roku 

1915. Po skončení workschopu sa uskutočnila tlačová beseda, 
na ktorej predseda projektu a predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, konštatoval, 
že projekt má za sebou etapu vytvorenia organizačnej štruk-
túry. Ďalšou etapou bude zriadenie informačných centier pre 
malých a stredných podnikateľov. Základom ďalších krokov 
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bude vytvorenie analýzy kladov, záporov a potenciálu Tren-
čianskeho kraja. Na základe týchto informácií by mali pred-
stavitelia Trenčianskeho samosprávneho kraja, obcí, podni-
kateľov a Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka dospieť 
k spoločnej správe o stratégii rozvoja kraja, z ktorej budú 
vychádzať jednotlivé projekty financované z európskych zdro-
jov. V Trenčianskom kraji je 276 obcí, z toho 18 miest. Pro-
jekt by mal byť ukončený v roku 2015. Európska únia naň 
prispela sumou 365 000 eur. 

Vlastné poznámky 
 

Na rokovaní zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 
kraja poslanci schválili prvých 130 miliónov Sk pre nové sídlo 
župy v centre Trenčína, s ktorého výstavbou za 300 miliónov 
Sk sa začne do niekoľkých mesiacov. Dokončená by mala byť 
o dva až tri roky. Nový župný úrad vznikne na mieste 
nedokončenej stavby megalomanského Domu štátnej správy, 
prezývaného aj Topoliho jama, ktorý sa začal stavať ešte v 
roku 1997 počas vlády Vladimíra Mečiara. Po parlamentných 
voľbách v roku 1998 nová vládna garnitúra stavbu zastavila. 
Vybetónovanú jamu v roku 2004 odkúpila župa od štátu za 
50-tisíc korún, hoci ten do nej dovtedy investoval 107 
miliónov.  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 30. júna 2006 sa uskutočnilo na Mierovom námestí 
slávnostné odovzdanie šestnástich nových autobusov mestskej 
hromadnej dopravy slávnostným prestrihnutím stuhy 
primátorom mesta Trenčín Ing. Branislavom Cellerom 
a zástupcom akcionára dopravcu Slovenskej autobusovej 
dopravy v Trenčíne akciovej spo-ločnosti SIRS Ing. 
Vladimírom Podoliakom. Ešte pred prestrihnutím stuhy sa 
uskutočnila tlačová konferencia, na ktorej Ing. Vladimír 
Podoliak informoval, že „dnešným dňom pokračuje obnova 
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vozového parku trenčianskej mestskej hromadnej dopravy, 
keď k doteraz štyrom novým autobusom z decembra 2005 
pribudne ďalších 16 nových autobusov typu Karosa B 952. Ich 
charakteristickým znakom je ich červená metalízovaná farba 
a svietiace informačné tabule, ktoré zlepšujú orientáciu a in-
formovanosť cestujúcich. Nové autobusy budú nasadené na tie 
trasy, ktoré sa najviac využívané cestujúcimi. Zavedením no-
vých autobusov do prevádzky bol na 51 % obnovený vozový 
park mestskej hro-
madnej dopravy 
v Trenčíne a znížila 
sa priemerná veko-
vá štruktúra auto-
busov mestskej 
hromadnej dopravy 
do 7,5 roka. Pred-
pokladá sa, že naj-
neskôr do roku 
2008 budú vyme-
nené všetky autobusy.“ Ing. Branislav Celler konštatoval, že 
„základným krokom vzájomného vzťahu medzi Mestom Tren-
čín a spoločnosťou SIRS a.s. bolo podpísanie zmluvy, ktorá 

deklarovala vzájom-
ne vzťahy zmluv-
ných strán a vyme-
dzila rozsah finan-
covania a systém 
objednávania výko-
nov. Touto zmlu-
vou, ktorú potvrdilo 
aj mestské zastupi-
teľstvo v decembri 
2005, Mesto Tren-
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čín vo verejnom záujme, určuje ako, kedy a kadiaľ budú pre-
mávať autobusy, aký bude cestovný poriadok.“ Jeho vyja-
drenie doplnil viceprimátor Mesta Trenčín Ing. Anton Boc, 
keď povedal, že rozdiel medzi minulosťou a prítomnosťou je 
ten, že mesto sa stalo dominantným zmluvným partnerom pre 
dopravcu, čím mohlo mesto pohotovo reagovať na požiadavky 
občanov v mestskej hromadnej doprave. Dopravca musí za-
bezpečiť bezpečnú dopravu mestskej hromadnej dopravy po-
dľa požiadaviek mesta a mesto musí zaplatiť dopravcovi za 
objednané prepravné výkony a nahradiť vzniknutú stratu.“ K 
týmto informáciam treba dodať, že Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne dňa 29. júna 2006 zvýšilo dotáciu pre Slovenskú 
autobusovú dopravu o 8 miliónov Sk, teda na čiastku 20 mi-
liónov Sk, ktorou Mesto Trenčín vykrylo stratu Slovenskej 
autobusovej dopravy Trenčín za rok 2005 a upravilo finan-
covanie v roku 2006. 

A ešte niekoľko základných informácií o nových autobu-
soch. Do prevádzky bolo zaradených : 
- 11 autobusov B 952 s moderným motorom ERO 3. a me-

chanickou synchronizovanou prevodovkou, ktorý má 31 
miest na sedenie a 68 miest na státie; 

- 4 autobusy B 961 s moderným motorom VOIT, ktorý má 45 
miest na sedenie a 69 miest na státie; 

- 1 autobus Karosa Citelis s moderným motorom ERO 3., 
ktorý má 30 miest na sedenie a 69 miest na státie. Je určený 
najmä pre využívanie handicapovaných cestujúcich. 
Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 399/1/06 
 
Spoločnosť Bost SK, a.s. Trenčín, ktorá sa zaoberá výrobou 

kovových komponentov a dodávkami kovoobrábacích strojov, 
plánuje koncom augusta 2006 tohto roku otvoriť komplexné 
školiace centrum. Plánovaná investícia do zriadenia školia-
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ceho centra Bostu sa pohybuje vo výške približne 10 mil. Sk. 
Na jeho vybudovanie sa plánujú využiť možnosti subvencií v 
rámci programov Európskej únie v oblasti podpory rozvoja 
ľudských zdrojov. Táto trenčianska firma zriaďuje vzdelávacie 
centrum s cieľom spoluvytvárať kvalifikovanú pracovnú silu v 
strojárstve. V rámci celoeurópskeho príklonu k znalostnej eko-
nomike chce spoločnosť pre trh školiť odborníkov, nielen 
teoreticky, ale najmä v praxi pripravených na prácu s naj-
modernejšími zariadeniami. V rámci výučby bude slúžiť vzde-
lávanie študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-
čeka, ako aj iných záujemcov, ktorí majú záujem pracovať so 
špičkovými japonskými robotmi Fanuc ako aj ďalšími tech-
nológiami. Firma Bost Sk zaznamenala vlani 80 % nárast tr-
žieb z predaja vlastných výrobkov a služieb na úroveň 142 
miliónov Sk. Trenčiansky podnik ukončil minuloročné hospo-
dárenie s prevádzkovým ziskom 3,7 milióna Sk, čím ho v 
porovnaní s rokom 2004 zvýšil o takmer 1,4 mil. Sk. Firma 
Bost SK v súčasnosti v Trenčíne dokončuje výstavbu výrobnej 
haly, ktorá si vyžiadala investície vo výške 30 miliónov Sk. 
Príspevky z fondov Európskej únie pritom pokryjú 65 % vý-
davkov, čo predstavuje takmer 18 mil. Sk. V tejto novej 
výrobnej hale by mala spoločnosť produkovať výrobky metó-
dou trieskového obrábania kovov. Spoločnosť Bost SK je 
podnikom so 100 % slovenskou účasťou a orientáciou na 
oblasť strojárstva. Zaoberá sa dodávkou kovoobrábacích stro-
jov, príslušenstva a kompletného súvisiaceho outsourcingu, 
dodávkami a výrobou automatických vstupných systémov, ako 
i výrobou presných kovových komponentov, aké vyžaduje 
napríklad automobilový priemysel. 

www.tn.mesto.sk 11.07.2006 
 
Novú hasičskú techniku môžu od 13. júla 2006 využívať 

Okresné riaditeľstvá hasičského a záchranného zboru v Tren-
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číne a Považskej Bystrici. Dva záchranné vozy Mercedes Va-
rio nahradia až 30-ročné hasičské autá značky Tatra. Tie podľa 
riaditeľa Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného 
zboru v Trenčíne Ing. Michala Jurdíka budú darované do-
brovoľným hasičom. Nové vozidlá budú slúžiť na výjazdy k 
menším požiarom, napríklad bytov alebo áut, k dopravným 
nehodám či technickým zásahom. Nové autá sú menšie, preto 

sa s nimi 
ľahšie mané-
vruje. Pri 
hasení majú 
vysoký tlak, 
hasiči teda 

potrebujú 
menej vody. 
Cena jedné-
ho vozidla 
sa pohybuje 
okolo 8,5 
milióna Sk. 
Nové vozi-

dlá nahrádzajú staré Tatry, ktoré teraz ponúknu ostatným 
okresným riaditeľstvám. Predpokladá sa, že o staré vozy nebu-
dú mať záujem, a preto ich následne ponúknu do niektorej 
obce dobrovoľným hasičom. Obce však musia spĺňať kritéria, 
ako napríklad vyhrievanú garáž pre auto. V mesiaci júl 2006 
by mali dostať trenčianski hasiči do svojej výbavy ťažké vys-
lobodzovacie vozidlo na vyťahovanie kamiónov, ktoré dopo-
siaľ zboru v kraji chýba. 

Vlastné poznámky 
 
Dôvodom aktuálnej zmeny cestovného poriadku od 1. au-

gusta 2006 mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne bolo 
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zefektívnenie cestovania na území mesta. Mesto Trenčín si na 
základe zmluvy s Slovenskou autobusovou dopravou, ďalej 
SAD Trenčín, a.s. objednáva rozsah služieb, ktorými je po-
krytá mestská hromadná doprava v meste Trenčín. V záujme 
čo najlepšieho zhodnotenia doterajšieho grafikonu MHD za-
dala SAD Výskumnému ústavu dopravy v Žiline vypracovať 
štúdiu MHD v meste Trenčín s cieľom navrhnúť nový ces-
tovný poriadok, ktorý by prihliadal na efektívnosť MHD 
a zároveň aj zachovanie jej dopravnej obslužnosti. Povinnosť 
informovať verejnosť o zmenách cestovného poriadku má pre-
pravca, ktorým je v tomto prípade SAD Trenčín, a.s. Mesto 
Trenčín informovanie obyvateľov o zmenách grafikonu neza-
nedbalo. O zmenách cestovného grafikonu informovalo na 
svojej internetovej stránke a prostredníctvom informačného 
dvojtýždenníka Info Trenčín zo dňa 17. augusta 2006 s pres-
ným uvedením zmien konkrétnych liniek. Mesto zabez-
pečovalo aj distribúciu nového cestovného poriadku do všet-
kých domácností mesta Trenčín spoločne s dvojtýždenníkom 
Info Trenčín zo dňa 31. augusta 2006. Na internetovej stránke 
mesta Trenčín bol zmenený cestovný poriadok prístupný od 
24. augusta. Mesto Trenčín sa snaží v rámci svojej dopravnej 
politiky o efektivitu a dostupnosť hromadnej dopravy, pre čo 
najširší okruh cestujúcej verejnosti. Pred zmenou cestovného 
poriadku chodilo v meste Trenčín 20 liniek, ktoré obsluhovalo 
33 autobusov. V novom cestovnom poriadku je zachovaných 
17 liniek, pričom ich obsluhuje 34 autobusov. Počet najaz-
dených kilometrov sa neznížil. Plánované výkony sú zacho-
vané na úrovni 1,8 milióna kilometrov ročne. Zaviedol sa tiež 
intervalový systém, ktorý v praxi znamená, že spoje chodia 
v presne stanovených intervaloch (počas dopravnej špičky 15-
20 minút a mimo špičky 20-30 minút). Jeho výhodou je, že 
žiadny cestujúci si nemusí pamätať presné odchody auto-
busov. SAD Trenčín po dohode s mestom Trenčín pristúpila 
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k prvým zmenám cestovného poriadku už v mesiaci jún 2006. 
Trasy liniek č. 2 a 6 boli zmenené tak, aby niektoré spoje 
zachádzali k Obchodno-zábavnému centru MAX. Skúšobne 
bol zavedený nočný spoj č. 50, ktorý premáva vždy v noci z 
piatku na sobotu a zo soboty na nedeľu. Vytvorila sa tiež nová 
linka č. 3. Celkom tri linky 11, 17 a 18 boli presmerované a k 
zrušeniu liniek 9, 12 a 16 došlo z dôvodu ich nedostatočnej 
vyťaženosti. Napriek optimalizácii spojov celkový počet 
najazdených kilometrov MHD zostáva nezmenený. Keďže po 
zverejnený sa zdvihla vlna kritiky na nový cestovný poriadok 
primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler dňa 25. augusta 
2006 menoval poslaneckú komisiu, ktorá bude prijímať 
podnety občanov k zmenám cestovného poriadku a následne 
bude o nich rokovať s SAD, a.s. Trenčín.  

