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Verejno – spoločenský ţivot mesta Trenčín 

 
Minister vnútra Slovenskej republiky Róbert Kaliňák 

dňom 2. januára 2007 vymenoval osem nových krajských 
policajných riaditeľov, ktorí nahradili vo funkciách bývalých 

riaditeľov, odvolaných v závere kalendárneho roka 2006 

v súvislosti so surovou vraţdou podnikateľa v Polomke, do 
ktorej boli zapletení dvaja príslušníci policajného zboru. Do 

funkcie riaditeľa Krajského policajného zboru Slovenskej 
republiky v Trenčíne bol menovaný 49 ročný Vladimír 

Šrámka, ktorý naposledy vykonával funkcie zástupcu 

riaditeľa Krajského policajného zboru Slovenskej republiky 
v Nitre. 

www.aktuálne.sk 02.12.2006 
 

Návrat vojska do kasární SNP v centre mesta Trenčín stal sa 
podľa trenčianskeho primátora Ing. Branislava Cellera 

víťazstvo miestnej armádnej loby, 

ktorá uprednostňuje svoje osobné 
záujmy pred potrebami Trenčína a 

jeho obyvateľov. Kasárne za preby-
točné vyhlásil v januári 2006 roka 

bývalý minister obrany Ing. Juraj 

Liška, súčasný minister obrany Slo-
venskej republiky František Kašický 

rozhodol, ţe po roku sa armáda do 
kasární vráti. Ing. Branislav Celler 

uviedol, ţe namiesto rozvoja mesta budú mať teraz Trenčania 

v centre zaparkované „vetriesky“ (nákladné autá V3S). 
„Trenčín premárnil historickú šancu na vytvorenie podmienok 

na rozvoj Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, na 
umiestnenie základnej umeleckej školy konečne do vlastných 

priestorov, na vybudovanie penziónu pre dôchodcov s denným 

Ing. Branislav Celler 

http://www.aktu�lne.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=139716&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=139717&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=139717&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=139717&ids=2
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stacionárom. Je smutné, ţe nikto nebral ohľad na tieto 

strategické potreby mesta a jeho obyvateľov,“ uviedol Ing. 

Branislav Celler. Osemhektárový pozemok kasární vedľa 
autobusovej a ţelezničnej stanice treba podľa jeho slov brať 

nie ako armádny, ale ako štátny majetok a z tohto pohľadu 
bola uprednostnená úzka časť obyvateľstva na úkor väčšiny. 

Primátor ďalej konštatoval, ţe armáda má v správe ďalšie 

objekty, ktoré pri trocha dobrej vôle mohla vyuţiť a to 
Vojenský opravárenský podnik a Letecké opravovne Trenčín 

na okraji mesta. V prípade definitívneho presťahovania to 
bude asi jediný funkčný areál kasární v centrálnej mestskej 

zóne krajského mesta na Slovensku, pričom zo 76 stavebných 

objektov je 
pribliţne 70 

v značne za-
nedbanom 

technickom 

stave. Do 
kasární sa 

vráti viac 
zloţiek ako 

tam v minu-

losti pôsobi-
lo, čím „ze-

lené zloţky“ 
na ministerstve chcú dokázať, ţe kasárne potrebujú. Okrem 

toho sa doposiaľ nikde nehovorilo, ţe o časť kasární sa vedie 

súdny spor s reštituentami. Vojaci sa budú späť do kasární 
sťahovať v priebehu prvého polroka 2007. Toto riešenie je pre 

ministerstvo a Ozbrojené sily Slovenskej republiky z hľadiska 
pracovných podmienok pre profesionálnych vojakov, so-

ciálnych aj finančných aspektov návrat výhodnejší. Pri 

umiestnení útvarov a zariadení rezortu obrany v trenčianskych 
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kasárňach príde v oblasti infraštruktúry a sluţieb v rokoch 

2007 aţ 2016 k úspore okolo 105 miliónov Sk. Po opustení 

kasární v Novom meste nad Váhom, kde sa detašoval 
napríklad podporný prápor Veliteľstva pozemných síl, pričom 

veliteľstvo naďalej ostalo v Trenčíne, bude úspora na 
pohonných hmotách 19,5 milióna Sk a 2 milióny Sk na 

opotrebovaní techniky a cestovnom. Dochádzka do zamest-

nania sa zjednoduší pre 41 % vojakov s trvalým bydliskom v 
Trenčíne a blízkom okolí a nezmení sa u 40 % profe-

sionálnych vojakov a zamestnancov. Náklady na presťa-
hovanie z kasární v Novom Meste nad Váhom späť do 

Trenčína budú stáť okolo 4,5 milióna Sk. Predpokladá sa, ţe v 

kasárňach SNP v Trenčíne bude dislokovaných sedem útvarov 
a zariadení Ozbrojených síl Slovenskej republiky a päť 

útvarov a zariadení Ministerstva obrany Slovenskej republiky. 
Aj po presťahovaní vojenských útvarov do Trenčína, zostanú 

niektoré objekty alebo ich časti v kasárňach voľné, preto 

rezort obrany ich plánuje ponúknuť Policajnému zboru 
Slovenskej republiky a ostatným orgánom štátnej správy.  

www.sita.sk 02.01.2007 
 

Dňa 5. januára 2006 sa uskutočnil na Mierovom námestí 

v Trenčíne spoločný 
nástup 120 príslušní-

kov Ozbrojených síl 
Slovenskej republi-

ky, 35 príslušníkov 

Vojenskej polície 
a 85 príslušníkov Ar-

mády Českej republi-
ky, ktorí ukončili prí-

pravu pred vyslaním 

do operácie KFOR 

http://www.sita.sk/
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v Kosove a ALTHEA v Bosne a Hercegovine. Po napocho-

dovaní vojsk na Mierové námestie, presne o 11,
00 

hod. podal 

podplukovník Ján Stavrovský hlásenie ministrovi obrany 
Slovenskej republiky Františkovi Kašickému a ministrovi 

obrany Českej republiky Jířímu Šedivému a po hlásení 
zazneli štátne hymny Slovenskej republiky a Českej republiky. 

K nastúpeným vojskám sa prihovorili obaja ministri obrany 

František Kašický a Jíří Šedivý. František Kašický vo 
svojom príhovore zvýraznil nezastupiteľnú úlohu oboch 

spriatelených ar-
mád pri zachova-

ní mieru na 

Balkáne. Svojím 
prístupom vojaci 

budú prispievať 
k stabilizácii mie-

ru na európskom 

kontinente. Spo-
ločná rozlúčka 

s vojakmi v Tren-
číne mala symbo-

lický význam, pretoţe sa ňou zdôraznila spätosť našich 

bratských národov zaloţených nielen na tradíciach spoločných 
dejín, ale na odhodlaní prispievať ešte k lepšej budúcnosti. 

Vojaci odchádzajúci plniť svoje úlohy do ďalekej cudziny sa 
stávajú vyslancami mieru, porozumenia a príkladnej spolu-

práce. Vyjadril, ţe svoje úlohy budú dobre plniť a po splnení 

poslania sa všetci zdraví vrátia domov. Jiří Šedivý vo svojom 
príhovore uviedol, ţe vojenská misia bude zameraná na 

udrţiavanie poriadku. Nie je však moţné vylúčiť určitú 
eskaláciu napätia v oblasti, kde si budú plniť svoje úlohy. 

Primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler vo svojom 

príhovore zvýraznil, ţe vojaci odchádzajúci plniť si úlohy do 
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vojenských misií na Balkán, odchádzajú z mesta, ktorého 

história je zviazaná vojskom. Koncom 19. a na začiatku 20. 

storočia bol v Trenčíne dislokovaný najväčší peší pluk 
v Rakúsko – Uhorsku, ktorý sa zúčastnil v roku 1878 

vojenských operácií v Bosne. Trenčín patril k pilierom 
k československej vzájomnosti, keď tu našlo veľa Čechov 

našlo domov z titulu vojakov z povolania, alebo iných 

povolaní. Ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov 
Slovenskej republiky Mons. František Rábek vo svojom 

príhovore konštatoval, ţe odchod nastúpených vojakov do 
vojenských misií sa uskutočňuje pred sviatkom Troch kráľov, 

z ktorej treba čerpať inšpiráciu a priniesť pokoj a zmierenie. 

Zmierenie je jedinou cestou na vyliečenie rozjatrených rán po 
bratovraţednom boji. Na záver svojho vystúpenia povedal - 

„Nech vás pán Boh sprevádza svojím poţehnaním“. 
Slávnostným pochodom vojsk pred najvyššími predstaviteľmi 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa spoločný nástup 

vojsk skončil. 
Vlastné poznámky 

Info Trenčín 10.01.2007  
Pomocná evidencia 11/1/07 

 

Dňa 12. januára 2007 
po 15. – krát  sa stretli na 

začiatku nového kalen-
dárneho roku poprední 

činitelia politického, 

spoločenského a hospo-
dárskeho ţivota Tren-

čianskeho kraja so zás-
tupcami podnikateľských 

subjektov, aby spolu 

v priateľskom posedení zhodnotili uplynulý rok 2006 a zjed-

František Kašický 

zľava – Ing. B. Celler, JUDr. M. Laššo, MUDr. P. Sedláček, MPH, M. Havier 
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notili svoje sily v novom roku 2007. Stretnutie moderoval 

predseda obchodnej spoločnosti DMT Invest, s.r.o. v Trenčíne 

Mirko Havier, ktorý na podujatí privítal predsedu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, 

MPH, primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera a 
prednostu Krajského úradu JUDr. Miroslava Laššu a všet-

kým prítomným zaţelal všetko najlepšie do nového roka. Za 

prítomných funkcionárov vystúpil predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, ktorý 

privítal iniciatívu spoločnosti DMT Invest s.r.o., aby sa táto 
vybraná spoločnosť 

stretla na neformálnom 

stretnutí s cieľom vyt-
vorenia príjemného 

prostredia prekonania 
všetkých problémov, 

ktoré spoločnosť čakajú. 

Zdvihnutým pohárom 
sektu si všetci priťukli a 

pripili na zdravie. 
V priebehu stretnutia primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav 

Celler nakrojil ním darovanú tortu a prvý odkrojený kúsok 

odovzdal JUDr. Ľudmile Sedláčkovej, manţelke predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Vlastné poznámky  

 

Mesto Trenčín sa zúčastnilo 

13. ročníka medzinárodného veľ-
trhu cestovného ruchu ITF 

Slovakiatour 2007 v rámci expo-
zície Trenčianskeho samospráv-

neho kraja vo Výstavnom a kon-

gresovom centre Incheba v dňoch 
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18. aţ 21. januára 2007 v Bratislave. Trenčiansky samo-

správny kraj sa ako vystavovateľ predstavil tento rok na 

ploche 100 m
2
 v spoločnej expozícii s mestami Trenčín, 

Partizánske, Myjava, ako aj s Regionálnym zdruţením ces-

tovného ruchu Horná Nitra a občianskym zdruţením Matú-
šovo kráľovstvo. Po slávnostnom otvorení veľtrhu v Expo-

Clube dňa 18. januára 2007 bola slávnostne otvorená aj 

expozícia Trenčianskeho samosprávneho kraja  -  v hale B2,  
v stánku č. 207. Súčasťou otváracieho kultúrneho programu 

bolo aj pasovanie 
predsedu Trenčian-

skeho samosprávneho 

kraja MUDr. Pavla 

Sedláčka, MPH za 

ţupana Matúšovho 
kráľovstva, odovzdá-

vanie pasov Matú-

šovho kráľovstva 
a vystúpenia folklór-

nych skupín. Na sláv-
nostnom otvorení boli prítomní aj primátori z osemnástich 

miest celého Trenčianskeho kraja. Počas výstavných dní 

v spoločnej expozícii sa prezentovali viaceré kolektívy s 
váţnou i ľudovou hudbou, folklórne súbory, ale aj ľudoví 

umelci so svojou tvorbou. Najväčšiu pozornosť návštevníkov 
priťahovala medovníkarka Mária Muráriková z Trenčína, 

ktorá poskytla moţnosť vidieť jej jedinečné dielo z medovníka 

„Ţivá voda“, s ktorým dosiahla v novembri 2006 na medzi-
národnej súťaţi World culinary Cup – Expogast 2006 

v Luxemurgu druhé miesto. Návštevníci obdivovali šikov-
nosť aj ďalších ľudových umelcov ako paličkárku Katarínu 

Vozarikovú z Trenčína, kováčanoţiara Milana Latku 

z Prievidze a šupoliarku Soňu Belokostolskú z Povaţskej 
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Bystrice. Treba povedať, ţe účasť na výstave kaţdý vyuţíval 

i na návštevu iných expozícií, aby si nabral nové inšpirácie pre 

svoju činnosť v budúcnosti. Výstava mala spoločného meno-
vateľa, ţe kaţdý región zúčastnený na výstave sa snaţil upútať 

návštevníka vizuálne svojou ústrednou charakteristikou, do-
plnenú ponukou charakteristickými jedlami a neuveriteľným 

mnoţstvom fotografických katalógov, kalendárov, informač-

ných bulletinov, pohľadníc a podobne, aby v ňom prebudil 
túţbu po jeho bliţšom poznaní. ITF Slovakiatour sa stal 

v posledných rokoch najvýznamnejším podujatím v oblasti 
cestovného ruchu na Slovensku a zaradil sa medzi najpres-

tíţnejšie veľtrhy v tomto odvetví v Európe. Ako dodatok k to-

muto zápisu bola radostná správa, ţe Bc. Mária Muráriková 

získala zlatú medailu so svojimi medovníkmi na výstave 

Gastro-Danubius 2007, ktorá bola poriadaná v rovnakom 
čase v priestoroch výstavných priestorov Incheby v Bratislave. 

     Vlastné poznámky 

      
Najväčšie úsilie hasičov Trenčianskeho kraja za minulý rok 

2006 si vyţiadalo uhasenie poţiaru azylového domu v Bre-
zovej pod Bradlom. S ohňom bojovalo päť 

jednotiek s 12 vozidlami, 30 hasičov pou-

ţilo 251 tisíc litrov vody a pri 13-ho-
dinovom zásahu vozidlami najazdili 1.007 

kilometrov. Na tlačovej konferencii dňa 
17. januára 2007 o zásahovej činnosti za 

rok 2006 tom informoval krajský riaditeľ 

Hasičského a záchranného zboru v Tren-
číne podplukovník Ing. Michal Jurdík. 

Pri poţiari sa nik nezranil. 40 azylantov 
včas evakuovali a previezli do tábora v Gabčíkove. Tábor v 

Brezovej sa stal neobyvateľným, a tak po poţiari zanikol. 

V Trenčianskom kraji zaznamenali za minulý rok 1 001 poţia-

pplk. Michal Jurdík 
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rov, na ktorých škody presiahli 103 miliónov Sk. Hasiči 

uchránili hodnoty vo výške 268 miliónov Sk. Pri poţiaroch 

zomrelo deväť ľudí a dvanásť sa zranilo. Najviac poţiarov 
bolo v mesiaci apríl a v nedeľu. Najčastejšou príčinou po-

ţiarov v roku 2006 bola manipulácia s otvoreným ohňom a 
úmyselné zapálenie. Najväčšie škody zaznamenali poţiare 

závod na výrobu drevárskych výrobkov v Handlovej (viac ako 

32 miliónov Sk) a dielne na sústruhy v Hornom Moštenci pri 
Povaţskej Bystrici (30 miliónov Sk). Hasiči mali v minulom 

roku 2.428 výjazdov, ktorými boli väčšinou technické zásahy 
k dopravným nehodám. Za celý rok preţili hasiči jediný deň, 

keď nemuseli vôbec zasahovať. Medzi najsmutnejšími zá-

sahmi hasičov v priebehu roka 2006 pokladajú záchranu to-
piacich sa chlapcov 

z dňa 1. mája 2006. 
Piati mladí muţi sa 

ráno vracali z nočnej 

zábavy na Ostrove. 
Po ceste našli pri 

Váhu čln, nastúpili 
doň, ale po niekoľ-

kých sto metroch sa 

loďka prevrátila. Pri 
zásahu v studenej 

vode sa hasičom podarilo zachrániť troch topiacich, pričom 
jeden mal na nohe sadru. Jeden chlapec priplával na breh sám, 

posledný sa utopil. Hasiči mimo klasické prípady museli dva 

razy asistovať pri prenášaní ťaţkého pacienta do nemocnice, v 
jednom prípade sa 220-kilogramový muţ z Dolného Srnia, 

ktorý sa nezmestil do sanitky a tak ho museli previezť ha-
sičským vozidlom. V druhom prípade počas tuhej zimy hasiči 

museli v katastri obce Nimnica z ľadu vysekávať opitého 

muţa, ktorý zamrzol v miestnom potoku. Bola spomenutá aj 

poţiar auta ma diaľnici 
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kuriozita, keď v okrese Prievidza sa malému dieťaťu za-

kliesnila hlava do kočíka, nešťastnej matke pomohli aţ hasiči, 

ktorým sa podarilo dieťa vyslobodiť a zároveň nepoškodiť 
kočík. Ako dodal podplukovník Michal Jurdík, ani jeden hasič 

v Trenčianskom kraji sa za minulý rok 2006 sa pri zásahu 
nezranil. Drobné zranenia sa stali len počas výcviku na stanici. 

Aby sa eliminovali zranenia hasičov, príslušníci majú zaká-

zané hrať vo voľných chvíľach na stanici futbal. 
Vlastné poznámky  

Pomocná evidencia 18/1/07, 19/1/07, 20/1/07 

 

Primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler vymenoval 

s účinnosťou od 1. februára 2007 za nového prednostu 
mestského úradu Ing. Františka Sádeckého, doterajšieho 

vedúceho Kancelárie primátora. Na poste vystriedal JUDr. 

Ivetu Orgoníkovú, ktorá po jedenástich rokoch práce na 

mestskom úrade, z toho od 1. apríla 2004 vo funkcii 

prednostky. Podľa slov primátora Ing. Branislava Cellera, 
odchod JUDr. Ivety Orgoníkovej bola vecou vzájomnej 

dohody i keď vychádzal z jeho ţelania. „Chystám sa naplniť 
svoje ďalšie profesionálne plány, nastal čas napredovať vo 

svojej profesii,“ 

vyjadrila sa JUDr. 
Iveta Orgoníková. 

Svoju rozlúčku 
s mestským úra-

dom povaţuje za 

korektnú, rovnaký 
názor zastáva aj 

primátor, ktorý 
zdôraznil, ţe jeho 

rozhodnutie bolo 

nestranné, bez po-
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litických tlakov. „Svedčí o tom aj fakt, ţe novým prednostom 

bude odborník, ktorý aj doteraz pracoval na mestskom úrade. 

Latku má postavenú vysoko, v predchádzajúcom období sa aj 
zásluhou JUDr. Ivety Orgoníkovej podarilo vybudovať 

a otvoriť klientske centrum a komplexnou zmenou orga-
nizačnej štruktúry zlepšiť prácu celého mestského úradu“ , 

dodal Ing. Branislav Celler. Ing. František Sádecký pracuje na 

trenčianskom mestskom úrade šesť rokov. Je absolventom 
dvoch vysokých škôl – Vysokej školy manaţmentu a Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka, so skúsenosťami aj 
z práce na právnom útvare mesta, vidí pred sebou veľké 

výzvy. Po svojom menovaní Ing. František Sádecký povedal, 

ţe „pred mestom Trenčín stoja náročné investičné úlohy. Je tu 
moţnosť čerpania finančných prostriedkov z fondov Európ-

skej únie. Veľký dôraz však chcem klásť aj na prácu s ľuďmi, 
aby bol mestský úrad vţdy ústretový k svojim klientom, ob-

čanom Trenčína.“  

Info Trenčín 25.01.2007 
Pomocná evidencia 21.01.2007 

 
Vo veku 58 rokov dňa 29. januára 2007 ráno po ťaţkej 

chorobe zomrel poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 

za Smer – Sociálna demokracia MUDr. Miroslav Chovanec. 
MUDr. Miroslav Chovanec sa narodil 

10. septembra 1948. V roku 1974 
absolvoval štúdium na Lekárskej fa-

kulte Univerzity Komenského v Bra-

tislave. Bol dlhoročným primárom na 
gynekologicko-pôrodníckom  oddelení 

Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne. V 
roku 1989 sa stal predsedom Sloven-

ského výboru Československého Červe-

ného kríţa a členom Prezídia Fede-
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rálneho výboru Československého Červeného kríţa. V rokoch  

1993-1997 bol prezidentom Slovenského Červeného kríţa. V 

parlamentných voľbách v roku 2002 kandidoval za politickú 
stranu Smer – Sociálna demokracia a bol zvolený za 

podpredsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre 
zdravotníctvo. Vo voľbách 2006 opäť získal mandát poslanca 

za Smer – Sociálna demokracia, bol podpredsedom výboru 

Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. 
Chovanec pôsobil ako krajský predseda strany Smer – 

Sociálna demokracia v Trenčianskom kraji. 
www.tasr.sk  29.01.2007 

 

Stovky ľudí sa dňa 31. januára 2007 na trenčianskom 
mestskom cintoríne rozlúčili s poslancom Národnej rady 

Slovenskej republiky za Smer - Sociálna demokracia MUDr. 

Miroslavom Chovancom, ktorý zomrel dňa 29. januára 2007 

vo veku 58 

rokov po 
ťaţkej cho-

robe. Cir-
kevný obrad 

sa konal v 

preplnenom 
Dome smút-

ku na sídlis-
ku Juh. 

Mnoho ľudí 

sa dnu ani 
nedostalo. 

Sprievod sa po smútočnom obrade presunul k hrobke, kam 
MUDr. Miroslava Chovanca uloţili. Medzi smútiacimi bolo 

mnoţstvo politikov, medzi nimi premiér Róbert Fico, 

predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška, 

http://www.tasr.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=163822&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=163821&ids=2
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ministri Róbert Kaliňák, Ľubomír Jahnátek, Ivan 

Valentovič, František Kašický, poslanci Dušan Jarjabek a 

Dušan Galis, exprezident Slovenskej republiky Michal 

Kováč či bývalý poslanec za Smer - Sociálna demokracia 

Bohumil Hanzel. S Chovancom sa prišli rozlúčiť aj krajský 
predseda za Slovenskú kresťansko-demokratickú úniu – 

Demokratickú stranu v Trenčíne Ing. Juraj Liška, manţelka 

Vladimíra Mečiara MUDr. Margita Mečiarová a riaditeľ 
Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne MUDr. Martin Chren, 

v ktorej MUDr. Miroslav Chovanec roky pôsobil. Mnoţstvo 
kvetín a smútočných vencov sa na jeho hrobku nezmestilo, 

smútiaci ich kládli aj na susedné hrobky. Po Chovancovi ostali 

manţelka Nataša a syn Rastislav.  
Pomocná evidencia 38/1/07 

 

Na Okresnom súde v Trenčíne v dôsledku topiaceho sa 

snehu, ktorý napadol 25. januára 2007, voda zaplavila v pon-
delok dňa 29. januára 2007 časť jeho chodby a dostala sa aj do 

jednej z pojednávacích miestností. Premočená bola stena aj 

elektroinštalácia. Podľa riaditeľa správy súdu JUDr. Pavla 

Horvátha zatiaľ nebola ohrozená budova a pojednávaciu 

miestnosť nemuseli odstaviť. Vodu v priebehu dňa 29. januára 
2007 zachytávali do handier rozmiestnených na dláţke.  

S touto váţnou skutočnosťou sa zaoberal osobne dňa 30. 

januára 2007 aj minister spravodlivosti JUDr. Štefan 

Harabín, ktorý po prehliadke vyčlenil 200 tisíc Sk Okres-

nému súdu v Trenčíne na vyriešenie problémov spojených so 
zatekajúcou strechou. O tejto skutočnosti informoval minister 

médiá na záver svojej návštevy tren-

čianskeho súdu, kde si osobne pozrel dôs-
ledky havarijného stavu. K tejto skutočnosti 

povedal, ţe „stav, ktorý tu nastal, je pre mňa 
alarmujúci. V ţiadnom prípade nemôţem 

tolerovať situáciu, kedy dochádza aj k 

Róbert Fico kondoluje Nataše Chovancovej 

JUDr. Štefan Harabín 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=163818&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=163825&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=163826&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=163819&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=163819&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=163819&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=163814&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=163817&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=163824&ids=2
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ohrozovaniu ţivota či uţ pracovníkov súdu alebo aktérov 

súdneho konania.“ Podľa jeho slov je teraz na predsedoch 

okresného a krajského súdu, aby okamţite našli firmu, ktorá 
strechu opraví. 

Na margo tejto skutočnosti treba uviesť, ţe strechu nad 
pojednávacími miestnosťami pôvodne namiesto rekonštrukcie, 

čakala nadstavba. Mali tam pribudnúť ďalšie pojednávacie 

miestnosti, ale nové vedenie ministerstva spravodlivosti pro-
jekt zastavilo. Podľa vyjadrenia predsedníčky Okresného súdu 

v Trenčíne JUDr. Moniky Jankovskej nadstavba v takom 
rozsahu nebude potrebná, pokiaľ by došlo k obnoveniu 

okresných súdov v Novom Meste nad Váhom, Bánovciach 

nad Bebravou a k vysťahovaniu krajskej prokuratúry, ktorá uţ 
z budovy okresného súdu dostala výpoveď. Podľa vyjadrenia 

ministra spravodlivosti Slovenskej republiky JUDr. Štefana 
Harabina je snaha  obnoviť činnosť okresných súdov v Novom 

Meste nad Váhom a Bánovciach nad Bebravou, ktoré boli za 

jeho predchodcu JUDr. Daniela Lipšica zrušené. Šancu má 
ešte Okresný súd v Malackách. Súdy by mali byť obnovené od 

1. januára 2008. 
www.tasr.sk 30.01.2007 

 

Zmeny vo vedení polície v Trenčianskom kraji pokračujú. 
Krajský policajný riaditeľ Vladimír Šramka, ktorý v januári 

nastúpil do funkcie, má od 1. januára 2007 nového prvého 
zástupcu. Na základe rozhodnutia ministra vnútra Slovenskej 

republiky Roberta Kaliňáka sa ním stal Zdenko Pastorek, 

ktorý bude súčasne riaditeľom Úradu justičnej a kriminálnej 
polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne. 

Zdenko Pastorek bol naposledy zástupcom riaditeľa Úradu 
justičnej a kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Poli-

cajného zboru v Trenčíne. V polícii pracuje od 1. marca 1984. 

Do funkcie od 1. februára 2007 nastúpil aj nový riaditeľ 

http://www.tasr.sk/
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Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Vla-

dimír Vonkomer, ktorý bol predtým zástupcom tren-

čianskeho okresného policajného riaditeľa. Jeho predchodcu 
Jozefa Valacha odvolal policajný prezident, lebo mal pre-

vierku iba na stupeň vyhradené a previerku na vyšší stupeň od 
Národného bezpečnostného úradu nedostal. Vladimír Vonko-

mer v polícii pracuje od 1. septembra 1985. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 43/2/07 

 
Dňa 1. februára 2007 odovzdali zástupcovia občanov Pavol 

Petrík, Karol Briestenský a Ján Babič petíciu Mestský úrad 

Trenčíne, ktorá sa dotýkala záporného vyjadrenia občanov 
voči zámerom firmy Trens vybudovať v areáli firmy stredisko 

na zber, triedenie a dočasné uskladnenie nebezpečných odpa-
dov. V období podania petície sa k zámeru firmy vyjadrujú 

rôzne dotknuté inštitúcie, orgány štátnej správy, ktoré posu-

dzujú vplyv zámeru na ţivotné prostredie. Verejnosť podľa 
oznámenia na úradnej tabuli Mestského úradu v Trenčíne 

mohla vyjadriť svoj názor na zriadenie prevádzkarne odpadov 
do 2. februára 2007. „Petíciu sme zorganizovali, aby sme ako 

občania dali jasne najavo, ţe takúto prevádzkáreň v okolí svo-

jich domovov nechceme,“ povedal predseda petičného výboru 
Karol Briestenský. Podľa člena petičného výboru Pavla 

Petríka, podpisy zbierali iba dva dni. Za ten čas ich zohnali 
viac ako 600 podpisov. Obaja pripomenuli, ţe takáto činnosť 

by nemala byť povolená v blízkosti obytných domov. „Niek-

toré domy sú vzdialené od mazutových nádob, ktoré chce 
firma pouţiť na svoj zámer, len 50 – 60 metrov. Záporné 

stanovisko vyjadril aj primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav 

Celler. 

Trenčianske noviny 07.02.2007  

Pomocná evidencia 42/2/07 
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Primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler vydal pre 

médiá niţe uvedené svoje stanovisko k podnikateľskému 

zámeru firmy Trens o projekte zberného dvora, resp. skladu na 
dočasné uskladnenie aj nebezpečných odpadov : 

„Firma Trens doručila Mestu Trenčín ešte v roku 2006 ţia-
dosť o rekonštrukciu a rekolaudáciu priestorov okolo bývalých 

zásobníkov na mazut vo svojom areáli. Zo ţiadosti, ku ktorej 

sa Mesto Trenčín vyjadrilo, nevyplývalo, ţe by tieto priestory 
slúţili na skladovanie alebo likvidáciu nebezpečných odpadov. 

V týchto dňoch sa Mesto Trenčín vyjadrovalo k vplyvom na 
ţivotné prostredie na projekt v rozsahu zberného dvora. 

Podnikateľský zámer 

firmy Trens však ho-
vorí aj o sklade na 

zber, triedenie a do-
časné uskladnenie aj 

nebezpečných odpa-

dov. Ako primátor 
nedopustím, aby 

v susedstve sídliska 
alebo obytnej zóny 

bola takáto činnosť 

vyvíjaná. V tesnej blízkosti je aj hospic a nám v prvom rade 
musí ísť o zdravie ľudí a zlepšovanie ţivotného prostredia. 

Dodnes nepoznáme ani odpoveď na otázku, prečo firma Trens 
povaţuje lokalitu v blízkosti obytných domov a hospicu za 

vhodnú na dočasné skladovanie aj nebezpečných odpadov, 

nehovoriac o moţnej havárii a jej dopade na okolie. Po zvá-
ţení všetkých okolností a konzultáciách s odbornými pracov-

níkmi mesta som podpísal nesúhlasné stanovisko k doda-
točnému povoleniu stavby, vzhľadom na negatívne vplyvy 

zberného dvora v areáli firmy Trens na ţivotné prostredie. 

Toto stanovisko Mesta Trenčín sme uţ zaslali aj manaţmentu 
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firmy Trens a odborným pracovníkom Obvodného úradu 

ţivotného prostredia v Trenčíne.“ 

Pomocná evidencia 45/1/07 
 

Dňa 6. februára 2007 sa uskutočnila spoločná pracovná 
schôdza predstaviteľov kultúry z mesta Trenčín s primátorom 

Ing. Branislavom Cellerom, aby jednak zhodnotili uplynulý 

kalendárny rok 2006 a na strane druhej priniesli do “placu“ 
problémy, ktoré by chceli za pomoci mestskej samosprávy 

odstrániť. Rokovanie otvoril vedúci útvaru kultúry Mestského 
úradu v Trenčíne Mgr. Peter Kocnár. Hneď úvode vystúpil 

primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, ktorý vyjadril 

potešenie, ţe v tak hojnom počte predstavitelia kultúrnych 
inštitúcií, resp. kolektívov prišli na stretnutie, aby sa spoločne 

podelili o svoje skúsenosti. Konštatoval, ţe za posledné obdo-
bie sa ponuka kultúry občanom, čo do objemu, pestrosti jed-

notlivých ţánrov sa zvýšila. V neposlednom rade bol zazna-

menaný tieţ zvýšený 
počet kolektívov 

a jednotlivcov posky-
tujúcich kultúrne vy-

ţitie občanov. Vyja-

dril radosť aj nad tým, 
ţe v súčasnosti sa 

v kultúre realizujú ta-
ké projekty, o ktoré je 

záujem vo všeobec-

nosti, pre ktoré v mi-
nulosti priestor na realizáciu. Zaujal svoje stanovisko aj 

k činnosti kultúrnych stredísk v sídliskách. Tým, ţe kultúrne 
strediská sa dali do rúk tým kultúrnym pracovníkom, ktorý 

tam predtým boli, odstránili sa bariéry zákazov a príkazov zo 

strany nadriadených orgánov, podporila ich iniciatíva ich 

rokovania sa zúčastnili zľava – Mgr. P. Kocnár, Ing. B. Celler, PhDr. M. Kvasnička 
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samotných, nastal nebývalý rozmach činnosti. Vo svojom 

príhovore sa dotkol aj grantov, ktoré sa poskytujú a budú 

poskytované aj v ďalšom období tým skupinám a jedno-
tlivcom, ktorí preukáţu so svojimi projektmi, ţe významným 

spôsobom ovplyvňujú činnosti všetkých záujmových skupín 
v meste. Priznal, ţe všetci ţiadatelia o granty musia byť na 

jednej strane vyzbrojení aj určitým zmyslom pri prekonávaní 

byrokacie, ale vychádza sa zo skutočnosti, ţe sú to celo-
spoločenské prostriedky a tie musia byť sledované z hľadiska 

účelného čerpania. 
Predseda kultúrnej 

komisie Mestského 

zastupiteľstva 
v Trenčíne PhDr. 

Marián Kvasnič-
ka sa dotkol šta-

tistických údajov, 

ktoré poskytlo 
Mesto Trenčín na 

granty pre kultúru. 
Ale vyjadril aj svo-

je názory na činnosť divadla, folklórnych súborov a podobne. 

V diskusii odzneli tieto námety : 
- i napriek tomu, ţe plánované zámery Mesta Trenčín s ka-

sárňami pri ţelezničnej stanici nevyšli, aby sa tam umiest-
nila základná umelecká škola a vytvoril sa tým priestor na 

koncertnú činnosť aj so zabezpečením prvotriedneho kla-

víra, sa od jeho kúpenia upustilo. Aj napriek tejto sku-
točnosti bola poţiadavka, aby sa zakúpil. Z navrhnutých 

priestorov (Trenčianske múzeum, refektár piaristov) naj-
lepšie by vyhovoval refektár piaristov;  

- vzniesli sa poţiadavky na rekonštrukciu objektu kina 

Hviezda i kina Moskva v časovom horizonte, čo najskôr 

účastníci stretnutia 
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a následne splniť poţiadavky súborov na náhradné priestory 

pre ich cvičenie v kultúrnych strediskách v rámci mesta; 

- kultúrne strediská poţiadali, aby ich činnosť propagovaná 
„Kam za kultúrou“ bola podávaná občanov aj v jednom 

balíku pre kultúrne stredisko;  
- Kultúrne stredisko Sihoť nutne potrebuje vymeniť stoličky; 

Vlastné poznámky 

 
Dňa 6. februára 2007 sa uskutočnila spoločná pracovná 

schôdza predstaviteľov cirkví a náboţenských obcí z mesta 
Trenčín s pri-

mátorom Ing. 

Branislavom 
Cellerom, aby 

zhodnotili spo-
luprácu za uply-

nulý kalendárny 

rok 2006, priblí-
ţili svoje záme-

ry na činnosť 
v roku 2007, 

prípadne navo-

dili  problémy 
s ktorými sa pasujú a potrebovali s nimi pomôcť. V úvode 

primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler vyzdvihol najmä 
dobrú spoluprácu s rehoľou piaristov a evanjelickou cirkvou 

a.v., ktoré poskytovali svoje priestory pre kultúrne podujatia 

váţneho charakteru. Škoda, ţe sa nepodarilo sprístupniť v let-
ných mesiacoch v uplynulom roku predovšetkým farský kostol 

Narodenia Panny Márie a piaristický kostol sv. Františka 
Xaverského pre individuálnych turistov, čo potvrdil správca 

kostola piaristov aj páter Franek. Podľa správcov kostolov, 

keď boli poţiadavky na otvorenie pre hromadné so sprie-
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vodcom, tieto sluţby poskytované boli. Pre nastavajúce turis-

tickú sezónu treba nájsť formu odmeňovania pre ľudí vyko-

návajúcich dozor, aby bola zabezpečená bezpečnosť v kos-
toloch. Primátor ubezpečil prítomných, ţe mestská samo-

správa bude pokračovať v iluminácii sakrálnych objektov. 
Slávnostné nasvietenie v najbliţšom období čaká evanjelický 

kostol, kostol Notre Dame a po ukončení rekonštrukčných 

prác okolia aj farský kostol. Mestská samospráva bude veľkú 
pozornosť venovať aj dobudovaniu infraštruktúry najstaršieho 

pútnického miesta na Slovensku, kláštorného komplexu na 
Skalke, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Trenčína. 

