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Ekonomický ţivot 

 
V utorok 9. januára 2007 pre nehodu na koľajisku pri 

Ţelezničnej stanici v Trenčíne meškali osobné i nákladné 
vlaky. K nehode došlo ráno o 4.

12
 h, keď pred vjazdom do 

ţelezničnej stanice Trenčín od Bratislavy sa na prvej traťovej 

koľaji vykoľajili štyri vozne nákladného vlaku. Vykoľajené 
vagóny poškodili výhybky a ţelezničný zvršok trate. Podľa 

vyjadrenia hovorkyne Ţelezničnej spoločnosti Slovenskej 
republiky Martiny Pavlíkovej predbeţná škoda sa odhaduje 

na ţelezničnom zvršku a výhybkách na cca 350 - tisíc Sk, na 

zabezpečovacom 
zariadení vo výške 

cca 25 - tisíc Sk a 
na vykoľajených ţe-

lezničných vozňoch 
vo výške cca 100 -

tisíc korún. Doprava 

na prvej traťovej 
koľaji medzi ţelez-

ničnými stanicami 
Zlatovce a Trenčín 

bola prerušená aţ do večera do 18,
10

 h. Pre spomínanú nehodu 

meškalo 15 osobných vlakov o 104 minút a jeden nákladný aţ 
o 433 minút. Následky nehody odstraňovali pracovníci 

Ţelezničnej spoločnosti Cargo, a.s. a Ţelezníc Slovenskej 
republiky. Príčiny vzniku nehodovej udalosti budú určené aţ 

po vyhodnotení technického stavu ţelezničného zvršku a 

výsledkov komisionálnej prehliadky a merania technického 
stavu ţelezničných vozňov.  

Trenčianske noviny 17.01.2007 
Pomocná evidencia 15/2/07 
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Na sviatok Troch kráľov, v sobotu 6. januára 2007 sa stala 

na Partizánskej 

ulici v Trenčíne 
kuriózna dopravná 

nehoda, keď  vodič 
vozidla značky 

Mazda nezvládol 

riadenie v zatáčke 
z Legionárskej uli-

ce a v plnej rý-
chlosti z Partizán-

skej ulice vyletel 

z cesty prerazil 
oplotenie a skončil v jame po bývalých Masaryčkách, ktorá je 

hlboká aţ šesť metrov. Hoci pohľad na auto prevrátené na 
boku v hlbokej jame vyzeral šokujúco, pri nehode nebol nik 

zranený. 

Trenčianske noviny 17.11.2007 
 

V sobotu 20. januára 2007 sa uskutočnilo na Výstavisku 
Trenčín mesto módy postupové kolo na majstrovstvá Slo-

venska make-up, ktoré sa uskutoční 16. marca 2007 v Tren-

číne pri príleţitosti jarnej časti výstavy Trenčín mesto módy. 
Tohto výberové kola sa zúčastnilo iba deväť súťaţiacich so 

svojimi modelkami a postupovalo šesť súťaţiacich a jedna 
náhradníčka. Z trenčianskeho regiónu sa na súťaţ neprihlásila 

ţiadna profesionálna kozmetička, vizáţistka, stylistka či štu-

dentka týchto odborov. Finále súťaţe sa uskutoční v Mní-
chove. Medzinárodná porotkyňa Eva Boskovičová konšta-

tovala, ţe naše súťaţiace sú porovnateľné s európskou špič-
kou. Dôkazom sú aj posledné umiestnenia na najvyššej prieč-

ke na Majstrovstvách Európy v roku 2005 Daniely Kara-

begović zo Zvolena, ktorá sa umiestnila na prvom meste. Čo 
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hovorí o svojich úspechoch víťazka – „Úspech v takýchto 

súťaţiach pokladá za výborný odrazový mostík v kariére a 

zviditeľnenie vlastnej práce i firmy, salónu či školy. Dostávam 
viac pracovných ponúk. Čo ma najviac teší, ţe môj úspech 

motivoval ţiačky zo Zdruţenej strednej školy vo Zvolene, kde 
pôsobím k ďalšej práci a seba zdokonaľovaniu.“ 

Trenčianske noviny 25.01.2007  

 
Výrobca pánskej konfekcie, spoločnosť Ozeta Neo, a.s. 

Trenčín, ktorej vlastníkom je skupina Penta Investments ozná-
mila dňa 12. februára 2007, ţe k 31. marcu 2007 prepustí 870 

svojich zamestnancov. Ako ďalej na stretnutí s novinármi 

v Bratislave uviedol predseda predstavenstva Ozeta Neo a 
jeden z partnerov skupiny Penta Jozef Špirko, o prepustení 

rozhodlo predstavenstvo spoločnosti v piatok 9. februára 2007 
a zamestnancom to oznámili 12. februára 2007. Predsta-

venstvo spoločnosti Ozeta Neo rozhodlo o uzavretí závodu v 

Trenčíne a prevádzky v Skalici. O prácu by malo prísť 570 
úkolových pracovníkov z Trenčína a 131 zo Skalice, 85 

reţijných pracovníkov v Trenčíne a 9 v Skalici a 62 technicko-
hospodárskych pracovníkov v Trenčíne a 13 v Skalici. Po 

prepustení by v Ozete Neo zostalo 1 500 zamestnancov.  

Za jednu z príčin vedúcich k zatvoreniu závodu a prevádzky 
označil Jozef Špirko predovšetkým posilňovanie slovenskej 

koruny voči euru. Na export pritom ide 90 
% produkcie Ozety Neo. Platy zamest-

nancov sú v korunách, trţby však podnik 

inkasuje v eurách. Tento faktor zapríčinil 
v roku 2006 podľa neho pokles trţieb v 

sume 16 mil. Sk. Druhým z dôvodov je 
fakt, ţe závod v Trenčíne bol naplánovaný 

na iné kapacity ako podnik dokáţe naplniť. 

Denná výrobná kapacita trenčianskeho 
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závodu bolo 2 500 sák, v súčasnosti však Ozeta Neo produku-

je 850 sák denne pri rovnakých výrobných priestoroch a tech-

nológiách. Závody v Topoľčanoch a Tornali majú niţšiu vý-
robnú kapacitu. Sú lepšie koncipované a energetické náklady v 

Topoľčanoch sú oproti Trenčínu len polovičné. Závod v Tren-
číne mal problém aj s nedostatkom úkolových zamestnancov. 

Len v roku 2007 odišlo 175 úkolových zamestnancov, od 

začiatku roka ich počet klesol o 330, čo sa negatívne prejavuje 
na produktivite práce. Treťou z príčin je recesia sektora v celej 

západnej a strednej Európe. Kapacity textilného priemyslu sa 
sťahujú na Ukrajinu, do Rumunska, Bulharska či Ruska pre 

výrazne niţšie mzdové náklady. Napríklad v Bulharsku sú 

oproti Slovensku polovičné a to sa uţ Bulharsko stalo členom 
Európskej únie. Ozeta Neo sa snaţila eliminovať prepúšťanie. 

Chcela zvýšiť ceny produkcie, ale vo väčšine prípadov sa to 
nepodarilo. Mnoho zákazníkov by v prípade vyšších cien 

zákazky presunuli do iných krajín. Manaţment Ozety Neo sa 

bude snaţiť zmierniť negatíva prepúšťania. V súčasnosti má 
firma 115 voľných pracovných miest v závode v Topoľča-

noch, ktoré chce ponúknuť prepusteným zamestnancom, pri-
čom zorganizuje pre nich bezplatnú dopravu zamestnancov 

autobusmi. Pre zamestnancov to podľa personálnej riaditeľky 

firmy Ozeta Neo Marcely Vlčkovej neznamená zmenu práce, 
ale len pracovného miesta. Rokuje sa s firmami v okolí, 

ktorým chýba pracovná sila. Evidujeme ich záujem a sme 
pripravení umoţniť nábor zamestnancov priamo v našich 

priestoroch. Prepustení zamestnanci majú vysoké pracovné 

nasadenie, ako aj veľmi dobré pracovné návyky. Zatvorenie 
závodu v Trenčíne a prevádzky v Skalici bude znamenať 

zníţenie výrobnej kapacity celej Ozety Neo. Na dlhšie obdo-
bie by sa tak mali stabilizovať závody v Topoľčanoch a Tor-

nali. V Trenčíne by však mali iné činnosti, ako napríklad 
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dizajnéri, pokračovať v činnosti pre závody v Topoľčanoch a 

Tornali.  

tnmesto .sk 13.02.2007 
 

Dňa 12. februára 2007 uskutočnila Trenčianska regionálna 
komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory tlačovú 

konferenciu, aby pred zástupcami médií zhodnotili svoju 
činnosť za uplynulý rok 2006 a zoznámili so svojimi zámermi 

na rok 2007. Správu o činnosti predniesol poverený riadením 

kancelárie Ing. Štefan Bucha. Vo svojom úvode zoznámil zo 
štruktúrou Úradu Trenčianskej regionálnej komory, pretoţe 

veľa obyvateľov i podnikatelia si mýlia úrad komory s Tren-
čianskou regionálnou komorou. V súčasnosti prebieha štvrté 

volebné obdobie do orgánov Slovenskej obchodnej a priemy-

selnej komory 
niţších stupňov, 

ktorého vyvrcho-
lením bude ich 

konštitúcia 

v rámci Sloven-
ska. Vo svojom 

príhovore spome-
nul aj zloţenie 

členskej základne 

komory, ktorú 
tvoria 39 % veľ-

ké firmy a 61 % 
malé a stredné podnikateľské firmy, čo je ideálne zloţenie pre 

čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej 

únie. Pri Trenčianskej regionálnej komore pôsobia tri sekcie 
s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré sa starajú zo stro-

járskeho, textilného, odevného a koţiarskeho priemyslu pri-
pravovaním ich aktivít celoslovenského charakteru. Tren-

čianska regionálna komora poskytuje základné sluţby pre 
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firmy, z ktorých treba spomenúť certifikačná agenda, právne 

poradenstvo, vzdelávacie aktivity (semináre, kluby, konferen-

cie), pracovno-právne vzťahy  a sluţby v oblasti zahraničného 
obchodu.  

V roku 2006 zaznamenala Trenčianska regionálna komora 
aktivity ako organizátora : 

- misie do zahraničia – v mesiaci máj strojárske firmy do 

Srbsha a Čiernej Hory; v mesiaci december 2006 do Malaj-
zie v rámci projektu Asia Invest; 

- misie zo zahraničia – misia čínskych firiem do trenčian-

skeho regiónu; misia gréckych firiem na Slovensko;  
- účasť na výstavách – 50 slovenských vystavovateľov na 

ôsmych výstavách v zahraničí a na troch výstavách na 

Slovensku. 
V priebehu roka 2006 úspešne realizovala Trenčianska 

regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej 
komory päť projektov : Tvoj dom – Tvoj podnik v Európe 

(Equal), 6. rámcový program Regionálny inovačná stratégia - 

Insit, Emerge – Asia Invest, S.M.A. – Leonardo da Vinci, e-
Platon – spolupráca s Flámskom. 

Z pripravovaných akcií Trenčianskej regionálnej komory 
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory na rok 2007 

treba spomenúť  

- obchodné misie do zahraničia – Petrohrad, Brno, 
Hannover, Belehrad, Novi Sad, Lelystad; 

- obchodné misie zo zahraničia – z Čeljabinska, Rusko 

a Nového Sadu, Srbsko; 
- účasť na veľtrhoch a výstavach v zahraničí a tuzemsku; 

- spolupráca s partnerskými komorami v zahraničí; 

- realizácia projektov : 6. rámcový program Regionálny 
inovačná stratégia - Insit, Učiace sa regióny; 

Predseda predstavenstva Trenčianske regionálnej komory 
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Ing. Štefan 
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Bratko doplnil Ing. Štefana Buchu v tom smere, ţe Tren-

čianska regionálna komora spolu s Bratislavskom regionálnou 

kanceláriou sú najaktívnejšími regionálnymi komorami 
v rámci Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Za 

uplynulé obdobie sa podarilo v Trenčianskej regionálnej 
komore vybudovať pevné štruktúry a stabilizovanú členskú 

základňu. V súčas-

nosti ţije komora 
voľbami do svo-

jich regionálnych 
orgánov, ktoré vy-

vrcholia 20. marca 

t.r. valným zhro-
maţdením. Pred-

pokladajú sa per-
sonálne zmeny 

v týchto orgánoch, 

od ktorých sa oča-
káva oţivenie činnosti komory vo všetkých smeroch.  

Vlastné poznámky 
 

Odevná fabrika Ozeta Neo je uţ historicky spojená s mes-

tom Trenčín. K špecifikám jedného z najväčších zamestná-
vateľov na území nášho krajského mesta patrilo aj to, ţe 90 % 

zo zamestnancov boli matky neplnoletých detí. O tom či je 
situácia naozaj taká dramatická, keď bola podaná zo strany 

vedenia tejto firmy o ukončení prevádzky či sa 31. marca 2007 

ozaj definitívne zavrú brány tejto fabriky a otvoria sa dvere 
len na úradoch práce pre viac neţ 800 zamestnancov, sa 

v piatok 16. februára 2007 prišiel presvedčiť aj trenčiansky 
primátor Ing. Branislav Celler. Predstavitelia manaţmentu 

informovali, ţe výpovede priamo v trenčianskom závode dos-

talo 717 zamestnancov. „Záujem o našich zamestnancov je 
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veľký. Sme v kontakte s 34 firmami, z toho väčšina je z Tren-

čína a okolia. V stredu 21. februára 2007 sa  uskutočnil priamo 

v Ozete Trh práce, kam sme všetkých pozvali. Ak ľudia 
dokáţu prekonať pocit zmeny, majú šancu na uplatnenie sa na 

trhu práce,“ povedala primátorovi  personálna riaditeľka Ozety 
Neo Marcela Vlčková. Kvalita pracovných návykov zamest-

nancov Ozety je známa široko ďaleko, a tak sa ozývajú nielen 

zástupcovia firiem, vyrábajúcich klasicky odevy či ich dopln-
ky z Bánoviec nad Bebravou či Topoľčian, ale aj predsta-

vitelia automobi-
lového priemyslu, 

napr. na výrobu 

auto doplnkov či 
auto poťahov. Uţ 

dnes má moţnosť 
uplatnenia sa na 

trhu práce 400  

„Ozeťákov“. Sym- 
patická je aj snaha 

zamestnať 36 ľudí 
so zmenenou pra-

covnou schopnosťou. Práca sluchovo postihnutých má v Ozete 

dlhú tradíciu a na ňu chce nadviazať spoločnosť Emerson 
z Nového Mesta nad Váhom. „Chcú kooperovať so spoloč-

nosťou, ktorá by v rámci svojho výrobného programu zriadila 
chránenú dielňu pre týchto ľudí a výsledky ich práce by 

odoberala práve spoločnosť Emerson,“ povedala Marcela Vlč-

ková. 
Ing. Branislav Celler bol na základe získaných informácií 

pri odchode z Ozety Neo optimisticky naladený, keď povedal, 
ţe „verí, ţe za pár mesiacov nebude dopad tohto rozhodnutia 

na ľudí taký negatívny, ako sa spočiatku zdalo. Dostal som 

informácie o stretnutí pracovníkov Ozety s potencionálnymi 
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záujemcami o ich zamestnanie a je ich viac ako 30. Tren-

čiansky región je veľmi rozvinutý, je tu veľa podnikateľských 

subjektov, ktoré majú záujem o pracovníkov, pretoţe je tu 
veľmi nízka nezamestnanosť a veľký dopyt po pracovnej sile. 

Som presvedčený, ţe sa podarí situáciu týchto ľudí úspešne 
vyriešiť.“ 

Info Trenčín 22.02.2007  

Pomocná evidencia 80/1/07 
 

      Začiatok trenčianskej výstavnej sezóny patril móde, 
prezentujúcej sa na výstave Trenčín mesto módy, ktorá 

v tomto roku vstúpila do jubilejného 40 ročného trvania 
svojou jarnou časťou medzinárodného veľtrhu módy a 

odievania Trenčín mesto módy otvorením svojich brán 21. 

aţ 22. februára 2007. Na celkovej ploche 
1 220 m

2
 sa predstavilo 61 vystavovateľov 

zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a 
Maďarska. Medzinárodný veľtrh módy a 

odievania Trenčín mesto módy od svojho 

vzniku v roku 1963 postupne menil svoju 
tvár. Stával sa útočiskom predovšetkým 

malých a stredných firiem zaoberajúcich 
sa výrobou, ale hlavne dovozom dámskej, 

pánskej i detskej konfekcie, kusového a 

pleteného textilu, koţených a koţušino-
vých výrobkov a módnych doplnkov. Na veľtrhu mali svoje 

nezastupiteľné miesto aj veľkí slovenskí výrobcovia, ktorých 
účasť od minulého roka zastrešuje Asociácia textilného a 

odevného priemyslu Slovenskej republiky. Organizátori veľ-

trhu predpokladali, ţe prehĺbenie spolupráce s Asociáciou tex-
tilného a odevného priemyslu, ale aj s ostatnými odbornými 

garantmi veľtrhu - Asociáciou koţušníkov Slovenska a Slo-
venskou obchodnou a priemyselnou komorou, čo sa odrazilo 

na väčšej prezentácii firiem, ktoré povaţujú účasť na veľtrhu 

logo výstavy 40. ročníka TMM 
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za dôleţitú súčasť nielen odbytovej politiky, ale aj potvrdenia 

ich ţivotaschopnosti na slovenskom trhu. Jarná časť veľtrhu 

Trenčín mesto módy ponúkla návštevníkom popri moţnosti 
kontrahovať najnovšie kolekcie vystavujúcich firiem, aj príle-

ţitosť zúčastniť sa odborného semináru „Moţnosti rozvoja 

slovenského textilného, odevného, koţiarskeho a obuvníc-

keho priemyslu v období rokov 2007 – 2013 vo väzbe na 

podporné zdroje Európskej Únie“, ktorý organizovala Aso-
ciácia textilného a odevného priemyslu v spolupráci so Slo-

venskou obchodnou a priemyselnou komorou. Seminár pozo-
stával z dvoch samostatných blokov „Štrukturálne fondy – 

Operačný program : Konkurencie - schopnosť a hospodársky 

rast“ a „Podpora výskumu, vývoja a inovácií“. Uţ neodmy-
sliteľnou súčasťou jarnej časti veľtrhu bola súťaţ mladých 

módnych návrhárov z 

radov študentov stred-

ných škôl „Zlatá Fati-

ma junior“. Do 15. roč-
níka súťaţe, ktorý sa 

konal v prvý deň veľ-
trhu, sa prihlásili študen-

ti zo 17 škôl s 54 ko-

lekciami do všetkých 
troch súťaţných kategó-

rií – Konfekčná odevná tvorba, Voľná odevná tvorba a Módne 
doplnky, ktoré sa niesli pod spoločnou témou Cestovanie - 

krajina mojich snov, inšpirácia kultúrou a národnou identitou, 

pretavenie atmosféry z ciest do súčastného odevu. Odborná 
komisia hodnotila na predvedených modeloch celkový dojem, 

estetickú úroveň, invenčnosť exponátu, vhodnosť pouţitého 
materiálu, pôvodnosť a originalitu modelu, ako aj jeho funk-

čnosť. Široká odborná a laická verejnosť mala moţnosť vidieť 

na predvedených modeloch kreativitu a invenčnosť mladých 

módna prehliadka spestrila vernisáţ výstavy 
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módnych návrhárov. Po slávnostnom otvorení veľtrhu sa 

uskutočnila módna prehliadka Móda Laugaricio, počas ktorej 

sa predstavili víťazi súťaţe Zlatá Fatima junior, firma Bohuš 
Guliš s kolekciou CONS jeans, firma MAKR, s.r.o., veľko-

obchod so svadobnými šatami AMARO, s.r.o. a zástupcovia 
Asociácie koţušníkov Slovenska, člena International Fur 

Trade Federation Londýn. Módne vízie na jar – leto 2008 

pripravila pre návštevníkov Jana Částková, vedúca módneho 
ateliéru D-club, v expozícii Fórum trendov. Na veľtrhu 

nechýbali tradičné denné módne prehliadky. Spolu s s pred-
chádzajúcou výstavou prinieslo Výstavisko Trenčín mesto 

módy v tomto termíne aj 3. ročník výstavy golfových potrieb 

Golf, na ktorom sa na celkovej ploche 570 m
2
 sa predstavilo 

32 vystavovateľov. Zmenou termínu chceli organizátori výsť v 

ústrety firmám pôsobiacim v tomto odvetví, aby spolu s ponu-
kou golfových potrieb na výstave doplní aj prezentáciou slo-

venských golfových klubov. Atrakciou výstavy bol indoor dri-

ving range, kde si záujemcovia mohli pod dohľadom in-
štruktora vyskúšať golfový odpal. 

Hodnotiaca komisia súťaţe Zlatá Fatima Junior pracovala 
v zloţení : 

 Šárka Šišková – vedúci pedagóg Ateliéru designu oděvu, 
Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáša 

Baťu ve Zlíně – predsedníčka komisie 

 Oľga Drahovská – novinárka 

 Júlia Sabová – vedúca ateliéru odevnej tvorby VŠVU 

 Dagmar Hilbertová – ateliér odevnej tvorby VŠVU  

 Darina Vitteková – šéfredaktorka časopisu Móda Revue 

 Margita Michlíková – Slovenské centrum designu 

 Jana Vančová – šéfredaktorka časopisu Moderná ţena 
Tohoročného 15. ročníka súťaţe sa zúčastnilo 17 stredných 

odborných škôl a učilíšť zo Slovenska aj z Českej republiky, 

ktoré  predviedli  celkom 52 kolekcií.  Témou súťaţe Zlatá 
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Fatima Junior vo všetkých kategóriách bolo Cestovanie so 

špecifikáciou témy : 

- vo voľnej odevnej tvorbe - krajina mojich snov, inšpirácia 
kultúrou a národnou identitou a pretavenie atmosféry z ciest 

do súčasného odevu 
- v konfekčnej odevnej tvorbe - inšpiráciou šatník na cesty 

pre mladých.  

v kategórii č. 1 – Voľná odevná tvorba  
1. miesto 

Autor :  Martina Trávničková, Zuzana Marcineková 
Škola :  Stredná umelecká škola, Trenčín 

2.miesto 

Autor :  Andrea Pojezdálová, Lucia Gašparidesová, Matej 

Zaťko 

Škola :  Škola úţitkového výtvarníctva, Ruţomberok 

3.miesto 

Autor :  Ivana Durdiaková, Kamila Zálešáková, Miroslava 

Basová 
Škola :  Stredná umelecká škola, Trenčín 

v kategórii č. 2 – Konfekčná odevná tvorba  
1. miesto 

Autor:  Regina Cabáková 
Škola:  Střední prùmyselní škola odevní, Prostějov 

2. miesto 

Autor:  Veronika Debnárová, Katarína Guráňová 
Škola:  Stredná umelecká škola, Trenčín 

3. miesto 

Autor:  Kolektív modelovej dielne 3.ročníka 
Škola:  Stredné odborné učilište odevné a textilné, Trenčín 

v kategórii č. 3 – Módne doplnky  
1. miesto 

Autor:  Barbora Vartíková 
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Škola:  Škola úţitkového výtvarníctva, Ruţomberok 

2. miesto 

Autor:  Kolektív 4. mod. a 5. mod. 
Škola:  Stredná priemyselná škola odevná internátna pre 

sluchovo postihnutú mládeţ, Kremnica 

3. miesto 

Autor:  Linda Grossmannová 
Škola:  Spojená škola, Bratislava 

TOP Model Zlatá Fatima Junior 2007 

v kategórii 1 . –  Voľná odevná tvorba   

Autor:  Darja Yatsukevich 
Škola:  Strední odborná škola odevní a Strední odborní učiliště 

Stráţnice 
Vlastné poznámky 

 
Mesto Trenčín ešte v roku 2006 poţiadalo o financovanie 

novej územno - plánovacej dokumentácie zo zdrojov Operač-

ného plánu Základná infraštruktúra pod gesciou Ministerstva 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Hlav-

ným dôvodom je skutočnosť, ţe platný Územný plán sídel-
ného útvaru bol vypracovaný a schválený v roku 1998 a 

vstúpil do platnosti v roku 1999. Za necelých osem rokov jeho 

existencie nastalo veľa zmien, ktoré uţ nie je racionálne riešiť 
zmenami a doplnkami.  

Začiatkom roka 2007 bolo financovanie nového územného 
plánu sídelného útvaru z vyššie uvedených zdrojov potvrdené 

a Mesto Trenčín získa prostriedky v celkovej výške 2,7 mi-

lióna Sk. Keďţe spracovanie i samotné obstaranie dokumen-
tácie tohto rozsahu je náročné, mesto sa na túto úlohu 

pripravuje zodpovedne a chce poznať široké spektrum názorov 
z odbornej i laickej verejnosti. Preto samotnému obstarávaniu 

územného plánu sídelného útvaru bude predchádzať prípravná 

etapa, ktorá mestu prehĺbi poznatky z tejto problematiky. 
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Obstarávanie samotnej územno-plánovacej dokumentácie 

taktieţ vyţaduje odbornú spôsobilosť, preto sú uţ v súčasnosti 

na túto činnosť vyškolení dvaja pracovníci. 
Samotné spracovanie nového 

územného plánu, od jeho obstarania 
aţ po definitívne schválenie kraj-

ským stavebným úradom predsta-

vuje pribliţne 2–3 roky. Územno-
plánovacia dokumentácia v štádiu 

konceptu riešenia podlieha podľa 
platnej legislatívy aj posudzovaniu 

vplyvov na ţivotné prostredie. 