Pomocná evidencia 464/1/06 
 
Nové sídlo Trenčianskeho samosprávneho kraja za 300 

miliónov Sk by malo stáť do konca roka 2007. Vyplýva to zo 
správy o výstavbe budovy úradu, ktorú prerokovali poslanci 
Trenčianskeho samosprávneho kraja na zasadnutí dňa 23. au-
gusta 2006. Samospráva podľa predsedu Trenčianskeho samo-
správneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH na základe 
verejnej súťaže podpísala na začiatku januára 2006 zmluvu so 
spoločnosťou ViOn, a. s., Zlaté Moravce. Pre rok 2006 bolo 
na stavbu vyčlenených 130 miliónov Sk. Nová stavba vyrastie 
na pozemku v širšom centre mesta známom ako „Topoliho 
jama“, ktorá je pozostatkom nezrealizovaného projektu výško-
vej budovy pre potreby krajského úradu spred ôsmich rokov. 
Do jamy štát investoval 105 miliónov Sk Trenčiansky samo-
správny kraj ju odkúpil za 50 tisíc Sk. Úrad Trenčianskeho 
samosprávneho kraja v súčasnej dobe sídli v prenajatých 
priestoroch OTP Banky a v budove trenčianskeho krajského 
úradu. To, že vláda premiéra Róberta Fica sa chystá zrušiť 
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krajské úrady nemení plán samosprávy postaviť si nové sídlo. 
Sedláček hovorí, že majetok krajských úradov je vo vlast-
níctve štátu a v prípade ich zrušenia by predmetnú budovu 
ponúkol najskôr štátnym inštitúciám, ktoré majú v Trenčíne 
nedostatok priestorov. Ak by budovu nechceli, bola by násled-
ne ponúknutá mestu a až tretí v poradí by bol Trenčiansky 
samosprávny kraj. Preto je stavba novej budovy nevyhnutná. 
V správe sa ďalej uvádza, že do súčasných prenajatých pries-
torov na krajskom úrade sa plánovalo investovať 4,7 milió-    
na Sk na vybudovanie chýbajúcej zasadacej miestnosti. 
Vzhľadom na krátky čas výstavby nového úradu sa prehod-
nocuje rekonštrukcia priestorov a rokovacia miestnosť bude 
vybudovaná v najlacnejšom variante, ktorý si vyžiada náklady 
maximálne niekoľko stotisíc Sk. 

Trenčianske noviny 23.08.2006  
 

Výstavisko Trenčín mesto módy, a.s. Trenčín pripravilo na 
záver prázdnin od 1. do 3. septembra 2006 tri návštevnícky 
mimoriadne obľúbené výstavy – 3. ročník medzinárodnej 

výstavy koní Kôň 
2006, 3. ročník výs-
tavy  automobilov a 
príslušenstva Auto 
– Moto Show a 2. 
ročník výstavy golf-
ových potrieb Golf. 
Ťažiskom poduja-
tia bola aj tento rok 
Kôň 2006, nad kto-
rou prevzal záštitu 
minister pôdoho-

spodárstva Slovenskej republiky, predseda pôdohospodár-
skeho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a primátor 
Mesta Trenčín. Už naši predkovia považovali kone za naj-
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ušľachtilejšie zvieratá, ktoré ich po dlhé roky sprevádzali, boli 
ich nenahraditeľným pomocníkom pri obrábaní pôdy, zabez-
pečovali dopravu a taktiež sa podieľali na vojenských ťaže-
niach. Technický pokrok však zmenil ich postavenie. Z po-
mocníkov sa stali spoločníci, ktorí dávajú človeku možnosť 
návratu z pretechnizovanej spoločnosti späť k prírode. S 
cieľom prispieť k podpore a popularizácií chovu koní na 
Slovensku sa pred dvomi rokmi rozhodlo Výstavisko Trenčín 
mesto módy v spolupráci so Zväzom chovateľov koní na 
Slovensku, Národným žrebčínom Topoľčianky a Slovenskou 
nadáciou na záchranu koní zorganizovať špecializovanú výs-
tavu koní a založiť tak novú tradíciu s pevným miestom nielen 
v slovenskom kalendári chovateľov koní, ale predovšetkým vo 
vedomí milovníkov týchto štvornohých krásavcov. Vynalo-

žené úsilie našlo 
odozvu v podobe 
už tretieho ročníka 
výstavy, ktorá po-
núkla okrem boha-
tej škály chovateľ-
ských a jazdec-
kých potrieb pre-
hliadku viac ako 
100 koní rôznych 
plemien – sloven-

ský teplokrvník, český teplokrvník, moravský teplokrvník, 
malopoľský kôň, furioso, kabardinský kôň, lipican, nonius, 
hannoverský kôň, belgik, norik, norik muránsky, welsh pony, 
slovenský športový pony, shetlandský pony, arabský kôň. 
Lákadlom bol aj divácky atraktívny sprievodný program ako 
parkúrové preteky, chovateľské prehliadky, voltíž, hipotera-
pia, Kűr – drezúrna ukážka, aukcia koní, westernová súťaž, 
Ride & Drive show, furmanské preteky a veterinárna pred-
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náška "Úskalia reprodukcie koní“. Vrcholným bodom sprie-
vodného programu výstavy bola ukážka Národného žrebčína 
Topoľčianky. Najmenší priaznivci koní si mohli zajazdiť na 
poníkoch. Celý program prebiehal v areáli trenčianskeho výs-
taviska na kolbisku, ktoré je špeciálne pripravené na túto 
výstavu. Na svoje si prišli aj priaznivci koní pod kapotou. Na 
výstave Auto – Moto Show si diváci prezreli automobily 
popredných značiek – Mercedes, Mazda, Hyundai, Škoda, 
Fiat, Toyota, Nissan, Honda, Volkswagen a  Audi. V rámci 
výstavy Golf našli návštevníci firmy, ktoré ponúkali golfové 
potreby, entáciu golfových ihrísk na Slovensku, ako aj indoor 
driving range, na ktorom si mohli záujemcovia pod dohľadom 
inštruktora vyskúšať golfový odpal.  
Výsledky 3. ročníka medzinárodnej výstavy Kôň 2006 : 
Teplokrvné žriebätá do 2 rokov      
          1. miesto :  Ofélia  
                     č. kat.: 8 
                   plemeno/pohlavie: morav.t./k  
                    majiteľ : Ida Sedláčková, Hulín, Česká republika   
Teplokrvné kobyly 3-ročné      
         1. miesto : North Star X-5 / India  
                    č. kat.: 15 
                    plemeno/pohlavie : fur./k  
                   majiteľ : Dr. Slavomír Magál,                       
Mladé žrebce 3 - 4-ročné   
         1. miesto : Furioso - 59 / Cserkész-Istanbul  
                    č. kat.: 18 
                    plemeno : fur.  
                    majiteľ: Dr. Slavomír Magál, Chorvát. Grob   
Teplokrvné kobyly 4-ročné a staršie      
         1. miesto : Rebeka  
                    č. kat.: 68 
                    plemeno : ST   
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                    majiteľ : Tatiana Telecká, Nové Mesto n/V.  
 Tradičné plemená - kobyly 4 - 7-ročné      
         1. miesto : 421 Nonius XVIII-1 / Dušana  
                    č. kat.: 32 
                    plemeno : non.  
                    majiteľ : Peter Kollár, Malá Čausa  
Tradičné plemená - kobyly staršie      
         1. miesto : 1274/464 Omorika XVI  
                    č. kat.: 34 
                    plemeno : lip.  
                    majiteľ : Ing. František Nagy, Vydrany  
Plemenné žrebce tradičných plemien  
        1. miesto : 3621 Catalin XI /C VIII-7/ Cassius  
                    č. kat.: 39 
                   plemeno : fur.  
                    majiteľ : Dr. Slavomír Magál, Chor. Grob   
Teplokrvné plemenné žrebce     
        1. miesto : 4524 Darling 3/ Darko  
                    č.kat.: 47 
                    plemeno : ST   
                    majiteľ: Ing. Ján Demeter, Veľký Šariš  
Chladnokrvné kobyly    
        1. miesto: Brenda  
                   č. kat.: 50 
                   plemeno : belg.  
                   majiteľ : PD Podolie  
Chladnokrvné plemenné žrebce      
        1. miesto : 2858 Steiman  
                    č. kat.: 76 
                    plem.: nor.  
                    majiteľ : L. Karásek, Velká nad Veličkou,  
Pony      
        1. miesto : 1047 Apollon Cedrik  
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                    č. kat.: 58 
                    plemeno : welsh B  
                   majiteľ : Radek Kašpar, Třebová, Arabské 
plnokrvné žriebätá 1 - 3-ročné      
        1. miesto : Ambicja  
                    č. kat.: 3 
                    pohlavie: k  
                    majiteľ: Tomáš Zuzik, Žilina  
Shagya arabské žriebätá 1 - 3-ročné      
        1. miesto: Shagya XXVIII-4 Shery  
                   č. kat.: 9 
                    pohlavie: k  
                    majiteľ : MVDr. Ľubomír Miškovský, Modra  
Arabské plnokrvné kobyly 4-ročné a staršie      
        1. miesto : Bint El Arz B Amurath Sahib I-17   
                    č. kat.: 15 
                   majiteľ : Pavol Mikula, Púchov  
Shagya arabské kobyly 4 - 6-ročné   
        1. miesto : 2029 Shagya XXV-16   
                    č. kat.: 17 
                    majiteľ : MUDr. Júlia Slameňová, Martin  
Shagya arabské kobyly staršie    
        1. miesto : Shagya LIX-5 Melodi   
                    č. kat.: 27 
                    majiteľ : Farma „Gíreth“, Kaľamenová  
Shagya arabské žrebce      
        1. miesto : 3647 Siglavy Bagdady IX /SB I-22/   
                    č. kat.: 33 
                   majiteľ : Natália Hubinská, Boleráz  
Arabské plnokrvné žrebce      
        1. miesto : Umak   
                   č. kat.: 34 
                   majiteľ : Eugen Bonta, Banská Bystrica  
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Šampión mladých arabských koní   
         Shagya XXVIII-4 Shery  
                             č. kat : 9 
                             pohlavie : k 
                             majiteľ : MVDr. Ľubomír Miškovský, 
Šampiónka arabských kobýl  
          Shagya XXV-16   
                             č. kat.: 17 
                             majiteľ : MUDr. Júlia Slameňová, Martin  
Šampión arabských žrebcov  
       Umak   
                             č. kat.: 34 
                             majiteľ : Eugen Bonta, Banská Bystrica  
Šampión arabských koní  
       Umak        
                             č. kat.: 34 
                             majiteľ : Eugen Bonta, Banská Bystrica  
Šampiónka kobýl  
        421 Nonius XVIII-1 / Dušana  
                             č. kat.: 32 
                             plemeno: non.  
                             majiteľ : Peter Kollár, Malá Čausa  
Šampión žrebcov      
       Darling III / Darko  
                             č. kat.: 47 
                             plemeno : ST   
                             majiteľ : Ing. Ján Demeter, Veľký Šariš  
Šampión výstavy  
      Darling III / Darko  
                             č. kat.: 47 
                             plemeno : ST   
                             majiteľ : Ing. Ján Demeter, Veľký Šariš  
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Najkrajší kôň výstavy  
       Darling III / Darko  
                             č. kat.: 47 
                             plemeno : ST   
                             majiteľ : Ing. Ján Demeter, Veľký Šariš  