„Ak hovorím o vyuţívaní Skalky z hľadiska turizmu, nemy-

slím na komerciu, ale na dôstojnú propagáciu cirkevných tra-
dícií v rámci cestovného ruchu.“ PhDr. Marián Kvasnička 

nadhodil otázku, ktorá sa dotýkala honorovania ľudí zabez-
pečujúcich kultúrnosť vykonávaných pohrebných obradov 

všetkými cirkvami a náboţenskými obcami, podobne ako je 

táto činnosť zabezpečovaná zborom pre občianske záleţitosti. 
Honorovanie sa netýka kňazov. Grantová komisia vyčlenila 

pokusne na takúto činnosť pre tento rok určitú čiastku. Túto 
moţnosť privítal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav 

Celler. Farár kostola sv. Rodiny na Juhu Mgr. Jozef Var-

haník poďakoval Mestu Trenčín za pomoc pri vyriešení 
problémov s pozemkami na Juhu v prospech katolíckej cirkvi, 

čím sa umoţnil proces prístavby cirkevných objektov ku 
kostolu o faru a spoločenské priestory, pre ktoré uţ bolo 

vydané územné rozhodnutie. Do ukončenia prístavby poţiadal 

o zníţenie nájomného za pouţívané priestory v Kultúrnom 
centre Juh vyuţívané pre nácviky spevokolov a na stretávanie 

detí a mládeţe, lebo čiastka nájomného v objeme bezmála 
4.000,- Sk mesačne je značná. Zo strany mesta bolo prisľú-

bené kladné riešenie. Na pretras sa dostalo aj odmietnutie 

ponuky Mesta Trenčín zo strany evanjelikov a.v. o zapoţi-
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čanie evanjelického cintorína na 99 rokov, aby mesto mohlo 

vykonať nevyhnutné opravy interiéru a exteriéru cintorína, 

včítane opravy hrobov významných činiteľov, ktorí ovplyvnili 
históriu mesta a Slo-

venska. Túto skutoč-
nosť vysvetlil ako ne-

pochopenie niektorý-

mi evanjelickými či-
novníkmi evanjelický 

farár Mgr. Bunčák. 
Správca Trenčianskej 

farnosti dekan Mgr. 

Milan Kupčík poďa-
koval Mestu Trenčín 

za pomoc pri prebiehajúcej oprave okolia farského kostola. 
„My tieţ nechceme zostať pozadu. Budeme investovať do 

rekonštrukcie strechy kostola a takto spoločným pričinením sa 

z nádvoria farského kostola stane dôstojné námestie, ktoré 
pritiahne nielen veriacich, ale aj návštevníkov mesta.“  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 13. februára 2007 zaujala pozornosť čitateľov zve-

rejnená správa v Pravde, citujúc stanovisko poslanca Mest-
ského zastupiteľstva v Trenčíne MUDr. Ľuboša Sámela 

z Ľudovej strany Hnutia za demokratické Slovensko, v ktorej 
konštatuje, ţe celé uplynulé volebné obdobie mala v zas-

tupiteľstve prevahu koalícia Slovenská demokratická a kres-

ťanská únia s Kresťansko-demokratickým hnutím a kritizoval 
sa pravicový spôsob vedenia mesta. Preto piati poslanci zo 

siedmych zvolených v posledných voľbách do mestského par-
lamentu z Ľudovej strany Hnutia za demokratické Slovensko 

sa rozhodlo vstúpiť do poslaneckého klubu Smer, v ktorom 

chcú tvoriť samostatnú platformu. Táto skutočnosť by mala 

zľava dekan Mgr. M. Kupčík a správca kostola sv. Rodiny Mgr. J. Varhaník 
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byť posilnením ambícií strany Smer, ktorá získala vo voľbách 

päť mandátov. Jej zámerom bolo, pokiaľ nevznikla táto 

situácia, ţe nadpolovičnú väčšinu v zastupiteľstve by dosiahli 
s podporou dvoch nezávislých poslancov a jedného za Slo-

venskú národnú stranu. Tento neobvyklý vývoj zaskočil aj 
Ing. Milana Reháka, krajského predsedu Ľudovej strany 

Hnutia za demokratické Slovensko v Trenčíne, keď tvrdí, ţe 

rozhodnutie poslancov odporuje stanovám hnutia. Po voľbách 
vznikla v Trenčíne patová situácia, keď ţiadne politické 

zoskupenie nezískalo toľko mandátov, aby v zastupiteľstve 
vytvorilo väčšinu. Rokovania o povolebných koalíciách zatiaľ 

skončili bez výsledku. Opozícia za daného stavu konštatuje, ţe 

je dva mesiace po voľbách a zastupiteľstvo nefunguje.  V mes-
te vládne v tomto zmysle bezprávny stav.  

Pravda.sk 13.02.2007 
 

Krajské organizácie Slovenskej demokratickej a kresťanskej 

únie – Demokratická strana, Kresťansko-demokratické hnutie 
a Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko vo 

štvrtok ráno dňa 15. februára 2007 pred mimoriadnym zasad-
nutím mestského zastupiteľstva v Trenčíne podpísali koaličnú 

zmluvu, ktorá by im mala zaručovať 16 kresiel v 25 člennom 

mestskom parlamente. Krajská organizácia Ľudová strana – 
Hnutie za demokratické Slovensko tak reaguje na aktivity 

piatich zo siedmich mestských poslancov hnutia, ktorí od-
mietajú podporovať primátora Ing. Branislava Cellera (koa-

lícia Slovenskej demokratickej a kresťanskej 

únie – Demokratická strana, Kresťansko-demo-
kratické hnutie), nechcú vstúpiť do koalície s 

Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie – 
Demokratická strana a plánujú si dnes zaloţiť 

nový poslanecký klub so Smerom – Sociálna 

demokracia. Krajský predseda Ľudová strana – Ing. Milan Rehák 
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Hnutie za demokratické Slovensko Ing. Milan Rehák po 

podpise koaličnej zmluvy pre agentúru SITA uviedol, ţe aby 

sa mesto Trenčín mohlo rozvíjať, je potrebné vstúpiť do 
koalície so stranami, ktoré získali post primátora. Podľa jeho 

slov, ak sa niektorí poslanci hnutia rozhodli vstúpiť do iného 
poslaneckého klubu, tak popreli príslušnosť k Ľudová strana – 

Hnutie za demokratické Slovensko. O tom, či budú od piatich 

poslancoch poţadovať vzdanie sa poslaneckého mandátu, 
rozhodne krajské predstavenstvo strany, uviedol Ing. Milan 

Rehák s tým, ţe budú múdrejší po dnešnom zastupiteľstve. 
Poslancom odkázal, ţe sa stále môţu „vrátiť.“ „Človek nie-

kedy blbne, ale verím, ţe vyhrá zdravý rozum,“ dodal Ing. 

Milan Rehák. Na mimoriadnom zastupiteľstve dňa 15. fe-
bruára 2007 by mal vzniknúť nový poslanecký klub Smer, 

ktorý bude zdruţovať po päť poslancov za Smer – Sociálna  
demokracia a Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slo-

vensko, jediného poslanca za Slovenskú národnú stranu a 

dvoch nezávislých. Poslanecký klub, ktorý má podľa poslanca 
MUDr. Ľubomíra Sámela Ľudovej strany – Hnutie za 

demokratické Slovensko fungovať v „rovine dţentlmenskej 
dohody,“ plánuje predloţiť viacero návrhov, na základe kto-

rých by klub nominoval svojich ľudí na posty viceprimátora, 

dlhodobo uvoľneného poslanca, do mestskej rady a jedno-
tlivých komisií 

sita 15.02.2007 
 

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne sa uskutočnilo dňa 15. februára 2007 z dôvodu 
podania ţiadosti časti poslancov Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne zvolal s priloţeným programom primátor Mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler.  
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V úvode rokovania zloţil poslanecký sľub Martin Barčák, 

ktorý sa úvodného, de-

cembrového rokovania 
mestského zastupiteľstva 

nezúčastnil. Potom pos-
lanci pristúpili k schva-

ľovaniu programu, ktorý 

mal podľa predkladate-
ľov vykreovať orgány 

mesta. Svetelná tabuľa 
informujúca o výsledku 

hlasovania rozsvietila údaje – za : 13, proti : 0, zdrţali sa 

hlasovania : 0. Tým predloţený program mimoriadneho 
rokovania mestského zastupiteľstva nezískal väčšinu 

poslaneckých hlasov, primátor Ing. Branislav Celler rokovanie 
ukončil.  

„Zastúpenie v mestskej rade musí byť pomerné k počtu pos-

lancov, zvolených za politické strany a nezávislých poslancov 
v mestskom zastupiteľstve. Skupina poslancov toto pri zosta-

vovaní programu, ktorý navrhla na rokovanie zastupiteľstva, 
nerešpektovala, čo je v rozpore so zákonom. Naviac, návrh na 

menovanie vicepri-

mátora a poslanca 
dlhodobo uvoľneného 

na výkon funkcie, je 
v kompetencii len 

primátora, nemôţe 

byť predmetom pos-
laneckej iniciatívy. 

Preto bol postup sku-
piny poslancov v roz-

pore s platnou legis-

latívou. Domnievam sa, ţe rozhodnutie mestského zastupiteľ-

potvrdenie sľubu poslanca Martinom Barčákom 
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stva neschváliť program mimoriadneho zastupiteľstva bola 

dobrou správou, ktorou zostáva naďalej otvorená moţnosť 

rokovať a diskutovať. Uvedomme si, ţe tzv. trinástka, ktorá 
nehlasovala, mohla navrhnúť nový program a zvoliť orgány 

mesta s minimálnym zastúpením poslancov Smeru Sociálna 
demokracia a piatich poslancov Ľudovej strany Hnutia za 

demokratické Slovensko. K čomu by to však viedlo? Zvolal 

som pribliţne pred dvomi týţdňami rokovanie zástupcov 
všetkých politických strán v mestskom zastupiteľstve, ktoré 

predstavitelia Smeru – Sociálna  demokracia a zástupca 
piatich poslancov, zvolených za Ľudovú stranu - Hnutia za 

demokratické Slovensko to odmietli. Budem pokračovať 

v tejto iniciatíve, v prospech občanov mesta je totiţ len jedno 
riešenie, normálne si sadnúť za stôl, rokovať a dohodnúť sa,“ 

povedal po ukončení rokovania Ing. Branislav Celler.    
Pomocná evidencia 60/1/07 

 

Predstavitelia regionálnych zdruţení Zdruţenia miest a obcí 
Slovenska v pôsobnosti Trenčianskeho regiónu sa stretli vo 

štvrtok 15. februára 2007 s predstaviteľmi Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. „Kaţdý z vás má mnoţstvo dobrých 

nápadov, len ich musíme zoradiť podľa závaţnosti a priorít 

regiónu,“ zdôraznil 
predseda Trenčianske-

ho samosprávneho kra-
ja MUDr. Pavol Se-

dláček, MPH.  „Keď 

budeme lepšie komu-
nikovať a spájať sily, 

nemusí sa zopakovať 
situácia, ţe 186 nádej-

ných europrojektov 

zostane neprijatých v  zásobníku.“ Kriticky upozornil 



 63 

napríklad na ambície viacerých starostov budovať v obciach 

domovy dôchodcov. Po dokončení ich nemajú z čoho 

prevádzkovať a ţiadajú o dotáciu samosprávny kraj,  ktorý má  
pritom 28 vlastných podobných zariadení. Takýto trend jed-

noznačne odmietol aj predseda Regionálneho zdruţenia miest 
a obcí stredného Povaţia Ing. František Jeţík s tým, ţe 

„starostlivosť o seniorov treba riešiť na regionálnej úrovni. 

Kaţdé parciálne riešenie je zlým riešením.“ Podporil aj ne-
dávnu iniciatívu ôsmich ţupanov, aby europeniaze prišli do 

regiónu v celom balíku, nech sa o ich delení nerozhoduje v 
Bratislave. K dohode o prioritách a k zosúladeniu rozvojových 

krokov miestnej a regionálnej samosprávy aj v ďalších 

oblastiach dopravy, cestovného ruchu či kultúry by malo 
prispieť - podľa podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja PaedDr. Jozefa Boţíka - aj spoločné stretnutie starostov 
a primátorov  zo všetkých 272 miest a obcí kraja s 

predstaviteľmi Trenčianskeho samosprávneho kraja v druhej 

polovici marca 2007 v  Trenčianskych Stankovciach. 
tsk 20.02.2007 

 
Zástupca veliteľa pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej 

republiky brigádny generál Ján Salaganič prijal 19. februára 

2007 členov Sloven-ského zväzu protifa-šistických bojovní-
kov, aby za ich účasti 

slávnostne odovzdal 

Vladimírovi Valíčko-

vi dekrét ministra 

obrany Slovenskej 
republiky k jeho po-

výšeniu do hodnosti 
plukovníka, plaketu a 

pamätný list veliteľa 

pozemných síl. 
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Vladimír Valíček sa narodil 25. júla 1928 v Makove. Bol 

aktívnym účastníkom domáceho odboja v partizánskej skupine 

„Rodina“, ktorá pôsobila v priestore Beskydy – Javorníky. S 
touto skupinou bol v neustálom spojení a plnil úlohy, ktoré mu 

boli ukladané. Zúčastnil sa i ozbrojeného stretnutia proti 
Vlasovcom v Štiavniku. V roku 1949 nastúpil vojenskú 

základnú sluţbu. Po absolvovaní poddôstojníckej školy 

ukončil školu dôstojníkov v zálohe a spojovacie učilište. Ako 
vojak z povolania zotrval v rôznych funkciách v armáde aţ do 

31. decembra 1981, kedy odišiel do starobného dôchodku. 
Vladimír Valíček je vojno-vým veteránom a dlhoročným 

členom zväzu protifašistických bojovníkov. Predseda 

Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov v Trenčíne Ing. Tomáš Švec na stretnutí načrtol 

moţnosti ďalšej vzájomnej spolupráce medzi pozemnými 
silami a zväzom protifašistických bojovníkov pri organizovaní 

rôznych podujatí pri príleţitosti vojenských a historických 

výročí, ku ktorým sa viaţe história slovenského vojenstva.  
Trenčianske noviny 28.02.2007  

Pomocná evidencia 82/2/07 
 

V Trenčíne sa dňa 21. februára 2007 uskutočnilo riadne 

zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré otvoril primátor 
Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. V programe však chý-

bali návrhy na zvolenie viceprimátora, dlhodobo uvoľneného 
poslanca či obsadenie postov v jednotlivých komisiách. 

Poslanci sa zaoberali informatívnymi správami o kontrole 

plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, o výsledkoch kon-
trolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín za druhý 

polrok 2006, o stave a úrovni vybavovania sťaţností a petícií 
občanov za rok 2006, ktoré predniesol kontrolór Mesta  

Trenčín Ing. Martin Bičan. Na bol prerokovaný návrh har-

monogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2007. 
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Pre voľbu funkcionárov mesta a komisií nebola zo strany 

poslancov mestského zastupiteľstva politická vôľa. 

Vlastné poznámky 
 

Partnermi Vlády Slovenskej republiky pri tvorbe opatrení, 
ktoré ovplyvňujú samosprávu, chcú byť členovia zdruţenia 

K8, ktoré vlani zaloţili primátori ôsmich krajských miest.  

Členovia zdruţenia upozornili vládu, ţe nedávne zásahy do 
fiškálnej decentralizácie a právomocí krajských miest poš-

kodzujú záujmy pribliţne 1,2 milióna ich obyvateľov.  Na brí-
fingu po skončení prvého zasadania K8, ktoré sa uskutočnilo 

v dňoch 22. aţ 23. februára 2007, povedal predseda zdruţenia 

a primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský, ţe vládu ţiadajú, 
aby ešte počas výberu kandidátov na titul Európske hlavné 

mesto kultúry 2013 jasne určila, ako finančne podporí sloven-
ské mesto, ktoré získa tento titul. Andrej Ďurkovský v tejto 

súvislosti konštatoval, ţe „hlavné mesto nemá záujem vystu-

povať na úkor iných regiónov Slovenska, ba práve naopak. 
Keď budú jasne definované finančné pravidlá, bude na ich 

základe moţné následne prijať isté závaţné rozhodnutia, ktoré 
by podporili aj iné regióny.“ Primátori zdruţení v K8 

povaţujú za najaktuálnejšie problémy samospráv, ktoré ne-

priaznivo zasiahli i do rozpočtov krajských miest – finan-
covanie neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych 

školských zariadení, ktoré od januára prešli od štátu na 
samosprávu a poplatky za odvádzanie vôd z povrchového 

odtoku na mestských komunikáciách. Tieţ zníţenie výnosu z 

dane z nehnuteľností. „Ďalším závaţným problémom, ktorým 
sme sa zaoberali, je práve usporiadanie a doriešenie majet-

kových vzťahov na pozemkoch, ktoré sú pod verejnými komu-
nikáciami,“ konštatoval predseda K8 Andrej Ďurkovský. 

Problém sa podľa neho týka najmä Bratislavy a Košíc.                

K8 chce prísť s návrhom legislatívnych zásad, ktoré by riešili 
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problém tak, aby neboli poškodené majetkové práva 

vlastníkov pôdy pod komunikáciami. O tejto téme Andrej 

Ďurkovský rokoval s premiérom Vlády Slovenskej republiky 
Róbertom Ficom. Z rokovania vyplynulo, ţe problémom sa 

začnú zaoberať vládni legislatívci. Svoje návrhy chce pred-
loţiť aj zdruţenie K8. Vysporiadanie vzťahov k pozemkom 

pod verejnými komunikáciami slovenských miest sa podľa šé-

fa K8 pohybuje v miliardách korún.  
Podľa podpredsedu K8, primátora Košíc Františka Kna-

píka, sa diskutovalo aj o novele zákona o stavebných úradoch. 
V rámci prípravných prác na zavedenie eura čaká veľa práce 

aj obce a mestá. „Tejto téme sa bude podrobnejšie venovať 

najbliţšie stretnutie K8 venované napríklad novelizácii 
viacerých nariadení, ale aj informovaniu obyvateľov o 

prechode na euro,“ konštatoval primátor Trnavy Štefan 

Bošnák. 

Záverom treba dodať, ţe zdruţenie K8 zaloţilo hlavné 

mesto Bratislava spolu s krajskými mestami Slovenskej repu-
bliky koncom roka 2006. K8 chce obhajovať záujmy kraj-

ských miest a ich obyvateľov. Predsedá mu Andrej Ďur-

kovský (Bratislava) a podpredsedom je František Knapík 

(Košice). Členmi sú primátori - Štefan Bošnák (Trnava), 

Branislav Celler (Trenčín), Jozef Dvonč (Nitra), Pavel 

Hagyari (Prešov), Ivan Harman (Ţilina) a Ivan Saktor 

(Banská Bystrica).  
Info Trenčín 08.03.2007 

Pomocná evidencia 99/1/07 

 
Dňa 28. februára 2007 sa uskutočnila tlačová beseda Tren-

čianskej nadácie, v ktorej predstavila Danka Adamusová – 
koordinátorka projektu Mladí filantropi tretí ročník projektu 

Mladí filantropi, vďaka podpore Nadácie Slovenského 

plynárenského priemyslu. Trenčianska nadácia ponúkla pra-
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covať na projekte mladým ľuďom, dvanástim študentom stred-

ných a vysokých škôl vo veku od 16 do 26 rokov, ktorí preja-

vili o túto činnosť záujem. Členovia kolektívu mladých filan-
tropov v priebehu uplynulých dní absolvovali školenie, 

v ktorom pod odborných vedením sa naučili viacerým zruč-
nostiam v oblasti projektovania, komunikácie, prezentácie, 

grantovania a motoringu, ktoré budú vyuţívať počas granto-

vého kola.  
Dnešným dňom grantová komisia vyhlásila grantové kolo. 

Pre prípadných ţiadateľov pripomíname niekoľko základných 
informácií : 

- projekty moţno priniesť na konzultácie do Trenčianskej 

nadácie na Mládeţníckej ulici v Trenčíne v termíne od 5. do 

30. marca 2007, v pondelok a piatok v čase od 14,00 h do 

16,00 h a v utorok v čase od 13,00 h do 15,00 h, kde im 

mladí filantropi pomôţu s prípravou projektu; 
- termín uzávierky prijímania projektov – 30. marec 2007; 

- o podporu projektu sa môţu uchádzať fyzické osoby, 

neformálne skupiny, mimovládne organizácie, všetky druhy 
škôl, kniţnice, galérie; 

- projekt musí byť 
určený Trenčanom 

a zrealizovaným 

v Trenčíne; 
- termín realizácie 

projektu – do 31. 

júla 2007; 
- maximálna výška 

podpory jedného 
projektu – 10.000 

Sk; 
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- podpora pomôţe realizovať širokú škálu projektov z oblasti 

kultúry, športu, umenia, hudby, ochrany ţivotného 

prostredia, verejnoprospešného a sociálneho charakteru.  
Vlastné poznámky 

 

V piatok 2. marca 2007 popoludní niekoľko minút pred 
16,30 h otriasla mestom Nováky séria explózií. K trom výbu-

chom a následnému poţiaru prišlo vo vojenskom opravá-
renskom podniku. Explózie zaregistrovali nielen v blízkych 

obciach, ale aj v 11 km vzdialenej Prievidzi, Bojniciach, ba 

hukot výbuchov počuli aţ v 30 kilometrov vzdialenej 
Handlovej. K vý-

buchu došlo v 
tzv. delaboračnej 

hale nováckeho 

vojenského opra-
várenského pod-

niku, kde sa ro-
zoberá munícia. 

Bezprostredne po 

výbuchu sa nad 
Novákmi objavil 

dymový hríb. 
Svedkovia ho-

vorili o ţiare, 

plameňoch a dy-
me. Ich výpovede potvrdzujú aj priloţene fotografie náhod-

ných pohotových amatérskych fotografov. Explózia bola tak 
silná, ţe v blízkosti epicentra silno poškodila blízke okolité 

objekty závodu v rozsahu niekoľkých futbalových ihrísk a 

zostal 20 metrový kráter. Na mieste boli zaznamenané rozsiah-
le materiálne škody. Budova, v ktorej nastala explózia bola 

kompletne zničená. Tlaková vlna, ktorá sa šírila po výbuchu 

jeden z pohľadov na miesto tragédie 
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zanechala za sebou porozbíjané okná, otrasy panelákov, 

spustené alarmy v autách Novákoch, Prievidzi a okolitých ob-

ciach. V Prievidzi tlaková vlna najviac zasiahla sídlisko Sever, 
kde podľa jej obyvateľov na obytných domoch pootvárala a 

zničila okenné sklá a na základnej škole rozbila okolo 200 
okien. V popoludňajšej zmene malo pracovať 25 ľudí. Či boli 

v čase výbuchu všetci v budove stále nie je jasné. Obyvateľmi 

Novák hlboko otriasla v priebehu troch mesiacov uţ druhá 
tragédia, keď predtým zasypalo v bani 4 baníkov. Miesto 

nešťastia navštívil premiér Vlády Slovenskej republiky Róbert 
Fico, minister vnútra Slovenskej republiky Robert Kaliňák, 

prezident Policajného zboru Slovenskej republiky Jána Pácka 

a minister obrany Slovenskej republiky František Kašický, 
ktorý riadil krízový štáb. Pred pol nocou dorazil aj minister 

zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Ivan Valentovič. 
Celú situáciu prenášala televízna stanica TA 3 a zoznamovala 

celé Slovensko so situáciou, ktorá nastala a ktoré záchranné 

činnosti sa vykonávali v areáli závodu. Občania Slovenska zo 
zatajeným dychom sledovali to hrozné divadlo na televíznych 

obrazovkách 
v priamom preno-

se. Ako prvý po-

dal informáciu 
o tom, čo sa vlast-

ne stalo hovorca 
ministerstva obra-

ny Slovenskej re-

publiky Vladimír 
Gemela, ktorý 

konštatoval, ţe 
explodovala z neznámych príčin delaboračná miestnosť, v kto-

rej sa uskutočňovalo znefunkčňovanie funkčnej munície. 

Obrovská explózia spôsobila okrem veľkých škôd na majetku 

toto zostalo po troch výbuchoch z objektov tu sa odohrala tragédia, po ktorej zostali len pahýle objektov a veľký kráter 

poţiarnici sa dotýkali pekla 
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aj úmrtie troch ľudí, piati boli nezvestní, piati sú ťaţko zranení 

a 40 osôb utrpelo ľahšie zranenia, ktorých ošetrili preváţne 

v nemocnici v Bojniciach. Aby nedošlo k ďalším výbuchom 
hasiči niekoľko hodín chladili ďalšiu nevybuchnutú muníciu, 

čo bolo pribliţne 3-tisíc delostreleckých granátov. Nikto z prí-
tomných ministrov nemal dostatok informácií, aby na rovinu 

povedali, čo bolo príčinou mimoriadnej situácie. Len pošepky 

sa hovorilo, ţe v mieste nešťastia sa vznietil trinitrotoluén, s 
ktorým sa tam pracovalo. Krátko po 19,30 h bola situácia 

v ohrozenom priestore uţ pod kontrolou. Činnosť záchranárov 
sa po uhasení poţiaru sústredil na hľadanie zamestnancov, 

ktorí boli, alebo mali byť v tomto kritickom čase v práci. Do 

miesta nešťastia smerovali záchranári, myslí sa tým hasiči 
a zdravotníci, z celého regiónu, dokonca aţ Bratislavy. Krátko 

po havárii bol spustený monitoring ţivotného prostredia 
ovzdušia v Chemických závodoch Nováky či pri samotnom 

výbuchu  nedošlo k úniku chemických látok do ovzdušia a 

následne ani v chemických závodoch v blízkosti neunikol do 
ovzdušia chlór. Výsledky meraní boli negatívne. „Ľudia 

nemusia mať obavy, ţe by bolo ovzdušie momentálne 
kontaminované škodlivinami,“ informoval hovorca Minister-

stva ţivotné-

ho prostre-
dia Sloven-

skej republi-
ky Peter 

Višváder.  

Minister 
obrany Slo-

venskej re-
publiky 

František 

Kašický 

hasiči a záchranári boli na hranici pekla hasiči sa dotkli samotného pekla 
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počas svojej výpovede do médií si však neodpustil kritiku 

smerom k vedeniu podniku, ktorému očividne „chýbal mi 

určitý koncepčný prístup pri riešení krízových situácií“. Pro-
blém bol napríklad aj so zisťovaním presného počtu ľudí, ktorí 

sa v podniku počas explózie pohybovali. Podľa údajov vede-
nia podniku, evidovaných bolo 389 zamestnancov, 381 „bolo 

k dispozícii“. Naďalej preto z tejto vylučovacej metódy zostali 

oficiálne traja mŕtvi a piati nezvestní, aj keď minister nepo-
tvrdil ani nevyvrátil či v areáli podniku sa v kritickom čase 

mohol nachádzať aj niekto, kto v evidencii nebol. Ďalej vyslo-
vil svoj názor, ţe explóziu spôsobil súhrn viacerých faktorov, 

od technologického postupu aţ po nedodrţanie bezpečnosti. 

Pri takýchto prevádzkach platí všeobecná zásada, ţe sa 
„delaboruje také mnoţstvo munície, ktoré sa dá spracovať za 

jednu zmenu.“ Zároveň dodal, ţe ak prišlo k takému veľkému 
výbuchu, ktorý zničil celú budovu a poškodil okolité budovy, 

potvrdzuje názor, ţe tam muselo byť väčšie mnoţstvo 

munície, ako malo byť. Preto bola nariadená mimoriadna in-
ventarizácia materiálu, ktorý po výbuchu zostal. Novinárske 

pramene priniesli informácie, ţe ďalšie kroky bude mať na 
starosti vedenie akciovej spoločnosti, doplnenej o ľudí 

z ministerstva, aby bola zabezpečená kontrola ďalšej činnosti. 

Na mieste neš-
ťastia zostanú aj 

dve komisie. Vy-
šetrovacia, ktorá 

bude mať na 

starosti aj otázku 
ďalšej perspektí-

vy podniku a 
„výbušninárska“, 

ktorá bude za-

bezpečovať ďal- sila detonácie sa prejavila v priamej deštrukcii objektov 
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šie pyroasanačné práce v podniku.  

Vo Vojenskom opravárenskom podniku v Novákoch zasa-

hovalo pri záchranných prácach celkovo 137 hasičov. Z nich 
bolo 87 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, ďalší z 

obecných a závodných hasičských zborov, ako aj hasičských 
jednotiek vojenských útvarov v Novákoch a Zemianskych 

Kostoľanoch. Celkovo pri zásahu nasadili 40 kusov techniky a 

na likvidáciu poţiaru pouţili 240 tisíc litrov vody. 
Voľne spracované podľa novinárskych správ 

 
Krajský predseda Ľudovej strany – Hnutia za demokratické 

Slovensko v Trenčíne Ing. Milan Rehák sa nazdáva, ţe sa v 

Trenčíne v najbliţšej dobe otvorí problematika ţeleznice a jej 
modernizácia. Na riešenie modernizácie majú totiţ rozdielne 

názory s koaličným partnerom na úrovni mesta so Slovenskou 
demokratickou a kresťanskou úniou – Demokratická strana. 

„Ţeleznica je najväčší problém, ktorý ťaţí mesto,“ uviedol 

Ing. Milan Rehák. Odklonenie ţeleznice mimo centrum mesta 
by bolo podľa neho, najideálnejším riešením, ale k tomuto ná-

vrhu musí sa vyjadriť najmä Ministerstvo dopravy Slovenskej 
republiky či je ochotné a schopné dať toľko finančných 

zdrojov, aby mohla ísť ţeleznica mimo centrum mesta. Ako 

uviedol, tento úsek modernizácie je uţ naprojektovaný a ma-
teriálovo pripravený. Ak by modernizácia bola len krát-

kodobým riešením, len na obdobie desať rokov. Tak by stálo 
za úvahu podrţať tento úsek ţeleznice a viesť ţeleznicu mimo 

Trenčína. Túto moţnosť treba prerokovať so starostami oko-

litých obcí a celý proces by trval aj dva aţ štyri roky. Pri 
obchvate mesta Trenčín a prekládke ţelezničnej trate vidí Ing. 

Milan Rehák moţnosť vyuţiť doterajšiu trať na vnútromestskú 
ţelezničnú dopravu, ktorá by viedla aţ do Dubnice nad Vá-

hom a spojila aj okolité obce. „Je našou predstavou, ţe  Tren-

čín by sa spojil s Dubnicou a vytvoril súmestie s viac ako 
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stotisíc obyvateľmi, čo by uţ malo svoju dôleţitosť.“ Primátor 

Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler túto skutočnosť a jej 

náväznosti okomentoval tak, ţe koaliční partneri sa dohodli na 
tom, aby do pripravovaného nového územného plánu mesta 

bola zapracovaná územná rezerva, ktorá by v budúcnosti prí-
padne riešila preloţenie ţelezničnej dopravy mimo mesta 

Trenčín. V zásade by išlo iba o nákladné vlaky, ak by sa veľmi 

zintenzívnila nákladná doprava. Na margo problematiky ţelez-
níc treba uviesť, ţe primátor Mesta Trenčín uţ v januári 2006 

na tlačovej konferencii povedal, ţe bolo rozhodnuté, kadiaľ 
pôjde ţeleznica. Bolo vydané aj územné rozhodnutie. 

Trenčianske noviny 07.03.2007 

Pomocná evidencia 94/2/07 
 

Dňa 10. marca 2007 Kongresová sála hotela Tatra v Tren-
číne bola miestom celoslovenského stretnutia delegátok okres-

ných a krajských výborov Únie ţien Slovenska pri príleţitosti 
Medzinárodného dňa ţien. Delegátky medzi sebou privítali 

predsedníčku organizácie Únie ţien Slovenska a  poslankyňu 

Európskeho parlamentu MUDr. Irenu Belohorskú, podpred-
sedníčku organizácie Únie ţien Slovenska Ing. Eva So-

morovú a ústrednú tajomníčku Ľudovej strany Hnutia za 
demokratické Slovensko Ing. Zdenku Kram-

plovú. Na začiatok rokovania v krátkom kul-

túrnom programe vystúpili v kultúrnom pro-
grame so spevom ľudových piesní Ing. 

Kvasnica a recitáciou úryvku z prózy Janka 

Poláková, ktorých vystúpenie malo mimo-

riadny úspech, vyjadrené silným potleskom 

účastníčok stretnutia. Všetky prítomné ţeny na stretnutí 
privítala v Trenčíne predsedníčka krajskej organizácie Únie 

ţien Slovenska v Trenčíne PhDr. Janka Jablonská a odov-
zdala slovo MUDr. Irene Belohorskej. Tá vo svojom prího-

vore všetkým prítomným ţenám pri príleţitosti ich sviatku 

PhDr. Janka Jablonská 
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poďakovala za ich prácu, ktorú vykonávajú v prospech spo-

ločnosti. Tento sviatok sa dostal tak trocha do protikladu 

s Dňom matiek, ale našej organizácii nerobí problém, aby sa 
neuctievali obidva. Pri riešení mnohých problémov napríklad 

v zdravotníctve zavčasu objavovať nádory na prsníkoch, čo je 
predmetom mamografie, k čomu sa prijímajú opatrenia, ako 

získať čo najkvalitnejší mamograf. Ten sa podarí aj získať, ale 

problém nastáva v tom, ţe nie je vyškolený potrebný odborník 
– lekár a laborantka – zdravotná sestra ktorý by na ňom hneď 

pracovali a výsledky vyhodnocovali. Okrem toho je potrebný 
aj technik – opravár, ktorý zabezpečuje činnosť a funkčnosť 

zariadenia. Často krát technické zariadenie je nevyuţité pre 

nedostatok kvalifikovaných ľudí. Populácia ţien má i našej 
spoločnosti preva-

hu nad populáciou 
muţov, ale táto 

realita sa nepreja-

vuje v ich posta-
vení v orgánoch 

verejnej správy, 
vedeniach podni-

kov a organizácií 

ako aj v ich ocene-
ní za vykonanú 

prácu. Na pomoc 
pri argumentácii si netreba vziať štatistické údaje, pretoţe 

skutočnosti reálneho ţivota sú veľmi číre a ľahko viditeľné. 

Všetky tieto skutočnosti pri tak významnom sviatku ţien si 
musia ţeny uvedomiť, ţe majú dve strany rub aj líc. Medzi 

ţenami sa javí rozdiel. Kým u starších ţien je akási vyčer-
panosť a nechuť bojovať za svoje práva, tak mladá generácia 

ţien sa správa úplne inak. Všetky nedostatky vyskytujúce 

v spoločnosti ako napríklad – nízke platy, nedostatočný kariér-

zľava – Ing. Eva Somorová, MUDr. Irena Belohorská, Ing. zdenka Kramplová 
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ny postup, nedostatočná moţnosť vychovávať deti, nemoţnosť 

získať byt a podobne riešia svojím spôsobom, keď sa nehrnú 

do zaloţenia rodiny, študujú aj na dvoch vysokých školách, 
alebo odchádzajú do zahraničia za prácou. I to má vplyv na 

zniţovanie pôrodnosti na Slovensku. Záverom svojho prího-
voru vyslovila presvedčenie, ţe spoločnou snahou všetkých 

ţien nastanú zmeny v spoločnosti. Rokovanie ţien pozdravila 

aj Ing. Zdenka Kramplová a ponúkla pomoc všetkým ţenám 
bez ohľadom na ich politickú presvedčenie alebo profe-

sionálnu orientáciu či uţ prostredníctvom svojej politickej 
funkcie v Ľudovej strane Hnutie za demokratické Slovensko 

alebo ako poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky.  

Ešte pred podávaním obeda vystúpila predsedníčka okresnej 
organizácie Únie ţien Slovenska z Rimavskej Soboty Helena 

Cisárová, aby ústred-
nej predsedníčke 

Únie ţien Slovenska 

MUDr. Irene Belo-
horskej v mene 

všetkých ţien blaho-
ţelala k ţivotnému 

jubileu. Blahoţelanie 

umocnil svojím Ing. 
Kvasnica interpretá-

ciou piesne „Rodný 
môj kraj“, ku ktorého sólu sa pridali všetky účastníčky stret-

nutia. 

Vlastné poznámky 
  

Dňa 13. marca 2007 zaznamenali ráno zamestnanci Mest-
ského úradu v Trenčíne po príchode do práce v priestoroch 

klientskeho centra a matriky jeho vytopenie. Z tohto dôvodu 

bol aţ do odvolania zatvorený matričný úrad a klientske 

pohľad do sále rokovania stretnutia 
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centrum. Samospráva poţiadala obyvateľov, aby odloţili svoje 

vybavovanie na úrade na neskôr. V súrnych prípadoch budú o 

ďalšom postupe informovať zamestnanci v podateľni mest-
ského úradu. Potopu spôsobila prasknutá hadička pod umý-

vadlom na toaletách klientskeho centra počas noci z 12. na 13. 
marca 2007. Ešte horšie dopadli sklady a kancelárie pod pod-

laţím klientskeho centra. Voda premočila stropy, poškodila 

nábytok, zničila kancelárske potreby, popraskalo sádro-
kartónové obloţenie stropov, poškodená bola aj elektro-

inštalácia.  
Vlastné poznámky 
 

Pre skvalitnenie komunikácie medzi občanom  a mestskou 

samosprávou obohatilo Mesto Trenčín svoju webovú stránku 
o novú moţnosť komunikácie. Je ňou kontaktná stránka naz-

vaná Otázky a odpovede, na ktorej si môţu občania klásť 
svoje otázky týkajúce sa fungovania mestskej samosprávy. 

Spomínaná rubrika sa nachádza na www.trencin.sk, v sekcii 

Občan a stala sa funkčnou 
dňom 14. marca 2007. 