Všetky nové územné plány tak bu-
dú spracovávané s väčším dôrazom 

na hlavný cieľ územného pláno-
vania – sústavne a komplexne riešiť 

priestorové usporiadanie a funkčné 

vyuţívanie územia v súlade s princípmi trvalo udrţateľného 
rozvoja.  

Info Trenčín 22.02.2007 
Pomocná evidencia 80/1/07 

 

Víziou mesta Trenčín je byť modernou metropolou Povaţia 
i celého Slovenska, ktorá bude priťahovať obyvateľov i 

návštevníkov svojou unikátnou polohou, históriou a priateľ-
ským prostredím pre ţivot a podnikanie. Vízia a jasná pred-

stava rozvoja mesta smerom k uspokojovaniu potrieb jeho 

občanov potrebuje oporu v jeho konkrétnych rozvojových 
dokumentoch. Tieto dokumenty musia jasne zadefinovať spô-

sob ako sa má mesto v budúcnosti rozvíjať po spoločenskej 
a ekonomickej stránke. Mesto Trenčín investuje do spraco-

vania tejto dokumentácie ľudské a finančné zdroje, výsledkom 

čoho sú kľúčové strategické dokumenty rozvoja mesta.  



 206 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja je základným 

rozvojovým dokumentom mesta Trenčín. Tento dokument je 

zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia mesta 
Trenčín, na jeho všeobecný rozvoj a vytváranie kvalitných 

podmienok pre ţivot Trenčanov. Mesto Trenčín má v tomto 
dokumente svoje priority a vízie zadefinované výhľadovo aţ 

do roku 2015. Na ich stanovení sa podieľali experti na 

strategické plánovanie, zamestnanci mestského úradu, ale aj 
poslanci mestského zastupiteľstva. Plán hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja mesta Trenčín bolo umiestnené na webovej 
stránke mesta www.trencin.sk.  

Akčný plán na konkrétny rok je súbor úloh, ktoré jedno-

tlivým útvarom mesta a ich pracovníkom vyplývajú z Plánu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Plán pripravujú pra-

covníci zodpovední za stratégiu mesta v spolupráci s jeho 
vedením. Akčný plán je potrebné pravidelne vyhodnocovať, 

aby mesto malo spätnú väzbu na svoje ciele a úlohy.  

Strategický plán Mesta Trenčín na roky 2007 – 2009 
reaguje na zmeny ako sú demografický vývoj, nová či 

upravovaná legislatíva a definuje úlohy pre rozvoj mesta tak, 
aby boli čo najzrozumiteľnejšie pre občana. V strategickom 

pláne sa v jednotlivých oblastiach pôsobnosti mesta jasne 

zadefinuje čo mesto v konkrétnej oblasti robí, aké sú jeho ciele 
a hlavne ako ich chce dosiahnuť. Tieto ciele a úlohy strate-

gického plánu sú následne premietnuté do jeho programového 
rozpočtu. 

Programový rozpočet je inovatívnou zmenou vo finan-

čnom plánovaní a riadení mesta. Donedávna samospráva pri 
tvorbe rozpočtu na ďalší rok nemusela klásť dôraz na ciele a 

výstupy minutých prostriedkov, ale na presné čerpanie 
jednotlivých rozpočtových poloţiek. Programový rozpočet 

umoţňuje nastaviť rozpočet mesta tak, aby čo najefektívnejšie 

sledoval jednotlivé ciele strategického plánu rozvoja na roky 
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2007 - 2009. Kaţdá rozpočtová poloţka musí byť zdôvodnená 

a musí byť jasné aký osoh z jej financovania bude mať mesto 

a v konečnom dôsledku samotní Trenčania.  
Zásobník projektov do štrukturálnych fondov na roky 

2007 - 2013 je zhrnutie najdôleţitejších projektových zámerov 
mesta, na ktoré bude v tomto období ţiadať prostriedky zo 

štrukturálnych fondov. V súčasnosti slovenská vláda intenzív-

ne rokuje o poslednej podobe pravidiel pre čerpanie týchto 
prostriedkov. Pretoţe o prostriedky zo štrukturálnych fondov 

je zo strany miest a obcí veľký záujem, Trenčín musí byť 
pripravený na tvrdú súťaţ o ich získanie. Prvou podmienkou je 

dobre poznať pravidlá čerpania „europeňazí“. Druhou pod-

mienkou úspechu je mať jasnú predstavu o prioritných pro-
jektoch, ktoré je moţné zo štrukturálnych fondov spolu-

financovať. Zásobník mesta Trenčín obsahuje v súčasnosti 31 
projektových zámerov v celkovej sume nákladov pribliţne              

1,5 miliardy Sk. 

Najdôleţitejšie projektové zámery mesta Trenčín pre 
štrukturálne fondy Európskej únie : 

1. Rekonštrukcia Základnej školy Trenčín, Hodţova ul., 
33.680.000 Sk 

2. Rekonštrukcia Základnej školy Trenčín, Dlhé Hony, 

16.926.000 Sk 
3. Rekonštrukcia Základnej školy Trenčín, Bezručova ul.,  

35.138.000 Sk 
4. Rekonštrukcia Základnej školy Trenčín, Novomeského ul., 

117.000.000 Sk 

5. Vytvorenie nových verejných prístupových bodov 
k internetu v Trenčíne, 5.012.000 Sk 

6. Nový územný plán – nástroj trvalo udrţateľného rozvoja 
mesta Trenčín, 2.975.000 Sk 

7. Vzdelávanie pracovníkov Mestského úradu v Trenčíne 

5.135.000 Sk 
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8. Moja ţivotná cesta – inovačný spôsob prepojenia vzdelá-

vacej sféry so svetom práce a výroby, 5.245.000 Sk 

9. Priemyselná zóna Trenčín, Bratislavská cesta (infraštruk-
túra), 204.000.000 Sk 

10. Štúdia riešenia bioodpadov v meste Trenčín, 1.480.000 Sk 
11. Generel kanalizácie mesta Trenčín, 5.071.000 Sk 

12. Zóna aktívneho odpočinku pri penzióne seniorov na 

Osvienčimskej ulici, 298.000 Sk, 
13. Štúdia uskutočniteľnosti vybudovania  juhovýchodného 

diaľničného obchvatu mesta Trenčín, 4.291.000 Sk  
14. Vzdelávanie zamestnancov samosprávy, 12.484.000 Sk  

Info 22.02.2007 

Pomocná evidencia 80/1/07 
 

Prvé jarné záblesky priniesli krásu a pôvab na výstavisko 
Trenčín mesto módy. Od 15. marca 2007 sa na tri dni otvorili 

brány medzinárodného kozmetického veľtrhu Beauty
®
 

Forum Slovakia, ktorý uţ pätnástykrát organizovalo Výsta-

visko Trenčín mesto mó-

dy, a.s. v spolupráci s ne-
meckou firmou Health & 

Beauty Trade Fairs 
GmbH & Co. KG., ktorá 

je drţiteľom licencie pre 

poriadanie 11 veľtrhov 
Beauty

®
 Forum Slovakia 

v 9 krajinách Európy. Na 
celkovej ploche 5 300 m

2
 

sa tento rok predstavilo 128 vystavovateľov. 

Veľtrh Beauty
®
 Forum Slovakia má najdlhšiu tradíciu 

spomedzi kozmetických veľtrhov v Slovenskej republike. 

Kaţdoročne prekonáva svoje vlastné rekordy. V porovnaní s 
minulým rokom 2006 zaznamenali organizátori opäť nárast 

počtu vystavovateľov o 7% a nárast obsadenej výstavnej plo-

v jednotlivých expozíciach bolo veľa zaujímavých vecí 
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chy o 6%. Nielen štatistické čísla sa stali dôkazom toho, ţe 

veľtrh Beauty
®
 Forum Slovakia sa zaslúţene stal slovenským 

sviatkom krásy, ale predovšetkým účasť takmer všetkých 
najdôleţitejších firiem pôsobiacich v tomto odvetví. Najnovšie 

trendy v účesovej tvorbe, líčení a nechtovom dizajne tento rok 
predstavilo popri slovenských vystavovateľov aj 31 zahra-

ničných vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky, Ma-

ďarska a Poľska. 
Stály okruh priaznivcov spomedzi vystavovateľov, odbor-

nej ale i laickej verejnosti si veľtrh Beauty
®
 Forum Slovakia 

získal aj vďaka bohatému sprievodnému programu. Jeho 

dôleţitou súčasťou sa stali pracovné stretnutia s odborníkmi 

z oblasti dermatológie, koţného lekárstva, plastickej chirurgie, 
vlasovej kozmetiky – workshopy, ktorých cieľom bola ponu-

ka najnovších odborných informácií, ako aj moţnosť kon-
frontácie názorov medzi odborníkmi. Novinky z oblasti koz-

metiky firmy prezentovali v priestoroch programových cen-

tier.  
Na slávnostnom otvorení veľtrhu Beauty Forum Slovakia 

dňa 13. marca 2007 po príhovoroch prezidentky Asociácie 
profesionálov pre  krásu a relaxáciu Vlasty Pilmajerovej, 

predsedníčky strany Slobodné fórum Zuzany Martinákovej 

predniesla moderátorka Ţaneta Štefánková vyhodnotenie sú-
ťaţe o najkrajšiu expozíciu veľtrhu a generálny riaditeľ 

Výstaviska Trenčín mesto módy Ing. Emil Dobiáš odovzdal 
zástupcom troch najúspešnejších firmám ocenenia, a to : 

1. cenu firma Z. One concept SK, s,r,o, Bratislava 

2. cenu firma Glamour Slovakia, a.s. – Matis Paris, Banská 
Bystrica 

3. cenu firma Astra Nail´s, Bratislava 
Uţ neodmysliteľnými sprievodnými podujatiami veľtrhu 

boli domáce šampionáty v make – upe, nail designe, nail arte 

a v body arte. Témou Majstrovstiev Slovenskej republiky v 
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make-upe pre rok 2007 bol „Východ sa stretáva so zápa-

dom“. Samotný názov evokoval predstavu make-upu, spájajú-

ci typické znaky dvoch rôznych, alebo aj viacerých celkom 
odlišných kultúr - napríklad výber severského studeného typu 

modelky, najradšej s „letnými“ pehami a dlhými blond vlasmi 
s tajuplným, mystickým lookom tváre. K tomu bolo moţno 

pouţiť také prvky, ako sú tmavočierne očné linky, kto-ré sú 

typické pre orientálne krajiny, alebo posvätné červené 
znamienko na čele, typické pre Indiu. Okrem techniky líčenia 

odborná porota hodnotila detailné vypracovanie očí, úst, zá-
kladné líčenie a celkový dojem. Šesť najlepších z 12 prihlá-

sených súťaţiacich vybrala do finále majstrovstiev odborná 

porota v predkole, ktoré sa konalo 20. januára 2007 na tren-
čianskom výstavisku. Finalistami sa stali Beáta Sárkányová 

z Tomášikova, Silvia Pišová z Banskej Bystrice, Miriam 

Boboková z Prievidze, Mgr. Bianka Kollová z Veľkého 

Krtíša, Dominika Furdová z Vrábľov a Slavomíra Greňová 

zo Zvolena. Pre prípad neúčasti niektorej finalistky porota 
určila aj náhradníčku Veroniku Chrenovú z Bratislavy. 

Podľa propozícií víťaz postúpi na 20. medzinárodné maj-
strovstvá v make-upe Masters´Award Make-up® 2007 v Mní-

chove. Odborná porota v zloţení Eva Boskovičová. Elena 

Holasová, Daniela Karabegovic, Veronika Huťková, Roman 
Minárik rozhodla o umiestnení súťaţiacich : 

1. miesto: Slavomíra Greňová, Zvolen 
2. miesto: Miriam Boboková, Prievidza 

3. miesto: Silvia Pišová, Banská Bystrica 

Cena divákov - Slavomíra Greňová, Zvolen 
Na úrovni Majstrovstiev Slovenskej republiky sa uţ 

siedmy raz konala súťaţ v nail arte. Úlohou súťaţiacich bolo 
ozdobiť vopred vymodelované nechty ľubovolnej dĺţky alebo 

vopred upravené prírodné nechty na oboch rukách modelky. 

Kaţdý účastník mal právo na vlastný výber pracovnej metódy. 



 211 

Nechty na oboch ru-

kách súťaţiaci zdobili 

na tému podľa vlastné-
ho výberu.  

Ďalšími majstrov-
stvami počas veľtrhu 

Beauty
®
 Forum Slova-

kia boli Majstrovstvá 

Slovenskej republiky 

v nail designe. 
Súťaţiaci boli rozdelení 

na dve kategórie – „začiatočníci“ a „profesionáli“ ktorí 

v stanovenom časovom limite modelovali nechty na oboch 
rukách modelky. Odborná porota v zloţení Eva Guzlejová 

(minuloročná víťazka  Majstrovstiev Slovenskej republiky v 
nail designe), Barbora Lašová, Käszné Fekete Zsuzsana rozho-

dla o umiestnení súťaţiacich : 

1. miesto: Michaela Čepcová, Bratislava   
2. miesto: Marcela Brnková , Nitra  

3. miesto: Nikolett Balogh, Komárno  
   10. miesto: Bibiána Gagová, Trenčín   

Víťazka súťaţe bude opäť reprezentovať Slovenskú 

republiku na Majstrovstvách Európy v tomto prípade v Mní-
chove, ktoré sa budú konať počas veľtrhu Beauty

®
 Forum 

Slovakia Műnchen 2007.  
V spolupráci s firmou Tasha Cosmetics, s.r.o. pripravili 

organizátori tretí ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky 

v maľovaní na telo – Body Art. Súťaţilo sa vo voľnej disci-
plíne Free Art – maľovanie na telo podľa vlastného návrhu na 

tému „Maškarný bál“. Súťaţiaci si mohli v rámci vlastnej 
prípravy svoj model v rozsahu 2/3 predmaľovať (je moţné 

vyuţiť aj airbrushové techniky) a na súťaţi domaľuje 1/3 tela 

(bez vyuţitia airbrushovej techniky), čím dokáţe, ţe ide o jeho 
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nápad a tvorbu. Odborná porota hodnotila domaľovanie, 

zručnosť, náročnosť vybraného nápadu a celkový dojem. 

Odborná porota v zloţení Dušan Belovič – predseda, členovia 
Ivan Pecho, Adriana Marenčíková rozhodla o umiestnení 

súťaţiacich :  
1. miesto - Zuzana Javorková, Šamorín 

2. miesto - Andrea Jacková, Piešťany 

3. miesto - Barbora Ďurišová, Smolenice  

V poradí druhý ročník odbornej podiatrickej súťaţe 

Beauty Foot o pohár veľtrhu Beauty
®
 Forum Slovakia 

pripravila tento rok Asociácia profesionálov pre krásu a rela-

xáciu, sekcia pediké-

rov v spolupráci 
s MUDr. Vladimí-

rom Hostýnom a fir-
mou VLAHO, s.r.o.. 

Úlohou súťaţiacich 

bolo ošetriť nohy v 
časovom limite 1,5 

hodiny. Hodnotilo sa 
opracovanie a oše-

trenie koţe na cho-

didlách, opracovanie 
nechtov, pričom na jednej nohe je prípustné nechty nalakovať 

s pouţitím zdobiacich materiálov a farebného laku, ako i 
upraviť nechty pomocou UV gélov. Veľkej popularite sa tešila 

aj najúspešnejšia celoslovenská súťaţ v účesovej tvorbe 

a dekoratívnej kozmetike Pohár Laugarício, ktorú usporia-
dalo Výstavisko Trenčín mesto módy spolu s popredným slo-

venským vizáţistom Brani Grőhlingom a Spoločnosťou kader-
níkov a vizáţistov Slovenskej republiky. V účesovej tvorbe 

boli v kategórii študentov vyhlásené disciplíny „Denný nosi-

teľný účes“ a „Spoločenský účes – Gýčová bábika zo sva-
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dobnej torty“, v kategórii dospelých „Denný nositeľný účes 

Ulica“ a voľná disciplína „Ohnivá pop diva“ pre obe kate-

górie. Pre najlepších boli udelené ceny : 

Kategória dospelí  

Účesová tvorba 

Disciplína – Denný nositeľný účas „Ulica“ 

1. miesto - Košútová Zuzana 

2. miesto - Miščiová Hedviga 

3. miesto - Kasumovič Sean 

Kategória študenti a dospelí  
Účesová tvorba 

Voľná disciplína - „Ohnivá Pop Diva“ 
1. miesto - Horňáková Ľubica 
2. miesto - Sokolovská Denisa 

3. miesto - Gregáňová Linda 

Kategória študenti 

Účesová tvorba 

Disciplína – Denný nositeľný účes „Ulica“ 
1. miesto - Janošková Soňa, Zdruţená stredná škola sluţieb 

Prešov 
2. miesto - Petrovič Martin, Stredné odborné učilište stavebné 

Spišská Nová Ves 

3. miesto - Baţík Lukáš, Stredné odborné učilište odevné, 
Vrbové 

Disciplína – Spoločenský účes „Gýčová bábika zo svadob-

nej torty“ 

1. miesto - Michelčík Jakub, Zdruţená stredná škola sluţieb 

Zvolen 
2. miesto - Tomko Martin, Zdruţená stredná škola sluţieb 

Prešov 
3. miesto - Ilkovičová Lívia, Stredné odborné učilište stavebné 

Spišská Nová Ves  
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Vizáţ – Dekoratívna kozmetika 

Disciplína - „Zhýralé bohatstvo“  

1. miesto - Holíková Martina, Zdruţená stredná škola sluţieb 
Zvolen 

2. miesto - Vidová Zuzana, Zdruţená stredná škola obchodu a 
sluţieb Piešťany 

3. miesto - Trandţíková Kristína, Stredné odborné učilište 

odevné Vrbové  
V dekoratívnej kozmetike súťaţili len študenti v disciplíne 

„Zhýralé bohatstvo“. Súťaţné práce hodnotili nielen odbor-
níci, ale aj známe osobnosti slovenského showbusinessu. 

Súťaţ moderovala Soňa Műllerová. Novinkou v sprievodnom 

programe veľtrhu bola Zmenáreň, ktorú pripravil v druhý deň 
veľtrhu časopis Salón. Vopred vybraté čitateľky budú mať 

príleţitosť vloţiť svoju vizáţ do rúk odborníkov. 
Vlastné poznámky 

 

Od 13. marca 2007 bola 
zmenená miestna komuniká-

cia – Bezručova ulica v Tren-
číne na jednosmernú. Vstup 

do Bezručovej ulice je od 

kriţovatky so Soblahovskou 
ulicou a vyúsťuje na kriţo-

vatke s Inoveckou ulicou. Na 
Bezručovej ulici boli po ľavej 

strane vytvorené parkovacie miesta pre osobné vozidlá.  

Info Trenčín 22.03.2007 
Pomocná evidencia 136/1/07  
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Do záverečnej fáze sa dostala projektová príprava výťahu 

pre územné rozhodnutie z centra mesta Trenčín cez lesopark 

Brezina na Trenčiansky hrad. Cieľom navrhovanej stavby 
výťahu bolo vytvoriť zapojenie ţivota centrálnej mestskej 

zóny s následným umoţnením komunikačného prepojenia 
lesoparku Brezina s areálom Trenčianskeho hradu po vybu-

dovaní zadného vstupu do hradu cez priestor Mlynskej veţe 

a vytvoriť pre niektorých návštevníkov bezbariérové komuni-
kačné prepojenie pešej zóny mesta Trenčín s priestorom leso-

parku Brezina. Funkčná náplň navrhovanej stavby dáva všetky 
predpoklady 

nielen pre oţi-

venie priestoru 
átria, ale aj k 

oţiveniu pries-
toru lesoparku 

Brezina a k jeho 

intenzívnejšie-
mu. So stavbou 

sa môţe začať 
aţ po ukončení 

územného ko-

nania vydaním 
Rozhodnutia o umiestnení stavby a následne po vypracovaní 

jednotlivých stupňov projektovej prípravy stavby, vydaní sta-
vebného povolenia a výbere konkrétneho dodávateľa stavby. 

Mesto zatiaľ na stavbu nevyčlenilo ţiadne finančné pros-

triedky. Na realizáciu projektu chce čerpať finančné pros-
triedky z eurofondov. V súčasnosti sa zdá byť najreálnejšie 

spojiť ho s rekonštrukciou juţného opevnenia hradu a o euro 
peniaze ţiadať spoločne s Trenčianskym samosprávnym 

krajom. 

dolná nástupná stanica výťahu 
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Z dvoch navrhovaných variant, ktorými sa zhodnocovali 

vplyvy budúcej výstavby na ţivotné prostredie sa vybrala 

varianta s navrhovanou trasou od átria za mestským úradom 
(bývalé letné kino) popri hradobnom múre mestského opev-

nenia aţ do Čerešňového sadu. 
Dolná nástupná stanica je situovaná do priestoru átria za 

objektom Mestského úradu Trenčín, v blízkosti existujúcich 

schodov do lesoparku. Je prístupná pre peších z pešej zóny. 
Horná stanica je situovaná na okraji hornej hrany svahu leso-

parku Brezina, na okraji Čerešňového sadu, ktorý je obľú-
beným oddychovým miestom obyvateľov aj návštevníkov 

Trenčína. Trasa lanovky s celkovou dĺţkou 235,8 m a pre-

výšením 72 m je vedená priamym smerom medzi stanicami, 
pravým okrajom pôvodnej hradnej priekopy, tak, aby mini-

málne zasiahla do priestoru priekopy.  
Situovaním navrhovaného objektu výťahu v danej lokalite 

bola podporená myšlienka dobudovania bezbariérového 

komunikačného 
prepojenia medzi 

pešou zónou - 
centrom mesta a 

hornou úrovňou 

lesoparku – Če-
rešňovým sadom 

a areálom Tren-
čianskeho hradu. 

Okrem toho ná-

vrh umoţnil vyt-
vorenie nového 

bezbariérového prepojenia pre peších do priestorov Lesoparku 
Brezina s tým, ţe zároveň bude ponúkať i moţnosť vyuţitia 

súčasného pešieho ťahu, vrátane existujúceho schodiska a 

lesných chodníkov. Za tým účelom sa predpokladá upraviť 

horná výstupná stanica výťahu 
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vytypované úseky existujúcich lesných chodníkov v miestach 

kriţovania s navrhovanou trasou výťahu, za účelom dosiah-

nutia bezpečnej podchodnej výšky pre chodcov. Podstatným 
prínosom navrhovanej investície bude umoţnenie následného 

komunikačné prepojenie lesoparku Brezina s areálom Tren-
čianskeho hradu vybudovaním zadného vstupu do hradu cez 

priestor Mlynskej veţe. Zariadenie je navrhnuté systémom, 

ktorý sa javí ako prevádzkovo najvhodnejší  -  výťah s jedno-
duchým samoobsluţným systémom, bez stálej obsluhy - ( ako 

všetky beţne prevádzkované výťahy v budovách), pohybujúci 
sa po jednej šikmej koľajnici. Do dolnej - nástupnej stanice je 

riešený prístup chodcov z pešej zóny z Hviezdoslavovej ulice 

podchodom pod budovou štátnej správy, upravený prístu-
povou rampou. Do 

priestorov na úrovni 
prízemia, kde sa 

nachádza nástup do 

výťahu a infocen-
trum, bude zabezpe-

čený prístup osôb bez 
komunikačných ba-

riér. Do hornej – výs-

tupnej stanice je prís-
tup osôb navrhovaný 

z  priestoru lesoparku Brezina. S prístupom vozidiel k objektu 
spodnej stanice počas prevádzky sa neuvaţuje, nakoľko táto je 

situovaná v pešej zóne. Navrhované zariadenie bude slúţiť 

výlučne návštevníkom pešej zóny mesta Trenčín. Nakoľko sa 
jedná o lokalitu v pešej zóne so zákazom vjazdu motorových 

vozidiel, v návrhu nie je moţné uvaţovať so zabezpečením 
parkovacích miest. Návštevníci budú vyuţívať parkoviská 

osobných vozidiel slúţiacich pre centrum mesta. Po vybudo-

vaní výťahu - pozemnej koľajnicovej dráhy do lesoparku Bre-
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zina sa v tejto lokalite vytvoria všetky predpoklady pre zmys-

luplné a intenzívne vyuţívanie lesoparku Brezina a jeho uţšie 

zapojenie do organizmu mesta. Zatraktívni a sprístupní sa 
nielen lesopark Brezina, ale perspektívne aj významná kultúr-

na pamiatka Trenčiansky hrad pre širšie vrstvy obyvateľstva 
a návštevníkov, vrátane starších a imobilných osôb.  