Vlastné poznámky 
 

Štvrtý ročník výstavy Dizajn pre záhradu a mesto bol dňa 
7. septembra 2006 slávnostne otvorený v Delovej bašte Tren-

čianskeho hra-
du, v ktorej or-
ganizátori, kto- 
mi bolo Tren-
čianske múze-
um, Design Slo-
vakia za podpo-
ry spoločnosti 
SKCité Trenčín 
predstavili novú 
kolekciu záhrad-
ného nábytku 
Egoé, ovenčenú 

viacerými oceneniami v súťaži dizajnu Vynikajúci výrobok 
roka 2005 v Českej republike. V otváracom príhovore Ľubica 
Fábry konštatovala, že „táto výstava je prvým z podujatí              
6. ročníka festivalu slovenského a svetového dizajnu Design 
Days 2006, ktorý sa uskutoční v dňoch  17. až 29. októbra 
2006 v Bratislave a stala veľmi obľúbenou pre odbornú a laic-
kú verejnosť.“ Na vytvorení modelových radov značky Egoé 
sa podieľali okrem dvojice renomovaných českých dizajnérov 
Radek Hegmon & David Karásek aj Dagmar Moráňová 
a Ruud van Eggelen. Záhradný nábytok Egoé je charak-
terizovaný moderným dizajnom, výbornými úžitkovými vlast-
nosťami, vysokou kvalitou vyhotovenia, prepracovanou ergo-

zľava - K. Babičová, R. Hegmon, D. Karásek, Ľ. Fábri,  
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nómiou a použitím trvácnych a odolných materiálov. Kolekcia 
záhradného nábytku Egoé zahŕňa záhradné kreslá, lavičky, 
stoličky a stoly s možnosťou vytvárania súborov, výberu 
kombinácií materiálov a povrchových úprav. Okrem záhrad-
ného nábytku Egoé už spomínaná českých dizajnérov Radek 
Hegmon & David Karásek predstavila nové modely zo sor-
timentu mestského mobiliára Cité, ktoré sú určené na použitie 
vo verejných priestran-
stvách ako sú napríklad 
lavičky, odpadové koše, 
zábradlia, prístrešky 
a podobne. Dizajnér Da-
vid Karásek sa vyjadril, 
že „záhradný nábytok 
Egoé aj mestský mobi-
liár Cité znesú tie naj-
prísnejšie kritériá hod-
notenia nielen profesio-
nálov, ale aj užívateľov pre svoj príťažlivý vzhľad, variabilitu, 
trvácnosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom a vanda-
lizmu. Pre tieto vlastnosti idú na odbyt v celej západnej 
Európe.“ 

Vlastné poznámky 
 
Pre revíziu Vážskej kaskády medzi Dolnými Kočkovcami 

pri Púchove a Trenčínom sa v sobotu 26. augusta 2006 začalo 
päťdňové vypúšťanie približne 32 kilometrov dlhého deri-
vačného kanála. Predpokladané náklady podľa Ľubomíra Ky-
suckého z Povodia Váhu dosiahnu 58,5 milióna Sk. Pre 
výdatné dažďové zrážky a vyššiu hladinu Váhu bolo však 
vypúšťanie na dvanásť hodín prerušené. „Odstávka bola po-
trebná, aby klesla hladina vody v okolitých terénoch a dostala 
sa na úroveň vody v kanáli. Inak by nastal pretlak vody a 
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mohlo by sa porušiť betónové tesnenie v prívodných ka-
náloch,“ povedal, riaditeľ odštepného závodu Povodia stred-
ného Váhu v Púchove. Pod Trenčínom až po Nové Mesto nad 
Váhom vypúšťali kanál minulý rok 2005. V Biskupickom 
kanáli pod krajským mestom sa vtedy našlo až 16 vrakov áut. 
S poklesom vody aj tu začal kanál rieky Váh odhaľovať svoje 
tajomstvá. A tak sa zopakovala skutočnosť z minulého roka 
2005 z kanála pod trenčianskymi stavidlami. Hneď v pondelok 
28. augusta 2006 neďaleko Dolných Kočkoviec pri Púchove 
vytiahli hasiči v potápačských kombinézach a pracovníci od-
ťahovej služby vrak osobného auta. Tesne nad elektrárňou v 
Ladciach sa objavil ďalší vrak. „Koordinujeme tieto práce s 
políciou, nahlasujeme im každý nález a oni podnikajú ďalšie 
kroky. Pre nás sú tieto vraky záťažou, obmedzujú našu prácu. 
Vyťahujú sa po betónovom tesniacom plášti, ktorý budeme 
opravovať a môžu ho aj poškodiť,“ doplnil Ing. Kysucký. V 

rámci revízie sa vyko-
najú prehliadky kon-
štrukcií, ktoré sa vyko-
návajú za bežnej pre-
vádzky pod vodou. Nás-
ledne sa vykonajú aj 
opravy. Vplyvom starnu-
tia konštrukčných mate-
riálov sa postupom času 

vyskytli viaceré poruchy na betónových tesneniach prívod-
ných kanálov. Aktuálne sú tiež opravy na hradiacich kon-
štrukciách plavebných komôr, ktoré slúžia ako jalové výpuste 
pre vodné elektrárne a vykazujú v súčasnosti vyšší stupeň 
opotrebovania, informoval Ing. Kysucký. Uviedol, že problém 
spôsobujú aj nánosy pred vodnými elektrárňami. Tie je po-
trebné odstrániť. Naplnenie kaskády je naplánované na za-
čiatok novembra 2006. Počas odstávky a vypustenia deri-
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vačného kanála stúpne hladina vody v úseku starého koryta 
Váhu. Podľa hovorcu Vodných elektrární Ing. Eugena Re-
gulu však vzostup nebude dramatický a bude zodpovedať 
dlhodobému priemeru prietoku Váhu. Jednotlivé stupne kas-
kády boli budované a uvádzané do prevádzky postupne po 
etapách v rozmedzí rokov 1936 až 1956. Dielo medzi Dol-
nými Kočkovcami a Trenčínom naposledy prešlo revíziou v 
roku 1992. 

 Trenčianske noviny 23.08.2006, 09.09.2006 
Pomocná evidencia 485/2/06 
 
Na sklonku tohoročných letných prázdnin bol chrámový 

areál medzi kostolom sv. Rodiny a Východnou ulicou na sí-
dlisku Juh po záverečných úpravách pripravený slúžiť ve-
rejnosti. Stavba bola povolená príslušným stavebným úradom 
a skolaudovaná. Urbanistické a architektonické riešenie chrá-
mového areálu na sídlisku Juh bolo dané jestvujúcou výs-
tavbou a následnými projektmi. Nové objekty dopĺňajú jest-
vujúci areál estetizujú a humanizujú prostredie. Namiesto 
neutešeného a zaburineného okolia sídliskového kostola 
pribudli detské ihriská a parkovisko. Bezproblémový prístup 
zabezpečuje nový chodník od zastávky mestskej hromadnej 
dopravy. Osvetlenie umožňuje zdržiavať sa v areáli aj v 
neskorších večerných hodinách. Nezabudlo sa ani na zeleň, 
pričom terén musel byť odvodnený. Architektonické stvár-
nenie jednotlivých objektov bolo dané účelom využitia. 
Detské ihrisko nadviazalo na mini ihrisko za zastávkou na 
Lavičkovej ulici. Bolo navrhnuté ako prírodné, s trávnatým 
povrchom s drevenými a lanovými preliezačkovými konštruk-
ciami. Určené je pre 5 až 10-ročné deti. Starší tu nájdu viac-
účelovú asfaltovú plochu, prednostne slúžiacu na kolieskové 
korčuľovanie, ale využívajú aj malí futbalisti. Prioritou sta-
vebného projektu pre okolie kostola boli objekty lepšie do-
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pravne sprístupňujúce celý chrámový areál, vrátane bezba-
riérových prístupov. Parkovisko pre osobné automobily náv-
števníkov chrámu má kapacitu 22 miest, z čoho 8 je určených 
pre autá telesne postihnutých a chorých. Chodník od par-
koviska zabezpečuje bezbariérový prístup ku kostolu. Riešenia 
jednotlivých objektov sú navrhnuté tak, aby bola možná i 
ďalšia výstavba podľa dlhodobého zámeru cirkvi. 

Trenčín on-ine 11.09.2006 
 
Už po druhýkrát sa v tomto roku stretli na trenčianskom 

výstavisku Trenčín mesto módy tvorcovia, výrobcovia a ob-
chodníci s módou. Jesenná časť 39. ročníka medzinárodného 
veľtrhu módy a odievania Trenčín mesto módy otvorilo svoje 
brány od 12. do 14 septembra 2006. Na celkovej ploche 2 055 
m2 sa predstavilo 72 vystavovateľov  zo Slovenska, Českej 
republiky a Maďarska najnovšie trendy v dámskej, pánskej a 
detskej konfekcii, kusovom a pletenom textile, kožených a 
kožušníckych výrobkoch, bielizni a módnych doplnkoch. 
Jesennej časti veľtrhu Trenčín mesto módy, ktorý je najväčším 

a najvýznam-
nejším výstav-
ným podujatím 
v tejto branži 
na Slovensku 

dominovali 
kontrakty jar – 
leto 2007. Ob-
chodné stret-
nutia a rokova-
nia už tradične 

sprevádzal 
atraktívny 

sprievodný program. Pre slovenských a českých producentov 
výstavná expozícia 
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módy bol pripravený v poradí už 31. ročník súťaže Zlatá 
Fatima, prebiehala v piatich kategóriách – Konfekčná odevná 
tvorba, Tkaniny a bytový textil, Módne doplnky a kožená 
galantéria, Výrobky so špeciálnym určením, Svadobné šaty a 
svadobné doplnky. Hodnotiaca komisia posudzovala celkový 
dojem a estetickú úroveň prihláseného exponátu, jeho inven-
čnosť, pôvodnosť a originalitu, vhodnosť použitého materiálu, 
ale aj úžitkové vlastnosti ako funkčnosť, hygienickú a zdra-
votnú nezávadnosť. Súťaž slovenských a českých výrobcov 
textilných, pletiarskych a odevných výrobkov Zlatá Fatima 
2006 hodnotila ko-
misia v zložení - 
Ing. Jana Častková, 
D-club z Prahy, 
Dagmar Krchová, 
akademická maliar-
ka a Mgr. Marianna 
Michalská z Výsta-
viska Trenčín mesto 
módy. Hodnotiaca 
komisia udelila  jed-
no ocenenie Zlatá Fatima 2006 firme Ozeta Neo, a.s. Tren-
čín za výrobok Life – samostatné sako a nohavice. Tento 
komplet úplne zodpovedá súčasným trendom  vo zvolenej stri-
hovej línii, technikou spracovania, výberu materiálu a voľby 
detailu. Po štvrtýkrát sa uskutočnila aj súťaž slovenských a 
českých módnych návrhárov Módny tvorca roka. O titul 
Módny tvorca roka tento rok bojovalo  osem módnych návr-
hárov. Jednotlivé kolekcie, tvorené z 8 až 12 modelov hodno-
tila Módna akadémia, zložená z predstaviteľov odbornej a 
umeleckej verejnosti, médií, módnych fotografov a zástupcov 
organizátorov súťaže. Do súťaže sa prihlásilo 7 módnych ná-
vrhárov so svojimi kolekciami, ktoré boli odprezentované 
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formou módnej prehliadky. Jednotlivé kolekcie hodnotila 
Módna akadémia v zložení -  Dagmar Hilbertová, pedagóg na 
VŠVU, Darina Vitteková, šéfredaktorka odborného časopisu 
Móda Revue a Vladimír Křížka – módny fotograf. Hodnotiaca 
komisia – Módna akadémia udelila  titul Módny tvorca roka 
2006 Janke Bielikovej za kolekciu   „Mozart“. Komisia vy-
brala túto kolekciu pre jasné rozpracovanie zadanej témy 
„Mozart“. Zaujala ju najmä prepracovanosť v detailoch a cel-
ková silueta jednotlivých modelov, v neposlednom rade ko-
lekcia ako celok bola vyvážená a presvedčivá. Držiteľka titulu 
získala priestor na prezentáciu tejto víťaznej kolekcie v mód-
nej prehliadke Móda Laugarício 2006,  priestor na prezentáciu 