„Zriadením kontaktnej 
strany chceme poskytnúť 

občanom Trenčína ďalšiu 

moţnosť pohodlného zís-
kania informácií o fungo-

vaní mestskej samosprávy 
a to prostredníctvom inter-

netu. Otázky, ktoré nám 

dnes občania kladú – te-
lefonicky, písomne alebo 

mailom – sa totiţ často 
krát opakujú a z niekto-

rých máme dokonca pocit, 

ţe občania sa ešte ne-

http://www.trencin.sk/
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dostatočne orientujú v samosprávnej problematike. Očaká-

vame, ţe zverejnením konkrétnych otázok a odpovedí  k práci 

mestskej samosprávy na internete, a najmä ich archiváciou 
formou zaradenia podľa tém, postupne sa vytvorí suma často 

kladených otázok, ktoré pomôţu aj iným záujemcom o po-
dobné informácie. Odpovede budú vypracované zamestnan-

cami mesta, ktorí sú kompetentní pre danú konkrétnu oblasť 

záujmu a to do dvoch pracovných dní. V prípade záujmu ju 
okrem uverejnenia na webe systém zašle aj na zadanú mailovú 

adresu,“ vysvetlila princíp fungovania stránky a vzájomnej 
komunikácie Mgr. Renáta Kaščáková, vedúca útvaru 

marketingu Mestského úradu v Trenčíne. 

Kontaktná stránka Otázky a odpovede pos-
kytne na výber rôzne témy, podľa ktorých 

sa budú otázky a odpovede zadávať a nás-
ledne archivovať. Prehľadné listovanie me-

dzi konkrétnymi novšími alebo archivova-

nými staršími otázkami a poskytovanými 
odpoveďami by sa mohli stať návodom na 

riešenie problémov ďalším občanom, ktorí 
túto stránku navštívia. „Mesto si však vyhradzuje pávo neu-

verejňovať maily, ktoré sa nebudú dotýkať problematiky práce 

mestskej samosprávy ako napríklad reklamné texty, odkazy na 
iné stránky a pod., alebo tieţ maily s vulgárnym obsahom, 

prípadne také, ktoré by namiesto konkrétnej otázky obsahovali 
napríklad uráţivé, znevaţujúce či agresívne formulácie“ 

dodala Mgr. Renáta Kaščáková. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 106/1/07 

 
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 22. mar-

ca 2007 po viac ako troch mesiacoch od komunálnych volieb 

na svojom mimoriadnom rokovaní zvolili navrhnutých kan-

Mgr. Renáta Kaščáková 
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didátov na neobsadené posty v mestskej samospráve. Mestské 

zastupiteľstvo, ktoré tvorí 16 poslancov povolebnej koalície 

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická 
strana, Kresťansko-demokratické hnutie a Ľudová strana – 

Hnutie za demokratické Slovensko, päť poslancov strany Smer 
– Sociálna demokracia, traja nezávislí poslanci a jeden 

poslanec, zvolený za Slovenskú národnú stranu, na návrh 

primátora Branislava Cellera zvolilo za zástupcu primátora 
Tomáša Vaňa (koalícia Slovenská demokratická a kresťanská 

únia – Demokratická strana, Kresťansko-demokratické hnutie 
a Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko) a za 

dlhodobo uvoľnenú 

poslankyňu Janku 

Fabovú (koalícia Slo-

venská demokratická 
a kresťanská únia – 

Demokratická strana, 

Kresťansko-demokra-
tické hnutie a Ľudová 

strana – Hnutie za 
demokratické Sloven-

sko). Okruh kompe-

tencií, ktoré primátor Ing. Branislav Celler pridelil svojmu 
zástupcovi, siahajú do oblastí školstva, voľno-časových aktivít 

mládeţe, údrţby a rozvoja miestnych komunikácií a zelene 
a zároveň bude koordinovať činnosť komisií pôsobiacich pri 

mestskom zastupiteľstve a zastupovať primátora v čase jeho 

neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie. 
Kompetencie Janky Fabovej siahajú do oblastí sociálnych 

vecí, komunálneho odpadu, mestskej hromadnej dopravy, 
kultúry a primátor ju zároveň poveril komunikáciou s jedno-

tlivými zloţkami Trenčianskeho samosprávneho kraja.            
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Mestské zastupiteľstvo svojím uznesením zriadilo aj päť 

komisií mestského zastupiteľstva v tomto zloţení : 

1. Komisia finančno-plánovacia 
predseda – MUDr. Ľubomír Sámel 

členovia – Ľubomír Dobiaš 
 Vladimír Gavenda 

 Ing. Ján Krátky 

 Ing. Róber Lifka 

1. Komisia ţivotného prostredia, dopravy a investícií 

predseda – RNDr. Jozef Mertan 

členovia – Martin Barčák 

 Ing. Ján Bezák 

Dušan Gálik 
JUDr. Ján Kanaba 

Ing. Igor Kvasnica, PhD. 
Ing. Róbert Lifka 

2. Komisia kultúry 

predseda – PhDr. Marián Kvasnička 

členovia – Ján Babič 

Juraj Holúbek 
Mgr. Ladislav Pavlík 

Tomáš Vaňo 

3. Komisia sociálnych vecí 
predseda – Gabriela Hubinská 

členovia –  Ing. Anton Boc 
Janka Fabová 

MUDr. Stanislav Pastva 

4. Komisia školstva, športu a sociálnych vecí 
predseda – Eduard Hartman 

členovia –  PaedDr. Daniel Beníček 
Marta Bláhová 

Branislav Zubričaňák 
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Mestská zastupiteľstvo v Trenčíne svojím rozhodnutím 

zriadilo mestskú radu v tomto zloţení : 

1. Ing. Branislav Celler, primátor mesta 
2. MUDr. Ľubomír Sámel – predseda komisie finančnej 

a majetkovej 
3. RNDr. Jozef Mertan – predseda komisie ţivotného 

prostredia, dopravy a investícií 

4. Eduard Hartman – predseda komisie školstva, športu 
a mládeţe 

5. Gabriela Hubinská – predseda komisie sociálnych vecí 
6. PhDr. Marián Kvasnička, predseda komisie kultúry 

7. Tomáš Maňo – zástupca primátora 

8. Janka Fabová – poslankyňa dlhodobo plne uvoľnená na 
výkon funkcie 

Mestské zastupiteľstvo svojím rozhodnutím zriadilo štyri 
výbory mestských častí : 

A. Výbor mestskej časti Stred  
PaedDr. Daniel Beníček, Gabriela Hubínska, JUDr. Ján 

Kanaba, PhDr. Marián Kvasnička, Ing. Igor Kvasnica, 
PhD., Ing. Ján Krátky 

B. Výbor mestskej časti Juh 
Ing. Ján Bezák, Ing. Anton Boc, Ing. Dušan Gálik, 

Eduard Hartman, MUDr. Stanislav Pastva, MUDr. 
Ľubomír Sámel, Branislav Zubričaňák 

C. Výbor mestskej časti Sever  
Ján Babič, Marta Bláhová, Vladimír Gavenda, Janka 
Fabová, RNDr. Jozef Mertan, Ing. Róber Lifka, Ľubomír 

Dobiaš, Juraj Holúbek  

D. Výbor mestskej časti Západ 
Martin Barčák, Mgr. Ladislav Pavlík, Vladimír 
Poruban, Tomáš Vaňo 

Poslanci schválili aj zmenu Štatútu mesta Trenčín, podľa 

ktorej môţe v prípade potreby mestské zastupiteľstvo na návrh 
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primátora do funkcie uvoľneného funkcionára zvoliť aj 

viacerých poslancov. Doteraz mohol tento post zastávať len 

jeden z poslancov.  
Nový zástupca primátora 26-ročný Tomáš 

Vaňo doteraz pracoval ako vedúci okresnej 
kancelárie Ľudovej strany – Hnutia za demo-

kratické Slovensko v Trenčíne a popri za-

mestnaní si externe dopĺňa vzdelanie na 
Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne v odbore verejná správa. 

Vlastné poznámky 

 
Dňa 23. marca 2007 si pripomenuli trenčianski antifašisti 65 

rokov od prvého transportu Ţidov do koncentračných táborov 
z trenčianskej ţelezničnej stanice. 

Pri tejto príleţitosti sa dnes pred 

synagógou v Trenčíne sa zišla 
hŕstka ľudí, medzi nimi aj obča-

nia, ktorí nacistickú likvidáciu 
preţili, ktorí si uctili pamiatku za-

vraţdených ţidovských spoluob-

čanov. Pri pietnej spomienke 
predseda Oblastného výboru Slo-

venského zväzu protifašistických 
bojovníkov Tomáš Švec spome-

nul, ţe 24. marca 1942 vtedajšia 

vláda na čele s predsedom Vojte-
chom Tukom schválila návrh ústavného zákona o odstránení 

Ţidov z územia Slovenskej republiky a ešte v ten deň bol z 
Trenčína vypravený prvý vlak. Z Trenčína v priebehu roka a 

pol vypravili celkom štyri vlaky, ktoré odvliekli 15 750 Ţidov, 

z ktorých sa vrátilo len 1 586. Vo vtedajšom Trenčianskom 

Tomáš Vaňo 
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okrese podľa súpisu Ţidov, ktorý je zverejnený na inter-

netových stránkach Ústavu pamäti národa, pred deportáciou 

ţilo 2.146 Ţidov. V meste Trenčín, ktoré vtedy malo 13 647 
obyvateľov, ţilo 1.559 ţidovských obyvateľov. Ako informuje 

pamätná tabuľa na synagóge, 1.573 Ţidov v okrese Trenčín 
nacisti umučili, alebo padli v Slovenskom národnom povstaní.  

Slovenskí antifašisti pri príleţitosti 65. výročia genocídy s 

veľkým znepokojením a obavami sledujú zmáhajúci sa neo-
fašizmus. Vystúpenia ľudí zo strany Slovenskej pospolitosti 

pripomínajú obdobie pošliapavania všetkých ľudských práv 
a glorifikovanie predstaviteľov bývalého Slovenského štátu. 

„Neonacizmus nemá miesto v civilizovanej spoločnosti. Na-

cizmus popiera základné ľudské práva, preto nemôţeme 
dopustiť ani len v náznakoch, ţe by sa takáto história na 

Slovensku mohla opakovať,“ vyhlásil Tomáš Švec. 
Vlastné poznámky 

 

V Trenčíne uţ nemusia vodiči motorových vozidiel, ktorý 
parkujú na Palackého ulici, vymieňať v blízkych obchodoch 

papierové peniaze za 10,- mince, aby si mohli zaplatiť po-
platok za parkovanie. Od 30. marca 2007 bolo odovzdané do 

uţívania zariadenie na parkovisku Palackého ulica, pred 

budovou Tatra Banky na 
rozmieňanie papiero-

vých peňazí v nominál-
nych hodnotách 20,- Sk, 

50,- Sk, 100,- Sk, 200,- 

Sk na 10,- Sk mince. Je-
dinou podmienkou, kto-

rú je nutné dodrţať, aby 
papierová finančná ho-

tovosť bola hladká, vy-

rovnaná, nepokrčená a 
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nevypraná. 

Info 05.04.2007  

Pomocná evidencia 166/1/07 
 

Dňa 3.apríla 2007 v Galérii M.A. Bazovského prijal 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja – MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH delegáciu Čuvašskej republiky vedenú 

Sergejom Gapliko-
vom. Spolupráca s 

touto povolţskou re-
publikou bola inšti-

tucionalizovaná uţ 

v predchádzajúcom 
volebnom období 

Trenčianskeho samo-
správneho kraja 

a tomto prípade išlo o 

tretie spoločné roko-
vanie zmiešanej slo-

vensko-čuvašskej komisie. Na tlačovej konferencii predseda 
Kabinetu ministrov Čuvašskej republiky Sergej Gaplikov pri-

pomenul, ţe od jeho predchádzajúcej návštevy pred dvoma 

rokmi v Trenčianskom kraji sa medziregionálne vzťahy posu-
nuli dopredu. Najväčšie moţnosti spolupráce vidí v oblasti 

poľnohospodárstva a potravinárstva. Zaujali ho skúsenosti 
podnikov z Trenčianskeho kraja so spracovaním a usklad-

nením ovocia, ale aj z oblasti hydinárstva. Spolupráca sa uţ 

rozbehla v oblasti liehovarníctva a chystá sa aj zaloţenie 
spoločného slovensko-čuvašského inseminátorského podniku. 

Ďalšie moţnosti kontaktov vidí Sergej Gaplikov v oblasti kú-
peľníctva a cestovného ruchu, ale aj v kultúre, kde pozval 

niektorý z trenčianskych súborov na folklórny festival v Ču-

vašsku. „Nemáme spoločné len pekné ţeny, srdečnosť a 

zľava – Sergej Gablikov, MUDr. Pavol Sedláček, MPH 
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schopnosť byť dobrými priateľmi, ale máme aj spoločné plány 

rozvíjať regióny, za ktoré sme zodpovední,“ zdôraznil 

trenčiansky ţupan MUDr. Pavol Sedláček. Keďţe sú v kraji 
firmy, ktoré podnikajú v Ruskej federácii ako Konštrukta 

Trenčín, Matador Púchov tak, tieto kontakty by mohli pod-
poriť aj rozvoj hospodárskych vzťahov. Moţnosti však vidí aj 

v oblasti kúpeľníctva či v kultúrnych výmenách. „Máme 

naozaj veľa priesečníkov, kde by sme si mohli byť uţitoční a 
mohli by sme spolupracovať.“ Dôkazom jeho slov boli aj 

nasledujúce rokovania troch pracovných skupín zmiešanej 
komisie. Najvyšší predstavitelia Čuvašskej republiky sa stretli 

s dekanom Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Miroslavom 

Mečárom, CSc. a jeho spolupracovníkmi. Odborníci na 

financie a poisťovníctvo rokovali o moţnostiach spolupráce so 
zástupcami poisťovne Kooperatíva a čuvašskí podnikatelia zo 

spoločností Sovintechnika a Golicin hľadali priestor na nové 

kontakty v tretej pracovnej skupine pod záštitou Trenčianskej 
regionálnej kancelárie Slovenskej obchodnej a priemyselnej 

komory. V popolud-
ňajších hodinách 

členovia skupín nav-

štívili sklárne LR 
RONA v Lednic-

kých Rovniach, fir-
mu Fruktop Ostra-

tice a kúpele v Tren-

čianskych Tepli-
ciach. Rokovania 

vyvrcholili podpi-
som protokolu zmiešanej komisie o zámeroch spolupráce 

medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Kabinetom 

ministrov Čuvašskej republiky. 
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Vlastné poznámky 

 

Presne na deň,  t.j. 10. apríla 2007 si pripomenuli občania 
mesta Trenčín 62. výročia oslobodenia svojho mesta spod 

nemeckého fašizmu. Za smútočného chorálu Vojenskej hudby 
Trenčín poloţili delegácie politických a štátnych orgánov, 

politických organizácií a občianskych hnutí k pamätníku umu-

čených vence vďaky. V slávnostnom príhovore primátor Mes-
ta Trenčín Ing. Branislav Celler vyzdvihol morálne kvality 

bojovníkov proti fašizmu, ktorí „na vlastných pleciach zaţili 
krutosti a bezprávie od ľudí, ktorí boli vedení strachom, 

nenávisťou, zaslepenosťou, zvrátenou ideológiou či vidinou 

moci. Priznal sa, ţe preţíva smútok vtedy, keď spoznáva 
osudy z rozprávania tých, ktorí preţili, čo všetko museli zaţiť 

v najkrajšom veku ţivo-
ta, keď boli obratí o ľud-

skú dôstojnosť, keď boli 

vystavení fyzickému 
a psychickému týraniu 

a donútení pozrieť sa 
priamo do tváre smrti. 

Toto poznanie pretavil 

do vlastného priznania, 
ţe je rád, keď nepatrí ku 

generácií, ktorá toto všetko preţila. Sám si nevie predstaviť, 
ako by sám zvládol takéto zaobchádzanie a hrôzy, akého 

hrdinstva by bol schopný sám. Na tomto pietnom mieste, kde 

sme sa dnes stretli, vydali po vojne otvorené masové hroby 
svedectvo 69 obetí, za akých bolestí  sa rodila sloboda 

v Trenčíne. Trenčania si musia preto na tieto nevinné obete 
spomínať s úctou a láskou. Prvé hodiny a dni oslobodenia od 

fašizmu v roku 1945 boli sprevádzané úľavou a eufóriou z no-

vého začiatku po preţitých hrôzach. Vtedy ešte nik netušil, ţe 
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namiesto ţelanej slobody myslenia, rozhodovania a konania 

onedlho nastúpi na ďalších 40 rokov obdobie inej ideológie a 

nátlaku moci, ktorej zločiny sa neprejavovali formou otvo-
reného vojnového konfliktu na uliciach pred zrakmi všetkých. 

Prebiehali však skryte, nemenej zákerne, často za dverami 
súdnych siení na základe vykonštruovaných obvinení po 

nevľúdnych vyšetrovaniach tajnej sluţby. I na tieto obete by 

sme nemali zabúdať. Vyjadril myšlienku, aby dnešný deň bol 
pripomenutím toho, ţe mier a demokracia sú veľmi krehké 

veci, môţu sa rozbiť, príliš ľahko zmeniť na otvorený konflikt 
či dokonca vojnu. Potvrdzuje to história a otvorené vojnové 

ohniská vo svete. Na príhovor primátora nadviazal člen 

Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov 

v Trenčín Pa-

vol Liška, kto-

rý pripomenul 

skutočnosť, ţe 
málo sme sa 

poučili z histó-
rie, keď nevní-

mame utrpenie 

druhých, ako-
by sa nás to 

netýkalo. Je to 
iba zdanlivé. 

Bývalá Juhoslávia nie je tak ďaleko ani Čečensko, Afganistan, 

Irak. Hovorí sa, ţe všetci ľudia sú si bratia. Je to naozaj tak ? 
Brato-vraţedná vojna v bývalej Juhoslávii dokazuje opak. 

V spoločnosti existujú sily, ktoré delia ľudí s bielou alebo 
s tmavšou pleťou, podľa vierovyznania, podľa národnosti, 

alebo iných odlišností. Nestačilo by povedať, ţe toto je 

človek! Blíţi sa mesiac máj a s ním spájaná láska medzi 

pamätník umučených na Brezine okrášlili vence vďaky 
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ľuďmi. Proti nej je aj odpor ku všetkému. On robí z človeka 

vlka nenasýteného zhromaţďovateľa hmotných statkov i za 

cenu vojny, človeka netolerantného tvora baţiaceho po moci, 
človeka neprajníka. Musíme si uvedomiť, ţe fašizmus bol 

porazený, ale nebol zničený. Potvrdzujú to skutočnosti, ţe na 
otvorenú scénu sa dostávajú jeho pohrobkovia, ktorí svojimi 

heslami získavajú pre svoje zámery našu mládeţ. Tá nemá 

predstavu, čo je nacizmus, čo je fašizmus, čo je symbol háko-
vého kríţa, preto ju treba pred týmto odpadom spoločnosti 

chrániť. Nezabúdajme na slávnu minulosť. Načierajme do 
čias, kedy sa rodila naša sloboda, načierajme do čias, z kto-

rých pramení naša súčasnosť. Pripomínajme si ich pre našu 

budúcnosť.  Záver pietnej oslavy patril hymnickej piesni „Kto 
za pravdu horí.“ Po ukončenej pietnej slávnosti pozval vete-

ránov druhej svetovej vojny primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler na čašu sektu do obradnej miestnosti Mest-

ského úradu v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčíne 19.04.2007 

Pomocná evidencia 191/1/07 
 

Krajskému súdu v Trenčíne bude aj predsedať aj naďalej 

Jozef Kutiš, ktorého minister spravodlivosti Štefan Harabin 
vymenoval na ďalšie funkčné obdobie. Informoval o tom 

hovorca ministerstva spravodlivosti Michal Jurči. Doterajšie 
funkčné obdobie sa mu skončilo 31. marca 2007. 

Info Trenčín 19.04.2007  

Pomocná evidencia 191/1/07 
 

Novým riaditeľom Obvodného úradu pre cestnú dopravu a 
pozemné komunikácie v Trenčíne sa od 12. apríla 2007 stal 

Ing. Peter Gašparovič. O jeho vymenovaní na návrh Mini-

sterstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 
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rozhodla vláda. Vládny kabinet zároveň odvolal súčasného 

riaditeľa Ing. Antona Kalafúta. 

Info Trenčín 19.04.2007  
Pomocná evidencia 191/1/07 

 
Na programe zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Tren-

číne dňa 19. apríla 2007 okrem  majetkových prevodov bol 

prerokovaný návrh na zmenu zriaďovacích listín inštitúcií, 
ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčín, konkrétne škôl, 

školských zariadení, Domova penziónu pre dôchodcov a So-
ciálnych sluţieb Mesta Trenčín a návrh zmluvy o spolupráci 

pri zabezpečovaní činnosti Art-kina Metro v roku 2007. 

Poslanci schválili rozšírený program o dva poslanecké návrhy, 
ktorými bol návrh viceprimátora Tomáša Vaňu na doplnenie 

odborných komisií pôsobiacich pri mestskom zastupiteľstve 
z radov občanov mesta a návrh poslanca Ľubomíra Sámela 

o odmenách pre funkcionárov mesta za rok 2006. Zmeny 

v zriaďovacích listinách inštitúcií, ktorých zriaďovateľom je 
Mesto Trenčín si vynútili výsledky z kontrolného zistenia 

Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, vyko-
naného v závere roka 2006 a predstavujú vecné a finančné 

vymedzenie majetku, ktorý bol organizáciám zverený do 

správy na zabezpečenie ich úloh. Poslancami schválená 
zmluva o spolupráci a výpoţičke pri zabezpečovaní činnosti 

Art-kina Metro v roku 2007 vymedzilo podmienky pre 
zabezpečenie činnosti Art-kina Metro :  

- poskytnutie dotácie na základe schváleného rozpočtu Mesta 

Trenčín na rok 2007,  
- práva a povinnosti uţívateľa, občianskeho zdruţenia 

LampArt  

- a ďalšie garancie fungovania projektu Kina náročného 
diváka.  
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Činnosť Art-kina Metro je zameraná na programy výchovy 

filmového diváka vrátane školskej mládeţe. Takto poňatý plán 

predpokladá pribliţne štyri projekcie týţdenne. Poslanecký 
návrh na vyplatenie odmien funkcionárom mesta za rok 2006 

odôvodnil predseda finančnej a majetkovej komisie pri Mest-
skom zastupiteľstve MUDr. Ľubomír Sámel ekonomickými 

ukazovateľmi, ktoré Mesto Trenčín dosiahlo v minulom roku. 

„Výsledky hospodárenia sú pozitívne, mesto skončilo minulý 
rok so ziskom 152 miliónov Sk. Podarilo sa mu okrem iného 

získať účelovú dotáciu z ministerstva hospodárstva vo výške 
90 mil. Sk na výstavbu komunikácií a nenávratný príspevok 

vo výške 202 mil. Sk zo zdrojov Európskej únie na 

vybudovanie infraštruktúry v budúcej priemyselnej zóne 
a pripravilo projekt premostenia Váhu, ktorý je v súčasnosti 

zahrnutý do investičných úloh Slovenskej správy ciest. a.s..“ 
Z dvadsaťjeden prítomných poslancov sa s jeho slovami 

stotoţnilo 19 a bez rozpravy schválili primátorovi Trenčína 

Ing. Branislavovi Cellerovi odmenu vo výške 367 200 Sk, 
bývalému viceprimátorovi Ing. Antonovi Bocovi vo výške 

235 008 Sk a bývalému poslancovi, dlhodobo uvoľnenému na 
výkon funkcii Branislavovi Zubričaňákovi vo výške 132 192 

Sk.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 199/1/07 

 
Podľa údajov Svetovej zdravotníckej federácie pri doprav-

ných nehodách na celom svete umiera kaţdoročne takmer            

1,2 milióna ľudí a ďalších 50 miliónov osôb utrpí váţne zra-
nenia. Dopravné nehody sú druhou najčastejšou príčinou úmr-

tia osôb vo veku 5 - 25 rokov, čo prináša obrovské spolo-
čenské straty a má veľmi negatívny dopad na ďalší ţivot 

postihnutých rodín. Hoci dopravné nehody vznikajú veľakrát 

náhodne, dá sa im účinne predchádzať. Na celosvetový pro-
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blém dopravnej nehodovosti a na podporu aktivít, ktoré môţu 

byť účinnou prevenciou bol zameraný Globálny týţdeň bez-

pečnosti cestnej premávky, ktorý vyhlásila OSN v spolupráci 
so Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO od 23. aţ do 

29. apríla 2007. Do akcie sa zapojili aj slovenské autoškoly. 
Podľa predsedu Komory autoškôl na Slovensku Jaroslava 

Prekopa, v ktorej je registrovaných cca 300 autoškôl, sa 

pracovníci a majitelia autoškôl zamerajú v tomto období 
napríklad na problém alkoholu za volantom, na výcvik na 

dopravných ihriskách či na previerky dopravného prostredia v 
okolí škôl, alebo demonštráciu bezpečných ciest do školy a 

podobne. V autoškolách sa pri výučbe nových mladých 

adeptov na získanie vodičského preukazu sústredia na infor-
movanosť o pouţívaní bezpečnostných prvkov, ako je pou-

ţívanie prilieb a bezpečnostných pásov. Budú hovoriť o pro-
blematike poţívania alkoholu pred jazdou o nebezpečnosti 

neprimeranej rýchlosti, o nerešpektovaní dopravných značiek. 

„Chceme iniciovať dni otvorených dverí v nemocniciach, 
ukáţky poskytovania prvej pomoci, ale aj charitatívne špor-

tové a kultúrne akcie.“ Autoškola s pôsobnosťou v Trenčíne a 
v Trenčianskej Turnej pripravila pre školákov prvého stupňa 

miestnej základnej školy výtvarnú súťaţ o ceny s pro-

blematikou dopravy a bezpečnosti na cestách. Pre všetkých 
ţiakov bude pripravené v areáli školy pojazdné detské 

dopravné ihrisko, kde sa budú konať viaceré tematické súťaţe 
o hodnotné ceny. Počas akcie dostanú ţiaci turnianskej školy 

30 kusov reflexných viest pre ţiakov a 4 vesty pre učiteľov. A 

obyvateľom Trenčianskej Turnej rozdajú reflexné samolepky, 
ktoré budú môcť vyuţívať ako účastníci cestnej prevádzky, 

alebo ako chodci na priechodoch. Počas akcie môţu motoristi 
na cestách očakávať aj kontroly dopravnej polície. Budú kon-

trolovať najmä povinné vybavenie príslušenstva motorových 

vozidiel, ale aj rýchlosť, technický stav vozidiel, pouţívanie 
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bezpečnostných pásov a spolu so zdravotnou sluţbou Čer-

veného kríţa skontrolujú aj lekárničky a u starších vodičov 

lekárske osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti na vedenie 
motorového vozidla. Počas dňa 28. apríla 2007 si motoristi 

mohli bezplatne prehliadnuť svoje vozidlá v staniciach 
technickej kontroly v Trenčíne a Trenčianskej Turnej.  

Trenčianske noviny 26.04.2007  

Pomocná evidencia 211/1/07 
 

Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom    
9. zasadnutí zastupiteľstva 25. apríla 2007 schválili bez výhrad 

záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 

2006. Samosprávny kraj hospodáril s vyrovnaným rozpočtom 
v celkovej výške príjmov i výdavkov 3.104.095 tis. Sk. 

V priebehu roka zastupiteľstvo schválilo tri zmeny rozpočtu 
a realizovaných bolo 41 presunov finančných prostriedkov 

a zmien účelu pouţitia finančných prostriedkov v rámci 

schváleného rozpočtu. Správnosť hospodárenia overil a potvr-
dil aj nezávislý audítor. V rámci optimalizácie siete škôl 

poslanci schválili návrh na vyradenie Poľnohospodárskeho 
učilišťa v Novom Meste nad Váhom zo siete škôl s účin-

nosťou od 1. septembra 2007. K tomu istému dátumu navrhli 

vyradiť zo siete škôl aj Chemické učilište v Novákoch, 
v ktorom uţ 10 rokov nie sú pripravovaní ţiaci na výkon 

povolania. Poslanci podporili návrh na vyradenie Zdruţenej 
strednej školy obchodu a sluţieb v Handlovej  a Strednej 

priemyselnej školy v Handlovej k 1. septembru 2007 a k tomu 

istému dátumu navrhli zriadiť v Handlovej Spojenú školu 
s organizačným zloţkami - Zdruţená stredná škola a Stredná 

priemyselná škola. Tomuto spojeniu sa v Handlovej prispô-
sobí aj školská jedáleň, dve výdajne školskej kuchyne 

a Domov mládeţe. Zastupiteľstvo vzalo na vedomie infor-

matívnu správu o priebeţnom stave implementácie štruk-
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turálnych  fondov v Trenčianskom kraji v rokoch 2004 aţ 

2006, aj rozvojový program verejných prác v samosprávnom 

kraji na roky 2008 aţ 2010. Poslanci schválili aj zloţenie 
pracovnej skupiny pre program LEADER v Trenčianskom 

kraji. Za predsedníčku komisie bola zvolená poslankyňa 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Zuzana Máčeková. 

Poslanci prerokovali aj správu o ročnom zúčtovaní dotácií pre 

zmluvných dopravcov za realizované výkony vo verejnom 
záujme v autobusovej doprave. Keďţe reálny počet výkonov 

bol vyšší ako počet objednaných tarifných kilometrov, pos-
lanci schválili aj výšku  neuhradenej preukázanej straty 

v pravidelnej autobusovej doprave za minulý rok v celkovej 

sume 24 366 tis. Sk, z toho pre SAD Prievidza je výška  
preukázanej neuhradenej straty 4 476 tis. Sk., pre SAD 

Trenčín – 19 890 tis. Sk. Poslanci zobrali na vedomie aj 
Výročnú správu o hospodárení Správy ciest Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za rok 2006. Popri pravidelnej správe 

o hospodárení troch nemocníc v pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja si poslanci vypočuli aj informatívnu 

správu o zabezpečení zdravotnej starostlivosti počas mimo-
riadnej udalosti vo VOP Nováky. Mobilizovaných bolo 148 

zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov, z toho 34 

lekárov, 101 sestier, laborantov, sanitárov, 5 vodičov ZZS a 7 
ostatných prevádzkových pracovníkov. Spolu ide o 758 hodín  

nadčasovej práce a 17,5 hodín pracovnej pohotovosti. Poslanci 
si vypočuli informatívnu správu o sieti zdravotníckych 

zariadení ústavnej zdravotníckej starostlivosti. V uznesení 

vyjadrili nesúhlas s radikálnou redukciou posteľového fon-
du v Trenčianskom kraji o 743 lôţok a podporili aj zachovanie 

patologicko-anatomického pracoviska v Trenčíne, ktoré by 
malo zaniknúť 30. 6. 2007. Rokovanie zastupiteľstva malo aj 

jednu technickú zvláštnosť. Poslanci dostali po prvý raz 

materiály v elektronickej podobe. 
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tsk.sk 27.04.2007 

 

Na historicky prvom stretnutí sa zišli vo štvrtok 26. apríla 
2007 v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne podpredsedovia 

samosprávnych krajov. „Je vhodné, aby na pravidelné roko-
vania predsedov krajských samospráv nadviazali aj podobné 

kontakty podpredsedov, ale aj rokovania predstaviteľov 

jednotlivých odborov zo všetkých slovenských krajov,“ 
zdôraznil  predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

MUDr. Pavol 
Sedláček, MPH, 

ktorý hostí privítal 

na pôde Trenčian-
skeho kraja. Podľa 

iniciátora a hlavné-
ho hostiteľa po-

dujatia podpredse-

du Trenčianskeho 
samosprávneho kra-

ja PaedDr. Jozefa 

Boţika na stretnutí 

dominovali tri okruhy odborných tém : školstvo, doprava 

a sociálne veci. V oblasti školstva sa podpredsedovia zhodli na 
tom, ţe doterajší normatív finančných prostriedkov na ţiaka 

pre stredné školy je nepostačujúci. Štát by mal ráznejším 
spôsobom vstúpiť aj do reštrukturalizácie siete  študijných 

a učebných odborov, aby nadväzovali na potreby trhu práce 

v regiónoch i v celej Slovenskej republike.  Zahraniční inves-
tori, ktorí na Slovensko prichádzajú, totiţ upozorňujú na ne-

dostatok niektorých profesií, kým  absolventov iných odborov  
je na trhu práce prebytok. Podpredseda Košického samo-

správneho kraja Ing. Emil Ďurovčík pripomenul  niekoľko 

skúseností s optimalizáciou siete škôl v kraji, kde klá-
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dli osobitný dôraz na trpezlivú komunikáciu so všetkými 

zainteresovanými – rodičovskou verejnosťou, s učiteľmi 

i ţiakmi konkrétnych škôl. V oblasti dopravy je hlavným 
problémom krajských samospráv prevzatie ciest 2. a 3. triedy 

bez vysporiadaných pozemkov. Kraje nemajú nevyhnutné 
miliardy korún na vykúpenie týchto pozemkov. Tým je však 

na Slovensku ohrozené čerpanie prostriedkov z Európskej únie 

na rekonštrukciu ciest. Podľa podpredsedu Banskobystrického 
samosprávneho kraja Dušana Švantnera, ktorý je záro-

veň štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy, pôšt a tele-
komunikácií Slovenskej republiky, ţe úloha výkupu pozem-

kov pod cestami je jed-

nou z priorít rezortu a 
najneskôr do dvoch  me-

siacov by mali byť známe 
ďalšie postupy. V oblasti 

sociálnej oblasti je veľ-

kým problémom nárast 
počtu  sociálnych zaria-

dení. Nemajú však dosta-
točný finančný potenciál 

a všetky sa obracajú na samosprávne kraje s nádejou, ţe budú 

zapojené do systému financovania krajskou samosprávou. 
Napnuté rozpočty samosprávnych krajov to však neumoţ-

ňujú. Aj tu je nevyhnutný spoločný postup v rámci celého 
Slovenska. Podpredsedovia krajských samospráv sa v závere 

dohodli, ţe sa budú pravidelne stretávať raz za tri mesiace. 

Vopred si dohodnú dva okruhy tém, ktorým sa budú venovať 
a prizvú si na rokovanie aj odborníkov z príslušných odborov. 

Najbliţšie stretnutie sa uskutoční v septembri v Košiciach. 
tsk.sk 
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V predvečer osláv prvého mája 

sa na Mierovom námestí sústredili 

občania mesta, aby boli svedkami 
postavenia májového stromu, ktorý 

deti z Detského folklórneho súboru 
Radosť ovenčili stuţkami a pritom 

si spievali. Po ovenčení stromu 

potom pracovníci Mestského 
hospodárstva a správy lesov v Trenčíne tento postavili a celú 

túto činnosť sprevádzala svojím koncertom dychová hudba 
Skalanka. Treba s oslavami prvého mája dopovedať, ţe i keď 

počasie v podstate prialo, lebo svietilo slniečko, ale studený 

severný vietor znepríjemňoval májovú pohodu. Prvomájové 
oslavy v Trenčíne prebiehali na Mierovom námestí, Štúrovom 

námestí a pred Kultúrnym a metodickým centrom Ozbro-
jených síl Slovenskej republiky. Na centrálnom javisku na 

Mierovom ná-

mestí sa striedali 
rôzne amatérske 

a profesionálne 
umelecké súbory 

a telesá. Začia-

tok programu 
patril dychovej 

hudbe zo Skaly, 
ktorú potom vys-

triedali deti 

z folklórneho sú-
boru Radosť. Po 

hodinke ich programu sa na javisku predstavilo košické Di-
vadlo na peróne s ich Slanou rozprávkou, netradičnou adap-

táciou tradičného príbehu soli, ktoré je nad zlato. Na pravé 

poludnie sa do sýtosti na javisku vyskákali známe trenčianske 
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tanečné skupiny Aura, Goonies, Maryland. Popoludňajší 

program patril koncertu ľudových hudieb, účastníkom 

medzinárodného festivalu Mladá Európa „Balamuty 
a Vasilky“ z Bieloruska, „Ovečky“ zo susednej Moravy 

a koncert Vidieka so šoumenom Jánom Kuricom. Večer, keď 
sa ochladilo sa Trenčanom predstavil bratislavský „Violin 

orchestra“ a na záver májového večera sa predstavil Laco 

Déczi so svojím kvartetom. Publikum preváţne seniorského 
veku bavili od rána do večera dychové hudby trenčianskeho 

regiónu.  
Vlastné poznámky 

 

Slovenská ratingová agentúra, a.s. (SRA
TM

), integrálna 
súčasť European Rating Agency (ERA

TM
) Londýn, ktorá je 

prvou ratingovou agentúrou so zameraním na trhy strednej, 
východnej Európy a Balkánu zvyšila krajskému mestu Trenčín 

ratingové hodnotenie s platnosťou od 3. mája 2007 nasledov-

ne : 
- Dlhodobý korunový rating : A-(stabilný výhľad) 

- Dlhodobý devízový rating :   BBB+ (stabilný výhľad) 
- Krátkodobý rating : S2 

Mestu Trenčín bolo priradené dlhodobé ratingové 

hodnotenie v kategórii transakcií v slovenských korunách A- 

(stabilný výhľad). V kategórii transakcií v cudzích menách 

bolo krajskému mestu Trenčín priradené ratingové hodnotenie 
BBB+ (stabilný výhľad). Krátkodobé ratingové hodnotenie 

krajského mesta Trenčín je S2, čo je najlepšie moţné 

krátkodobé ratingové hodnotenie pre subjekty dosahujúce 
dlhodobé ratingové hodnotenie A-. 