Info Trenčín 22.03.2007  

Pomocná evidencia 136/1/07 
   

Ešte pred pár dňami to v trenčianskej Ozete ţilo. V halách 
hučali stroje, všade bolo počuť vravu a po chodbách sa pre-

mávali zamestnané krajčírky. Dňa 30. marca 2007 v obrov-
ských vestibuloch však za-

vládlo ticho. Stroje zamĺkli, 

stoličky zostali poloţené a 
opustené na stoloch hore 

nohami. Takto je charakte-
rizovaný stav kedysi sláv-

nej firmy. Koniec je po 67 

rokoch. Ozeta vznikla 
v Trenčíne v auguste 1940 

podnikateľom Neherom. 
Prešla znárodnením v roku 

1948, kedy vznikli Odevné 

závody. Spoločnosť Ozeta 
Neo bola pokračovateľom odevnej výroby pôvodne vyrábanej 

podnikom Ozeta, ktorá sa v decembri 2002 dostala do kon-
kurzu. V roku 2003 ju prevzala finančná spoločnosť Penta. 

Firmu s asi 3.728 zamestnancami prevzala skupina Penta. V 

roku 2004 Ozeta vykázala stratu 103 miliónov a vlani 36 
miliónov. Výroba pokračuje v bývalých satelitoch Ozety 

Topoľčanoch a Tornali. 
Vlastné poznámky 

 

exteriér hornej stanice výťahu 
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Preťaţenej doprave v meste Trenčín pomôţe len vybu-

dovanie druhého cestného mosta. Na verejnom prerokovaní 

konceptu Generelu dopravy mesta Trenčín to skonštatovala 
hlavná projektantka spoločnosti Dopravoprojekt a spraco-

vateľka generelu Ing. Tatiana Blanárová. Podľa jej slov               
63 % dopravy v meste tvoria autá, ktoré prechádzajú z jednej 

časti do druhej, 36 %t áut dochádza alebo vychádza z Trenčína 

a len necelé 2 % automobilovej dopravy tvoria tranzit mestom. 
Trenčín je pritom rozdelený na tri časti, do ktorých sa z jednej 

do druhej dá dostať len cez úzku centrálnu zónu ohraničenú 
riekou a lesoparkom. V krajskom meste, ktorý je rozdelený 

Váhom, je len jeden cestný most. Druhý by premávku na tom 

súčasnom podľa odľahčil o 38 %. 
Do roku 2010 by sa okrem vybudovania mosta, pribliţne 

dva kilometre juţne od toho súčasného, malo vybudovať 

niekoľko ďalších kruhových kriţovatiek. Malo by sa začať aj s 
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modernizáciou ţelezničnej trate a budovaním mimoúrov-

ňových priecestí. V druhej etape, do roku 2015 by sa mal 

vybudovať juhovýchodný obchvat mesta poza lesopark Bre-
zina. Regionálny úrad verejného zdravotníctva bude ţiadať, 

aby cesta išla mimo vodný zdroj Soblahovská. Počíta sa s 
vybudovaním kruhovej kriţovatky pred hotelom Tatra pod 

hradom, budovaním hromadných garáţi a vyuţitím súčasného 

ţelezničného mosta ako cestného. Prekládka trate si totiţ 
vyţiada vybudovanie nového ţelezničného mosta. Po 

prekládke by mala vzniknúť aj nová hlavná cesta v centre 
mesta, kde sa uvoľní 8 hektárov pozemkov.  

Dopravoprojekt Bratislava koncept generelu vypracoval v 

júni 2006. Vedúca útvaru architektúry a stratégie Mestského 
úrad v Trenčíne Ing. arch. Adriana Mlynčeková povedala, 

ţe mestu Trenčín zo zákona povinnosť prerokovať ho 
nevyplýva, no dávajú moţnosť obyvateľom mesta vyjadriť sa 

k téme. Podľa Ing. arch. Adriany Mlynčekovej je dobré, ak sa 

všetky pripomienky uţ teraz zakomponujú. Komisia ţivotného 
prostredia, dopravy a investícií pri Mestskom zastupiteľstve v 

Trenčíne pripomienky posúdi, následne vypracuje návrh 
Generelu dopravy mesta Trenčín, ktorý sa znovu bude 

pripomienkovať a potom o ňom budú rokovať poslanci 

mestského zastupiteľstva. 
Najväčšie pripomienky ku konceptu generelu mali pre 

nedostatočné cyklotrasy zástupcovia Centra environmen-
tálnych aktivít. Podľa ekologického aktivistu Mgr. Richarda 

Medala sú plánované cyklotrasy „polovičaté“ a nemajú hlavu 

ani pätu. V meste budú pre cyklistov bariéry, nebude existovať 
prejazdná sieť celým mestom tak, aby sa cyklista po trase 

dostal z jedného konca mesta na druhý. „Nám by stačilo, aby 

sa obytné zóny mesta spojili s centrom. Nič viac,“ dodal 

Mgr. Richard Medal. Ing. arch. Adriana Mlynčeková na to 

reagovala, ţe pripomienky CEA budú zaznamenané.  
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Mesto Trenčín na zá-

klade verejného preroko-

vania z 22. marca 2007 
predĺţilo o mesiac lehotu 

na pripomienkovanie 
konceptu Generelu do-

pravy mesta Trenčín. 

Vedúca útvaru architek-
túry Ing. arch. Adriana 

Mlynčeková konštato-
vala, ţe predĺţením pripomienkovania sa vyšlo v ústrety ob-

čanom mesta a zdruţeniam, aby mali dosť času na diskusiu a 

písomné spracovanie svojich pripomienok ku predloţenému 
konceptu dokumentu, ktorý má riešiť problémy s preťaţenou 

dopravou v meste na roky dopredu, čím sa významne zmení 
dopravný systém v Trenčíne. Pre širokú verejnosť moţnosť 

nahliadnutia v pracovných dňoch do grafickej časti doku-

mentácie konceptu Generelu dopravy vo vstupnej hale Centra 
rozvoja mesta na Farskej ulici 10 a textová časť je k dispozícii 

na Útvare architektúry a stratégie Mestského úradu v Tren-
číne.  

Koncept Generelu dopravy je len územno-plánovací pod-

klad. Je avšak dobré, aby sa všetky moţné pripomienky uţ 
zakomponovali teraz. Generel dopravy bude súčasťou nového 

územného plánu mesta Trenčín, na ktorý sa pripravuje verejné 
obstarávanie na spracovateľa. Predpokladá sa, ţe do roku 2030 

by sa mal kompletne dobudovať juhovýchodný obchvat. Ten 

počíta sa s premenou ţelezničnej trate na Bánovce nad Be-
bravou, ktorá by mala slúţiť aj ako miestna koľajová doprava. 

Medzi Sihoťou a Opatovou by mal vzniknúť tretí cestný most 
a mal by byť dokončený obchvat na severe mesta a teda 

kompletný okruh okolo mesta.  

Info Trenčín 05.04.2007 
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Pomocná evidencia 166/1/07 
 

Kazachstan má záujem o opravu a modernizáciu svojich 

stíhačiek MIG 29, ako aj o generálnu reparáciu štyroch 

Albatrosov L 39 v Leteckých opravovniach Trenčín. Na 
stretnutí s ministrom obrany Slovenskej republiky Fran-

tiškom Kašickým a štátnym tajomníkom Ministerstva obrany 
Slovenskej republiky Jaroslavom Baškom o tom hovoril 

námestník ministra obrany Kazachstanu Nikolaj N. Pospelov. 

„Bilaterálna spolupráca medzi Slovenskou republikou a 
Kazašskou republikou v oblasti obranného priemyslu je 

nosnou časťou našich vzťahov. Podpora rozvoja slovenského 
obranného priemyslu je jedným z priorít programového vy-

hlásenia vlády,“ uviedol na stretnutí Kašický. Zatiaľ otvorená 

zostala otázka vybudovania spoločných podnikov v oblasti 
opráv techniky, avšak Kazachstan by chcel od nás kúpiť 

trenaţéry na výcvik v letectve a pozemného vojska. Disku-
tovalo sa tieţ o príprave vzdelávacích aktivít. Minister vyjadril 

podporu a ústretovosť všetkým spomínaným projektom. Za-

hraničná delegácia sa zúčastnila na prednáške o aktuálnom 
stave Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ako aj na pre-

zentácii systému riadenia vojenskej leteckej prevádzky a od-
mínovacieho systému Boţena. Navštívili aj Národnú akadé-

miu obrany v Liptovskom Mikuláši, podniky špeciálnej opra-

vy a stretli sa s predstaviteľmi Vojenského opravárenského 
podniku v Novákoch. Minister obrany Slovenskej republiky 

František Kašický zároveň prijal veľvyslankyňu Ukrajiny 
v Slovenskej republike Innu Ohnivecovú. Podľa neho Slo-

vensko povaţuje vzťahy s Ukrajinou za jednu za svojich 

priorít v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Zároveň 
podporuje euroatlantické úsilie Ukrajiny. Z dôvodu lepšej 

spolupráce s touto východoeurópskou krajinou ministerstvo 
posilnilo svoje zastúpenie na kontaktnom veľvyslanectve Slo-

venskej republiky pre NATO v Kyjeve.  
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Trenčianske noviny 04.04.2007  

Pomocná evidencia 151/2/07 
 

Jar v plnom rozkvete a slnečnom lesku sprevádzala na tren-

čianskom výstavisku tri špecializované podujatia v čase od 19. 
do 21. apríla 2007, výstavy Záhradkár, Včelár a Zdravý ţi-

votný štýl. Ťa-
ţiskom podujatia 

uţ tradične bol 

veľtrh záhradkár-
skych potrieb 

Záhradkár, kto-
rý patrí vţdy 

k najnavštevova-

nejším trenčian-
skym výstavným 

akciám. Uţ 13 
rokov organizuje 

túto špecializovanú výstavu Výstavisko Trenčín módy v spo-

lupráci s redakciou časopisu Záhradkár a Slovenským zväzom 
záhradkárov. Široký sortiment osív, sadív, okrasných a úţitko-

vých rastlín, záhradkárskych potrieb a malej poľnohospo-
dárskej techniky tento rok na celkovej ploche 3 400 m

2
 

ponúka 144 vystavovateľov. Veľký záujem zo strany návštev-

níkov očakávajú organizátori o ukáţky prác s rastlinami a 
rozličným náradím i strojmi, ktoré mnohé vystavujúce firmy 

predvádzajú priamo vo svojich expozíciách. Nielen pre odbor-
níkov, ale aj pre laickú verejnosť, sú pripravené prednášky a 

semináre k záhradkárskej problematike. O ich vysokej od-

bornej úrovni svedčí v prvý deň veľtrhu prednáška prof. Ing. 

Ivana Hričovského, DrSc., ktorý chce upriamiť pozornosť na 

„Ekologické odrody jednotlivých druhov ovocia“ . Na progra-
me druhého dňa veľtrhu sú prednášky „Rez okrasných drevín 

na jar“, „Choroby a škodce ihličnanov a ich ochrana“ a 
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posledný deň veľtrh odznela prednáška na tému „Jarný rez 

ovocných drevín“. V symbióze so záhradkárskym veľtrhom sa 

uţ jedenásty rok koná výstava včelárskych potrieb a včelích 
produktov Včelár, na ktorej sa prezentovalo 15 vystavova-

teľov na ploche 150 m
2
. Vďaka úzkej spolupráci organizá-

torov so Slovenským zväzom včelárov môţu návštevníci po-

čas výstavy získať nové poznatky prostredníctvom odborných 

prednášok na témy „Zdravotná situácia u včiel v Tren-
čianskom kraji“, „Cesty k odbytu medu“, „Čo trápi včelárov v 

horských a podhorských oblastiach Slovenska“ , „Moderné 
včelárenie“, „Včela, voda, vosk“,  „Apiterapia v ţivote člove-

ka“ a „Chov včelích matiek“. Nemenej zaujímavé budú 

ukáţky zdobenia medovníkov, ako aj ochutnávky medu a 
medoviny. Zdravie, 

relax a celková vyvá-
ţenosť osobnosti – to je 

motto výstavy Zdravý 

ţivotný štýl. Na jej 9. 
ročníku sa predstaví 50 

vystavovateľov, ktorí na 
celkovej ploche 1 150 

m
2
 prezentovali vý-

robky zdravej výţivy, 
prírodné liečivá a kozmetiku, športové a relaxačné potreby 

a odbornú literatúru. K 
atraktívnosti výstavy pris-

pel odborný sprievodný 

program pod patronátom 
Úradu verejného zdravot-

níctva Slovenskej republiky 
a Výskumný ústav potra-

vinársky Bratislava. Jeho 

súčasťou boli tento rok dve 
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konferencie – „ Ošetrovateľstvo a zdravie“  a „Riziká z potra-

vín“. Spoločnosť slovensko-indického priateľstva pripravila 

pre návštevníkov prednášky „Hodnotový rebríček mládeţe a 
zdravie“, „Ako relaxovať“, „Jogové cvičenia pre seniorov“  a 

„V zdravom tele zdravý duch“. Ďalšími sprievodnými akciami 
výstavy boli ukáţky cvičenia, rozhovory a autogramiáda 

trojnásobného majstra Európy a vicemajstra sveta v 

kulturistike Adama Cibuľu, absolútnej majsterky sveta a 
Európy vo fitness Marietty Ţigalovej a niekoľkonásobného 

majstra sveta v kickboxe Romana Voláka. Návštevníci mali 
tieţ príleţitosť zúčastniť sa autogramiády MUDr. Igora 

Bukovského ku knihe Návod na preţitie muţa, ako aj jeho se-

minára na tému „Výţiva a mentálna výkonnosť“. Vďaka 
ústretovosti organizátorov sa po prvýkrát zúčastnila výstavy 

Národná transfúzna sluţba, ktorá v prvý a druhý deň výstavy 
bude vo svoje expozícii robila odbery krvi.  

Vlastné poznámky  

 
Dňa 25. apríla 2007 sa uskutočnila tlačová konferencia 

Regionálneho riaditeľstva Slovenskej sporiteľne v Trenčíne, 
na ktorej bola podaná informácia o hospodárskych výsledkoch 

organizácie za uplynulý rok 2006. Z celoslovenského pohľadu 

Slovenskej sporiteľne jej hovorkyňa Miriam Fuňová kon-
štatovala, ţe Slovenská sporiteľňa bola aj v uplynulom roku 

2006 s počtom 2,5 milióna klientov najväčšou komerčnou 
bankou na Slovensku. Najdôleţitejšie však je, ţe  výsledky  

roku 2006 získala ocenenie časopisu Euromoney „Najlepšia 

banka na Slovensku“ a ocenenie časopisu Trend „Najúspeš-

nejšia banka na Slovensku“. Jej jediným akcionárom je 

rakúska Erste Bank. Slovenská sporiteľňa má dlhodobo vedú-
ce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov, vkladov 

klientov, v počte obchodných miest a bankomatov. Komplex-

né bankové sluţby poskytuje v 271 obchodných miestach 
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a desiatich obchodných centrách vo všetkých regiónoch Slo-

venska. Vo svojom vystúpení sa Miriam Fuňová dotkla o za-

vedení eura na Slovensku. Na zlepšenie informovanosti klien-
tov Slovenskej sporiteľne sprístupnila novú verziu inter-

netového bankovníctva, ktorá zobrazuje obraty aj stavy účtov 
v korunách a eurách podľa aktuálneho kurzu. V minulom roku 

2006 sprístupnila Slovenská sporiteľňa prístupové internetové 

domény www.eurokancelaria.sk a www.europoradna.sk, ktoré 
obsahujú aktuálne informácie o zavedení eura na Slovensku. 

Riaditeľ Regionálneho riaditeľstva Slovenskej sporiteľne 
v Trenčíne Ing. Gabriel Szekeres konštatoval, ţe povaţuje 

uplynulý rok 2006 za mimoriadne úspešný. Objem úverov 

obyvateľov regiónu dosiahol 6,2 miliardy Sk, čo je medzi-
ročný nárast o 43 %. Objem vkladov obyvateľov regiónu sa 

medziročne zvýšil o 13,2 miliardy Sk, čo predstavuje 15 %. 
Elektronické bankovníctvo vyuţívalo takmer 37 tisíc obyva-

teľov regiónu, čo predstavovalo medziročný nárast 35 %. 

Z hľadiska vývoja je zaujímavé, ţe kým rok 2005 sa niesol 
v znymení úverového boomu, tak v roku 2006 začal rásť 

u klientov záujem o vkladové produkty, k čomu prispel nárast 
úrokových sadzieb a tým ponuka atraktívnych výnosov. Naj-

zaujímavejšie sa prejavili termínované vklady nárastom o                 

35 % na 5,3 miliardy Sk. Vo vybraných obchodných miestach 
v Trenčíne, Prievidzi, Povaţskej Bystrici a v Novom Meste 

nad Váhom. Ing. Gabriel Szekeres upriamil pozornosť novi-
nárov i na aktivity Slovenskej sporiteľne na regionálnej úrovni 

zameraných na podporovanie projektov z oblasti :  

- vzdelávania, vybudovanie PC učebne Gymnázium Ľ. Štúra 
v Trenčíne, vydanie vysokoškolskej učebnice Trenčianskou 

univerzitou Alexandra Dubčeka; 

- kultúry, Hudobné divadlo Trenčín, Trenčianske historické 
slávnosti a Medzinárofný deň detí v Trenčíne; 

- športu, Hokejový klub Dukla Trenčín; 

http://www.eurokancelaria.sk/
http://www.europoradna.sk/
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- charity. akcie „Deň Klaunov“, „Chránené dielne“. 

O činnosti Obchodného Slovenskej sporiteľne v Trenčíne 

informoval jeho riaditeľ Ing. Miloš Pelech. Záver tlačovej 
konferencie patril otázkam novinárov a odpovede na ne zo 

strany predstaviteľov Regionálneho riaditeľstva Slovenskej 

sporiteľne v Trenčíne. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 204/1/07 
 

Od 2. do 4. mája 2007 Výstavisko Trenčín mesto módy, a.s. 
Trenčín bolo dejiskom v poradí uţ 3. ročníka medzinárodnej 

zdravotníckej a farmaceutickej výstavy 

Medipharm. V piatich pavilónoch sa na 
celkovej ploche 1 420 m

2
 sa predstavilo 65 

vystavovateľov zo Slovenska a Českej 
republiky, ktorí vo svojich expozíciách 

prezentovali diagnostické a terapeutické 

prístroje a zariadenia, laboratórnu tech-
niku, stomatologické nástroje a materiály a vybavenie zdra-

votníckych zariadení. Svoje zastúpenie mali aj farmaceutické 
firmy. Medzi vystavujúcimi firmami sa tento rok predstavilo 

aj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Veliteľstvo 

vojenského zdravotníctva Ruţomberok, ktoré prezentovalo 
časť poľnej nemocnice – operačný komplex, operačnú sálu, 

jednotku intenzívnej starostlivosti, stomatologickú ambulanciu 
a dve mobilné zariadenia – terénnu pancierovú sanitku a poľné 

mobilné hygienicko-epidemiologické laboratórium, ktoré je 

schopné detekovať chemické bojové látky vrátane antraxu. Je 
určené pre prípad biologického napadnutia. V rámci sprie-

vodného programu sa uskutočnil celoslovenský slávnostný 
seminár pri príleţitosti Medzinárodného dňa sestier pod 

názvom „Pozitívne pracovné prostredie : Kvalitné pracovné 
prostredie = kvalitná starostlivosť o pacienta“, celoštátna 

konferencia asistentov hygienickej sluţby a iných odborných 
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pracovníkov pracujúcich na úseku hygieny ţivotného 

prostredia pod názvom : „Štátny zdravotný dozor v intenciách 

legislatívnych úprav v odbore hygieny ţivotného prostredia“ , 
konferenciu „Telemedicína“, 1. Povaţské stomatologické dni 

– sekciu sestier a sekciu lekárov, Odborný seminár „Generická 
substitúcia“, teoreticko-praktický kurz „Estetické ošetrenie 

zubov technikou anatomickej stratifikácie“, celoslovenská 

odborná konferencia „Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta, 
ošetrovateľská dokumentácia a jej význam“, VI. odborná 

celoslovenská konferencia Sekčnej komory medicínsko - 
technických pracovníkov a röntgenové školenie.  

tmm.sk 02.05.2007 

  
V piatok 27. apríla 2007 dopoludnia, skolabovala doprava v 

Trenčíne. Dve reťazové havárie, ktoré sa stali takmer v zhod-
nom čase na trenčianskom cestnom moste, skomplikovali pre-

jazd cez mesto zo všetkých smerov, od Bratislavy, Ţiliny aj 

Bánoviec. Na začiatku mosta smerom od Bratislavy sa zrazili 
tri autá, na opačnej strane smerom od Ţiliny štyri. Okrem 

pokrivených plechov sa nehody obišli bez zranení, avšak pre-
jazd po moste trval aj desiatky minút. Spomínané reťazové ha-

várie len potvrdili, ţe most je kritickým miestom v Trenčíne, 

ktorou sa napája jediná prejazdová komunikácia mestom – 
Hasičská ulica. Daná situácia len potvrdzuje akútnosť výstav-

by nového cestného mosta. Ako uviedla spracovateľka návrhu 
generelu dopravy Ing. Tatiana Blanárová z Dopravoprojektu 

Bratislava, je podľa ich sledovaní frekvencia dopravy tak 

hustá, ţe tu prakticky neexistuje dopravná špička. Výstavbu 
nového cestného mosta v Trenčíne sľubujú predstavitelia mes-

ta uţ niekoľko rokov. Mesto plánovalo začať výstavbu na je-
seň 2006 alebo na jar 2007 s uvádzaným termínom ukončenia 

jeho výstavby rok 2010. Ministerstvo dopravy Slovenskej 

republiky však vidí reálnejší termín začatia stavby rok 2009. 
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Výstavba cestného mosta je posudzovaná ako preloţka štátnej 

cesty 1/50 a bude nadväzovať na Juhovýchodný obchvat mes-

ta. I o jeho budovaní sa hovorí uţ takmer 20 rokov. „Pred-
pokladá sa, ţe po vybudovaní obchvatu by poklesol prejazd 

počtu áut cez mesto zo súčasných 24 - tisíc na 15 - tisíc za 24 
hodín, to však skôr ako v rokoch 2010 - 2015 nebude,“ dodala 

Ing. Tatiana Blanárová.  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 9. mája 2007, teda v predvečer otvorenia novej pre-
dajne bauMax, sa uskutočnila tlačová konferencia s popred-

nými funkcionármi spoločnosti, ktorí prítomných novinárov 

zoznámili so základnými údajmi o spoločnosti. Tlačovú 
konferenciu moderoval vedúci marketingu pre Slovenskú 

republiku a Českú republiku Ivo Řehák. Ako prvý vystúpil 
generálny riaditeľ spoločnosti bauMax pre Slovenskú repu-

bliku a Českú republiku Ivo Šulc, ktorý priblíţil spoločnosť 

bauMax z pohľadu jej medzinárodného pôsobenia, ktorá 
začala obchodnú činnosť v Rakúsku pred 30 rokmi a v súčas-

nosti má svoje pre-
vádzky v siedmych 

krajinách Európy – 

Rakúsko, Česko, Slo-
vensko, Maďarsko, 

Slovinsko, Chorvátsko 
a Rumunsko s počtom 

125 predajní so sta-

vebninami a je lídrom 
strednej a juhovýchod-

nej Európy. V priebe-
hu rokov sa spoločnosť etablovala i na medzinárodnom trhu 

Perspektívne uvaţuje spoločnosť pokračovať vo svojej 

expanzii na východ, keď v budúcom roku chce vstúpiť na 

z t lačovej besedy 

na tlačovej besede 
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bulharský a o rok neskôr na turecký trh. O tom, ţe sa 

spoločnosti darí potvrdzujú hospodárske výsledky za rok 

2006, keď v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2005 
vzrástol obrat o 6 %. V prepočte vzrástol v roku 2006 celkový 

obrat spoločnosti na 39,5 miliardy Sk, z čoho podiel sloven-
ského trhu predstavoval 10%. Spoločnosť bauMax charak-

terizujú aj kres-

ťanské hodnoty, 
vyznávané ro-

dinou  majiteľov 
Esslovcov. 