kolekcie na me-
dzinárodnom 

veľtrhu Styl  
v Brne vo fe-
bruári 2007 

(bezplatne) 
a vybrané 

modely z víťaz-
nej kolekcie bu-
dú prezentované 
v mediálnej 
kampani veľtrhu 

Trenčín mesto módy 2008. Redakcia časopisu Móda Revue 
spolu s usporiadateľom veľtrhu pripravila ďalší ročník súťaže 
Top Trend. Hlavným kritériom pri hodnotení prihlásených 
exponátov bola módnosť tovaru s prihliadnutím na vhodnosť 
použitého materiálu a kvalitu krajčírskeho spracovania. Sna-
hou organizátorov súťaže bolo podporiť výrobu alebo dovoz 
takých výrobkov, ktoré spĺňajú atribúty svetových módnych 
trendov. Nešlo tu len o motiváciu vystavovateľov, aby kládli 
pri výbere alebo zhotovovaní dôraz na módnosť tovaru, ale aj 
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o to, aby si zabezpečovali profesionálnu prestíž.  V súťaži Top 
Trend, ktorú hodnotila komisia - akad. maliarka Iveta Lede-
rerová za časopis Móda Revue, majiteľ vydavateľstva Expo  
Group, s.r.o. Ing. Kamil Chmelár a  Jana Částková z pražskej 
módnej agentúry D-club. Cenu Top Trend 2006 získala firma 
Ozeta Neo, a.s. Trenčín s pánskym oblekom EGGO. Cenu 
Top Trend 2006 prevzal zástupca firmy z rúk generálneho 
riaditeľa  Výstaviska TMM, a.s.  Ing. Emila Dobiáša  a šéf-
redaktorky časopisu Móda REVUE Mgr. Dariny Vittekovej na 
slávnostnom otvorení veľtrhu.  Slávnostné otvorenie veľtrhu 
bolo spojené s módnou prehliadkou Móda Laugarício, na kto-
rej sa prezentovali tohtoroční víťazi súťaže Módny tvorca 
roka a Top Styl Designer Brno. Počas módnej prehliadky sa 
ďalej predstavili firmy Ozeta Neo a.s. Trenčín, Modex a.s. 
Žilina a nové trendy v koženej a kožušníckej konfekcii 
odprezentovala Asociácia kožušníkov Slovenska. Cieľom or-
ganizátora Výstaviska Trenčín mesto módy je naďalej za-
chovať odborný charakter veľtrhu prostredníctvom udržia-
vania úzkej spolupráce s odbornými garantmi - Asociáciou 
textilného a odevného priemyslu SR, Slovenskou obchodnou a 
priemyselnou komorou a Asociáciou kožušníkov Slovenska, 
ktorí sa aj tentoraz výraznou mierou podieľali na príprave 
odborných podujatí k jesennej časti veľtrhu. Počas prvého dňa 
veľtrhu mali návštevníci odborného semináru „Módne 
trendy“ jedinečnú príležitosť dozvedieť sa od poprednej 
českej módnej návrhárky a akademickej maliarky Niny 
Provaan Smetanovej, ktoré farby, strihy a materiály budú 
sprevádzať budúcu sezónu a čo by určite nemalo chýbať v 
našom šatníku. „Národný referenčný rámec na roky 2007 – 
2013“ bol názov ďalšieho odborného seminára, ktorý viedol v 
druhý deň veľtrhu Ing. Štefan Adamec, odborník na vzťahy s 
inštitúciami Európskej únie a implementáciu štrukturálnych 
fondov. V posledný deň odborného sprievodného programu 
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patril semináru s neustále aktuálnou témou „Slovenský a čes-
ký textilný priemysel a obchod vo svetle dovozov z Ázie“, 
ktorý pre odbornú verejnosť pripravil šéfredaktor časopisu 
TextilŽurnál PhDr. Michal Korol. Nahliadnuť na svetové 
móla prostredníctvom videoprezentácie a oboznámiť sa s 
najnovšími trendmi v oblasti strihov, farieb, materiálov si náv-
števníci prezreli v expozícii Fórum Trendov Jany Částková, 
vedúcej módneho D-clubu „Time for fashion“. Počas veľtrhu 
budú už neodmysliteľne prebiehali denné módne prehliadky, o 
ktoré je neustále veľký záujem. 

Vlastné poznámky 
 

   Priestor v okolí hypermarketu Tesco sa v blízkej budúcnosti 
premení na trenčiansky shopping park nielen s miestnym, ale 
s regionálnym významom. V týchto dňoch úspešne  postupujú  
stavebné práce obchodných reťazcov, ktoré by chceli ešte pred 
Vianočnými sviatkami sprístup-
niť zákazníkom predajňu Asko 
Nábytok, Big Box  Schopping 
Center a Elektrodom Nay. 
Prípravné stavebné práce ob-
chodného centra typu Baumax 
štartujú aj pri čerpacej stanici 
Esso. Samospráva tieto inves-
tičné aktivity víta. „Je dobré, že 
to bude v jednej lokalite vybu-
dované. Ľahšie sa potom dobu-
dováva infraštruktúra a všetky 
veci s tým súvisiace,“ uviedol 
trenčiansky primátor Ing. Bra-
nislav Celler. V budúcom roku by malo oproti tomuto areálu 
pribudnúť ďalšie veľké nákupné centrum na území väčšom 
ako má dnešné Tesco aj s priľahlými pozemkami. „Projekt 
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veľkého obchodného centra má svojich developerov v podobe 
skupiny, ktorá v Čechách realizovala podobné zámery. Ani 
oni dnes ešte nevedia prezentovať všetkých budúcich klientov, 
ale investorov majú vytipovaných a rokovania s nimi vstupujú 

do záverečnej fázy,“ 
dodal Ing. Branislav 
Celler. Súčasťou toh-
toročných investič-
ných akcií bude aj re-
konštrukcia okružnej 
križovatky na prístu-
povej komunikácii k 
hypermarketu Tesco. 
Areál obchodného 
centra bude mať zvý-
šené nároky na do-
pravné napojenie 
osobnej automobilovej 
dopravy pre návštev-
níkov a zamestnancov, 
nákladnej automobilo-
vej dopravy pre záso-
bovanie z cesty II/507 
cez jestvujúcu pripo-

jovaciu komunikáciu k hypermarketu Tesco. Účelom rekon-
štrukcie je preto posun okružnej križovatky  približne o 135 m 
do novej centrálnej polohy medzi Big Box a Tesco. Projekt 
predpokladá aj využívanie jestvujúcej okružnej križovatky a 
prístupovej komunikácie k areálu Tesco. Počas rekonštrukcie 
sa motorizovaní návštevníci i autobusy mestskej hromadnej 
dopravy bez problémov musia dostať na parkovisko Tesca. 
Predajňa Asko Nábytok bude situovaná na zelenom pries-
transtve medzi hypermarketom Tesco a štátnou cestou 2/507, 
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vedúcou z Trenčína k Trenčianskej Turnej. Objekt bude 
funkčne aj dopravne napojený na jestvujúcu štruktúru areálu 
Tesco. S hypermarketom ho prepojí spojovací kŕčok, aby bolo 
možné prechádzať suchou nohou z jedného objektu do dru-
hého. Bude napojený na jestvujúce dopravné usporiadanie 
areálu zásobovacou komunikáciou zo zadnej strany a na 
základe vzájomnej dohody využije rezervné parkovacie miesta 
patriace Tescu. Predajná a skladovacia hala jednopodlažného 
objektu s vloženým medzistropom v predajnej a administratív-
nej časti bude mať pôdorys nepravidelného päťuholníka. 
Hlavný vstup, ktorý vytvorí základnú dominantu objektu je 
situovaný do jestvujúceho parkoviska hypermarketu Tesco. 
Big Box Shopping Center je stavbou trojuholníkového tvaru 
medzi štátnou cestou B 2/507 zo severovýchodu, železničnou 
traťou zo západu a areálom hypermarketu Tesco z juhu, bude 
umiestnená v okrajovej časti Trenčína v lokalite Belá. Parko-
visko pre návštevníkov spolu so vstupným priečelím  hlav-
ného objektu – obchodného centra, bude  obrátené k hlavnej 
prístupovej ceste B 2/507. Jeho architektúra je daná jednotným 
stavebným systémom a dizajnom, určeným stavebníkom pre 
všetky obchodné prevádzky tejto obchodnej siete. Je to 
jednopodlažný halový objekt, výrazne obdĺžnikového tvaru, 
s plochou strechou. V priečnom smere je rozdelený na jedno-
tlivé obchody, so samostatnými vstupmi pre návštevníkov 
v hlavnom priečelí a samostatnými vstupmi pre zamestnancov 
a zásobovanie zo zadnej strany. Dominantným architekto-
nickým prvkom bude vertikálne členená, celoplošná presklená 
stena hlavného priečelia, s výraznými portálmi vstupov, na 
ktorých budú umiestnené logá jednotlivých predajcov. Elek-
trodom Nay vyrastie v susedstve hypermarketu Tesco. Oddelí 
ich vnútroareálová prístupová a zásobovacia komunikácia. 
Predajnú plochu bude okrem prízemia tvoriť interiérovým 
schodiskom prístupné vložené poschodie. Celý areál NAY 
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bude po ukončení stavebných prác upravený zeleňou a do-
plnený o prvky drobnej architektúry a informačného grafic-
kého systému. Dominantu prístupu budú dotvárať 3 vlajkové 
stožiare a reklamný pylón. Farebné riešenie fasády bude  kom-
bináciou tradičných odtieňov Nay – bielej, modrej a svetlo 
sivej. Neoddeliteľnou súčasťou architektonicko-výtvarného 
dotvorenia výrazu fasád bude vonkajšie osvetlenie objektu 
a okolia, ako aj celkový grafický design reklamného systému 
– bilboardov. 

Info Trenčín 28.09.2006 
Pomocná evidencia 558/1/06   

  
Trenčín opäť privítal odborníkov z oblasti elektrotechniky, 

elektroniky a energetiky.  Od 10. do 13. októbra 2006 sa 
v priestoroch Výstaviska Trenčín mesto mó-
dy uskutočnil už 12. ročník medzinárodného 
veľtrhu Elo Sys, na ktorom sa predstavilo 
334 vystavovateľov na celkovej ploche 
16.110 m2. Veľtrh otvoril vedúci Úradu 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej repu-
bliky Ing. Dušan Vojtech. Vo svojom prí-

hovore zvýraznil, že organizátorom sa podarilo prilákať na 
výstavu enormný veľký počet vystavovateľov, ktorý dosiahol 
číslo 334. I to je znakom toho, že elektrotechnika, energetika 
a jeho príbuzné odvetvia majú nezastupiteľné miesto v hospo-
dárstve Slovenskej republiky. Za Zväz elek-
tronického priemyslu vystúpil Ing. Peter 
Kolárik dvanástimi rokmi pri zrode veľtrhu, 
ktorý dosiahol mimoriadnu odbornú i laickú 
návštevnosť. To však nie náhoda, lebo elek-
trotechnický priemysel patrí medzi najdyna-
mickejšie odvetvia, ktoré sa na Slovensku 
rozvíjajú. Potvrdzujú to i tržby, ktoré 