Zdôvodnenie : 
 Strategický dokument - Plán hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja mesta na roky 2004-2006 a 2007-2015 sa stal 

významným nástrojom všestranného rozvoja mesta Trenčín. 
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Napĺňanie konkrétnych úloh strategického dokumentu 

umoţňuje zabezpečiť trvalo udrţateľný rozvoj mesta a 

lepšie ţivotné podmienky pre všetkých obyvateľov mesta.  
 Finančné hospodárenie mesta hodnotí agentúra ako stabilné. 

Mesto Trenčín k ultimu roka 2006 vykázalo prebytok v 
objeme 152 633 tis. Sk, vrátane nevyčerpanej účelovej dotá-

cie z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na 

financovanie technickej a dopravnej infraštruktúry súvisia-
cej s regionálnym rozvojom mesta Trenčín vo výške 89,8 

mil. Sk. K ultimu roka 2006 mesto dodrţiavalo pravidlá 
rozpočtového hospodárenia, hodnota ukazovateľa zadlţe-

nosť k beţným príjmom predstavovala 42,09 % a hodnota 

ukazovateľa dlhová sluţba k beţným príjmom 17,39 %.  
 Mesto v roku 2006 vypracovalo rozpočet mesta Trenčín na 

roky 2007-2009 v štruktúre programového rozpočtovania, aj 
keď zákonná povinnosť jeho vypracovania vyplýva aţ v 

roku 2008. Mesto sa týmto spôsobom vopred pripravuje na 

nové legislatívne zmeny v oblasti rozpočtových pravidiel.  
 Projekt procesného riadenia, ktorého cieľom boli najmä 

ekonomizácia procesov Mestského úradu v Trenčíne a 
priblíţenie sa k občanovi, bol v roku 2006 zavŕšený 

získaním certifikátu systému manaţérstva kvality ISO 

9001:2000. V roku 2006 mesto pokračovalo v budovaní 
klientskeho prístupu k občanom mesta. Okrem vybudovania 

moderného klientskeho centra mesto sprevádzkovalo aj 
Centrum rozvoja mesta. Mesto Trenčín tak pokračuje vo 

svojom klientskom prístupe pri poskytovaní sluţieb 

verejnosti.  
Pomocná evidencia 235/1/07  

 
Dňa 7. mája 2007 sa uskutočnili v kongregačnej sále Tren-

čianskeho múzea krajské oslavy príslušníkov Hasičského a zá-

chranného zboru Trenčianskeho okresu. V slávnostnom prího-
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vore riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného 

zboru Ing. Michal Jurdík konštatoval, ţe „rok 2007 je pre 

príslušníkov Hasičského a záchranného zboru mimoriadne 
významným, pretoţe v týchto dňoch je tomu päť rokov, keď 

na základe zákona                        
č. 315/2001 Z. z. 

o Hasičskom a zá-

chrannom zbore 
vznikol jednotne 

organizovaný, od-
vetvovo riadený 

a samostatne pôso-

biaci Hasičský a zá-
chranný zbor. Hasič-

ský a záchranný 
zbor predstavuje jednu zo základných zloţiek integrovaného 

záchranného systému, ktorý vykonáva úlohy predovšetkým na 

úseku ochrany pred poţiarmi a činnosti v oblasti záchrany 
ţivota, zdravia a majetku občanov. Jeho poslaním je :  

 plnenie úloh štátnej správy na úseku ochrany pred poţiarmi, 
osobitne pri vykonávaní štátneho poţiarneho dozoru,  

 plnenie úloh súvisiacich so zdolávaním poţiarov 

a s vykonávaním záchranných prác pri haváriách, ţivelných 
pohromách a iných mimoriadnych udalostiach (v rozsahu 

medzinárodných zmlúv poskytuje takúto pomoc aj iným 
štátom), 

 plnenie úloh v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej 

prípravy na úseku ochrany pred poţiarmi a v oblasti 
preventívno-výchovného pôsobenia, 

 plnenie úloh pri zabezpečovaní jednotného uplatnenia 
technických poţiadaviek protipoţiarnej bezpečnosti, posu-

dzovania zhody a výkonu dohľadu nad výrobkami podľa 

osobitných predpisov, 



 99 

 podieľanie sa na plnení úloh vedecko-technického rozvoja 

na úseku ochrany pred poţiarmi a pod.“ 

V ďalšej časti príhovoru zhodnotil uplynulý rok 2006, keď 
„organizačné jednotky Krajského riaditeľstva Hasičského 

a záchranného zboru v Trenčíne vykonali celkovo 2.428 
výjazdov. Z tohto počtu bolo 1.163 výjazdov k technickým 

zásahom a 926 krát vychádzali hasiči k poţiarom. Z uvede-

ného mnoţstva poţiarov bolo najviac výjazdov 196 k po-
ţiarom kontajnerov, 149 výjazdov k vypaľovaniu trávy a su-

chých porastov, 99 krát k poţiarom dopravných prostriedkov 
cestnej dopravy, 66 krát k poţiarom skládok odpadov a 

smetiska a 58 krát k poţiarom rodinných domov. Pri po-

ţiaroch vznikla priama škoda 78.784.602,- Sk, pričom uchrá-
nené hodnoty dosiahli výšku 265.405.000,- Sk. Uskutočnilo sa 

544 výjazdov k dopravným nehodám. Okrem toho sú pri-
pravení pomáhať aj pri zdolávaní mimoriadnych udalostí, 

zúčastňujú sa pri záchrane chorých a zranených, ktorí uviazli 

na najneuveriteľnejších miestach vo vode, na zemi či 
pod zemou. Zbierajú a zabezpečujú prevoz podozrivých 

zásielok, ortute, podozrivo uhynutých zvierat a pod. Aj z vý-
počtu týchto úloh je zrejmá veľká flexibilita, potrebná odborná 

spôsobilosť a špecializácia hasičov. 

K nastúpeným príslušníkom hasičského a záchranného 
zboru sa potom prihovoril viceprezident Hasičského 

a záchranného zboru Slovenskej republiky Ing. Jozef 

Prosňák a poďakoval za ich činnosť pri záchrane ľudských ţi-

votov a materiálnych hodnôt. Personálnym rozkazom prezi-

denta Hasičského a záchranného zboru č. 69/2007 prevzali 
medailu „Za sluţbu vlasti v Hasičskom a záchrannom zbore 2. 

stupňa“ npor. Václav Mikula z Okresného riaditeľstva Ha-
sičského a záchranného zboru v Bánovciach n/B. a mjr. Mgr. 

Stanislav Martinka z Okresného riaditeľstva Hasičského 

a záchranného zboru v Povaţskej Bystrici. Medailu „Za sluţbu 
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vlasti v Hasičskom 

a záchrannom zbore 

3. stupňa“ mjr. Bc. 

Martina Polakovi-

čová, mjr. Ing. Mi-

roslav Tuţinský a 

mjr. Mgr. Iveta Ze-

lizková z Krajského 
riaditeľstva Hasič-

ského a záchranného 
zboru v Trenčíne, 

prap. Milan Trška a npor. Milan Gombár z Okresného 

riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne. Za 
vyznamenaných poďakovala mjr. Mgr. Iveta Zelizková 

z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 
v Trenčíne. 

Rozbor zásahovej  činnosti jednotiek Okresných 

riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru 

v Trenčianskom kraji za rok 2006 
 

tab. 1  Zásahy v Trenčianskom kraji za rok 2006 

Udalosť BN IL MY NM PE PB PD PU TN 
Kraj 
TN 

Poţiare 93 108 34 94 75 110 230 53 129 926 

Technické zásahy 118 110 76 125 109 116 249 92 168 1163 

Ekologické zásahy 1 5 1 3 3 7 12 11 13 56 

Plané poplachy 9 8 4 7 11 8 15 10 12 84 

Cvičenia 6 21 5 8 5 7 20 8 36 116 

Poţiare bez zásahu 7 8 1 12 4 12 18 13 8 83 

Spolu 234 260 121 249 207 260 544 187 366 2428 

 

 

 

vyznamenaný prap. Milan Trška preberá ocenenie 



 101 

tab. 2 Výjazdy k dopravným nehodám v Trenčianskom 

kraji za rok 2006 

Dopravné 

nehody 
BN IL MY NM PE PB PD PU TN 

Kraj 
TN 

  Počet výjazdov 62 67 18 56 61 58 98 44 80 544 

Počet usmrtených osôb 1 5 0 5 3 2 3 1 6 26 

Počet zranenených osôb 48 63 15 52 58 44 72 66 93 511 

 

 Rozbor zásahovej  činnosti jednotiek Okresných 

riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru 

v Trenčianskom kraji za roky 2002 – 2006 

   tab. 3  Výjazdy jednotiek v Trenčianskom kraji v rokoch 

2002 - 2006 

 

tab. 4  Výjazdy jednotiek v Trenčianskom kraji v rokoch 

2002 – 2006 

rok BN IL MY NM PE PB PD PÚ TN Spolu za kraj 

2002 305 205 105 238 331 322 623 274 423 2826 

2003 241 318 126 288 242 345 733 305 455 3053 

2004 200 215 90 265 180 293 601 204 360 2408 

2005 169 232 104 233 155 223 590 171 350 2227 

2006 234 260 121 249 207 260 544 187 366 2428 

Spolu 1149 1230 546 1273 1115 1443 3091 1141 1954 12942 

 

rok Poţiare  

Technické 

zásahy bez 

DN 

Dopravné 

nehody 

(DN) 

Ekologické 

zásahy 

Plané 

poplachy 
Cvičenia 

Poţiare 

bez 

zásahu 

Spolu 

za kraj 

2002 851 858 900 66 77 74 0 2826 

2003 1539 600 636 43 89 69 77 3053 

2004 820 698 556 83 78 84 89 2408 

2005 867 536 503 58 85 86 92 2227 

2006 926 619 544 56 84 116 83 2428 

Spol

u 
5003 3311 3139 306 413 429 341 12942 
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Novým prezidentom Únie miest Slovenska sa stal trnavský 

primátor Ing. Štefan Bošnák. Rozhodli o tom delegáti 17. 

snemu, v Bratislave dňa 4. mája 2007. Ing. Štefan Bošnák vo 
funkcii nahradil bývalého primátora Nitry Mgr. Ferdinanda 

Viteka. Prvým viceprezidentom zostal primátor hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy Ing. Andrej 

Ďurkovský. Za viceprezidentov si delegáti vybrali primátora 

Košíc Františka Knapíka, primátora Prešova JUDr. Pavla 

Hagyariho a primátora Trenčína Ing. Branislava Cellera. 

Počet viceprezidentov klesol v porovnaní s minulým obdobím 
zo šiestich na štyroch. Snem zhodnotil súčasný stav, pred-

chádzajúce obdobie a prerokoval a prijal programové zame-

ranie zdruţenia a stratégiu ďalšieho postupu pre nasledujúce 
volebné obdobie. Delegáti snemu skonštatovali, ţe zásadné 

rozhodnutia 16. 
snemu Únie, naj-

mä získavanie 

podpory širokej 
demokratickej 

verejnosti na pre-
sadenie systémo-

vej a komplexnej 

reformy verejnej 
správy bolo us-

kutočnené. Vyja-
drili však znepo-

kojenie z doterajšieho priebehu transformácie prirodzených 

monopolov a z posledných krokov súčasnej vlády, ktoré ne-
rešpektujú doteraz budovaný model verejnej správy a konti-

nuálne pokračovanie reformy. Zároveň vyjadrili presvedčenie, 
ţe v rámci pokračovania procesu decentralizácie a pripra-

vovanej komunálnej reformy sa ešte väčšmi zvýrazní úloha 

miest, ako centier miestneho a regionálneho významu, čo 



 103 

potvrdzuje potrebu diferencovaného zastupovania miest a 

obcí vzhľadom na ich postavenie v  štruktúre verejnej správy 

a potenciál aktívnej účasti na podporných programoch 
Európskej únie a ďalších finančných mechanizmov. Preto 

vyzvali členov Vlády Slovenskej republiky, funkcionárov 
a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k rozvinutiu 

intenzívneho dialógu v rámci pokračujúceho procesu decen-

tralizácie a reformy verejnej správy s osobitným dôrazom na 
prípravu a realizáciu komunálnej reformy. 

Info 17.05.2007 
Pomocná evidencia 267/1/07 

 

Prvé zasadnutie Výboru mestskej časti Stred v Trenčíne sa 

uskutočnilo v stredu 9. mája 2007, na ktorom sa dohodli, ţe 

výbor sa bude stretávať kaţdý tretí pondelok v mesiaci vo 
veľkej zasadačke mestského úradu a občania sa ho môţu 

zúčastniť v čase od 15.
30

 do 16.
30

 h. Na ich poţiadanie sa 
výbor môţe zísť aj v Kultúrnom stredisku Dlhé hony. Roko-

vania zasadnutia sa ako hosť zúčastnil zástupca primátora 

Tomáš Vaňo. Program zahrňoval : 
- posudzovanie poţiadavok na prenájom priestorov pre letné 

terasy v centre mesta, z ktorých odporučili schváliť 

jedenásť ţiadostí; 
- bol podaný návrh na pomenovanie priestoru okolo farského 

kostola Mariánskym námestím, pričom sa prihliadlo na 
historický názov návršia Mariánsky hrad; 

- bol podaný návrh na pomenovanie ulice od kruhového 

objazdu pod Juhom po kriţovatku s Električnou ulicou 
názvom Ku štvrtiam, keď sa vychádzalo z pôvodného 

chotárneho názvu Štvrte; 

- bol podporený aj návrh Ing. arch. Júliusa Brunu na 
pomenovanie ulice od Farských schodov k Ulici Marca 

Aurelia okolo rodného domu Vojtecha Zamarovského jeho 
menom, 
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- bola posúdená sťaţnosť občana, ktorému v tesnom  

susedstve zriadili v pôvodnej garáţi hlučnú kamenársku 

dielňu. Preto výbor poţiadal Útvar architektúry a stratégie 
Mestského úradu v Trenčíne, aby nepovolil rekolaudáciu 

garáţe na dielňu; 

- poslankyňa Gabriela Hubinská tlmočila ţiadosť občanov, 
aby riaditeľ väzenskej nemocnice zabezpečil nerušenie 

verejného kľudu vo večerných hodinách, keď väzni hlasne 
komunikujú cez okná s rodinnými príslušníkmi a priateľmi; 

- poslanec PaedDr. Daniel Beníček upozornil na suchý 

strom v parku ohrozujúci zdravie a ţivoty občanov; 
- poslanec PhDr. Marián Kvasnička pochválil vyriešenie 

statickej dopravy na 

Olbrachtovej ulici, pro-
blémom pre občanov je 

však areál bývalého zá-
hradníctva, kde sa na-

chádza stavebný mate-

riál z asanovaných bu-
dov, rastie burina, 

mnoţia sa hlodavce 
a komáre, akoby poze-

mok nemal majiteľa;  

- poslanec JUDr. Ján Kanaba upozornil na chýbajúce ozna-
čenie Poľnej ulice; 

- členovia výboru upozornili na zlú kvalitu komunikácií 

v centre mesta pascou pre občanov a motoristov je jama 
pred bývalým hotelom Laugaricio; 

- bolo konštatované opravenie prepadnutej dlaţby pred 

mestskými WC; 
- poslanec Ing. Ján Krátky upozornil na jamy, ktoré sú na 

Druţstevnej ulici , Javorinskej ulici a pri tenisových kurtoch 
na Karpatskej ul.. 

pozemok bez majiteľa 
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Info Trenčín 17.05.2007 

Pomocná evidencia 267/1/07 

 
Dňa 10. mája 2007 prijal 

primátor Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler na vlastnú ţia-

dosť veľvyslanca Indonézskej re-

publiky v Slovenskej republike 
H.E. Mr.Lutfi Raufa v súvislosti 

s nástupom do diplomatickej mi-
sie. Vzájomne sa informovali o svojich krajinách, o moţ-

nostiach spolupráce. Na záver sa vzácny hosť zapísal do 

pamätnej knihy Mesta Trenčín. 
Vlastné poznámky 

 
Dňa 12. mája 2007 prenikla na verejnosť správa, ţe v pod-

nikovej predajni alkoholu firmy Old Herold na Bratislavskej 

ulici v Trenčíne okolo obeda podrezal 52 - ročnú predavačku 
neznámy páchateľ, po kto-rom polícia začala hneď pá-trať. 

Podľa policajtov vra-ţednou 
zbraňou bola prav-

depodobne rozbitá fľaša. 

Podľa slov záchranára, ktorý 
bol na mieste činu, vrah 

spôsobil ţene na krku hlbo-
ké rezné rany, takţe nemala 

šancu preţiť. V predajni, kde 

Anna Jánska vykrvácala, sa 
odohral medzi ňou a vrahom súboj o ţivot. Policajti krátko po 

vraţde nasadili sluţobného psa na stopu páchateľa. Páchateľ z 
miesta vraţdy ušiel zadným vchodom do Ţabinskej ulice a 

išiel smerom k ţelezničnej trati a k rieke Váh. Pri širšej 

ohliadke miesta činu policajti našli oblečenie, ktoré 

zavraţdená ţena Anna Jánska 
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pravdepodobne patrí vrahovi - bledohnedú menčestrovú bundu 

veľkosti M a spodnú bielizeň modrej farby. Záchranár, ktorý 

bol na mieste činu povedal, ţe útočník ţene spôsobil na krku 
tak hlboké rezné rany, ţe nemala šancu preţiť. Úsilie polície 

po neznámom páchateľovi bolo mimo-riadne intenzívne, 
preverovali sa všetky informácie, ktoré boli k dispozícii 

a vypočúvané boli viaceré osoby, zavŕšené zadr-ţaním muţa 

Petra Ď. 14. mája 2007, podozrivého zo sobot-ňajšej vraţdy 
52 - ročnej predavačky z firmy Old Herold v Trenčíne. 

Vyšetrovateľ 23 - ročného Petra Ď. z Trenčína obvi-nil zo 
zločinu vraţdy, za ktorý mu hrozí väzenie na 20 aţ 25 rokov, 

prípadne doţivotie. „Z predajne vzal 126 - tisíc Sk. Po-licajti 

u neho zadrţali časť peňazí, ktoré ukradol z predajne a našli aj 
nôţ, ktorým pravdepodobne usmrtil predavačku,“ informovala 

trenčianska policajná hovorkyňa Lenka Bušová. S obeťou sa 
údajne poznali. Obvinený sa v súčasnosti nachádza 

v policajnej cele, súd bude rozhodovať o jeho vzatí do 

vyšetrovacej väzby.  
www.azet.sk 

 
Dňa 18. mája 2007 sa uskutočnila v Trenčíne séria 

prednášok a seminárov pre primátorov a starostov Tren-

čianskeho kraja, na 
ktorých Slovenská 

agentúra pre roz-
voj investícií a ob-

chodu prostred-

níctvom prednáša-
júcich informovala 

o nových príleţi-
tostiach na spolu-

prácu, komunikač-

né ciele spoločné-

obeť vraha 

zľava – Ing. Alexander Ballek, Ing. B. Celler, Ing. Ľ. Kozman, MUDr. Pavol Sedláček, MPH 

http://www.azet.sk/
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ho projektu SARIO a vyšších územných celkov, investičné 

zámery v regióne, zahraničné investície, moţnosti vyuţívania 

štrukturálnych fondov Európskej únie. Účastníkov v úvode 
seminára privítala pracovníčka SARIO Mgr. Jana Murínová 

a potom sa postupne prihovorili poverený vedením SARIO 
Ing. Ľuboš Kozman, ktorý predstavil agentúru, predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH, primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Pred-
nášajúci sa venovali aj ďalším aktuálnym témam. Súčasťou 

podujatia bolo aj stretnutie etablovaných investorov v kraji 
s podnikateľskou verejnosťou. 

Vlastné poznámky 

 
Dňa 23. mája 2006 primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav 

Celler za účasti prednostu Mestského úradu Ing. Františka 

Sádeckého, vedúcich útvarov Ing. Ladislava Petrtýla a Ing. 

arch. Andrei Mlynčekovej prijal zástupcov projektových 

spoločností podieľajúcich sa na realizácii projektu 
RainDROP, ktorého hlavnou úlohou je spracovanie celkovej 

koncepcie odvádzania dáţďových vôd pomocou zráţko-odto-
kového modelu (Mike Urban) pre celé mesto Trenčín a im-

plementovať pilot-

ný projekt koncep-
cie manaţmentu 

daţďových vôd do 
areálu centra senio-

rov na Sihoti.  Výs-

ledné navrhované 
ciele generelu kana-

lizácie budú prero-
kované s príslušný-

mi inštitúciami 

a dotknutými orgánmi. Spracovaná analýza potenciálu pre de-



 108 

centralizované nakladanie s daţďovými vodami bude pod-

kladom na vypracovanie scenára moţných riešení. Po ukon-

čení zmienených aktivít pre mesto Trenčín budú výsledky 
porovnávané s výsledkami zvyšných štyroch projektových 

partnerov – Karviná, Kupferzell, Aharnai a Vsetínsko. Na 
podklade výsledkov a realizovaných pilotných projektov bude 

zostavená príručka pre nakladanie s daţďovými vodami pre 

krajiny Cadses regiónu. Záverom treba podotknúť, ţe rea-
lizácia projektu sa uskutočňuje v časovom horizonte od júla 

2005 do júna 2007 a je pokrytý spoločnými finančnými 
prostriedkami (rozpočtom štátu, Európskej únie a Mesta 

Trenčín). 

Vlastné poznámky 
 

Rozsiahly poţiar zničil vo štvrtok 24. mája 2007 dopoludnia 
strechu obytného domu na Zlatovskej ulici v Trenčíne. Staršiu 

zranenú ţenu z domu odviezla záchranka. Horieť začalo 

krátko pred 9. hodinou predpoludním a hasičom sa o dve 
hodiny podarilo 

oheň zahasiť. Kraj-
ský operačný dôs-

tojník Hasičského a 

záchranného zboru 
v Trenčíne Miro-

slav Januška uvie-
dol, ţe horela stre-

cha o rozlohe 60 x 

12 metrov a škoda 
by sa mala pohybovať okolo 4,5 milióna Sk. Išlo o náročný 

zásah a hasičom hrozilo veľké nebezpečenstvo, lebo zasaho-
vali v pomerne veľkej výške na štvrtom poschodí. Pod streš-

nou krytinou sa nachádzali ohniská. Pri rozoberaní strechy sa 

k nim dostal kyslík, ktorý oheň opäť rozdúchaval. Našťastie sa 
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zranil len jeden hasič aj to ľahko. Hasiči k likvidácii poţiaru 

stiahli techniku z celého kraja a strechu päťpodlaţnej bytovky 

hasili z vysokozdviţných plošín aj s pomocou dýchacích prís-
trojov. Ulicu zahalil hustý štipľavý dym. Našťastie obyvatelia 

stihli pred poţiarom ujsť. Ľudia si pobrali rýchlo aspoň do-
klady a utekali von z domu. Poţiar vznikol pri oprave strechy, 

keď robotníci lepili izoláciu. „Pravdepodobne nemali dosta-

točne urobené opatrenia, tak im to začalo horieť,“ zhodnotil 
vznik poţiaru krajský riaditeľ Hasičského a záchranného zbo-

ru v Trenčíne plukovník Ing. Michal Jurdík. Podľa jeho slov 
sa oheň našťastie nedostal do bytov, ktoré však boli zadymené 

a čiastočne znehodnotené vodou, ktorou hasiči likvidovali 

poţiar. Pri hasení zasahovalo 22 hasičov. Keďţe v kaţdom 
okrese je iba jedna výšková technika, Preto pri tomto poţiari v 

Trenčíne pomáhala technika aj z Dubnice nad Váhom, Nového 
Mesta nad Váhom, Bánoviec nad Bebravou, Púchova a 

Povaţskej Bystrice.  

Trenčianske noviny 30.05.2007  
Pomocná evidencia 293/2/07 

 
Aj v tomto roku prebehla na území Slovenskej republiky 

policajná dopravno-preventívna akcia s názvom Jablko - 

Citrón. V Trenčianskom kraji sa dopravno-preventívna akcia 
Jablko - Citrón uskutočnila  od 28. do 30. mája 2007. Policajti 

za tri dni skontrolovali spolu 320 vodičov motorových 
vozidiel. Z toho dodrţalo dopravné predpisy 166 vodičov (121 

muţov a 45 ţien). Dopravné predpisy nedodrţalo 

v Trenčianskom kraji spolu 154 vodičov. Ţiaci základných 
škôl tak odovzdali vodičom ako odmenu za dodrţanie 

predpisov 166 sladkých jabĺk a za porušenie dopravných 
predpisov 154 vodičov dostalo kyslý citrón. Preventívno-

výchovná policajná akcia Jablko - Citrón bola zameraná 

predovšetkým na kontrolu dodrţiavania ustanovených 
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rýchlostí jazdy vozidiel. Dopravní policajti spoločne so ţiakmi 

5. ročníkov základných škôl hodnotili aj ohľaduplnosť 

vodičov motorových vozidiel voči ostatným účastníkom 
cestnej premávky. V Trenčíne sa akcia uskutočnila dňa 29. 

mája 2007 v čase od 14,
00

 h do 15,
30

 h, počas ktorej policajti : 
- skontrolovali 60 vodičov  

- predpisy nedodrţalo 40 vodičov (40 muţov) – 40 citrónov 

- predpisy dodrţalo 20 vodičov ( z toho 5 ţien a 15 muţov) – 

20 jabĺk 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 307/1/07  
 

Mesto Trenčín od 1. júna 2007 sprístupnilo verejnosti  

mestskú veţu. Obyvatelia i náv-
števníci mesta si tak budú môcť 

spríjemniť letné dni netradičným 

pohľadom na historické centrum 
Trenčína. Mestská veţa bude 

sprístupnená denne v čase od 
10.

00
 do 20

.00
 h aţ do konca 

letnej sezóny, teda do 30. sep-

tembra 2007. Prístup na veţu je 
výťahom zo Sládkovičovej uli-

ce, kam sa záujemcovia dostanú 
od Štúrovho námestia. Výťah 

privezie aţ k prvej vyhliadke - 

balkónu, ktorý je prispôsobený 
i pre imobilných občanov. Schody vo veţi uţ musí kaţdý 

záujemca o prehliadku mesta absolvovať pešo. „Pri príleţitosti 
Medzinárodného dňa detí, teda deň otvorenia bol pre všetky 

deti vstup na mestskú veţu zdarma. V priestore nástupu do 

veţe mali najmenší obyvatelia mesta moţnosť zanechať list 
primátorovi, v ktorom mohli napísať svoje nápady a otázky 
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v rámci tradičnej akcie Detská pošta pre primátora. Listy 

budú doručené priamo primátorovi mesta, ktorý na všetky 

podnety a otázky detí odpovie, pokiaľ zanechajú svoju adresu. 
Mestská veţa je po rekonštrukcii otvorená uţ tretiu sezónu a 

prevádzkujú ju členovia občianskeho zdruţenia „Mestská 
veţa“. Vo veţi si malí návštevníci mohli pozrieť výstavu 

fotografií „Trenčín z balóna“. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 308/1/07/1/07 

 

Pribliţne 150 osôb prejavilo v stredu 30. mája 2007 po-
poludní záujem o informačné stretnutie pre potenciálnych 

zamestnancov v novokonštituovanom útvare, ktorý bude 

rozhodovať o rozdelení zdrojov zo štrukturálnych fondov 
Európskej únie priamo v Trenčianskom samosprávnom kraji. 

„Čím väčšia účasť, tým 
väčšia šanca vybrať 

tých najlepších,“ konšta-
toval v úvode stretnutia 

podpredseda Trenčian-

skeho samosprávneho 
kraja PaedDr. Jozef 

Boţik. Pripomenul, ţe 
pre náš kraj  bola pred-

beţne vyčlenená v rámci 

Regionálnych operačných programov čiastka vyše 170 milió-
nov eur, ktoré by mali smerovať predovšetkým do oblasti 

dopravy, regenerácie sídlisk a cestovného ruchu. O zmysle 
a náplni nového Sprostredkovateľského orgánu pod riadia-

cim orgánom informoval záujemcov vedúci odboru regio-

nálneho rozvoja  Trenčianskeho samosprávneho kraja Mgr. 

Róbert Galko. Pripomenul, ţe tento útvar sa uţ začína 

formovať po stránke materiálnej, priestorovej i personálnej. 
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Na svojom júnovom zasadnutí sa bude touto otázkou zaoberať 

zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja. Schváliť 

by malo zmeny v organizačnej štruktúre. Vzniknúť by mal 
nový Odbor implementácie Regionálnych operačných progra-

mov, ktorý by mal mať 3 oddelenia s 28 zamestnancami. 
Vytvorí sa však aj nové oddelenie kontroly so siedmimi 

zamestnancami. Tieto údaje sa ešte môţu zmeniť, definitívnu 

podobu nadobudnú aţ po schválení nášho Národného stra-
tegického referenčného rámca na roky 2007 aţ 2013 v Bruseli. 

Potenciálni uchádzači dostali základné informácie o zameraní 
a náplni nového pracoviska, o kritériách výberu a poţia-

davkách na budúcich zamestnancov. Personálne budovanie 

tohto útvaru bude rozloţené do niekoľkých časových etáp, na 
kaţdú z nových pracovných pozícií bude vypísané riadne 

výberové konanie. 
Vlastné poznámky 

 

Na slávnostnom zhromaţdení dňa 8. júna 2007 si pri-
pomenulo vedenie Nemocnice pre obvinených a odsúdených 

a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne jubilejné 
30. výročie vzniku tohto zariadenia. 

Vlastné poznámky 

 
Európska charta bezpečnosti cestnej premávky je iniciatíva, 

ktorú zaloţila Európska komisia za účelom zvýšenia bezpeč-
nosti na cestách a je platformou pre iniciatívy organizácií 

všetkých štátov Európskej únie v tejto oblasti. Jej zámerom je 

do roku 2010 zníţiť počet úmrtí pri dopravných nehodách o 
polovicu, to znamená zachrániť 25 000 ţivotov ročne.  

Pre-zentácia Európskej charty bezpečnosti cestnej premáv-
ky sa uskutočnila 12. júna 2007 v budove Zastúpenia Európ-

skej komisie v Bratislave. Pracovník Zastúpenia Európskej 

komisie v Slovenskej repu-blike Branislav Slyško vyz-val 
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obce a samosprávne celky, 

aby sa pripojili k charte a 

tým sa pokúsiť zvýšiť bez-
pečnosť na cestách. Mesto 

Trenčín sa uţ k charte vy-
pracovaním akčného plánu 

pre zvýšenie bezpečnosti na 

komunikáciách na svojom 
území prihlásilo. V rámci prezentácie sa uskutočnilo aj 

slávnostné podpísanie charty jej novými signatármi. Za Mesto 
Trenčín chartu podpísal zástupca primátora mesta Tomáš 

Vaňo a Trenčín sa tak stal jedným z piatich miest Slovenska, 

ktoré sa k charte svojou iniciatívou pripojili. K charte sa uţ v 
predtým prihlásili Košice a Banská Bystrica a teraz spolu 

s Trenčínom aj Bratislava a Zlaté Moravce. Mesto Trenčín 
chce školením ţiakom 4. a 8. ročníka základných škôl v 

oblasti dopravnej výchovy zvýšiť ich vedomie bezpečnosti v 

cestnej premávke. “Ţiaci 4. ročníka sú vo veku, kedy sa uţ 
sami pohybujú po komunikáciách. Preto školenia s nimi budú 

na témy “Prechádzanie cez cestu” a “Jazda na bicykli”. Ţiaci 
8. ročníka sú vo veku, keď sa uţ môţu pripravovať na 

absolvovanie vodičského preukazu skupiny A), preto ich 

semináre budú zamerané na pravidlá cestnej premávky. 
Ţiakom budú zároveň rozdané reflexné nálepky alebo pásky a 

letáky s odkazmi na webové stránky zaoberajúce sa dopravnou 
výchovou a bez-pečnosťou v cestnej doprave,” uviedla po 

podpise charty Ing. Jarmila Maslová z Útvaru ţivotného 

prostredia a dopravy Mestského úradu v Trenčíne. Cieľom 
druhej etapy tohto plánu je zabezpečiť väčšiu bezpečnosť 

chodcov na území mesta. “V spolupráci so spoločnosťou 
Siemens, s.r.o., plánujeme do konca roku 2008 zrealizovať 

trvalé nasvietenie deviatich priechodov pre chodcov v 

najrizikovejších oblastiach mesta. Nasvietením sa zlepší 

Tomáš Vaňo pri podpise charty 
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viditeľnosť chodcov na priechodoch pre ostatných účastníkov 

premávky a tým sa zabezpečí ich bezpečný pohyb po 

komunikácii,” zdôraznila Ing. Jarmila Maslová skutočnosť, ţe 
Mesto Trenčín myslí v rámci tejto problematiky na všetky 

vekové skupiny svojich obyvateľov. Uvedenými opatreniami 
chce Mesto Trenčín do roku 2010 zníţiť nehodovosť na 

pozemných komunikáciách v meste v porovnaní s rokom 2006 

minimálne o 5%. 
Vlastné poznámky 

 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej repu-

bliky zriadil k 1. máju 2007 nové expozitúry 
Najvyššieho kontrolného úradu v Trenčíne a v 

Ţiline. Súvisí to s rozšírením kontrolnej pô-

sobnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slo-
venskej republiky v oblasti samosprávy. O 

zriadení pobočiek rozhodol predseda Najvyš-
šieho kontrolného úradu Ing. Ján Jasovský. V Trenčíne bola 

dňa 12. júna 2007 slávnostne odovzdaná  expozitúra Najvyš-

šieho kontrolného úradu v budove Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny na Štefánikovej ulici za účasti popredných 

funkcionárov štátnej správy, samosprávy a výrobnej sféry. 
Ako konštatoval riaditeľ expozitúry Ing. Pavol Zigo vo svo-

jom príhovore, „za zriadením expozitúry Najvyššieho kontrol-

ného úradu v Trenčíne je treba vidieť vyloţene praktický cha-
rakter, predovšetkým priblíţiť sa k regiónu, v ktorom je viac 

ako osemtisíc subjektov, ďalej šetriť čas a peniaze pri výkone 
kontrolnej činnosti pracovníkmi. Expozitúra bude mať po 

dobudovaní 14 výkonných kontrolórov a 2 vo vedení. 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky začal 
kontrolovať hospodárenie samospráv od 1. januára 2006 po 

rozšírení svojich právomocí, ktoré schválil parlament v roku 
2005. 

Vlastné poznámky 

Ing. Pavol Zigo 
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Pri príleţitosti druhého výročia Domu slovenských 

regiónov v belgickom Bruseli navštívili v dňoch 12.-14. júna 

2007 toto mesto delegácie poslancov Banskobystrického, 
Bratislavského, Košického, Prešovského, Nitrianskeho, Tren-

čianskeho, Trnavského a Ţilinského samosprávneho kraja 
a primátori krajských miest, medzi ktorými nechýbal primátor 

Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Spoločne hovorili 

o pôsobení slovenských regiónov v centre európskeho diania 
a o jeho význame pre rozvoj krajov a miest. Pri tejto príle-

ţitosti sa uskutočnilo viacero významných stretnutí, z ktorých 
moţno spomenúť : 

- prijatie na Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri 

Európskej únii; 
- návšteva Zastúpenia miestnej a regionálnej samosprávy 

regiónu Valencia, kde si so španielskymi partnermi 

vymenili skúsenosti s grantovými programami Európskej 
komisie; 

- návšteva generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre 

regionálnu politiku a pre vzdelávanie a kultúru, kde sa 
stretli s jej generálnym riaditeľom Vladimírom Šuchom. 

Rozhovory s ním sa viedli na tému vyuţitia štrukturálnych 
fondov a grantov v období 2007-2013 a o uchádzaní 

niektorých slovenských miest na titul  Európske hlavné 

mesto kultúry ; 
- na pracovnom obede sa stretli s komisárom pre vzdelávanie, 

odbornú prípravu a kultúru Európskej únie Ing. Jánom 
Figeľom; 

- návšteva Európskeho parlamentu a stretnutie so 

slovenskými poslancami. 
V sídle európskych komisárov si delegácie pozreli výstavu 

slovenského súčasného umenia, ktorú slovenské regióny 

pripravili pri príleţitosti spomínaného druhého výročia vzniku 
Domu slovenských regiónov v Bruseli. 
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Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 339/1/07 

 
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 

Pavol Sedláček, MPH, prijal 
dňa 8. júna 2007 biskupa Zá-

padného dištriktu Evanjelickej 

cirkvi a.v. na Slovensku Mgr. 

Milana Krivdu a dozorcu Bis-

kupského úradu Západného diš-
triktu Mgr. Vladimíra Daniša. 