Spoločnosť hod-

notí svoje úspe-
chy nielen po-

dľa hospodár-
skych, ale aj 

podľa sociál-

nych pravidiel. 
To sa týka postoja k zákazníkom, zamestnancom, obchodným 

partnerom a okrajovým sociálnym skupinám. Kaţdá predajňa 
spoločnosti má vytvorené partnerstvo s organizáciou, ktorá 

zdruţuje osoby s rôznymi druhmi postihnutia. Riaditeľ predaja 

spoločnosti bauMax 

Manfréd Kraut 
bliţšie zoznámil 
o spoločnosti bauMax 

a jej pôsobení na 

slovenskom trhu od 
roku 1994. Od zaj-

trajšieho dňa, teda od 
10. mája 2007 má 12 

predajní, ktorých cel-

ková plocha pred-

spoločná fotografia pracovníkov a hostí otvorenia predajne 
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stavuje 80.000 m
2
. Okrem novej predajne v Trenčíne bola 

v marci 2007 rozšírená predajná plocha v Banskej Bystrici. Do 

roku 2010 spoločnosť uvaţuje s vybudovaním predajní v Tr-
nave a Prievidzi. V stratégii predaja sa odráţa koncept štyroch 

farebných svetov, ktoré umoţňujú zákazníkom lepšiu orien-
táciu v predajni. Tovar spojený so záhradou je v oddelení 

označený zelenou farbou, so stavbou modrou farbou. s býva-

ním fialovom farbou a s náradím ţltou farbou. Nová otvorená 
predajňa bude poskytovať širokú paletu sluţieb ako napríklad 

rámovanie obrazov, miešanie farieb, rezanie drevených dosák 
na mieru, odvoz tovaru domov, nákup na splátky, moţnosť 

vyuţívania zákazníckej karty bauMax. Posledným z informu-

júcich bol vedúci predajne bauMax v Trenčíne Vladimír Mi-

chálech, ktorý konštatoval, ţe posledných osem týţdňov 

znamenal pre všetkých terajších pracovníkov mimoriadne 
pracovné úsilie, aby v stanovenom termíne pripravili priestor 

pre jeho otvorenie zákazníkom. K tomuto konštatovaniu 

uviedol poznámku, ţe ak niektorí z obsluhujúceho personálu 
bude trocha unavení, tak to bude len z tohto dôvodu. Predajňa 

bauMax v Trenčíne má celkovú predajná plocha 9.300 m
2 

a o spokojnosť zákazníkov sa stará 64 zamestnancov. Jeho 

ţelaním je, aby z predajne odchádzali spokojní zákazníci. 

Vo večerných hodinách sa potom uskutočnilo slávnostné 
otvorenie generálneho 

riaditeľa spoločnosti 
bauMax pre Slovenskú 

republiku a Českú repu-

bliku Ivo Šulc za účasti 
predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 

MUDr. Pavla Sedláčka, 

MPH a primátora Mesta 

Trenčín Ing. Branislava 
symbolický šek na 20.000.- Sk pre sociálne zariadenie DEMY prevzal 

Mgr. Tibor Gavenda 
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Cellera. Humanitný rozmer spoločnosti bauMax potvrdilo 

odovzdanie symbolického šeku v hodnote 20.000,- Sk sociál-

nemu zariadeniu DEMY Trenčíne, ktorý prevzal jeho riaditeľ 
 Mgr. Tibor Gavenda. Po slávnostnom prípitku generálny 

riaditeľ spoločnosti bauMax pre Slovenskú republiku a Českú 
republiku Ivo Šulc a primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav 

Celler vykonali slávnostný zárez do pripravenej torty. V kul-

túrnom programe vystúpila speváčka Adriana Bartošová. 
Vlastné poznámky 

 
V roku 2003 outsoursovalo Mesto Trenčín starostlivosť 

o verejné osvetlenie a z toho vyplývajúce sluţby spoločnosti 

Siemens. Zmluva sa týkala prevádzky a údrţby verejného 
osvetlenia a svetelnej signalizácie, v ktorej sú špecifikované 

podmienky správy tohto majetku do roku 2017. Externe 
zabezpečovaná starostlivosť o verejné osvetlenie v Trenčíne 

začala prinášať svoje ovocie, keď nový operátor investoval do 

rekonštrukcie osve-
tlenia, ktoré pri-

nieslo zníţenie spo-
treby elektrickej 

energie o 2,5 aţ 3 

milióny korún ročne. 
Celú investíciu pri-

tom financuje Sie-
mens a mesto túto 

sumu výhodne, bez 

poplatkov a úrokov, 
spláca a bude splácať do roku 2017. Rekonštrukcia verejného 

osvetlenia predpokladala kompletnú výmenu pribliţne 1700 
svetelných miest, 88 rozvádzačov a príslušnej kabeláţe na 

doterajších svietidlách. Okrem toho pribudnú viaceré oboj-

stranne ţiarovo-pozinkované stoţiare, vrátane medzisto-
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ţiarneho káblového rozvodu napojeného zo stoţiara verejného 

osvetlenia. Stoţiare sa osadzujú do nových monolitických 

stoţiarových základov.  Rekonštrukcia v súčasnosti pokračuje 
druhou etapou na Sihoti. V rámci prvej etapy sa na sídlisku 

Sihoť 1. vymenilo 10 km káblového rozvodu. V rámci celej 
rekonštrukcie bude na Sihoti 1. aţ 4. vymenených 24 km 

káblov a vymenené všetky staré stoţiare za nové Predpokladá 

sa ukončenie rekonštrukcie v časovom horizonte – september 
2007. 

Info Trenčíne 17.05.2007 
Pomocná evidencia 167/1/07 
 

V dňoch 24. aţ 26. mája 2007 sa boli otvorené brány tren-
čianskeho výstaviska, ktoré privítalo návštevníkov dvoch špe-

cializovaných podujatí - 8. ročníka medzinárodnej výstavy 
hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky Fireco a 

7. ročníka medzinárodnej výstavy ochranných pracovných 

prostriedkov Uniprotech. Na výstave Fireco sa tento rok na 
celkovej ploche 2.850 

m
2
 predstavilo 67 vys-

tavovateľov zo Slo-

venska, Českej repu-

bliky, Poľska a Ne-
mecka, ktorí vo svo-

jich expozíciách pre-
zentovali najnovšie 

typy protipoţiarnych 

zariadení a zabezpečo-
vacej techniky, hasič-

skej a záchrannej techniky, hasiacich prostriedkov, výstroja a 
výzbroja hasičov záchranárov. Prezentáciu vystavujúcich fi-

riem dopĺňal  bohatý sprievodný program. Jedným z nich bola 

7. medzinárodná konferencia Fireco 2007 s hlavnou témou  
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„Zabezpečenie ochrany osôb pred poţiarom v budovách v 

kontexte poţiadaviek 21. storočia“ . Krátko po 14,
00

 hod. sa 

moderátorka Ţaneta Štefánková prihovorila k účastníkom 
slávnostného otvorenia výstav. K prítomným sa po privítaní 

hostí postupne prihovorili štátna tajomníčka generálna riadi-
teľka sekcie práce Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Mária Janušová, prezident Hasičského a záchranného zboru 

Slovenskej republiky Ing. Jozef Paluš, prezident Dobrovoľ-
nej poţiarnej ochrany Slovenskej republiky 

Jozef Minárik, ktorý odovzdal generálnemu 
riaditeľovi Výstaviska Trenčín mesto módy 

Ing. Emilovi Dobiašovi ocenenie pri príle-

ţitosti poriadanej výstavy a 85. výročí vzniku 
dobrovoľnej poţiarnej ochrany v Trenčíne, 

ktorá poloţila jej základy na Slovensku. 
Cieľom konferencie bola výmena odborných skúseností a 

znalostí na medzinárodnej úrovni. Na slávnostnom otvorení 

výstavy sa uskutočnilo vyhodnotenie najlepších exponátov 
výstavy Zlaté Fireco 

2007.  Správu hodno-
tiacej komisie prednie-

sol predseda technickej 

komisie Ing. Jaroslav 

Flachbart. Ako pove-

dal, „do súťaţe bolo pri-
hlásených 14 exponátov 

z nich ocenili päť 

výrobkov : 
1. Termokamera BULLARD T4 – vystavovateľ FirePro 

Distribution a.s. Bratislava 
2. Terénne vozidlo SCOT – TRAC 2000R – vystavovateľ 

Cestné a stavebné mechanizmu Tisovec  

Ing. Jozef Paluš 
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3. HOLMATRO – Záchranárske náradie, jednohadicový 

systém – vystavovateľ JaGa Bratislava 

4. Adsorbent SORBEUM – vystavovateľ Commerce, a.s. 
Bratislava 

5. Prúdnica kombinovaná VPO – DPO 10 mm – vysta-
vovateľ Výzbrojňa poţiarnej ochrany, Trnava  

Po prvýkrát sa uskutočnilo vyhlásenie 

nositeľov ocenenia Zásah roka 2006, ktoré 
vyhodnotil vo svojom vystúpení vice-

prezident Hasičského a záchranného zboru 
Slovenskej republiky Ing. Jozef Prosňák 

„ocenenie Zásah roka bolo vyhlásené vo 

dvoch kategóriách – prvá kategória záchrana 
osôb a druhá kategória záchrana majetku, 

zvierat a ţivotného prostredia.  
V prvej kategórii na prvom mieste sa umiestnili príslušníci 

Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru 

v Banskej Bystrici, ktorí zachránili dňa 1. júla 2006 dve 
osoby na rieke Hron, v často obce Šálková. Je potešiteľné, ţe 

na druhom mieste v tejto kategórii sa umiestnili príslušníci 

Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 

v Trenčíne, ktorí zachránili tri osoby dňa 1. mája 2006 pred 

stavidlami v Biskupiciach. V druhej kategórii na prvom mieste 
sa umiestnili prís-

lušníci Okresného 

riaditeľstva hasič-

ského a záchran-

ného zboru v Prie-
vidzi, keď zamedzili 

úniku nebezpečnej 
látky po havárii ná-

kladných motoro-

vých vozidiel dňa 

Ing. Jozef Prosňák 
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15. augusta 2006 na štátnej ceste č. 50 medzi Novákmi 

a Bánovcami n/Váhom. Lákadlom tak pre odbornú, ako aj 

laickú verejnosť bola celoslovenská súťaţ hasičskej historickej 
techniky. Počas výstavy zasadala republiková komisia histórie 

Dobrovoľnej poţiarnej ochrany Slovenskej republiky a usku-
točnila sa porada krajských a okresných riaditeľov Hasičského 

a záchranného zboru Slovenskej republiky. Pre návštevníkov 

boli pripravené v trenčianskom výstavnom areáli praktické 
ukáţky záchranárskeho systému a protipoţiarnej ochrany osôb 

hasičskými jednotkami, na ktorých sa podieľalo Prezídium 
Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra Slo-

venskej republiky, Hlavná banská záchranná stanica Prievidza 

a Rescue Team Slovakia. Nemenej zaujímavá bola i výstava 
hasičských prilieb a iných zberateľských kuriozít s hasičskou 

tematikou.  
Ochranné pracovné prostriedky, materiály, zariadenia a 

technológie na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci 

prezentovalo výstave Uniprotech 18 vystavovateľov zo Slo-
venska, Českej republiky a Francúzska na celkovej ploche 920 

m
2
. V rámci sprievodného programu výstavy sa uskutočnili 

dva odborné semináre – „Platná a pripravovaná legislatíva a 

technická normalizácia v oblasti osobných ochranných 

prostriedkov so zameraním na ochranu nôh“  a „Súčasná 
legislatíva v oblasti OOPP a poznatky z inšpekcie práce v 

súvislosti s pouţívaním resp. nepouţívaním OOPP“ . Na 
otázky návštevníkov týkajúce sa bezpečnosti práce zodpo-

vedali pracovníci Inšpektorátu  práce Trenčín v konzultačnom 

centre výstavy. Na výstavisku Trenčín mesto módy v rámci 
výstavy hasičskej záchranárskej a zabezpečovacej techniky 

Fireco 2007 súťaţili historické vozy dobrovoľných hasičs-
kých zborov. Do súťaţe sa prihlásilo 17 tímov z Tren-

čianskeho, Bratislavského, Trnavského, Ţilinského a Košic-

kého kraja. Vozy pochádzali väčšinou zo začiatku 20. storočia. 
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Najstaršie vozidlo mali dobrovoľníci z bratislavskej časti 

Jarovce a to z roku 1875. Jej jedenásťčlenné druţstvo dobro-

voľníkov, zloţené z robotníkov, informatika a ţivnostníkov sa 
na takýchto súťaţiach zúčastňuje od zaloţenia tejto tradície 

pred dvadsiatimi rokmi. Historická striekačka mala všetky 
časti pôvodné. „Vymenilo sa len ich dopravné vedenie. Za 

dlhou ţivotnosťou stroja sú podľa najstaršieho člena a veliteľa 

druţstva Jozefa Radoviča bronzové a mosadzné súčiastky. Na 
hasenie si ho mohli dovoliť zakúpiť iba bohaté dediny. 

Naposledy táto striekačka zasahovala v roku 1969. Vtedajšie 
stroje boli slabšie a nedokázali vytiahnuť vodu zo studne, tak 

sme museli pouţiť túto. Ako uviedol spoluorganizátor súťaţe 

Ján Roth z Dobrovoľnej poţiarnej ochrany Slovenskej 
republiky, všetky vozy boli kedysi ťahané koňmi a mali ručné 

čerpadlo. Dobrovoľní hasiči súťaţili v jedinej disciplíne tak, 
ţe súťaţné druţ-

stvo pritiahlo ha-

sičský voz s 
ručným čerpa-

dlom ku kadi s 
vodou, do ktorej 

vloţili hadicu. 

Medzitým dvaja 
hasiči a jeden 

pomocník roz-
tiahli hadice nie-

koľko desiatok 

metrov k terču, ktorý znázorňoval oheň. Ostatní hasiči museli 
ručne a s veľkou námahou čerpať vodu z kade cez pumpu do 

hadíc, kým voda nezačala striekať a tlakom nezloţila terč. 
Výkony sa pohybovali od jednej minúty vyššie, na starých aj 

mladých hasičoch a hasičkách bolo vidieť, ţe čerpanie vody 

nie je jednoduchá práca. Odhodlanosť a zanietenie dobro-

Dobrovoľný hasičský zbor z Priekopy pri Martine vystavoval tieto historické hasiace zariadenia 
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voľníkov bolo tak silné, ţe do Trenčína na súťaţ doviezli vozy 

na vlastné náklady a na autobusoch s nimi prišli aj 

fanúšikovia. Na Slovensku pôsobí 2700 dobrovoľných hasič-
ských zborov, z ktorých pribliţne dve tretiny vlastní historické 

vozy.  
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 282/1/07, 283/1/07, 284/1/07, 285/1/07 

 
Zámerom Mesta Trenčín je vybudovanie nového obchodno-

spoločenského centra na jeho juţnom okraji. Urbanistická 
štúdia predstavuje objemový návrh areálu, dáva základnú 

priestorovú predstavu o urbanistickom riešení priestorových 

vzťahoch a vzájomných väzbách dopravného riešenia a pohy-
bu po areáli. Územie sa nachádza v lokalite v smere na obec 

Trenčianska Turná. V súčasnosti je pozemok vyuţívaný ako 
pole. Pozemok trojuholníkového tvaru je z juhozápadnej stra-

ny ohraničený cestou 2/507, z východnej a severnej strany je 

poľnohospodárska pôda. Celková rozloha riešeného územia je 
pribliţne 175.942 m

2
. Areál je dobre dopravne dostupný s na-

pojením na jestvujúcu kruhovú kriţovatku z hlavnej cesty 
2/507. Na juhovýchodnej strane pozemku, za cestou 2/507 je 

funkčný areál hypermarkete Tesco s vonkajším odstavným 

parkoviskom. Vzdušná vzdialenosť z centra mesta k predpo-
kladanej výstavbe nového obchodno-spoločenského centra je 

pribliţne 3,5 km.  Prednosťou miesta je nesporne jeho poloha 
vo vzťahu k mestu. Umiestnenie na okraji mesta vyuţíva 

dobrú dopravnú dostupnosť a umoţňuje vytvoriť novú urba-

nistickú štruktúru, ktorá nie je limitovaná jestvujúcou mest-
skou zástavbou. Výhodou je rovinný charakter pozemku a tvar 

parcely. Práca vo voľnej krajine umoţňuje dobré časové na-
plánovanie a etapizáciu celého projektu. Výhodou môţe byť i 

moţné prepojenie s areálom hypermarketu Tesco a pozem-

kami za cestou, vzájomná symbióza obidvoch areálov a vzá-
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jomná komunikatívnosť. Prehľadnosť, jasná orientácia náv-

števníka po priestore, dosiahnutie maximálneho stupňa lukra-

tívnosti umiestnenia predajných jednotiek boli základnými 
predpokladmi pri koncipovaní základnej urbanistickej štruk-

túry pozemku. Predajné jednotky a prenajímateľné plochy sú 
rozmiestnené okolo centralizovaného parkoviska prístupného 

z existujúcej kruhovej kriţovatky. Návštevník má tak abso-

lútny prehľad o jednotlivých predajných plochách a ľahko sa 
orientuje po priestore areálu. Na východnú stranu pozemku je 

situovaný objekt Shopping mallu, najdominantnejšieho objek-
tu v celom priestore, a naň nadväzuje objekt Big boxu. Náplň 

tejto 

časti 
areálu je 

uvaţova-
ný ako 

prevaţne 

obchod-
ný. Ob-

jekt Big 
boxu je 

jednopo-

dlaţný a 
v prípa-

de potre-
by sa uvaţuje o moţnosti vyuţitia strechy na parkovanie. 

Hmota Shopping mallu je jednopodlaţná, len časť priečelia je 

v priestore vstupu navrhnutá ako dvojpodlaţná, kde budú 
vdruhom nadzemnom podlaţí umiestnené plochy pre šport, 

odpočinok a relaxáciu. Drobnejšie objekty, lemujúce existujú-
cu cestu 2/507, sú zamýšľané ako dvojpodlaţné, prenajíma-

teľné jednotky pre podnikateľskú činnosť (autosalóny, auto-

opravovne, sluţby…). Spôsob riešenia areálu umoţňuje časo-
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vú etapizáciu realizácie jednotlivých častí. Dopravne je poze-

mok napojený na troch miestach. Pre návštevníka bude slúţiť 

ako hlavný príjazd do areálu z existujúcej kruhovej kriţovatky 
z cesty 2/ 507. Kruhová kriţovatka je umiestnená v strednej 

časti juhovýchodnej hranice pozemku a dopravne obsluhuje aj 
areál hypermarketu Tesco na opačnej strane komunikácie. 

Ďalšie dve uvaţované napojenia sú z juţnej  a zo severnej 

časti pozemku. Z týchto dvoch miest je riešená aj zásobovacia 
vonkajšia areálová komunikácia, prebiehajúca po severnej a 

východnej hrane pozemku. Uvaţuje sa o 1.713 miestach na 

parkovanie vrátane státí pre zamestnancov, ktoré je riešené 

ako vonkajšie státie na povrchu. Na streche Big boxu je 

rezerva pre 438 miest.  
Info Trenčíne 31.05.2007 

Pomocná evidencia 300/1/07 
 

Výstavba svetelných kriţovatiek v dvoch dopravných uz-

loch Električnej ulice v Trenčíne, v miestach jej prepojenia 
s Ulicou K dolnej stanici a so Súdnou ulicou zlepší dopravnú 

situáciu hlavne pri vstupe do dolného mesta v smere od 
cestného mosta a zabezpečí plynulé odbočenie vľavo. Jej 

realizácia je uţ len otázkou  niekoľkých dní. Zvýšenie ply-

nulosti dopravy v dolnom meste je snom mnohých motoristov 
v Trenčíne, ktorí sa deň čo deň veľmi pomaly presúvajú 

v smere od nemocnice či z Dlhých Honov Legionárskou, Bra-
neckého a Rozmarínovou ul. Ani cesta späť, ktorá podľa do-

pravného značenia vedie čiastočne po štvorprúdovej Elek-

tričnej ul., nie je plynulá, pretoţe odbočiť vľavo pri čerpacej 
stanici OMV je niekedy výkon, hodný automobilového kas-

kadéra. Situáciu zlepší nový systém kriţovatiek, ktorého prvá 
etapa, kriţovatka Električnej ulice s ulicami K dolnej stanici 

a Súdnou, sa začnú budovať v najbliţších dňoch. „Svetelné 

značenie na týchto kriţovatkách je logickým prepojením na 
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nedávnu rekonštrukciu svetelného dopravného značenia od 

hotela Tatra aţ po čerpaciu stanicu Esso. Ich osadenie zlepšia 

situáciu hlavne pri vstupe do dolného mesta zo strany od cest-
ného mosta, zabezpečia plynulé odbočenie doľava, ktoré 

v súčasnosti cítime ako kritické a na druhej strane umoţnia 
veľmi rýchlo sa dostať na hlavnú dopravnú tepnu v tejto lo-

kalite, na Električnú ulicu z dolného mesta. Keď bude červená 

svietiť zo strany od čerpacej stanice Esso, umoţní plynulé 
odbočenie vľavo v smere od cestného mosta. Kriţovatka 

Električná – Súdna bude zase protismerná. Mesto Trenčín 
pripravuje projekt na kruhovú kriţovatku ulíc K dolnej stanici 

– Jilemnického,“ konštatoval Ing. Ladislav Petrtýl, vedúci 

Útvaru ţivotného prostredia a dopravy Mestského úradu 
v Trenčíne. Svetelné kriţovatky v spomínaných miestach 

zároveň odbremenia dolné mesto od mnoţstva áut. V určitých 
etapách v nadväznosti na tieto investičné akcie sa zmeneným 

dopravným značením, zjednosmernením a presmerovaním 

dopravy v tomto území skvalitní dopravný reţim a stúpne 
počet parkovacích miest.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 326/1/07 

 

Od nedele 10. júna 2007 zmenila Ţelezničná spoločnosť 
Slovensko, a.s. cestovný poriadok. Išlo o druhú zmenu, ale  

zmeny boli nepatrné a v regionálnej doprave sa dotýkali 
časových posunov príchodov a odchodov vlakov. Napríklad 

„na trati číslo 120 Bratislava – Ţilina nebude premávať vlak 

3011 v úseku Nové Mesto nad Váhom -Trenčianska Teplá v 
nedeľu. Namiesto neho bude v nedeľu o 20 minút neskôr 

zavedený nový vlak 3087, ktorý pôjde z Nového Mesta nad 
Váhom o 6.11 h, do Trenčína príde o 6.37 h (odchod 6.45 h) a 

do Trenčianskej Teplej dorazí o 6.53 h. V Trenčíne bol 

vytvorený prípoj od Chynorian. 
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Vlastné poznámky  

  

 

Rok prešiel ako voda a 

trenčianske Výstavisko 
Trenčín mesto módy sa 

uţ po štrnástykrát stalo 

miestom stretnutia vodohospodárov, projektantov, starostov a 
primátorov miest a obcí. Medzinárodná špecializovaná výsta-

va vod-
ného 

hospo-

dárstva, 
hydroener-

getiky, 
ochrany 

ţivotného 

prostredia, komunálnej 
techniky a rozvoja miest a 

obcí AQUA 2007 otvorila svoje brány v dňoch 19. aţ 21. júna 
2007. Na tomto svojho druhu najväčšom podujatí na 

Slovensku, ktoré organizovalo Výstavisko Trenčín mesto 

módy v spolupráci s Trenčianskou vodohospodárskou spo-
ločnosťou, sa tento rok predstavilo na celkovej ploche 6 320 

m
2
 120 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky, 

Poľska, Rakúska, Nemecka a Lichtenštajnska. Organizátorov 

potešil nárast obsadenej výstavnej plochy o 5%, ako aj aktívna 

účasť zahraničných vystavovateľov. Záštitu nad výstavou 
AQUA 2007 prevzal minister ţivotného prostredia Slovenskej 

republiky Ing. Jaroslav Izák, ktorý výstavu aj otvoril. Zásluhu 
na vysokej úrovni výstavy mali odborní garanti - Slovenský 

národný komitét IWA, Asociácia čistiarenských expertov Slo-

venskej republiky, Regis Plus, s.r.o., Slovenská komora 
stavebných inţinierov a Slovenská obchodná a priemyselná 

Ing. Jaroslav Izák 
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komora, Regionálna kancelária Trenčín, ktorí aj tento rok 

pripravili bohatý odborný sprievodný program. Jeho súčasťou 

bola vedecká konferencia zameraná na „Vplyv klimatických 
zmien na zásobovanie a odkanalizovanie miest a obcí“ a 

konferencia „Program obnoviteľných zdrojov so zameraním 
na vodné elektrárne v rámci SE, a.s. – Enel“. Pre odbornú 

verejnosť boli pripravené semináre „Fondy Európskej únie 

ako zdroj financovania rozvoja verejných vodovodov a kanali-
zácií“, „Ekosanitácia a decentralizované nakladanie s odpado-

vými vodami“ a „Rozhodovacie procesy v legislatíve pri 
zásobovaní vodou a odkanalizovaní“ . Novinkou v sprievod-

nom programe výstavy bol Maďarský deň, organizovaný 

Obchodnou kanceláriou Veľvyslanectva Maďarska a Maďar-
skej Verejnoprospešnej spoločnosti pre rozvoj investícií a ob-

chodu, ktoré poskytne odbornej verejnosti obchodné a inves-
tičné moţnosti s Maďarskou republikou. V tomto roku sa po 

druhýkrát počas výstavy AQUA uskutočnilo dopoludnie pre 

stredné školy pod názvom „Asociácia vodárenských spoloč-
ností pre školy“, ktorého cieľom bolo vhodnou formou oboz-

námiť študentov s problematikou vody a dávať tak do pove-
domia ekológiu a ţivotné prostredie.  