Ing. Peter Kolárik 

Ing. Dušan Vojtech 
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vzrástli o 45 % a zamestnanosť, ktorá je viac ako 60.000 za-
mestnancov. Za obdobie posledných päť rokov vzrástol počet 
zamestnancov o 20.000. Dekan Fakulty elektrotechniky a in-
formatiky Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave 
doc. Ing. František Janíček vyjadril myšlienku, že elek-
trotechnika a informatika budú v budúcnosti hýbať svetom. Na 
veľtrhu ho prekvapilo, že vo výstavných expozíciach je veľa 
mladých ľudí, absolventov technických univerzít. Účastníkov 
pozdravili a privítali predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH a primátor Mesta Tren-
čín Ing. Branislav Celler a v závere generálny riaditeľ Výs-
taviska Trenčín mesto módy Ing. Emil Dobiaš. Veľtrh Elo 
Sys sa počas uplynulých 11 rokov vyprofiloval na najväčšie a 
najvýznamnejšie podujatie svojho druhu na Slovensku. 
Každoročne prekonáva svoje vlastné rekordy a porovnaním s 
minulým rokom zaznamenali organizátori opäť nárast počtu 
vystavovateľov o 13% a obsadenej výstavnej plochy o 5%. 
Avšak nielen štatistické čísla sú dôkazom neustále rastúceho 
záujmu o veľtrh Elo Sys, ale predovšetkým účasť takmer všet-
kých najdôležitejších firiem pôsobiacich v tomto odvetví. 
Novinky v elektroenergetike, silnoprúdovej elektrotechnike, 
osvetľovacej technike, elektronike, telekomunikačnej a rá-
diokomunikačnej technike, výpočtovej technike, meracej a 
regulačnej technike, elektrotechnických materiáloch, elektro-

inštalácii, energetike a vykurovaní, signali-
začnej a zabezpečovacej technike tento rok 
sa predstavilo popri slovenských vystavo-
vateľoch aj 84 zahraničných vystavova-
teľov z Českej republiky, Poľska, Nemecka 
a Rakúska. Záštitu nad veľtrhom prevzalo 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej repu-
bliky. Veľkú zásluhu na dnešnej vysokej 

úrovni veľtrhu Elo Sys majú aj odborní garanti – Fakulta 
doc. Ing. Peter Janíček 
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elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave, Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej 
republiky, Slovenský elektrotechnický zväz, Cech elektro-
technikov Slovenska a Slovenské elektrárne a.s., ktorí každo-
ročne vynakladajú veľké úsilie pri príprave bohatého odbor-
ného sprievodného programu.  K veľtrhu Elo Sys už neod-
mysliteľne patria súťaže „Elektrotechnický výrobok roka“, 
„Najúspešnejší exponát veľtrhu Elo Sys“,„Konštruktér 
roka“ a „Unikát roka“, ktoré vyhlasuje Zväz elektrotech-
nického priemyslu Slovenskej republiky. Talentovaná mládež 
si zmerala sily na Celoslovenskom finále súťaže mladých 
elektronikov, ktoré pripravila Slovenská spoločnosť elektro-
nikov. Výsledky súťaže, do ktorej sa prihlásilo 15 firiem s 19 
výrobkami, vyhlásil vedúci katedry merania Fakulty elektro-
techniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bra-
tislave prof. Ing. Igor Smieško, PhD. a ceny odovzdávali 
oceneným spolu s Ing. Petrom Kolárikom :  
Elektrotechnický výrobok roka 2006  
1. Výrobok : Energeticky úsporný trojfázový olejový dis-

tribučný transformátor   s medeným vinutím 
    Prihlasovateľ : BEZ Transformátory, a.s., Bratislava 
    Cenu prevzal Ing. 

Jozef Lukáč, ria-
diteľ vývojového 
oddelenia firmy 

2. Výrobok : Navi-
gačná, monitoro-
vacia, komunikač-
ná a multimediál-
na jednotka  
AM04-DeLuxe 
Prihlasovateľ : 
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RMC s.r.o. Nová Dubnica a ANDIS spol. s r.o., 
Bratislava 
Cenu prevzal riaditeľ spoločnosti Ing. Roman Kukuča. 

3. Výrobok : Prúdový chránič so vstavanou ochranou PFI  
    Prihlasovateľ : SEZ Krompachy a.s., Krompachy 

Cenu prevzala obchodná riaditeľka firmy Ing. Anna Brú-
tovská. 
Najúspešnejší exponát veľtrhu Elo Sys 2006 

1. Exponát : Nový 
dizajn radu Galea 
TM Life, systém 
ovládania inštalá-
cie „In One By 
Legrand“ 
Prihlasovateľ : 
Legrand Sloven-
sko s.r.o. 
Cenu prevzal Ing. 
Peter Vicen 

2. Exponát : Skriňový frekvenčný menič Sinamics S120 
Cabinet Modules 
Prihlasovateľ : Siemens s.r.o., Bratislava 
Cenu prevzal technický riaditeľ spoločnosti Ing. Vladimír 
Slezák. 

3. Exponát : QIS – Monitorovací systém kvality elektric-
kej energie 

    Prihlasovateľ : ZTS Elektronika SKS s.r.o. 
    Cenu prevzal technický riaditeľ spoločnosti Ing. Marián 
Brúsil. 
Konštruktér roka 2006  
1. Ivan Feňo, PhD. za vytvorenie AC/DC FRONT-END    
    FXP  1800-48 
    Prihlasovateľ :  Power-One, s.r.o., Dubnica nad Váhom   
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2. Ing. Peter Krajčovič a Ing. Dušan Kravec za vytvorenie  

Systému pre automatizované zaslepovanie teplovýmen-
ných rúrok  parogenerátorov PG-440 ZOK-PG 04 

Prihlasovateľ :  VUJE a.s., Trnava 
Unikát roka 2006 
Zvodič prepätia PU II C Weidmüller 
Prihlasovateľ : KIWA, spol. s r.o., Nitra 
Súťaž o najkrajšiu expozíciu EloSys 2006 

 Trojčlenná hodnotiaca komisia pod vedením akademického 
sochára Igora Mosného určila toto poradie expozícií : 
1. miesto expozícia firmy : DNA Slovakia s.r.o. Nové 

Zámky  
2. miesto  expozícia firmy : Ensto Czech s.r.o. Praha  
3. miesto expozícia firmy : NIKO Slovakia s.r.o. Bratislava  

 
Svoje už nezastupi-

teľné miesto v sprie-
vodnom programe 
veľtrhu mala konfe-
rencia pod názvom 
„Elektrotechnika 
a informatika“, kto-
rej iniciátorom a od-
borným garantom bo-
la Fakulta elektro-
techniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bra-
tislave. Po tretíkrát sa uskutočnila aj konferencia Cechu elek-
trotechnikov Slovenska. Sprievodný program doplnila panelo-
vá diskusia poriadaná Slovenským elektrotechnickým zväzom, 
Seminár znalcov elektrotechnických odborov a firemné se-
mináre spoločností ComLux spol. s r.o. Bratislava, Elcom 
Group s.r.o. Trenčín a ControlTech s.r.o. Trnava. Novinkou na 
tohtoročnom veľtrhu Elo Sys budú Dni mobilnej robotiky, 
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ktoré prvýkrát pripravila Fakulta elektrotechniky a informa-
tiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.  

Vlastné poznámky 
 
V  období posledných dvoch týždňov, v ktorom sme boli 

v Trenčíne svedkami odovzdania do užívania športového 
areálu na Juhu a ihriska s umelou trávou v Kubre, vo víre 

týchto udalostí ako-
si zaniklo, že naj-
mladší občania sí-
dliska Pred polom 
v Trenčíne so svo-
jimi rodičmi priví-
tali postavenie no-
vého detského ihris-
ka. V lúčoch októ-
brového slniečka pri 
našej návšteve det-
ského ihriska na 

pravé poludnie sme stretli šantiaceho len štvorročného Pede-
rika Faltýnka v sprievode starého otca Jozefa Szikarda, kto-
rý nám pri rozhovore povedal, že má radosť z tohto nového 
prepotrebného zariadenie pre deti. O tom, že z nového ihriska 
majú radosť, potvrdil aj náhodne blízko stojaci obyvateľ sí-
dliska Ing. Pavol Chrastina, keď povedal „poobede je tu  detí 
ako maku“. 

Vlastné poznámky 
 
Na tlačovej konferencii Leteckých opravovaní v Trenčíne 

dňa 19. októbra 2006 informoval ich generálny riaditeľ Peter 
Mikle-Barát o zámere zaviesť výrobu štvormiestneho lietadla 
Orka z dielne poľskej firmy Marganski & Myslowski Zaklady 
Lotnicze v roku 2007. V prvom roku by vyrobili 12 lietadiel, 
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potom každý rok 50 kusov. Projekt by priniesol 50 až 80 pra-
covných miest. Vyžiadal by si investície do modernizácie 
niektorých technológií v opravovniach a zaučenia ľudí. 
Rozhodnutie bude známe do konca tohto roka. Lietadlo je po-
dľa Mikleho-Baráta certifikované a je oň záujem z amerického 
trhu, Afriky a Saudskej Arábie. Je snahou ponúknuť ho aj 
európskym klientom a Ministerstvu vnútra Slovenskej repu-
bliky, ktoré bude mať za úlohu ochranu schengenskej hranice 
s Ukrajinou. Orka je konkurencie schopné lietadlo. Jeho pre-

vádzkové nákla-
dy sú asi o dve 
tretiny nižšie v 
porovnaní s vr-
tuľníkom. Má 
dolet 1.500 kilo-
metrov, vydrží 
vo vzduchu päť 
hodín, dokáže aj 
postáť na mies-
te. Lietadlo mô-

že bezpečne doplachtiť aj keby vypadli oba motory. Zatiaľ sú 
vyrobené 4 kusy lietadla, sériová výroba sa začne na budúci 
rok. Podľa Mikleho-Baráta by lietadlo Orka vyrobená v Tren-
číne cenovo dokázala konkurovať lietadlám rakúskej spo-
ločnosti Diamond Aircraft. Keby sa spustila výroba v Tren-
číne, vieme zísť na 320.000 USD  za kus. Letecké opravovne 
v Trenčíne by vyrábali podvozok, montovali elektrickú inšta-
láciu a vykonávali záverečnú montáž. Vyrábali by sme tie 
časti, v ktorých sme najväčší odborníci a mali by sme na sta-
rosti marketing a predaj. Projekt Orka by mal byť prvým 
krokom k vybudovaniu leteckého priemyselného parku v 
Trenčíne. Predrokované sú obrovské projekty, ktoré by mali 
priniesť mestu  Trenčín a regiónu nové pracovné príležitosti, 



 358 

ale pokiaľ niečo nie je podpísané, tak je to vo hviezdach,“ 
uviedol Mikle-Barát. Podľa jeho slov nemenovaná letecká 
spoločnosť, s ktorou opravovne rokujú, má zámer v Trenčíne 
vybudovať veľké servisné centrum pre všetky svoje lietadlá 
typu Boeing a Airbus, čo by prinieslo pre 400 až 500 pracovné 
príležitosti. Pre nové investície majú opravovne k dispozícii 
plochu takmer 160 000 m2. 

www.Sme.sk 20.10.2006 
 
Primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 
MPH a riaditeľa firmy Strabag Ing. Vladimír Zajac po-
klepali kladivkom základný kameň výstavby Priemyselného 
parku „Bratislavská 2. Trenčín“.  Z následnej tlačovej konfe-
rencie vyplynulo, že : 
- investorom priemyselného parku je Mesto Trenčín; 
- rozloha priemyselného parku je viac ako 110 ha; 

- projektovú dokumentáciu 
zhotovil Keramoprojekt 
Trenčín a dodávateľom sta-
vebných prác je firma Stra-
bag Bratislava; 

- začiatok prvej etapy začína 
poklepaním základného 
kameňa; 

- prvá etapa bude ukončená 
v januári 2007, v rámci 
ktorej bude vybudovaná 
základná infraštruktúra, 
čím sa rozumejú prístupo-
vé cesty s asfaltovým 
betónom a cementobetó-

nom; 
zľava – Ing. B. Celler, Ing. V. Zajac a MUDr. P. Sedláček, MPH 
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- finančné prostriedky v objeme 90 miliónov Sk Mesto Tren-
čín získalo z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republi-
ky; 

- ďalšie finančné prostriedky na budovanie inžinierskych sietí 
v celkovom objeme 200 miliónov Sk Mesto Trenčín chce 
získať prostredníctvom agentúry Sario z európskych štruk-
turálnych fondov; 

- výkup pozemkov predstavuje zhruba ďalších 300 až 350 
miliónov Sk; 