Okrem iného prejednali moţ-

nosti spolupráce najmä v oblasti sociálnej, keďţe v Košeci 
pôsobí stredisko evanjelickej diakonie a nachádza sa tam jej 

zariadenie sociálnych sluţieb pre seniorov, ale aj v oblasti 
školstva. 

www.tsk.sk 08.06.2007 

 
V úvode riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne dňa 19. júna 2007 ešte pred schválením programu, 
poţiadal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler o dve 

zmeny. Na návrh troch poslaneckých klubov poţiadal pos-

lanecký zbor, aby stiahol z programu prerokovávanie doplnku 
k Územnému plánu mes-

ta Trenčín, ktorý pred-
stavoval zmenu funk-

čného vyuţitia územia 

bývalého futbalového 
štadióna Ozety, situova-

ného medzi Ulicou Ľu-
dovíta Stárka a Zlatov-

skou ulicou, zo športovo-

rekreačnej zóny na neš-

http://www.tsk.sk/
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pecifikovanú komerčnú vybavenosť. Druhý návrh sa týkal 

vyuţitia rezervného fondu na pomoc ľuďom z bytového domu 

na Zlatovskej ulici v Trenčíne, postihnutých poţiarom. Obe 
zmeny poslanci schválili a zakomponovali do programu. 

V rámci majetkových prevodov najväčšiu diskusiu vyvolal 
návrh na predaj pošty pri Obchodného dome Rozkvet na Ulici 

M. Šoltésovej. Ţiadateľ, Slovenská pošta, a.s., ktorá je 

nájomcom objektu, zdôvodnila kúpu presun balíkovej sluţby 
z hlavnej budovy na Mierovom námestí, čím sa odbremení 

časť problémov s dopravou v pešej zóne. Práve tento argument 
zaváţil, ţe väčšina poslaneckého zboru návrh na predaj za 

celkovú kúpnu cenu viac ako 4 mil. Sk nakoniec schválila.  

Rozsiahlu diskusiu vyvolal aj návrh na kúpu a predaj ne-
hnuteľného majetku, ktorými sú pozemky v katastri Tren-

čianskych Biskupíc vyhliadnuté pre stavbu druhého cestného 
mosta v Trenčíne. Pozemky v hodnote viac ako 16.5 mil. Sk 

odporučila poslan-

com predať aj Fi-
nančná a majetková 

komisia pri Mest-
skom zastupiteľstve 

v Trenčíne s pod-

mienkou, ţe Mesto 
Trenčín uzatvorí 

zmluvu so Sloven-
skou správou ciest 

o následnom predaji 

pozemkov tejto štátnej akciovej spoločnosti, ako investorovi 
výstavby druhého cestného mosta. V tomto duchu poslanci 

návrh nakoniec aj schválili, rovnako ako návrh na kúpu 
pozemkov do vlastníctva mesta Trenčín v hodnote 59 mil. 205 

tisíc Sk od vlastníkov, ktorí sú členmi Urbárskeho spolo-

čenstva a lesného spoločenstva, pozemkového spoločenstva 
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Záblatie, za účelom prípravy územia priemyselnej zóny medzi 

diaľničným privádzačom a pravobreţnou Čistiarňou odpado-

vých vôd pre budúcich investorov. 
Poslanci zmenili znenie Štatútu mesta Trenčín. Pred-

kladateľ, prednosta Mestského úradu v Trenčíne Ing. Fran-

tišek Sádecký uviedol, ţe dôvody, pre ktoré sa opäť pristúpilo 

k zmene štatútu, bolo viacero. Zo štatútu boli odstránené 

znenia, ktoré sa v skutočnosti neuplatňovali. Rozpočet sa 
napriek štatútu v praxi neschvaľoval formou všeobecne 

záväzného nariadenia, ani Rada Výborov mestských častí ako 
poradný orgán zástupcu primátora, zloţená z predsedov 

výborov mestských častí, nebola funkčná. Presnejšiu 

a výstiţnejšiu formuláciu dostal napríklad článok štatútu, 
ktorý upravuje voľbu členov mestskej rady spomedzi 

poslancov. Novelizovaný štatút tieţ určuje poslancom, ţe 
môţu pracovať len v jednej z odborných komisií pri mestskom 

zastupiteľstve.  

Poslanci schválili aj záverečný účet mesta za rok 2006 
a rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín a Spo-

ločného stavebného úradu v Trenčíne. Predkladateľ, poslanec 
a člen mestskej rady MUDr. Ľubomír Sámel, označil 

hospodárenia mesta za stabilné, čo sa odzrkadľuje aj na jeho 

ratingovom hodnotení. 
Návrh na bezúročnú pôţičku z rezervného fondu vo 

výške 2 mil. 700 tisíc Sk pre obyvateľov bytového domu na 
Zlatovskej ul., postihnutých poţiarom, tesnou väčšinou ne-

prešiel napriek tomu, ţe súhlas s ním vyslovil aj hlavný kon-

trolór Ing. Martin Bičan, hoci s podmienkou, ţe jej ná-
vratnosť do rezervného fondu bola ohraničená 31. decembrom 

2007. 
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V ďalšej časti roko-

vania poslanci tren-

čianskeho Mestského 
zastupiteľstva určili 

názvy novým uli-

ciam a verejnému 

priestranstvu v mest-

skej časti Stred. Ná-
zov Hviezdová ulica 

ponesie priestor od 
hlavnej budovy mest-

skej polície po Štúrove námestie. Úsek medzi čerpacou sta-

nicou Esso a kruhovou kriţovatkou pod Juhom ponesie názov 
Ulica Ku štvrtiam. Farský kostol Narodenia panny Márie 

a jeho okolie ponesie názov Mariánske námestie. Ulica 

Vojtecha Zamarovského vznikla premenovaním jednej vetvy 

Ulice Marca Aurélia v úseku od Hotela pod hradom po 

vyústenie pred farským kostolom vedľa rodného domu 
Vojtcha Zamarovského. Prepojenie medzi ulicami Jesenského 

a Jilemnického ponesie názov Šťastná ulica. 
Motoristov určite poteší skutočnosť, ţe poslanci schválili 

zrušenie poplatkov za parkovanie na Mládeţníckej ulici pri 

letnej plavárni s účinnosťou od 1. júla 2007 a samotných 

poslancov zase úprava 

ich odmien. Základnou 
mesačnou odmenou pre 

aktívneho poslanca bude 

suma 6.000 Sk, Celková 
výška všetkých druhov 

odmien pre poslanca 
nesmie byť v kalendár-

nom mesiaci presiahnuť 

11.500 Sk. 
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V závere svojho rokovania poslanci mestského zastu-

piteľstva na návrh poslaneckého klubu Smer – Sociálna demo-

kracia prijali vyhlásenie, v ktorom odsúdili prejavy extré-
mizmu zo strany pravicových extrémistov. ktoré vyústili 

v posledných dňoch do fyzického násilia voči jednotlivcom 
a skupinám občanov. Mestské zastupiteľstvo je znepokojené 

rozmáhajúcimi sa prejavmi rasovej, náboţenskej a ideovej 

neznášanlivosti, ktoré narúšajú kľudný ţivot občanov. 
Zároveň ţiada všetky kompetentné orgány, v prvom rade 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Policajný zbor 
Slovenskej republiky na efektívnejšie pôsobenie pri prevencii 

a zamedzení takýchto prejavov neznášanlivosti a na vyuţitie 

všetkých dostupných zákonných moţností na potrestanie ich 
šíriteľov a páchateľov trestných činov. 

Pomocná evidencia 366/1/07 
 

Zástupcovia Slovenska a Srbska poloţili vo štvrtok 21. júna 

2007 vence k zrekonštruovanému pamätníku pri spoločnom 
hrobe slovenských vojakov v Kragujevaci. Pripomenuli si tak 

89. výročie popravy 44 vojakov prvého trenčianskeho pešieho 
pluku, účastníkov vzbury v kragujevackých kasárňach koncom 

prvej svetovej vojny. Okrem slovenského veľvyslanca v 

Srbsku Igora Furdíka sa na pietnej akcii zúčastnil primátor 
mesta Trenčín Ing. Branislav Celler s delegáciou, primátor 

mesta Kragujevac Veroljub Stevanović, predstavitelia 
Ministerstva obrany Slovenskej republiky a skupina veteránov 

misie UNPROFOR, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii 

pamätníka. 
V parku na Stanovljanskom poli v Kragujevaci od roku 

1934 pripomína dôstojný pamätník popravu štyridsiatich 
štyroch vojakov z trenčianskeho drotárskeho regimentu, 

iniciátorov najväčšej vzbury v Rakúsko-Uhorskej armáde. 

Zastrelení boli 9. júna 1918, pár dní pred skončením prvej 
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svetovej vojny, keď ozbrojeným protestom chceli vyjadriť 

odpor proti vojne a monarchii, únavu zo strádania a odho-

dlanie vzoprieť sa odchodu na juţný front.  
História hovorí, ţe vzbura vypukla 2. júna 1918 večer po 

konflikte vojaka Martina Riljaka z Hornej Maríkovej. Zapojili 
sa do nej skoro všetci vojaci určení na odchod na bojisko. 

Vzbúrenci sa zmocnili asi 500 pušiek, niekoľkých guľometov, 

prepadli ţelezničnú stanicu, prerušili telefonické spojenie. 
Podarilo sa im zničiť štábne dokumenty a zoznamy muţstva, 

ale nepodarilo sa im dobyť muničný sklad. Veliteľ náhradného 

práporu podplukovník Marx zorganizoval protiakciu a obsadil 
kasárne. Vzbúrenci sa napokon pre nedostatok streliva vzdali. 

Stanný súd z 81 obvinených odsúdil mnohých na dlhoročné 
tresty väzenia a štyridsiatich štyroch slovenských vojakov na 

trest smrti. Popravili ich zastrelením ešte v deň rozsudku.  
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„Pre delegáciu Mesta Trenčín mala vţdy kaţdá návšteva 

Kragujevacu hlbší rozmer, pretoţe stáť na pôde posvätenej 

krvou našich bratov sa stala pre nás, Slovákov, vţdy aj 
mimoriadnym citovým záţitkom. Dnes je tento záţitok 

dvojnásobný, veď tu stojíme aj preto, aby sme podporili 
slávnostné odhalenie opraveného pamätníka padlých vojakov, 

na zabezpečovaní ktorého sa Mesto Trenčín spolupodieľalo,“ 

povedal v Kragujevaci primátor Trenčína Ing. Branislav 
Celler.  

Trenčín a Kragujevac sú partnerské mestá, a tak trenčianska 
návšteva v Srbsku mala za úlohu prediskutovať aj rozvoj 

ďalšej vzájomnej spolupráce a to predovšetkým v ekono-

mickej a kultúrnej oblasti. „Určite nezapadnú prachom 
myšlienky, ktoré vzišli z dvojstranných rozhovorov počas 

návštevy zástupcu primátora Mesta Trenčín v Kragujevaci 
minulý rok 2006, ktoré majú prezentovať vzájomnú pre-

pojenosť oboch miest v oblasti podnikateľských aktivít, pri 

zlepšení vzájomnej komunikácie a informovanosti o dianí 
v oboch regiónoch i pri rozširovaní kultúrneho dedičstva 

medzi Slovenskom 
a Srbskom. Zároveň 

sme pripravení pre-

zentovať našim srb-
ským priateľom  výs-

ledky prechodu kom-
petencií v oblasti ve-

rejnej správy na 

Slovensku. Viem, ţe 
Vás našich hostiteľov 

zaujímajú naše skú-
senosti z oblasti školských a kultúrnych projektov, projektov 

ekologického zamerania i spolupráce na úrovni základných 

a vysokých škôl, rovnako ako i moţnosti čerpania finančných 

kultúrny dom Šumadija 
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prostriedkov zo zdrojov Európskej únie, ktorej je Slovensko 

plnoprávnym členom od roku 2004,“ povedal trenčiansky 

primátor. Dátum prvý máj 2004, deň vstupu Slovenska do 
Európskej únie, si pripomenuli obe strany pri vzájomných 

rozhovoroch viackrát. Ing. Branislav Celler vysvetlil svojim 
srbským hostiteľom, ţe v Trenčíne ho nechápali a ani v sú-

časnosti nechápu ako deň, kedy sa všetko razom zmenilo 

k lepšiemu so šibnutím čarovného prútika. Dátum, kedy sa 
Európa otvorila ďalším štátom však prišiel a bol dobrou zá-

mienkou pre realizáciu myšlienky, ţe ak má byť Európa 
otvorená k Slovensku, tak aj Slovensko sa musí otvoriť Eu-

rópe. Sme otvorení voči našim kragujevackým priateľom, 

a budeme radi, keď sa raz stretneme v spoločnej európskej 
rodine, preto ponúkame rady i skúsenosti kragujevackej samo-

správe“, povedal trenčiansky primátor.  
Info Trenčín 28.06.2007  

Pomocná evidencia 395/1/07 

 
15. ročník medzinárodného filmového festivalu Artfilm 

Trenčianske Teplice – Trenčín otvoril v piatok 22. júna jeho 
prezident Milan Lasica. Slávnostný večer v Kultúrnom a 

metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa 

odohrával v podaní moderátorky Eleny Vacvalovej. Na pó-
dium pozvala hostiteľa festivalu, primátora Trenčína Ing. Bra-

nislava Cellera, ktorý „Je dobre, ţe posledné tri ročníky sa 
udiali aj v Trenčíne a tento je prvý, čo sa centrum festiva-

lového diania prenieslo do Trenčína,“ povedal po privítaní 

hostí primátor. Odľahčenie priniesla komunikácia moderá-
torky s prezidentom festivalu. „Som prezidentom uţ tretí rok a 

veľmi sa mi to páči. Verím, ţe ním budem aj v budúcom 
volebnom období,“ tešil sa Milan Lasica. Pripomenul, ţe              

15. výročie festivalu je v krajine, kde takmer stále začíname, 

dosť. Nie je to porovnateľné s anglickou 400 a viacročnou 
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tradíciou, preto si výročie treba vychutnať. Predseda festi-

valovej poroty, iránsky reţisér Jafar Panahi vyjadril radosť, 

ţe je v krásnom Trenčíne a na krásnom Slovensku. Chýbal mu 
účasť študentov filmovej fakulty na festivale, lebo majú 

skúškové obdobie. Prosím organizátorov, aby na budúci rok 
prispôsobili termín festivalu študentom, aby sa mohli 

zúčastniť. Riaditeľ sekcie Hercova misia Peter Hledík 

odovzdal krištáľovú kópiu ceny Hercova misia srbskej 
herečke Mirjane Karanović. Bronzovú tabuľku s jej menom 

umiestnili na Moste slávy v Trenčianskych Tepliciach a 
pribudla tak k 32 tabuľkám s menami nositeľov tejto ceny z 

predchádzajúcich ročníkov. „Cením si toto uznanie. Herectvo 

je môj ţivot a som rada, ţe jeho prostredníctvom môţem 
hovoriť o ţivote iných ľudí,“ vyznala sa Mirjana. Otvárací 

večer pokračoval premietaním filmu Dannyho trinástka 
amerického reţiséra Stevena Sodeberga. Nositeľka prvej ceny 

Hercova Misia na 15. medzinárodnom filmovom festivale 

Artfilm Mirjana Karnovićová v sobotu 23. júna 2007 
umiestnila bronzovú tabuľku so svojím menom na Moste 

slávy v Tren-
čianskych Tepli-

ciach. Srbská he-

rečka Mirjana 
Karanovićová 

hrá v divadle i 
vo filme. „Diva-

dlo vnímam ako 

manţelstvo a 
film skôr ako 

milostný romá-
nik. Malé národy ako Srbi a Slováci nerobia toľko filmov 

ročne a herci si na tom nevybudujú kariéru. Preto robíme aj v 

divadle a v televízii,“ povedala. Najväčšie úspechy zoţala za 
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postavu slobodnej matky Esmy vo filme Grbavica a za túto 

rolu nominovali na Európsku filmovú cenu. „Je dôleţité ho-

voriť o vojnovej traume, ktorou sú postihnutí ľudia dlho po 
skončení bojových akcií. Film rozpráva o ţene, obeti 

vojnových hrôz, ktorá si nechá svoje dieťa splodené násilím. 
Privedie ho na svet a vychováva ho, hoci nemá dostatok 

financií. Je to príbeh o výnimočnej ţene“. Dodala, ţe „násilie, 

ktoré tieto ţeny preţili, je také kruté, ţe nemoţno naň 
zabudnúť a ţeny dlho znášajú jeho dôsledky“. Mirjanu 

Karanovićovú v 
Srbsku mnohí 

kritizujú za jej 

postoje. Je naprí-
klad prvou srb-

skou herečkou, 
ktorá sa objavila 

v chorvátskom 

filme pod náz-
vom „Svedko-

via“ z roku 2003 
po rozpade Juhoslávie. „V Srbsku stále existuje boj medzi 

ľuďmi, ktorí chcú zlepšiť svoju kultúrnu úroveň a národ-

nostnými silami, čo zasa chcú separovať krajinu. Kaţdý  krok  
v úvodzovkách k nepriateľom - Chorvátsku a Bosne charak-

terizujú ako podvod. Bojujem za Srbsko priateľské, tolerantné 
a ústretové všetkým ľuďom.“ Zrejme aj preto filmy „Grba-

vica“ a „Svedkovia“ nikdy v Srbsku verejne nepremietali, iba 

na festivaloch. 
Info Trenčín 28.06.2007 

Pomocná evidencia 395/1/07 
 

Návrat vojakov do trenčianskych kasární, odkiaľ odišli po 

rozhodnutí exministra Ing. Juraja Lišku, bude drahší o 300 

Mirjana Karanovičová s primátorom mesta Trenčín Ing. Branislavom Cellerom 
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miliónov Sk. Informovalo o tom vydanie denníka Pravda zo 

stredy 20. júna 2007. Pred viac ako polrokom malo stáť 

sťahovanie len štyri a pol milióna Sk a armáda mala byť v 
kasárňach uţ v júni 2007. Ani jedno uţ neplatí. Kasárne 

v Trenčíne začnú slúţiť vojsku najskôr v novembri 2007 a 
generálny štáb si na opravu nevyhovujúcich priestorov vy-

pýtal 300 miliónov Sk, uvádza denník. Bývalý šéf rezortu 

obrany Ing. Juraj Liška vyhlásil kasárne za prebytočné a voja-
kov prevelil do zrekonštruovaných budov v neďalekom No-

vom Meste nad Váhom. Ing. Juraj Liška odmietol nalievať 
peniaze do rozpadajúcich sa trenčianskych kasární. Tie chcel 

darovať mestu, kde bol predtým primátorom. Súčasný minis-

ter obrany František Kašický jeho nariadenie zrušil a zavelil 
vojakom vrátiť sa späť. Obidvaja tvrdia, ţe ich riešenie je pre 

armádu lacnejšie. Krátko po Kašického rozhodnutí minister-
stvo obrany vyčíslilo náklady na sťahovanie do piatich mi-

liónov Sk. Teraz tvrdí, ţe presné čísla nepozná. „Výška celko-

vých nákladov bude známa aţ po dobudovaní objektov a 
presťahovaní jednotiek“, uviedol hovorca rezortu Vladimír 

Gemela. Zároveň odmietol spájať dotáciu 300 miliónov Sk so 
sťahovaním, lebo je rozrátaná na tri roky dopredu. „Predl-

ţovanie sťahovania je pre mňa dôkazom, ţe kasárne sú v 

katastrofálnom stave, a teda moje rozhodnutie bolo správne a 
ekonomicky výhodné“, konštatoval Ing. Juraj Liška pre 

Pravdu. Pripomenul, ţe keď ponúkali budovy prokuratúre či 
súdom, tak sa nevedeli dohodnúť, kto si čo zoberie. „Boli v 

takom dezolátnom stave“, uviedol. Ako dodal, tých tristo mi-

liónov Sk je práve tá suma, ktorú nechcel zbytočne dávať na 
opravu kasární.  

Info Trenčín 28.06.2007  
Pomocná evidencia 395/1/07 
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   Poslanci krajskej samosprávy prerokovali a hlasovaním 

podporili zmenu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

na rok 2007, ktorý bol  schválený v decembri minulého roku. 
Príjmy i výdavky vo vyrovnanom rozpočte sa po zmene 

zvýšili z 3 385 095 tis. Sk na 3 425 695 tis Sk, teda o 40 601 
tis. Sk. Hlavnými dôvodmi zmeny bolo zapracovanie dotácií 

zo štátneho rozpočtu v príjmovej časti (zníţenie beţných 

príjmov o 33 512 tis. Sk a zvýšenie kapitálových príjmov 
o 58 406 tis. Sk), ale aj nárast nedaňových príjmov z činnosti 

rozpočtových organizácií na úseku školstva, príjem za 
administratívne poplatky za licencie na úseku dopravy, ako aj 

príjem z odpredaja prebytočného majetku. Príjmy boli 

zapracované do výdavkovej časti zmeny rozpočtu  na 
konkrétne zámery v oblasti dopravy, školstva,  zdravotníctva, 

sociálnych veci a kultúry. Vzhľadom na nepostačujúce zdroje 
na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu z prebytku beţ-

ného rozpočtu a prostriedkov rezervného fondu pri zachovaní 

jeho zostatku vo výške 50 001 tis Sk, poslanci schválili návrh 
na  čerpanie úveru vo výške 300 miliónov Sk s moţnosťou 

jeho čerpania v rokoch 2007 a 2008 so splatnosťou do 15 
rokov – bez zriadenia zabezpečovacích inštitútov. Na základe 

poslaneckého návrhu spresnili v uznesení aj účel úveru. Ten 

musí byť vyuţitý na dostavbu administratívnej budovy 
Trenčianskeho samosprávneho kraja alebo na dofinacovanie 

europrojektov. Poslanci schválili aj nové všeobecné záväzné 
nariadenie číslo 4/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. Poskytovanie  finan-

čných prostriedkov však naďalej nesmie zvyšovať dlh samo-
správneho kraja na konci rozpočtového roka. Všeobecné 

záväzné nariadenie nadobudne účinnosť od 1. augusta 2007. 
Pokračuje optimalizácia siete škôl v kraji. Vzhľadom  k ne-

priaznivej ekonomickej situácii Stredného odborného učilišťa 

- nábytkárskeho v Pravenci a rešpektujúc aj klesajúci demo-
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grafický vývoj v kraji  poslanci  schválili návrh na vyradenie 

tejto školy zo siete  (spolu s tamojším internátom a výdajňou  

školskej kuchyne) k termínu 1. september 2008.  Zo siete 
vyradili aj Zdruţenú strednú školu stavebnú na ul.  T. 

Vansovej a Učilište stavebné na tejto ulici v Prievidzi 
a schválili vytvorenie Spojenej školy, T. Vansovej v Prievidzi 

s organizačnými zloţkami Zdruţená stredná škola stavebná 

a Učilište stavebné. Súčasťou areálu zostala aj Školská jedáleň 
Spojenej školy v jej organizačnej zloţke Zdruţenej strednej 

škole stavebnej. Poslanci zaradili do siete školských zariadení 
aj novú školskú jedáleň pri myjavskom gymnáziu. Následne 

zo siete vyradili výdajnú školskú  kuchyňu, ktorá organizačne 

patrila pod Zdruţenú strednú školu na Trokanovej ulici 
v Myjave a zabezpečovala stravovanie ţiakov a zamestnancov  

myjavského gymnázia. Zo siete zariadení vyradili  poslanci aj 
dva domovy mládeţe – jeden pri Strednom odbornom učilišti 

strojárskom v Dubnici nad Váhom a druhý pri Zdruţenej 

strednej škole  v  Myjave. Zo siete vyradili školskú jedáleň pri 
Zdruţenej strednej priemyselnej škole v Novom Meste nad 

Váhom a dve výdajné školské kuchyne v Strednom odbornom 
učilišti strojárskom a elektrotechnickom v Dubnici nad Vá-

hom, ktoré boli súčasťou dubnickej priemyslovky. Do siete 

stredných škôl zaradili Strednú priemyselnú školu na Vino-
hradníckej ulici v Prievidzi, v areáli tamojšieho bývalého 

Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho.     Poslan-
ci Trenčianskeho samosprávneho kraja schválili aj zmenu 

organizačnej štruktúry Úradu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, keď od 1. júla 2007 vznikne nový Odbor implementácie 
Regionálnych operačných programov, samostatné oddelenie 

kontroly a zmena organizačnej štruktúry Odboru regionálneho 
rozvoja. 

    Z informatívnych materiálov zaujala správa o plnení 

investičných akcií v tomto roku, predovšetkým stavebné práce 
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na výstavbe novej administratívnej budovy Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, ktoré pokračujú podľa harmonogramu. 

Pripravovaným prenosom kompetencií zo štátnej správy na 
samosprávu vzniká aj nárast potreby pracovných miest. 

Trenčiansky samosprávny kraj preto začal rokovať s pro-
jektantom stavby a jej zhotoviteľom, ako moţno zvýšiť kapa-

citu rozostavaného objektu pre ďalších cca 100 zamestnancov. 

Poslanci  vyjadrili súhlas s rozšírením obostavaného priestoru 
administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja 

o objem cca 9440 m
3
 a úţitkovej plochy cca o 2 861 m

2
, ako 

podkladu na úpravu rozpočtu v roku 2008. Zastupiteľ-

stvo súhlasilo aj s vypracovaním projektovej dokumentácie na 

rozšírenie obostavaného priestoru administratívnej budovy 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Poslanci schválili 

zriaďovacie listiny viacerých školských, sociálnych a kul-
túrnych zariadení v pôsobnosti samosprávneho kraja a v zá-

vere si dohodli aj termíny rokovaní zastupiteľstva v druhom 

polroku. Zídu sa celkom trikrát – 22. augusta, 24. októbra 
a 12. decembra  2007.   

Vlastné poznámky 
 

Na rokovaní Rady Mesta Trenčín dňa 28. júna 2007 bol 

prerokovaný kronikársky záznam Mesta Trenčín za rok 

2006, ktorý po pripomienkach schválila. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 398/1/07 

 

Uţ päť rokov sa stalo súčasťou trenčianskeho vojenského 
prostredia aj Veliteľstvo síl výcviku a podpory Ozbrojených 

síl Slovenskej republiky. Ako uviedol hovorca síl výcviku a 
podpory Richard Hlavňa, ţe popri Veliteľstve pozemných síl 

druhým operačným veliteľstvom v Trenčíne. „Vojakom a 

poddôstojníkom, od roku 2006 plne profesionálnym, posky-
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tuje základný a odborný výcvik vo výcvikových školách v 

Martine na sluţbu v pozemných alebo vzdušných silách. Ve-

liteľstvo poskytuje aj komplexnú logistiku vojenským útvarom 
situovaným na Slovensku, ale i jednotkám vyslaným do 

zahraničných operácií medzinárodného krízového manaţ-
mentu. So svojimi logistickými základňami rozmiestnenými 

na celom území Slovenska dokáţu zabezpečiť ozbrojené sily 

všetkými druhmi materiálu s centrálnym riadením práve z 
trenčianskeho Veliteľstva logistiky. Pre celý rezort obrany 

zabezpečujú všetky protokolárne udalosti rezortu tromi 
vojenskými hudbami i čestnou stráţou,“ skonštatoval Hlavňa. 

Slávnostné zhromaţdenie k piatemu výročiu vzniku Veli-

teľstva síl výcviku a podpory bolo 26. júna 2007 v priestoroch 
Spojovacieho veliteľstva v Novom Meste nad Váhom. 

Trenčianske noviny 28.06.2007 
Pomocná evidencia 386/2/07 

 

Chorvátsky veľvyslanec na Slovensku Jeho Excelencia 
Tomislav Car s manţelkou po svojom nástupe do 

diplomatickej misie navštívil dňa 3. júla 2007 mesto Trenčín. 
Počas tejto návštevy 

stretol aj s predsedom 

Trenčianskeho samo-
správneho kraja 

MUDr. Pavlom  Se-
dláčkom, MPH. Vo 

svojom príhovore pri-

pomenul podpísanú 
zmluvu o spolupráci 

a úspešné spoločné 
podujatia s partner-

ským regiónom Istria. Chorvátsky diplomat nazval Slovensko 

novým modelom, z ktorého si Chorvátsko môţe brať príklad 

návšteva u predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. P. Sedláčka, MPH 



 131 

či uţ je to v rozvoji automobilového priemyslu, v prísune 

nových moderných technológií, v zniţovaní nezamestnanosti, 

ale napríklad aj v rozvoji kultúry. To všetko vytvára dobrý 
základ pre ďalšiu vzájomnú spoluprácu. Po tejto návšteve 

prijal Jeho Excelenciu Tomislava Cara z manţelkou aj pri-
mátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Počas priateľ-

ského rozhovoru obaja hodnotili súčasnú situáciu na Sloven-

sku najmä z pohľadu ekonomického a sociálneho. Vymenili si 
aj informácie o postavení miest a samosprávy v oboch kraji-

nách. „V Chorvátsku je Slovensko chápané v pozícii význam-
nej krajiny, ktorá nám výrazne pomáha pri našej snahe o vstup 

do Európskej únie,“ vysvetlil Jeho Excelenciu Tomislav Car 

pohľad Chorvátov na našu krajinu. Slovensko a Chorvátsko 
majú k sebe blízko. Nespája nás len podľa turistických 

štatistík návštevnosti Jadran, ktoré obmýva pobreţie tejto 
balkánskej krajiny, ale oba slovanské národy majú spoločné 

dejiny napríklad z čias Rakúsko – Uhorska. Preto jednou z tém 

rozhovoru bolo aj moţné hľadanie partnerského mesta pre 
mesto Trenčín. „V Chorvátsku sa dá určite nájsť mesto, ktoré 

nesie vo svojej histórii rímsku stopu podobne ako Trenčín. 
Napríklad mesto Pu-

la na Istrii má za-

chovanú rovnako 
významnú pamiatku 

ako je rímsky nápis 
na trenčianskej hrad-

nej skale a je ňou 

rímske koloseum. 
Čas ukáţe či sa toto 

dnešné stretnutie ne-
pretaví do konkrét-

neho nadviazania 

partnerských vzťahov Trenčína s týmto chorvátskym mestom. 

zľava - primátor Ing. Branislav Celler a Jeho Excelencia Tomislav Car 



 132 

Určite vieme predať naše skúsenosti z hľadiska transformácie 

niektorému chorvátskemu mestu“ povedal primátor Ing. 

Branislav Celler. 
Info Trenčín 12.07.2007 

Pomocná evidencia 440/1/07 
 

Ing. Čestmíra Harníčka prijal v utorok 17. júla 2007 primá-

tor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, aby mu zablahoţelal mu  
k jeho 80. narodeninám. V takmer 

hodinovom srdečnom rozhovore bolo na 
čo spomínať. Stačí vymenovať niekoľko 

základných údajov o Ing. Čestmírovi 

Harníčkovi, ktorý je : 
- doposiaľ aktívnym členom Výtvarného 

strediska pri Mestskom kultúrnom stre-

disku v Trenčíne,  
- bol zakladajúcim členom a aj dnes čin-

ným členom fotoskupiny Méta pri 
Trenčianskom osvetovom stredisku 

Trenčín, 

- drţiteľom medzinárodného fotoamatérskeho titulu AFIAP,  
- zakladateľom areálu Lodenica na Ostrove v Trenčíne,  

- bývalým reprezentantom Československa v rýchlostnej kanois-

tike a za úspechy v tomto druhu športu sa stal drţiteľom titulu 
majster športu  

- a bol jedným z mála ľudí, ktorý preţil pod spadnutou lavínou 

22 hodín.   
Info Trenčín 26.07.2007 

Pomocná evidencia 480/1/07 
             

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na mimo-

riadnom zasadnutí vo štvrtok 19. júla 2007 schválili zmenu 
Územného plánu mesta Trenčín, ktorým sa umoţní súkrom-
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nému vlastníkovi asanáciu schátralého futbalového štadióna 

Za mostami. „Odevácky“ štadión a pozemky patrili Ozete 

Trenčín, ktorá ich v roku 2003 predala súkromnému inves-
torovi Ozeta - Nova. Ten na tejto ploche plánuje postaviť 

polyfunkčné domy, prevaţne byty. Na realizáciu tohto zámeru 
bolo nutné vykonať zmenu vyuţitia plochy v územnom pláne 

zo športovo-rekreačnej zóny na plochu nešpecifikovanej ko-

merčnej vybavenosti. Pred niekoľkými rokmi v Trenčíne 
komerčným zámerom bol asanovaný aj štadión Pod Soko-

licami. A tak jediným futbalovým štadiónom v meste Trenčín 
zostal, s výnimkou „dedinských", domovský stánok AS 

Trenčín na Sihoti. O návrhu mali poslanci rokovať uţ pred 

mesiacom, ale primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 
ho však pred rokovaním stiahol, čo urobil na ţiadosť 

poslancov vládnucej koalície Ľudová strana – Hnutie za 
demokratické Slovensko, Slovenská kresťanská a demokra-

tická únia – Demokratická strana a Kresťansko-demokratické 

hnutie. Na mestskom zastupiteľstve vystúpil nezávislý pos-
lanec Ján Babič, ktorý poukázal na to, ţe štadión má tradíciu 

a existoval pri najväčších úspechoch trenčianskeho futbalu. 
Domnieva sa, ţe areál so štadiónom bol kúpený len s cieľom 

ho zlikvidovať. Zmenu územného plánu preto nepodporil. 

Záporné ohlasy poslancov i tých nevypovedaných zovšeo-
becnil primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler „môţeme 

to z nostalgie nechať tak, ako to je, ale reálne tým nič 
nedosiahneme, pretoţe ide o súkromný pozemok“. V pláne je 

plocha evidovaná ako športovisko, čo znamená, ţe majiteľ si 

tam môţe vybudovať hoc aké športové zariadenie - motokros 
alebo strelnicu, ale môţe štadión, kde trénujú mládeţnícke 

druţstva zatvoriť a nechať úplne spustnúť. Zásadná chyba sa 
podľa neho stala, keď Ozeta v konkurze, pozemok predávala a 

mestu ho neponúkla.  
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Nezávislý poslanec Ing. Róbert Lifka vzniesol otázku či 

návrh prešiel verejným prerokovaním. Podľa primátora návrh 

visel zákonných 15 dní na úradnej tabuli, na čo sa Ing. Róbert 
Lifka opýtal či „to“ je verejné prerokovanie, čo primátor 

potvrdil. Uţ spomínaný investor ţiadal uţ v roku 2004 o 
zmenu účelu vyuţitia plochy, no vtedy bolo stanovisko mesta 

záporné. Stanovilo podmienku, aby sa najskôr vybudovala 

adekvátna náhrada, ktorou mala byť umelá trávnatá plocha na 
štadióne na Sihoti. Predkladateľ návrhu a člen Mestskej rady 

RNDr. Jozef Mertan odporučil zmenu aj preto, ţe investor sa 
zaviazal, ţe prispeje sumou tri milióny Sk na výstavbu 

tréningového futbalového ihriska pri Detskom mestečku v 

Zlatovciach, kde sú futbalové triedy AS Trenčín. 
S predloţeným návrhom nebol spokojný poslanec Ján Babič, 

keď oponoval, ţe tréningová plocha nie je štadión.  
Mimoriadne zasad-

nutie Mestského zas-

tupiteľstva v Trenčíne 
schválilo aj majetko-

vé prevody súvisiace s 
výstavbou druhého 

cestného mosta cez 

Váh. Išlo o pozemky v 
mestskej časti Tren-

čianske Biskupice 
a nezastupiteľnou úlo-

hou mesta v tomto smere zabezpečiť odkúpenie pozemkov od 

vlastníkov a odpredať ich Slovenskej správy ciest, ako inves-
torovi výstavby mosta. Výstavba druhého mosta mesta Tren-

čín cez Váh, ktorý je najdôleţitejšou stavbou prvej etapy 
juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín, mesto zabezpečilo 

vydanie územného rozhodnutia a majetkové vysporiadanie po-

zemkov pod stavbou. V súčasnosti sa k stavbe v rámci štátnej 

vizualizácia 
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expertízy vyjadrujú znalci a termín je do konca júla 2007. V 

auguste 2007 sa začne proces na vydanie stavebného povo-

lenia a po jeho získaní môţe Slovenská správa ciest vypísať 
výberové konanie na dodávateľa stavby. 

Tretím významným bodom, ktorí poslanci mimoriadneho 
mestského zastupiteľstva prerokovali a veľkou väčšinou odsú-

hlasili bol predaj 28 ha pozemkov v katastri mestskej časti 

Záblatie, v území priemyselnej zóny holandskej developerskej 
spoločnosti CTP Invest. Táto spoločnosť prisľúbila investície 

v hodnote 2,7 miliardy Sk a minimálne 900 pracovných miest 
po jej vstupe do trenčianskej priemyselnej zóny.  

Prvý kontakt s holandským strategickým investorom CTP 

Invest nadviazalo 
Mesto Trenčín začiat-

kom roku 2007 na 
Veľtrhu Urbion v 

Brne, počas prezentá-

cie trenčianskej prie-
myselnej zóny. One-

dlho prezentovala spo-
ločnosť svoj záujem o 

vstup do Trenčína. 