Komisia pre vy-

hodnotenie súťaţe 
„Zlatá Aqua“ po ve-

dením podpredsedu 
Slovenského národ-

ného komitétu IWA 

Ing. Dušana Čereš-
ňáka po preštudo-

vaní materiálov o pri-
hlásených výrobkoch 

a technológiách 

skonštatovala, ţe do súťaţe bolo prihlásených sedem výrob-
najlepšie firmy v súťaţi „Zlatá Aqua“,  kategória výrobok 
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kov a šesť technológií a rozhodla dňa  19. júna 2007 o udelení 

cien nasledovne : 

A.  kategória výrobok : 
1. miesto firme GESS-CZ, s.r.o. za výrobok: „Malá vod-

ní elektrárna se šroubovým motorem“  

2. miesto firme CAMPRI, spol.s r.o. za výrobok : „Re-

dukčný ventil s integrovaným vodomerom typ WD-

900-Hydrometer“  
3. miesto firme ATJ spol. s.r.o. za výrobok : „Bezplavá-

kový progresívny ventil CLA-VAL (klaval)“  

B.  kategória technológia : 
1. miesto firme Regotrans – Rittmeyer, spol. s r.o. za 

technológiu : „RITOP – RIFLEX““ (Vodohospodár-
sky systém pre riadenia procesov a prevádzky)  

2. miesto firme Hydroprojekt CZ a.s. za technológiu : 
„Technológia Insitu bioaugmentácie nitrifikácie na 

biologických čistiarňach odpadových vôd“  

3. miesto firme DISA PLUS spol. s r.o., Senec za 
technológiu : „STATIFLO GDS““ (Systém pre 

rozpúšťanie plynov v kvapalinách)  
    Hodnotiaca komisia pod vedením akademického sochára 

Igora Mosného hod-

notila súťaţ expozícií 
pod názvom „Modrý 

akvadukt“, kde sa 
sústredila predovšet-

kým na estetické a 

účelové pôsobenie ar-
chitektonického stvár-

nenia expozície, vlo-
ţenej invencie a ino-

vácie. Cieľom hod-

notenia bolo podporiť u vystavovateľov snahu o invenčnosť a 

najlepší v súťaţi „Modrý viadukt“ 
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zvýšenie estetickej úrovne vlastných  expozícií ako i celkový 

vzhľad medzinárodnej výstavy Aqua. Po náročnom zvaţovaní 

sa nakoniec porota rozhodla udeliť ocenenia nasledujúcim 
expozíciám takto : 

1. miesto - WILO SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava  
2. miesto - GLYNWED, s.r.o. Trnava  

3. miesto - VEOLIA VODA, a.s. Banská Bystrica 

Cenu Milana Topo-
liho za prínos vo vod-

nom hospodárstve za rok 
2007 získal Ing. Dušan 

Ďurčanský. Narodil sa 

25. 5. 1938 v Ţiline. 
Študoval na Fakulte in-

ţinierskeho staviteľstva 
Slovenskej Vysokej Ško-

ly Technickej v Bratis-

lave odbor zdravotno-vodohospodárske stavby. Po úspešnom 
ukončení štúdia nastúpil vo Výskumnom Ústave Vodného 

Hospodárstva v Bratislave. Odkiaľ sa vrátil do svojho rodiska, 
Ţiliny, kde začal pracovať ako vedúci prevádzky vodovodov a 

kanalizácií Okresnej Vodohospodárskej správy v Ţiline neskôr 

ako riaditeľ Severoslovenských vodární a kanalizácií v Ţiline. 
Súčasťou sprievodného programu výstavy boli i firemné 

prezentácie. 
Pomocná evidencia 368/1/07, 369/1/07, 370/1/07, 371/1/07 

 

Na správcovskom dome v areáli kaštieľa v Trenčíne – Zá-
blatí si 24. kalendárnom týţdni roka 2007 vyskúšali účastníci 

projektu Stavbár – Pamiatkár, ako sa renovujú staré budovy, 
špeciálne historické dvere a štukové prvky. Odborne nad 

prácou tretiakov zo Stredného odborného učilišťa stavebného 

v Trenčíne dohliadali Michal Hrčka zo Spoločnosti pre pa-

v strede Ing. Dušan Ďurčanský získal Cenu Milana Topolyho 
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miatky a Milan Margetín z Trenčianskeho múzea. Majiteľom 

objektu je Pozemkové a lesné spoločenstvo v Záblatí. Podľa 

predsedu urbariátu Štefana Bohuša spoločenstvo má záujem 
dostať budovu do stavu pouţívateľnosti a vyuţívať ako admi-

nistratívne a spoločenské priestory pre potreby spoločenstva. 
Pomoc frekventantov kurzu uvítali. „Účastníci kurzu sa teo-

reticky i prakticky naučia ako správne pristupovať k historic-

kým konštrukciám v rámci stavebnej obnovy a tu sa naučia, 
ako konzervovať a obnovovať dvere a štukové prvky pri pou-

ţití klasických technológií a prvkov. Na objekte sa nám, dúfa-
me, podarí odkryť pôvodnú štukovú výzdobu priečelia vstup-

nej fasády a zakonzervovať pôvodné cca dvestoročné histo-

rické dvere,“ vysvetlil Michal Hrčka. V podkroví objektu našli 
zvyšky starých okien a dverí, ktoré pouţili na opravu. „Dvere 

sa snaţíme prinavrátiť do pôvodného stavu. Najvhodnejšie na 
nátery sú pôvodné materiály, ľanový olej a farby. Sú tou naj-

lepšou konzervačnou metódou, čo potvrdila aj prax,“ pokra-

čoval Michal Hrčka. Podľa Milana Margetína nimi maľovali 
uţ v 15. storočí talianski remeselníci. „Tie nátery vyzerajú aj 

po rokoch ako nové a naviac chránia zároveň drevo proti 
pliesni a drevokazným hubám. Akrylové farby sú na renováciu 

absolútne nevhodné,“ doplnil Milan Margetín. „Na renováciu 

pri štukových prvkoch zháňame kusové vápno priamo z 
vápeniek, pretoţe postupujeme technológiou horúcej malty,“ 

doplnil Michal Hrčka. Pôvodné materiály a technológie nie sú 
finančne náročné. Podľa lektora Michala Hrčku je občas pro-

blematické zohnať ľanový olej. Na Slovensku sa vyrába iba v 

jednej firme. „Náročnými sú skôr práca, čas a odbornosť“. 
Renovácie pôvodnými technológiami chlapcov z učilišťa 

zaujala do tej miery, ţe si vedia predstaviť, ţe by sa renovácii 
venovali aj profesionálne. Predkladateľom projektu, ktorý sa 

skončí o rok bolo Centrum kariérneho poradenstva z Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka, ktoré pri jeho reali-
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zácii spolupracovalo s viacerými partnermi. Náklady na rea-

lizáciu projektu predstavovala sumu 4,3 milióna Sk. Zámerom 

projektu bolo priblíţiť frekventantom, ktorí sa učia v tradič-
ných remeslách, murári, stolári, maliari, priblíţiť, resp. spoz-

nať prácu na historických pamiatkových objektoch. 
Trenčianske noviny 21.06.2007 

Pomocná evidencia 348/1/07 

 
Prvá etapa prác stavebných prác na svetelnej kriţovatke ulíc 

Električná a K dolnej stanici sa začala. vo štvrtok 28. júna 
2007 a potrvá do 16. júla 2007. Ako informoval hovorca 

Mesta Trenčín Tibor Hlobeň, počas prvej etapy budú na nej 

vykonávané práce na pravom odbočovacom pruhu štvor-
prúdovej Električnej ulice v smere od Trenčianskych Biskupíc 

do centra mesta. 
V úseku asi 150 m 

pred odbočkou na Ul. 

K dolnej stanici bude 
aţ do 16. júla pre-

jazdný iba vnútorný 
(bliţší k stredu vo-

zovky) jazdný pruh. 

Obmedzenie bude 
vyznačené prenos-

ným dopravným zna-
čením. Napriek tomuto obmedzeniu budú môcť motorové vo-

zidlá odbočovať vpravo na Ul. K dolnej stanici, s výnimkou 

nákladných vozidiel dlhších ako 10 m (s návesom). Po ukon-
čení prvej etapy prác, v druhej etape stavebných prác bude 

osadený v spomínanom úseku Električnej ul. stredový ostrov-
ček so svetelnou signalizáciou, počas ktorej budú prejazdné 

v oboch smeroch len vonkajšie (bliţšie k stredu vozovky) 

jazdné pruhy na štvorprúdovej Električnej ul. Práce na druhej 
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etape výstavby svetelnej kriţovatky Ulíc Električná – K dolnej 

stanici by mali byť ukončené 27. júla 2007. 

Pomocná evidencia 396/1/07 
 

 

Jubilejný 10. ročník súťaţe Stavba roka mesta Trenčín 

2006 bol v tomto roku 
vyhlásený skôr ako 

predchádzajúce roč-
níky. Vyhlásenie výs-

ledkov a organizácia 

súťaţe mala v minu-
losti prepojenie na 

účasť mesta na jesen-
nej výstave Stavba – 

dom – nábytok na 

Výstavisku Trenčín 
mesto módy. Minulý rok sa Mesto Trenčín uţ na výstave 

nezúčastnilo, pretoţe zrekonštruovaná budova Centra rozvoja 
mesta na Farskej ul. ponúkla vlastné prezentačné moţnosti aj 

na takúto príleţitosť. S prípravou tohtoročnej súťaţ začal 

Útvar architektúry 
a stratégie Mestského 

úradu v Trenčíne uţ 
v januári 2007 s pred-

savzatím, ţe termín 

vyhodnotenia sa us-
kutoční na konci pr-

vej polovice roka 
2007. Pravidlá sa nez-

menili. „Do súťaţe 

mohli majitelia pri-
hlásiť stavby skolaudované v roku 2006 s výnimkou inves-

tičných stavebných aktivít mesta Trenčín. Kategórie neboli 

prvú cenu získalo Obchodno-zábavné centrum Juţanka 

2. cena Cemdesign – sídlo firmy 
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definované, zámerom je prezentovať všetko dobré, čo sa 

v uplynulom roku v meste postavilo“, skonštatovala vedúca 

Útvaru architektúry a stratégie Mestského úradu v Trenčíne 
Ing. arch. Adriana Mlynčeková.  

„Nomináciu do súťaţe tento rok získalo osem objektov 
z rôznych sfér architektúry – Obchodno-zábavné Centrum 

Juţanka, Cemdesign  Bratislavská ul., S – dom, Seko – Dapa, 

Bytový dom Pod Sokolice, Polyfunkčný dom Inovecká ul., 
Rodinný dom na Han-

zlíkovskej ul. a Mäso-
výroba Ilavský. Všet-

ky objekty boli výra-

zom kvalitnej archi-
tektúry, ktorá oboha-

tila mesto Trenčín. 
Stavby hodnotila od-

borná porota zloţená 

z odborníkov – archi-
tektov, pracovníkov 

Útvaru architektúry a stratégie Mestského úradu v Trenčíne 
a tento rok účasť v nej prijal aj primátor Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler. Hodnotila sa architektúra, začlenenie do 

prostredia, kvalita detailu, úprava okolia, čiţe všetky atribúty, 
ktoré tvoria dobrú architektúru. Z rokovania odbornej poroty 

vzišlo nasledovné poradie:  

1. miesto – Obchodno-zábavné Centrum Juţanka 

investor : South centrum s.r.o, Trenčín 

autor : Ing. arch. Juraj Krajčovič  
2. miesto – Cemdesign – sídlo firmy 

                  investor : Cemdesign, s.r.o, Trenčín 
                  autor : Ing. arch. Martin Beďat 

3. miesto – Silko – dom 

                  investor : Silko dom, s.r.o, Trenčín 

druhé miesto získalo sídlo firmy Cemdesign 
tretie miesto získal Silko - dom 
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                  autor : Ing. arch. Dalibor Hrivnák 

Na slávnostnom vyhodnotení súťaţe primátor Mesta Tren-

čín Ing. Branislav Celler odovzdal diplomy oceneným. 
Vlastné poznámky 

 

Poslanci na poslednom zasadnutí mestského parlamentu 
rozhodli o tom, 

ţe od 10. júla 

2007 bude parko-
vanie na Mládeţ-

níckej ulici bez-
platné. Pred dvo-

mi rokmi, presne 

10. júna 2005, 
tesne pred za-

čiatkom letnej 
sezóny, zaviedlo 

Mesto Trenčín 
výber parkovného na tomto parkovisku. Spoplatnilo kaţdú 

začatú hodinu parkovania sumou 20 Sk, čo odradilo mnohých 

vodičov. Parkovanie riešili priamo v centre, kde si radšej 
priplatili desať korún. Motorizovaní návštevníci letnej pla-

várne to vyriešili tak, ţe parkovali v okolitých uličkách na 
Sihoti. Uţ po štvrťroku po spoplatnení parkovania neboli 

poslanci mesta spokojní s trţbami, lebo napriek vynaloţenej 

investícii do vybudovania parkovacej rampy parkovisko so 
140 miestami bývalo poloprázdne, kým centrum mesta bolo 

preplnené autami. Podľa štatistiky Mestského úradu bolo 
počas celej letnej sezóny v roku 2005 vyuţívané na 10 % a na 

parkovnom vybrali 231 - tisíc Sk. Priemerná mesačná trţba za 

celý rok 2005 bola stotisíc Sk mesačne, pri 20 Sk parkovnom. 
Neskôr poslanci zníţili cenu parkovného na 10,- Sk, ale ani to 

nepresvedčilo vodičov, aby parkovali vozidlo na Mládeţníckej 
ulici. Mestu naviac vznikla škoda cca stotisíc Sk tento rok v 
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januári, kedy neznámy páchateľ poškodil vydávač parkova-

cích lístkov. Páchateľ vytrhol plastový kryt a poškodil samot-

ný mechanizmus automatického závorového systému. Návrh 
zrušiť výber parkovného odôvodnili poslanci odľahčením 

centra mesta od parkujúcich áut. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 366/1/07 
 

Nevyhovujúci stav,  

nerovnaká výška tra-
ťových koľají, polá-

mané betónové pane-
ly, nerovný povrch as-

faltových nábehov 

na ţelezničnom prie-
cestí na Opatovskej ul. 

v Trenčíne pri Mest-
skej časti Trenčín – 

Opatová boli hlavným 

dôvodom, pre ktorý sa Ţeleznice Slovenskej republiky sa 
rozhodli rekonštruovať priecestie cez ţelezničnú trať na hlav-

nom ťahu Bratislava - Ţilina od 6. augusta 2007. Do priecestia 
bude zabudovaná gumokovová priecestná konštrukcia, vyme-

nený koľajový rošt a vyasfaltované nové nábehy v priestore 

medzi závorovými rahnami. Koľaj č. 2 sa zdvihne do úrovne 
koľaje č. 1, pribliţne 15 – 20 cm. Pre rekonštrukciu bude aţ 

do odvolania v blízkosti ţelezničného priecestia úplne uza-
vretá miestna komunikácia. Obchádzka motorových vozidiel 

bude vyznačená prenosným dopravným značením po štátnej 

ceste 1/61 a následne po miestnych komunikáciách. Na zá-
klade tejto skutočnosti linka č. 21 mestskej hromadnej dopra-

vy Trenčín bude presmerovaná zo zastávky Opatovská  
ul., Nová Kubra cez ţelezničné priecestie na cestu 1/61 a cez 

miestnu komunikáciu na ulici Niva bude pokračovať po svojej 
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pôvodnej trase so zastávkami po Ulici Niva a Opatovskej 

ulici, námestie,  Potočná ulica  a základná škola. Táto trasa sa 

dodrţí aj v opačnom smere. V oboch smeroch spoj vynechá 
zastávky Opatovská ulica – poľnohospodárske druţstvo. 

Info Trenčín 26.07.2007 
Pomocná evidencia 480/1/07 

 

Nový územný plán Mesta Trenčín bude stáť 4,3 milióna Sk. 
V tejto hodnote získala zaujímavú zákazku bratislavská firma 

Aurex, spol. s r.o., ktorá sa ako jediná prihlásila do verejnej 
súťaţe na spracovanie spomínanú územného plánu. Mesto 

Trenčín získalo na novú územnoplánovaciu dokumentáciu 

grant Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Sloven-
skej republiky. Vypracovanie nového územného plánu si 

vyţiadala doby, zmeny v doprave, ako aj očakávaná prestavba 
a rozšírenie centra mesta, ktorá súvisí s modernizáciou ţelez-

ničnej trate. Práce na územnom pláne by sa mali ukončiť 

koncom roku 2009. 
Sita 30.07.2007 

  

Dve etapy stavebných prác na ceste č. 2/507 na budovaní 

kriţovatky so svetelnou signalizáciou Električná ulica s Ulicou 
K dolnej stanici boli skončené a kriţovatka bola prejazdná v 

plnom profile od 29. júla 2007. Prvá etapa prác na kriţovatke 

ulíc Električná a K dolnej stanici sa začala 28. júna 2007.             
V rámci nej sa vybudoval odbočovací pruh zo štvorprúdovej 

Električnej ulice v smere od Trenčianskych Biskupíc k 
poliklinike a do centra mesta. V druhej etape pribudol stre-

dový ostrovček so svetelnou signalizáciou, ktorá umoţňuje 

odbočenie vľavo autám prichádzajúcim od cestného mosta 
smerom k poliklinike, do centra mesta a k nemocnici. Tým sa 

obmedzia dlhé rady čakajúcich vozidiel odbočujúcich z tejto 
cesty doľava. 

www.azet.sk 29.07.2007 

http://www.azet.sk/
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Pomocná evidencia 484/1/07 

 

Výstavba svetelných kriţovatiek v dvoch dopravných uz-
loch Električnej ulice v Trenčíne, v miestach jej prepojenia 

s Ul. K dolnej stanici a so Súdnou ulicou, ktorá zlepší doprav-
nú situáciu hlavne pri vstupe do Dolného mesta v smere od 

cestného mosta a za-

bezpečí plynulé od-
bočenie vľavo, má za 

sebou úspešne prvú 
časť. Práce na pra-

vom odbočovacom 

pruhu štvorprúdovej 
Električnej ulice 

v smere od Trenčian-
skych Biskupíc do 

centra mesta v kri-

ţovatke s Ul. K Dolnej stanici a osadenie stredového ostrov-
čeka so svetelnou signalizáciou striedajú práce na kriţovatke 

Električnej  a Súdnej ul. Podľa slov Ing. Petry Bilkovej zo 
spoločnosti PIO - Keramoprojekt, a.s., ktorá v tandeme s hlav-

ným inţinierom projektu Ing.  Rudolfom Kováčom celú in-

vestičnú akciu Mesta Trenčín naprojektovala. Zásadným pred-
pokladom začatia prác bola príprava Kollárovej a Berno-

lákovej ul. v Kollárovej štvrti Dolného mesta na nové vodo-
rovné a zvislé dopravné značenie. Asfaltový povrch na oboch 

jednosmerných uliciach je zrekonštruovaný a v týchto dňoch 

osádzané dopravné značenie presne vymedzí parkovacie mies-
ta i ich počet. „Dopravné značky úplne vylúčia parkovanie na 

Piaristickej ul. Dopravný značka umoţní zastavenie na úseku 
Piaristickej ul. od budovy Kooperatívy po kriţovatku so Súd-

nou ul.,“ vysvetlila Ing. Petra Bilková druhú etapu zmien do-

pravného značenia a zároveň dodáva, ţe tento, doteraz dvoj-

pôvodny stav, kedy Súdnu ulicu oddeľoval od Električnej ulice trávnatý pás 
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smerný úsek bude jednosmerný. „Vchádzať sa do neho bude 

z Ul. K Dolnej stanici. Kto pôjde po Piaristickej ul. v smere od 

Ul. 1. mája bude musieť odbočiť pri väzenskej nemocnici na 
Súdnu ul. s výjazdom na Námestie sv. Anny. Zmeny v doprav-

nom značení predbehnú vlastné práce na kriţovatke Súdna – 
Električná ul., aby si vodiči na zmeny zvykli a po spojazdnení 

kriţovatky sa v tejto časti Dolného mesta nevytváral dopravný 

chaos.“ Na „otočenú“ jednosmerku si budú musieť zvyknúť aj 
majitelia či nájomcovia bytoviek situovaných v časti Pia-

ristickej ul., do ktorej sa doteraz vchádzalo odbočením z jej 
rovnobeţnej časti medzi predajňou potravín a budovou 

Kooperatívy. Domov sa dostanú zo starej Električnej ul. po 

miernej obchádzke cez Súdnu ul. Samotné stavebné práce na 
kriţovatke sa začnú v pondelok 13. augusta. P. Bilková ich 

opäť rozdelila na dve etapy : „V prvej časti sa upraví kriţo-
vatka medzi Súdnou a Električnou ul. v oblasti starej Elek-

tričnej ul. pred zeleným pásom, ktorý ju oddeľuje od štvor-

prúdovej cesty. Uzatvorený bude jazdný pruh situovaný 
bliţšie k Súdnej ul. a preto vodiči budú vo väčšej miere 

vyuţívať Kollárovu ul. Toto dopravné obmedzenie nebude pre 
motoristov príliš zaťaţujúce, pretoţe stará časť Električnej ul. 

je pre nich dôleţitá len v tom prípade, ak idú do tu sídliacich 

prevádzok resp. obchodných jednotiek.“  
Pribliţne po dvoch týţdňoch sa stavebné práce posunú do 

druhej fázy, kde uţ bude obmedzená doprava na štvorprúdovej 
časti Električnej ul. uzatvorením jedného jazdného pása 

(vzdialeného od stredu) v smere od Trenčianskych Biskupíc. 

Ich výsledkom bude odstránenie zeleného ostrovčeka medzi 
štvorprúdovkou a starou časťou Električnej ul. a vybudovanie 

svetelnej signalizácie, ktorá zabezpečí bezpečné odbočovanie 
vpravo i vľavo pre vozidlá, vychádzajúce zo Súdnej ul. „Hoci 

budú takto tesne vedľa seba dve svetelné signalizácie, 

plynulosť dopravy zabezpečí tzv. inteligentná výmena svetiel, 
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ktorú zaručuje fotobunka, riadiaca obe kriţovatku podľa 

mnoţstva prechádzajúcich áut,“ zaháňa obavy z dvoch sve-

telných kriţovatiek oddelených len niekoľkými desiatkami 
metrov P. Bilková. Posledná, piata fáza, ktorá v druhej polo-

vici septembra nepotrvá dlhšie ako tri dni, bude pozostávať 
z osadenia stĺpov svetelnej signalizácie, čo opäť obmedzí 

dopravu na štvorprúdovej Električnej ul. Všetky práce a zme-

ny dopravného značenia poslúţia k zrýchleniu doprava aj na 
Legionárskej a Braneckého ul., pretoţe vozidlá smerujúce 

z Dolného mesta k cestnému mostu budú môcť odbočiť 
z Legionárskej ul. na Ul. K Dolnej stanici a cez Piaristickú 

a Súdnu ul. sa novou svetelnou kriţovatkou dostanú na 

štvorprúdovú Električnú ul. 
Info Trenčín 09.08.2007 

Pomocná evidencia 501/1/07 
 

Dňa 14. augusta 2007 na tlačovej konferencii Slovenskej 

sporiteľne v Trenčíne za účasti jej regionálneho riaditeľa 

Gabriela Szeke-

resa, analytika 
Slovenskej spo-

riteľne Michala 

Mušáka a Jána 

Rusnáka z od-

boru komuniká-
cie Slovenskej 

sporiteľne si vy-

počuli zástupco-
via regionálnych 

médií základné 
informácie v súvislosti prechodom na euro, do ktorého zave-

denia zostáva menej ako 500 dní. Podľa spracovaného harmo-

nogramu opatrení prechodu na euro od polovice roka 2008 
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nájdeme v obchodoch ceny na predávaných tovaroch vyjadre-

né v korunách aj v eurách. Rovnako na výplatných páskach 

zistíme, ako bude vyzerať naša mzda po zavedení eura. To sú 
niektoré skutočnosti, s ktorými stretneme v budúcom roku. 

Keďţe sa jedná o mimoriadne dôleţitú udalosť, ktorá sa 
dotkne svojím dosahom všetkých občanov Slovenska dopo-

ručila predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka Slo-

venskej sporiteľne Reginy Ovesny-Straka ako sa má občan 
správať v tomto období, aby prechod na euro zvládli čo naj-

jednoduchšie. 