- v súčasnosti je zmluvne potvrdených 60 ha z predpokla-
danej plochy, patriacich Slovenskému pozemkovému fondu 
a urbariátu; 

- zatiaľ je podpísaných päť zmlúv o budúcej zmluve s poten-
cionálnymi investormi a s ďalšími siedmymi je mesto v 
rokovaní; 

- perspektívne sa predpokladá s dvetisíc a tritisíc pracovnými 
miestami; 

- cieľom je prilákať investorov hľadajúcich sofistikovanejšiu 
pracovnú silu. Jednou z ich je spoločnosť Johnson Controls, 
ktorá vo svojom vývojovom centre v súčasnosti zamestnáva 
300 ľudí; 

Vlastné poznámky 

Cestovný poriadok, ktorý vydalo Mesto Trenčín a spoloč-
nosť Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín 19. augusta 
2006, vyvolal nevôľu u občanov mesta Trenčín. Mesto Tren-
čín sa preto  rozhodlo zmeniť cestovný poriadok a zadalo jeho 
vypracovanie Výskumnému ústavu dopravnému v Žiline. Ako 
uviedol viceprimátor Ing. Anton Boc, „dôvodom zmeny bola 
snaha o optimalizáciu mestskej hromadnej dopravy“. Podľa 
Ing. Antona Boca nový cestovný poriadok vyplynul z takmer 
mesiac trvajúceho prieskumu, počas ktorého sa sledovala vy-
ťaženosť jednotlivých spojov a liniek cestujúcimi v pracov-
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ných dňoch, v časoch špičiek, počas víkendov a prázdnin. 
„Bola snaha súčasný stav optimalizovať na stav vozového 
parku, ktorý je využívaný mestskou hromadnou dopravou, aby 
bola využitá obsaditeľnosť, zabezpečené pohodlie cestovania a 
dodržaná presnosť cestovného poriadku. Občania však s no-
vým cestovným poriadkom neboli spokojní. Najmä v okra-
jových častiach mesta, napríklad 
v mestskej časti Opatová, bolo s cie-
ľom nápravy zvolané aj verejné zhro-
maždenie. Na podnet poslankyne Jan-
ky Fabovej, ktorý predložila na za-
sadnutí mestského zastupiteľstva           
25. augusta 2006, sa problémom za-
čalo zaoberať aj Mesto. Primátor Ing. 
Branislav Celler preto ustanovil pos-
laneckú komisiu, ktorá zaznamená-
vala pripomienky občanov. Do ter-
mínu uzávierky prišlo takmer 400 pri-
pomienok. Komisia vzala do úvahy 175 podnetov, ktoré sa 
objavia v novom cestovnom poriadku, ktorý bola súčasťou 
Trenčianskych novín a dvojtýždenníka Info Trenčín.  

Vlastné poznámky 
 
Výstavisko Trenčín mesto módy, a.s. Trenčín uviedlo aj 

tento rok v dňoch 25. až 27. októbra 2006 do života nový 
výstavnícky titul Agro – Tech 2006, na ktorom sa na celkovej 
ploche 4.450 m2 predstavilo 46 vystavovateľov zo Slovenska, 
Českej republiky a Rakúska. Tentoraz sa výstavisko rozhodlo 
načrieť do oblasti poľnohospodárstva, ktoré zamestnáva tak-
mer polovicu obyvateľov na svete, aby zabezpečilo potraviny 
pre obyvateľstvo, suroviny pre potravinársky a ľahký prie-
mysel prostredníctvom pestovania kultúrnych rastlín a chovu 
hospodárskych zvierat. Presnejšie povedané rozhodli sa vyt-
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voriť úzko špecializované podujatie venované agrotechnike, 
ktorá významnou mierou ovplyvňuje práve dynamiku rozvoja 
poľnohospodárstva. Projekt výstavy sa realizoval v úzkej 
kooperácii so Združením výrobcov a predajcov pôdohospo-
dárskej techniky v Slovenskej republike – Agrion, ktoré sa 
stalo odborným garantom tohto nového výstavného podujatia. 
Hlavným predpokladom úspešnosti každého špecializovaného 
podujatia, teda aj tohto veľtrhu bol kvalitný sprievodný pro-
gram, ktorý Výstavisko Trenčín mesto módy pripravilo v 
spolupráci s Mechanizačnou fakultou Slovenskej poľnohospo-
dárskej univerzity v Nitre, Ministerstvom pôdohospodárstva 
Slovenskej republiky, Združením Agrion a Združením pre 
poľnohospodársku biomasu AgrobioEnergia. V priebehu troch 
dní mala odborná verejnosť možnosť zúčastniť sa seminárov 
zameraných na témy : 
- „Využitie poľnohospodárskej biomasy na energetické 

účely“,  
- „Súčasné trendy technických a technologických systémov v 

rastlinnej výrobe“,  
- „Súčasné trendy technických a technologických systémov v 

živočíšnej výrobe“,  
- „Lisovanie olejnatých semien z repky a slnečnice“,  
- „Poskytovanie podpôr (dotácií) v agrosektore“,  
- ako aj prezentácie „Program rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky na obdobie 2007 - 2013  (podporné mechanizmy 
nákupu poľnohospodárskej techniky)“. 
Vlastné poznámky 
 
Trenčianske letecké opravovne majú od 3. novembra 2006 

nového generálneho riaditeľa, keď doterajšieho riaditeľa Ing. 
Petra Mikleho-Baráta na riaditeľskej stoličke vystriedal Ing. 
Dušan Rychtárik, ktorého vymenoval minister obrany Slo-
venskej republiky František Kašický. „Nový riaditeľ bol me-
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novaný na zasadnutí valného zhromaždenia. Navyše sa 
vyskytli aj problémy s opravami leteckej techniky,“ infor-
moval hovorca ministerstva obrany Slovenskej republiky Vla-
dimír Gemela. Odvolaný riaditeľ Ing. Peter Mikle-Barát pred 
nedávnom vyhlásil, že letecké opravovne sú zdravou a kon-
kurencieschopnou firmou, čo povedal to pred novinármi pri 
prezentácii nového lietadla Orka, ktoré by mali v Trenčíne 
vyrábať v spolupráci s poľským investorom. Taktiež sa netajil 
ambíciou vybudovať na Považí letecký priemyselný park, 
v ktorom by malo vyrásť servisné centrum, pre lietadlá firiem 
Boeing alebo Airbus. Letecké opravovne v Trenčíne sú v 
stopercentnom vlastníctve Ministerstva obrany Slovenskej 
republiky. Členmi predstavenstva za ministerstvo obrany sú 
Miroslav Widemann a Marcela Fabianová. Šéfom dozornej 
rady sa stal Marek Nemeček. Odvolaný riaditeľ Peter Mikle-
Barát stál na čele podniku od decembra minulého roku, keď 
ho do funkcie vymenoval vtedajší minister obrany Ing. Juraj 
Liška.  

Trenčianske noviny 22.11.2006  
Pomocná evidencia 686/2/06 
 
Od 4. novembra 2006 v Trenčíne čiastočne uzavreli cesta 3. 

triedy v úseku medzi čerpacou stanicou ESSO a okružnou 
križovatkou pod sídliskom 
Juh. Dôvodom sa stala výs-
tavba ďalšej okružnej križo-
vatky v rámci stavby ob-
chodného centra Baumax. V 
smere od čerpacej stanice ku 
križovatke pod Juhom bude 
až do predpokladaného ukon-
čenia výstavby, t.j. do 25. no-

vembra 2006 jednosmerná premávka. Opačný smer bol nas-
kruhový objazd a v pozadí rozostavaný objekt Baumaxu 
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merovaný po Soblahovskej ulici na križovatku pri Kera-
moprojekte, ďalej na Legionársku ulicu ku križovatke so 
svetelnou signalizáciou na Električnej ulici. V rámci tohoto 
presmerovania bude pozmenená aj činnosť cestnej svetelnej 
signalizácie na križovatke ulíc Legionárska a Električná. 

Info Trenčín 09.11.2006  
Pomocná evidencia 650/1/06 
 

Slávnostné otvorenie troch špecializo-
vaných výstav – 7. ročníka výstavy o kul-
túre bývania Stavba – Dom – Nábytok, 
12. ročníka výstavy skla, svetelnej tech-
niky, keramiky a bižutérie Glass Salón 
a 5. ročníka výstavy kameňopriemyslu 
a geológie Kamenár sa uskutočnili dňa 
16. novembra 2006 v areáli Výstaviska 
Trenčín mesto módy. Po privítaní hostí 

moderátorom Antonom Šeptákom sa postupne prihovorili 
k hosťom výstavy predseda Slovenského živnostenského zv-
äzu Ing. Peter Masár, predseda Cechu kamenárov Slovenska 
Ján Krtík a predseda Predstavenstva Trenčianskej regionálnej 
obchodnej a priemyselnej komory Ing. Štefan Bratko, ktorí 
pozvali na návštevu expozícií jednotlivých vystavovateľov 
a zaželali príjemný pobyt v Trenčíne. V závere slávnostného 
otvorenie výstav bol oznámený výsledok súťaže „O najlepší 
výrobok výstavy Kamenár 2006“ : 

- v kategórii stroje a zariadenie bola hlavná 
cena udelená výrobku – Pieskovací stroj 
od firmy WEHA CZ s.r.o. z Pelhřimova, 
ktorého prínosom je minimalizácia praš-
nosti pracovného prostredia; 

- v kategórii kamenárske výrobky bola ude-
lená hlavná cena výrobku – Žulová ku-

zástupca firmy WEHA CZ s.r.o. Pelhřimov 

zástupca Kamenárstva Klieštik s.r.o. 
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chynská doska od firmy Kamenástvo Klieštik s.r.o. z Čad-
ce, ktorého prínosom je využiteľnosť pre nábytkársky prie-
mysel  a rovnaký podiel ručnej a strojovej práce. 
Vlastné poznámky 
 
V Trenčíne do slávnostného šatu iluminácie po zotmení od 

20. novembra 2006 boli odeté viaceré objekte v historickom 
jadre mesta – piaristický kostol, židovská synagóga, morový 
stĺp a Galéria M. A. Bazovského. Na návrhoch iluminácie 
týchto objektov sa podieľali poprední slovenskí odborníci 
v danej oblasti, pričom jedným z hlavných aspektov bola, čo 
najnižšia finančná náročnosť jednotlivých riešení bez dopadu 

na kvalitu. Kvalitu ilu-
minácie zabezpečuje jej 
realizácia moderným 
spôsobom, aby objekty 
boli jasne viditeľné z 
väčšej vzdialenosti. 
Odraz svetla nespôsobu-
je vedľajšie vplyvy. Ilu-
mináciu dodávateľským 
spôsobom zrealizovala 
firma Siemens na zákla-

de zmluvy z roku 2003, ktorou jej bola zverená prevádzka a 
údržba verejného osvetlenia a svetelnej signalizácie v celom 
meste Trenčín. Táto firma prvej etape rekonštrukcie v roku 
2004 vymenila všetky žiarovky na pouličných lampách za 
úsporné, čo predstavuje investíciu zhruba 39 miliónov Sk. 
Takisto kompletne zrekonštruovala svetelnú signalizáciu v 
celom meste, čo stálo 9 miliónov Sk. Rekonštrukcia pokračuje 
druhou etapou, počas ktorej Siemens zrekonštruováva a vy-
menia osvetľovacie stožiare a telesá. V rámci tejto etapy vy-
buduje firma viacero obojstranne žiarovo-pozinkovaných sto-
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žiarov, vrátane medzi stožiarového káblového rozvodu napo-
jeného zo stožiara verejného osvetlenia. Stožiare budú osade-
né do nových monolitických stožiarových základov. V Tren-
číne pribudne viac ako 110 nových svetelných stožiarov. Celú, 
takmer 150-miliónovú investíciu, financuje Siemens a mesto 
Trenčín bude túto sumu splácať do roku 2017. Ide o výhodný 
spôsob financovania, bez úrokov a poplatkov. Mesto ušetrí i 
na výmene žiaroviek a zníženej spotrebe elektrickej energie a 
to 2,5 až 3 milióny Sk ročne. Navyše Siemens zabezpečí až 98 
% svietivosť, zatiaľ čo predtým v meste svietilo iba 60 až 70 
% lámp, zhodnotil spoluprácu so Siemensom primátor mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler. 