„Holandský develo-
per CTP Invest, pôsobí v Česku od polovice 90-tych rokov a 

svojim klientom ponúka kompletnú výstavbu a financovanie 
priemyselných i skladových areálov. Do projektov, ktoré 

spĺňajú individuálne poţiadavky zákazníkov, vloţil okolo 850 

miliónov eur. CTP Invest má v Českej republike 20 priemy-
selných zón s kancelárskymi, skladovými, výrobnými a ob-

chodnými priestormi. Medzi inými je to napríklad logistické 
centrum v Divišově, priemyselná zóna Central Trade Park D1 

v Humpolci i Central Trade Park Brno Modřice alebo 

administratívne centrá v Brne a Ostrave,“ zoznámil poslancov 



 136 

s podnikateľskými aktivitami spoločnosti v susedných Če-

chách primátor Trenčína Ing. Branislav Celler, ktorý absol-

voval maratón rokovaní s predstaviteľmi CTP Invest, aby 
investovanie tejto spoločnosti v Trenčíne sa stalo realitou.  

V portfóliu CTP Invest je viac ako 100 spoločností z rôz-
nych kútoch zeme, ktorým na mieru postavené objekty dlho-

dobo prenajíma. „Ţe bude v Trenčíne projekt úspešne realizo-

vaný je história holandského partnera. Záujem o investovanie 
v Trenčíne sa nezrodil na základe sympatií k nášmu mestu, ale 

pre  našu výhodnú polo-
hu, keďţe partneri CTP 

Investu tlačili develope-

ra k investíciám na 
Slovensku, aby boli 

bliţšie k lídrom na na-
šom hospodárskom trhu 

typu Pegueot-Citröen či 

Kia,“ reagoval primátor 

Ing. Branislav Celler 
na otázky poslancov o zárukách, ktorého na Slovensku, ako 
pomerne neznámeho strategického partnera robili dôvery-

hodným. „Nakoniec, ani na Slovensku nie je úplne neznámy, 

investuje, alebo sa chystá investovať aj v Prešove a Ţiline-
Hričove,“ dodal primátor. 

Okrem predaja pozemkov poslanci mestského zastupiteľ-
stva schválili aj zmluvu o spolupráci oboch strán, v ktorej sa 

uvádza, ţe ak Mesto Trenčín nezíska prostriedky zo zdrojov 

Európskej únie na vybudovanie infraštruktúry v priemyselnej 
zóne vo výške 200 mil. Sk, CTP Invest vybuduje infra-

štruktúru na vlastné náklady. „Splnili sme všetky poţiadavky 
a získali prísľub na 200 mil. Sk z fondov Európskej únie. 

Konkrétna zmluva o prevode týchto peňazí na náš účet však 

dodnes nebola podpísaná a jej podmienky sa neustále sťaţujú. 
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Ani na SARIO sme nedostali presnú odpoveď na otázku, či je 

moţné po získaní dotácie odpredať pozemky. Pre ktorú 

samosprávu je však výhodné najbliţších 15 rokov takéto 
pozemky len prenajímať?“ spýtal sa Ing. Branislav Celler, 

ktorý ako ďalšie veľké plus v zmluve vidí záväzok CTP 
Invest, ţe len 15% z odpredanej plochy môţu zaplniť 

logistické centrá, na ostatnom území vyrastú objekty pre 

firmy, produkujúce vyššiu pridanú hodnotu. „Pri ani nie štvor-
percentnej nezamestnanosti v Trenčíne potrebujeme sem do-

viezť najmä spoločnosti z oblasti vedy a výskumu, aby  sme 
dokázali zaujať zaujímavými pracovnými ponukami aj ľudí 

s vyšším vzdelaním,“ dodal primátor.         

 Info Trenčín 26.07.2007 
Pomocná evidencia 480/1/07 

 
Magický dátum s tromi sedmičkami 7. júl 2007 bol 

mimoriadne zaujímavým tým, ţe to bola sobota, ktorá 

inšpirovala mladých ľudí na vstup do spoločného ţivota, vraj 
aby si lepšie zapamätali svoj najkrajší spoločný deň. Zdá sa 

však, ţe tieto imaginárne čísla neboli aţ tak zaujímavé, 
pretoţe na Mestskom úrade v Trenčíne sa prihlásilo o vyko-

nanie sobášneho aktu sedem snúbeneckých párov. Dva sa 

uskutočnili v obradnej miestnosti mestského úradu, z toho 
jednu sobášil primátor mesta a na Trenčianskom hrade sa 

uskutočnilo zvyšných päť sobášov.  
Vlastné poznámky 

 

V pondelok 23. júla 2007 zavoňala históriou kancelária 
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla 

Sedláčka, MPH. Originálnu listinu  s pozvánkou na Tren-

čianske historické a hradné slávnosti mu osobne priniesol 

sám Matúš Čák Trenčiansky so svojou druţinou. Ako sa 

vyjadril vedúci skupiny historického šermu Wagus v Trenčíne 



 138 

Ladislav Sekerka. „Trenčianske historické slávnosti budú 

zhmotnením predstáv a plánov skupiny historického šermu 

Wagus priblíţiť Trenčanom i návštevníkom slávu mesta z čias 
rímskeho nápisu, vytesaného do hradného brala. Preto na 

námestí vyrastie Rímsky tábor s veliteľmi, vojakmi i beţnými 
občanmi. Kaţdý večer bude pripravený program so šermiarmi, 

divadelníkmi, tanečníkmi či ţonglérmi. Slávnostné otvorenie 

sa uskutoční v pondelok 30. júla 2007 a dni plné histórie 
 potrvajú aţ do 3. augusta 2007. Brány hradu a podhradia sa 

svojim priaznivcom počas Trenčianskych hradných slávností 
otvoria uţ po štrnásty raz. Lákadlom bude opäť historický 

jarmok remeselníkov, vys-

túpenia skupín historického 
šermu zo Slovenskej re-

publiky a Českej republiky, 
skupina dobovej hudby, 

sokoliari, bábkové divadlá, 

ţongléri či brušné  taneč-
nice, dobové hry pre deti 

i dospelých. Hradné sláv-
nosti sa uskutočnia v dňoch 

4. a 5. augusta 2007.  

www.tsk.sk 25.07.2007 
 

Podľa návrhu zákona Ministerstva ţivotného prostredia 
Slovenskej republiky o štátnej správe starostlivosti o ţivotné 

prostredie, ktorý sa v súčasnosti nachádza v pripomienkovom 

konaní. sa predpokladá zrušiť osem krajských úradov ţivot-
ného prostredia a zníţiť počet obvodných úradov ţivotného 

prostredia zo 46 na 35. Predkladaný návrh vychádza z Pro-
gramového vyhlásenia Vlády Slovenskej republiky, ktorá sa 

zaviazala, ţe urobí potrebné kroky k modernizácii verejnej 

správy, predovšetkým ekonomizáciou a informatizáciou. Opa-

http://www.tsk.sk/
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trenia vládneho kabinetu sa dotýkajú aj zvýšenia efektívnosti 

administratívnych a vecných sluţieb poskytovaných verejnou 

správou, ako aj posúdenia moţností zredukovať organizačnú 
členitosť a personálnu náročnosť krajských štruktúr štátnej 

správy. Zrušenie krajských úradov ţivotného prostredia a 
redukcia počtu obvodných úradov ţivotného prostredia bude 

predstavovať celkové zníţenie počtu úradov o 19 a úsporu 42 

funkčných miest, ktoré sa presunú na zostávajúce obvodné 
úrady. Prijatím nových zákonov v oblasti ţivotného prostredia 

a transformovaním predpisov z Európskej únie sa totiţ 
rozšírili kompetencie orgánov štátnej správy starostlivosti o 

ţivotné prostredie bez adekvátneho posilnenia kapacít. Tieto 

činnosti neboli pokryté limitom zamestnancov pre rok 2007 
ani pre ďalšie roky. Orgánmi štátnej správy starostlivosti o 

ţivotné prostredie podľa návrhu zákona budú obvodné úrady 
ţivotného prostredia a Slovenská inšpekcia ţivotného 

prostredia. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť od 1. januára 

2008. V konkrétnych podmienkach Krajského úradu ţivotného 
prostredia v Trenčíne mu patrili obvodné úrady Trenčín, Nové 

Mesto nad Váhom, Prievidza, Povaţská Bystrica s vyčle-
nenými stálymi pracoviskami v Ilave, Bánovciach, Parti-

zánskom a Púchove. Podľa predloţeného návrhu Obvodný 

úrad ţivotné prostredia v Trenčíne by mal pôsobiť v okresoch 
Myjava, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Myjava a v 

prípade vytvorenia úradov s rozšírenou pôsobnosťou aj v 
okresoch Povaţská Bystrica a Ilava. 

Trenčianske noviny 02. 08.2007 

 
     Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

11. zasadnutí dňa 22. augusta 2007 schválili Zásobník projek-
tových zámerov regiónu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

pre roky 2007 aţ 2013. Dokument zahŕňa 121 zámerov Tren-

čianskeho samosprávneho kraja s celkovými predpokladanými 
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nákladmi 5 168 659 tis. Sk. Najviac ich smeruje do oblasti 

školstva. Na 5 % spoluúčasť pri ich financovaní by mal 

Trenčiansky samosprávny kraj vyčleniť v rozpočte sumu 
253 363 tisíc Sk. Súčasťou zásobníka je však aj 1589 pro-

jektových zámerov miest a obcí z regiónu Trenčianskeho kraja 
v celkovej predpokladanej hodnote 31 766 590 168 Sk. 

Projekty sú rozvrhnuté do viacerých oblastí – od modernizácie 

infraštruktúry vzdelávania, cez regeneráciu sídiel, operačný 
program ţivotného prostredia aţ po operačný program 

informatizácie  spoločnosti...Zaradenie projektu do zásobníka 
ešte nezakladá nárok budúceho ţiadateľa, ţe projekt je podaný 

a bude finančne podporený. Oprávnení ţiadatelia  

(Trenčiansky samosprávny kraj, mestá a obce) musia podať  
svoje projekty na základe zverejnenej výzvy v rámci jedno-

tlivých operačných programov. Zaradenie projektu do zásob-
níka je však jedným z dôleţitých hodnotiacich a výberových 

kritérií. Trenčiansky samosprávny kraj zároveň vyhlásil výzvu 

na podávanie ţiadostí o získanie grantu na podporu miestnych 
akčných skupín pre prístup k programu Leader v podmien-

kach Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na grantovú pod-
poru je v rozpočte na tento rok vyčlenená suma 4 mil. Sk 

a správcom zdrojov grantovej podpory je Rozvojová agentúra 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, koordinátorom odbor 
regionálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Ţiadosti moţno posielať do 15. novembra 2007. Poslanci 
krajskej samosprávy schválili aj ďalšie zmeny v sieti stred-

ných škôl. Do siete navrhli zaradiť tri nové stredné školy: 

Strednú priemyselnú školu stavebnú v Povaţskej Bystrici, 
ktorá vzniká v areáli Stredného odborného učilišťa staveb-

ného, Strednú priemyselnú školu v Prievidzi, ktorá vzniká 
v areáli tamojšieho Stredného odborného učilišťa a Strednú 

školu podnikania, ktorá vzniká v areáli Stredného odborného 

učilišťa odevného a textilného v Trenčíne. Nové školy by mali 
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vzniknúť k 1. septembru 2008. Zo siete školských zariadení 

vyradili nefunkčnú výdajnú školskú kuchyňu v Strednom 

odbornom učilišti stavebnom v Trenčíne. Poslanci podporili aj 
vytvorenie troch spojených škôl. Jedna vznikne od 1. 

septembra 2008 v Dubnici nad Váhom a jej organizačnými 
zloţkami budú Stredné odborné učilište strojárske a elektro-

technické a Učilište strojárske. Súčasťou novej Spojenej školy 

v Myjave bude Zdruţená stredná škola v Brezovej pod Bra-
dlom a Učilište, ktoré vzniklo spojením učilišťa strojárskeho 

a poľnohospodárskeho v Myjave. Súčasťou siete školských 
zariadení je aj Domov mládeţe  a Školská jedáleň pri Spojenej 

škole v Myjave. Od 1. septembra 2007 vznikne Spojená škola 

v Handlovej s organizačnými zloţkami: Zdruţená stredná 
škola  obchodu a sluţieb a Stredná priemyselná škola. Jej sú-

časťou je aj Domov mládeţe, školská kuchyňa, školská jedá-
leň a výdajne školskej stravy. Zároveň poslanci zrušili Učilište 

v Novákoch a Učilište poľnohospodárske v Novom Meste nad 

Váhom. Zastupiteľstvo schválilo organizačné  poriadky  škôl, 
ako aj kultúrnych zariadení v organizačnej pôsobnosti Tren-

čianskeho samosprávneho kraja. Tri kultúrne zariadenia zme-
nili aj názvy. Hornonitrianske osvetové stredisko na Regio-

nálne kultúrne centrum v Prievidzi, Myjavské osvetové stre-

disko premenované na Centrum tradičnej kultúry v Myjave 
a Hornonitrianska hvezdáreň má nový názov Hvezdáreň 

v Partizánskom. 
Vlastné poznámky 

 

Vo veku nedoţitých 101 rokov zomrel v 1. septembra 2007 
v Trenčíne historik, kustód a prvý riaditeľ Trenčianskeho 

múzea Štefan Pozdišovský. Do povedomia odbornej verej-
nosti vstúpil svojím prekladom rímskeho nápisu na tren-

čianskej hradnej skale. Posledná rozlúčka so zosnulým sa 

uskutočnila na trenčianskom cintoríne dňa 6. septembra 2007. 
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Štefan Pozdišovský sa narodil v Močenku 23. decembra 1906. 

Po štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v 

Bratislave učil na viacerých školách v Leviciach a Liptovskom 
Svätom Mikuláši. Od roku 1939 učil na gymnáziu v Trenčíne. 

Od 1. apríla 1940 sa stal kustódom Múzea Karola Brančíka, 
pre ktoré získal budovu trenčianskeho Ţupného domu. V tom 

čase zachránil z dubnického kaštieľa ilešháziovský inventár a 

časť zničených obrazov bola po zreštaurovaní vystavená v 
paláci Zápoľských na Trenčianskom hrade. Od roku 1950 

pôsobil ako riaditeľ Mestského múzea v Trenčíne, kde v roku 
1954 zaloţil Vlastivedný krúţok. Bol zakladateľom aj Krúţku 

historikov v Trenčíne, kde sa stal jeho prvým predsedom. 

Veľa času venoval prekladu rímskeho nápisu na hradnej skale. 
Na čiastočný úväzok pracoval v Trenčianskom múzeu aj po 

odchode do dôchodku v roku 1972. V múzeu po ňom zostala 
nezmazateľná stopa v podobe 5313 kusov historického 

inventára, 17.664 prírastkov numizmatiky a 6023 fotografií. 

Jeho publikačná činnosť obsahuje vyše sto bibliografických 
jednotiek a natočil viaceré dokumentárne filmy. Na návrh 

Trenčianskeho múzea a Zväzu múzeí na Slovensku udelil 
minister kultúry Štefanovi Pozdišovskému v roku 1991 Cenu 

Andreja Kmeťa a je nositeľom Pocty ministra kultúry 

Slovenskej republiky v roku 1996. 
tasr 06.09.2007 

 
Desať nových automobilov značky Volkswage v hodnote 

sedem miliónov Sk odovzdali dňa 25. augusta 2007 minister 

vnútra Slovenskej republiky Róbert Kaliňák a prezident Poli-
cajného zboru Slovenskej republiky Ján Packa dopravným po-

licajtom v Trenčianskom kraji. Vozidlá si policajti prevzali 
pred Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Trenčíne. 

„Naším cieľom je komplexne obnoviť Policajný zbor Slo-

venskej republiky po legislatívnej, ľudskej i technickej strán-
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ke, aby policajti drţali krok so všetkými, čo páchajú pries-

tupky, povedal Róbert Kaliňák. Vyslovil ţelanie, aby policajti 

boli vţdy rýchlo na pomoci vodičom na cestách, keď to budú 
potrebovať.“ Ďalších 32 nových vozidiel v kraji získajú aj 

obvodné oddelenia a napokon dostanú policajti aj desať 
terénnych áut pre obvody s náročnými terénnymi podmien-

kami. „Verím, ţe 52 nových vozidiel pre Trenčiansky kraj 

skvalitní výkon sluţby policajtov. Po obnove vozového parku 
bude nasledovať niekoľko ďalších opatrení a o rok budeme 

hovoriť o úplne inom Policajnom zbore,“ predostrel svoju 
víziu Kaliňák. 

Trenčianske noviny 30.08.2007 

Pomocná evidencia 520/2/07 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí          
23. augusta 2007 po rušnej diskusii podporilo všetkými hlasmi 

návrh poslanca 

PhDr. Mariána 
Kvasničku na 

umiestnenie pa-
mätnej tabule k 

novembrovým 

udalostiam 1989. 
Navrhovateľ uvie-

dol, ţe „myšlien-
ka je staršia, ale 

vţdy boli dôle-

ţitejšie veci, a tak 
sa bude realizovať aţ teraz. Odmietam názor počkať na 

dvadsiate výročie novembrových udalostí. Výročia sú čistou 
mágiou a vnímam ich ako modlosluţobníctvo.“ Tvrdí, ţe bez 

ohľadu na výročia to bola zmena od totalitného komunis-

tického reţimu k demokracii, udalosť zásadného významu, 
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poznačujúca naše roky a dni. „Preto sa treba sa vracať k 

symbolom a ak ich nemáme, vytvorme ich, najmä, ak sa majú 

k čomu viazať“ 
Inšpiráciou mu bol vznik Ústavu pamäti národa, 

zverejňujúceho veci, ktoré priniesol bývalý reţim. „Preţili 
sme štrukturálne zmeny, ţijeme v demokratickej, slobodnej 

krajine a môţeme hovoriť, čo si myslíme. Môţeme veriť, v čo 

chceme, máme pluralizmus v školách, médiách a toto všetko 
tu pred rokom 1989 nebolo,“ dodal PhDr. Marián Kvasnička. 

Info Trenčín 06.09.2007 
Pomocná evidencia 550/1/07 

 

Minister obrany Slovenskej republiky František Kašický 
dňa 20. septembra 2007 v Trenčíne sa zúčastnil slávnostného 

zhromaţdenia profesionálnych vojakov pri príleţitosti Dňa oz-
brojených síl Slovenskej republiky. V Kultúrnom a meto-

dickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky boli 

prítomní aj ná-
čelník generál-

neho štábu Oz-
brojených síl 

Slovenskej re-

publiky generál 

Ľubomír Bulík 
a veliteľ pozem-
ných síl Ozbro-

jených síl Slo-

venskej republi-
ky generál Milan Maxim. Minister František Kašický vyz-

dvihol význam slovenskej dobrovoľníckej výpravy v rokoch 
1848/1849. Na pamiatku víťazstva slovenských dobrovoľ-

níkov proti pravidelným jednotkám cisárskej armády a od-

dielom košútovských gárd v bitke pri Brezovej pod Bradlom 
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sa 22. september stal Dňom Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky.  František Kašický sa poďakoval príslušníkom Oz-

brojených síl Slovenskej republiky, občianskym pracovníkom 
a nezabudol ani na vojenských dôchodcov. Vyzdvihol per-

sonálnu stabilizáciu rezortu, spoluprácu s prezidentom Ivanom 
Gašparovičom a Národnou radou Slovenskej republiky. „Čle-

novia parlamentných výborov, ktoré majú na starosti náš 

rezort, si plnia svoju prácu dobre. Kontrolujú a poukazujú na 
chyby bez zbytočných emócií a pomáhajú nám odstraňovať 

nedostatky“, konštatoval František Kašický. Vládny program 
umoţňuje perspektívne plánovať reálne projekty vojakov do 

roku 2012 na Slovensku a vo vzťahu k Európskej únii a 

NATO. Slovensko má záujem o pôsobenie v niektorých vojen-
ských misiách a podieľať sa na nich vysielaním jednotiek a 

pôsobiť v ich velení. Minister spomenul aj pomoc civilnému 
obyvateľstvu v prípade jeho nevojenského ohrozenia pri 

rôznych ţivelných katastrofách. František Kašický hovoril aj o 

vojenskom školstve a sociálnych otázkach vojakov a vojen-
ských dôchodcov. Slávnostné zhromaţdenie ukončil kultúrny 

program v podaní trenčianskych amatérskych súborov. V pro-
grame slávnostného 

dňa ocenil minister 

obrany František Ka-
šický príslušníkov Oz-

brojených síl Sloven-
skej republiky, ktorí si 

zodpovedne plnia svoje 

povinnosti. Pred budo-
vou Kultúrneho a me-

todického centra Oz-
brojených síl Sloven-

skej republiky bola pristavená na obdiv veľkých a malých 

kolesová technika, zbrane vo v súčasnej výzbroji Ozbrojených 
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síl Slovenskej republiky, ako aj pechotné zbrane, ktoré sa 

pouţívali v druhej svetovej vojne a počas Slovenského 

národného povstania. Samozrejme, ţe najväčšiu radosť mali 
deti, ktoré  si skúšali na sebe helmy, neprestreliteľné vesty, 

skúšali v ruke drţať samopal, alebo pištoľ, alebo sa priamo 
posadili za volant z niektorých špeciálnych vozidiel a pokúšali 

sa postláčať všetky tlačítka a pohýbať všetky páky, aby zistili 

ako automobil reaguje. 
Vlastné poznámky 

 
Predsedovia samosprávnych krajov sa stretli 17. a 18. sep-

tembra 2007 v Trenčíne. Podľa hostiteľa – súčasného predse-

du zdruţenia SK-8 – trenčianskeho ţupana MUDr. Pavla Se-

dláčka, MPH,  hlavnými témami rokovania bola príprava 

rozpočtu samosprávnych krajov na budúci rok a problematika 
Regionálneho operačného programu. O týchto otázkach ţu-

pani diskutovali v utorok 18. septembra s hosťom ich porady, 

predsedom vlády Slovenskej republiky JUDr.  Róbertom 
Ficom. Ten na záverečnej tlačovej besede zhrnul aj najpod-

statnejšie závery rokovania.  
V súvislosti s prijímaním štátneho rozpočtu na rok 2008 sú 

podľa premiéra  na celoštátnej úrovni ešte dva nejasné 

momenty. Prvým je 
deficit Sociálnej po-

isťovne na úrovni 
26,6 miliardy Sk, kde 

experti hľadajú moţ-

nosti jeho zníţenia. 
 Druhou otvorenou 

otázkou bolo stano-
visko Eurostatu, na 

základe ktorého by 

sme mali inak pris-
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túpiť k Národnej diaľničnej spoločnosti, k nemocniciam, 

k Slovenskému rozhlasu a k Slovenskej televízii v otázke defi-

citu, ktorý  tieto inštitúcie vytvárajú. Aj tento problém si ešte 
vyţaduje istý čas. Keďţe tieto dva dôleţité ukazovatele v roz-

počte ešte nie sú známe, premiér  s predsedami vyšších územ-
ných celkov diskusiu o rozpočte neuzavrel. Dohodli sa, ţe keď 

budú známe odpovede na tieto dve otázky a ešte predtým, ako 

pôjde návrh rozpočtu do Vlády Slovenskej republiky, bude 
ministerská porada s predsedami vyšších územných celkov, na 

ktorej budú prítomní všetci ministri, ktorí majú nejaký vzťah 
k vyšších územným celkom či uţ je to sociálna oblasť, škol-

stvo, zdravotníctvo 

a tam spoločne uzatvo-
ria niektoré otázky, 

ktoré samosprávne kra-
je trápia. Ide predo-

všetkým o financova-

nie neštátnych škol-
ských zariadení, kde je 

snaha o systémové rie-
šenie tejto problemati-

ky. Potom je to finan-

covanie  sociálnych zliav v oblasti ţelezničnej a autobusovej 
dopravy, kde vyššie územné celky navrhujú stanoviť jednotný 

systém pre celé územie Slovenskej republiky, aby 
nedochádzalo k rozdielom medzi jednotlivými krajmi a aby na 

tomto systéme zliav participoval aj štát. Ďalším zaujímavým 

predmetom rokovania bolo vysporiadanie pozemkov pod ces-
tami 2. a 3. triedy. Neriešenie tejto otázky môţe spôsobiť 

samosprávnym krajom ťaţkosti pri získavaní zdrojov 
z eurofondov. V tejto oblasti nesmú diktovať podmienky rôzni 

špekulanti. Premiér Fico podporuje generálne riešenie. For-

mou zákona  navrhuje cesty vysporiadať tak, aby vyššie 
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územné celky s tým nemali  ţiadne problémy a aby kraje  

mohli na cestách 2. a 3. triedy vyuţívať fondy na to určené. 

Vláda Slovenskej republiky sa bude zaoberať touto otázkou na 
budúci týţdeň na svojom výjazdovom zasadnutí v Tisovci.  

V otázke Regionálneho operačného programu je určitá 
miera napätia medzi regiónmi a Ministerstvom výstavby 

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Premiér podpo-

ruje jasné stanoviská  predsedov vyšších územných celkov. 
Regionálny operačný program nemoţno implementovať bez 

nich,  nemalo by to logiku ani zmysel. V regionálnom ope-
račnom programe je celkovo 5 

oblastí. V troch z nich musia mať 

 podľa premiéra JUDr. Róberta 
Fica vyššie územné celky  roz-

hodujúce postavenie, čo znamená, 
ţe teda budú nielen prijímať 

ţiadosti, vyhodnocovať projekty, 

 ale budú o nich  aj rozhodovať. Je 
to oblasť ciest 2. a 3. triedy, ďalej 

 infraštruktúra cestovného ruchu 
a obnova vidieckych sídiel. Pre-

miér ţupanom prisľúbil, ţe bude 

ţiadať ministra výstavby a regio-
nálneho rozvoja, aby okamţite 

pristúpil k schváleniu príslušných zmlúv s vyššími územnými 
celkami, kde sa stanovia pravidlá hry (ako počet členov 

komisie, zloţenie komisie, a ďalšie dôleţité technické otáz-

ky).  V tomto majú predsedovia samosprávnych krajov plnú 
podporu premiéra. Ten verí, ţe čoskoro dôjde k dohode medzi  

rezortom výstavby a regionálneho rozvoja  a vyššími územný-
mi celkami. Doterajšie napätie premiéra mrzí, pretoţe vţdy 

doteraz hovoril o predsedoch samosprávnych krajov ako o 

svojich partneroch, ktorí majú veľkú legitimitu, pretoţe boli 
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priamo volení. Premiér preto nebude akceptovať, aby  sa 

ktokoľvek z pozície ministerstva  staval do pozície, ţe vyššie 

územné celky nemajú zohrávať aktívnu úlohu pri imple-
mentácii zdrojov v rámci Regionálneho operačného programu. 

www.tdi.sk 19.09.2007 
 

Vraví sa, ţe kultúrnosť národa sa pozná aj podľa toho, ako 

si dokáţe uctiť svoje významné osobnosti. Architekt 
Ferdinand Silberstein – Silvan je pozoruhodnou osobnosťou, 

ktorej ţivot bol istý čas spätý s Trenčínom. Bol popredným 
predstaviteľom funkcionalizmu. Svoju nezmazateľnú pečať 

vtisol urbanistickej koncepcii hornej Sihote. Navrhol ju, ako 

systém pravouhlých ulíc s presnou organizáciou bytových 
a rodinných domov a bu-

dov inštitúcií. Rodinu 
Silbersteinovcov však 

počas druhej svetovej 

vojny postihol typický 
osud ţidovských rodín 

a keďţe prenasledovanie 
neprestalo ani po vojne, 

len zmenilo svojho pô-

vodcu, rozhodli sa v ro-
ku 1948  vysťahovať do 

Austrálie. Zuzana Silvanová, dnes Susan Silvan, architektova 
dcéra, mala vtedy šesť rokov. V priebehu pol roka sa naučila 

anglicky a dnes ţartom dodáva, ţe počas tých šiestich 

mesiacov zabudla po slovensky. Rodičia, zrejme roztrpčení 
krivdami chceli, aby sa deti čím skôr prispôsobili novému 

prostrediu. Pani Susan Silvan pricestovala do Trenčína                 
18. septembra 2007, aby navštívila mesto Trenčín a uvidela 

pamätník postavený na počesť jej otca. Momenty pri pamät-

níku boli pre dcéru architekta veľmi dojímavé. Vzápätí navští-

http://www.tdi.sk/
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vila budovu Obchodnej akadémie Dr. M. Hodţu, ktorá sa na-

chádza dokonca v zozname pamiatok a tieţ budovu Slo-

venskej sporiteľne na Mierovom námestí. Po prehliadke vzni-
kol priestor na rozhovor pre Susan Silvan, ktorá zodpovedala 

na pár otázok Mgr. Zuzany Mišákovej :  

- Ako sa cítite pri pohľade na objekty, ktoré navrhol váš 

otec Ferdinand Silberstein – Silvan a dodnes slúţia 

v neveľmi zmenenej podobe ? „Naozaj som veľmi dojatá, 
veď okolnosti, za ktorých sme opustili Slovensko, boli 

zloţité. Veľmi ma rozcítilo, keď som sa dotkla pamätníka 

postaveného na otcovu pamiatku.“  

- Tieţ pracujete ako architektka – projektová manaţérka. 

Myslíte, ţe tvorivosť ste zdedili ? „Nikdy som sa neza-
mýšľala nad tým, či existuje nejaký tlak z prostredia, v kto-

rom človek vyrastá, na to, aby bol tieţ tvorcom. Ale je to 

moţné, dokonca moţno aj logické.“  
- Ako sa vám páči mesto Trenčín ? „Nenavštívila som ešte 

veľa miest v Čechách, na Slovensku a v Európe celkovo, 

takţe ťaţko porovnávať. Moja skúsenosť je predovšetkým 
austrálska. Rozhodne má však veľmi pekné centrum a páči 

sa mi, ako sú tu prepojené jednotlivé časti. Môţete si 
vychutnávať otvorený priestor a voľne prechádzať námes-

tiami. Mesto pôsobí aj vďaka tomuto veľmi otvoreným 

a priateľským dojmom“.    

- Cítite vo svojej rodine ešte skutočnosť, ţe váš otec bol 

jedným z predstaviteľov funkcionalizmu ? „Celkom ur-
čite. Ja sama mám rada čisté línie, logické usporiadanie 

vecí, jednoduché a praktické tvary. Vlastne celá filozofia 

funkcionalizmu je mi veľmi blízka. Postmoderna nie je nič 
pre mňa. Môj syn je ţurnalista, nemá síce vzťah 

k architektúre, ale v jeho osobných veciach, v jeho byte sa 
to tieţ prejavuje: zariadenie má vo farbe bielej, čiernej, 

šedej, ţiadne prehnané vzory“.  

Susan Silvan pri pamätníku 
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- Ako by ste definovali rozdiel medzi vnímaním 

patriotizmu a histórie v Austrálii a v Európe ? „Je to 

niečo celkom iné. 
História Austrá-

lie má 200 rokov, 

pretoţe stále ho-
voríme len o de-

jinách, ktoré pí-
sali bieli ľudia. 

Aj keď uţ aj my 

sa viac obzeráme 
na pôvodných 

obyvateľov, abo-
riginov. Patriotizmus je aj tam veľmi silný, videla som to na 

ľuďoch, keď stáli pri pamätníkoch padlých vo Vietname. 

Austráliu našťastie všetky veľké vojny obišli. Ja sa však 
necítim austrálskou patriotkou. Hoci som tam preţila 

väčšinu svojho ţivota, som typické dieťa imigrantov. Na 
jednej strane som Austrálčanka, na druhej strane cítim, ţe 

som ovplyvnená pôvodom zviazaným so Slovenskom. Nie 

som však uţ ani Slovenkou. Stojím niekde uprostred“.   
Pani Silvan sa zaujímala o históriu jednotlivých budov 

v centre mesta, na ich pôvodný účel a prepojenie historického 
s moderným. Vyjadrila pochvalu nad uskutočnenou 

rekonštrukciou  v budove mestského úradu a zaujímala sa aj 

o postupnosť prác. Svoje pohnutie vyjadrila pani Susan Silvan 
pri rozlúčke s primátorom Ing. Branislavom Cellerom : „Bolo 

mi veľkým potešením stretnúť sa s Vami v tomto milom 
meste. Veľmi si cením, čo ste urobili pre pamiatku môjho 

otca. Dúfam, ţe sa ešte stretneme a keď prídem nabudúce, 

budete tu  tieţ.“  
Info 04.10.2007 

Pomocná evidencia 508/1/07 

navštívila aj Obchodnú akadémiu dr. Hodţu 
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Dňa 25. septembra 2007 podvečer pricestovala na návštevu 

do Trenčína trojčlenná oficiálna delegácia z druţobného srb-

ského mesta Kragujevac, vedená najvyšším predstaviteľom 
Šumadijského kraja Miroslavom Marinkovičom.  

V nasledujúci deň dopoludnia oficiálny program začal prija-
tím u primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera, ktoré 

potom pokračovalo stretnutím s pracovníkmi Útvaru 

architektúry a stratégie Mestského úradu v Trenčíne, na 
ktorom sa hostia zoznámili s najdôleţitejšími pripravovanými 

stavebnými investíciami. Ešte pre obedom si hostia pozreli z 
mestskej veţe mesto Trenčín. Popoludnie patrilo aktivitám 

záujmových zdruţení a neziskových organizácií, keď 

navštívili pred oficiálnym odovzdaním penzistom objekt 
Centrum seniorov na 

Sihoti a výstavu 
zeleninových hodov 

v Kultúrnom centre 

Aktivity na sídlisku 
Juh. Deň zakončilo 

pracovnou večerou 
s primátorom 

s primátorom Ing. 

Branislavom Cellerom. 
po návšteve u primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera 
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Druhý pracovný deň začali hostia pracovným stretnutím na 

Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. 

Dubčeka v Trenčíne, kde ich prijal riaditeľ Ústavu 
aplikovaného inţinierstva doc. Ing. Oto Barborák, PhD., 

mim. prof. za účasti riaditeľa Trenčianskej regionálnej 
kancelárie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Ing. 

Tibora Buchu a pred obedom ich prijal predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 
kde sa dohodli o nadviazaní uţších kontaktov medzi 

Trenčianskym samosprávnym krajom a Šumadijským krajom, 
ktoré budú v najbliţšom čase potvrdené deklaráciou. Po obede 

navštívili hostia Ţilinskú univerzitu. Návšteva. delegácie 

z Kragujevacu sa ukončila v piatok 28. septembra 2007 po 
raňajkách krátkou 

tlačovou besedou. 
Návšteva hostí 

z Kragujevacu 

v Trenčíne bola 
pokračovaním 

procesu zbliţovania 
oboch miest, ktoré 

podnietili historické 

udalosti z konca prvej 
svetovej vojny, keď na 

Stavľanskom poli za mestom Kragujevac popravili 44 
príslušníkov náhradného práporu 71. pešieho, tzv. 

Trenčianskeho pluku. „Vzájomná spolupráca oboch miest by 

mala prerásť z oficiálnych stretnutí do spolupráce na úrovni 
podnikateľskej, čo je jedným z hlavných záujmov srbskej 

strany. Rozvinúť chceme aj spoluprácu medzi záujmovými 
zdruţeniami, vzdelávacími inštitú-ciami a zvýšiť počet 

i kvalitu kultúrnych výmen,“ informovala Janka Fabová, na 
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výkon funkcie dlhodo-bo uvoľnená poslanky-ňa mestského 

zastupi-teľstva v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 601/1/07. 602/1/07, 603/1/07 

 

Prostredníctvom svojich komunikačných kanálov prinieslo 

Mesto Trenčín za posledných šesť mesiacov tri nové moţnosti 
na priamu komunikáciu na linke samospráva – občan. Naj-

lepšiu spätnú väzbu zaznamenala kontaktná stránka na ofi-

ciálnej webovej stránke mesta www.trencin.sk, nazvaná 
Otázky a odpovede. V súčasnosti sa rozbieha takzvaný „zele-

ný telefón“ - bezplatná linka, na ktorú môţu občania 24 ho-
dín denne nahlasovať prípadné poškodenia nielen ţivotného 

prostredia. Tretiu moţnosť vzájomnej komunikácie, tento raz 

priamo s primátorom mesta Trenčín Ing. Branislavom 
Cellerom, ponúkajú stránky mestského informačného dvoj-

týţdenníka Info Trenčín, kde je štatutár mesta pripravený 
odpovedať občanom na ich otázky v novej rubrike pod náz-

vom „Témy, ktoré nepoznajú dovolenku“.  

Zriadením kontaktnej strany Otázky a odpovede poskytlo v 
marci 2007 Mesto Trenčín svojim občanom pohodlnú moţ-

nosť získania informácií o fungovaní mestskej samosprávy 
prostredníctvom internetu. Odpovede vypracovávajú zamest-

nanci mesta, kompetentní pre danú konkrétnu oblasť záujmu. 

Kontaktná stránka Otázky a odpovede poskytuje na výber rôz-
ne témy, podľa ktorých sa otázky a odpovede zadávajú a nás-

ledne na webovej stránke archivujú. Prehľadné listovanie me-
dzi konkrétnymi novšími alebo archivovanými staršími otáz-

kami a poskytnutými odpoveďami je veľakrát návodom na rie-

šenie problémov aj ďalším občanom, ktorí túto stránku nav-
štívia. Mesto si však vyhradilo právo neuverejňovať maily, 

ktoré sa netýkajú problematiky práce mestskej samosprávy – 
napríklad rôzne reklamné texty, odkazy na iné stránky a pod., 

alebo tieţ maily s vulgárnym obsahom, prípadne také, ktoré 

po návšteve predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. P. Sedláčka 

http://www.trencin.sk/
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namiesto konkrétnej otázky obsahujú uráţlivé, znevaţujúce či 

agresívne formulácie.  