1. Vyuţiť obdobie duálneho oceňovania na to, aby ste si 

zvykli na ceny v eurách 

Pol roka pred zavedením eura budeme mať informácie 
v korunách aj eurách na cenovkách v obchodoch, výplat-

ných páskach, výpisoch z účtu, potvrdenkách z banko-
matov. Budeme mať dostatok času si zvyknúť na novú 

menu. Slovenská sporiteľňa pripravuje svojich klientov na 

euro uţ v súčasnosti, keď od apríla 2007 majú k dispozícii 
novú verziu internetového bankovníctva, ktorá zobrazuje 

obraty aj stavy účtov v korunách aj v eurách podľa 
aktuálneho kurzu. 

2. Na prepočet korún na euro budeme pouţívať jediný 

konverzný kurz, ktorý bude známy v polovici budúceho 

roka 

Euro prinesie zmeny v nominálnych hodnotách tovarov 
a sluţieb. Rovnakým konverzným kurzom sa prepočítajú 

dôchodky, mzdy, tovary v obchodoch, platby za elektrinu, 

dane a pod. Konverzný kurz bude známy v polovici roka 
2008. Zaokrúhľovanie vo vzťahu občan – štát bude 

v prospech občana, to znamená, ţe poplatky a dane sa 
zaokrúhlia na 10 eurocentov smerom nadol, sociálne dávky 

občanom na 10 eurocentov smerom nahor. 
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3. Do konca roku 2008 vyuţívajte bankové produkty v ko-

runách, banky ich automaticky prevedú na euro 

V ponuke bánk uţ v súčasnosti nájdete termínované vklady 
či úvery v eurách. Tie sú určené najmä tým, ktorí zarábajú 

v eurách. Ak zarábate v korunách a za väčšinu tovarov 
a sluţieb platíte v korunách, sú pre vás výhodnejšie 

produkty v korunách. Preto si môţete aj naďalej otvárať 

účty v korunách a ţiadať o úvery v korunách. Keď prejde-
me na euro, banky všetky tieto produkty prevedú na novú 

menu tak, aby ste s tým nemali ţiadne problémy. Nebudete 
musieť podpisovať ţiadne nové zmluvy. Týka sa to nielen 

účtov, ale aj vkladov, úverov, lízingu, podielových fondov 

a ďalších produktov. 

4. Vloţte si prebytočnú korunovú hotovosť na účet ešte 

pred koncom roka 2008, banky ich automaticky prevedú 

na eurá 

Ak vám zostane koncom roka 2008 doma prebytočná 

hotovosť v slovenských korunách, je pre vás najjedno-
duchšie vloţiť si ju na účet v banke ešte pred skončením 

roka 2008. Banka koruny na účte prevedie automaticky bez 
poplatku na eurá. Hneď od januára 2009 si budete môcť 

pohodlne vyberať eurá z bankomatu alebo platiť za nákupy 

tovaru a sluţieb kartou. 

5. Prístup k slovenskému euru budete mať uţ od prvých 

momentov roka 2009 
Ak koncom roka 2008 nebudete mať ţiadnu eurovú hoto-

vosť, nemusíte sa znepokojovať. Do 16. januára 2009 

budete môcť v obchodoch aj naďalej platiť slovenskými 
korunami. Obchodníci nám budú vydávať uţ len eurá. 

K novej mene sa teda dostaneme aj pri nákupe 
v obchodoch. Okrem toho si všetci, ktorí pouţívajú 

platobné karty, budú môcť vyberať eurá z bankomatov.  
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6. Koruny si na eurá vymeníte pohodlne aj po 16. januári 

2009 

Korunami budeme môcť platiť do 16. januára 2009. Po 
tomto termíne si môţete vymieňať koruny na eurá v Ná-

rodnej banke Slovenska (NBS) alebo v komerčných ban-
kách. Mince si budeme môcť vymieňať v komerčných 

bankách do 30. 6. 2009 a v NBS do 31. 12. 2013.  Ban-

kovky budú vymieňať komerčné banky do 31. 12. 2009, 
NBS bez časového obmedzenia. 

7. Bankomaty sú najpohodlnejšia cesta k eurovej hotovosti 
V bankomatoch si môţete vyberať eurovú hotovosť uţ 

v prvých minútach roka 2009. Bankomaty Slovenskej 

sporiteľne budú do polnoci 31. 12. 2008 vydávať koruny a 
po polnoci 01. 01. 2009 eurá. 

8. Vyuţívajte karty, aby euromince zbytočne nezaťaţili 

vašu peňaţenku 

Euro so sebou prinesie viac mincí v peňaţenkách. Ak sa 

tomu chcete vyhnúť, pouţívajte platobné karty. Vďaka 
platobným kartám nebudete musieť nosiť so sebou 

hotovosť. Aj po 1. januári 2009 budete môcť platiť tou istou 
kartou, akú pouţívate teraz, len z vášho účtu neodíde 

bezhotovostná platba v korunách, ale v eurách. 

9. Všímajte si či podnikateľ nezneuţil zavedenie eura na 

zvýšenie cien 

Prechod na euro nesmie byť príčinou zdraţovania. Hodnota 
tovaru a sluţieb sa vplyvom eura nezmení, budeme len za 

ne platiť v inej mene. Mnohé firmy si uţ teraz uvedomujú, 

ţe hazardovať s dôverou zákazníkov by nestálo za to a svoj 
postoj vyjadrujú podpísaním Etického kódexu podnikateľa. 

Pripojila sa k nemu aj Slovenská sporiteľňa. Najväčšiu moc 
však majú v rukách spotrebitelia. Ak zistia, ţe obchodník, u 

ktorého nakupujú, bezdôvodne zdraţoval, mali by ísť k 

tomu, kto sa správa férovo. Zavedenie eura preverí se-
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rióznosť obchodníkov a poskytovateľov sluţieb. Po zave-

dení spoločnej európskej meny si spotrebitelia budú môcť 

veľmi jednoducho porovnať ceny na Slovensku s cenami v 
ostatných krajinách eurozóny. 

10. Nebojte sa pouţívať mince ktorejkoľvek krajiny 

eurozóny. Eurobankovky budeme mať rovnaké ako iné 

krajiny eurozóny 

Kaţdá krajina, v ktorej sa platí eurom, vydáva vlastné 
euromince so svojimi národnými symbolmi, druhá strana 

mincí je pre všetky krajiny rovnaká. Je nimi moţné platiť 
v ktorejkoľvek krajine eurozóny. Eurobankovky sú, na 

rozdiel od euromincí, rovnaké vo všetkých krajinách euro-

zóny a tieţ platia všade v eurozóne. 
Vlastné poznámky 

 
Infraštruktúru, ktorou sa rozumie kanalizácia, elektrifikácia, 

vodovod, plynofikácia a verejné osvetlenie v priemyselnej 

zóne Bratislavská, podľa primátora Ing. Branislava Cellera 
zaplatí holandský developer, ktorý do Trenčína prichádza. 

Mesto Trenčín tak definitívne prišlo o dotáciu 202 mil. Sk na 
výstavbu infraštruktúry v pripravovanej priemyselnej zóne. 

Samospráva nesúhlasila s podmienkami na získanie dotácie. 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pridelila 
mestu Trenčín nenávratný finančný príspevok zo štruktu-

rálnych fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu ešte 
v decembri 2006. Zmluva medzi mestom a Slovenskou agen-

túrou pre rozvoj investícií a obchodu nebola podpísaná pre 

pripomienky mesta. Primátor Ing. Branislav Celler dňa 7. au-
gusta 2007 uviedol, ţe dostali definitívne rozhodnutie o tom, 

ţe zmluvné podmienky na prostriedky z Európskej únie sa 
nedajú zmeniť. Tie súčasné sú pre mesto neakceptovateľné. 

Primátor navyše tvrdí, ţe problémy s dodrţaním prísnych 

podmienok na získanie dotácie na budovanie infraštruktúry 
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budú mať moţno aj iné samosprávy. Doposiaľ prišla o dotáciu 

len Senica. Problémy s dodrţaním podmienok môţu objaviť 

aţ o niekoľko rokov. Mesto Trenčín totiţ nesúhlasí s pod-
mienkou, aby si muselo na 15 rokov ponechať pozemky vo 

vlastníctve, investorom ich prenajímať a aţ následne odpre-
dať. Primátor dňa 7. augusta 2007, v deň otvárania obálok, 

zrušil verejnú súťaţ na výstavbu infraštruktúry, ktorá bola 

viazaná na európske prostriedky. Do verejnej súťaţe sa pri-
hlásili štyri firmy s ponukami. Obálky sa preto ani neotvárali. 

Mesto medzitým predalo 28 hektárov pozemkov, na ktoré bola 
dotácia čiastočne viazaná, holandskému developerovi CTP 

Invest, spol. s r.o. za vyše 150 mil. Sk.  Hovorkyňa Slovenskej 

agentúry pre rozvoj investícií a obchodu Jana Murínová uvie-
dla, ţe predpokladom získania financií je 100 % vlastníctvo 

pozemkov súvisiaceho s projektom. Jana Murínová zároveň 
dodala, ţe Trenčín zatiaľ o dotáciu neprišiel, pretoţe sa stále 

rokuje. Primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler tieţ 

nepovaţoval za isté, ţe sa predajom pozemkov naozaj porušili 
podmienky na získanie dotácie. Pre mesto Trenčín je podľa 

primátora Ing. Branislava Cellera momentálne dôleţitejší 
príchod strategického investora CTP Invest a nie dotácia. 

Mesto Trenčín so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a 

obchodu podpísalo zmluvu o spolupráci. Okrem iného sa v nej 
podľa primátora uvádza, ţe ak mesto Trenčín nezíska dotáciu 

na infraštruktúru, uhradí ju CTP Invest. Spoločnosť vlastní 
vyše polovicu prvej etapy priemyselnej zóny, na ktorú mala 

ísť dotácia od Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a 

obchodu. Podľa primátora mesta Ing. Branislava Cellera je v 
zmluve navyše uvedené, ţe minimálne štvrtina kapacít infra-

štruktúry, vybudovanej spoločnosťou, musí byť pouţiteľná ve-
rejne. O pozemky majú záujem aj miestni podnikatelia, mesto 

však v zóne nechce skladovacie priestory, podnikatelia preto 

prejdú výberom. Aj CTP Invest môţe podľa B. Cellera pouţiť 
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najviac 15 % rozlohy kúpených pozemkov na logistiku. 

Priemyselná zóna v Trenčíne má mať celkovo vyše 100 

hektárov. Holandský developer CTP Invest plánuje do zóny 
investovať 2,7 mld. Sk. Spoločnosť pôsobí od polovice 90-

tych rokov v Česku a svojim klientom ponúka kompletnú 
výstavbu a financovanie priemyselných a skladových areálov. 

V Českej republike táto spoločnosť investovala takmer jednu 

miliardu eur do dvanástich priemyselných parkov a ôsmich 
logistických centier. To by mala byť podľa neho aj záruka, ţe 

spoločnosť dokáţe doviesť investorov. Na Slovensku je zatiaľ 
najväčšou aktivitou tejto spoločnosti developing priemysel-

ného parku v Prešove. Firma vyvíja aktivity aj v priemysel-

nom parku v Dolnom Hričove. 
Info Trenčín 20.08.2007 

 
Uţ po štvrtýkrát pripravilo Výstavisko Trenčín mesto mó-

dy  na  záver  letných  prázdnin  od    31. augusta do 2. sep-

tembra dve návštevnícky mimoriadne obľúbené výstavy – me-
dzinárodnú výstavu koní Kôň 2007 a  výstavu  automobilov a 

príslušenstva Auto – Moto Show. Ťaţiskom podujatia bola aj 
tento rok výstava Kôň 2007, ktorej cieľom bola podpora a 

popularizácia chovu týchto ušľachtilých zvierat na Slovensku. 

Dnes uţ kôň nie je vnímaný len ako silný spoločník pri práci, 
ale ako mimoriadne inteligentné ţivé stvorenie evokujúce 

slobodu, dobrotu, krásu, rýchlosť a bohatstvo - atribúty ţivota, 
po ktorých uţ veky túţi ľudstvo. Organizátori z roka na rok 

zaznamenávajú rastúci záujem širokej verejnosti o túto výs-

tavu. Okrem chovateľských a jazdeckých potrieb ponúklo 
tento rok trenčianske výstavisko prehliadku viac ako 150 koní 

rôznych plemien - slovenský teplokrvník, český teplokrvník, 
moravský teplokrvník, veľkopoľský kôň, furioso, starokla-

drubský kôň, lipican, nonius, hannoverský kôň, belgik, belgo-

norik, norik muránsky, hucul, shire, pony, welsh pony, she-
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tlandský pony, mini shetlandský pony  a arabský kôň. Láka-

dlom bol aj divácky atraktívny sprievodný program, na prí-

prave ktorého sa veľkou mierou podieľali odborní garanti 
výstavy - Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej repu-

bliky, Národný ţrebčín Topoľčianky, Zväz chovateľov koní na 
Slovensku a Slovenská nadácia na záchranu koní. Počas troch 

dní si návštevníci pozreli parkúrové preteky, chovateľské pre-

hliadky, šampionát 4 - ročných kobýl slovenského teplo-
krvníka, oficiálne preteky Mini maxi, Ride & Drive show, 

ukáţky voltíţe a hipoterapie, furmanské preteky, aukciu koní, 
westernovú súťaţ a vypočuť prednášky „Starostlivosť o 

kopyto“ a „História, vývoj a súčasnosť Národného ţrebčína 

Topoľčianky“. Vrcholným bodom sprievodného programu 
výstavy bola ukáţka Topoľčianskej jazdeckej školy. Najmenší 

priaznivci koní si zajazdili na poníkoch. Celý program prebie-
hal v areáli trenčianskeho výstaviska na kolbisku, ktoré je 

špeciálne pripravené na túto výstavu. 

Na svoje si prišli aj priaznivci koní pod kapotou, keď na 
výstave Auto - Moto Show nášli automobily popredných 

značiek – Mazda, Hyundai, Škoda, Nissan, Volkswagen, Audi, 
Honda, Suzuki, Opel, Mitsubishi a Piaggio.  

V priebehu výstavy sa uskutočnili viaceré súťaţe 

s nasledovnými výsledkami : 

A) Súťaţ Ride & Drive show 

1. miesto 

    osobnosť : Igor Liška, veľvyslanec Slovenskej 
repu-bliky         

jazdec : Ţuchová Katarína   

meno kôňa : Oskar 
oddiel : Vanda Ranč Dolné Sŕnie 

čas : 96,19  
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2. miesto 

osobnosť : Miroslav Maxon, spolutvorca výsta-

vy       
jazdec : Sýkora Marián 

meno kôňa : Roscan 
oddiel : Red Horse Cetuna  

čas: 96,33 

3. miesto 
osobnosť : Richard Lintner, reprezentant 

Slovenskej republiky v hokeji, hráč Dukly 
Trenčín        

jazdec : Martina Bohušová  

meno kôňa : Butterfly 
oddiel : Stallion Trenčín  

čas : 101,42 

B) Súťaţ mini Maxi 

1. miesto : Eibner Patrik 
   meno koňa : F XXV 

   oddiel : JK Elán Čierna Voda  
   110 cm 0 tr.b, 125 cm 0 tr.b, 135 cm 0 tr.b, 145 cm  

2. miesto : Sýkora Marián  
    meno koňa : Wigo  
    oddiel : Red Horse Cetuna  

    110 cm 0 tr.b., 125 cm 0 tr.b., 135 cm 0 tr.b., 145 cm . 

3. miesto : Martina Bohušová  
    meno koňa : Butterfly  
    oddiel : Stallion Trenčín  

    110 cm 0 tr.b., 125 cm 0 tr.b., 135 cm 0 tr.b., 145 cm  

C) Súťaţ furmanov 

1. miesto 
    meno furmana : Francisty Ján, Krupina 

    kôň sedlový : Gaštan 1. 

    kôň náručný : Gaštan 
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    Súťaţ 1. : 1:36:53 - 1. miesto 

    Súťaţ 2. : 1:13:03 - 2. miesto 

    Súťaţ Ťaţký ťah : 11,7m/1400 kg - 3. miesto 
    Celkom bodov : 6 

2. miesto 
    meno furmana : Grega Viliam, PD Podolie 

    kôň sedlový : Betina 

    kôň náručný : Sylva 
    Súťaţ 1. : 1:44:62 - 4. miesto 

    Súťaţ 2. : 1:30:62 - 3. miesto 
    Súťaţ Ťaţký ťah : 20 m/1400 kg - 1. miesto 

    Celkom bodov : 8 

3. miesto 
    meno furmana : Jaty Patrik, Pšurnovice  

    kôň sedlový : Bandy 
    kôň náručný : Cigán 

    Súťaţ 1. : 1:38:80 - 3. miesto 

    Súťaţ 2. : 1:40:78 - 4. miesto 
    Súťaţ Ťaţký ťah : 11m/1400 kg - 4. miesto 

    Celkom bodov : 11 

D) Parkúrové preteky 

Súťaţ č. 1 - parkúr st. „Z“  

1.   miesto : Eibner Patrik  

    meno koňa : Harwy  
    oddiel : JK Elán Čierna Voda  

    tr. b.: 0, čas : 51:32, tr. b.: 0, čas : 25:83 

2. miesto : Štefan Bohuš  
meno koňa : Tabu 2   

oddiel : Stallion Trenčín 
tr. n. : 0, čas : 45:03, tr. b. : 0, čas : 29:47 

3. miesto : Sýkora Marián  
meno koňa : Samuel  
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oddiel : Red Horse Cetuna  

tr. b. : 0, čas : 51:30, tr. b. : 0, čas : 30:23 

Súťaţ č. 2 - parkúr st. „ZL“ 

1.   miesto : Sýkora Marián 
  meno koňa : Nomia  
  oddiel : Red Horse Cetuna  

  tr. b. : 0, čas : 42:97, tr. b. : 0, čas : 21:68 

2.   miesto : Ţuchová Katarína 
  meno koňa : Oskar  

  oddiel : Vanda Ranč 
  tr. b. : 0, čas : 42:79, tr. b. : 0, čas : 21:75 

3.   miesto : Sýkora Marián  
  meno koňa : Samuel  
  oddiel : Red Horse Cetuna  

  tr. b. : 0, čas : 45:40, tr. b. : 0, čas : 24:42 
Vlastné poznámky 

 

Novým úverom vo výške 5,229 milióna eur splatilo Mesto 
Trenčín päť pôvodných úverov v Dexia banke. „K reštruk-

turalizácii úverového portfólia sa pristúpili z pragmatických 
dôvodov. Mesto Trenčín malo päť úverov a pre sprehľadnenie 

finančných operácií zostal v Dexia banke iba jeden. Je v 

eurách a tak posilňovaním koruny dochádza k zvýhodňovaniu 
úverových podmienok pre mesto. Navyše, jeho splatnosť bola 

odloţená do roku 2009," povedal člen mestskej rady poslanec 

MUDr. Ľubomír Sámel. Odloţením splatnosti úveru získa 

mesto 20 miliónov Sk a môţe ich pouţiť na investičné akcie. 

Podľa MUDr. Ľubomíra Sámela príjmy mesta rastú aj vďaka 
fiškálnej decentralizácii a do mestskej pokladne pribúdajú 

väčšie zdroje, neţ sa očakávalo. Medziročne väčší príjem do 
rozpočtu zmenšuje percentuálnu úverovú zaťaţenosť mesta.  

Info Trenčín 06.09.2007 

Pomocná evidencia 550/1/07 
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Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s. v spolupráci 

s Mestom Trenčín otvorila od 4. septembra 2007  svoju novú 

kanceláriu predaja a informácií v miestnosti Kultúrného 
a informačného centra. Podrobnosti priblíţila hovorkyňa Slo-

venskej autobusovej dopravy 
Trenčín Ivana Strelcová : 

„Kancelária bude slúţiť pre 

potreby mestskej hromadnej 
dopravy Trenčín. Do konca 

augusta tohoto roka bola 
k dispozícií pre predaj čipo-

vých predplatených kariet, 

poskytovanie informácií 
o mestskej hromadnej doprave, prímestskej doprave a predaj 

cestovných poriadkov len jedna kancelária na Ţelezničnej 
ulici, čo je mimo centra mesta. Od 4. septembra 2007 bude 

k dispozícií občanom a návštevníkom Trenčína pre tieto účely 

aj kancelária v centre mesta v priestoroch Kultúrno-infor-
mačného centra Mesta Trenčín na Sládkovičovej ulici                

č. 1. Kancelária predpredaja a informácií so sídlom na Ţe-
lezničnej 2,  bude cestujúcej verejnosti i naďalej k dispozícii.“ 

Do nových priestorov je bezbariérový prístup. Verejnosť bude 

môcť vyuţívať všetky sluţby denne cez pracovný týţdeň 
v čase od 9.

30 
do 17.

00
 h. 

Info Trenčín 06.09.2007 
Pomocná evidencia 550/1/07 

 

    Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pa-

vol Sedláček, MPH sa vo štvrtok 6. septembra 2007 stretol 

s členmi delegácie z čínskej firmy Shandong Jinyu Tyre CO., 
LTD, vedenú jej generálnym riaditeľom Yanom Wanhuom, 

Ing. Vladimírom Ulickým z Konštrukty Industry, a.s. Tren-

čín a zástupcom Českej obchodnej komory v Číne Ing. Mi-
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lošom Kriţkom. Uvedená zahraničná firma na výrobcovia 

pneumatík má pre Konštruktu Industry Trenčín zvláštny výz-

nam, lebo je to jej prvý zákazník v Číne, teda brána, cez ktorú 
prešli do tejto obrovskej krajiny. Reálnu spoluprácu začali 

v novembri 2002 a po päťročných skúsenostiach moţno 
potvrdiť, sa bude naďalej rozvíjať. Ţupan pri príleţitosti tejto 

návštevy zdôraznil, ţe keďţe jednou z úloh Trenčianskeho 

samosprávneho kraja je zabezpečovať rozvoj regiónu, je pre 
neho potešením 

osobné stretnutie so 
zástupcami takého 

významného part-

nera jedného z na-
šich podnikov s dl-

hodobou tradíciou. 
Spoluprácu oboch 

partnerov sleduje 

a podporuje. Zaují-
ma ho to aj preto, ţe 

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá reálne formy spolupráce 
v súvislosti s Memorandom o porozumení a podpore partner-

skej výmeny a spolupráce medzi Trenčianskym samospráv-

nym krajom a čínskym regiónom Yunfu, podpísaným v de-
cembri 2005. Tu však uţ ide o ţivé kontakty a reálnu medzi-

národnú spoluprácu, ktorá môţe byť inšpiráciou pre ďalších 
potencionálnych obchodných partnerov. 

www.tsl.sk 

 
Investorská spoločnosť Trenčín Retail Park, a.s., za ktorou 

stojí realitný fond Czech and Slovak Property Fund B.V. pri-
pravuje v Trenčíne výstavbu nákupného centra Laugaricio. 

Celková výška investície do areálu obchodov a sluţieb má do-

siahnuť pribliţne 2,8 miliardy Sk. Investičným poradcom fon-
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du je spoločnosť CSIA, ktorá je zároveň správcom jeho aktív 

v Českej republike a na Slovensku. Predaj pozemku s rozlo-

hou 17,6 ha investorovi sprostredkovala poradenská spoloč-
nosť Apollo Property. Obchodno-spoločenské centrum vyras-

tie na juţnom okraji Trenčína v blízkosti existujúcich obchod-
ných domov Tesco a Big Boxov. Výstavba areálu s celkovou 

plochou 17,5 ha sa podľa slov Kataríny Lindbergh, inves-

tičnej manaţérky CSIA, začne začiatkom budúceho roka 2008.  
Celková čistá predajná plocha dosiahne 67 - tisíc m

2
. V prvej 

fáze pribudne vo východnej časti pozemku objekt nákupného 
móla s prenajímateľnou plochou 25-tisíc m

2
, ktorý bude pozo-

stávať z galérie, supermarketu a menších obchodných prevá-

dzok. V tejto etape projektu vzniknú na západe pozemku popri 
ceste aj menšie prenajímateľné jednotky pre podnikateľské 

sluţby so zastavanou plochou 900 aţ 1500 m
2
. Súčasťou bude 

tieţ 800 parkovacích miest. Investičné náklady prvej fázy 

dosiahnu pribliţne 1,8 mld. Sk. V druhej fáze, ktorá bude zá-

visieť od dopytu klientov, plánuje investor rozšírenie ná-
kupného móla o ďalších 15 - tisíc m

2
. Tak isto pribudne druhá 

samostatná budova, vhodná pre veľký reťazec. Táto fáza si 
vyţiada finančné náklady vo výške zhruba jednej miliardy Sk. 

Dva pozemky, ktoré sú súčasťou areálu ponúkne investor na 

predaj konkrétnemu záujemcovi. CSIA je spoločný podnik 
medzi realitnou spoločnosťou Quinlan Private Golub a spo-

ločnosťou CEC Capital. Je to exkluzívny investičný poradca a 
správca aktív fondu nehnuteľností Czech and Slovak Property 

Fund B.V. (CSPF). CSPF je fond nehnuteľností zameraný na 

strednú Európu, hlavne Českú republiku a Slovensko. Fond 
sponzoruje Česká spořitelna, ktorá je zároveň jedným z in-

vestorov. Celková hodnota investícií fondu má dosiahnuť 400 
miliónov eur. centrum je situované smerom k obci Tren-

čianska Turná. Z juhozápadu ho ohraničuje cesta 2/507, za 

ktorou sa nachádza areál Obchodného centra Tesco.  
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Vlastné poznámky 

 

K septembrovým podujatiam trenčianskeho výstaviska uţ 
tradične patril 14. ročník  medzinárodného veľtrhu módy a 

odievania Trenčín mesto módy. Jeho tohtoročná jesenná časť 
sa prvýkrát konala súčasne s výstavou detskej módy a potrieb 

pre deti Detský svet v termíne od 11. do 13. septembra 2007. 