Pomocná evidencia 701/1/06 
 
Výstavba druhého cestného mosta v Trenčíne sa začne v 

roku 2007 s predpokladaným ukončením najneskôr v roku 
2010. Náklady si vyžiadajú 1,5 miliardy Sk. Podľa slov pri-
mátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera na základe 
rozhodnutia Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slo-
venskej republiky bude investorom stavby Slovenská správa 

ciest, ktorá má túto 
stavbu v pláne in-
vestícii. Túto skutoč-
nosť potvrdilo aj sta-
novisko ministra Ing. 
Ľubomíra Vážneho 
o pokračovaní prác 
smerujúcich k rea-
lizácii mosta v uvá-
dzaných termínoch. 
Jediný cestný most 
cez rieku Váh 

v Trenčíne kapacitne nestačí. Je už v rokoch, keď by mal 
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prejsť generálnou rekonštrukciou. Doprava je pri dopravnej 
nehode na hlavnom ťahu cez mesto ľahko zraniteľná. Na dru-
hý most je vydané právoplatné územné rozhodnutie. Je vy-
pracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumen-
tácia pre štátnu expertízu a dokumentácia pre ponuku, podľa 
ktorej sa robí verejná súťaž na dodávateľa stavby. Most bude 
nadväzovať na diaľničný privádzač, situovaný približne dva 
kilometre južne od už stojaceho mosta. Začiatok trasy je na 
konci diaľničného privádzača za križovatkou s cestou 1/61 za 
mostami. Trasa pokračuje priemyselnými areálmi v mestskej 
časti Zámostie k Biskupickému kanálu a k Váhu, ktorá križuje 
pod haťou Trenčianske Biskupice. Za riekou Váh trasa 
obchvatu križuje Biskupickú ulicu, vedie pozdĺž areálu 
Leteckých opravovní Trenčín a križuje Legionársku ul., 
železničnú trať Trenčín -Topoľčany a cestu 2/507, kde končí 
pri čerpacej stanici. Celková dĺžka trasy meria 2,4 kilometra. 
Druhý cestný most je zároveň prvou etapou výstavby 
juhovýchodného obchvatu mesta, ktorý bude ďalej viesť pod 
sídliskom Juh, poza lesopark Brezina cez alebo popri 
muničnom sklade a s vyústením v mestskej časti Kubra, kde sa 
pripojí na cestu 1/61. V roku 2007 bude vypracovaný projekt 
pre územné rozhodnutie s definitívnym určením polohy cesty 
voči muničnému skladu. Koncom roku 2007 alebo začiatkom 
roku 2008 by malo byť schválené územné rozhodnutie a 
potom by sa mala vypracovať dokumentácia pre stavebné 
povolenie. Investorom tejto etapy by mal byť na základe 
rokovaní Trenčiansky samosprávny kraj, pretože to bude cesta 
2. kategórie, ktorá bude v jeho správe a na ktorú bude môcť 
žiadať peniaze z Európskej únie. 

Vlastné poznámky 
 

Podnikatelia z Trenčianskeho kraja sa zúčastnili aj snemu 
Združenia podnikateľov Slovenska 10. novembra 2006 v 
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Bratislave. Delegáti volili prezidenta združenia a stal sa ním 
opäť Ján Oravec. Na zasadnutí Krajskej rady Združenia pod-
nikateľov Slovenska Trenčín, ktoré sa uskutočnilo 21. no-
vembra 2006, sa zúčastnil prezident Dexia banky Slovensko 
Ing. Pavol Ďuriník. V rámci programu debatoval s tren-
čianskymi podnikateľmi o situácii v bankovom sektore Slo-
venskej republiky, najmä o príprave a dopade zavedenia eura 
od 1. januára 2009 a dopade na podnikateľov a obyvateľstvo.  

Trenčianske noviny 29.11.2006 
Pomocná evidencia 692/2/06 
 
Výstavisko Trenčín mesto módy, a.s. Trenčín otvorilo v 

dňoch  1. až 2. decembra 2006 brány 2. ročníka medzinárodnej 
výstavy vína, vody a destilátov Vinum Laugarício, ktorú len 
v roku 2005 prvýkrát uviedlo na slovenský výstavnícky trh. S 
potešením môže konštatovať, že jeho úsilie vytvoriť toto 
svojho druhu ojedinelé podujatie na Slovensku sa stretlo s 
priaznivou odozvou tak firiem pôsobiacich v tomto odvetví, 
ako aj s podporou odbornej verejnosti. Na celkovej ploche 
1.020 m2 sa tento rok predstavilo 47 vystavovateľov zo 
Slovenska a Českej republiky, ktorí budú vo svojich expo-
zíciách prezentovať slovenské, české, rakúske, talianske, fran-
cúzske, moldavské, bulharské, španielske a maďarské vína. 

Medzi vystavovateľmi nechýbali ani vý-
robcovia destilátov, minerálnych a sto-
lových vôd. Odbornú úroveň výstavy 
Vinum Laugarício zaručovala spolupráca 
odborných garantov, ktorými sú Zväz 
výrobcov hrozna a vína na Slovensku, 
Asociácia somelierov Slovenskej repu-
bliky, Európsky vinársky rytiersky stav a 
Zväz hotelov a reštaurácií. Vďaka ich 

záujmu rozvíjať ducha a odbornosť výstavy boli pre náv-
Ing. Ľubomír Vitek 
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števníkov pripravené zaujímavé sprievodné podujatia. Na pro-
grame obidvoch dní výstavy boli prednášky Ing. Františka 
Slezáka, prokonzula Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu 
na tému „Zdravie a víno“. Po otvorení, privítaní a predsta-
vení hosťov výstavy Vinum Laugaricio dňa 1. decembra 2006 
moderátor Antonom Šeptákom sa k prítomným prihovoril pre-
zident Zväzu výrobcov Ing. Ľubomír Vitek, ktorý vyjadril 
radosť tak z otvorenia tohoročnej výstavy, ako aj z toho, že 
tohoročná úradu vína sa ukazuje ako jedna najlepších, pokiaľ 
sa týka jeho kvality. Po vystúpení generálneho riaditeľa 
Trenčín mesto módy Ing. Emila Dobiáša predseda hodno-
titeľskej komisie súťaže Šampión výstavy Vinum Laugaricio 
prof. Ing. Fedor Malík, DrSc. predniesol výsledky súťaže. 
Súťaž určená pre slovenských a zahraničných výrobcov 
všetkých hroznových vín boli zaradené do troch súťažných 
kategórií : 
- kategória 1. - tiché biele suché vína z aromatických i 

nearomatických odrôd  (0 – 4 g/l 
cukru) 

- kategória 2. - tiché biele vína z 
aromatických i nearomatických odrôd 
polosuché (4 –12 g/l cukru),  polo-
sladké (12 – 45 g/l cukru), sladké (nad 
45 g/l cukru) 

- kategória 3. - tiché červené vína su-
ché  a tiché červené vína ostatné   
Uviedol, že do súťaže bolo prihláse-

ných 99 vzoriek vín od 25 prihlasovateľov. Anonymná de-
gustácia súťažných vzoriek sa konala 23. novembra 2006 
v Trenčíne. Dve päťčlenné komisie zložené z uznávaných 
enológov a významných vinárskych osobností hodnotili vzor-
ky 100 bodovým systémom Medzinárodnej únie enológov 
podľa súťažných kategórií, podľa ročníka a podľa všeobec-

prof. Ing. Fedor Malík, DrSc. 
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ných zásad senzorického hodnotenia vína. Hodnotiteľské ko-
misie rozhodli takto : 
- v kategórii 1. – titul Šampión výstavy Vinum Laugaricio 
2006 získalo víno Silvester Rivaner – ročník 2006, ktoré do 
súťaže prihlásila firma Tomax, s.r.o. Bratislava, zastupujúca 
výrobcu Pelzmann z Rakúska; 

- v kategórii 2. – titul šampióna nebol udelený pre nedos-
tatočný počet prihlásených vzoriek do súťaže, preto komisia 
vyhlásila len víťaza kategórie, ktorým sa stalo víno Rizling 
výberový, ľadový zber ročník 2005, ktorý do súťaže 
prihlásila firma Vitis Pezinok, ktorá je zároveň aj výrobcom. 

- v kategórii 3. - titul Šampión výstavy Vinum Laugaricio 
2006 získalo víno Cuveé Nepomuk ročník 2004, ktoré do 
súťaže prihlásila firma Tomax s.r.o. Bratislava, zastupujúca 
výrobcu Nepomukhof z Rakúska. 

Zlatý diplom získalo víno Anna – Christina ročník 2003, 
ktoré do súťaže prihlásila firma Tomax, s.r.o. Bratislava, 
výrobca Netzl z Rakúska 
Strieborný diplom získali vína : 
- Sauvignon Blanc ročník 2005, ktoré do súťaže prihlásila 

firma Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca Pitnauer Rakúsko 
- Sauvignon Blanc Babich ročník 2006, ktoré do súťaže 

prihlásila firma Provino, s.r.o. Bratislava, výrobca Viňa 
Montes – Nový Zéland 

- Grüner Veltliner ročník 2006, ktoré do súťaže prihlásila 
firma Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca Weingut Ott z Ra-
kúska 

- Gewurztraminer ročník 2004, ktoré do súťaže prihlásila 
firma Ing. Anton Burza – Budan Trnava, výrobca Wolf-
berger – cave vinicole, Eguisheim, Alsasko, Francúzsko 

- Tokajská výberová esencia ročník 1999, ktoré do súťaže 
prihlásila firma Galafruit & CO. s.r.o. Malá Tŕňa, ktorá je aj 
výrobcom 
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- Sauvignon výber z hrozna ročník 2005, ktoré do súťaže 
prihlásila firma Víno Valtice s.r.o. Valtice Česká republika, 
výrobca Víno Valtice s.r.o. Valtice Česká republika 

- Pinot Gris ročník 2003, ktoré do súťaže prihlásila firma 
Ing. Anton Burza – Budan Trnava, výrobca Caves Bernard-
Massard, Grevenmacher, Luxembursko 

- Chardonnay ročník 2005, ktoré do súťaže prihlásila firma 
Vitis Pezinok, ktorá je aj výrobcom 

- Rizling Rýnsky ročník 2005, ktoré do súťaže prihlásila 
Poľnohospodárske družstvo Vajnory Bratislava, ktoré je aj 
výrobcom 

- Rulandské šedé ročník 2005, ktoré do súťaže prihlásila 
Poľnohospodárske družstvo Vajnory Bratislava, ktoré je aj 
výrobcom  

- Chardonnay ročník 2002, ktoré do súťaže prihlásila NEW 
Concept s.r.o. Bratislava, výrobca NEW Concept s.r.o. 
Bratislava 

- Pegasos ročník 2004, ktoré do súťaže prihlásila firma 
Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca Pilnauer Rakúsko 

- Rubin carmuntum ročník 2005, ktoré do súťaže prihlásila 
firma Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca Pelzmann Rakúsko 

- Franz Jozef ročník 2004, ktoré do súťaže prihlásila firma 
Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca Pilnauer Rakúsko 

- Cabernet Sauvignon ročník 2004, ktoré do súťaže 
prihlásila firma Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca OPPEL 
Mayer Rakúsko 

- Grande Rouge ročník 2004, ktoré do súťaže prihlásila 
firma Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca Weinbau Franz 
Rupp Rakúsko 

- Rubin carnuntum ročník 2005, ktoré do súťaže prihlásila 
firma Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca Grasz Nepomukhof 
Rakúsko 
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- Rubin carnuntum ročník 2005, ktoré do súťaže prihlásila 
firma Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca Pitnauer Rakúsko 

- Rubin carnuntum zweigelt ročník 2005, ktoré do súťaže 
prihlásila firma Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca Marko 
Witsch Rakúsko 

- Zweigelt Classic ročník 2005, ktoré do súťaže prihlásila 
firma Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca Wein Gutpayr 
Rakúsko 

- Marques de Peňamonte - crianza ročník 2001, ktoré do 
súťaže prihlásila firma Fruit Import, s.r.o. Trenčín, výrobca 
Bodegas Torreduero, s. a., Toro (Zamora), Španielsko 

Súťažné vína mali možnosť degustovať aj návštevníci výstavy 
v špeciálnej expozí-
cii „Šampión výs-
tavy Vinum Lau-

garício“.  Výstava 
Vinum Laugarício 
bola orientovaná 
predovšetkým na 
odbornú verejnosť. 
V snahe zabezpečiť 
účasť  čo najväčšie-
ho počtu odborní-
kov organizátori 

rozposlali obchodnícke pozvánky širokému okruhu hotelov, 
penziónov, reštaurácií a obchodných reťazcov pôsobiacich na 
Slovensku.  