Takzvaný „zelený telefón“ – bezplatná linka, na ktorú 
môţu občania 24 hodín denne nahlasovať svoje pripomienky 

nielen k problémom ţivotného prostredia, ale ku všetkým, 
ktorých riešenie je v kompetencii mestskej samosprávy, je 

v Trenčíne občanom k dispozícii od 1. júna 2007. Zelená linka 

má  číslo 0800102500 a odkaz, postreh či námet zo svojho 
okolia v trvaní maximálne dvoch minút občania nahovoria 

hneď po zaznení zvukového signálu. Prijaté odkazy sú vyhod-
nocované a príslušné zloţky mesta sa podľa svojich moţností 

v čo najkratšom čase zaoberajú ich riešením. Nápravu potom 

občan vidí priamo v teréne, moţnosť spätnej väzby formou 
odpovede telefonická linka neposkytuje.  

Nová rubrika v dvojtýţdenníku Info pod názvom „Témy, 

ktoré nepoznajú dovolenku“ si ešte veľa priaznivcov ne-

našla. Na augustovú výzvu zo stránok dvojtýţdenníka Info 

Trenčín zareagoval zatiaľ len jeden čitateľ. Pritom do rubriky 
môţu čitatelia posielať otázky rôznou formou či uţ pros-

tredníctvom korešpondenčných lístkov, mailom a pod. Tren-
čiansky primátor je pripravený  na stránkach dvojtýţdenníka 

Info pravidelne raz za mesiac na otázky odpovedať !   

Pomocná evidencia 604/1/07 
 

Delegáciu mesta Sankt Peterburg počas týţdňovej návštevy 
na Slovensku prijal v utorok 25. septembra 2007  predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH, ktorý konštatoval, ţe „záleţí nám na tom, aby sme mali 
dobré vzťahy a aby sme 

našli čo najširší priestor na 
spolu-prácu“. Súčasne 

pripomenul, ţe kraj uţ 

má zmluvne dohod-nutú 
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spoluprácu s Čečenskou autonómnou republikou a Vol-

gogradskou oblasťou Ruskej federácie. Ruskí hostia na čele 

s prvým námestníkom Vý-boru zahraničných vzťahov 
a turistiky mesta Sankt Pe-tergburg  Andrejom  Mi-

chajlovičom  Petrukom sa zaujímali o hospodársky potenciál 
kraja, o turistické moţnosti regiónu, ako aj o najznámejšie 

festivaly. Veľký záujem prejavili o spoluprácu s Trenčianskou 

univerzitou A. Dubčeka, napríklad pri  budovaní 
 Centra vyuţívania elektrónového lúča pre jej technické 

fakulty. Moţnosti spolupráce vidia aj s Fakultou sociálnych 
a ekonomických vied. Na univerzitnej pôde v Trenčíne 

absolvovali ruskí hostia aj osobitné rokovania. Širšie moţnosti 

podnikania v samosprávnom kraji im prezentovali v Úrade 
Trenčianskeho samosprávneho kraja predstavitelia 

Regionálnej kancelárie Trenčianskej Slovenskej obchodnej 
a priemyselnej komory na čele s predsedom jej predstavenstva 

Ing. Františkom Dobrodenkom. Pobyt v Trenčianskom kraji 

ukončili hostia zo Sankt Peterburgu návštevou púchovského 
Matadoru, firmy, ktorá má bohaté skúsenosti s podnikaním na 

ruskom trhu. 
ww.tsk.sk 

 

Pri príleţitosti Medzinárodného dňa informácií udelila 28. 
septembra 2007 Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society 

Foundation ceny súťaţe Infočin roka za priateľské a nepria-
teľské činy v oblasti poskytovania informácií podľa zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám. Odborná komisia hod-

notila tento rok celkovo 23 nominácii, z toho 10 za priateľské 
počiny v oblasti poskytovania informácií a 13 za nepriateľské. 

Medzi nominovanými v kategórii priateľský čin roka bolo aj 
Mesto Trenčín za vynikajúcu komunikáciu s občanmi pros-

tredníctvom všetkých dostupných médií – osobnou komuni-

káciou prostredníctvom Klientskeho centra a Centra rozvoja 
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mesta, tlače a internetu. Víťazom kategórie priateľský čin roka 

2007 sa v tomto roku stal Mestský úrad Šaľa, ktorý bol 

nominovaný za občiansky priateľskú a informačne bohatú  
internetovú stránku mesta a za prielomové činy v zverejňovaní 

informácií  pre obyvateľov mesta nad rámec infozákona. Dru-
hé miesto získal Ţilinský samosprávny kraj, ktorý bol tento 

rok nominovaný aţ za dva pozitívne činy. A to, za celkový 

dokonalý systém poskytovania  informácií a za informačný 
materiál spracovaný v Braillovom písme. Tretie miesto bolo 

udelené Kancelárii Verejného ochrancu práv za nesmierne 
ústretový prístup pri vybavovaní ţiadostí o informácie a pos-

kytnutie mnoţstva informácií nad rámec zákona. Tento príklad 

demonštruje to, ţe úrad aj v prípade, ţe nemá kompetenciu na 
vybavenie ţiadosti, môţe byť občanovi nápomocný.  

Prvé miesto v kategórii nepriateľských činov získali Štátne 
lesy TANAPu za odpoveď na ţiadosť Klubu Stráţcov o sprís-

tupnenie zmlúv Štátnych lesov TANAPu so spoločnosťami, 

ktoré ťaţili a vyváţali drevo z prírodných rezervácií Tichá a 
Kôprová dolina. V snahe vyhnúť sa odpovedi alebo nepos-

kytnúť ţiadané informácie, Klub Stráţcov získal veľmi 
obsiahlu a „kreatívnu“ odpoveď. Druhé miesto získalo Minis-

terstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky za „absurdné“ 

zamietnutie poskytnutia informácií  o rokovaniach súvisiacich 
s prípravou strategických programovacích dokumentov pre 

Slovensko. Porotcov zaujala táto nominácia práve pouţitím ta-
kej argumentácie, ktorou by sa dala odmietnuť skoro kaţdá 

ţiadosť o informácie. Odmietnutie znelo : „Na sprístupnenie 

poţadovaných informácií je nevyhnutné spracovanie uţ exis-
tujúcich informácií spôsobom vyhľadávanie, zhromaţďovania, 

skompletizovania, čím vznikne v konečnom dôsledku nová 
informácia, ktorú nemá povinná osoba k dispozícií.“ Tretie 

miesto získal minister školstva Slovenskej republiky Ján 

Mikolaj za tézu, ţe pokiaľ povinná osoba nedokáţe vybaviť 
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ţiadosť o informácie v zákonnej lehote z dôvodu veľkého 

rozsahu poţadovaných informácií, je to dôvod na zamietnutie 

ţiadost, ktorá vyplýva z Rozhodnutia ministra, ktorým po-
tvrdzuje rozhodnutie Ministerstva školstva Slovenskej repu-

bliky, ktoré zamietlo rozklad istého občianskeho zdruţenia 
voči rozhodnutiu ministerstva o nesprístupnení informácií. 

Info 04.10.2007 

Pomocná evidencia 508/1/07 
 

Zasadnutie dvadsaťdva členného Detského parlamentu 
Mesta Trenčín sa uskutočnilo dňa 3. októbra 2007 za účasti 17 

delegovaných zástupcov základných škôl, ktorých privítal 

a rokovanie viedol primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav 

Celler za účasti viceprimátora Tomáša Vaňu, ktorý je ga-

rantom detského parla-
mentu. Prvé zasadnutie 

detského parlamentu však 

bolo oproti predchádza-
júcemu školskému roku 

poznačené personálnymi 
zmenami, pretoţe viacero 

delegátov základných škôl 

ukončilo školskú do-
chádzku, čím sa pre nich 

skončil mandát. Všetky základné školy v Trenčíne podľa sta-
noveného kľúča, ktorým bol rozhodujúci celkový počet ţiakov 

školy, delegovali svojich zástupcov do detského parlamentu. 

V úvode rokovania detského parlamentu parlamentári 
predstavili svoju školu, ktorú zastupujú a triedu, ktorú 

navštevujú. Po tomto zoznamovacom kole sa predstavitelia 
mesta dozvedeli z úst detí, čo sa na školách udialo cez 

prázdniny, čo je nové od začiatku nového školského roka, ako 

aj to, čo by chceli vylepšiť v rámci školy. No otvorená 
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diskusia nezostala len pri problémoch, s ktorými sa denno-

denne pasujú na školách, ale boli tu i otázky súvisiace so 

ţivotom krajského mesta a to nielen jeho centra, ale aj jeho 
okrajových častí. Dotýkali sa všetkých oblasti spoločenského 

ţivota, najmä však rozvoja športu a starostlivosti o ţivotné 
prostredie. Bolo vidieť, ţe deti pozorne sledujú dianie okolo 

seba a na to, čo im nevie niekto z najbliţšieho okolia vyčerpá-

vajúco vysvetliť, ţiadali vysvetlenie, aby ho mohli tlmočiť 
v kolektíve spoluţiakov, vo vlastnej rodine.  

Do najbliţšieho za-
sadnutia detského parla-

mentu, ktoré by sa malo 

uskutočniť začiatkom 
mesiaca novembra t.r., 

by sa mali uskutočniť 
školské parlamenty, z 

ktorých by mali vzísť 

návrhy jednotlivých 
tém, ktoré by sa mali 

riešiť v rámci detského parlamentu. Okrem toho členovia 
detského parlamentu si pripravia návrhy na svojho pod-

predsedu a podpredsedu, aby sa mohli prijímať opatrenia. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 4. októbra 2007 uskutočnili poslanci za Slovenskú 
demokratickú a kresťanskú úniu výjazd do Trenčianskeho 

kraja. Na Mestskom úrade v Trenčíne prijal poslancov Stani-

slava Janiša a Petra Miššíka jeho prednosta Ing. František 

Sádecký a hovorca primátora mesta Tibor Hlobeň, keď ho-

vorili o celkovej situácii v meste Trenčín. Následne na to nav-
štívili Mestskú políciu v Trenčíne, kde s jej náčelníkom Mgr. 

Františkom Orsághom sa zaujímali o bezpečnostnú situáciu 

v meste Trenčín. V Trenčíne sa zaznamenala návšteva poslan-
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cov Jána Patakyho a Ing. Martina Pada na Krajskej proku-

ratúre v Trenčíne a Vyššieho vojenského súdu v Trenčíne. 

Poslanci Viliam Novotný a Alexander Slafkovský navštívili 
Fakultnú nemocnicu v Trenčíne. Na záver poslaneckého dňa 

sa uskutočnila tlačová beseda v hoteli Tatra za účasti čelných 
funkcionárov Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie 

Ing. Ivana Mikloša, Ing. Ivety Radičovej, Ing. Juraja 

Lišku, Ing. Milana Horta a Ing. Mikuláša Dzurindu. 
Posledne menovaný zhodnotil priebeh výjazdu poslancov 

Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie v trenčianskom 
regióne. 

Vlastné poznámky 

 
Tradičné októbrové stretnutie Klubu darcov Trenčianskej 

nadácie s obdarovanými sa tradične uskutočnilo dňa 16. ok-
tóbra 2007 v hoteli Tatra. Malou zmenou bola zámena Ka-

viarne Sissi za Kongresovú 

sálu. Moderátorka Eva 

Mišovičová v úvode stret-

nutia poďakovala všetkým 
tým ľuďom, ktorí svoj voľ-

ný čas venujú vymýšlaniu 

akcií, výstav, festivalov 
a iných podujatí. Druhé 

poďakovanie adresovala 
tým, ktorí vo svojom vlast-

nom rodinnom či osobnom rozpočte vyčlenili poloţku na po-

moc a podporu toho, čo sa v ich meste deje. Člen správnej 
rady nadácie Ing. Martin Maštalír privítal zúčastnených 

členov Klubu darcov, predkladateľov projektov, zástupcov 
médií, hostí a zvlášť zahraničného hosťa Zlaticu Maděřičovú 

z občianskeho zdruţenia Echo Moravia, ktorá sa vyjadrila, ţe 

na Slovensko prišla „do učení“. Kongresová sála bola zapl-

Ing. Martin Maštalír hodnotí uplynulé obdobie  
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nená a hoci stretnutia sa nezúčastnilo všetkých 46 členov 

Klubu. Deväť prezentovaných projektov hodnotilo prostred-

níctvom predbeţných hodnotiacich tabuliek spolu 31 darcov. 
Milou novinkou tohto ročníka Klubu darcov bola účasť 

ďalších rodinných príslušníkov, ktorí síce nehodnotili, ale 
určite mohli na základe osobnej skúsenosti a priameho záţitku 

zo stretnutia s grantiistami ovplyvniť rozhodnutie ich part-

nerov. Pohostinnosť večera umocnil ďalší hosť nadácie – 
štvorčlenné hudobné zoskupenie MiMo úzko spojené s diva-

dlom Normálka a známe z viacerých trenčianskych podujatí. 
Prezentácia projektov štvrtého ročníka Klubu darcov mala 

opäť podobnú štruktúru ako po minulé roky. V prvej časti 

večera predstavili výsledky svojich projektov piati minulo-
roční úspešní grantisti. Po krátkej prestávke vyplnenej hudbou, 

štrúdľou a kávou sa predstavili štyria ţiadatelia, ktorí úspešne 
ukončili minuloročné projekty a s odhodlaním im vlastným sa 

pokúšali uspieť aj v tomto ročníku. Večer uzavieralo päť 

nových ţiadateľov.  
Projekty, ktoré mohli členovia Klubu darcov sledovať v 

zhustenej verzii v podobe zatiaľ nerealizovaných nápadov 
priamo na plátne, boli sprevádzané slovom, reportáţou a 

fotografiami. Reprezentovali takmer všetky oblasti ţivota 

Trenčanov presne v duchu misie komunitnej nadácie. Kultúru 
zastúpili divadlo a tanec, prácu s deťmi a mládeţou modelári a 

mladé tanečníčky, vzdelávanie a voľný čas zároveň festival 
dobrodruţných filmov, projekty zo sociálnej oblasti opäť so 

silným emocionálnym nábojom zastúpilo občianske zdruţenie 

T-VIA a básnická zbierka nepočujúcej poetky. 
Záver večera patril uţ 

iba členom Klubu darcov. 
Po vyhlásení výsledkov 

ich bodovania nebolo vô-

bec prekvapením, ţe naj-

RNDr. Alena Karasová hodnotila projekty ţiadateľov 
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vyšší počet bodov získal projekt Neskutočný svet - vydanie 

básnickej zbierky nepočujúcej poetky, ktorý predkladalo 

Kultúrne cen-trum Kubra. Štvrtý ročník Klubu darcov v 
Trenčíne bol, ale celkovo veľmi silný na kvalitné projekty a 

vynikajúce prezentácie ţiadateľov, preto nebolo ťaţké členom 
Klubu darcov dohodnúť sa na podpore všetkých ţiadateľov v 

celkovej výške 156 000 Sk. Hodnota pripravovaných aktivít je 

však oveľa vyššia, o čom sa budú môcť darcovia presvedčiť 
nielen presne o rok, keď sa s úspešnými ţiadateľmi opäť 

stretnú, ale aj v priebehu ich realizácií v roku 2008. 
Poďakovanie patrí členom Klubu darcov za ich finančné 

dary a aktívny záujem o dianie v Trenčíne, partnerovi projektu 

Kontu Orange za dlhodobú finančnú podporu a dôveru a tým 
zvýšenie atraktívnosti projektu pre miestnych darcov, 

grantistom za aktívny prístup k riešeniu potrieb komunity cez 
ich vlastné nápady. 

Vlastné poznámky 

 
Mesto Trenčín sa pridalo k ďalším slovenským mestám, 

ktoré budú bojovať o titul Európske hlavné mesto kultúry 
2013. Projekt kandidatúry mesta Trenčín ponesie názov Via 

Maxima. Je postavený na symbolike ciest a rímskeho odkazu 

vytesaného do hradnej skaly a dáva Trenčínu šancu zreálniť 
smelé vízie a ciele, ktoré si predsavzal. Informačná kampaň ku 

kandidatúre sa začal v piatok 26. októbra 2007 na Mierovom 
námestí podujatím „Priloţme ruku k dielu.“ Kaţdý občan 

mesta, ktorý podpo-

ruje kandidatúru 
Trenčína, mohol pre-

javiť svoj názor 
symbolickým fareb-

ným odtlačkom svo-

jej dlane na spoločné 
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nepopísané plátno. V prípade, ţe Trenčín bude s kandidatúrou 

úspešný, odtlačková kampaň bude trvať aţ do roku 2013, kedy 

môţu nazbierané plátna v podobe zástav ozdobiť mesto ako 
spomienku na spoločnú cestu Trenčanov za svojím cieľom. 

Myšlienka podujatia Európske hlavné mesto kultúry vznikla v 
roku 1985. Ide o najrozsiahlejšie a najpopulárnejšie kultúrne 

podujatia organizované v Európskej únii. Od roku 2009 sa 

Európskymi hlavnými mestami kultúry stanú vţdy dve mestá - 
jedno z nového a jedno zo starého členského štátu Európskej 

únie. V roku 2013 bude spolu s jedným francúzskym mestom 
nominované aj slovenské mesto. Ministerstvo kultúry 

Slovenskej republiky zverejnilo výzvu na súťaţ ešte v mesiaci  

január 2007, ţe mestá, ktoré majú o kandidatúru záujem, sa 
musia prihlásiť do 16. novembra 2007. Titul Európske 

hlavné mesto kultúry prináša víťaznému mestu štatút 
európskej kultúrnej metropoly, medzinárodnú prestíţ, 

zvýšenie turistického ruchu a celkový rozvoj mesta pri 

moţných investíciách aţ vo výške niekoľkých desiatok 
miliónov eur. 

Info Trenčín 18.10.2007 
Pomocná evidencia 540/1/07 

 

Na svojom 12. zasadnutí dňa 24. októbra 2007 Zastupi-
teľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja   

A) zobralo na vedomie : 
- v  prvom čítaní  - návrh rozpočtu Trenčianskeho samo-

správneho kraja na roky 2008 aţ 2010. Návrh  pred-

pokladá na rok 2008 celkové príjmy do výšky  
3 245 361 tis. Sk, čo znamená dvojpercentný nárast 

oproti tohtoročnému rozpočtu. Zvyšujú sa aj výdavky 

z 3 355 155 tis. Sk v tomto roku na 3 516 611 tis. Sk 
v roku 2008. Dôvodom je vývoj makroekonomických 

ukazovateľov /inflácia, úprava regulovaných cien/, ale 
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aj valorizácia tarifných platov a čerpanie finančných 

prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Definitívnu 

podobu dostane tento rozpočet na decembrovom roko-
vaní zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

- správu o prijatí plánu na zavedenie eura v podmienkach 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. Popri  všeo-
becných zásadách tohto kroku v rámci celej  Slo-

venskej republiky,  materiál obsahoval aj špecifické 
podmienky na zavedenie eura v podmienkach Tren-

čianskeho samosprávneho kraja, vrátane jeho podria-

dených organizácii. Dôleţitou súčasťou plánu je 25 
konkrétnych  úloh, ktoré musia byť splnené od 24. ok-

tóbra 2007  aţ po 1. januári 2009. Prvú úlohu splnili 
poslanci práve  na svojom 12. zasadnutí. Schválili zlo-

ţenie 13 - člennej pracovnej skupiny na zavedenie eura 

v Trenčianskom samosprávnom kraji, na čele s vedú-
cim finančného odboru  Trenčianskeho samosprávneho 

kraja Ing. Zdenkom Rýpalom, 
- informatívnu správu o poskytovaní zdravotníckej sta-

rostlivosti v troch nemocniciach v pôsobnosti Tren-

čianskeho samosprávneho kraja v prvom polroku 2007. 
Zároveň prijali výzvu Vláde Slovenskej republiky, aby 

neschválila nariadenie o verejnej minimálnej sieti zdra-
votníckych zariadení. Toto nariadenie, ktoré do garan-

tovanej siete v 600 - tisícovom Trenčianskom samo-

správnom kraji zaradilo len jedinú nemocnicu, čo po-
vaţujú za diskriminačné a iracionálne. Rozdeľuje totiţ 

nemocničné zariadenia na privilegované a neprivilego-
vané. Nevytvára rovnaké šance a príleţitosti pre 

všetkých poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti. 

Poslanci dôrazne vyzvali vládu, aby rozhodujúcim 
kritériom pre zachovanie nemocničných zariadení 

nebolo rozhodovanie štátnych úradníkov a forma 
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vlastníctva, ale kvalita a dostupnosť zdravotníckych 

sluţieb.  

B) schválili : 
- vyradenie zo siete škôl a školských zariadení jednej 

výdajnej školskej kuchyne v Púchove a do siete navrhli 

zaradiť Strednú poľnohospodársku školu na Vino-
hradníckej č. 8 v Prievidzi, 

- operačný plán zimnej údrţby ciest na zimné obdobie 
2007/2008, ktorý predloţila Správa ciest Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. Materiál obsahoval zoznam pra-

covníkov zodpovedných za zimnú údrţbu, zoznam do-
pravne dôleţitých úsekov ciest, prehľad nebezpečných 

úsekov, ale aj výpočet chemicky neudrţiavaných úsekov 
ciest a zoznam neudrţiavaných úsekov ciest počas zimy 

v rámci samosprávneho kraja. Operačný plán bol 

sumárom vlastných i prenajatých mechanizmov a do-
pravných prostriedkov, ktoré budú na tento účel k dis-

pozícii, 
- niekoľko návrhov na riešenie prebytočného a neupo-

trebiteľného majetku Trenčianskeho samosprávneho 

kraja,  organizačné poriadky  troch zariadení sociálnych 
sluţieb a troch kultúrnych zariadení. 

C)  odvolalo  

- z funkcie riaditeľa Nemocnice poliklinikou v Povaţskej 
Bystrici MUDr. Petra Krutého, ktorý sa z osobných 

dôvodov vzdal funkcie ku dňu 30. septembru 2007. Na 
uvoľnený post bude vypísané riadne výberové konanie. 

Dočasne bol výkonom funkcie poverený doterajší eko-

nomický námestník riaditeľa Ing. František Kotala.  
Vlastné poznámky 

 
Na svojom piatom riadnom zasadnutí v tomto volebnom 

období sa vo štvrtok 25. októbra 2007 stretli poslanci tren-
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čianskeho mestského zastupiteľstva. Pôvodne mali na stole  

šestnásť bodovú rokovaciu porciu, ktorú rozšírili ešte o dva 

poslanecké návrhy.  
Poslanci schválili : 

1. v rámci majetkových prevodov predaj viacerých pozem-
kov súkromným investorom na výstavbu bytových do-

mov, predaj pozemku na Povaţskej ul. pri zimnom šta-

dióne pre Hokejový klub Duklu Trenčín, ktorá chce prís-
tavbou vytvoriť integrálnu súčasť so zimným štadiónom, 

doplniť ho o rehabilitačno-regeneračné priestory, ubyto-
vacie a stravovacie kapacity pre športovcov a verejnosť. 

Predaj bude realizovaný zmluvou o budúcej kúpnej 

zmluve.  
2. zmluvu o výpoţičke nebytových priestorov v areáli Mest-

ského hospodárstva a správy lesov na Soblahovskej ulici 
s Diecéznou charitou Nitra, ktorá tu bude poskytovať 

sociálnu pomoc občanom bez prístrešia a ľuďom v kríze. 

Všetky náklady za energie bude hradiť mesto Trenčín. 
Nízkoprahová nocľaháreň, útulok a denné azylové cen-

trum majú v rámci resocializácie uspokojením základ-
ných ţivotných potrieb týchto občanov zlepšiť kvalitu ich 

ţivota. Pracovná terapia by mala posilniť ich vnútornú 

motiváciu k riešeniu sociálnej situácie. Vytvorením so-
ciálnej siete sa zníţi počet občanov bez prístrešia, pres-

pávajúcich v domoch na sídliskách, v pivniciach a opus-
tených domoch; 

3. cenový výmer stanovujúci maximálnu tarifu pre mestskú 

hromadnú dopravu v Trenčíne a cenník mestskej hro-
madnej dopravy, ktorým stanovilo ceny cestovného a do-

vozného. Obe rozhodnutia nadobudnú účinnosť 1. no-
vembra 2007.  

4. zmenu Štatútu mesta Trenčín, keď v súlade s novelou zá-

kona o obecnom zriadení poskytli primátorovi mesta 
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moţnosť navrhnúť poslancom zvolenie aţ dvoch zás-

tupcov primátora; 

5. nové zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mes-
ta Trenčín aj s pripomienkami členov Finančnej a ma-

jetkovej komisie, ktorá odporučila zníţiť limity pri-
mátora mesta a riaditeľov mestských organizácií pri ich 

kompetencii schvaľovania predaja hnuteľných vecí, vý-

poţičky nehnuteľných vecí a odpustenia resp. zníţenia 
nedaňovej pohľadávky. Kompetencia primátora je teraz 

limitovaná sumou 250 tisíc Sk a kompetencie riaditeľov 
organizácií sumou 100 tisíc Sk;  

6. zmenu výšky úhrady za zaopatrenie v zariadení opa-

trovateľskej sluţby, ktorého zriaďovateľom je Mesto 
Trenčín, na oddelení s nepretrţitou prevádzkou, z 50 na 

80 Sk za deň. Zvýšenie poplatku za zaopatrenie pred-
stavuje mesačne nárast o 900 Sk k súčasnej úhrade; 

7.  zmenu znenia všeobecného záväzného nariadenia o tr-

hovom poriadku pre Trenčianske vianočné trhy, pretoţe 
pozemok s miestom pravidelného predaja spotrebného 

tovaru na Hviezdoslavovej ul. mesto odpredalo. Nová 
lokalita, kde sa môţu trhy konať, nebola presne 

definovaná. Vo všeobecnosti je ňou celá centrálna mest-

ská zóna. Druhá časť Vianočných trhov, t.j. predaj tra-
dičných vianočných a remeselných výrobkov, zostáva 

naďalej na Mierovom námestí; 
8. schválili Koncepciu rozvoja Trenčína v oblasti tepelnej 

energetiky, ktorá vytvára podmienky pre systémový roz-

voj sústav tepelných zariadení na území mesta a zároveň 
striktne v medziach stavebného zákona a zákona o te-

pelnej energetike vymedzuje postup povoľovania odpo-
jenia sa od centrálnych zdrojov. 

Poslanci po nesúhlasnom vyjadrení poslancov z Výboru 

mestskej časti Juh stiahli z rokovania návrh na predaj 
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pozemku na Saratovskej ul. pri autobusovom otoči pre S.P.D. 

Develop, s.r.o. Trenčín, ktorý tu mal záujem vybudovať 

polyfunkčný objekt.  
Pomocná evidencia 557/1/07 

 
V októbrových dňoch si firma Merina, 

a.s., Trenčín pripomenula 100. výročie 

svojej existencie. Najstaršia trenčianska 
textilná firma je funkčná aj v súčasnosti, 

hoci rovnako ako ostatné textilné 
a odevné výroby preţíva veľmi náročné 

obdobie.  

Vklad firmy do ţivota mesta Trenčín 
ocenil 23. októbra 2007 aj primátor Mesta 

Trenčín Ing. Branislav Celler, keď na pôde spoločnosti 
odovzdal do rúk predsedu Dozornej rady a.s., Merina Ing. 

Antonovi Rokášimu pri príleţitosti 100. výročia zaloţenia 

firmy Cenu primátora za prínos k rozvoju mesta Trenčín. 
Pri tejto príleţitosti sa konštatovalo, ţe existencia tejto fabriky 

ovplyvnila smerovanie celého regiónu a podnietila vznik 
a existenciu ďalších spoločností rozvíjajúcich textilný prie-

mysel od výrobných aţ po exportné. V roku 1913 uţ 

zamestnávala 520 pracovníkov. V roku 1950 to bolo 3 331 
pracovníkov. Súčasné obdobie charakterizované recesiou na 

svetových trhoch ponukou lacného ázijského tovaru 
a neustáleho posilňovania kurzu Slovenskej koruny nedávajú 

Merine zamestnávajúcej pribliţne 460 pracovníkov veľa 

dôvodov na optimizmus. Avšak manaţment firmy hľadá aj 
cesty postupného prechodu na výrobu tkanín pre autopoťahy, 

čo uţ je predmetom čiastočnej reštrukturalizácie výrobného 
sortimentu pre rok 2008, ale i nádejou, ţe sa s touto známou 

textilnou značkou budeme stretávať aj v budúcnosti.   

Info Trenčín 08.11.2007 
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Pomocná evidencia 600/1/07 

 

Mesto Trenčín sa po prvý krát zúčastnilo na podujatí 
Centrope Days vo viedenskom Donauzentre, ktorého názov 

by sme mohli voľne preloţiť ako Dni strednej Európy, uspo-
riadané v dňoch 22. – 25. októbra 2007. V rámci štvordňového 

podujatia sa v jeho areáli predstavili slovenské (Bratislava 

a Trenčín 23. októbra 2007), maďarské (Šoproň) a české 
(Brno) mestá. V dvojhodinovom programe Mesto Trenčín 

reprezentovali predovšetkým mladí ľudia zdruţení v rôznych 
organizáciách. V programe okoloidúcich zaujal spontánnym 

vystúpením Folklórny 

súbor Trenčan a ta-
nečnými vystúpeniami 

skupina Tap Dance 
Quartet. Výborný ohlas 

mala módna prehliadka 

Strednej umeleckej školy 
v Trenčíne. Zaujímavé 

modely pritiahli pozor-
nosť najmä muţskej časti 

návštevníkov obchodné-

ho domu, ktorí obdivovali skvelé nápady i krásu dievčat. 
V programe sa prezentovala aj Základná škola na Bezručovej 

ulici. Návštevníkom sa poskytli propagačné materiály o meste. 
Súčasťou prezentácie bolo aj premietanie videozáznamu so 

šotom o meste Trenčín s príhovorom jeho primátora. 

Videoprojekciu vyuţil aj Útvar marketingu Mestského úradu 
v Trenčíne na predstavenie kandidatúry Mesta Trenčín na 

Európske hlavné mesto kultúry v roku 2013. Prezentácia 
Mesta Trenčín mala pozitívny ohlas, aj v porovnaní s pre-

zentáciou iných miest. Mladí ľudia vystupovali veľmi seba-

vedome a zaujali skvelými, s profesionálmi porovnateľnými 
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výkonmi. V tom vidno zásadný posun, ktorý sa od zamatovej 

revolúcie udial. Do Viedne uţ nechodíme obdivovať, čo 

dokázali iní, ale prezentujeme naše výkony, sluţby, produkty  
aj ľudský potenciál ako rovnocenní partneri.     

Info Trenčín 08.11.2007 
 Pomocná evidencia 600/1/07 

 

Minister vnútra Slovenskej republiky Róbert Kaliňák 
a prezident Policajného zboru Slovenskej republiky Ján 

Packa za prítomnosti riaditeľa Krajského riaditeľstva Poli-
cajného zboru Slovenskej republiky v Trenčíne plk. JUDr. 

Vladimír Šramka odovzdali dňa 25. októbra 2007 pred bu-

dovou Krajského dopravného inšpektorátu – diaľničného 
oddelenia v Trenčíne - Zlatovciach policajtom v Tren-

čianskom kraji tridsaťdva  nových áut značky KIA  CEED. 
Trenčianske noviny 31.10.2007 

Pomocná evidencia 558/1/07, 564/1/07 

 
Na pracovnom rokovaní v Bazovského galérii sa stretli            

8. novembra 2007 zástupcovia Úradu Trenčianskeho samo-
správneho kraja s predstaviteľmi Krajského úradu Zlínskeho 

kraja. Táto návšteva nadviazala na jarnú návštevu delegácie 

Trenčianskeho samosprávneho kraja v partnerskom Zlíne. 
Riaditeľ Úradu Trenčian-

skeho samosprávneho 
kraja Ing. Dušan Lo-

botka pripomenul v pri-

vítacom príhovore nový 
moment tradične dobrej 

spolupráce oboch regió-
nov, keď sa očakáva 

vstup oboch krajín do 

Schengenského priestoru 



 171 

a spoločná hranica dostane diametrálne iný rozmer, keď bude 

plynulejší pohyb občanov oboch krajov. Na zvýšený pohyb sa 

treba pripraviť najmä v oblasti dopravy aj na tých cestných 
ťahoch, ktoré neboli doteraz oficiálnymi hraničnými prie-

chodmi. Za ďalšiu oblasť spolupráce označil  Ing. Dušan 
Lobotka prípravu spoločných europrojektov zo štrukturálnych 

fondov Európskej únie – „Netreba vymýšľať vymyslené. Zlín-

sky kraj bol v minulosti veľmi úspešný v rámci bývalého pro-
gramu Intereg a chceme aj my tie ich dobré skúsenosti zu-

ţitkovať.“ Ďalej pripomenul, ţe trenčiansky ţupan a zlínsky 
hejtman uţ začali rokovania o príprave spoločného Zlínsko - 

Trenčianskeho euroregiónu, v dikcii usmernení, ktoré prichá-

dzajú z Európskej únie.  Vedúci odboru Kancelárie riaditeľa 
Zlínskeho krajského úradu Mgr. Pavel Hrubec, MBA, ako 

vedúci zlínskej delegácie, označil za najdôleţitejšiu prioritu 
budovanie dopravnej infraštruktúry - „bez nej sa nedostaneme 

ani do Zlínskeho ani do Trenčianskeho kraja významných 

podnikateľov. Ak vytvoríme nové pracovné príleţitosti, tak sa 
bude rozvíjať aj všetko ostatné.“ Vstupom do Schengenu 

zmiznú hranice a migrácia pracovných síl a migrácia investícií 
bude jednoznačnou prioritou. „Neznamená to, ţe by sme sa  

mali stať konkurentmi, veď najvyššou formou konkurencie je 

spolupráca,“ zdôraznil Mgr. Pavel Hrubec, MBA. Pracovné 
rokovanie pokračovalo bilaterálnymi rokovaniami predstavi-

teľov jednotlivých odborov, kde sa uţ diskutovalo o kon-
krétnych moţnostiach spolupráce. Najviac spoločných pro-

jektov je zatiaľ v oblasti kultúry. Spomenúť moţno napríklad 

Dni majstrov Trenčianskeho kraja a Slovácka, spoločné výs-
tavy (Ľudový odev Moravy a Povaţia), ale aj pripravovaný 

výskum na Myjavsku a Slovácku s názvom „Slivovica – 
tekuté biele zlato“, zameraný na historické pálenice, tradičné 

prístroje, ale aj piesne a zvyky, spojené s týmto tradičným 

destilátom regiónu.  
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Vlastné poznámky 

 

V dňoch 7. – 8. novembra sa v Dubnici nad Váhom konalo 
dvojdňové zasadnutie Zmiešanej slovensko-ukrajinskej komi-

sie na implementáciu Do-
hody medzi vládou Slo-

venskej republiky a Kabi-

netom ministrov Ukrajiny 
o vedecko-technickej spo-

lupráci, podpísanej dňa   
2. decembra 2002 v Ky-

jeve. Podujatie organizo-

valo Ministerstvo škol-
stva Slovenskej republiky, 

ktoré je odborným garantom tejto spolupráce. Hlavným 
bodom programu pracovného rokovania bol výber spoločných 

slovensko-ukrajinských projektov na realizáciu v rokoch 2008 

– 2009. Na záver rokovania sa uskutočnil slávnostný podpis 
protokolu, ktorý podpísali štátny tajomník Ministerstva 

školstva a vedy Ukrajiny prof. Andriy M. Gurzhiy a štátny 
tajomník Slovenskej republiky Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky Ing. Jozef Habánik, PhD. Keďţe 

Trenčiansky samosprávny kraj je centrom mnohých 
významných vedeckých inštitúcií, ako aj univerzitným sídlom 

s perspektívou ich ďalšieho rozvoja, zavítali členovia 
zmiešanej komisie hneď v úvodný deň rokovania na 

Trenčiansku univerzitu a podvečer ich prijal predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH na pôde úradu. Uvítal skutočnosť, ţe komisia po 

prvýkrát zasadla mimo hlavného mesta Slovenskej republiky - 
v Trenčianskom kraji a zároveň vyslovil presvedčenie, ţe 

realizácia projektov udrţí mladých vzdelaných ľudí na našom 



 173 

území a v konečnom dôsledku prinesie značné ekonomické 

prínosy pre  kraj i celú Slovenskú republiku. 