Išlo o spojenie najstaršieho výstavného podujatia, ktoré 
organizuje Výstavisko Trenčín mesto módy uţ 40 rokov vo 

svojom areáli s novinkou na slovenskom výstavníckom trhu 
venovanou osobitnej skupine našej populácie – deťom. Ťaţis-

kom medzinárodného veľtrhu módy a odievania Trenčín mes-

to módy 2007 boli módne trendy na jar – leto 2008 v sor-
timente dámskej a pánskej konfekcie, kusového a pleteného 

textilu, bielizne a módnych doplnkov. Prezentáciu 63 sloven-
ských, českých a maďarských vystavovateľov na celkovej 

ploche 1 750 m
2
  štvorcových doplnil bohatý sprievodný pro-

gram, ktorý Výstavisko Trenčín mesto módy pripravilo v 
spolupráci s odbornými garantmi veľtrhu – Asociáciou textil-

ného a odevného priemyslu Slovenskej republiky, Sloven-
skou obchodnou a priemyselnou komorou a Asociáciou koţuš-

níkov Slovenska. „Zavedenie eura v podnikateľskom sektore“ 

bol názov seminára, v rámci ktorého analytik odboru menovej 
politiky Národnej banky Slovenska Ing. Marek Árendáš, 

PhD. priblíţil predpokladané dopady zavedenia eura na podni-
kateľskú sféru - výhody a nevýhody, prípravu podnikateľ-

ských subjektov na zavedenie eura, ako aj technické a orga-

nizačné zabezpečenie firiem pri prechode na euro. Na výstave 
sa prezentovala popredná česká módna návrhárka a akade-

mická maliarka Nina Provaan Smetanova, ktorá počas 
svojho odborného seminára odprezentovala módne trendy na 

budúcu sezónu. K jesennej časti veľtrhu uţ neodmysliteľne 

patrila aj súťaţ slovenských a českých producentov módy 
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„Zlatá Fatima“. V súťaţi Zlatá Fatima 2007 sa prezentovali 

9 slovenskí výrobcovia s  12 modelmi a kolekciami dňa 11. 

septembra 2007. Hodnotiteľská komisia udelila  jedno ocene-
nie Zlatá Fatima 2007 firme 1.TRAN s.r.o. Turzovka za 

výrobok pánske termoprádlo. Komisia ocenila vhodný výber 
materiálu vzhľadom na funkciu výrobku, jednoduché strihové 

členenie a celkový vzhľad. Súťaţ „TOP TREND“ určená pre 

všetky firmy vystavujúce na veľtrhu tak výrobcov, ako aj do-
vozcov. Módna akadémia na rok 2007 vyhlásila módnym ná-

vrhárom v súťaţi „Módny tvorca roka 2007“ zaujímavú 
tému pod názvom – Coco Chanel Dnes - inšpirácia filozofiou 

a tvorbou s pouţitím charakteristických detailov v súčasnom 

chápaní odevu. Hodnotiteľská komisia súťaţe Módna akadé-
mia udelila  titul „Módny tvorca roka 2007“. Dominike 

Heskovej za kolekciu:  „Coco no. 5“. Podľa hodnotiteľskej 
komisie autorka najlepšie pochopila tvorbu Coco Chanel a 

posunula ju do súčasnej doby. Spracovala ju svieţo a s ľah-

kosťou a celá kolekcia pôsobí komplexným dojmom. Zvlášť 
členky komisie ocenili autorkin mimoriadny cit pre vhodne 

zvolený detail a výber materiálu. Slávnostné otvorenie veľtrhu 
bolo opäť spojené s módnou prehliadkou Móda Laugarício, 

ktorej súčasťou bola  prezentácia tohtoročných víťazov súťaţe 

Módny tvorca roka 2007 a Top Styl Designer Brno. Počas 
módnej prehliadky sa predstavila akciová spoločnosť Modex 

zo Ţiliny a nové trendy v koţenej a koţušníckej konfekcii 
odprezentovala Asociácia koţušníkov Slovenska. Najnovšie 

módne trendy boli prezentované nielen v expozíciách 

vystavujúcich firiem a počas denných módnych prehliadok, 
ale aj vo farebniciach a materiáloch Fóra trendov, pre ktoré 

tento rok vybrala pani Jana Částková, vedúca módneho 
ateliéru D-club, zaujímavú tému „Módou spútaní – módou 

slobodní“.  Na prvom ročníku výstavy detskej módy a po-

trieb pre deti Detský svet sa predstavilo na celkovej plo-
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che 800 m
2
 14 vystavovateľov. Zámerom tejto predajno – 

prezentačnej výstavy bolo nielen vytvoriť priestor na 

prezentáciu firiem pôsobiacich v jednotlivých oblastiach danej 
tovarovej nomenklatúry, ale aj poskytnúť dôleţité informácie 

o zaujímavých projektoch poriadaných rôznymi organizá-
ciami, ktorých cieľom je skvalitniť ţivot detí. K nim patria 

Nadácia pre deti Slovenska, Centrum voľného času Trenčín, 

Národné centrum pre rovnosť príleţitostí a Unicef Slovensko 
– odborní spolupracovníci výstavy, ktorí spoločne s mediál-

nymi partnermi pripravili tento rok zaujímavý sprievodný 
program určený tak pre deti, ako aj pre dospelých. 

Vlastné poznámky 

 
Zasadnutie dobrovoľného zdruţenia architektov Spolku 

architektov Slovenska, ktoré sa po dohode s vedením miest 
sporadicky uskutočňujú aj mimo Bratislavy, sa vo štvrtok               

13. septembra 2007 uskutočnilo na pôde Centra rozvoja mesta 

v Trenčíne. Viedol ho jeho prezident a hlavný architekt Mesta 
Bratislavy Ing. arch. Štefan Šlachta. Významní odborníci 

v oblasti architektúry na Slovensku, ako sú Ing. Ján Bahna či 
Ing. Martin Drahovský a ďalší odborníci z Košíc, Nitry či 

Ţiliny si okrem iného vypočuli správu o posledných aktivitách 

spolku, hodnotenie výstavnej činnosti a návrhy na udeľovanie 
cien v oblasti architektúry a urbanizmu. To, ţe mesto Trenčín 

sa stalo miestom zasadnutia malo z viacerých dôvodov, 
predovšetkým treba spomenúť súťaţ na rekonštrukciu Miero-

vého námestia, absenciu prepojenia mesta Trenčín na Spolok 

architektov Slovenska a moţnosť nadviazania vzájomnej spo-
lupráce. Diskutovalo sa aj o architektonickom ţivote a reali-

zácii rôznych výstav pod záštitou Spolku architektov Slo-
venska priamo v Trenčíne. Vedúca Útvaru architektúry 

a stratégie Mestského úradu v Trenčíne Ing. arch. Adriana 

Mlynčeková informovala hostí o činnosti útvaru, o jeho 
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úlohách a poslaní i odborných problémoch, s ktorými sa mesto 

Trenčín kaţdodenne stretáva. Na rokovaní spolu bol prítomný 

aj primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, ktorý 
s prezidentom Spolku architektov Slovenska diskutoval 

o moţnostiach odbornej spolupráce či moţnostiach znovu 
obnovenia asanovanej vily Dr. Sázela, ktorej autorom bol 

jeden z najvýznamnejších architektov baťovského obdobia  

arch. Gahura. Po skončení podujatia primátor Mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler kladne zhodnotil rokovania slovami, ţe 

„spolupráca so Spolkom architektov Slovenska môţe byť pre 
mesto Trenčín a jeho odborné útvary významným prínosom 

pri konfrontácii názorov o architektúre a urbanizme či prezen-

tácii rôznych trendov v tejto oblasti“. 
Info Trenčín 20.09.2007 

Pomocná evidencia 582/1/07  

 

Mesto Trenčín prostredníctvom firmy  ASANA realizovalo 

od 17. do 30. septembra 2007 druhú etapu deratizácie  pries-
transtiev verejnej zelene v rozsahu pribliţne 80.000 m

2
. 

V rámci tejto etapy boli vykonané deratizačné práce na plo-
chách verejnej zelene v lokalitách Centrum - Dolné mesto, 

Juh, Noviny, Sihoť 1., 2., 3., 4., Pod Sokolice, sídlisko Kvet-

ná, Zámostie – oblasť od hrádze po ţelezničnú trať, Zámostie 
– Nové Zlatovce, Zlatovce a bytoviek pri Leoni Slovakia.    

Info Trenčín 20.09.2007 
Pomocná evidencia 582/1/07 

 

Mesto Trenčín sa po prvý krát prezentovalo v holandskom 

meste Utrecht na výstave 50 + Beurs, ktorá sa konala v dňoch 
19. - 23. septembra 2007. Bola určená predovšetkým 

pre seniorov. Im bolo určených viacero tematických celkov 
ako cestovanie, telo a duša, spoločnosť, zdravie a starost-

livosť, bývanie, voľný čas, umenie a kreativita. Návštevníci 

expozície Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, v rámci 
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ktorej sa predstavilo i 

mesto Trenčín, zaujímali 

sa o konkrétne lokality 
na Sloven-sku, kúpeľné 

pobyty a predovšetkým o 
moţnosť kempovania na 

Slovensku. Cestovanie je 

totiţ pre Holanďanov 
prioritné a holandskí se-

niori sú v tomto smere aj 
vzhľadom na dostatok času a prostriedkov mimoriadne 

aktívni.        

Info Trenčín 04.10.2007 
Pomocná evidencia 508/1/07 

 

Niektorým mestským poslancom sa nepáči, ţe projektovú 

dokumentáciu na pripravovanú výstavbu druhého cestného 
mosta v Trenčíne hradilo mesto Trenčín a pritom investorom 

je Slovenská republika. Šéf opozičného poslaneckého klubu 

Smer – Sociálna demokracia Mgr. Ladislav Pavlík sa 
vyjadril, ţe sa to dá celkom váţne označiť ako neúčelne 

vynaloţené investície. V Trenčíne sa uţ roky hovorí o nutnosti 
výstavby druhého cestného mosta cez rieku Váh, ktorý by 

riešil preťaţenú dopravu v meste. Keďţe sa jedná o štátnu 

cestu, investorom zo zákona je Slovenská republika, ktorú 
zastupuje Slovenská správa ciest. V súčasnosti bola dokon-

čené spracovanie projektovej dokumentácie, ktorú hradilo 
mesto Trenčín zo svojich prostriedkov Slovenskej správe ciest 

by ju malo kompletne odovzdať v týchto dňoch. Mesto Tren-

čín pôvodne chcelo projektovú dokumentáciu predať inves-
torovi, napokon sa tak nestalo. „Po dohode s Mestom Trenčín 

bol projekt Ministerstvu dopravy pôšt a telekomunikácií Slo-
venskej republiky odovzdaný bezodplatne," povedal hovorca 

rezortu Marián Jánošík.  
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Vychádzajúc z tejto skutočnosti „všetky okolnosti nazna-

čujú, ţe mesto sa pri príprave stavby nového mosta do-

pustilo viacerých chýb,“ konštatuje Mgr. Ladislav Pavlík. 
Okrem toho, ţe mesto Trenčín dalo z vlastnej iniciatívy vypra-

covať projektovú dokumentáciu za takmer 50 miliónov Sk, 
vznikli podľa Mgr. Ladislava Pavlíka aj ďalšie chyby, ktoré 

spôsobili, ţe stavbu nebolo moţné začať ani v tomto roku. 

Chyby však nekonkretizoval. „Celá situácia okolo financo-

vania a vypracovania projektu je veľmi nejasná, doteraz 

nie sú známe všetky informácie,“ povedal Mgr. Ladislav 
Pavlík a dodal, ţe ak sa neúčelnosť vynaloţených prostriedkov 

potvrdí, bude Smer – Sociálna demokracia v mestskom zastu-

piteľstve ţiadať jednak vyvodenie osobnej zodpovednosti za 
takýto hazardérsky krok a taktieţ napraviť chyby mesta a 

urýchliť proces výstavby mosta.  
Po odovzdaní kompletnej projektovej dokumentácie Slo-

venskej správe ciest a po vydaní stavebného povolenia môţe 

byť vyhlásený tender na zhotoviteľa stavby. „S realizáciou 

stavby plánujeme začať na budúci rok s predpokladanými 

nákladmi okolo 2,5 miliardy korún," povedala Iveta 

Fedorová z Slovenskej správy ciest. 

Info Trenčín 18.10.2007 

Pomocná evidencia 540/1/07 
 

Uţ po trinástykrát pri-
vítal Trenčín odborníkov z 

oblasti elektrotechniky, 

elektroniky a energetiky. 
Od 16. do 19. októbra 2007 

sa v priestoroch tren-
čianskeho výstaviska usku-

točnil medzinárodný veľtrh 

ELO SYS, ktorý svojím 
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významom i veľkosťou je najväčším a najvýznamnejším 

podujatím svojho druhu na Slovensku. Na jeho slávnostnom 

otvorení sa zúčastnil prezident Slovenskej republiky Ivan 

Gašparovič. Na celkovej ploche 17.775 m
2
 sa predstavilo 375 

slovenských a zahraničných vystavovateľov. Ţivot človeka sa 
v dnešnej dobe mení zo dňa na deň. Jedným z rozhodujúcich 

zdrojov zmien je technický pokrok. Vďaka stále dokonalejším 

výrobkom, technológiám a technickým riešeniam sme schopní 
prekonávať prekáţky a lámať rekordy. Organizátora, Výsta-

visko Trenčín mesto módy, a.s. sa teší, ţe aj veľtrh ELO SYS, 
ktorý je úzko spätý so svetom techniky, kaţdoročne zazna-

menáva rastúci trend. Počet vystavovateľov tento rok vzrástol 

o 12,3% a stúpajúcu tendenciu má naďalej aj obsadená 
výstavná plocha, ktorá vzrástla o 10,3%. Záujem o veľtrh ELO 

SYS rastie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Svedčí o 
tom účasť 136 zahraničných firiem z Českej republiky, Ne-

mecka, Poľska, Rakúska, Talianska, Belgicka, Srbska a Ja-

ponska, ktorí spolu so slovenskými firmami predstavia novin-
ky v elektroenergetike, silnoprúdovej elektrotechnike, osve-

tľovacej technike, elektronike, telekomunikačnej a rádio-
komunikačnej tech-

nike, výpočtovej 

technike, meracej 
a regulačnej techni-

ke, elektrotechnic-
kých materiáloch, 

elektroinštalácii, 

energetike a vyku-
rovaní, signalizač-

nej a zabezpečo-
vacej technike.   

Záštitu nad veľtr-

hom ELO SYS prevzalo Ministerstvo hospodárstva Sloven-
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skej republiky. Veľkú zásluhu na dnešnej vysokej úrovni tohto 

špecializovaného podujatia majú aj odborní garanti – Fakulta 

elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univer-
zity v Bratislave, Zväz elektrotechnického priemyslu Sloven-

skej republiky, Slovenský elektrotechnický zväz, Cech elek-
trotechnikov Slovenska a Slovenské elektrárne a.s., ktorí kaţ-

doročne vynakladajú veľké úsilie pri príprave bohatého od-

borného sprievodného programu. K veľtrhu ELO SYS uţ 
neodmysliteľne patria súťaţe „Elektrotechnický výrobok 

roka“, „Najúspešnejší exponát veľtrhu ELO SYS“ a „Kon-

štruktér roka“, ktoré vyhlásil Zväz elektrotechnického prie-

myslu Slovenskej republiky. Sedem členná hodnotiaca komi-

sia pre súťaţe ELO SYS 2007 zasadala dňa 15. októbra 2007 
pod vedením prof. Ing. Viktora Smieška, PhD. Do súťaţe sa 

zúčastnilo 11 firiem, ktoré prihlásili celkovo 14 výrobkov.  
V súťaţi Elektrotechnický výrobok roka 2007 najvyššie 

ocenenie získal výrobok Batériový GSM telemetrický sys-

tém, SCT3040-UK4, ktorý prihlásil Soft & Control 

Technology, s.r.o., Košice. Tento výrobok má bezdrôtový 

telemetrický systém modernej koncepcie s autonómnym 
napájaním, umoţňujúci zber údajov rozsiahlych distribučných 

sietí. Na druhom mieste sa umiestnil výrobok Trojfázový 

olejový distribučný hermetizovaný transformátor 250 kVA 

s medeným vinutím TOHn 330/22.1 s magnetickým 

obvodom z amorfného kovu s radikálne zníţenými 
stratami naprázdno a zníţenými stratami nakrátko, ktorý 

prihlásila firma BEZ Transformatory a.s., Bratislava. 

Výrobok svojím konštrukčným riešením zodpovedá súčasným 
poţiadavkám rozvoja energetiky vzhľadom na minimalizáciu 

strát v elektrizačnej prenosovej sústave. Na treťom mieste sa 
umiestnil výrobok Ohraňovaný oceľový stoţiar pre rozvod 

el. energie 1x110 kV a 2x110 kV, ktorý prihlásila ELV 

Produkt a.s., Senec. Výrobok je charakterizovaný jednodu-
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chou a rýchlou montáţou, citlivý k prírodnému prostrediu a 

svojou konštrukciou zniţuje riziko havárie pri zachovaní 

vysokej ţivotnosti  
V súťaţi Najúspešnejší exponát veľtrhu ELO SYS 2007 

sa umiestnili bez určenia poradia tieto exponáty : 
- JA-80 OASiS Bezdrôtový domový systém, ktorý prihlásila 

do súťaţe firma Jablotron Slovakia, s.r.o., Ţilina. Exponát 

rozsahom svojich funkcií splňa najmodernejšie poţiadavky 
ochrany objektov 

- Bezbatériový zásobník elektrickej energie CS2-DC, 

ktorý prihlásil Phenix Zeppelin, spol. s r.o., Banská 

Bystrica. Exponát má sofistikovaný systém vykrytia 

krátkodobého výpadku elektrickej energie s výkonom nad 
60 kW so zvýšeným ohľadom na ochranu ţivotného 

prostredia. 

- Simatic ET 200iSP, ktorý prihlásila firma Siemens s.r.o., 

Divízia A&D AS, Bratislava. Exponát má ucelený modu-

lárny systém zberu a prenosu údajov s moţnosťou pripo-

jenia pneumatických prvkov vo výbušných prostrediach 
V súťaţi Konštruktér roka 2007 víťazili Ing. Peter 

Kašpar a Ing. Peter Krajčovič a kolektív za vytvorenie 

Kompletného systému manipulátora pre skúšanie paroge-

nerátorov typu VVER-440, ktorých prihlásil Výskumný 

ústav jadrovej energetiky a.s.,Trnava. Exponát pomocou 
dvoch sond umoţňuje výrazne skrátiť čas potrebný na 

technickú diagnostiku parogenerátorov jadrových reaktorov 
typu VVER-440  

V súťaţi Unikát roka 2007 najvyššie ocenenie získal 

Rekuperačný menič frekvencie s aktívnym filtrom vyšších 
harmonických  prúdov  QUATROFREM 400, ktorý do 

súťaţe prihlásil Vonsch spol. s r.o., Brezno. Exponát 
má vlastné riešenie, ktoré oproti štandardným meničom 

dosahuje výhodnejšie technické i ekonomické parametre s 
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moţnosťou rekuperácie s priaznivým vplyvom na kvalitu 

odoberanej elektrickej energie 

Talentovaná mládeţ si zmerala sily na Celoslovenskom 
finále súťaţe mla-

dých elektronikov, 
ktoré pripravila Slo-

venská spoločnosť 

elektronikov.  
Na základe roz-

hodnutia Predsta-
venstva Zväzu elek-

trotechnického prie-

myslu Slovenskej re-
publiky bolo udelené 

ocenenie Enviro-

mentálny počin roka 2007 v elektrotechnickom priemys-

le získal Antibird – Systém, ktorý prihlásil Miroslav Kopiar 

z firmy Kovel. Týmto konštrukčným riešením sa umoţňuje 
ochrana vtáctva na existujúcich a novo projektovaných nad-

zemných vedeniach. 
Svoje miesto v sprievodnom programe veľtrhu dostala Kon-

ferencia „Elektrotechnika  a informatika“, ktorej iniciátorom a 

odborným garantom bola Fakulta elektrotechniky a informati-
ky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Tá tento rok 

pripravila aj ďalšie dve akcie - Seminár znalcov elektro-
technických odborov a druhý ročník podujatia „Dni mobilnej 

robotiky“. Sprievodný program doplnila Panelová diskusia 

„Nové normy STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000- 5-51“ 
poriadaná Slovenským elektrotechnickým zväzom, firemný 

seminár „Zaostrené na svetlo“ a seminár „Prechod na Euro 
alebo ani minca nazmar“, ktorý pripravila Slovenská asociácia 

malých podnikov v spolupráci s Cechom elektrotechnikov 

Slovenska. Zaujímavosťou trinásteho ročníka veľtrhu bola 
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jednodňová odborná výstava „ARROW Live on Tour“, ktorú 

organizoval celosvetový distribútor elektronických komponen-

tov ARROW Central Europe. V rámci tohto podujatia sa 
predstaví 31 výrobcov z celého sveta, ktorí prostredníctvom 

svojich špičkových odborníkov ochotne odpovedali na všetky 
technické a obchodné otázky. Na podujatí bol prítomný aj 

ARROW Central Europe team. Ďalšou novinkou v sprie-

vodnom programe veľtrhu bol Maďarský deň poriadaný Ob-
chodná kancelária Veľvyslanectva Maďarska, ktorý priblíţil 

obchodné a investičné moţnosti s Maďarskom.  
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 541/1/07, 542/1/07 

 
Moderná betonárka s kapacitou výroby na plný výkon 

100000 m³ betónu ročne je otvorená na okraji priemysel-
nej zóny Bratislavská ulica v Trenčíne. Podľa slov investora a 

konateľa firmy Perteso, a. s., Vla-

dimíra Baláţa v prevádzke sú za-
mestnaní ôsmi pracovníci. Celá 

výroba je kontrolovaná z riadiaceho 
centra. Na začiatok plánuje slo-

venská dcéra českej firmy Perteso, 

a. s., jednosmennú prevádzku a 
výrobu 30 000 m³ betónových zme-

sí ročne. Aj po nabehnutí dvoj-
smennej výroby stačia na obsluhu 

automatizovanej betonárky ôsmi za-

mestnanci, práca na tri smeny si uţ 
vyţiada prijatie ďalších pracovní-

kov. „Otvorili sme pomyselnú brá-
nu do priemyselnej zóny postavením prevádzky na výrobu 

betónových zmesí. Technológia je ekologicky šetrná, posta-

vená podľa najnovších kritérií. Cement nám bude dodávať 

čestní hostia zasadili pri tejto príleţitosti borovicu 



 280 

Povaţská cementáreň Ladce a certifikovaný štrk bude z náno-

sov Váhu,“ povedal Vladimír Baláţ. Firma má ambíciu stať sa 

spoľahlivým výrobcom kvalitných betónových zmesí, ktoré 
bude dopravovať prenajatými vozidlami. Postupne bude od 

budúceho roku nakupovať vlastný vozový park. Predpokladá 
sa, ţe  betonárka bude mať odbyt v samotnej priemyselnej 

zóne a v blízkej budúcnosti na budovanom juhovýchodnom 

obchvate mesta.  „Trenčín sa pripravuje na veľmi dynamický 
rozvoj a je dôleţité, aby bol v meste dostatok kvalitných 

materiálov. Pri prudkom rozvoji stavebnej výroby na západ-
nom Slovensku je problém zohnať dobrý stavebný materiál a 

získať ho včas. Preto je dôleţité, ţe betonárka dokáţe 

ponúknuť v krátkom čase kvalitné produkty v dostatočnom 
mnoţstve pre zákazníkov. Má to súvislosť s výstavbou v 

priemyselnej zóne, stavbou bytov a ďalšími stavebnými akti-
vitami v meste,“ hodnotí prínos betonárky trenčiansky primá-

tor Ing. Branislav Celler. Betonárka je postavená na bývalom 

mestskom smetisku. „Zakladanie stavby bolo náročné. Stojí na 
štyroch kilometroch osadených pilónov a štrkových vibro-

stĺpoch. Na začiatku výstavby bola veľká šesťmetrová jama 
plná špiny a odpadu,“ zaspomínal si Vladimír Baláţ. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 15. novembra 2007 sa otvorili na tri 

dni brány trenčianskeho výstaviska, aby pri-
vítali návštevníkov troch špecializovaných 

podujatí  a to 8. ročníka výstavy o kultúre 
bývania Stavba–Dom–Nábytok, 6. ročníka 

výstavy kameňopriemyslu a geológie 

Kamenár a 1. ročníka výstavy vybavenia 
kancelárií Kancelária. Pestrý sortiment 

stavebného materiálu, nábytku, bytových 
doplnkov, kameňa a strojov na jeho opra-

covanie bol umiestnený na celkovej 
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ploche 3 960 m
2
 od 78 vystavovateľov. Aj keď tohtoročná 

stavebná sezóna sa pomaly skončila, uţ dnes stavebníci, 

projektanti, a potenciálni investori finišujú na budúcoročných 
plánoch výstavby, prestavby alebo rekonštrukcie. Na to, aby 

sa im úspešne podarilo zrealizovať ich projekty, však 
potrebujú informácie o nových materiáloch, produktoch ako aj 

o pracovných postupoch. Tie uţ tradične mohli získať na 

výstave Stavba–Dom–Nábytok. Jej odbornú úroveň zabezpe-
čila záštita Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slo-

venskej republiky a spolupráca odborných garantov - Spolku 
architektov Slovenska, Zväzu stavebných podnikateľov Slo-

venska, Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave a Zdruţenia pre rozvoj slovenskej architektúry a 
stavebníctva ABF Slovakia, ktoré tento rok opäť pripravilo pre 

návštevníkov prezentáciu najprestíţnejšej súťaţe v odvetví 
architektúry a stavebníctva v oblasti realizovaných stavieb na 

Slovensku v rámci súťaţe Stavba roka 2007. V expozícii Spol-

ku architektov Slovenska bola nainštalovaná obrazová výstava 
Rodinný dom. Druhý deň výstavy sa konalo aj Regionálne 

stretnutie členov Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. 
K novinkám Výstaviska Trenčín mesto módy patrila tento rok 

aj špecializovaná výstava Kancelária, ktorá vychádzala zo 

skutočnosti, ţe dnešnej dobe trávime viac ako jednu tretinu 
dňa v zamestnaní, čo sa odzrkadľuje na stúpajúcich nárokoch 

na pracovné prostredie – jeho vybavenie a zariadenie. Na to, 
aké atribúty majú spĺňať moderné kancelárske priestory bola 

zameraná medzinárodná konferencia OfficeArch 2007 za 

účasti popredného svetového architekta Hadiho Teherani 
z Hamburgu. Súbeţne s výstavou Stavba-Dom-Nábytok sa 

uskutočnila aj výstava Kamenár. Odbornú úroveň výstavy 
zabezpečila záštita Ministerstva ţivotného prostredia Sloven-

skej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov a spolu-

práca odborných garantov – Slovenského ţivnostenského zvä-
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zu, Slovenskej akadémie vied, Cechu kamenárov Slovenska a 

Slovenského zdruţenia výrobcov kameniva. Prezentáciu vys-

tavovateľov doplnil bohatý sprievodný program pozostávajúci 
z odborných seminárov, na ktorých odzneli prednášky :  

- „Travertíny a ich vyuţitie na Slovensku“ ,  

- „Pravidlá pre geologický prieskum a ťaţbu v lomoch“ ,  
- „Skúsenosti s výrobou terazzových výrobkov“  

- „Prezentácia činnosti Slovenského ţivnostenského zväzu 

pre  Trenčiansky a Ţilinský kraj“  
- „SARIO a nástroje na podporu exportu – čerpanie 

eurofondov“.  