Vlastné poznámky 
 
Koncom mesiaca novembra 2006 sa v mestských častiach 

Opatová a Kubra skončilo kolaudačné konanie na čerstvo vy-
budovanom kanalizačnom systéme, ku ktorému si každý 
občan môže napojiť svoj dom. Na  realizáciu tejto vlastnej 
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investície vo výške viac ako 82 mil. Sk mesto vypísalo ešte 
v predchádzajúcom roku verejnú súťaž v rámci verejného 
obstarávania, ktorú vyhrala  firma VOD-EKO a. s. Trenčín. 
V Kubre ocenili novú kanalizáciu občania z hornej časti tejto 
miestnej časti, lebo tam doteraz chýbala. Prvá časť stavby na 
úseku Trenčín – Kubra bola ukončená kanalizačným zberačom 
na Námestí prof. Dr. Hlaváča kolaudáciou v roku 2000. „Pred-
pokladalo sa s napojením na jestvujúci kanalizačný zberač. 
V tejto mestskej časti boli vybudované aj dve prečerpávacie 
stanice. Celkové náklady predstavujú 25 mil. 930 tisíc Sk. 
Kanalizácia je vedená cez ulice Zelnica, (tu bola riešená aj 
rekonštrukcia vodovodu) Pod horou, Jána Derku, Volavé a 
Dubová, kde išlo o dažďovú kanalizáciu,“ opisuje postup prác 
Ing. Michal Urda z Útvaru životného prostredia a dopravy 
Mestského úradu v Trenčíne. Stavba má výrazný dosah aj na 
kvalitu životného prostredia, pretože miestny potok je odbre-
menený od dažďovej vody a vyriešil sa aj problém s vy-
púšťaním splaškových vôd do tohto potoka. Investícia v 
Opatovej dosiahla výšku 56 298 tisíc Sk a kanalizáciu majú aj 
obyvatelia Opatovskej cesty a Potočnej ulice. „Najväčšie fi-
nančné zaťaženie predstavovalo pretláčanie potrubia pod štát-
nu cestu 1/61 a pod železničnú trať v miestach opatovskej 
železničnej zastávky. Na tejto stavbe sú  umiestnené aj dve 
prečerpávacie stanice, ktorými sa položili základy aj pre ply-
nulé práce v budúcnosti, keď sa plánuje predĺženie kanali-
začného zberača do Opatovskej doliny a odkanalizovanie ďal-
ších ulíc v tejto mestskej časti. Súčasťou investičných ná-
kladov mesta Trenčín bola aj komplexná rekonštrukcia po-
vrchov komunikácií, keď obe spomínané ulice v Opatovej ne-
boli rekonštruované už niekoľko desiatok rokov. Bol na nich 
kompletne v celej šírke vymenený asfaltový povrch a zre-
konštruovali vrátane chodníkov. Dnes je v centre Opatovej 
úplne nová kvalita života a na jar tam plánujeme vysadiť alej 
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stromov. Prevádzkovateľom novej kanalizačnej sústavy je 
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. V najbližšom 
období osloví obyvateľov, aby im vysvetlila možnosti, spô-
soby a časový harmonogram pripojenia sa k tejto sieti. Majú 
vytvorené podmienky, aby sa mohli napojiť na kanalizáciu, 
lepšie tak chránili životné prostredie vo svojom bez-pros-
trednom okolí a navyše sa zbavili vysokých poplatkov za vý-
voz zo žúmp a septikov. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia  706/1/06 
 
Mesto Trenčín 1. decembra 2006 prijalo na svoj účet 

v banke finančnú čiastku 131 732 000 Sk za súčasnú letnú 
plaváreň, ktorú predalo Železniciam Slovenskej republiky, 
investorovi modernizácie železničnej trate na území mesta 
Trenčín. Uvedená suma vychádza zo znaleckého posudku, 
vykonaného metódou stanovujúcou v súčasnosti reálnu cenu, 
za ktorú sa dá kúpalisko rozsahu terajšieho trenčianskeho 
postaviť. Je to cena za stavby v areáli plavárne, napr. bazény, 
šatne či spevnené plochy. V cene nie sú zahrnuté pozemky, 
pretože tie naďalej zostávajú vo vlastníctve Mesta Trenčín a 
po vybudovaní nového železničného mosta, približne v roku 
2010, sa v zmysle 
platného územného 
plánu a štúdie cen-
trálnej mestskej zó-
ny stanú súčasťou 
nového nábrežia. 
Získané  finančné 
prostriedky vo výške 
131 732 000 Sk po-
užije Mesto Trenčín 
na výstavbu novej 
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letnej plavárne na Ostrove, ktorá sa stane tak samostatnou 
časťou nového budovaného športovo-rekreačného areálu 
v tejto lokalite. Predpokladaný začiatok výstavby novej letnej 
plavárne je druhá polovica roku 2007 s ukončením v decembri 
roku 2008. To znamená, že najbližšie dve letné sezóny budú 
Trenčania ešte využívať súčasné letné kúpalisko, ktorého pre-
vádzku má Mesto Trenčín zmluvne zabezpečenú až do otvo-
renia kúpaliska na Ostrove. Treba dodať, že krytej plavárne sa 
nedotkla modernizácia železničnej trate a naďalej bude slúžiť 
verejnosti v nezmenenom režime. 

Info Trenčín 07.12.2006 
Pomocná evidencia 711/1/06 

 
Stavba roka je súťaž, ktorej zmysel vidí vyhlasovateľ 

Mesto Trenčín najmä v tom, že ukáže širokej verejnosti, čo 
nového a pekného vzniklo v Trenčíne. Pravidlá sú jednoduché, 
veď súťaže sa môžu zúčastniť stavby skolaudované rok pred 
vyhodnotením, bez kategorizácie budov, podľa ktorých by sa 
zatrieďovali medzi obytné či občianske stavby. Ďalšou pod-
mienkou je, že stavba nie je zrealizovaná v rámci investičných 
akcií Mesta Trenčín. Tento rok odborná porota, zostavená pri-
mátorom Ing. Branislavom Cellerom, vyberala v porovnaní s 
minulosťou z menšieho počtu stavieb, len z piatich. Porota sa 
jednomyseľne zhodla 
na tom, že víťazom je 
MG Rink na Ho-
džovej ul., občanmi 
nazývaný malý zimný 
štadión. Na druhom 
mieste skončil objekt 
firmy Keramospol na 
Jilemnického ul. a na 
treťom mieste Ob-

zľava – Ing. arch. Adriana Mlynčeková odovzdáva diplom Ing. Pavlovi Gáboríkovi 
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chodno-zábavné centrum Max, situované na Ulici Generála M. 
R. Štefánika,“ oznámila výsledky súťaže vedúca útvaru 
architektúry a stratégie Mestského úradu v Trenčíne Ing. 
arch. Adriana Mlynčeková.  Vyhodnotenie súťaže sa konalo 
premiérovo v nových priestoroch samosprávy, v Centre roz-
voja mesta na Farskej ulici. „V minulých rokoch sme výsledky 
vyhlasovali na Výstavisku Trenčín mesto módy v rámci výs-
tavy Stavba, dom, nábytok. Teraz už máme svoju novú peknú 
budovu a od budúceho roku chystáme aj inováciu v pravidlách 
súťaže,“ povedala Ing. arch. Adriana Mlynčeková pred odov-
zdaním cien. Za investora MG Rinku, známeho hokejistu 
Mariána Gáboríka, prevzal cenu pre víťaznú stavbu jeho otec 
Ing. Pavol Gáborík. Po prevzatí ceny Ing. Pavol Gáborík po-
vedal „ďakujem porote, ale hlavne architektovi Ing. arch. 
Miloslavovi Vargovi z ateliéru Arrea, že niečo také jedno-
duché, finančne prijateľné dokázal skĺbiť tak, že objekt je ve-
rejnosťou prijímaný pozitívne. Syn Marián sa bude tiež tešiť 
a verím, že dobrý chýr o tomto úspechu sa dostane aj za 
hranice mesta a možno aj Slovenska“. 
Hodnotenie poroty : 
1. miesto : MG Rink na 

Hodžovej ulici Z hľa-
diska architektúry ide 
o peknú a kultiovanú 
stavbu, ktorá má svoje 
čaro, ako celok je pô-
sobivá a dobre zakom-
ponovaná do prostre-
dia. Architektonicky je 
prínosom nielen pre Sihoť, ale celé mesto; 

2. miesto : objekt Keramospolu na Jilemnického ul. Porota 
vyzdvihla jednoduché, čisté línie stavby; 

manželia Gáboríkovci s diplomami 
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3. miesto : Obchodno-zábavné centrum Max na Štefániko-
vej ulici Porota brala do úvahy urbanistický aspekt, stavba 
zapadla do prostredia. Je novou dominantou v tejto časti 
mesta. 
Vlastné poznámky  

 
Rekonštrukciu okolia farského kostola v Trenčíne za vyše 

10 miliónov Sk budú ukončené na jar budúceho roka. Na Ma-
riánskom vŕšku, ako miestni priestor v okolí kostola priamo 
pod hradom nazývajú, 
pracovalo celkovo päť 
firiem v piatich etapách. 
Podľa slov Ing. Milana 
Rátočného, ktorý mal 
časť opráv na starosti, 
keď sa ochladí, budú 
stavebné práce zastave-
né. Na vŕšku doteraz vy-
budovali dažďovú kana-
lizáciu, odvodnili a izolovali mestskú hradbu pod kostolom, 
aby nevlhla a nepostihol ju rovnaký osud ako už neexistujúcu 
narušenú hradbu Trenčianskeho hradu. Robotníci zbíjačkami 
odstránili fasádu kostola do výšky dvoch metrov a odhalili 
kamene, z ktorých bol kostol zo 14. storočia postavený. Múry 
sa nechajú cez zimu „vyvetrať a vysušiť". Na jar vykopú 
meter hlbokú jamu popri múroch kostola a urobia drenáže a 
zaizolujú ich. Tieto práce sa budú robiť cez teplé mesiace a pri 
vhodnejšom počasí, inak by mohli základy kostola navlhnúť. 
Po úprave fasády kostola na vŕšku položia dlažbu, ktorá by 
mala byť vhodnejšia ako pôvodný betónový povrch. Celkové 
náklady na úpravy pri farskom kostole Mesto Trenčín pred 
začiatkom prác vyčíslilo na 10,3 milióna Sk. Farský kostol bol 
postavený v roku 1324, pravdepodobne na základoch ešte 
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staršej stavby z polovice 13. storočia. Po požiari v roku 1886 
bol začiatkom 20. storočia upravený do dnešnej podoby 
postavením novej kopule veže, zmenou fasády a zasadením 
farebných vitráží do okien a výmenou pôvodnej tehlovej 
dlažby za dlaždice. V chrámovom poklade sa nachádza 
pozlátená gotická monštrancia, ktorú v roku 1364 daroval 
kráľovi Ľudovítovi Veľkému cisár Karol 4. pri príležitosti 
úspešných mierových rokovaní konaných na Trenčianskom 
hrade. Opevnený okrsok farského kostola, nazývaný i 
„Marienburg“ tvoril pôvodne súčasť mestského opevnenia a 
chránil tiež prístupovú cestu na hrad. Neďaleký karner je 
jedinou podstatne neporušenou gotickou stavbou v meste 
mimo Trenčianskeho hradu. Postavený bol v druhej tretine 15. 
storočia ako kostnica. 

Vlastné poznámky 
 