Vlastné poznámky 
 

Na základe schváleného uznesenia č. 119 Mestského zas-
tupiteľstva v Trenčíne, ktoré bolo splatné dňa 22. októbra 

2007, k Návrhu na umiestnenie pamätnej tabule pripomí-

najúcej miesto a význam udalostí zo 17. novembra 1989, za 
účelom posúdenia všetkých historických, umeleckých, 

architektonických a ďalších náleţitostí vedúcich k realizácii 
tohto zámeru, menoval primátor Mesta Trenčín Ing. Bra-

nislav Celler členov Historickej komisie Mesta Trenčín 

v tomto zloţení : 

 

predseda komisie:    

PhDr. Marián Kvasnička 

členovia komisie:  

akad. arch. Marián Strieţenec  
Ladislav Moško 

Ing. arch. Mlynčeková 
Janka Fabová 

Juraj Holubek 

MUDr. Stanislav Pastva  
Vlastné poznámky 

 
S cieľom podpory a zvyšovania potenciálu cestovného ru-

chu ako jedného z hlavných prvkov kultúrneho, hospo-

dárskeho, sociálneho a regionálneho rozvoja Mesta Trenčín, 
menoval primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler s plat-

nosťou od 1. novembra 2007 členov poradného orgánu Ko-
misie pre cestovný ruch Mesta Trenčín pre cestovný ruch 

v tomto zloţení : 

predseda komisie :    
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Martin Barčák 

členovia komisie :  

Ján Babič   
Mgr. Monika Gurínová 

Ing. Vladimír Mráz 
Ing. Patrik Anina 

Ladislav Sekerka 

Adriana Jeleneková  
Vlastné poznámky 

 
Súťaţ „ZlatyErb.sk“ kaţdoročne vyhlasuje spoločne Únia 

miest Slovenska s Občianskym zdruţením Slovensko pod 

záštitou predsedu Vlády Slovenskej republiky a Európskeho 
komisára za Slovenskú republiku. Hlavným cieľom tejto 

súťaţe je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a 
oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a 

ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne vyuţívať 

informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a 
prístupnosti sluţieb samosprávnych krajov, miest, mestských 

častí a obcí. Súťaţ bola usporiadaná v spolupráci s verejným 
informačným portálom pre samosprávy Mesto.sk a medziná-

rodnou konferenciou ITAPA. Počas 10. ročníka medzinárod-

nej konferencie „Internet ve státní správě a samosprávě“, ktorá 
sa konala 2. a 3. apríla 2007 v českom Hradci Králové za 

účasti predstaviteľov európskych štátov, ocenil predseda Se-
nátu Českej republiky Přemysl Sobotka za dlhoročný prínos 

pre rozvoj informatizácie slovenských samospráv súťaţ 

„ZlatyErb.sk“. Súťaţ sa tak zaradila medzi významné projekty 
v oblasti ITMS v Európe, ktorú slávnostne vyhlásil dňa 4. má-

ja 2007 Ing. Pavel Bojňanský, generálny riaditeľ sekcie 
Informatizácie spoločnosti Ministerstva financií Slovenskej 

republiky počas 17. snemu Únie miest Slovenska. Do súťaţe 

sa prihlásilo 75 samospráv so svojimi internetovými stránkami 
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a elektronickými sluţbami, ktoré hodnotilo 12 porotcov podľa 

62 kritérií. Na vyhodnotení súťaţe dňa 12. novembra 2007 

v Bratislave prevzali tí najlepší ocenenia. Bez ocenenia sa 
nevrátili domov ani zástupcovia mesta Trenčín. 

V súlade s podmienkami súťaţe v kaţdej kategórii bola 
udelená Hlavná cena a maximálne štyri ceny bez určenia 

poradia pre samosprávy, ktoré sa umiestnili na druhom aţ 

piatom mieste. V tomto ročníku súťaţe boli na ocenenie 
nominované v prvej kategórii len tri samosprávne kraje.  

Najvyššie ocenenie „Dexia GrandPrix“ a „Nomináciu na 

cenu EuroCrest“ u všetkých porotcov získalo opäť hlavné 

mesto Slovenskej republiky Bratislava.  

V hlavných kategóriách súťaţe boli zaznamenané tieto 
umiestnenia : 

- Víťazom kategórie web – vyššieho územného celku  sa 
stal Banskobystrický kraj. Bez určenia poradia sa umiestnili 

Nitriansky samosprávny kraj a Ţilinský samosprávny kraj, 

- Víťazom kategórie web - mesta bola vyhlásená stránka 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava. Medzi 

ocenenými bez určenia poradia sa umiestnili mestá 
Trenčín, Piešťany, Šaľa a Ilava. 

- Víťazom kategórie web - obce bola vyhlásená stránka obce 

Chocholná - Velčice. Medzi ocenenými bez určenia 
poradia sa umiestnila obec Melčice - Lieskové z Tren-

čianskeho okresu  
Špeciálne ceny boli udelené v kategóriách :  

- „Najlepšia elektronická sluţba samospráv“ poskytovanú 

ústredným portálom verejnej správy, v ktorej najvyššie 
ocenenie získali mestá Trnava  a Banská Bystrica. Medzi 

ocenenými bez určenia poradia sa umiestnilo aj mesto 
Trenčín. 
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- „Najlepšia stránka samospráv v oblasti cestovného 

ruchu“, kde najvyššie ocenenie získalo mesto Trenčín a na 

druhom mieste sa umiestnilo hlavné mesto Bratislava. 
- „Najlepšia bezbariérová stránka územných samospráv“, 

kde najvyššie ocenenie získalo mesto Ilava pre mestom 
Nová Dubnica.  

Vlastné poznámky 

 
Pár dní v predstihu bol deň 

14. november 2007 v Trenčíne 
venovaný spomienkam na 

Neţnú revolúciu z roka 1989, 

pretoţe záver týţdňa, kedy 
pred osemnástimi rokmi 

vyvrcholil boj demokratických 
síl za zvrhnutie diktatúry prole-

tariátu, sa tešil pozornosti európskemu šampionátu 

nohejbalistov a súťaţnej prehliadke amatérskych 
a profesionálnych filmov. Ich začiatok patril stretnutiu 

študentov so stredných škôl s aktivistami revolučných dní 
v Trenčíne Rudolfom Dobiašom a PhDr. Mariánom 

Kvasničkom v kine v Artkine Metro, po ktorom nasledovalo 

slávnostné odhalenie pamätnej tabule na budove Mestského 
úradu v Trenčíne. Hlavnými aktérmi odhalenia boli primátor 

Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler a poslanec Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne PhDr. Marián Kvasnička, ktorí 

pred odhalením predniesli krátke prejavy. Ing. Branislav 

Celler vo svojom vystúpení konštatoval, ţe „pred 
osemnástimi rokmi priviedla občanov na Mierové námestie 

snaha odstrániť komunistickú svojvôľu, čo vyjadrili štrnganím 
kľúčov. Uplynulé obdobie od zamatovej revolúcie bolo 

poznamenané odstraňovaním krívd z minulosti a hospodársky 

ţivot sa prispôsoboval systému, ktorý osvedčil vo vyspelých 
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krajinách sveta. Dosiahnuté 

zmeny ako vstup do NATO, 

Európskej únie a Schengenská 
hranica sa posúva aţ za Čiernu 

nad Tisou, dostali pevné základy, 
ktoré rešpektuje celý 

demokratický svet“. PhDr. 

Marián Kvasnička svoje vystú-
penie naladil na práve uskutočnené stretnutie so stredo-

školskými študentmi, v ktorom sa priznal, ako vnímal tieto 
hektické dni. „Tieto dni boli naplnené nadšením, strachom 

a úzkosťou, lebo sme nevedeli ako to skončí. Bolo nám 

všetkým jasné, ktorí sme stáli na vlečke, ţe na začiatku boli tí, 
ktorí mali určité vízie, čo treba zmeniť. Keď odvaha 

zlacnenela, potom prišli profesionáli. frajeri, machri, architekti 
moci a naištaľovali to, čo im prinieslo pôţitok. Odpovedal aj 

na otázku, čo priniesla revolúcia obyčajným ľuďom – 

„slobodne sa rozhodovať, deti sa nemusia krstiť na iných 
farách, sobáše sa nemusia tajne vybavovať, nemusíme tajiť 

svoje vierovyznanie, nemusí sa pokutne hľadať zaujímavá li-
teratúra, môţeme cestovať aj študovať po celom svete. Máme 

aj problémy. Tie problémy sú v slobodnom rozhodovaní, lebo 

v minulosti si človek nemal z čoho vyberať a dnes má kaţdý 
moţnosť vybrať z viacerých moţností.   

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 22.11.2007 

Pomocná evidencia 639/1/07 

 
Predsedovia samosprávnych krajov zoskupení v Zdruţení 

SK - 8 sa stretli dňa 22. novembra 2007 v Trenčíne. Podľa 
hos-titeľa a súčasného predsedu Zdruţenia SK - 8 MUDr. 

Pavla Sedláčka, MPH  jednou  z tém rokovania bola 

budúcnosť Domu slovenských regiónov v Bruseli. „Keďţe 
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nám koncom roka 2007 končí nájomná zmluva v tomto 

zariadení, máme na stole pripomienky všetkých kolegov 

k novej zmluve, ako budeme v Bruseli pokračovať. Ukazuje 
sa, ţe je výhodné mať tých styčných pracovníkov priamo 

v Bruseli, ako zázemie, keď chodíme na rokovania výboru 
regiónov alebo na kongresy lokálnych a regionálnych autorít. 

Takţe sme hľadali formu, ako by zdruţenie SK – 8 prebralo  

zmluvné vzťahy, ktoré mal doteraz Košický samosprávny kraj 
a my ostatní cez Košický kraj. Hľadáme  cesty, aby sme si  

túto inštitúciu  v Bruseli udrţali, lebo je to z nášho pohľadu 
veľmi dôleţitá“, konštatoval ţupan MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH. Rokovanie bolo prípravou aj na veľmi dôleţité 

rokovanie s ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií 
Slovenskej republiky dňa 26. novembra 2007 s Ing. 

Ľubomírom Váţnym, ktorého témou bude moţný prechod 
regionálnych ţelezničných tratí na samosprávne kraje. Podľa 

MUDr. Pavla Sedláčka, MPH toto riešenie ţupanom zatiaľ 

ekonomicky nie celkom vyhovuje, lebo samosprávne kraje nie 
sú dostatočne ekonomicky pripravené prebrať takúto 

zodpovednosť. Okrem toho ţupani hodnotili rokovania 
s ministrom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky Ing. Mariánom Janušekom o rozdelení prostriedkov 

z technickej asistencie na Regionálny operačný program, aby 
vedeli koľko ľudí budú musieť kraje prijať do 

sprostredkovateľských orgánov v jednotlivých regiónoch. 
„Dostali sme tabuľky, rozpisy, aktuálny počet, ktoré boli 

diametrálne rozdielne s pôvodnými návrhmi. Pôvodné úvahy 

boli o niekoľkých desiatkach pracovníkov v regiónoch, 
momentálne by to malo byť 5 aţ 7 ľudí na kraj, ktorí by sa 

mali podieľať na čerpaní europrostriedkov z podpísaných 
programov. Diskutovali sme aj o moţnosti prijatia 

a spolufinacovania aj ďalších pracovníkov, ktorí by túto 

činnosť vykonávali“, konštatoval trenčiansky ţupan. Predseda 
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Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH informoval svojich kolegov aj o výsledku rokovania 

s generálnym riaditeľom Všeobecnej zdravotnej poisťovne 
o praktickom napĺňaní nariadenia vlády o minimálnej sieti. 

Ţupani informovali, ţe v jednotlivých regiónoch uţ pokračujú 
rokovania s riaditeľmi krajských poisťovní o konkrétnych 

zazmluvneniach. Pretoţe vo vládnom nariadení sú definované 

nemocnice, ale sú tam definované aj minimálne počty postelí 
pre kraje, ktoré vytvárajú priestor aj pre ostatné nemocnice 

v regiónoch. Všetko pokračuje tak, aby do konca tohto roku 
mohli byť podpísané zmluvy na budúci rok. Predsedovia 

vyšších územných celkov sa chystajú aj na rokovania  

s ministrom hospodárstva o Regionálnych inovačných 
centrách, takisto o projektoch, ktoré by mali ísť cez všetky 

regióny. Rokovali aj o výške hradených oprávnených nákla-
dov pre SAD-ky, kde majú jednotlivé kraje rôzne zmluvy 

s rôznymi dopravcami,  snahou  predsedov vyšších územných 

celkov je dosiahnuť jednotný postup v rámci Slovenska, ktorý 
je dôleţitý aj z hľadiska kontroly. Ţupani diskutovali aj o ak-

ceptovaní vyššej kolektívnej zmluvy v oblasti autobusovej do-
pravy, ktorú predloţil  odborový zväz cestnej dopravy. Jednou 

z tém bola tieţ  budúcnosť Zdruţenie SK - 8, čo sa týka rotu-

júceho predsedníctva, ale aj  stanov a práce  tejto organizácie. 
„Podobne ako Zdruţenie miest a obcí Slovenska, chceli by 

sme vytvoriť kanceláriu zdruţenia s pracovníkmi, ktorí by 
nám určitú agendu sledovali. Tieto otázky chceme doriešiť do 

konca tohto roka,“  uzavrel  ţupan MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH. 
tsk.sk 

 
Od 22. novembra 2007 sa novým veliteľom Síl výcviku a 

podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky stal generál 

Miroslav Kováč, ktorý doteraz zastával funkciu náčelníka 
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štábu Personálneho manaţmentu Generálneho štábu Ozbro-

jených síl Slovenskej republiky. Na poste vystriedal generála 

Jána Kačmára odchádzajúceho do zálohy. Generál Miroslav 
Kováč vyštudoval Vysokú vojenskú školu pozemného vojska 

vo Vyškove, Vojenskú akadémiu v Brne a Akadémiu gene-
rálneho štábu v nemeckom Hamburgu. V uplynulom období 

zastával mnohé veliteľské a riadiace posty v ozbrojených 

silách. Okrem iného bol aj zástupcom veliteľa pozemných síl. 
Svojej funkcie sa ujme oficiálne  1. decembra 2007. Nový 

veliteľ stál v  čele predchádzajúcej funkcie stál od 18. de-
cembra 2004.  

Minister obrany Mgr. František Kašický pri tejto príle-

ţitosti do zálohy odchádzajúcemu generálovi Jánovi Kač-
márovi udelil Medailu ministra obrany Slovenskej republiky 

2. stupňa. Na slávnostnom zhromaţdení v Kultúrnom a meto-
dickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Tren-

číne Mgr. František Kašický konštatoval, ţe „je veľmi rád, ţe 

sa môţe v mene celého vedenia rezortu takýmto ľudským 
a dôstojným spôsobom rozlúčiť pri odchode z funkcie s gene-

rálmajorom Jánom Kačmárom. Človekom, čo vyše štyri de-
siatky rokov pôsobil v ozbrojených silách a urobil mnoho 

dobrého pre armádu.“ V súvislosti s odchodom do zálohy 

zaspomínal generál Ján Kačmar na dávne chvíle takto : „Od 
útleho veku, keď som ako 15 - ročný chalan prvýkrát obliekol 

vojenskú uniformu, prešlo dlhých 41 rokov. Neskutočných 
15.000 dní, kedy som sa prebúdzal i zaspával ako vojak. Dnes 

je deň, keď som sa rozhodol ukončiť svoju vojenskú kariéru. 

Ďakujem vám všetkým.“  
tasr.sk 23.11.2007 

Pomocná evidencia  
643/1/07 
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V posledných rokoch sa neodmysliteľnou súčasťou mesta 

Trenčín v zimnom období stála prevádzka mobilnej ľadovej 

plochy na Štúrovom námestí. Zamestnanci Mestského hospo-
dárstva a správa lesov, m. r. o., Trenčín opäť začali s jej 

prípravou 2. novembra, aby bola pripravená na otvorenie        
1. decembra 2007. „Po osadení a montáţi konštrukčných 

prvkov bol chladiaci systém naplnený chladiacou zmesou, 

pokračovalo sa napúšťaním vody a po spustení chladiaceho 
zariadenia začalo sa s vý-robou ľadu. Pre začatie pre-vádzky 

a výbornú kvalitu ľa-du, ktorého hrúbka musí byť minimálne 
8 cm, sú samo-zrejme dôleţité aj priaznivé poveternostné 

podmienky,“ povedala riaditeľka Mest-ského hospodárstva 

a správa lesov, m. r. o., Trenčín Ing. Erika Vravková. 
Bezplatný vstup na ľadovú plochu bude denne od 10.00 do 

21.00 h. Deti do 6 rokov môţu korčuľovať iba v sprievode 
dospelej osoby. Prevádzku mobilnej ľadovej plochy a 

dodrţiavanie prevádzkového poriadku zabezpečia traja 

zamestnanci Mestského hospodárstva a správa lesov, m. r. o., 
Trenčín. Korčuľovanie na mobilnej ľadovej ploche budú 

vyuţívať v rámci pohybových aktivít aj deti a mládeţ zo škôl 
mesta Trenčín a blízkeho okolia. O ukončení sezóny na  

ľadovej ploche rozhodne počasie. V prípade trvale nízkych 

teplôt môţe byť mobilná ľadová plocha pre záujemcov v 
prevádzke aţ do polovice apríla 2008. 

Pomocná evidencia 649/1/07 
 

Uţ v nedeľu 2. decembra 2007, keď zaţiarila na adventnom 

venci prvá svieca v Trenčíne umocnila sviatočnú atmosféru 
svetelná výzdoba, realizovaná obdobne ako minulý rok. Sve-

telné efekty boli však ešte pôsobivejšie. K tradičnej výzdobe 
sa pridalo nové nasvietenie historických pamiatok ako naprí-

klad farského kostola Narodenia Panny Márie, karnera svätého 

Michala či synagógy. I tento rok najväčšia pozornosť Mesta 
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Trenčín bola venovaná vianočnej výzdobe na námestiach a 

peších zónach. Výzdobu v centre realizovala spoločnosť Sie-

mens na základe zmluvy zo dňa 29. septembra 2003 o pos-
kytnutí súčinnosti pri montáţi, demon-táţi a prevádzkovaní 

príleţitostného osve-tlenia Mestské hos-podárstvo a správa 
lesov m.r.o. Trenčín zabezpečovala výz-dobu aj v ostatných 

častiach mesta. Pra-covníci ju pripravovali uţ od októbra 

2007. Na Mierovom námestí bolo vybudované nové zväčšené 
ukotvenie pre osadenie vianočného stromu, čím je moţné 

osadiť drevinu s väčším obvodom kmeňa. Vianočný strom bol 
osadený 23. no-

vembra 2007. 

Pribliţne 15 metrov 
vysoký smrek 

obyčajný však 
vyrástol 

v Trenčianskej 

Teplej. Jeho 
darkyňou stromu 

bola Marta 

Chytilová z Trenčína. Strom, ktorý skrášli okolie nákupného 

strediska Radegast na Sihoti zas venovala Anna Hmiráková 

z Trenčína. V Záblatí bol osadený strom z Orechového, ktorý 
venoval pán Blaško. Kara Slowakia WT, s.r.o. venovala 

strom, ktorý skrášlil mestskú časť Zlatovce. O výbere stromu 
sa rozhodovalo ťaţko, nakoľko po uverejnení výzvy sa 

prihlásilo viacero obyvateľov, ktorí mali záujem ihličnan 

darovať, no nie je všetky vyhovovali po estetickej stránke. 
Vianočnú atmosféru na Mierovom námestí dotvoril betlehem. 

Celkovo bolo v rámci výzdoby centra mesta osadených 
niekoľko druhov ozdobných prvkov - 5 svietiacich stropov, 16 

kusov svetelných gúľ, 8 ihličnatých stromov, listnatý strom, 
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vianočný strom, 78 listnatých stro-mov, svetelný erb mesta a 

štyri vstupné brány.  

Pomocná evidencia 650/1/07 
 

V piatok 16. novembra 2007 sa s vojenskými poctami roz-
lúčili predstavitelia Ministerstva obrany Slovenskej republiky 

s vojakmi slovenského kontingentu, odchádzajúcich na 

polročnú misiu UNDOF na Golanské výšiny. Pri tejto príle-
ţitosti k nastúpeným vojakom konštatoval minister rezortu 

obrany Mgr. František Kašický, ţe do kasární v Trenčíne sa 
opäť vracia vojenský duch a vojenský ţivot. Na obdobie na 

polročnú nastúpilo 50 vojakov, z nich jedna vojačka, ktorí 

vystriedajú rovnaký počet vojakov zo 130 členného kontin-
gentu na Golanských výšinách. Vojaci mali príslušnosť z 

trenčianskeho práporu 
zabezpečenia velenia 

pozemných síl a 

michalovského 
delostreleckého oddielu. 

Slovenský kontinent 
pôsobí na najstaršej misii 

v rámci OSN na 

Golanských výšinách od 
roku 1998. Vojaci na 

Golanských výšinách dohliadajú na dodrţiavanie prímeria 
a bezpečnosť hranice medzi Izraelom, Libanonom a Sýriou. 

Úlohou vojenského kontingentu bude stráţiť pri ozbrojených 

konfliktoch medzi Izraelom a Hizbaláhom aj miestne zdroje 
pitnej vody, ktoré sú v tejto oblasti veľmi cenné. Vo svojom 

príhovore minister obrany Mgr. František Kašický zvýraznil, 
ţe „naše pôsobenie na Golanských výšinách chce postupne 

ukončiť. Tento náš zámer sme ohlásili a musíme ho 

prerokovať v rámci OSN. V budúc-nosti budeme len v troch 
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operáciách v rámci ope-rácií NATO v Afganista-ne, v rámci 

Európskej únie na Balkáne v Kosove alebo Bosne a 

Hercegovine a v rámci OSN na Cypre.“ Pri rozlúčke minister 
sľúbil, „ţe sa nelúčia nie na dlho, pretoţe v predvianočnom 

období chce práve misiu na Golanských výšinách navštíviť.  
Vlastné poznámky 

 

Poradensko-informačné centrum bolo zriadené v objekte  
Krajského riaditeľstva  Policajného zboru Slovenskej republi-

ky v Trenčíne. Poradensko-informačné centrum Policajného 
zboru bolo otvorené 1. júla 2001 a stalo sa jednou z pre-

ventívnych aktivít, ktorej cieľom sa stalo v širšom slova 

zmysle predchádzanie a následné zniţovanie trestnej činnosti.  
Charakter problémov s ktorými sa občania obracajú na po-

líciu a hľadajú pomoc v Poradensko-informačnom centre je 
veľmi rozmanitý. Občania sa informujú a overujú si postup 

a zákonnosť konania polície, ţiadajú radu ako postupovať, ak 

chcú  podať trestné oznámenie, riešenie rôznych občiansko-
právnych sporov, majetkovo-právne spory, susedské spory, 

otázky ako postupovať pri získavaní slovenského štátneho 
občianstva pre cudzincov, informácie o drţbe zbrane. Ďalej 

občania ţiadajú informácie o vydávaní dokladov – čo urobiť 

ak majú neplatný občiansky preukaz, ako postupovať pri  vy-
bavovaní občianskeho preukazu, ak chcú nahlásiť stratu alebo 

odcudzenie dokladov, ţiadajú informácie k problematike vy-
dávania pasov, vodičských preukazov, prepisu motorových 

vozidiel a podobne. Časté sú aj otázky k podmienkam o vstupe 

do Policajného zboru. Najčastejšie sa však občania informujú 
o správnych poplatkoch na jednotlivých sluţbách Policajného 

zboru. Občania najčastejšie vyuţívajú pomoc v Poradensko-
informačnom centre osobnou návštevou, telefonicky alebo            

e-mailom. 

Vlastné poznámky 
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Programový rozpočet na rok 2008 prešiel bez jedinej zmeny 

na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 17. de-
cembra 2007. Predkladateľ MUDr. Ľubomír Sámel ho 

navrhol ako vyrovnaný, čo znamená, ţe rozdiel medzi príj-
mami a výdavkami vo výške 1.308.817.000 Sk je nula. Scho-

dok v kapitálovej časti je v porovnaní s rokom 2007 niţší o 40 

mil. Sk, prebytok beţného rozpočtu zase vyšší o 14 mil. Sk. 
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý predpokladaným pre-

bytkom v hospodárení za tento rok a prevodom finančných 
prostriedkov z rezervného fondu Mesta Trenčín. „Na finan-

covanie prechodného rozdielu medzi príjmami a výdavkami je 

rozpočtovaný kontokorentný úver. Jeho vplyv na rozpočet je 
však neutrálny, nakoľko k 31. decembru 2008 musí byť v 

plnej výške splatený,“ uviedol MUDr. Ľubomír Sámel. Samo-
správa nastavila celkové príjmy a výdavky vrátane finančných 

operácií na 1,368 miliardy Sk, z toho viac ako 520 miliónov 

Sk tvoria kapitálové výdavky, teda peniaze určené na 
investície v meste. Je to napríklad desať ráz viac ako na rok 

2008 vyčlenilo mesto Ţilina. Schválený programový rozpočet 
s jasne definovanými cieľmi vyuţitia prostriedkov má 145 

strán. Kapitálové výdavky ovplyvnila hlavne plánovaná 

prekládka trate a výstavba nového mosta. Investície do mo-
dernizácie ţelezničnej trate dosahujú 125 miliónov Sk. V bu-

dúcom roku 2008 chce mesto Trenčín investovať 85 miliónov 
Sk do výstavby novej plavárne a stará plaváreň ustúpi 

ţeleznici. Peniaze na tento účel získalo mesto Trenčín uţ vlani 

od ţelezníc Slovenskej republiky, ktoré plaváreň odkúpili. 
Stavať sa však tento rok nezačalo, tak peniaze ostali na účte. 

Ďalšie prostriedky štát mestu Trenčín preplatí za to, ţe 
vykupuje pozemky a stavia domy pre tých obyvateľov, 

ktorých domy sa musia pre trať asanovať. Mesto Trenčín tieţ 

postupne vykupuje pozemky pod juhovýchodným obchvatom 
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mesta a následne ich predá štátu. Budúci rok má ísť o 

pozemky za 107 miliónov Sk. Samospráva sa chystá tieţ 

predĺţiť Inoveckú ulicu tak, aby viedla do pripravovanej 
nákupnej zóny Laugaricio. Na jej financovaní sa majú 40 

miliónmi Sk spolupodieľať aj firmy dislokované v tomto 
priestore. Pod cestným mostom sa má vybudovať kruhový 

objazd, pričom podľa primátora Ing. Branislava Cellera 50 

miliónmi Sk prispeje investor výstavby obchodného centra 
Aupark v centre. Ďalšie desiatky miliónov Sk pôjdu z mest-

ských peňazí do opráv mestských komunikácií. V rámci 
celého rozpočtu má ísť najviac prostriedkov do dopravy, 

rozvoja komunikácií a do vzdelávania. Napríklad kultúra dos-

tane 18,6 milióna Sk, propagácia a marketing mesta niečo cez 
5 miliónov Sk. 

Info Trenčín 20.12.2007 
Pomocná evidencia 688/1/07 

 

Úderom polnoci zo dňa 20. na 21. decembra 2007 sa Slo-
venská republika oficiálne stala súčasťou schengenského 

priestoru, ktorý zahŕňa od tohto dňa 24 európskych štátov.  V 
rámci tohto priestoru sa môţu všetci občania Slovenska pohy-

bovať bez kontrol na hraniciach. Túto udalosť si nenechali 

ujsť tisícky občanov Bratislavy a prišli na bývalý hraničný 
priechod Bratislava - Berg, aby sa mohli voľne prejsť po 

hranici. Oficiálne oslavy vstupu Slovenska do schengenského 
priestoru ukončil po polnoci ohňostroj. Minister vnútra Slo-

venskej republiky Róbert Kaliňák so starostom luxem-

burského mesta Schengen Rogerom Weberom presne o 
polnoci zdvihli závory na slovensko-rakúskom priechode 

Bratislava – Berg a Slovensko sa stalo súčasťou schen-
genského priestoru. 
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Posledné minúty pred otvorením hranice vyuţili viacerí 

záujemcovia moţnosť získať poslednú pečiatku z hraničného 

priechodu Bratislava - Berg do svojho pasu a niekoľko de-
siatok pečiatok v improvizovanej colnici dal aj minister vnútra 

Róbert Kaliňák.  
Pred samotným 

otvorením hraníc 

odznel rozkaz mi-
nistra vnútra, kto-

rým nariadil všet-
kým príslušníkom 

policajného zboru 

sluţobne zarade-
ným na oddelenia 

hraničnej polície 
ukončiť od piatka 21. decembra 2008 vykonávanie kontrol na 

hraničných priechodoch s Českom, Maďarskom, Poľskom a 

Rakúskom. 
Pred týmto záverečným polnočným aktom hraničnú závoru 

na tomto priechode symbolicky prepílili uţ v tento deň 
dopoludnia o 11:24 hod. šéfovia vlád Slovenska a Rakúska 

Róbert Fico a Alfréd Gusenbauer za asistencie prezidenta 

Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. Na slávnostnom 
akte doprevádzané zvukmi Beethovenovej „Ódy na radosť“ sa 

zúčastnil aj starosta luxemburskej obce Schengen Roger 

Weber, kde v roku 1985 podpísali dohodu o odstránení 

hraničných kontrol. 

Oslavy na štátnej hranici medzi Slovenskom a Rakúskom 
pokračovali vo večerných hodinách. Od 20:00 h atmosféru 

navodzovala disko hudba. O 21:00 h podujatie oficiálne otvo-
ril moderátor Tony Moyzes a počas programu vystúpili hu-

dobné skupiny Love4money a Tublatanka. Atrakciami boli 

posledné pečiatky do pasov, vyhľadávanie kontrabandu 

zľava Róbert Fico a Alfréd Gusenbauer 
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sluţobným psom či súťaţ o nájdenie pašovaného tovaru v 

starých autách. O 23:30 h. sa prihovoril minister vnútra 

Slovenskej republiky Róbert Kaliňák a starosta Schengenu 
Roger Weber. Obidvaja potom  presne o polnoci slávnostne 

otvorili hraničnú závoru. Nasledoval ohňostroj a slávnostný 
prípitok.  

Vstup Slovenskej republiky do schengenského priestoru je 

veľkým záväzkom voči svojim európskym partnerom, povedal 
v tento deň predseda vlády Slovenskej republiky Róbert Fico. 

Uvedené slová doplnil záväzkom voči Ukrajine, ţe sprísnené 
kontroly na spoločných hraniciach nebudú prekáţkou pre 

ďalší rozvoj susedských vzťahov. „Je fascinujúce, ţe po 

dnešnej noci bude moţné prejsť z Tallinu do Lisabonu bez 
absolvovania jedinej pasovej kontroly,“ to je praktický 

význam dnešných udalostí. Rakúsky spolkový kancelár Alfréd 
Gusenbauer na hraničnom priechode Petrţalka - Berg dal 

likvidáciu hraničných rámp do kontrastu s nedávnym 

rozdelením Európy prostredníctvom ţeleznej opony. 
O udalosti povedal „Schengen je priestor mieru, bezpečnosti 

a stability“ a súčasne odmietol obavy zo šírenia kriminality. 
Rozšírenie schengenského priestoru bez vnútorných hraníc v 

Európskej únii o krajiny niekdajšej východnej Európy posilní 

bezpečnosť Rakúska, vyhlásil kancelár Alfréd Gusenbauer. 
Vstup deviatich krajín posunie hranicu schengenskej zóny o 

niekoľko stoviek kilometrov smerom na východ. To znamená, 
ţe Rakúsko bude bezpečnejšie a ešte viac v srdci Európy, ako 

bolo doteraz, povedal Gusanbauer pre rakúsku agentúru APA. 

Do rozšírenej schengenskej zóny vstupujú aj susedia Rakúska 
Česká republika, Maďarsko, Slovensko a Slovinsko. Obavy 

časti rakúskej verejnosti, ţe po zrušení hraničných kontrol 
zasiahne krajinu vlna zločinnosti z východu, označil 

Gusenbauer za neodôvodnené. Rozšírenie zóny bez 

vnútorných hraníc znamená aj rozšírenie „zóny bezpečnosti a 

zľava Roger Weber a Róbert Kaliňák 
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stability v Európe“, uviedol kancelár, pričom zdôraznil, ţe 

Rakúsko patrí ku krajinám, ktoré z rozšírenia Európskej únie 

smerom na východ „najviac profitovali“. 
Tento slávnostný deň dal príleţitosť k tomu, aby som 

priblíţil vznik Schengenského priestoru. Ten dostal meno 
podľa luxemburského 

mestečka Schengen 

neďaleko francúzskych 
hraníc, v ktorom v roku 

1985 uzatvorili prvú a v 
roku 1990 druhú Schen-

genskú dohodu. Nadvä-

zovali na francúzsko-
nemeckú dohodu z roku 

1984, v ktorej sa obe 
krajiny dohodli na postupnom rušení kontrol na spoločnej 

hranici. Donútili ich k tomu štrajky vodičov diaľkovej 

dopravy, protestujúcich proti veľkým čakaniam na hraničných 
priechodoch. Kým prvá Schengenská dohoda ochotu štátov 

hraničné kontroly rušiť len deklarovala, druhá, ktorá vstúpila 
do platnosti aţ v roku 1995, ich zrušila aj v praxi. Dohodu 

podpísali Francúzsko, Nemecko a štáty Beneluxu a postupne 

do roku 1995 sa k nej pripojili Taliansko, Španielsko, 
Portugalsko, Grécko a Rakúsko. Od roku 1996 sa k Schengenu 

postupne pridali Dánsko, Fínsko, Švédsko a aj dve krajiny 
mimo Európskej únie - Nórsko a Island. Od 20. decembra 

2007 pribudlo k 15 štátom aj ďalších deväť z 12 nováčikov 

Európskej únie – Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, 
Estónsko, Litva, Lotyšsko, Slovinsko a Malta. Z krajín 

Európskej únie mimo Schengenský priestor zostali len Veľká 
Británia a Írsko, ktoré sa však podieľajú napríklad na 

policajnej spolupráci. Zostali teda ešte tri krajiny a to 

Rumunsko, Bulharsko a Cyprus s problémovou hranicou. 
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Okrem nich zvaţujú pristúpenie k voľnému pohybu osôb aj 

ďalšie dve krajiny mimo únie, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko. 

Podobné oslavy sa dňa 20. decembra 2007 konali na štátnej 
hranici v blízkej 

Drietome medzi 
Slovenskom a Čes-

kom nie tak pom-

pézne, ale o to sr-
dečnejšie opäť za 

neopakovateľnej 
kulisy občanov 

oboch bratských 

národov. Minister 
vnútra Slovenskej 

republiky Róbert 

Kaliňák spolu so svojím kolegom z Českej republiky Ivanom 

Langerom za prítomnosti predsedu Trenčianskeho kraja 

MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, primátora Mesta Trenčín Ing. 

Branislava Cellera a ďalších funkcionárov verejnej správy o 

19:00 h rozpílili hraničnú závoru medzi obidvomi krajinami a 
odhalili pamätnú dosku k vstupu krajín do schengenského 

priestoru. 

Vlastné poznámky 
 

Peter Ď. (24 ročný), ktorý 12. má-
ja 2007 zavraţdil predavačku 52-

ročnú Annu Jánsku v podnikovej 

predajni Old Herold v Trenčíne, v 
piatok 7. decembra 2007 pred 

Okresným súdom v Trenčíne od-
mietol uzavrieť dohodu o vine a 

treste. Prečo si rozmyslel dohodnutý   

24 ročný trest, vysvetlil slovami, ţe 

zľava Ivan Langer a Róbert Kaliňák 

obvinený Peter Ď. pred pojednávaním 
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sa cíti vinný a nejde mu o výšku trestu, ale o spravodlivý 

proces a o štipku nádeje na odpustenie. Okresný súd 

v Trenčíne tak vrátil prípad na Okresnú prokuratúru 
v Trenčíne k opätovnému posúdeniu. Za vraţdu hrozí vrahovi 

väzenie od 20 do 25 rokov, prípadne doţivotie. Súčasťou  
dohody o vine a treste bolo pre Petra Ď. aj protialkoholické 

liečenie a úhrada škody manţelovi vo výške 168 - tisíc Sk a 

firme Old Herold vo výške 76 - tisíc Sk. 
Trenčianske noviny 20.12.2007 

 
V Trenčianskom kraji sa stalo od 01. januára do 31. decem-

bra 2007 na cestách spolu 5.870 dopravných nehôd. Dopravné 

nehody spôsobili smrť 53 osobám, ťaţké zranenia 159 

osobám a ľahké zranenia 983 osobám. V porovnaní 

s rovnakým obdobím roka 2006, sa stalo v Trenčianskom kraji 
o 180 dopravných nehôd menej. V pôsobnosti Okresného 

riaditeľstva Policajného zboru Trenčín, do ktorého kompe-

tencie patria okresy Trenčín, Ilava, Bánovce nad Bebravou, 
Myjava a Nové Mesto nad Váhom sa stalo v roku 2007 spolu 

2.965 nehôd, pri ktorých bolo 29 osôb usmrtených, 76 

ťaţko zranených a 526 ľahko zrazených. Alkohol  
u vinníkov dopravných nehôd „asistoval“ v Trenčianskom 

kraji v roku 2007 v 303 prípadoch. 
Štatistika nehôd :   

- na diaľnici sa stalo 280 dopravných nehôd, 

- na cestách 1. triedy 1572 dopravných nehôd, 
- na cestách 2. triedy 850 dopravných nehôd, 

- na cestách 3. triedy 467 dopravných nehôd. 