Pre študentov stredných škôl v odbore kamenár a 
kameňosochár pripravili organizátori Súťaţ zručnosti, ktorá 

prebiehala počas celej výstavy. Jej cieľom bolo propagovať 
štúdium v odbore kamenár a kameňosochár a zároveň 

prezentovať výsledky práce týchto odborných škôl. Do 

druhého ročníka súťaţe boli prihlásení študenti Stredného 
odborného učilišťa stavebného Levice, Střední školy kame-

nické a sochařské Hořice a Vyšší odborní školy, Gymnázia, 
Střední sklářske školy a Středního odborného učiliště Světlá 

nad Sázavou. Súťaţné práce hodnotila odborná porota meno-

vaná organizátormi súťaţe. Návštevníci tak mohli vidieť štu-
dentov priamo pri opracovávaní kameňa. Rovnako si mohli 

prezrieť hotové výrobky po vyhlásení výsledkov súťaţe v tretí 
deň výstavy. V rámci výstavy Kamenár 2007 sa uskutočnilo 

dňa 14. novembra 2007 vyhodnotenie súťaţe o Najlepší 

výrobok. Hodnotiaca komisia pod vedením akade-mického 
sochára Igora Mosného rozhodla udeliť ocenenia v : 

- kategórii kamenárske výrobky ocenenie nebolo udelené; 

- kategórii stroje a zariadenia 
exponát : Kotúčová píla PROMACH 

prihlasovateľ : Dušan Kováč – SWITCH, Košice 
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prínos : vysoká vyuţiteľnosť stroja, cenová dostupnosť pre 

menšie kamenárske dielne 

- mimoriadne bola ocenená technológia 
technológia čistenia vody od ťaţkých kovov pomocou 

baktérií 

prihlasovateľ : Ústav geotechniky, SAV Košice 
prínos : skúmanie dlhodobého vplyvu vedeckej činnosti na 

ţivotné prostredie a prenos vedeckých výsledkov 
do praxe 

Súčasne bola na výstave Kamenár 2007 vyhodnotená súťaţ 

zručnosti ţiakov kamenárskych škôl. Hodnotiace komisia 
rozhodla o ocenení nasledovných študentov  : 

1. miesto Martin Pavel, z Akademie - VOŠ, Gymnázium a 
SOŠUP Světlá nad Sázavou  

2. miesto Alţběta Krhovjáková, zo Střední školy kamenické a 

sochařské, Hořice 
3. miesto József Egyházi, zo Stredného odborného učilišťa, 

Levice 
Vlastné poznámky 

 

Zamestnanci mestskej rozpočtovej organizácie Mestské 
hospodárstvo a správa lesov v Trenčíne tak, ako kaţdoročne 

i teraz v mesiaci december 2007 zabezpečili konanie Tren-

čianskych vianočných trhov. Ešte minulý rok sa spotrebná 

časť Trenčianskych vianočných trhov konala na Hviezdosla-

vovej ul. v priestranstve pred Kultúrnym a metodickým cen-
trom Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Mesto Trenčín 

odpredalo po schválení poslancami mestského zastupiteľstva 
pozemok na Hviezdoslavovej ul. súkromnému investorovi, 

ktorý sa zaviazal postaviť tu polyfunkčný objekt a podzemné 

garáţe. Preto bolo nutné vybrať novú lokalitu na konanie 
Trenčianskych vianočných trhov. Novým priestranstvom sa 

v tradičnom termíne 11. - 23. decembra 2007 stali viaceré uli-
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ce a námestia v centrálnej mestskej zóne. „Na predaj textilu 

a spotrebného tovaru sa Trenčania môţu tešiť na parkovisku 

na Mládeţníckej ul. Neprídu však o tradičné miesto pred-
vianočných nákupov ľudovoumeleckých, remeselných a via-

nočných výrobkov na Mierovom námestí, ktoré tu zostanú za-
chované spolu s predajom občerstvenia, ktoré sa začína uţ 

o týţdeň skôr, t.j. 5. decembra. Predajom vianočného tovaru 

oţije aj pozemok pred hlavnou budovou mestskej polície 
vedľa synagógy v spojnici Hviezdovej ul. a Štúrovho ná-

mestia,“ spresnila miesta konania Trenčianskych vianočných 
trhov riaditeľka Mestského hospodárstva a správy lesov 

v Trenčíne Ing. Erika Vravková. 

Pomocná evidencia 623/1/07 
 

Historicky prvú Slovenskú kooperačnú burzu slávnostne 
otvorili v stredu 21. novembra 2007 na trenčianskom výsta-

visku Trenčín mesto módy. Generálny riaditeľ Slovenskej 

agentúry pre rozvoj investícií a obchodu SARIO – Ing. Peter 

Hajaš, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 

Pavol Sedláček, MPH a riaditeľ trenčianskeho výstaviska 
Ing. Emil Dobiáš. Generálny riaditeľ SARIO označil burzu za 

novú moţnosť na prezentáciu slovenských výrobných kapacít, 

sluţieb, transferu 
technológií, ponu-

ku jointventure 
v oblasti strojár-

skeho, textilného, 

gumárenského 
elektro-technické-

ho priemyslu, výr-
oby plastov, potra-

vinárskeho prie-

myslu a informač-
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ných technológií. Veľký záujem o toto medzinárodné podu-

jatie signalizovala aj účasť diplomatických zástupcov z Kó-

rejskej republiky, Líbye, Egypta či Palestíny. Riaditeľ SARIA  
Ing. Peter Hajaš vyslovil presvedčenie, tento prvý ročník 

otvára novú tradíciu kooperačných búrz na Slovensku. 
Predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH  ocenil, ţe 

organizátori si pre nové podujatie vybrali práve trenčiansky 

región. Označil to za výsledok dobrej spolupráce kraja s agen-
túrou SARIO. Vyslovil presvedčenie, ţe burza splní všetky 

očakávania našich i zahraničných podnikateľov, ale ţe 
prispeje aj k rozvoju nášho regiónu. Prekvapil ho veľký 

záujem podnikateľov z celého Slovenska o nové podujatie a 

pripomenul, ţe Trenčiansky samosprávny kraj má na burze 
svoj  vlastný stánok, kde sa môţu účastníci dozvedieť podrob-

nosti o nosných rozvojových projektoch  samosprávneho kra-
ja, ale aj o podnikateľských zámeroch jednotlivých miest, 

najmä v budovaní priemyselných parkov v rámci kraja. Sú-

časťou burzy boli desiatky dvojstranných obchodných roko-
vaní, ale aj odborná konferencia, ktorá vyvrcholila semi-

nárom o moţnostiach podnikania v Centrálnej a Západnej 
Afrike. 

tsk.sk 22.112007 

 
Prehliadkou dobrého vína sa uţ po tretíkrát stala  medzi-

národná výstava Vinum Laugaricio, ktorá otvorila svoje brá-
ny v dňoch 30. novembra aţ 1. decembra 2007 na výstavisku 

Trenčín mesto módy. Na celkovej ploche 1 010 m
2
 sa tento 

rok predstavilo 41 vystavovateľov zo Slovenska, Českej repu-
bliky, Rakúska a Maďarska, ktorí vo svojich expozíciách pre-

zentovali slovenské, české, moravské, rakúske, talianske, fran-
cúzske, španielske, maďarské a bulharské vína. Medzi vysta-

vovateľmi nechýbali ani výrobcovia destilátov, minerálnych a 

stolových vôd, ako aj firmy ponúkajúce obalové i úţitkové 
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sklo a doplnkový sortiment pre vinárov. Súčasťou výstavy boli 

pre návštevníkov pripravené zaujímavé sprievodné podujatia. 

V prvý deň výstavy odznela prednáška prezidenta Asociácie 
somelierov Slovenskej republiky Štefana Valoviča na tému 

„Vplyv teploty podávaných nápojov na ich senzorické vlast-
nosti“ a prednáška prokonzula Vinárskeho rytierskeho rádu a 

generálneho manaţéra Európskeho vinárskeho rytierskeho 

stavu Ing. Františka Slezáka venovaná problematike –„Víno 
a zdravie“ s podtémou „Antioxidačné vlastnosti malokarpat-

ských vín“. „Španielske vinárske regióny a ich vína“  bol ná-
zov prednášky, ktorú v druhý deň výstavy predniesla obchod-

ná riaditeľka spoločnosti  Fruit Import, s.r.o. Trenčín Ing. 

Edita Ďurčová. Záver odborného sprievodného programu 
výstavy patril prednáške Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva so sídlom v Trenčíne na tému „Zákon o fajčení 
a jeho vplyv na hotely a reštaurácie“  s podtitulom „Imple-

mentácia politiky potravinovej bezpečnosti Európskej únie a 

legislatíva v Slovenskej republike pre zariadenia verejného 
stravovania“, ktorá bola takpovediac ušitá na mieru záujmu a 

poţiadavkám majiteľov a prevádzkovateľov hotelov a 
reštaurácií. Súčasťou výstavy bola aj súťaţ „Šampión výstavy 

Vinum Laugaricio“,  určená pre slovenských a zahraničných 

výrobcov všetkých hroznových vín. Súťaţné boli zoradené do 
troch súťaţných kategórií : 

Do  súťaţe  bolo  prihlásených  140  vzoriek od 30  prihla-
sovateľov. V  kategórii 1. bolo prihlásených 41 vzoriek,  v 

kategórii  2.  bolo  prihlásených  40  vzoriek,  v  mimo  súťaţ-

nej  kategórii  tokajské vína boli prihlásené 2 vzorky a v 
kategórii 3. bolo prihlásených 57 vzoriek. Anonymná degus-

tácia súťaţných vzoriek sa pod vedením prof. Ing. Fedora 

Malíka, DrSc. konala   22. novembra 2007. Dve päťčlenné 

komisie zloţené z uznávaných enológov a významných vinár-

skych osobností hodnotili vzorky 100 bodovým systémom 
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Medzinárodnej únie enológov podľa troch súťaţných kate-

górií, ročníka a podľa všeobecných zásad senzorického hod-

notenia vína. 
Hodnotiteľské komisie rozhodli, ţe: 

v kategórii 1. : 

Titul “Šampión výstavy Vinum Laugaricio 2007” získalo 

víno Sauvignon blanc, ročník 2007, ktoré do súťaţe prihlá-

sila firma Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca Oppel-
mayer, Rakúsko 

v kategórii 2. : 

Titul “Šampión výstavy Vinum Laugaricio 2007” získalo 

víno Rizling rýnsky, hrozienkový výber, ročník 2006, ktoré 

do šúťaţe prihlásila firma Vitis Pezinok, výrobca Vitis, 
Pezinok 

v kategórii 3. : 

Titul “Šampión výstavy Vinum Laugaricio 2007” získalo 

víno Matador Cuvée, ročník 2004, ktoré do súťaţe prihlásila 

firma Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca Oppelmayer, Rakúsko  

v kategórii 1. : 

Zlatý diplom nebol udelený. 

v kategórii 2. : 

Zlatý diplom získalo víno Tokaj cuvée, slamové víno, ročník 

2006, ktoré do súťaţe prihlásila firma Jaroslav Ostroţovič – J 
& J Ostroţovič, Veľká Tŕňa - Chardonnay, ročník 2007, 

ktoré do súťaţe prihlásila firma Janoušek Fischer, s.r.o., 
Pezinok 

v kategórii 3. : 

Zlatý diplom získali vína  : 

- Venta del Puerto No. 12, Selección, ročník 2004, ktoré do 

súťaţe prihlásila firma Fruit Import, s.r.o.,Trenčín, výrobca: 

Anecoop - La Viňa, Valencia, Španielsko 
- Zweigeltrebe, ročník 2006, ktoré do súťaţe prihlásila firma 

Janoušek Fischer, s.r.o., Pezinok 
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- Cuvée Nepomuk, ročník 2005, ktoré do súťaţe prihlásila 

firma Tomax, s.r.o., Bratislava, výrobca Grassl, Rakúsko 

v kategórii 1. : 

Strieborný diplom získali vína  

- Rulandské biele, ročník 2006, ktoré do súťaţe prihlásila 

firma Janoušek Fischer, s.r.o., Pezinok 
- Rizling rýnsky, ročník 2006, ktoré do súťaţe prihlásila 

firma Budan – Ing. Anton Burza, Trnava, výrobca Cave 

Wolfberger, Eguisheim, Francúzsko 
- Pálava, ročník 2006, ktoré do súťaţe prihlásila firma 

Vinárstvo Vinanza, a.s., Vráble 

 

v kategórii 2. : 

Strieborný diplom získali vína  

- Lipovina Tokaj Grand, bobuľový výber, ročník 2006, kto-

ré do súťaţe prihlásila firma Tokaj víno, s.r.o., Malá Tŕňa 

- Tramín červený, ročník 2006, ktoré do súťaţe prihlásila 
firma Víno Nitra, s.r.o., Nitra 

- Gewurztraminer (Tramín), ročník 2006, ktoré do súťaţe 

prihlásila firma Budan – Ing. Anton Burza, Trnava, vý-
robca: Cave Wolfberger, Eguisheim, Francúzsko 

- Tokajská lipovina, neskorý zber, ročník 2006, ktoré do 
súťaţe prihlásila firma  Naturland, s.r.o., Komárno, výrob-

ca: Andrássy Pincészet – Vinárstvo Andrássy, Maďarsko  

- Veltlínske zelené, ročník 2006, ktoré do súťaţe prihlásila 
firma Ţitavské vinice, Úľany nad Ţitavou 

- Tramín červený, ročník 2006, ktoré do súťaţe prihlásila 

firma Vinohradníctvo a vinárstvo, Miloš Matúš, Bratislava 
- Riesling, ročník 2005, ktoré do súťaţe prihlásila firma 

Budan – Ing. Anton Burza Trnava, výrobca: Cave Bernard-

Massard, Grevenmacher, Luxembursko 
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v kategórii 3. : 

Strieborný diplom získali vína : 

- Riscal 1860 – Tempranillo, ročník 2005, ktoré do súťaţe 
prihlásila firma Fruit Import, s.r.o. Trenčín, výrobca: 

Herederos del Marques de Riscal, Elciego, Španielsko 

- Cabernet Sauvignon, Strekov, ročník 2006, ktoré do súťa-
ţe prihlásila firma Janoušek Fischer, s.r.o., Pezinok  

- Regis V., ročník 2004, ktoré do súťaţe prihlásila firma 

Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca  
- Pelzmann, Rakúsko 

- Cabernet Sauvignon, výber z hrozna, ročník 2006, ktoré 

do súťaţe prihlásila firma Víno – Masaryk, s.r.o., Skalica 
- Gran Albina – reserva especial, ročník 2001, ktoré do 

súťaţe prihlásila firma Fruit Import, s.r.o. Trenčín, výrobca: 
Bodegas Riojanas, S.A. Cenicero, Španielsko 

- Alibernet, výber z hrozna, ročník 2006, ktoré do súťaţe 

prihlásila firma Vinárstvo Pavelka – Sobolič, s.r.o.  
- Ona - Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenére, ročník 

2005, ktoré do súťaţe prihlásila firma SOARE Trebatice, 

výrobca: Wine of Chile Anakena, Chile 
- Cabernet Sauvignon Barrique, ročník 2005, ktoré do sú-

ťaţe prihlásila firma Ing. Jozef Mikuš JM Vinárstvo, 

Doľany 
- Marques de Riscal – Gran reserva, ročník 2000, ktoré do 

súťaţe prihlásila firma Fruit Import, s.r.o., Trenčín, výrob-
ca: Herederos del Marques de Riscal, Elciego, Španielsko  

- Cuvée Mathäus, ročník 2005, ktoré do súťaţe prihlásila 

firma Tomax, s.r.o., Bratislava, výrobca Payr, Rakúsko 
- Palacio del Conde – Gran reserva, ročník 2001, ktoré do 

súťaţe prihlásila firma Fruit Import, s.r.o. Trenčín, výrobca: 

Anecoop – La Viňa, Valencia, Španielsko  
- Alibernet, ročník 2005, ktoré do súťaţe prihlásila firma 

Ing. Jozef Mikuš JM Vinárstvo, Doľany 
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- Granat Carnuntum, ročník 2004, ktoré do súťaţe prihlá-

sila firma Tomax.r.o. Bratislava, výrobca Payr, Rakúsko 

- Alibernet, ročník 2006, ktoré do súťaţe prihlásila firma 
Víno Nitra, s.r.o. Nitra 

- Trinity Cabernet Sauvignon, ročník 2005, ktoré do súťaţe 

prihlásila firma Belvedere   Slovensko, s.r.o., Bratislava 
tmm.sk 03.11.2007 

 

Posledné číslo Info Trenčín zo dňa 20. decembra 2007 
prinieslo kompletnú informáciu, ţe vedľa objektu Kultúrneho 

a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky 
v Trenčíne, vyrastie v najbliţšom období nový objekt, ktorý 

bude riešiť parkovanie osobných áut v centre mesta Trenčín. 

Vzhľadom na stále vyššiu atraktivitu Trenčína pre návštev-
níkov z pracovných či rekreačných dôvodov je táto situácia 

nezvratná by sa tým doriešila situácia so stále sa narastajúcim 
počtom áut v centre mesta.  

Prvé povolenie sa týkalo „Podzemnej parkovacej garáţe 

– Trenčín centrum“, ktoré rieši sprístupnenie novonavrhnutej 
parkovacej garáţe vymedzenej v priestore pešej zóny na 

Vajanského ulici, Domu armády, Obchodného domu Prior, 
vstup do podzem-

ných garáţi Česko-

slovenskej obchodnej 
banky a  existujúcim 

parkoviskom osob-
ných automobilov. 

Sprístupnenie  a do-

pravné napojenie 
jednotlivých doprav-

ných uzlov, bude rie-
šené pre stiesnené 

pomery malou okruţnou kriţovatkou s piatimi ramenami. 
v miestach, kde bolo parkovisko a okrasná zeleň vyrastú podzemné parkovacie garáţe 
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Druhé stavebné povolenie sa týka vymedzenia „Podzemnej 

parkovacej garáţe – Trenčín centrum“. Podzemná parkova-

cia garáţ bude zo štyroch strán vymedzená podzemnými alebo 
nadzemnými objektmi a to podzemným tunelom Českoslo-

venskej obchodnej banky, Kultúrnym a metodickým centrom 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky a ulicami Jaselskou 

a Hviezdoslavovou. Vstup do parkovacej garáţe bude z ulice 

Vajanského a to do prvého parkového priestoru polrampou 
a do druhého parkového priestoru polrampou z podzemného 

tunela Československej obchodnej banky. Kapacita parkova-
cej garáţe bude 134 parkovacích miest. Súčasťou parkovacej 

garáţe bude aj nadzemný obchodný objekt, ktorý sa bude 

realizovať aţ po vybudovaní parkovacej garáţe. Nadzemný 
objekt bude len dvojpodlaţný a komunikačne prepojený 

s parkovacou garáţou. Svojou výškou teda neprekryje ostatné 
budovy, naopak, bude vo výškovej harmónii aj so staršími 

objektmi.  

Prenajímateľný obchodný objekt bude prevádzkovo člene-
ný na dve časti. Hlavnú časť bude tvoriť obchodný objekt, ve-

dľajšiu časť bude tvoriť úplne samostatný vstup do podzemnej 
parkovacej garáţe. Vstupné priestory budú pozostávať zo 

schodiska, výťahovej šachty a niky pre automat, vydávajúci 

parkovacie lístky. Vstupné priestory garáţe sa budú nachádzať 
len v prvom nadzemnom podlaţí. Druhé nadzemné podlaţie 

celé bude spadať pod prenajímateľnú časť. Obchodný prena-
jímateľný priestor bude členený na tri prevádzky, kaţdá bude 

mať vlastné schodisko do priestorov druhého nadzemného 

podlaţia. Kaţdá z prevádzok bude mať dva vstupy, prevádzky 
budú kvôli poţiarnej bezpečnosti navzájom prepojené úniko-

vými dverami v druhom nadzemnom podlaţí. Celková zasta-
vaná plocha parkovacej garáţe bude 1.962 m

2
 a plocha ob-

chodného objektu 645 m
2
. Investorom celej výstavby je spo-
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ločnosť Tatra Real, a.s. v zastúpení Ing. arch. Jozef Gá-

brišom.     

Info Trenčín  20.12.2007 
Pomocná evidencia 688/1/07 

 
Na základe prijatého rozhodnutia akcionárov Výstavisko 

Trenčín mesto módy, a.s. Trenčín na valnom zhromaţdení dňa 

4. decembra 2007 zmenila spoločnosť 
Výstavisko Trenčín mesto módy, a.s. 

Trenčín v budúcom roku 2008 svoje 
obchodné meno na Expo Center a.s., 

Trenčín. S touto skutočnosťou súvise-

li aj zmeny v korporátnej identite. Naj-
výraznejšou z nich je uvedenie nového 

loga spoločnosti. Expo Center a.s., Trenčín nezačína od 
„nuly“, lebo nesie si so sebou dlho budovanú dôveru svojich 

klientov a vďaka tomu aj pevné miesto na slovenskom výs-

tavníckom trhu. To sú aj tvorcovia doterajších ako aj budúcich 
úspechov - všetci zamestnanci, ktorí v styku so zákazníkmi 

zosobňujú hodnoty spoločnosti - Efektivitu, eXpanziu, Pro-
gres, pOtenciál, Cielenosť, pErspektívu, Napredovanie, oTvo-

renosť, Entuziazmus, pRofesionalitu. Zmenou obchodného 

mena nedochádza k ţiadnej zmene majetku spoločnosti, jej 
orgánov, alebo zmluvných vzťahov uzatvorených pred zme-

nou obchodného mena. Zároveň sa nemenia ani bankové a 
kontaktné údaje. 

tmm.sk 31.12.2007 

 

 

 


